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Та кім чы нам, стар шы ні 
сель вы кан ка маў ста но-
вяц ца дэ тэк ты ва мі па су-
мя шчаль ніц тве. Пра гэ та ў 
Вет каў скім ра ё не яны і рас-
каз ва лі чле нам па ста ян най 
ка мі сіі па эка но мі цы, бюд-
жэ це, фі нан сах і ка му наль-
най улас нас ці Го мель ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та-
таў. Га лоў най тэ май вы-
яз но га па ся джэн ня ста ла 
эфек тыў нае вы ка ры стан не 
зя мель ных участ каў пас ля 
зно су ста рых і пус ту ю чых 
бу дын каў.

Вет каў скі ра ён — адзін з 
тых, якія пас ля чар но быль-
скай ава рыі ўвай шлі ў лік 
асаб лі ва па цяр пе лых. Ад-
сюль з'е ха ла ка ля па ло вы 
ўся го на сель ніц тва, а наз-
вы шас ці дзя сят каў вё сак 
бы лі ўво гу ле вы крас ле ны 
з кар ты.

Між тым рай цэнтр Вет-
ка зна хо дзіц ца на столь-
кі бліз ка ад Го ме ля, што 
мяс цо выя жы ха ры ез дзяць 
на пра цу ў аб лас ны цэнтр. 
І на ад ва рот: мно гія га мяль-
ча не што дзень на кі роў-
ва юц ца сю ды на ра бо ту. 
Іх мож на зра зу мець: даў-
жэй бу дзе да бі рац ца ў Го-
ме лі з ад на го кан ца го ра да 
на дру гі, чым за 20 хві лін 
на марш рут цы да Вет кі.

У асоб ных на се ле ных 
пунк тах, на прык лад у 
Халь чы, — за мож ныя за га-
рад ныя да мы, ула даль ні кі 
якіх тут жы вуць па ста ян на, 
а біз нес вя дуць у Го ме лі. 
Вёс ка Хальч ста іць па-над 
Со жам, і ад сюль ад кры ва-
юц ца над звы чай ма ляў-
ні чыя края ві ды. Да та го ж 
яна зна хо дзіц ца не па срэд-
на на аў та тра се. А да Вет кі 
да брац ца — пеш шу мост 
пе рай сці.

Стар шы ня Вет каў ска-
га ра ён на га Са ве та дэ-
пу та таў Вік тар МА СЯЙ-
КОЎ га во рыць, што ме на-
ві та на яў насць ра кі, як і ў 
ста ра жыт ныя ча сі ны, сён ня 
вы зна чае лёс на се ле на га 
пунк та: бу дзе ён жыць і 
раз ві вац ца ці сы дзе ў гіс то-
рыю. І за ста нец ца па мяць 
пра яго толь кі ў вы гля дзе 
экс па на таў сла ву та га на 
ўсю кра і ну Вет каў ска га 
му зея ста ра аб рад ніц тва і 
бе ла рус кіх тра ды цый.

Та кім чы нам, дзя ку ю чы 
ра цэ Сож у Халь чы сён ня 
жы ве больш за 700 ча ла век. 
Тут пра кла дзе ны га за пра вод 
з во да пра во дам, ёсць ба за-
вая шко ла, са док, па пу ляр-

ныя аг ра ся дзі бы. Участ кі, 
на якіх трух ля выя па бу до-
вы зно сяц ца (та кі лёс спа сціг 
ста ло вую, май стэр ні, ла гер 
ад па чын ку), тут жа куп ля юц-
ца з аў кцыё ну. На бы ва юць 
ма ла дыя сем'і — каб бу да-
ваць да мы з перс пек ты вай 
тут жыць доў га і дзе так на-
ра джаць. Ана ла гіч ная кар ці-
на ў аг ра га рад ку Ра ду га, дзе 
270 да моў, а ў мяс цо вай 
шко ле ву чыц ца 129 школь-
ні каў.

