
Акра мя та го, шмат зроб ле на 
па на вя дзен ні па рад ку аба пал 
аў та да рог у хо дзе пад рых тоў кі 
да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, па 
азе ля нен ні га ра доў, па сёл каў, 
вё сак. Я па пра сі ла стар шынь 
сель са ве таў вы зна чыць у кож-
ным на се ле ным пунк це зна ка-

выя мес цы, дзе лю дзі маг лі б 
ад па чыць. Та кія мес цы па він-
ны быць зя лё ны мі, пры го жы-
мі, з ма лы мі ар хі тэк тур ны мі 
фор ма мі. Бу дын кі сель са ве-
таў — гэ та так са ма наш твар. 
І мы звяр та ем ува гу на іх стан, 
шу ка ем кры ні цы фі нан са ван-
ня, для та го каб пры вес ці іх у 
на леж ны вы гляд.

— А як спра вы са зно сам 
і вы ка ры стан нем ста ро га 
і пус ту ю ча га жыл ля?

— Гэ тая ра бо та пра во дзіц-
ца ў ме жах Ука за Прэ зі дэн та 
№ 357 «Аб пус ту ю чых і ста рых 
да мах». Та ко га ў воб лас ці да-
стат ко ва шмат, і яго коль касць 
па вя ліч ва ец ца. Мы пра вя лі ін-
вен та ры за цыю гэ тых да моў, 
вы зна чы лі іх коль касць. Ця пер 
фар мі ру ем рэ естр, для та го каб 
у да лей шым звяр тац ца з іс ка-
вы мі за ява мі ў суд, і па яго ра-
шэн ні мы змо жам на кі роў ваць 
бюд жэт ныя срод кі на знос або 
пра да ваць з аў кцы ё ну тыя да-

мы, якія бу дуць ка рыс тац ца 
по пы там. Та кім чы нам мы бу-
дзем пры цяг ваць у сель ска гас-
па дар чы аба рот не ру хо масць і 
зя мель ныя ўчаст кі.

— На пра ця гу мі ну ла га го-
да для дэ пу та таў сур' ёз ным 
эк за ме нам ста ла вы ка нан не 
Дэ крэ та Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
№ 3 «Аб са дзей ні чан ні за ня-
тас ці на сель ніц тва». Сё ле та 
ра бо та ў ме жах гэ та га да ку-
мен та пра цяг ва ец ца?

— Ле тась у кож ным ра ё не 
воб лас ці і го ра дзе Жо дзі на бы-
лі ство ра ны ка мі сіі, пры чым у 
са мым шы ро кім скла дзе. Уся-
го іх 23. Лю дзі звяр та лі ся сю ды 
не толь кі па за яў ле ным прын-
цы пе. Мы і са мі іх за пра ша лі, 
пра па ноў ва лі ра бо ту. Мы не 
ста ві лі мэ ты вы крыць, аб ві на-
ва ціць ча ла ве ка ў тым, што ён 
не пра цуе. Для ка мі сій бы ло 
прын цы по ва важ на пра ца-
ўлад ка ваць яго. Мы па пя рэдж-
ва лі пра ца здоль ных не за ня-
тых у эка но мі цы гра ма дзян, 
што з 1 сту дзе ня яны бу дуць 
аплач ваць са бе кошт па слуг 
га ра ча га во да за бес пя чэн ня ў 
па ме ры 100 %.

Да дам, што за яў ні кі звяр та-
лі ся так са ма і па кан суль та цыю 
па са мых роз ных пы тан нях. 
І яны атры ма лі ад ка зы, змаг-
лі вы ра шыць шы ро кі спектр 
пы тан няў, па коль кі ў ка мі сі ях 
пра ца ва лі роз ныя спе цы я ліс-
ты. Ка ля 10 ты сяч гра ма дзян 
ка мі сіі змаг лі ўлад ка ваць на 
пра цу, ка ля 11 ты ся чам ака за лі 
кан суль та цый ную да па мо гу.

