
Не каль кі га доў та му ў Мсці слаў скім 
ра ё не жы ха ры ад ной з вё сак абу ра лі ся, 
што за ка ры стан не ка ло дзе жа мі ім увя лі пла ту. 
На ват ад маў ля лі ся за клю чаць з ка му наль ні ка мі 
да га во ры. Маў ляў, на вош та? Іх баць кі не пла ці лі, 
і яны не бу дуць. На са мрэч сі ту а цыя кры ху 
за блы та ная. Бо гэ тую пла ту сён ня бя руць толь кі 
ў Мсці слаў скім і Бы хаў скім ра ё нах Ма гі лёў скай 
воб лас ці. Усе ас тат нія... на огул не пла цяць.

Прын цып роў на сці?
Не каль кі га доў та му Мі ніс тэр ства ЖКГ адоб ры ла 

ра шэн не ўвес ці пла ту за ка ло дзеж ную ва ду. Праз не-
ка то ры час яно бы ло пры пы не на, але не ка то рыя ра ё-
ны па спе лі пе рай сці на плат ны прын цып ка ры стан ня 
гэ тай ва дой. І Мсці слаў скі ра ён быў ад ным з пер шых. 
Гэ та ра шэн не дзей ні чае тут па сён няш ні дзень.

— Нам пры хо дзі лі рэ ка мен да цыі абл вы кан ка ма 
ад мя ніць гэ та ра шэн не, але ра ён ныя фі нан сіс ты 

спа сы ла юц ца на тое, што на шы дзе ян ні не су пя рэ-
чаць за ко ну. На ад ва рот, та кі па ды ход ста віць усіх 
спа жыў цоў ва ды ў роў ныя ўмо вы. Ча му тыя, хто 
ка рыс та ец ца цэнт ра лі за ва ны мі кры ні ца мі ва ды, 
па він ны пла ціць, а ін шыя — не? На аб слу гоў ван не 
ка ло дзе жаў так са ма ідуць не ма лыя гро шы, — ка-
жа на чаль нік ад дзе ла жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі рай вы кан ка ма Дзміт рый ТКАЧОЎ.

Ка ло дзеж ная ва да аплач ва ец ца жы ха ра мі Мсці-
слаў ска га ра ё на з раз лі ку 35 літ раў на ча ла ве ка ў 
су ткі. Атрым лі ва ец ца ка ля 85 ка пе ек у ме сяц за куб 
ва ды. Мяс цо выя ка му наль ні кі ка жуць, што гэ та су-
ма на ват не па кры вае іх вы дат кі па ра мон це ка ло-
дзе жаў, бо сён ня па тра ба ван ні да ўтры ман ня та кіх 
аб' ек таў не тыя, што бы лі ў са вец кі час. За раз усё 
каш туе гро шай. А трэ ба то вяд ро па мя няць, то лан-
цу жок па пра віць. А ка лі сю ды пры ба-
віць рас хо ды па вы ез дзе цэ лай гру пы 
ра бот ні каў, каб па чыс ціць ка ло дзеж, 
то су ма пад ско чыць у ра зы. 
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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
Так лі чыць 
ды рэк тар 
ад кры та га 
ак цы я нер на га 
та ва рыст ва 
«Ла за ві чы» 
Мі ха іл 
АС КЕР КА

У 
мі ну лым 
го дзе 
ў Мін скай 

воб лас ці ў по шу ках 
но ва га мес ца 
жы хар ства і ра бо ты 
пе ра ся лі лі ся 24 сям'і 
(48 ча ла век). Пры чым 
з сель скай мяс цо вас ці 
ў го рад пе ра еха лі 14, 
з го ра да ў вёс ку — 
9 сем' яў, ад на сям'я — 
з го ра да ў го рад. 
Ся рэд ні ўзрост 
пе ра ся лен цаў — 
34 га ды.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

НЕ РЭН ТА БЕЛЬ НЫ КА ЛО ДЗЕЖ
Ка рэс пан дэнт «МС» вы свят ля ла, коль кі каш туе ка ло дзеж ная ва да

Праў да, мне да вя ло ся аб зва ніць не ад ну гас па дар ку, каб знай-
сці ад каз ную пра ца ві тую сям'ю. У ад ных ка за лі, што не за да во ле-
ныя ра бо тай на ва сё лаў — лай да кі ды гуль таі. Ін шыя «пе ра ся лен-
цы» са мі ад маў ля лі ся ад су стрэ чы. І толь кі Аляк сей Мы ша лоў, 
які пе ра ехаў з сям' ёй у аг ра га ра док Ла за ві чы (з ад най мен най 
гас па дар кай) Клец ка га ра ё на з Ня свіж чы ны, ака заў ся над звы-

чай шчы рым і ад кры тым ча ла ве кам. Мы за ста лі яго на мехд ва ры 
за ра мон там трак та ра. «Не за га рой па сяў ная, трэ ба, каб тэх ні ка 
пра ца ва ла без па ло мак», — за ўва жыў Аляк сей. Быў як раз 
абе дзен ны пе ра пы нак, і ён за пра сіў нас да до му — па-
зна ё міць са сва і мі ся мей ні ка мі, па ка заць, як улад-
ка ва лі ся.
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