У вёс цы Бар кі — усё па-
ін ша му. Стар шы ня Да ні-
ла віц ка га сель вы кан ка-
ма Ула дзі мір ША ПА РАЎ 
ад зна чае, што гэ ты не вя-
ліч кі на се ле ны пункт вы-
ра та ва лі прад пры маль ні кі. 
Тут за ста ло ся дзе вяць до-
ма ўла дан няў, а 17 гек та-
раў зям лі ця пер на ле жаць 
фер мер скай гас па дар цы 
«Грын Ва лей». За шэсць 

га доў Дзміт рый Ха мя коў 
і Ула дзі мір Ма мач кін па-
бу да ва лі тут біз нес, у які 
ўцяг ну лі і мяс цо вае на-
сель ніц тва. Пяць ча ла век 
пра цу юць тры ва ла, і вель-
мі шмат пры цяг ва ец ца да 
се зон ных ра бот. Да рэ чы, 
ця пер ак тыў на ідзе рас кар-
чоў ка за рас ні каў. На мес-
цы, дзе ад іх па зба ві лі ся 
не каль кі га доў та му, ста яць 
бла кіт ныя ел кі ў кад ках, яд-
ло вец, туі, дур ні цы і шмат 
ін шых пры го жых рас лін, 
які мі звы чай на ўпры гож-
ва юць пар кі, скве ры і за-
мож ныя ся дзі бы. Да рэ чы, 
боль шасць фер мер скай 
пра дук цыі ары ен та ва на на 
экс парт. Ра сія гра ні чыць з 
Вет каў скім ра ё нам, і дэ-
ка ра тыў ныя дрэў цы там 
ка рыс та юц ца вя лі кім по-
пы там.

У вёс цы За мос це сён ня 
10 да моў і пяць жы ха роў. 
20 до ма ўла дан няў зне се-
на, і ўсе гэ тыя зем лі ўве дзе-
ны ў се ва зва рот. Вось тут 
дэ пу та ты ба чаць прык лад 
не ашчад нас ці ўла даль ні ка 
ней кай раз ва лю хі, у якой, 
між ін шым, ён за рэ гіст ра-
ва ны афі цый на. Сам не 
жы ве і па ра дак ва кол хі-
ба ры не на во дзіць.

— Мы з та кі мі па ста ян на 
пра цу ем, — уз ды хае стар-
шы ня сель вы кан ка ма.

А гэ та зна чыць, ча ла-
ве ку пі шуць бяс кон цыя 
прад пі сан ні. Іх уз дзе ян не 
на сум лен не, да рэ чы, за-
канч ва ец ца па-роз на му. 
Ад ны на рэш це ўсё ўзваж-
ва юць і афі цый на ад маў ля-
юц ца ад улас нас ці. Ін шыя ў 

апош ні мо мант пе рад су-
дом вы ра ша юць, што яна 
ім усё ж спат рэ біц ца, і кі да-
юц ца тэр мі но ва на во дзіць 
па ра дак. Асоб ныя (на ват 
з-за мя жы) пры яз джа юць 
сю ды, толь кі каб апош ні 
раз па гля дзець на ра дзі му 
прод каў, — і за ста юц ца на-
заў сё ды. Ра да вы ма ён так 
абу джае па чуц ці, і та ды 
ся дзі ба ажы вае.

— У вёс цы Пры сно, дзе 
амаль паў ты ся чы ча ла-
век, да стат ко ва праб лем-
ных да моў, — га во рыць 
стар шы ня Пры снян-
ска га сель вы кан ка ма 
Ле а нід КСЯН ДЗОЎ, — але 
і тут мно гія пры ста са ва лі 
баць коў скую спад чы ну 
пад да чы. А вось по бач, у 
вёс цы Бар чан кі, зне се ны 
52 до ма ўла дан ні. А гас па-
да ра вось гэ та га за кі ну та га 
до ма на вод шы бе па куль 
вы шук ва ем і ад на ча со ва 
рых ту ем да ку мен ты ў суд. 
У Ад на пол лі сён ня 13 па-
ста ян ных жы ха роў, а ас-
тат нія, амаль паў сот ні, — 
дач ні кі. Усе ўчаст кі пад 
знос вы куп ле ны, і да мы 
бу ду юц ца.

Тут Сож так са ма по бач, 
і транс парт хо дзіць без 
праб лем. Іды ліч ны ма-

лю нак раз бу ра юць толь кі 
асоб ныя праб лем ныя па-
бу до вы, ва кол якіх аку рат-
на ўза ра ная на зі му рал ля. 
Але ж, за пэў ні вае прад-
стаў нік мяс цо вай ула ды, 
на ле та пла ну юць за вяр-
шыць ра бо ту з та кі мі за кі-
ну ты мі дам ка мі.

