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А Мін шчы не, як і паў сюд на, пад час апош ніх 
вы ба раў быў аб ноў ле ны склад мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў. Сю ды прый шло ня ма ла твор чых, 

іні цы я тыў ных лю дзей, якія імк нуц ца зра біць жыц цё 
больш кам форт ным, зруч ным, вы ра шыць на дзён ныя 
праб ле мы сва іх рэ гі ё наў. Не ка то рыя з «на віч коў» — 
стар шынь Са ве таў дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню, —
па дзя лі лі ся сва і мі пла на мі, ідэ я мі, пра па но ва мі з «МС».

Аляк сандр ПРА НО ВІЧ, стар шы ня Пу ха віц-
ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:

— Ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль нае дзя лен не Пу ха-
віц ка га ра ё на прад стаў ле на 13 сель скі мі і Праў дзін скім 
па сял ко вым вы кан ка ма мі. З са ка ві ка 2018 го да да ра бо ты 
пры сту пі лі пяць но вых стар шынь па сял ко ва га і сель скіх 
вы кан ка маў. Яны ма юць да стат ко вы во пыт і доб ра ве да-
юць праб ле мы сва іх рэ гі ё наў.

Ад на з іх, зрэш ты, як і ў ін шых ра ё нах Мін скай воб лас ці, — 
утры ман не і доб ра ўпа рад ка ван не гра ма дзян скіх мо гі лак. 
У ве дан ні вы кан ка маў іх — 110. Так па ста ян на пра вод зяц ца 
ра бо ты па ўста ноў цы і ра мон це ага ро джаў, вы ва зе ад хо-
даў, вы да лен ні ава рый ных дрэ ваў і за рас ні каў — у ме жах 
фі нан са ван ня, якое ёсць.

У ад па вед нас ці з за ка на даў чай ба зай аб па ха ван ні і па-
ха валь най спра ве, не аб ход на пра вес ці ін вен та ры за цыю 
мо гі лак і поў ны дзяр жаў ны ўлік участ каў па ха ван няў. Ды 
і ўтры ман ню тэ ры то рый і доб ра ўпа рад ка ван ню мо гі лак 
трэ ба ўдзя ляць больш ува гі. Лі чу, што гэ ты мі пы тан ня мі 
па він ны ўсё ж зай мац ца спе цы я лі за ва ныя ар га ні за цыі, якія 
ма юць не аб ход ную тэх ні ку і ра бо чую сі лу. На маю дум ку, 
гэ та най больш ра цы я наль нае ра шэн не праб ле мы.

Сяр гей ШЭС ТАЛЬ, стар шы ня Стаўб цоў-
ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:

— Уся мая пра цоў ная дзей насць звя за на са Стаўб цоў-
шчы най. Апош нія два нац цаць га доў пра ца ваў на мес ні-
кам стар шы ні рай вы кан ка ма, ку ры ра ваў са цы яль ную 
сфе ру... Ба ла та ваў ся па Дзераўнянскай вы бар чай акру зе. 
Перш за ўсё лю дзі тут за кла по ча ны ста нам ву ліч най і да-
рож най се так, якія зна хо дзяц ца ў аг ра га рад ку Дзе раў ная 
на ўтры ман ні сель гас ар га ні за цый, і па тра бу юць ра мон ту. 
Ця пер ідзе ін вен та ры за цыя ўсёй да рож на-ву ліч най сет кі. 

На ўзроў ні воб лас ці бу дзе пры ня тае ра шэн не: на чый ба-
ланс іх пе ра даць. У най блі жэй шы час, мяр кую, на вя дзём 
тут па ра дак.

У Год ма лой ра дзі мы ра зам са стар шы ня мі сель скіх Са-
ве таў дэ пу та таў зай ма ем ся на вя дзен нем па рад ку на зям лі, 
зно сам ста рых і пус ту ю чых да моў — да кан ца го да пры бя-
 ром 27 бу дын каў. Но вы сфар мі ра ва ны рэ гістр уклю чае 
49 да моў, якія ідуць пад знос. Улас ні каў, якія не пад трым лі-
ва юць па ра дак, па пя рэ дзі лі, і па ра шэн ні су да зай ма ем ся 
зно сам. Праб ле ма ўзні кае па ста рых да мах. Ад па вед на 
з дзе ю чым за ка на даў ствам, сель вы кан кам па ві нен вы-
ку піць іх ва ўлас ні ка, а за тым па тра ціць гро шы на знос з 
бюд жэ ту пяр віч на га ўзроў ню. Атрым лі ва ец ца, не аб ход на 
двой чы нес ці за тра ты з-за дрэн на га гас па да ра.

