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(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

На пад вор ку су стра кае 
брэ хам са ба ка. По бач яшчэ 
ад на буд ка, з якой ба яз лі-
ва вы гляд вае дру гі — не вя-
ліч кі. «Гэ та Бай кал і Мар та, 
чле ны на шай сям'і», — смя-
ец ца Аляк сей.

— Ня ўжо на но вым мес-
цы за вя лі ахоў ні каў? — ці-
ка вім ся мы з фо та ка рэс-
пан дэн там.

— З са бой пры вез лі. 
Мар та жы ла ў нас ра ней, 
а Бай кал пры біў ся ад не-
куль. Ды гэ та яшчэ не ўся 
гас па дар ка: ко зы, тру сы, 
кач кі, ку ры. А ў до ме — 
кош ка То ня і ка ця ня Фе-
лікс, — па каз вае Аляк сей.

— Кош ку мы па да бра лі 
на ву лі цы яшчэ дзі цем. Фе-
лікс — яе сын. Ка ця нят раз-
да ём у доб рыя ру кі, а гэ та га 
пух на та га па кі ну лі са бе. На-
па чат ку кош ку не вы пус ка лі 
з до му, ба я лі ся, што ўця чэ. 
Ця пер, ка лі пры вык ла, вы-
хо дзіць па гу ляць, мы шэй 
ло віць. А ко цік гуль тай, 
лю біць ба віць час у цяп-
ле, — жар туе Тац ця на.

Ад ра зу ві даць, у сям'і 
лю бяць бра тоў на шых 
мен шых, кла по цяц ца аб 
іх: на кож ным ашый нік ад 
па ра зі таў. Стаў лен не да 
жы вё лы — свед чан не та го, 
што тут жы вуць ду шэў ныя, 
ад кры тыя і доб рыя лю дзі.

— Пе ра езд па доб ны на 
па жар. Не ўяў ля е це, які 
вэр хал ста яў, ка лі ла ві лі 
сва іх га да ван цаў, птуш ку 
ў мя хі «па ка ва лі» ды ў ба-
гаж нік склад ва лі, ну а ка ты 
ды са ба кі, як арыс та кра ты, 
еха лі з на мі ў ка бі не, — ус-
па мі на юць гас па да ры.

З ця гам ча су Аляк сей і 
Тац ця на пла ну юць рас шы-

рыць хат нюю гас па дар ку — 
на быць па рсюч коў.

— Мы пры вык лі да сва-
іх, на ту раль ных пра дук таў 
хар ча ван ня, якія атрым лі-
ва ем з пад соб най гас па-
дар кі. У кра ме куп ля ем 
са мае не аб ход нае: хлеб, 
ма ла ко, соль, цу кар, ма-
ка ро ну, кру пы. Вяс ной за-
се ем пры ся дзіб ны ўчас так 
у пят нац цаць со так, бу-
дуць хат нія за ка ткі на на-
ступ ную зі му, — ра ду ец ца 
гас па ды ня.

— Жы лі ў су сед нім Ня-
свіжскім ра ё не ў ба ра ку, 
без уся кіх вы год. Да лё ка 
бы ло да бі рац ца ў аг ра-
га ра док, на ра бо ту. Але 
са мае га лоў нае, ха це ла ся 
мець нар маль нае, улад ка-
ва нае жыл лё. Та му і пры-
ня лі асэн са ва нае ра шэн-
не пе ра ехаць, — рас ка заў 
Аляк сей.

У Ла за ві чах сям'і вы-
дзе лі лі «прэ зі дэнц кі» до-
мік: тры пра стор ныя па коі, 
пры хо жая, кух ня, сан ву-
зел. Ацяп ля ец ца па мяш-
кан не з да па мо гай кат ла, 
але ў не да лё кай перс-
пек ты ве сю ды прый дзе 
«бла кіт нае» па лі ва — ужо 
рых ту ец ца пра ект на-каш-
та рыс ная да ку мен та цыя. 
З ця гам ча су гас па да ры 

пла ну юць зра біць у до ме 
ра монт: за мя ніць шпа ле ры 
і сан тэх ні ку, па фар ба ваць 
пад ло гу, вок ны, дзве ры... 
І ку піць ма шы ну.

