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Ка лі ўзяц ца 
та ла кой

— Каш тоў ны во пыт, важ кія на-
быт кі ў гэ тай ра бо це ма юць мно гія 
сель скія Са ве ты воб лас ці, — па чаў 
свой апо вед Юрый Іо сі фа віч. — На-
прык лад, Клей ні каў скі сель са вет 
Брэсц ка га ра ё на пры мае кан крэт ныя 
ме ры для кам форт на га пра жы ван-
ня на сель ніц тва на сва ёй тэ ры то рыі. 
У тым лі ку і праз раз віц цё ін жы нер-
най інф ра струк ту ры ў на се ле ных 
пунк тах. Сель са вет змог пры цяг-
нуць да ра шэн ня гэ тай праб ле мы 
са міх гра ма дзян. Ство ра ны і дзей ні-
чае спа жы вец кі ка а пе ра тыў «Ін жы-
нер ныя пра ек ты—2017» аг ра га рад ка 
Клей ні кі, які рас пра ца ваў пра ект на-
каш та рыс ную да ку мен та цыю для 
пад во ду цэнт раль най ка на лі за цыі 
да ся мі ву ліц. Ра бо ты пра ве дзе ны ў 
дру гім паў год дзі 2019 го да з до ле-
вым фі нан са ван нем: з бо ку ра ён на га 
бюд жэ ту 70 % і жы ха роў — 30 %.

Вар та ад зна чыць яшчэ адзін над-
звы чай важ ны мо мант. Пры вы ра-
шэн ні пы тан няў па вы шэн ня ўзроў ню 
жыц це за бес пя чэн ня сель скі Са вет 
заў сё ды мае да па мо гу і пад трым ку 

ор га наў тэ ры та ры яль на га гра мад-
ска га са ма кі ра ван ня. Ак тыў на пра-
цуе дэ пу тац кі кор пус з 11 ча ла век 
і 6 ста рас таў.

Ме на ві та праз іх вы кан кам тры-
мае па ста ян ную су вязь і ін фар муе 
лю дзей па ўсіх ак ту аль ных пы тан нях. 
Та кое цес нае ўза е ма дзе ян не да зва-
ляе апе ра тыў на вы ра шаць мно гія 
праб ле мы, якія ўзні ка юць на тэ ры-
то рыі ад мі ніст ра цый най адзін кі.

На тэ ры то рыі сель са ве та ство ра-
ны ча ты ры да ма выя ка мі тэ ты і адзін 
жыл лё ва-бу даў ні чы ка а пе ра тыў. Іх 
га лоў ны аба вя зак — на вя дзен не па-
рад ку ва кол шмат ква тэр ных да моў. 
Што год жы ха ры раз бі ва юць клум бы, 
вы са джва юць квет кі і кус ты, ства ра-
юць ма лыя ар хі тэк тур ныя фор мы. 
Усё ро біц ца з гус там, пры го жа.

Па іні цы я ты ве сель вы кан ка ма 
што год пра во дзіц ца кон курс на 
леп шую пры да ма вую тэ ры то рыю. 
Леп шыя гас па да ры ўзна га родж-
ва юц ца каш тоў ны мі па да рун ка мі 
ў Дзень вёс кі. Тут вель мі іні цы я-
тыў ны, энер гіч ны кі раў нік сель вы-
кан ка ма Але на Мель нік. Яна сме-
ла бя рэц ца за лю быя праб ле мы, 
якія тур бу юць жы ха роў, і вы ра шае 
іх. Пры кла даў мож на пры во дзіць 
шмат. У квар та ле но вай за бу до-
вы аг ра га рад ка жы вуць у асноў-

ным ма ла дыя сем'і, ся род іх ёсць 
шмат дзет ныя. Тут не бы ло дзі ця чай 
пля цоў кі, і да блі жэй шай ма мы з 
ка ляс ка мі да бі ра лі ся пеш шу кі ла-
метр, а то і больш. Але на Мель нік 
най перш вы нес ла гэ тае пы тан не на 
сель скі сход. Ства ры лі іні цы я тыў ную 
гру пу, са бра лі гро шы, за якія на бы лі 
не аб ход ныя бу даў ні чыя ма тэ ры я лы. 
Сель вы кан кам ку піў аб ста ля ван не. 
А на рас чыст ку пля цоў кі, доб ра-
ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі вый шла 
боль шасць жы ха роў квар та ла. І ця-
пер гэ тай пля цоў кай ка рыс та юц ца 
ўсе.

