
Рэч у тым, што на па ро зе 
свай го ты ся ча год дзя Брэст 
уяў ляе са бой ад ну вя лі кую 
бу доў лю. Та му ча со выя пе-
ра боі з роз ны мі ка му ні ка цы-
я мі не па збеж ныя. Вя до ма, 
лю дзі сіг на лі зу юць у вы кан-
кам. Ра зам з тым, па вод ле 
ацэн кі кі раў ніц тва го ра да, 
га ра джа не з ра зу мен нем 
ста вяц ца да ўка за ных з'яў. 
Ві да воч на, што трэ ба кры ху 
па цяр пець, каб пад час свят-
ка ван ня і асаб лі ва пас ля яго 
жыц цё ста ла на шмат больш 
кам форт ным.

Апош нім ча сам пай-
шла хва ля зва ро таў ін ша га 
кштал ту — у іх га ра джа не 
пра па ну юць улас ныя пра-
ек ты аль бо фор мы свай го 
ўдзе лу ў пад рых тоў цы да 
свят ка ван ня 1000-год дзя 
Брэс та. Вя до ма, аў та ры 
та кіх зва ро таў ста ра юц ца 
тра піць на пры ём да стар-
шы ні гар вы кан ка ма. Час-
цей пра па но вы па сту па юць 
ад гра мад скіх ар га ні за цый і 
су по лак, яны ня рэд ка про-
сяць ар га ні за цый ную аль-
бо ін фар ма цый ную пад-
трым ку. Кі раў нік го ра да не 
па кі дае без ува гі ні вод ную 
з та кіх іні цы я тыў.

Ад ной чы на аса біс ты 
пры ём прый шла ра мес ні ца. 
Та ле на ві тая ру ка дзель ні ца, 
яна ро біць цац кі, су ве ні-
ры, абя рэ гі. І вель мі ці ка ва 
прэ зен туе свае вы ра бы, да 
кож на га з іх «пры кла да ец-

ца» ле ген да, звя за ная з мі-
ну лым го ра да і яго на сель-
ні каў. А ня даў на жан чы на 
атры ма ла яшчэ і сер ты фі кат 
на пра ва пра во дзіць эк скур-
сіі. Яе пра па но ва зра біць у 
го ра дзе эк скур сій ны марш-
рут ад пом ні ка 1000-год дзю 
Брэс та раз гля да ец ца за раз 
на ўзроў ні за ці каў ле ных ве-
дам стваў. І ве ра год на, што 
не дзе з на ступ лен нем вяс ны 
раз на дзень у вы зна ча ны 
час пач не кур сі ра ваць аў-
то бус, па са жы ры яко га 
змо гуць уба чыць асноў-
ныя сла ву тас ці і па мят ныя 
мяс ці ны.

Яшчэ ад на ці ка вая пра-
па но ва па сту пі ла ад га ра-
джа ні на Аляк санд ра Баб ру-
ка. Ар хі тэк тар па аду ка цыі, 
ён зра біў пра ект па мят на-
га зна ка ў го нар мар ша ла 

Ра ка соў ска га. Як вя до ма, 
Кан стан цін Ра ка соў скі быў 
ад ным з га лоў ных рас-
пра цоў шчы каў апе ра цыі 
«Баг ра ці ён», вы ні кам якой 
ста ла вы зва лен не Бе ла ру сі. 
І ме на ві та пад ка ман да ван-
нем гэ та га мар ша ла час ці 
Чыр во най Ар міі ачы шча лі 
ад за хоп ні каў га ра ды і вёс кі 
на шай кра і ны, у тым лі ку 
і на зва ны аб лас ны цэнтр. 
А вы зва лен не Брэс та 28 лі-
пе ня 1944 го да азна ча ла 
вы зва лен не ўсёй тэ ры то-
рыі ця пе раш няй Бе ла ру сі. 
Штаб мар ша ла ней кі час 
зна хо дзіў ся ў бу дын ку па 
ву лі цы Ле ні на, по бач з якім 
пра па ну ец ца ўста на віць 
па мят ны знак да 75-год дзя 
вы зва лен ня. Эс кі зы пом ні-
ка га то выя. Збор срод каў 
па ча ла іні цы я тыў ная гру па. 
Так што, маг чы ма, пом нік 
мар ша лу-вы зва лі це лю ў го-
ра дзе з'я віц ца. Тым больш 
што Брэст чы на для яго не 
чу жы край. (На тэ ры то рыі 
ця пе раш ня га Іва цэ віц ка-