У вёс цы Шарс цін да ро-
га ідзе ўздоўж гру ша вай 
алеі. Пры га жосць, не ка лі 
штуч на ство ра ная, да дае 
праб ле мы мяс цо вым жы-
ха рам, за ўва жае стар шы-
ня Шарс цін ска га сель-
вы кан ка ма Свят ла на 
ЦІ МО ХА ВА:

— Ад нак на сель ніц тва 
са мо гля дзіць за вя ліз ны мі 
дрэ ва мі (іх звыш 450), збі-
рае пла ды і пры бі рае на во-
кал па ўсёй гэ тай шы ро кай 
і доў гай ву лі цы. Тут у нас за 
пяць га доў зне се на 65 да-
моў. Толь кі сё ле та — 11, два 
ўчаст кі бы лі пра да дзе ны 
пад да чы. Не ка то рыя лю дзі 
па кі да юць да мы ў го ра дзе 
і на пен сіі пры яз джа юць 
жыць у вёс ку.

— Ра бо та, як 
ба чы це, вя дзец-
ца, — пад агуль няе 
стар шы ня Вет каў-
ска га ра ён на га Са-
ве та дэ пу та таў Вік тар 
Масяйкоў. — Сё ле та 
20 гек та раў уцяг ну та 
ў се ва зва рот. Хоць 
не ўсё і не заў сё ды 
атрым лі ва ец ца ад ра-
зу. Што да ты чыц ца 
Вет кі, то ўсе аб' ек ты, 
якія бы лі зне се ны, 
цал кам за бу да ва ны 
ці за бу доў ва юц ца. 
За апош нія два га ды 
ў Вет цы, на тэ ры то-
рыі, якая не ка лі на-
ле жа ла вя до ма му 
дзяр жаў на му прад-
пры ем ству, по тым 
бы ла пе ра да дзе-
на ў ка му наль ную 
ўлас насць, за раз 
па бу да ва ны жы лы 
мік ра ра ён і аб' ек ты 

ганд лю. Там і ця пер пра-
цяг ва ец ца бу даў ніц тва. 
Праб лем ныя пы тан ні да-
ты чац ца толь кі тых да моў, 
што зна хо дзяц ца ў цэнт ры 
асоб ных вё сак. Там, дзе 
зем лі не пры ля га юць ні да 
сель гас прад пры ем стваў, 
ні да ляс ной гас па дар кі. 
На ша за да ча — знай сці 
ўлас ні ка зям лі і зра біць 
усё, каб яна не пус та ва ла. 
Сё ле та мы ў ра ё не знес лі 
79 до ма ўла дан няў. Пла-
ну ем, што да кан ца го да іх 
бу дзе ка ля сот ні.

— Па ві нен быць гас-
па дар, які пра цуе на зям-
лі, — упэў не ны на чаль нік 
зем ле ўпа рад ка валь-
най служ бы Го мель-
ска га абл вы кан ка ма 
Аляк сандр МА ТА РАС. — 
Мы па ба чы лі і ста ноў чыя, і 
ад моў ныя пры кла ды. Ёсць 
кант раст па між асоб ны-
мі су сед ні мі сель са ве та мі. 
І ўсё та му, што не дзе не 
пра цуе звяз ка «кі раў нік 
сель гас ар га ні за цыі — стар-
шы ня сель са ве та»: яны 

дзе ляць, хто што па ві нен 
ра біць, за мест та го каб 
пра ца ваць ра зам. Ад нак 
ра дуе, што тыя кі раў ні кі, 
якія гэ тай тэ май зай ма юц-
ца сур' ёз на, ра зу ме юць, 
як гэ та па він на быць. Мы, 
ка лі ду ма ем, для якіх мэт 
вы ка рыс тоў ваць тыя ці ін-
шыя зя мель ныя ўчаст кі, 
пры яры тэт ад да ём сель-
скай гас па дар цы, та му што 
гэ та са мы эфек тыў ны спо-
саб вы ка ры стан ня зям лі. Ён 
па тра буе мі ні мум за трат на 
пад тры ман не па рад ку і дае 
мак сі маль ны эка на міч ны 
эфект. Дру гі ва ры янт вы ка-
ры стан ня та кіх зя мель — пе-
ра да ча пад ле са пар ка выя 
зо ны, азе ля нен не, доб ра-
ўпа рад ка ван не, уста ноў ку 
ма лых ар хі тэк тур ных фор-
маў. Ка лі на се ле ны пункт 
перс пек тыў ны і зя мель-
ныя ўчаст кі ка рыс та юц ца 
по пы там у на сель ніц тва, 
вы дзя ля ем для бу даў ніц-
тва і аб слу гоў ван ня ін ды-
ві ду аль ных жы лых да моў 
ці для вя дзен ня аса біс тай 
гас па дар кі. Па коль кі мы 
больш за 10 га доў зай ма-
ем ся гэ тай тэ май, асноў ныя 
праб ле мы вы ра шы лі. За-
ста ло ся скон чыць тое, што 
не дзе не да ра бі лі.

