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Хто тут га лоў ны?
— Тыя па ха ван ні, якія 

зна хо дзяц ца ў го ра дзе і 
аг ра га рад ках, заў сё ды 
вы гля да юць больш да-
гле джа ны мі — там час цей 
бы ва юць жы ха ры, ста рас-
ты, ак тыў. Ула ды так са ма 
пры ма юць удзел, але мі-
ні маль ны — у асноў ным 
ка лі трэ ба ага ро джу па-
пра віць, смец це вы вез ці, 
ава рый нае дрэ ва знес ці. 
Ін шая спра ва, ка лі на се-
ле ны пункт ма лы або яго 
зу сім ня ма, — ка жа Ан жэ-
ла НО ВІ КА ВА, стар шы ня 
Чэ ры каў ска га рай са ве та 
дэ пу та таў.

Звы чай на ў та кіх вы пад-
ках за мо гіл ка мі за ма цоў-
ва ец ца ад каз ны за па ра-
дак — прад пры ем ства або 
ней кая ар га ні за цыя. На 
жаль, гэ та яшчэ не га ран тыя 
та го, што там бу дзе чыс ці-
ня. У Чэ ры ка ве вы ра шы лі 
кры ху змя ніць па ды ход. 
Пра па на ва лі кі раў ні кам 
узяць пад апе ку ме на ві та 
тыя мо гіл кі, дзе па ха ва ныя 
іх род ныя. І тра пі лі ў дзя-
ся тач ку. Бо на чаль ні кам, 
ка лі яны не па кла по цяц ца 
пра па ра дак, со рам на бу-
дзе не толь кі пе рад сва і мі 
па мер лы мі прод ка мі, але і 
пе рад су се дзя мі.

— У вы ні ку мы час цей 
ста лі чуць ад на сель ніц тва 
«дзя куй», — ка жа Ан жэ ла 
Мі хай лаў на. — Акра мя гэ-
та га, у кож ным на се ле ным 
пунк це свае тра ды цыі і мы 
знай шлі лю дзей, з які мі 
час цей за ўсё кан так ту-
юць зем ля кі на конт ста ну 
мо гі лак. Яны ста лі на шы мі 
па моч ні ка мі і кан суль тан-
та мі.

Ба лю чая тэ ма сель скіх 
мо гі лак — гэ та сты хій ныя 
смет ні кі. Але і тут зной дзе-
на вый сце.

— Мы ства ры лі спе-
цы яль ныя зо ны скла-
дзі ра ван ня смец ця, але 
не ка то рыя лю дзі пра цяг-
ва юць вы кід ваць там, 
дзе ім зруч на, — дзе ліц ца 
на пра цоў ка мі стар шы ня 

рай са ве та. — Па коль кі 
на шы мо гіл кі час цей за 
ўсё ў ле се, мы звяр ну-
лі ся да ляс га са, каб яны 
ўзмац ні лі ра бо ту па ахо ве 
тэ ры то рыі ад смец ця. У іх 
ёсць фо та паст кі, ін шыя 
су час ныя срод кі на гля ду, 
з да па мо гай якіх мож на 
ўста на віць ві на ва тых. Па-
він на быць куль ту ра па-
во дзін на гра ма дзян скіх 
мо гіл ках. Зра зу ме ла, што 
на гэ та спат рэ біц ца час, 
бо ні чо га прос та так не 
ад бы ва ец ца.

Дзе ўзяць гро шы 
на ага ро джу

Ле тась вы дат кі на 
ўтры ман не мо гі лак скла-
лі ў Чэ ры каў скім ра ё не 
20—25 ты сяч руб лёў. І гэ та 
з улі кам ага ро джы, афар-
боў кі, вы ва зу смец ця, зно-
су ава рый ных дрэў і ўся го 
ас тат ня га.