Ра ней па ву лі цы Па гра ніч най у 
Клей ні ках вяс ной і во сен ню бы ло 
цяж ка і прай сці, і пра ехаць. Так са ма 
на схо дзе жы ха ры вы ра шы лі: трэ ба 
ўжо са мім дзей ні чаць, а не толь кі 
пі саць скар гі. Са бра лі гро шы, ку пі-
лі ма тэ ры ял для пад сып кі. По тым за 
ра бо ту ўзя лі ся да рож ні кі — пра вя лі 
пад сып ку і грэй дзі ра ван не ву лі цы, 
па якой ця пер пры ем на ха дзіць у 
лю бое на двор'е. І што ці ка ва: ця пер 
жы ха ры Па гра ніч най ву лі цы ста вяц-
ца да яе над звы чай бе раж лі ва, са мі 
піль на со чаць, каб тут не ха дзі лі ве-
лі ка гру зы. Ка лі ж хто-не будзь па ру-
шае пра ві лы — ад ра зу ін фар му юць 
кам пе тэнт ныя служ бы.

У ад ной звяз цы
У Ле нін скім сель са ве це Жа бін-

каў ска га ра ё на мно га зра бі лі для 
азе ля нен ня тэ ры то рыі. Во сен ню 
2018 го да па са джа на шмат дрэў уз-
доўж тра сы М-1, а так са ма каля пом-
ні ка за гі ну лым зем ля кам, у скве ры... 
Ду бы, бя ро зы, ялі ны прый шлі ся тут 
вель мі да рэ чы. Сель са вет уся ляк 
ста ра ец ца пры цяг ваць ін вес ты цыі, 
мае пад трым ку Брэсц ка га аб лас но га 
цэнт ра са дзей ні чан ня ма ло му біз-
не су, удзель ні чае ў роз ных між на-
род ных пра ек тах. Не здар ма ў кан цы 
2018 го да аб лас ны Са вет дэ пу та таў 
пра вёў на ба зе Ле нін ска га сель вы-
кан ка ма ву чэб ны се мі нар са стар-
шы ня мі сель са ве таў.

Мэ та на кі ра ва ная ра бо та па доб-
ра ўпа рад ка ван ні на се ле ных пунк таў, 
за ха ван ні пры род ных комп лек саў, 
па вы шэн ні ту рыс тыч най на кі ра ва-
нас ці тэ ры то рый — важ ны на кі ру нак 
дзей нас ці Кры ва шын ска га сель са-
вета Ля ха віц ка га ра ё на, яго дэ пу та-
таў, ста рас таў вё сак. Мож на ад зна-
чыць, што тут уме юць вы хоў ваць 
лю боў да род на га краю ў ма ла до га 
па ка лен ня. У 2018 го дзе Кры во шын-
ская ся рэд няя шко ла за ня ла пер шае 
мес ца ў ра ён ным агля дзе-кон кур се 
па доб ра ўпа рад ка ван ні і азе ля нен ні 
тэ ры то рый уста ноў аду ка цыі, мае ад-
зна ку ў аб лас ным эта пе рэс пуб лі кан-

ска га юні ёр ска га ляс но га кон кур су 
«Квіт ней, мой лес!».

У склад Мок раў ска га сель са-
вета Пру жан ска га ра ё на ўва хо дзіць 
24 на се ле ныя пунк ты. Пад трым лі-
ваць па ра дак у іх без да па мо гі сель-
гас прад пры ем ства бы ло б вель мі 
скла да на. Стар шы ня сель вы кан ка-
ма Воль га Грыш ке віч ад зна чае, што 
мяс цо вая ўла да і ААТ «Жу раў лі нае» 
пра цу юць у ад ной звяз цы. Як вы-
нік, у 2018 го дзе вёс ка Мок рае ста ла 
пе ра мож цам у аб лас ным агля дзе-
кон кур се па доб ра ўпа рад ка ван ні 
на се ле ных пунк таў, а ў 2019 го дзе 
ў та кім жа агля дзе-кон кур се ўвесь 
Мок раў скі сель са вет за няў пер шае 
мес ца па ра ё не і трэ цяе — па воб-
лас ці. Атры ма ныя гро шы, вя до ма, 
па тра ці лі на доб ра ўпа рад ка ван не.

Вяс ко выя 
ста рас ты 
і ак ты віс ты

Па га ва ры лі мы і пра вяс ко вых 
ста рас таў, якія, па вод ле вы зна чэн-
ня стар шы ні аб лса ве та, на дзей ная 
апо ра мяс цо вай ула ды. На се сі ях ра-
ён ных Са ве таў пры ня ты па ла жэн ні 
аб ста рас тах і аб агля дах-кон кур сах 
іх ра бо ты. Мно гі мі ста рас та мі сён ня 
га на рац ца ў ра ё нах.