Як ад зна чы ла стар шы-
ня па ста ян най ка мі сіі па 
эка но мі цы, бюд жэ це, 
фі нан сах і ка му наль най 
улас нас ці Го мель ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў Ан та ні на ЯЖО ВА, 
уцяг ван не ў гас па дар чы 
аба рот зем ляў, якія не вы-
ка рыс тоў ва юц ца, ста ноў ча 
ўплы вае на са цы яль на-эка-
на міч нае раз віц цё кож на-
га рэ гі ё на. Та му су мес ная 
ра бо та ор га наў мяс цо ва га 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван-
ня, а так са ма ўсіх уста ноў і 
ар га ні за цый па доб ра ўпа-
рад ка ван ні і на вя дзен ні па-

рад ку на зям лі бу дзе 
пра цяг ну та:

— Я тут, у Вет каў-
скім ра ё не, на ра дзі-
ла ся. Ра ней мне бы-
ло цяж ка ба чыць, 
як усё раз бу ра ла-
ся. А ця пер ін шая 
кар ці на. Ка лі да мы 
зно сяц ца, зна чыць, 
участ кі пра да юц ца. 
Са праў ды на во дзіц-
ца па ра дак на зям лі. 
Зне се на шмат па бу-
доў роз най фор мы 
ўлас нас ці, якія не 
вы ка  рыс  тоў  ва  л і -
ся. Ра дуе тое, што 
не толь кі зно сіц ца 
трух ля вае, але на гэ-
тым мес цы бу ду ец ца 
но вае. Ідзе па сту по-
вае ад ра джэн не аг-
ра га рад коў і вё сак, 
ад ра джэн не на шых 
ка ра нёў.

Іры на 
АСТАШ КЕ ВІЧ.

САМ НЕ ГАМ 
І ДЗЯР ЖА ВЕ НЕ ДАМ

Ме на ві та гэ тым прын цы пам кі ру юц ца асоб ныя ўла даль ні кі пры ват ных па бу доў, 
якія ім да ста лі ся ў спад чы ну

Праб лем ныя пы тан ні да ты чац ца 
толь кі тых да моў, што зна хо дзяц ца 

ў цэнт ры асоб ных вё сак. Там, дзе зем лі не 
пры ля га юць ні да сель гас прад пры ем стваў, 
ні да ляс ной гас па дар кі.

На мес цы за рас ні каў — дэ ка ра тыў ныя дрэ вы 
фер мер скай гас па дар кі «Грын Ва лей».

Пад агуль нен не ра бо ты па ста ян най ка мі сіі па эка но мі цы, бюд жэ це, фі нан сах 
і ка му наль най улас нас ці Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў у Вет каў скім рай вы кан ка ме.

Та кіх трух ля вых бу дын каў не вель мі мно га, але ме на ві та 
яны мі ма во лі пры цяг ва юць по зірк: ся род по ля, на 
мес цы яко га яшчэ ня даў на бы ла вёс ка, ста іць са мот ная 
па бу до ва ў за рас ні ках. Але ж кі раў ні кі сель вы кан ка маў 
га во раць: не ма ем пра ва знес ці — без да зво лу 
ўла даль ні ка. А апош ніх між тым шу ка юць днём з аг нём. 
Пры да па мо зе за пы таў да пра ва ахоў ні каў, апы тан няў 
бы лых су се дзяў і на ват кар пат лі ва га вы ву чэн ня 
са цы яль ных се так.