— Дзе ля та го каб зні-
зіць вы дат кі, сель скія вы-
кан ка мы аб ме жа ва лі ся 
толь кі на быц цём пі ла ма-
тэ ры я лаў, — ка жа Ан жэ ла 
Но ві ка ва. — Усе ас тат нія 
ра бо ты па ага ро джах вы-
кон ва лі ся на бяз вы плат-
най асно ве. Ага ра дзіць 
ад ны мо гіл кі каш туе сён ня 
200—300 руб лёў. Гэта — 
мі зэр. І ня ма апраў дан-
няў тым, хто скар дзіц ца 
на не да хоп срод каў на 
гэ тыя мэ ты. Ні хто не па-
тра буе, каб у ляс ным 
ма сі ве бы ла ага ро джа з 
жа ле за бе то ну, да стат ко-
ва аб нес ці па пе ры мет ры 
га ры зан таль ны мі пі ла ма-
тэ ры я ла мі. Там, дзе жы-
ха ры су праць, пра па ну-
ем зра біць неш та больш 
дас ка на лае, але з іх удзе-
лам. На прык лад, ма тэ ры-
ял наш, а афар боў ка і на-
вя дзен не па рад ку за імі. 
І яны па га джа юц ца.

Нятанна каш туе знос 
ава рый ных дрэў, бо тут 
пры хо дзіц ца ка рыс тац-
ца па слу га мі аль пі ніс таў. 
А та кіх дрэў вель мі шмат, 
бо па-сур' ёз на му імі па ча-

лі зай мац ца ў ра ё не толь кі 
ле тась.

— Пят нац цаць прычэпаў 
дроў вы вез лі трактарамі 
толь кі з ад ных мо гі лак, — 
дэ ман струе фо та на ма-
біль ні ку дэ пу тат. — Ба чы це, 
як дрэ вы згні лі знут ры. За 
са ка вік — кра са вік ад пра-
ца ва лі ўжо 30 ма гіль ні каў. 
Ле тась зра бі лі столь кі ж.

І для аса цы я лаў 
знай шла ся ра бо та

У Чэ ры ка ве ўла да, у тым 
лі ку і дэ пу та ты, ак тыў на 
пра цу е з ба зай да ных па 
дэ крэ це № 3, скі ра ва ным 
на са дзей ні чан не за ня тас ці 
на сель ніц тва.

— Кож ны дзень мы 
скла да ем вось та кія звод кі, 
дзе па кож ным на се ле ным 

пунк це рас піс ва ем, хто з 
мяс цо вых нам да па ма-
гаў, — дэ ман струе спра ва-
зда чы Анжэ ла Новікава. — 
На вя дзен не па рад ку на 
зям лі — гэ та ме на ві та тое, 
дзе мож на ча ла ве ка за-
няць. У нас пры кож ным 
сель скім ка мі тэ це ство-
ра ны бры га ды з лі ку бес-
пра цоў ных для пры бор кі 
тэ ры то рый.

Яна зноў да стае ма біль-
ны і па каз вае, як шчы ру-
юць, зда ва ла ся б, ужо ні на 
што не год ныя ра бот ні кі.

— Вось ба чы це, тры та кія 
бес пра цоў ныя зай ма юц-
ца доб ра ўпа рад ка ван нем 
гра ма дзян скіх мо гі лак, — 
ка мен туе яна фо та. — Бы-
ло б бес ча ла веч на зу сім 
ад мо віц ца ад іх. Мы ж 
не ве да ем, што пры вя ло 
іх да та ко га ла ду жыц ця. 
За мест та го каб па пі каць, 
за пра ша ем пры бі раць не-
санк цы я на ва ныя звал кі, 

за рас ні кі, смец це вы нес ці 
або пе ра сар та ваць.

Квад ра коп тар 
у па моч ні кі

Вы яў ляць праб лем ныя 
ўчаст кі на тэ ры то рыі ра ё на 
да па ма гае чэ ры каў скім дэ-
пу та там пе ра да вая тэх ні ка. 
Ра зам са стар шы нёй гля-
дзім у кам п'ю та ры на вёс кі 
з вы шы ні па лё ту квад ра-
коп та ра.

— З яго да па мо гай вы-
зна ча ем, дзе ка ло дзеж 
раз бу рыў ся, дзе за рас нік 
утва рыў ся, дзе не санк-
цыя на ва ны смет нік сха-
ваў ся, — тлу ма чыць яна. — 
Аб' ехаць ад ным ма хам усе 
на се ле ныя пунк ты, якіх у 
нас шмат, скла да на. Так 
пра сцей і менш за трат на. 