На прык лад, Ан та ні на Ка за чэн ка, 
ста рас та вёс кі Кус тын Лы шчыц ка га 
сель са ве та Брэсц ка га ра ё на вы бі ра-
ец ца на гэ тую па са ду бес пе ра пын на 
ўжо сем з па ло вай га доў. Ста рас та 
кла по ціц ца пра лю дзей, якія ма юць 
са цы яль ныя праб ле мы, па ста ян на 
на вед вае адзі но кіх ін ва лі даў і тых, 
хто адзі но ка пра жы вае, як мо жа, ім 
да па ма гае, да во дзіць іх праб ле мы і 
па трэ бы да мяс цо вай ула ды. Мно гія 
вяс коў цы сар дэч на ўдзяч ныя Ан та-
ні не Іо сі фаў не за ўва гу, да бры ню і 
кло пат.

Шмат пра цуе Ан та ні на Ка за чэн ка 
з вяс коў ца мі і па на вя дзен ні па рад ку 
на аса біс тых пад вор ках. Ну а яе пад-
во рак — узор ны ў вёс цы, тут са праўд-
ны рай з кве так і зе ля ні ны.

Дзя вя ты год пай шоў, як ста рас-
там аг ра га рад ка Лі на ва Лі на ўска га 
сель са ве та Пру жан ска га ра ё на быў 
абра ны Дзміт рый Ка ля да. Ён ужо 
пен сі я нер, але не мо жа ся дзець без 
ра бо ты, і шмат ро біць для род най 
вёс кі і яе гра ма ды.

Вар та ад зна чыць, што з 2009 го да 
Брэсц кі аб лас ны Са вет дэ пу та таў ся-
род сель скіх, па сял ко вых, га рад скіх 
Са ве таў дэ пу та таў, ор га наў тэ ры та-
ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра-
ван ня пра во дзіць кон курс па вы-
ра шэн ні пы тан няў жыц ця дзей нас ці 
на сель ніц тва. І пры пад вя дзен ні яго 
вы ні каў да ўва гі бя рэц ца най перш 
па ра дак на пад ве да мас ных тэ ры-
то ры ях. Гэ ты кон курс — яшчэ ад на 
на ша спро ба за ся ро дзіць ува гу на 
па рад ку і пры га жос ці тэ ры то рый. Не 
раз ад зна чаў ся ў кон кур сах ка мі тэт 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са-
ма кі ра ван ня «На дзея» з Ба ра на віч. 
Ця пер ка мі тэт аб' яд ноў вае ўжо ка ля 
пя ці ты сяч ча ла век. Дзя ку ю чы «Над-
зеі» змя ніў ся, па пры га жэў вон ка вы 
вы гляд пад' ез даў, да моў, два ро вых 
тэ ры то рый ды і ўся го мік ра ра ё на. 
Па доб ныя аб' яд нан ні пра цу юць у 
Пін ску, Коб ры не, Брэс це.

Мі ха іл ШЫ МАН СКІ,
за слу жа ны ра бот нік 

куль ту ры БССР,
лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІ

ПРЫ ДЗВІН НЯ ПРЫ ДЗВІН НЯ 
СТА ЛА СТА ЛА 
БОЛЬШБОЛЬШ

Пло шча Ві цеб шчы ны па вя лі чыц ца на 1160 гек та раў. 

І на гэ тай зям лі пе ра важ на рас туць ля сы. 

Пра ект ад па вед на га ра шэн ня быў пад тры ма ны 

на род ны мі вы бран ні ка мі на ня даў няй се сіі 

Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў.

Яго стар шы ня Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ рас тлу ма чыў 
ка ле гам з дэ пу тац ка га кор пу су, што не аб ход ныя зме ны 
«на кар це» пра дык та ва ныя жыц цём. І ў да дзе ным вы-
падку вя до мая фра за пра «пы тан не ад зям лі» вель мі сім-
ва ліч нае. На прык лад, як эфек тыў на апра ца ваць по ле для 
па сяў ной, ка лі яго част ка на тэ ры то рыі ад ной воб лас ці, а 
дру гая — на су сед няй? І як да гля даць за ле сам, ка лі ёсць 
маг чы масць ра біць там на рых тоў кі, у тым лі ку драў ні ны 
для пе ра пра цоў кі, ка лі зям ля «спрэч ная»?