На спеў час уно сіць змя нен ні ў за ка на даў ства. На прык-
лад, вы зна чыць ча со вы пе ры яд, ня хай са бе тры га ды. І ка лі 
за гэ ты час улас нік не пры няў мер па на вя дзен ні па рад ку, 
то дом аў та ма тыч на пе ра хо дзіў бы ва ўлас насць дзяр жа-
вы, і мы ме лі б пра ва яго знес ці.

Анд рэй ПАЎ КШТА, стар шы ня Ма ла дзе-
чан ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:

— Ра ней пра ца ваў ды рэк та рам ка му наль на га ўні тар на-
га прад пры ем ства «Ма ла дзеч на во да ка нал». Прай шло не 
так шмат ча су на но вай па са дзе, та му хва ліц ца пос пе ха мі 
ра на. Па чаў з вы ву чэн ня за ка на даў ства, якое да ты чыц ца 
дзей нас ці, функ цый, паў на моц тваў Са ве таў. Ця пер уні каю 
ў сут насць да ку мен таў больш скру пу лёз на, пад ра бяз на.

Шмат ува гі ўдзя ля ем на вя дзен ню па рад ку на зям лі, доб-
ра ўпа рад ка ван ню, зно су ста рых да моў, са ні тар на му ста ну 
аб' ек таў і тэ ры то рый, вяс ко вых мо гі лак, якіх на ліч ва ец ца 53, 
яны зна хо дзяц ца на ба лан се сель вы кан ка маў. Ужо больш 
як у 70 % мес цаў па ха ван няў пра вя лі ін вен та ры за цыю — па 
кож ных мо гіл ках зроб ле ны фо та здым кі з квад ра коп та ра. У 
най блі жэй шы час ра бо ты скон чац ца і па ас тат ніх.

Маш таб на пра цу ем па вы ка ра нен ні бар шчэў ні ка Са с-
ноў ска га — з вы ка ры стан нем хі міч най, ме ха ніч най апра-
цоў кі. На гэ та вы дзе ле на 10 тысяч руб лёў з ра ён на га бюд-
жэ ту, так са ма срод кі з бюд жэ таў сель вы кан ка маў, пры-
зна ча ныя на доб ра ўпа рад ка ван не.

Кант ра лю ем мы і ра бо ту па ўтры ман ні ў доб рым ста не 
да рог. Але тут праб ле мы ства ра юць дач ні кі. Яны не вы-

кід ва юць смец це ў кан тэй не ры, што зме шча ны ў са до вых 
та ва рыст вах, а імк нуц ца па зба віц ца ад яго па да ро зе ў го-
рад, па кі да юць яго на аў то бус ных пры пын ках, або чы нах 
да рог. Толь кі да рож ныя служ бы на вя дуць па ра дак, а на 
на ступ ны дзень зноў тое ж са мае. Ха це ла ся б, каб гра ма-
дзя не бы лі больш сум лен ныя і ад каз ныя.

Юлія БЯ ЛЯН КІ НА, стар шы ня Мінск ага 

ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:
— Мін скі ра ён — адзін з са мых вя лі кіх ра ё наў Мін скай 

воб лас ці, тут за рэ гіст ра ва на больш як 225 ты сяч ча ла век.
У на ступ ным го дзе ў кра і не прой дуць ІІ Еў ра пей скія 

гуль ні. З улі кам та го, што ўсе да ро гі ў ста лі цу вя дуць це раз 
пры ста ліч ны рэ гі ён, асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца доб ра ўпа-
рад ка ван ню і на вя дзен ню па рад ку на зям лі, азе ля нен ню 
на се ле ных пунк таў. Стар шы ня мі За слаў ска га га рад ско га, 
Ма чу лі шчан ска га па сял ко ва га і сель скіх вы кан ка маў рас-
пра ца ва ны пла ны па доб ра ўпа рад ка ван ні на 2018—2019 
га ды, якія па спя хо ва аба ро не ны на па чат ку гэ та га го да.

Вы ра ша ец ца пы тан не пе ра да чы аў та ма біль ных да рог 
на ба ланс спе цы я лі за ва ных ар га ні за цый. Яшчэ ад но на-
ба ле лае — улад ка ван не ін жы нер най і транс парт най струк-
ту р жыл лё вых ка а пе ра ты вах ін ды ві ду аль най за бу до вы. 
Зя мель ныя ўчаст кі там бы лі вы дзе ле ны гра ма дзя нам, 
якія ме лі па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. І са мае 
праб лем нае тут — ад сут насць пад' яз ных шля хоў і да рог 
да да моў.