Ка мі сіі пра цяг ва юць ра бо-
ту і ў 2019 го дзе. Сю ды мож на 
прый сці і па пра сіць раз гле-

дзець пы тан не аб пра ца ўлад-
ка ван ні. І тут аба вяз ко ва да па-
мо гуць усім ах вот ным.

— На тал ля Вік та раў на, 
як ка жуць, ге не ра ла ро біць 
сві та. Інакш без ад на дум цаў 
цяж ка да біц ца ста ноў ча га. 
Вы за да во ле ны сва ёй ка-
ман дай?

— Я ха рак та ры зую ка ман ду 
дэ пу та таў як пра ца здоль ную, 
іні цы я тыў ную, мэ та на кі ра ва-
ную. Ду маю, мы мно гае змо-
жам зра біць з ця пе раш нім дэ-
пу тац кім кор пу сам. Дзя куй усім 
за ра бо ту, спа га ду да праб лем 
лю дзей і не абы яка васць. Ну а 
кі раў ніц тву воб лас ці — сло вы 
ўдзяч нас ці за пад трым ку, ра-
зу мен не, за су мес ную спра ву.

— Якія ры сы, на ва шу 
дум ку, па ві нен мець на род-
ны вы бран нік перш за ўсё?

— У пер шую чар гу ён па ві-
нен умець вы слу хаць лю дзей 
і ўспры няць праб ле му свай го 
вы бар шчы ка як аса біс тую. Ме-
на ві та для гэ та га гра ма дзя не 
да ве ры лі нам та кія па чэс ныя 
па са ды. І мы па він ны апраў-
даць іх да вер, быць ад кры ты-
мі, ад чу ваць лю бую сі ту а цыю. 

Дэ пу та таў сель вы кан ка маў на-
цэль ваю на тое, каб яны вы-
зна чы лі пласт праб лем, якія 
паў та ра юц ца, каб у да лей шым 
вы клю чаць іх, шу каць фі нан-
са ван не, за клад ваць вы дат кі 
на іх вы ра шэн не ў бюд жэ ты і 
тым са мым вы праў ляць сі ту а-
цыю. Аса біс та мне па да ба ец ца 
пра ца ваць з людзь мі, не толь кі 
вы слу хоў ваць ней кія праб ле-
мы, але і вы ра шаць іх. Мя не 
ра дуе, ка лі ўсё склад ва ец ца і 
я ба чу ўсмеш кі жы ха роў Мін-
шчы ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
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Зва ро ты са май роз най тэ ма ты кі 
ад жы ха роў цэнт раль на га 
рэ гі ё на па сту па юць на пра мую 
тэ ле фон ную лі нію, што пра во дзіць 
стар шы ня Мінск ага аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў На тал ля 
ЯКУ БІЦ КАЯ. «МС» па ці ка ві ла ся, 
якія пы тан ні пе ра ва жа лі 
на ня даў няй су вя зі.

Не бяс печ ныя 
і не ўлад ка ва ныя да ро гі

Ка ця ры на Сер гі е віч па скар дзі ла-
ся, што праз вёс ку Ка зы ры Ла гой ска-
га ра ё на хо дзяць ма шы ны вя лі кай 
гру за па ды маль нас ці, якія во зяць 
пя сок з кар' е ра на ас фаль та бе тон ны 
за вод. Мна га тон ны транс парт раз-
бі вае да ро гу, ства рае не бяс пе ку для 
лю дзей. Пры гэ тым кі роў цы іг на ру-
юць аб' яз ны шлях, спе цы яль на для 
іх па бу да ва ны.

На тал ля Яку біц кая па га дзі ла ся, 
што пы тан не вель мі па тра буе не-
ад клад на га вы ра шэн ня, та му па тэ-
ле фа на ва ла стар шы ні Ла гой ска га 
рай вы кан ка ма і стар шы ні ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў і па пра сі ла пра-
кант ра ля ваць, каб на ўез дзе па ста-
ві лі за ба ра няль ны для пра ез ду гру-
за во га транс пар ту знак.