га ра ё на на ра дзі ла ся ма ці 
Кан стан ці на Ра ка соў ска га 
Ан та ні на Аў сян ні ка ва, па-
вод ле не ка то рых звес так, 
тут яна па ха ва ная.)

На шчас це, гра мад скія 
іні цы я ты вы та ко га кштал ту 
не за кан чва юц ца, а пра-
цяг ва юць па сту паць. Іры на 
Мо кат на га да ла яшчэ пра 
адзін зва рот. Да на мес ні-
ка стар шы ні гар вы кан ка ма 
прый шлі з гра мад скай ар-
га ні за цыі «Асаб лі вае дзя-
цін ства». За яў ні кі пра цу юць 
з сем' я мі, дзе вы хоў ва юц-
ца ма лыя з асаб лі вас ця мі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця. 
Аказ ва ец ца, гэ тыя дзе ці ў 
сва ім гурт ку ро бяць вель мі 
на ват экс клю зіў ныя рэ чы. 
На прык лад, па лат ня ныя 
тор бач кі з сім во лі кай Брэс-
та, якія яны і пра па на ва лі 
вы ка рыс тоў ваць у якас ці 
су ве ні раў пад час свят ка-
ван ня. І га рад ская ўла да 
пай шла ім на су страч. Зроб-
ле ны ад па вед ныя да ру чэн-
ні, бу дзе за куп ле на пар тыя 

су ве ні раў для рэа лі за цыі ў 
роз ных месцах го ра да.

Уся го за мі ну лы год, 
кан ста туе Іры на Мо кат, 
у Брэсц кі гар вы кан кам 
па сту пі ла 2874 зва ро ты 
гра ма дзян. Пры клад на 
20 пра цэн таў з іх бы лі агу-
ча ны на аса біс тых пры ёмах, 
45 пра цэн таў па да дзе ны ў 
фор ме элект рон ных ліс тоў 
і 35 пра цэн таў аформ ле ны 
пісь мо ва. Па зва ро тах, лі-
чыць на чаль нік ад дзе ла, 
мож на мер ка ваць пра мно-
гія ас пек ты жыц ця го ра да. 
Па ча ла ся за ме на ліф та вай 
гас па дар кі — па вя лі чыў ся 
па ток скар гаў. А вось пра 
дзі ця чыя пля цоў кі за раз 
амаль зу сім не га во раць, 
бо іх ста ла ў два рах на шмат 
больш. Зроб ле ны яны ў 
асноў ным прад пры ем ства-
мі ЖКГ па но вых пра ві лах з 
вы ка ры стан нем су час на га 
аб ста ля ван ня. А не ка то рыя 
не вя лі кія пля цоў кі з'я ві лі ся 
ў вы ні ку гра мад скай іні-
цыя ты вы. І ўсё на ка рысць 
юных га ра джан. «Пры ем-
на, — ад зна чае Іры на Мі-
хай лаў на, — ка лі ўда ец ца 

да па маг чы ча ла ве ку. Ле-
тась звяр нуў ся жы хар до ма 
па ву лі цы Ма лой. У вы ні ку 
ава рыі ча ла век стаў ін ва лі-
дам-ка ля сач ні кам. А ў до-
ме 70-х га доў па бу до вы — 
ні з'ез да, ні пан ду са. І ён не 
мо жа са ма стой на па кі нуць 
ква тэ ру. За не каль кі ме ся-
цаў праб ле ма бы ла вы ра-
ша на».