У су вя зі са знач ным рос там і раз віц цём ра ё на (толь кі ў 
Ба раў лян скім сель са ве це на ліч ва ец ца больш як 55 ты сяч 
ча ла век, у Се ніц кім — больш як 20 ты сяч) су тык ну лі ся з 
не да хо пам мес цаў у да школь ных і школь ных уста но вах. 
Ужо рых ту ец ца пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя для 
бу даў ніц тва трох дзі ця чых сад коў і ад ной шко лы ў Мін скім 
ра ё не. На па рад ку дня — па ляп шэн не да ступ нас ці і якас ці 
ака зан ня ме ды цын скіх па слуг. Так, у 2018 го дзе пла ну юц ца 
ад крыц цё тэ ра пеў тыч на га кор пу са ў Мін скай цэнт раль най
ра ён най баль ні цы на 180 і мес цаў, ра монт Аст ра шыц ка-
га ра доц кай ам бу ла то рыі. У не да лё кіх пла нах — уз вя дзен не 
Ха це жын скай ам бу ла то рыі.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ГЛЯ ДЗІ ЦЕ, ХТО ПРЫЙ ШОЎ

НА ВЯ ДЗЕН НЮ ПА РАД КУ —НА ВЯ ДЗЕН НЮ ПА РАД КУ —
АСАБ ЛІ ВАЯ ЎВА ГААСАБ ЛІ ВАЯ ЎВА ГА

І ЗА ХА ВАЦЬ, І ЗА РА БІЦЬ
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. 
«МС».)

Перш за ўсё гэ та да ты чыц ца 
ляс ных за каз ні каў, а та кіх ка ля 
80 %. У мно гіх з іх зу сім ня ма 
аб ме жа ван няў па вы сеч цы. 
Гэ та, на прык лад, мяс цо выя 
за каз ні кі «Баб ра ві на» і «Ве-
лу та», «Алес», рэс пуб лі кан скі 
за каз нік «Пой ма ра кі Сож» і 
шмат ін шых. Там вя дзец ца 
звы чай ная ляс ная гас па дар ка 
з усі мі на ступ ства мі. Фак тыч-
на гэ тыя за каз ні кі вы ся ка юц ца 
пад нуль. Пе ра лі ча ныя пры-
кла ды — з Брэсц кай і Го мель-
скай аб лас цей. Са мі ляс га сы 
здзіў ля юц ца: на вош та ства-
раць та кія за каз ні кі?

Ця пер для ўсіх за каз ні каў 
пра пі са ны аб ме жа ван ні па са-
мых шкод ных вы сеч ках, якія 
цал кам зні шча юць эка сіс тэ мы 
(су цэль ныя га лоў на га ка ры-
стан ня і па лос на-па сту по выя). 
Гэ та ад но з са мых галоўных 
но ва ўвя дзен няў.

Яшчэ ад но важ нае но ва-
ўвя дзен не да ты чыц ца асаб лі-
ва ахоў ных пры род ных тэ ры-
то рый між на род на га зна чэн-
ня. У пе ра лік та кіх уклю чы лі 
аб' ек ты «Ізум руд най сет кі», да 
якой у 2013 го дзе да лу чы ла ся 
Бе ла русь, але з ад ным удак-
лад нен нем: адносіцца гэ та 
толь кі да тых аб' ек таў, якія 
ма юць на цы я наль ны пры ро-

да ахоў ны ста тус. Тыя ж, якія 
та ко га ста ту су не ма юць, не 
ўвой дуць і ў пе ра лік асаб лі ва 
ахоў ных тэ ры то рый між на-
род на га зна чэн ня. Та кім чы-
нам рас пра цоў шчы кі зра бі лі 
па ло ву кро ку. З ад на го бо ку, 
мы пры зна ём між на род ныя 
да ку мен ты, у пры ват нас-
 ці — Берн скую кан вен цыю, 
з другога — бу дзем вы кон ваць
іх на столь кі, на коль кі гэ та да-
зва ляе на ша за ка на даў ства. 
Тым не менш ужо доб ра, што 
аб' ек ты «Ізум руд най сет кі» 
зга да ны ў пра ек це за ко на. За-
раз у нас 162 та кія аб' ек ты, або 
11,57 % тэ ры то рыі кра і ны.

Трэ ці знач ны мо мант — 
пра ект за ко на пра ду гледж-
вае ўдзел гра мад скас ці ў 
шэ ра гу важ ных пры ро да-
ахоў ных ме ра пры ем стваў. 
На прык лад, у фар мі ра ван ні 
і ра бо це ву чо ных са ве таў на-
цы я наль ных пар каў, у пра вя-
дзен ні гра мад скіх аб мер ка-
ван няў схем раз віц ця асаб лі-
ва ахоў ных пры род ных тэ ры-
то рый — як рэс пуб лі кан ска га, 
так і мяс цо ва га зна чэн ня. 
Схе мы гэ тыя за цвяр джа юц-
ца на дзяр жаў ным уз роў ні, і 
час та гра мад скія ар га ні за цыі 
доб ра ве да юць тую аль бо ін-
шую тэ ры то рыю, якой мэ та-

згод на на даць ста тус асаб лі-
ва ахоў най.