Ад кры тым ак цы я нер-
ным та ва рыст вам «Ла-
за ві чы» вось ужо ка ля 
двац ца ці га доў кі руе Мі-
ха іл Ас кер ка. Гас па дар ка — 
ад на з моц ных у Клец кім 
раё не. Ды рэк тар ра зу мее, 
што пры цяг нуць доб рыя, 
пра ца ві тыя кад ры мож на 
зар пла тай, год ны мі ўмо-
ва мі пра цы і пра жы ван ня. 
Та му шмат ува гі ад дае бу-
даў ніц тву жыл ля. По бач з 
тра ды цый най драў ля най 
за бу до вай як гры бы пас-
ля даж джу вы рас та юць 

су час ныя ка тэ джы. А інф-
ра струк ту ра не са сту пае га-
рад ской. Ву лі цы, пад' ез ды 
да вы твор чых аб' ек таў, 
жы вё ла га доў чых фер маў 
за ас фаль та ва ныя. У Ла за-
ві чах ёсць ма га зі ны, сель скі 
Дом куль ту ры, біб лі я тэ ка, 
дзі ця чы сад, што асаб лі ва 
за да валь няе шмат дзет-
ную сям'ю, дзе вы хоў ва-
юц ца тры сы ны. Мак сі-
му — шэсць, Гле бу — ча-
ты ры, Ар цё му — тры га ды. 

Ся рэд ні хо дзіць у дзі ця чы 
сад, ма лод шы — толь кі збі-
ра ец ца, а ста рэй шы — пер-
ша клас нік. Хлоп чы ка ма ці 
во зіць у шко лу ў су сед ні 
аг ра га ра док Мо рач. «Кож-
ную ра ні цу па ды маю сы на 
ў сем га дзін. Але ён устае 
ах вот на, з ра дас цю збі ра-
ец ца. Яму па да ба ец ца ву-
чыц ца, ехаць на аў то бу се, 
гля дзець у акно — но выя 
ўра жан ні, за хап лен ні», — 
ка жа Тац ця на.

У Ла за ві чах ёсць свая 
ам бу ла то рыя. Ка лі за хва-
рэ юць ма лыя, не трэ ба вез-
ці іх у ра ён ную па лі клі ні ку. 
Урач агуль най прак ты кі 
заў сё ды вы слу хае, пра пі ша 
ле кі. Тут мож на па ме раць 
ціск, па ля чыць зу бы, зра-
біць элект ра кар дыя гра му, 
ана ліз кры ві. У ме ды цын-
скай уста но ве пра цуе ста-
цы я нар, дзе пра вод зяць 
роз ныя пра цэ ду ры.

— Нам тут па да ба ец ца, 
ёсць жыл лё, ра бо та. Зар-
пла та так са ма за да валь-
няе. Пач нуц ца па сяў ная, 
жні во, мяр кую, бу ду за-
раб ляць больш, — лі чыць 
Аляк сей.

— А як на конт ад па чын-
ку? — па ці ка ві ла ся ў сва іх 
су раз моў ні каў.

— Ухо дзім ся па гас-
па дар цы, дзя цей спаць 
па кла дзём, тэ ле ві зар па-
гля дзім, у ін тэр нэ це па ся-
дзім — вось і ўсе за хап лен-
ні. Клуб не на вед ва ем: ня-
ма ча су. У дзі ця чым са дзе 
роз ныя ме ра пры ем ствы 
ла дзяць, ра зам з ма лы-
мі за пра ша юць і баць коў. 
Зрэд ку ўда ец ца вы рвац ца 
да та ты і ма мы на Пін шчы-
ну, — кан ста туе Тац ця на. — 
Ня ма на ка го па кі нуць дзя-
цей ды жыў насць.

Баць ка Аляк сея як раз 
пры ехаў па гас ціць да сы-
на і ня вест кі. «Жыл лё са-
праў ды не па раў наць з 
па пя рэд нім, — ад зна чае 
ён. — Я ра ды, што ўсё за-
да валь няе дзя цей. Доб ра 
ім — доб ра і мне».

