
12

26 студзеня 2018 г. МЯСЦОВЫ ЧАС4

Жыц цё пры му сі ла
У аг ра га рад ку Ка мень 

ме ха ні за ва нае звя но з'я ві-
ла ся яшчэ ў 2000-х га дах. 
Гэт кі пра воб раз КУ Па, ар-
га ні за ва ны па іні цы я ты ве 
та га час на га стар шы ні аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў, 
на той мо мант быў адзі-
ным ра зум ным вый сцем. 
Сель гас прад пры ем ствы 
пе ра жы ва лі не са мыя леп-
шыя ча сы і ледзь спраў-
ля лі ся з убор кай ура джаю 
на ўлас ных па лет ках. На 
ўчаст кі вяс коў цаў кам бай-
ны пры хо дзі лі толь кі поз-
няй во сен ню, ка лі збож-
жам па спя ва лі пад кар міц ца 
мы шы, а ка лос се прэ ла ад 
даж джоў. Зра зу ме ла, што ў 
та кой сі ту а цыі жы ха ры му-
сі лі спраў ляц ца сва і мі сі ла-
мі ды ад сы лаць абу ра ныя 
скар гі ў сель вы кан кам.

— На па чат ку за да чай 
мехз вя на бы ла апра цоў-
ка ага ро даў у пры дат ныя 
для гэ та га тэр мі ны, — рас-
каз вае стар шы ня Ка мен-
ска га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Мі ка лай СІ НІ-
ЦЫН. — По тым змя ні ла ся 
за ка на даў ства, і на ша ар-
га ні за цыя пе ра тва ры ла ся 
ў КУП «Ка мень аг ра сэр віс». 

Мэ ты і за да чы за ста лі ся ра-
ней шыя, змя ніў ся толь кі 
ар га ні за цый ны па ды ход.

Да стаў ка па лі ва, бу даў-
ні чых ма тэ ры я лаў, доб ра-
ўпа рад ка ван не на се ле ных 
пунк таў, вы ваз смец ця, 
на вя дзен не па рад ку на мо-
гіл ках, знос са ста рэ лых бу-
дын каў — спіс па слуг, якія 
тэ а рэ тыч на мо жа вы кон-
ваць КУП, мож на пра цяг-
ваць. Сён ня на прад пры-
ем стве ў Ка ме ні па ста ян на 
пра цуюць 15 ча ла век — з іх 

дзе вяць ма ла ка збор шчы-
каў. Ле там, ка лі па чы на-
ец ца га ра чая па ра, да іх 
да лу ча юц ца яшчэ 3-4 пра-
цаў ні кі па да га во ры пад ра-
ду. За год комп лекс па слуг 
у гра шо вым эк ві ва лен це 
ацэнь ва ец ца пры клад на ў 
3 ты ся чы руб лёў, пры гэ тым 
маг чы мас цяў ха пае на да-
па мо гу Ле пель ска му і Баб-
роў ска му сель са ве там. Да-
рэ чы, ка лі га рад ская ар га-
ні за цыя пры вя зе вяс коў цу 
на пад во рак пры чэп дро ваў 
з раз лі ку 7,5 руб ля за кі ла-
метр, то КУП вы ка нае тую ж 
ра бо ту за 5,5 руб ля.

Як ка жа стар шы ня Ле-
пель ска га ра ён на га Са-
ве та дэ пу та таў Мі ка лай 
МІ СЮ РА, ар га ні зоў ваць 

КУ Пы мяс цо выя ўла ды 
пры му сі ла са мо жыц цё.