Квад ра коп тар — ма ё масць 
ляс га са, але яны нам да-
па маг лі. І мы ця пер ве да-
ем, з ча го па чы наць. Вось 
гля дзі це: вёс ка Се лі шча — 
кар цін ка цу доў ная — кон-
ту ры вы раў не ныя, зва лак 
ня ма. Але, на жаль, так 
не ўсю ды. У нас шмат та-
ко га ві дэа ма тэ ры я лу, мы 
вель мі плён на па пра ца ва-
лі. Вось па гля дзі це на Язё-
ры. Вёс ка вя лі кая. Пас ля 
аб сле да ван ня ўба чы лі, 
хто як зя мель ны мі ўчаст-
ка мі ка рыс та ец ца. Нех та 
да гля дае, але нехта — то 
ка рыс та ец ца, то не. Ка лі 
яны ўба чы лі, што пры еха-
ла тэх ні ка за араць, ад ра-
зу ж па ча лі пі саць за явы 
на се на ка шэн не і на па шу. 
Па мо гіл ках, асаб лі ва ад-
да ле ных, так са ма пы тан ні 
вы ра шы лі ся. Га лоў нае — 
унік нуць у праб ле му, та-
ды і зма гац ца з ёй бу дзе 
не скла да на.

Вё сак ня ма, 
а мо гіл кі — 
жы вуць

Ра зам з Воль гай УЛА-
СЕН КАЙ, стар шы нёй 
Веп рын ска га сель ска га 
Са ве та, едзем пе ра ка нац-
ца, ці са праў ды мо гіл кі ўжо 
га то вы да пры ёму на вед-
валь ні каў на Ра даў ні цу. 
Ці ка вая ака ліч насць: сель-
са вет іс нуе, а на се ле на га 
пунк та з наз вай Веп рын 
ня ма ўжо 20 га доў. За бру-
джа насць яго тэ ры то рыі цэ-
зі ем-137 і сён ня скла дае ад 
15 да 40 кю ры.

Вё сак у яе ня шмат, уся-
го дзевяць, але ўсе яны 
рас кі да ны па тэ ры то рыі. 
Да край няй ад сель са ве-
та — 55 кі ла мет раў. Са мыя 
вя лі кія на се ле ныя пунк-
ты — аг ра га ра док Май скі, 
дзе зна хо дзіц ца сель са вет, 
і Гро наў — там жы ве ка ля 
300 ча ла век. І што ці ка ва, 
аж сем гро наў скіх сем'яў — 
шмат дзет ныя! Вёс ка ад-
но сіц ца да па ся лен няў з 
пе ры я дыч ным ра ды я цый-
ным кант ро лем — за бру-
джа насць яе цэ зі ем-137 
скла дае ад пяці да 15 кю-
ры на квад рат ны кі ла метр. 
Але тут вель мі пры го жа і 
ўтуль на. Шмат дрэў, а ага-
ро ды вы хо дзяць прос та да 
ра кі Сож.

Гро наў скія мо гіл кі ха-
ва юц ца ў ле се. Аку рат ны 
шты кет нік па фар ба ва ны 
ў пры ем ны во ку зя лё ны 
ко лер. І вес ніч кі на дзей-
ныя — з руч кай і за по рам. 
На ўва хо дзе су стра ка ем 
Та ма ру Сяр ге еў ну. У яе тут 
па ха ва ная ма ці.

— На мо гіл ках у нас заў-
сё ды па ра дак, як і па він-
на быць, — ка жа пен сі я-

нер ка. — Пра гэ та і лю дзі, 
і сель са вет кла по цяц ца. 
Ра ней мы жы лі ў ін шым 
на се ле ным пунк це гэ та-
га ра ё на, по тым ку пі лі тут 
дом і пе ра еха лі. У на шых 
Грыў ках сён ня зу сім ма ла 
лю дзей. Ту ды мы ця пер ез-
дзім толь кі на мо гіл кі. Там 
та кая ж чыс ці ня. На огул у 
ра ё не гэ тыя мес цы вель мі 
доб ра да гля да юц ца.

Яшчэ не каль кі кі ла мет-
раў на дэ пу тац кіх «Жы-
гу лях» — і мы ў Веп ры не. 
Уз доўж да ро гі рас туць вы-
са чэз ныя сос ны і бя ро зы. 
І ся род іх сі рат лі ва ха ва юц-
ца яб лынь кі і кус ты бэ зу.