...Па куль мы гу та ры лі, 
на ну мар на чаль ні ка ад-
дзе ла па ра бо це са зва-
ро та мі па сту пі ла не каль кі 
зван коў. Адзін га ра джа нін 
скар дзіў ся на транс парт ні-
каў. Па ву лі цы Пі я нер скай 
но вы пры пы нак на зы ва-
ец ца «Ме ды цын скі цэнтр 
«ЛА ДЭ», а мно гія кі роў цы 
на зы ва юць яго па-ра ней-
ша му: «ву лі ца Вы со кая». 
«Для не ка то рых пы тан не 
па да сца зу сім ня знач ным, 
а для ча ла ве ка гэ та прын-
цы по ва. І зва рот бу дзе 
на кі ра ва ны транс парт на-
му ад дзе лу гар вы кан ка-
ма», — пра ка мен та ва ла 
Іры на Мокат.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.
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Пра пом нік мар ша лу Ра ка соў ска му Пра пом нік мар ша лу Ра ка соў ска му 
і ту рыс тыч ны аў то бусі ту рыс тыч ны аў то бус

Усё больш зва ро таў у Брэсц кі гар вы кан кам да ты чыцца 1000-га до ва га юбі лею го ра да

Мож на 
мер ка ваць 

пра мно гія ас пек ты 
жыц ця го ра да. 
Па ча ла ся за ме на 
ліф та вай гас па дар кі — 
па вя лі чыў ся па ток 
скар гаў. А вось пра 
дзі ця чыя пля цоў кі 
за раз амаль зу сім 
не га во раць, бо іх 
ста ла ў два рах 
на шмат больш. 

Т
УТ усё вель мі прос та і без ця га ні ны. 
Не трэ ба ку дысь ці іс ці, куп ляць 
кан верт, неш та пі саць, нес ці 

на пош ту, ча каць, ка лі на рэш це 
ад гук нуц ца. Да стат ко ва па тэ ле фа на ваць, 
і зва рот ужо за рэ гіст ра ва ны. На «га ра чых» 
тэ ле фо нах дзя жу раць кі раў ні кі мяс цо вай 
ула ды, по бач з імі шмат ад каз ных асоб. 
Не дзіў на, што «пры ёмы» на ад лег лас ці 
не страч ва юць сва ёй ак ту аль нас ці.

Чым вы шэй, тым на дзей ней?
Анон сы су бот ніх тэ ле фон ных лі ній рэ гу-

ляр на да юц ца ў срод ках ма са вай ін фар ма-
цыі, ну ма ры для зван коў мож на знай сці на 
сай тах рай-, гар-, абл вы кан ка маў. Кож ную 
су бо ту з 9 да 12 га дзін уваж лі ва вы слу ха юць 
лю бо га, хто па тэ ле фа нуе. Бы ло б жа дан не. 
Ка неш не, ла гіч на, ка лі зва нок па сту пае, як 
той ка заў, па мес цы «пра піс кі», але лю дзей 
ці ка віць больш вы со кі ўзро вень.

— У абл вы кан кам час та тэ ле фа ну юць 
жы ха ры, якія ў свае мяс цо выя ор га ны ўла-
ды на ват не звяр та лі ся, — кан ста туе га лоў-
ны спе цы я ліст упраў лен ня па ра бо це са 
зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Натал ля 
ДА ШКО ВА. — У ін шых аб лас цях та кая ж 
тэн дэн цыя. Як вы свят ля ец ца, гэ тыя лю дзі 
або не ве да юць, што та кое маг чы ма, або 
не да вя ра юць мяс цо вым чы ноў ні кам.

У ра бо чым ка бі не це спе цы я ліс та ша фы 
да сто лі, як у біб лі я тэ цы. Усе па лі чкі за стаў-
ле ны вя лі кі мі па пка мі, збо ку кож най па-
зна ча ны год. Раз маў ля ем, а су раз моў ні ца 
раз-по раз па гляд вае ў кам п'ю тар, неш та 
ад соч вае.