— Ка лі па ча лі ся пе-
ра ме ны на вёс цы, «Ві-
цебскхлебп рам» стаў 
ін вес та рам для кал га са 
«Пра жэк тар». У гас па дар-
кі з'я ві лі ся но выя маг чы-
мас ці, ад па вед на — но выя 
кло па ты, та му ад апра цоў кі 
вяс ко вых ага ро даў яна ад-
мо ві ла ся. І мы вы му ша ны 
бы лі на ба зе Сла бад ско га 
сель са ве та ства раць КУП. 
Кал гас пе ра даў ту ды трак-

тар, апра цоў чую тэх ні ку 
і паў на моц твы на ака зан не 
па слуг мяс цо вым жы ха-
рам. Ана ла гіч ная сі ту а цыя 
ад бы ла ся ў Стай скім, Гор-
скім, Ва ло са віц кім сель-
са ве тах... Так што ар га ні-
за цыя прад пры ем стваў па 
пры кла дзе Ка ме ня не бы ла 
ней кім экс пе ры мен там ці 
жа дан нем вы лу чыц ца, — 
мы прос та ад рэ ага ва лі на 
сі ту а цыю, якая склад ва-
ла ся ў ра ё не. Ця пер з пя ці 
КУ Паў за ста ло ся ча ты ры. 
Ад бы ло ся гэ та з-за аб' яд-
нан ня двух прад пры ем стваў 
у ад но, та му што по пыт на 
па слу гі па мен шыў ся.

Гро шы з ма ла ка
Са праў ды, сён ня та го 

ва лу ра бо ты, які іс на ваў 
пер шыя га ды, ня ма. Не-
ка то рыя сель скія гас па-
дар кі пад ня лі ся на но гі, 
з'я ві лі ся ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі, га то выя 
аказ ваць па слу гі. Акра мя 
та го, і са мі жы ха ры ўсё час-
цей апра цоў ва юць зям лю 
не ко ні кам або на ём ным 
трак та рам, а ўлас ным мо-
та бло кам.

Ёсць і ін шая пры чы на 
та го, што коль касць зва-
ро таў у КУП па мен шы ла ся: 
гэ та ста рэн не на сель ніц тва. 
Пра цэс хоць і сум ны, ад нак 
цал кам ла гіч ны. Мо ладзь 
шу кае вы год у га ра дах, 
ста рыя, пры вя за ныя да 
зям лі, па мі ра юць. Дач ні-
кі пры яз джа юць толь кі на 
ле та і з боль шай ах во тай 
зай ма юц ца ма лень кім ага-
род чы кам, чым га ду юць 
жы вё лу і се юць збож жа. 
Ад па вед на, ка му наль ным 
прад пры ем ствам трэ ба 
пры ста соў вац ца да ўмоў.

На прык лад, зі мою з ра-
бо та мі спраў ля ец ца ме ха-
ні за тар на ад ным трак та ры. 
Для мно гіх ра бот ні каў пра-
ца ар га ні за ва на на па ло ву 
стаў кі. Лю дзі за ня тыя па 
спе цы яль нас ці і ад на ча со-
ва пад пра цоў ва юць у КУ Пе. 
Так, Мі ха і ла Ты чы ну мож на 
лі чыць у ней кім сэн се «ста-
ра жы лам»: муж чы на да-
па ма гае ка мен ска му прад-
пры ем ству з са ма га яго за-
сна ван ня, пры гэ тым пра цуе 
школь ным вар таў ні ком. 
У «не се зон» пад пра цоў ка 
пры но сіць ка ля 200 руб лёў, 
што на вёс цы мож на лі чыць 
ад чу валь най пры баў кай да 
асноў на га за роб ку.

У вы ступ лен ні на 
пле нар ным па ся джэн-
ні ІV Усе бе ла рус ка га 
на род на га схо ду Мі ка-
лай Мі сю ра рас каз ваў 
пра во пыт Ле пель ска га 
ра ё на ў ака зан ні сель-
ска гас па дар чых па слуг 
на сель ніц тву. За кра нуў 
стар шы ня і праб лем-
ныя тэ мы, на прык лад, 
ма раль на і фі зіч на са-
ста рэ лую тэх ні ку, на 
якой да во дзіц ца пра ца-
ваць. КУ Пы за сна ва ны 
на прын цы пах са ма фі-
нан са ван ня, у ця пе раш-
ніх умо вах іх да хо ды з 
цяж кас цю па кры ва юць 
рас хо ды, і воль ных гра-
шо вых срод каў ня ма.