Тац ця на па куль ма ла 
ве дае ту тэй шых лю дзей, 
больш зай ма ец ца ся мей-
ны мі спра ва мі, ма лы мі. 
Але вяс ной ста не ве ся лей, 
мож на бу дзе па гу ляць у 
дэнд ра пар ку, які ка лісь ці 
за клаў аг ра ном Мі ка лай 
Гар дзей. Дрэ вы пад яго 
кі раў ніц твам вы са джва лі 
лю дзі роз ных па ка лен няў 
і ўзрос таў. У па мяць аб 
зем ля ку тут уста ноў ле ны 
спе цы яль ны знак, пра-
вод зяц ца знач ныя ме ра-
пры ем ствы, свя ты, у тым 
лі ку і ра ён ныя.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 

Утры маць кад ры мож на — Утры маць кад ры мож на — 
год ны мі ўмо ва мі пра цы, год ны мі ўмо ва мі пра цы, 

зар пла тай і жыл лёмзар пла тай і жыл лём

Фо
 та

 Т
ац

 ця
 ны

 Т
КА

 ЧО
 ВА

Й.

У ТЭ МУ
Мі ха іл АС КЕР КА, ды рэк тар ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 

«Лазавічы»:
— Да сям'і Мы ша ло вых мы ад ра зу пры гляд ва лі ся. Яны пры еха лі да нас збо ку, 

ці ка ва бы ло, як ся бе па ка жуць, якія ра бот ні кі. Ды і яны пры вы ка лі да на шых умоў, 
тра ды цый: у роз ных мяс цо вас цях яны роз ныя. Ска жу, мо ладзь ня дрэн ная, але, бы вае, 
да во дзіц ца і ву чыць, і да па ма гаць. Ду маю, з ця гам ча су ў іх усё атры ма ец ца. Хут ка 
вый дзе на ра бо ту і Тац ця на: яе за пра сі ла за гад чы ца ста ло вай.

У нас пра цуе і жы ве ня ма ла ма ла дых сем' яў. Але Ла за ві чы, мож на ска заць, ус-
кра і на Клец ка га ра ё на, та му лю дзей трэ ба ўтрым лі ваць год ны мі ўмо ва мі пра цы, 
зар пла тай, жыл лём. За мі ну лы год мы спра ца ва лі ня дрэн на, атры ма лі доб ры ўра-
джай збож жа вых і зер не ба бо вых, на рых та ва лі да стат ко ва кар моў для гра мад ска га 
стат ка. А гэ та ма ла ко, а зна чыць, пры бы так, за роб кі, маг чы масць раз ві вац ца. У гас-
па дар цы за апош нія га ды па бу да ва на больш як 75 ка тэ джаў, пла ну ец ца ўзвес ці яшчэ 
тры. Да па слуг ра бот ні каў утуль ны клуб, ся рэд няя шко ла. Але ву чыц ца тут не вель мі 
шмат дзя цей. Ле тась пер ша клас ні каў бы ло толь кі двое. Ды шко лу, лі чу, за кры ваць 
не вар та. Ка лі ма лыя рас туць у сва ім аг ра га рад ку, то боль шы шанц, што яны тут і 
за ста нуц ца пас ля шко лы або вер нуц ца пас ля за кан чэн ня на ву чаль ных уста ноў на 
ма лую ра дзі му.

Аляк сей КА РА ЛЕ НЯ, на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня па за ня тас ці на сель-
ніц тва —на чаль нік ад дзе ла рын ку пра цы ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не Мі набл вы кан ка ма:

— Пра ва на ака зан не са дзей ні чан ня ў пе ра ся лен ні на но вае мес ца жы хар ства 
і ра бо ты ма юць бес пра цоў ныя. Паў на лет нія чле ны сям'і пе ра ся ля юц ца толь кі з іх 
пісь мо вай зго ды. Бес пра цоў ныя за клю ча юць да га вор аб сва ім пе ра ся лен ні і пе ра ся-
лен ні чле наў сям'і. Пас ля ча го ім вы плач ва юць гра шо вую су му ў па ме ры ся мі ра зо вай 
ве лі чы ні бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му, які дзей ні чае на да ту пра ца ўлад ка ван ня. 
Да дат ко ва вы плач ва ец ца так са ма двух ра зо вая ве лі чы ня пра жыт ко ва га мі ні му му пры 
пе ра ся лен ні бес пра цоў ных з га ра доў на но вае мес ца жы хар ства і ра бо ты ў ма лыя, 
ся рэд нія га рад скія на се ле ныя пунк ты, у сель скую мяс цо васць, а так са ма га ра ды-
спа да рож ні кі.