— Толь кі па іх сён ня мож-
на зда га дац ца, што тут ра ней 
ста я лі да мы, — ка жа Воль га 
Ула сен ка. — Вёс ка бы ла вель-
мі вя лі кая, тут жы ло ка ля ты-
ся чы ча ла век. І мо гіл кі так са-
ма вя лі кія. Ка лі нех та з бы лых 
жы ха роў па мі рае, яго вя зуць 
сю ды. На ват з Мін ска.

По бач з мо гіл ка мі знак, 
які па пя рэдж вае, што зо-
на — не бяс печ ная і тут не 
трэ ба доў га за трым лі вац ца. 
Але лю дзей, чыя род ныя 
тут ля жаць, гэ та не па ло хае. 
Ка лі за хо дзіш за ага ро джу, 
пер шае, што бачыш, гэ та 
све жае па ха ван не. З парт-
рэ та сум на гля дзіць на нас 
зу сім не ста ры муж чы на.

— За мі ну лы год на мо-
гіл ках сель са ве та, якія зна-
хо дзяц ца ў зо не ад чу жэн ня, 
па яві ла ся ка ля 30 но вых па-
ха ван няў, — ка жа дэ пу тат. — 
За пом ніў ся адзін вы па дак. 
Муж пры вёз ха ваць жон ку і 
вель мі га ра ваў, што не змо-
жа жыць без яе. На вы гляд 
быў досыць моцны, не та кі 
і ста ры. А ў хуткім часе пры-
ехаў яго сын і па ве да міў: 
баць ка па мёр...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

 У тэ му
Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, стар шы ня Ма гі лёў-

ска га аб лса ве та дэ пу та таў:
— Мес цы па ха ван ня ў нас на асаб лі вым кант ро-

лі, сель скія вы ка наў чыя ка мі тэ ты пры не аб ход нас ці 
пры цяг ва юць за ці каў ле ныя ар га ні за цыі, каб ака за лі 
са дзей ні чан не ў на вя дзен ні па рад ку і пад рых тоў цы 
мо гі лак да рэ лі гій ных свят. Бо ў гэ тыя дні тут бу дзе 
асаб лі ва шмат люд на. Маг чы ма, дзесь ці яшчэ ўзні ка-
юць пы тан ні з вы ва зам смец ця, бо на сель ніц тва за-
раз так са ма на во дзіць па ра дак на мес цах па ха ван няў 
сва іх бліз кіх і кан тэй не ры за паў ня юц ца вель мі хут ка. 
Але да дзе ны да ру чэн ні, каб гра фі кі вы ва зу ад хо даў з 
мо гі лак бы лі пе ра гле джа ныя. Ад на ча со ва вя дзец ца 
ра бо та па зно се ава рый ных дрэў. На род ныя абран ні кі 
па він ны ад соч ваць, як усе гэ тыя дзе ян ні вы кон ва юц ца 
на мес цах.

ЦІ КА ВЫ ВО ПЫТ

ТАМ, ТАМ, 
ДЗЕ НІ ХТО НЕ ЖЫ ВЕ...ДЗЕ НІ ХТО НЕ ЖЫ ВЕ...

Х
УТ КА Ра даў ні ца і на род зноў па е дзе да мес цаў 
па ха ван няў сва іх прод каў. На ват там, дзе вёс кі 
сцёр з тва ру зям лі ка вар ны Чар но быль, мо гіл кі 

пра цяг ва юць жыць. І за ста юц ца адзі ным мес цам, 
дзе су стра ка юц ца бы лыя су се дзі, іх дзе ці і ўну кі. 
У Чэ ры каў скім ра ё не та кіх мо гі лак 13 з 81. І як ад зна чы лі 
ў Ма гі лёў скім аб лса ве це дэ пу та таў, там тэй шыя 
на род ныя абран ні кі вель мі да лё ка пра су ну лі ся 
ў на вя дзен ні па рад ку на іх. Едзем пе рай маць во пыт.

Ан жэ ла НО ВІ КА ВА: «І кож ны пад во рак як на да ло ні».