Яшчэ адзін ана ла гіч ны зва нок па-
сту піў з Ла гой ска га ра ё на ад Але ны 
Му зы чэн ка. Жан чы на па скар дзі ла-
ся, што праз вёс ку Па рха ва сну юць 
ма шы ны, гру жа ныя пяс ком. У вы ні-
ку па ста ян най віб ра цыі па сце нах яе 
до ма пай шлі трэ шчы ны. А аб' яз ной 
да ро гі ня ма. На тал ля Яку біц кая абя-
ца ла ра за брац ца ў сі ту а цыі.

Аляк сандр Шуш ке віч з Чэр вень-
ска га ра ё на пра сіў па ха дай ні чаць 
пе рад ад па вед ны мі служ ба мі, каб 
за мя ні лі раз бі ты ас фальт на асоб-
ных участ ках да ро гі ад Ста ро га 
Пруд ка да Ра ва ніч.

— І коль кі гэ та бу дзе ў кі ла мет рах? — 
па ці ка ві ла ся На тал ля Яку біц кая.

— Не дзе ка ля пя ці, — быў ад каз.
— Аб на дзей ваць я вас не ма гу. 

Усё за ле жыць ад та го, ці вы зна ча на 
фі нан са ван не, ці за кла дзе на не аб-
ход ная су ма ў бюд жэ це не па срэд на 
на ра монт ме на ві та гэ тай да ро гі. Вы-
свет лю ў ра ён на га кі раў ніц тва.

Шлях да па мя ці
— У 1990 га ды стар шы ня мяс цо-

ва га кал га са вы дат ка ваў гро шы на 
пра клад ку да ро гі ў вёс цы Трас каў-
шчы на Мінск ага ра ё на, якая вя дзе 
да во ін ска га па ха ван ня. Кож ны год 
на Дзень Пе ра мо гі, Дзень вы зва лен-
ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў тут збі ра лі ся лю дзі, ве тэ-
ра ны, каб ад даць да ні ну па мя ці за-
гі нуў шым. Ле тась ка цель ная па ча ла 
ва зіць па гэ тай да ро зе дро вы, і яна 
прый шла ў не пры дат насць, — рас-
ка заў Аляк сандр Ключ нік.

Муж чы на не ад на ра зо ва звяр таў ся 
да кі раў ніц тва ра ё на, каб ад ра ман-
та ва лі да ро гу, апош ні раз — у кра са-
ві ку. Яму па абя ца лі, што вы ка на юць 
прось бу. Але воз і сён ня там.

На тал ля Яку біц кая па дзя ка ва ла 
Аляк санд ру Кузь мі чу за не абы яка-
васць і да ру чы ла стар шы ні Мінскага 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Юліі Бя-
лян кі най ра за брац ца ў сі ту а цыі. 
Акра мя та го, па абя ца ла, што вы-
едзе на мес ца са ма.

Не да зва ніц ца
У вёс цы Лу ка шы Га ран ска га 

сель са ве та нель га да зва ніц ца па 

ма біль ні ку — со та вая су вязь не бя-
рэ. Дрэн на пра цуе яна і ў вёс цы Пад-
не ві чы Ва ло жын ска га ра ё на. Лю дзі 
не мо гуць вы клі каць на ват хут кую 
да па мо гу. У аг ра га рад ку На ва пол ле 
пас ля пра фі лак тыч ных ра бот на рэ-
транс ля та ры ў Ка ло дзі шчах па ча лі-
ся праб ле мы з ка на ла мі тэ ле ба чан-
ня — сла бы сіг нал. У вёс цы Раз'езд 
Фа лі чы Ста ра да рож ска га ра ё на, дзе 
ў асноў ным жы вуць дач ні кі, з пе-
ра бо я мі пра цуе ін тэр нэт. Жы ха ры 
сцвяр джа юць, што для яго ра бо ты 
не аб ход на ўста на віць уз мац няль ні-
кі, якія яны згод ныя ку піць за ўлас ны 
кошт. На тал ля Яку біц кая па абя ца ла 
ад ра са ваць усе гэ тыя пы тан ні кі раў-
ніц тву Мінск ага фі лі яла РУП «Бел-
тэ ле кам».