Пе ра ся лен не бес пра цоў ных і чле наў іх сем' яў ад бы ва ец ца ў вы пад ку атры ман ня 
ра бо ты і жыл ля.

Пе ра езд і пра ца ўлад ка ван не ажыц цяў ля юц ца ва ўзгод не ныя з най маль ні кам 
тэр мі ны, пра ду гле джа ныя ў да га во ры. Як свед чыць прак ты ка, пе ра ся лен цы ўлад-
коў ва юц ца ў асноў ным па пра фе сі ях і спе цы яль нас цях сель ска гас па дар ча га про фі-
лю: жы вё ла во ды, апе ра та ры ма шын на га да ен ня, трак та рыс ты, за гад чы кі фер маў, 
заа тэх ні кі, кі роў цы і інш.

Ад на з праб лем — бес пра цоў ныя ў асноў ным вы каз ва юць па жа дан не пе ра ся ліц ца 
ў пры ста ліч ныя рэ гі ё ны. Ад нак маг чы мас ці вы дзя лен ня жыл ля ў ра ё нах не па да лё ку 
Мін ска аб ме жа ва ныя. Акра мя та го, на ват пры на яў нас ці жыл ля час та ква лі фі ка цыя 
бес пра цоў ных не ад па вя дае па тра ба ван ням гас па дар кі.

У КРА І НЕ

ПЕ РА СЕ ЛЯЦЬ 
ТОЛЬ КІ РАЗ

Ле тась са дзей ні чан не ў пе ра ся лен ні на но вае 
мес ца жы хар ства і пра цы бы ло ака за на 136 сем' ям 
бес пра цоў ных. Най боль шая коль касць (61 пра цэнт) 
пе ра еха ла з вёс кі ў вёс ку, тра ці на — з го ра да ў вёс ку. 
Яшчэ тры сям'і па мя ня лі вёс ку на го рад і ча ты ры 
пе ра бра лі ся з го ра да ў го рад.

Пе ра ся лен не ў асноў ным ажыц цяў ля ец ца ў ме жах воб-
лас ці — 83 пра цэн ты за ста лі ся пра жы ваць на тэ ры то рыі 
свай го рэ гі ё на. З тых сем' яў, што змя ні лі воб ласць, па ло ва 
пе ра еха ла на Мін шчы ну.

У скла дзе пе ра се ле ных сем' яў 252 ча ла ве кі, з іх у пра ца-
здоль ным уз рос це — 176. Ас тат нія — гэ та дзе ці да 16 га доў. 
Ся рэд ні ўзрост пра ца здоль ных чле наў — 31 год.

Сё ле та да па мо гу ў пе ра ез дзе на но вае мес ца жы хар ства 
і пра цы пла ну юць ака заць 142 сем' ям: 35 у Ві цеб скай воб-
лас ці, 32 — у Мін скай, 30 — у Ма гі лёў скай, 21 — у Го мель-
скай, 18 — у Гро дзен скай, 6 — у Брэсц кай. Ка лі ах вот ных 
бу дзе больш, то іх так са ма ўклю чаць у пра гра му.

Бес пра цоў ных пе ра ся ля юць у мяс цо васць, дзе ёсць 
ва кан сіі з вы дзя лен нем жыл ля. Да ве дац ца пра іх мож на 
на пар та ле дзяр жаў най служ бы за ня тас ці на сель ніц тва ці 
ва ўпраў лен ні па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро-
не вы кан ка ма. Да па мо гу ў пе ра ся лен ні аказ ва юць толь кі 
адзін раз.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.