— Ня хай КУП бя рэ на 
ся бе аба вя зак па рас чыст-
цы ву ліц ад сне гу, аб ко се 
або чын, збо ры ма ла ка — 

па ўсіх тых ме ра пры ем-
ствах, на якія гро шы і так 
вы да юц ца з ра ён на га бюд-
жэ ту. У асноў ным па ра ё нах 
сель гас прад пры ем ствы ад-
мо ві лі ся ад за куп кі ма ла ка 
ў жы ха роў, і гэ та функ цыя 
ад да дзе на пры ват на му біз-
не су. Але ча му гро шы за са-
бра нае ма ла ко не за ра біць 
КУ Пам — тым больш што 
гэ ту па слу гу яны мо гуць 
вы кон ваць якас на? — раз-
ва жае Мі ка лай Мі сю ра.

Вы ра та ван не сі ту-
а цыі ў цэ лым ле пель-
скі стар шы ня ба чыць у 
фі нан са вай да па мо зе, 
якая не па шко дзі ла б 
прад пры ем ствам для 
ўма ца ван ня ма тэ ры-
яль най ба зы і, па маг-
чы мас ці, ва ўста ля ван ні 
роў ных пра воў з сель-
гас прад пры ем ства мі.

На прык лад, па куль што 
ня ма ад тэр мі ноў кі пла ця жу 
на год пры за куп цы га ру-
ча-зма зач ных ма тэ ры я лаў. 
КУ Пы тэ а рэ тыч на не ма юць 
зям лі і не вы раб ля юць сель-
гас пра дук цыю. Ад нак на 
прак ты цы іх тэх ні ка апра-
цоў вае ага ро ды, на якіх 
лю дзі гэ тую сель гас пра дук-
цыю вы рошч ва юць.

Эфек тыў ны 
па каз чык

Зда ва ла ся б, на вош та 
ар га ні зоў ваць КУП, ка лі з 
ім з'яў ля ец ца столь кі праб-
лем? Як ака за ла ся, ча сам 
ста ноў чыя зме ны пе ра ва-
жа юць над ня зруч нас ця мі.

— Да во дзі ла ся чуць 
ад ка лег, што ства рэн не 
ка му наль ных прад пры-
ем стваў — гэ та скла да на 
і ні ко му не  па трэб на, — 
пры зна ец ца Мі ка лай Мі-
сю ра. — Не бя ру ся раз ва-
жаць у агуль ным, у кож най 
мяс цо вас ці — свае ўмо вы. 
З улас на га во пы ту ма гу 
ска заць, што пас ля 13 га-
доў пра цы ад маў ляц ца ад 
КУ Паў ні Ка мень, ні ін шыя 
сель са ве ты не бу дуць. Яны 
зруч ныя для мяс цо вай ула-
ды, бо па ляг ча юць на шу 
ра бо ту. Стар шы ня вы кан-
ка ма ад чу вае ся бе гас па-
да ром, які не за ле жыць ад 
ста рон няй асо бы. Не трэ ба 
іс ці да ды рэк та ра кал га са і 
пра сіць вы вез ці смец це ці 
шу каць лес ні коў, каб пры-
браць па ва ле нае бу ра нам 
дрэ ва. Без умоў на, КУП — 
не па на цэя ад усіх праб-
лем, але мы і не раз ліч ва ем 
на пры бы так. На ша за да-
ча — змен шыць са цы яль-
нае на пру жан не.