Ні чый ны дом 
і абы яка вы гас па дар

Над звы чай ак ту аль нае пы тан не 
ўзняў жы хар ву лі цы Пар ты зан скай 
з Ба ры са ва Ігар Ула дзі мі ра віч. Ён 
пра жы вае ў пры ват ным сек та ры. Па 
адзін бок ад яго до ма зна хо дзіц ца 
ўчас так, які за рас тае пус та зел лем, — 
гас па дар за ім не да гля дае, не аб-
кош вае. А па дру гі бок — на огул ні-
хто не жы ве, гас па дар чыя па бу до вы 
пры хо дзяць у за ня пад, раз бу ра ец ца 
дах. Муж чы на ўжо не каль кі га доў 
звяр та ец ца да мяс цо вых ула даў з 
прось бай ад даць пус ту ю чы ўчас-
так дбай ным лю дзям, а на дру гім 
пры му сіць ула даль ні ка на вес ці па-
ра дак.

На тал ля Яку біц кая да ру чы ла 
стар шы ні Ба ры саў ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Пят ру На віц ка му 
вы свет ліць, ка му на ле жаць участ кі, 
і ра за брац ца з гэ тым пы тан нем.

— А я, у сваю чар гу, вазь му сі туа-
цыю пад аса біс ты кант роль, — за-
пэў ні ла яна за яў ні ка.

Ад хі ліў ся ад пра ек та
Вік тар Са ла не віч з вёс кі Чэ чы на 

Дзяр жын ска га ра ё на на сва ім зя-
мель ным участ ку па бу да ваў лет-
нюю кух ню, але не мо жа ўвес ці яе ў 
экс плу а та цыю. Стар шы ня мяс цо ва га 
сель вы кан ка ма не пад піс вае ад па-
вед ны акт. Ха ця, як сцвяр джае за-
яў нік, на бу даў ніц тва па мяш кан ня 
ён браў да звол, ёсць за цвер джа ны 
пра ект.

— Маг чы ма, вы ад хі лі лі ся ад пра-
ек та? — вы ка за ла мер ка ван не На-
тал ля Вік та раў на. — Вы шы ня, шы-
ры ня вы тры ма на?

— Там, дзе быў ухіл ка ля мет ра, 
я зра біў пад вал, — пры знаў ся за яў-
нік.

Ра зам з тым На тал ля Яку біц кая 
па абя ца ла, што на кі руе зва рот стар-
шы ням Дзяр жын ска га рай са ве та і 
Фа ні паль ска га сель са ве та, якія ра-
зам з кам пе тэнт ны мі служ ба мі вы-
едуць на мес ца, каб ра за брац ца ў 
сі ту а цыі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

АК ТУ АЛЬ НАЕ ІН ТЭР В'Ю

«Дэ пу тат па ві нен «Дэ пу тат па ві нен 
ус пры маць ус пры маць 
праб ле мы праб ле мы 

вы бар шчы каў вы бар шчы каў 
як свае аса біс тыя»як свае аса біс тыя»
Так лі чыць стар шы ня Мі набл са ве та Так лі чыць стар шы ня Мі набл са ве та 

На тал ля На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯЯКУ БІЦ КАЯ

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

ЧЫМ ЧЫМ 
ЗМО ЖАМ — ЗМО ЖАМ — 

ДА ПА МО ЖАМДА ПА МО ЖАМ

Вя лі кую ўва гу 
ад да ём мы ста ну 

пом ні каў, брац кіх 
ма гіл, ме ма ры я лаў, 
во ін скіх па ха ван няў. 
Тыя тра гіч ныя па дзеі 
мы не ма ем пра ва 
за бы ваць: не аб ход на 
пом ніць і ўша ноў ваць 
па мяць лю дзей, 
якія ад да лі жыц цё 
за на шу бу ду чы ню, 
і за ха ваць гэ тую па мяць 
для на шчад каў.

Мы не ста ві лі 
мэ ты вы крыць, 

аб ві на ва ціць ча ла ве ка 
ў тым, што ён не пра цуе. 
Для ка мі сій бы ло 
прын цы по ва важ на 
пра ца ўлад ка ваць яго.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.
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