Ды і за дзе ся ці год дзі мя ня ец ца рэ льеф: у су вя зі з пра-
ве дзе ны мі ме лі я ра цый ны мі ра бо та мі, бу даў ніц твам, рэ-
кан струк цы яй да рог, уплы вам пры род ных фак та раў на 
зям лю і гэ так да лей. Ёсць і ін шыя ака ліч нас ці, якія трэ ба 
ўліч ваць...

Па вод ле слоў на чаль ні ка ўпраў лен ня зем ле ўпа-

рад ка ван ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Іга ра ЛЕ ВЯН-

КО ВА, пяць га доў та му пас ля да ру чэн ня Са ве та Мі ніст-
раў РБ за вяр шы лі ства рэнне зя мель на-ін фар ма цый най 
сіс тэ мы (ЗІС). Та кім чы нам, у 2015 го дзе ўпер шы ню ў 
на шай кра і не з'явілася так зва ная ліч ба вая пла на ва-кар-
та гра фіч ная асно ва.

Вы ву чэн не вы ні каў ЗІС па ка за ла, што ін фар ма цыя 
ад роз ні ва ец ца ад зя мель на-ўлі ко вых да ных. Гіс то рыя 
на за па шван ня не ад клад нас цяў доў жыц ца прыблізна 
пяцьдзя ся т га доў, удак лад ніў зга да ны спе цы я ліст.

Тэ ма, ка лі за ду мац ца, даты чыц ца ўсіх, бо ад роз нен-
ні на ста рых кар тах, па пе рах на конт зям лі, пад пі са ных 
дзя сят кі га доў та му, і та го, што іс нуе сён ня ў рэ аль нас ці, 
спры я юць за блы та нас ці пры афарм лен ні. Усе не аб ход-
ныя ма тэ ры я лы пе рад се сі яй уз гад ні лі з ра ён ны мі вы ка-
наў чы мі ка мі тэ та мі, кі раў ніц твам мяс цо вай ула ды пры-
гра ніч ных з Ві цеб скай аб лас цей: Мін скай, Ма гі лёў скай, 
Гро дзен скай. Зме ны да ты чац ца 30 % меж ра ё наў.

Пры гэ тым Ві цеб шчы ну не толь кі па вя лі чы лі, але і ска-
ра ці лі. У пры ват нас ці, больш за ас тат ніх стра ціў Лёз нен скі 
ра ён — 1900 гек та раў, а най боль шая пры баў ка ў Ві цеб-
скім ра ё не — ка ля 1360 га. У вы ні ку «аб ме ну» Пры дзвін не 
за ста ло ся ў плю се.

Ра шэн не «аб лас но га пар ла мен та» на кі ру юць ва ўрад 
для пад рых тоў кі ад па вед на га нар ма тыў на га ак та. Пра ект 
ука за бу дзе прад стаў ле ны Прэ зі дэн ту для раз гля ду.

Бы ло пад тры ма на і па раў наль на мен шае, але так са-
ма вель мі важ нае зя мель нае пы тан не. Як рас тлу ма чыў 
Ула дзі мір Ця рэнць еў, жы ха ры па сёл ка Віць ба, які зна хо-
дзіц ца ў пры га ра дзе аб лас но га цэнт ра, на кі ра ва лі ка лек-
тыў ны зва рот. Гра ма дзя не вель мі аб грун та ва на пра сі лі 
пе ра даць у «тэ ры та ры яль ную ад каз насць» Ба бі ніц ка му 
сель са ве ту част ку зям лі Ту лаў ска га сель са ве та Ві цеб ска га 
ра ё на. Пры чы на — там зна хо дзяц ца гра ма дзян скія мо-
гіл кі. І ту тэй шыя ўпэў не ныя, што пас ля пе ра да чы іх «на 
ба ланс» су сед ня му ор га ну прад стаў ні чай ула ды бу дзе 
знач на пра сцей і апе ра тыў ней афарм ляць не аб ход ныя 
для па ха ван ня да ку мен ты. Так са ма яны вы ка за лі над зею, 
што і на вя дзен не, пад тры ман не па рад ку на тэ ры то рыі 
мес ца веч на га спа кою сва я коў бу дзе на тро хі ін шым уз-
роў ні.

Дэ пу та ты за цвер дзі лі ад па вед нае ра шэн не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

КАБ БЫЎ ПА РА ДАК КАБ БЫЎ ПА РА ДАК 
НА ЗЯМ ЛІНА ЗЯМ ЛІ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)