На са мрэч змен не так шмат, 
як ха це ла ся б. Мы пра па ноў-
ва лі знач на больш, але, на 
жаль, пры клад на толь кі тра-
ці на з на шых пра па ноў увай-
шла ў пра ект.

Уво гу ле, лі чыц ца, што 
пры ро да ў Бе ла ру сі за ха ва ла-
ся знач на лепш, чым у ас тат-
няй Еў ро пе. Пры гэ тым у нас 
адзін з са мых ніз кіх у Еў ро пе 
па каз чы каў пло шчы асаб лі ва 
ахоў ных пры род ных тэ ры то-
рый у пра цэнт ных ад но сі нах. 
У кож най кра і не іс нуе свая 
схе ма та кіх тэ ры то рый, і не 
заў сё ды іх мож на па раў ноў-
ваць. Але мож на па раў наць 
па сет цы «На ту ра 2000», якая 
ства ра ец ца ў кра і нах ЕС, і сет-
цы «Эме ральд» («Ізум руд ная 
сет ка»), ство ра най у еў ра-
пей скіх кра і нах, якія не ўва-
хо дзяць у Еў ра пей скі са юз. 
Гэ тыя дзве эка ла гіч ныя сет кі 
аб са лют на ад па вед ныя па 
сва іх прын цы пах і кры тэ ры-
ях. Па до лі сет кі «Эме ральд» 
Бе ла русь у аў тсай да рах — 
11,57 % ад усёй пло шчы — 
трош кі вы шэй за Анг лію і 
Да нію, дзе за ста лі ся рэшт кі 
пры ро ды. Але ся рэд не еў ра-
пей скі па каз чык — 17 %. Для 
мя не гэ та дзіў на.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-
ду па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да ка-
ры стан ня і чар но быль скай ка та стро фы 
Тац ця ны КА НАН ЧУК:

— Асаб лі ва ахоў ныя пры род ныя тэ ры-
то рыі і сет ка «Эме ральд» — не зу сім ад-
ноль ка выя рэ чы. До ля асаб лі ва ахоў ных 
пры род ных тэ ры то рый у Бе ла ру сі скла дае 
8,7 % ад пло шчы кра і ны, да гэ та га да дай це 
«Ізум руд ную сет ку». Да 2020 го да пла ну-
ец ца па вя лі чыць до лю асаб лі ва ахоў ных 
пры род ных тэ ры то рый да 8,8 %. Да сяг-
нуць гэ та га бу дзе лёг ка, бо не аба вяз ко ва 
спат рэ біц ца ства рэн не но вых, у нас увесь 
час ідзе пра цэс пе ра ўтва рэн не тых, што ма-
юц ца. Гэ та нар маль ны па каз чык. Аб тым, 
на коль кі доб ра кра і на пра цуе ў гэ тым пла-
не, свед чыць ды на мі ка: у 2015 го дзе до ля 
асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то рый 
скла да ла 8,2 %.

Між на род ная су поль насць ацэнь вае бе-
ла рус кі па каз чык як вель мі доб ры. Са праў-
ды, гэ тыя рэ чы нель га па раў ноў ваць, бо ў 
кож най кра і не свае па ды хо ды і свае кры тэ-
рыі. На прык лад, ка лі до ля асаб лі ва ахоў ных 
пры род ных тэ ры то рый у Гер ма ніі 28 %, то 
пад стро гім рэ жы мам ахо вы зна хо дзіц ца 
толь кі 3 %. На ас тат няй тэ ры то рыі мож на 
вес ці тую аль бо ін шую дзей насць. Не мэ та-
згод на ахоў ваць дзя сят кі ты сяч гек та раў зям-
лі там, дзе мож на пра во дзіць гас па дар чую 
дзей насць пры ўмо ве за ха ван ня эка сіс тэ-
мы. Мы сён ня асаб лі ва ахоў ныя пры род ныя 
тэ ры то рыі, за каз ні кі па він ны раз гля даць з 
улі кам са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця рэ-
гі ё наў, раз ві ваць інф ра струк ту ру ту рыз му, 
пра соў ваць эка ла гіч ны ту рызм.

Рэс пуб лі кан скі ланд шафт ны за каз нік «Выд ры ца» 
(Жло бін скі і Свет ла гор скі ра ё ны). Пра ект но ва га за ко на за ба ра няе та кія 

зні шчаль ныя вы сеч кі ў за каз ні ках. 
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