Пас ля моц на га сне га-
па ду да рож ныя служ бы 
ў пер шую чар гу рас чы-
шча юць га лоў ныя да ро гі. 
У вёс ку тэх ні ка да бі ра ец ца 
праз не каль кі дзён. За гэ ты 
час, па вы ра зе стар шы ні 
Сла бад ско га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў  Ва ле-
рыя СА ДОЎ СКА ГА, тэ ле-
фон па спя ваў на грэц ца ад 
зван коў са скар га мі. Ад нак 
ця пер пе ры фе рый ныя ву-
лі цы рас чы шчае Сла бад скі 
КУП — хут ка і гэ так жа бяс-
плат на для жы ха роў, як і 
да рож ні кі. Сё ле та стар шы-
ня пла нуе на быць трак тар-
ную ка сіл ку, каб апра цоў-
ваць або чы ны ле там. Вяс на 
тра ды цый на па чы на ец ца з 
вы ва зу смец ця з мо гі лак, 
во сен ню за па тра ба ва на 
буль ба ка пал ка. Як бач на, 
не ка то рыя за пы ты за ста-
юц ца ня змен ны мі і праз 
га ды, а да но вых мож на 
пры ста са вац ца.

— Мы ра ды, ка лі зва ро-
таў у сель са вет ста но віц-
ца менш, — пад су моў вае 
Ва ле рый Са доў скі. — Ня-
важ на, хто аказ вае па слу-
гі: КУП, пры ват нік ці яшчэ 
якая ар га ні за цыя. Тут га-
лоў нае, каб ра бо та вы-
кон ва ла ся хут ка, якас на і 
на пры маль ных для вяс-
коў ца ўмо вах.

Гэ та як раз і бу дзе па каз-
чы кам эфек тыў нас ці пра цы 
мяс цо вых улад.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

ПА ВО ПЫТ

Для ча го іс ну юць вяс ко выя КУ Пы і ка му ад гэ та га доб ра? 
Ад каз на пы тан не мы знай шлі на Ле пель шчы не.

Ар га ні за цыя 
прад пры ем стваў 

па пры кла дзе Ка ме ня 
не бы ла ней кім 
экс пе ры мен там 
ці жа дан нем 
вы лу чыц ца, — мы 
прос та ад рэ ага ва лі 
на сі ту а цыю, якая 
склад ва ла ся ў ра ё не. 

Ёсць і ін шая 
пры чы на та го, 

што коль касць 
зва ро таў у КУП 
па мен шы ла ся: 
гэ та ста рэн не 
на сель ніц тва. Пра цэс 
хоць і сум ны, ад нак 
цал кам ла гіч ны.

Без умоў на, 
КУП — 

не па на цэя ад усіх 
праб лем, 
але мы і не раз ліч ва ем 
на пры бы так. 
На ша за да ча — 
змен шыць са цы яль нае 
на пру жан не.

Мі ха іл АНОШ КА (зле ва) і Ва ле рый СА ДОЎ СКІ агля да юць тэх ні ку. Сё ле та на гэ тым трак та ры 
Мі ха іл бу дзе рас чы шчаць вяс ко выя ву лі цы ад сне гу.

Мі ха іл ТЫ ЧЫ НА пра цуе ў КУП Ка мен ска га сель са ве та ад са ма га яго за сна ван ня.

ХТО Ў ВЫЙ ГРЫ ШЫ?

Н
Е так даў но пра ка му наль ныя ўні тар ныя 
прад пры ем ствы ў Ві цеб скай воб лас ці мож на 
бы ло ска заць так: мно га хто чуў, ма ла хто ба чыў. 

Ад нак апош нім ча сам не ка то рыя сель са ве ты вы ра шы лі, 
што мець улас ны КУП — доб рая ідэя. Што да ты чыц ца 
Ле пель ска га ра ё на, то там па доб ная фор ма гас па да ран ня 
за хоў ва ец ца без ма ло га 13 га доў — ад са ма га за сна ван ня 
і да сён ня.