— У кож най па пцы лё сы лю дзей, — па-
каз вае ў бок «фа лі ян таў» су раз моў ні-
ца. — Коль касць зва ро таў кож ную су бо ту 
вар' і ру ец ца. На апош нюю пра мую лі нію ў 
абл вы кан кам, на прык лад, па тэ ле фа на ва ла 
18 ча ла век. А мак сі маль ная коль касць бы-
ла — 35. Іс нуе спе цы яль ная пра гра ма для 
ўлі ку зва ро таў — «Элект рон ная спра ва». 
Мы за но сім у кам п'ю тар да ныя з рэ гіст ра-
цый най карт кі, якая за во дзіц ца на за яў ні ка, 
і на кі роў ва ем на вы ка нан не. Ад каз ныя асо-
бы па він ны даць спра ва зда чу ў ага во ра ны 
тэр мін. Ка лі пы тан не тлу ма чаль на га ха рак-
та ру — гэ та 15 дзён, ка лі трэ ба за пы таць 
ней кую да дат ко вую ін фар ма цыю — да ме-

ся ца. Ба чы це — зя лё ным 
аба зна ча ны ад ка зы, якія 
ўжо ад пра ца ва ны. Я іх 
раз дру коў ваю і ін фар-
мую кі раў ні ка, які пра во-
дзіў лі нію.

На што 
скар дзім ся?

Ле тась на су бот нюю 
тэ ле фон ную лі нію абл-
вы кан ка ма па сту пі ла 
1070 зва ро таў. Больш за 
ўсё пы тан няў (575) да-
ты чы ла ся ка му наль най 
гас па дар кі. На пер шым мес цы ў на сель-
ніц тва за ўва гі на конт доб ра ўпа рад ка ван ня 
два ро вых тэ ры то рый, ра мон ту і за ха ван ня 
жыл лё ва га фон ду, ста ну да рог. Най больш 
вост рым для жы ха роў сель скай мяс цо вас ці 
і дач ні каў з'яў ля ец ца пы тан не вы ва зу смец-
ця. Згод на з дзе ю чым за ка на даў ствам, па-
слу га гэ та аба вяз ко вая і пад ля гае апла це. 
Але не ўсе жы ха ры згод ны пла ціць. На-
прык лад, ча ла век, які жы ве ў га рад ской 

ква тэ ры і мае пры ват ны дом, лі чыць, што 
да стат ко ва аплач ваць па слу гі толь кі па 
асноў ным мес цы жы хар ства. Маў ляў, на 
да чы ў яго смец ця не бы вае. Не ка то рыя 
за яў ля юць, што яны са мі ўты лі зу юць бы-
та выя ад хо ды і ні чо га ні ко му не па він ны 
пла ціць. І та ды пры хо дзіц ца на гад ваць пра 
нар ма тыў ныя да ку мен ты. А ёсць сіг на лы і 
больш сур'ёз ныя.

(Заканчэнне на 14-й стар. «МС».)

БЛІ ЖЭЙ ДА ЛЮ ДЗЕЙ

ЗРУЧ НАЯ СУ ВЯЗЬЗРУЧ НАЯ СУ ВЯЗЬ
Што су бот нія пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі за ста юц ца для на сель ніц тва 
ад ным з са мых па пу ляр ных спо са баў раз мо вы з ула дай

На пры ёме ў стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мі ра ДА МА НЕЎ СКА ГА.

На чаль нік ад дзе ла па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб Брэсц ка га гар вы кан ка ма Іры на МО КАТ 
га во рыць, што ў мі ну лым го дзе ў па раў на нні з па пя рэд нім 
зва ро таў ста ла пры клад на на тры пра цэн ты больш. 
Іры на Ула дзі мі ра ўна звяз вае гэ та най перш з ча со вы мі 
ня зруч нас ця мі.

ЁСЦЬ КАН ТАКТ!


