
Са бра лi 3,5 ты ся чы 
руб лёў

Яна шу ка ла ад на дум цаў ся-
род су се дак — ма ла дых ма цi, з 
якi мi ра ней ра зам аб мяр коў ва лi, 
дзе па гу ляць з дзець мi. Жан чы-
ны аб' яд на лi ся ў iнi цы я тыў ную 
гру пу.

— Мы ра зу ме лi, што зда ваць 
гро шы не ма ве да ма ка му лю дзi 
ў на шым два ры бу дуць ба яц-
ца. Мя не i iн шых дзяў чат ве да-
лi толь кi ў на шых пад' ез дах, а ў 
да мах на ша га два ра 600 ква тэр. 
Та му звяр ну лi ся ў ка му наль ную 
ар га нi за цыю ра ё на, рас ка за лi, 
што бу дзем зай мац ца доб ра-
ўпа рад ка ван нем свай го два ра, 
але не аб ход на пра вес цi сход для 
жы ха роў i афi цый на прад ста вiць 
на шу iнi цы я ты ву. Гэ та да па маг ло. 
Ка лi мы з дзяў ча та мi по тым абы-
хо дзi лi ква тэ ры i рас ка за ва лi, на 
што збi ра ем гро шы, што бу дзем 
куп ляць, не бы ло не па ра зу мен-
няў. Ад нак рэ гiст ра цыю ў паш-
пар це да во дзi ла ся па каз ваць.

Як ад зна чае Ма ры на, гэ та быў 
этап, на якiм мно гiя асты ва юць, 
бо абы сцi ўсе ква тэ ры, па га ва-
рыць з людзь мi — са праўд нае 
вы пра ба ван не:

— Бы ла вы зна ча на су ма — 
40 руб лёў. Пра па на ва лi сем' ям 
з ма лы мi дзець мi здаць гро шы 
за два ра зы. Тым, у ка го ня ма 
дзя цей, пен сi я не рам, адзi но кiм 
лю дзям пра па на ва лi здаць лю-
бую су му, якую яны лi чы лi не аб-
ход най.

Рас кле i лi ўлёт кi, пай шлi па 
ква тэ рах i — за ра зi лi сва iм эн ту-
зiяз мам су се дзяў. Цуд ад быў ся! 
На пер шым эта пе са бра лi 3,5 ты-
ся чы руб лёў. Але вы свет лi ла ся, 
што са браць гро шы на гуль ня вое 
аб ста ля ван не — гэ та па ло ва спра-
вы. Уста ля ваць яго, пры вез цi пя-
сок, зболь ша га ад ра ман та ваць 
ста рыя да рож кi ўздоўж два ра — 
усё гэ та да па маг лi зра бiць ка му-
наль ныя служ бы.

Дэ пу тац кая пад трым ка
Як толь кi iн фар ма цыя аб доб-

ра ах вот нiц кiм ру ху рас паў сю дзi-
ла ся, на да па мо гу прый шлi дэ-
пу та ты гар са ве та. Шэф ства над 
два ром узя лi прад пры ем ствы 
«Медп ласт» i «Го мель скi ДСК». 
КЖРЭ УП «Са вец кае» пра фе сiй-
на рас пла на ва ла тэ ры то рыю. 
Ра бо ты вы кон ва лi су пра цоў нi кi 
РЭУ-6.

— Га лоў нае бы ло — па чаць, — 
ка жа Ма ры на, ця пер ма ма трох 
дзе так. — Ка лi я рас па ча ла сур'ёз-
ны доб ра ах вот нiц кi рух, да лу чы-

ла лю дзей, якiя ха це лi да па маг-
чы, зда ваць гро шы на доб ра-
ўпа рад ка ван не тэ ры то рыi, са ма 
да ве да ла ся, што ча каю трэ цяе 
дзi ця. Ад сту паць бы ло нель га. 
Му сi ла ар га нi зоў ваць ра бо ту, 
су стра кац ца з дэ пу та та мi-шэ фа-
мi, якiя маг лi да па маг чы. По тым 
не ка то рыя на ват жар та ва лi, што 
мой ця жар ны жы во цiк для мно-
гiх быў як ме сендж — ад маў ляць 
нель га, толь кi да па ма гаць.

Увесь час ак ты вiс ты ледзь 
не кож ны со неч ны дзень вы хо дзi лi 
ў двор як на ра бо ту. Дэ крэт нi цы — 
днём па ме ры маг чы мас цi, усе ас-
тат нiя — пас ля асноў най ра бо ты.

— Вель мi грун тоў ная бы ла пад-
трым ка ад на шых дэ пу та таў. Без 
iх, на пэў на, не атры ма ла ся б так 
ад на вiць двор: да па маг лi ку пiць 
i ўста ля ваць ага ро джу для дзi ця-
чай пля цоў кi, бо по бач пра ез ная 
част ка, i гэ та бы ло вель мi важ на. 
Ды рэк тар КЖРЭ УП «Са вец кае», 
дэ пу тат Мi ха iл Прус пра па на ваў 
нам ад на вiць зя лё ную зо ну. Мы 
за бяс печ ва лi квет ка мi i са джан-
ца мi для алеi, а ра бот нi кi ка му-
наль най ар га нi за цыi зня лi дзё ран 
i зра бi лi но вы роў ны га зон.

Вый шла так, што больш як 
150 ква тэр ака за ла гра шо вую да-
па мо гу. Ця пер 11 ча ла век — гэта 
ак ты вiс ты, якiя да па ма га юць 
пры бi раць тэ ры то рыю, фар ба-

ваць, ра ман та ваць аб ста ля ван-
не. Ёсць улас ны ку хар — Але на 
Гра хоў ская, якая га туе па час тун кi 
на свя ты два ра, ды джэй — Аляк-
сандр Клiм коў, якi ад каз вае за 
му зыч нае су пра ва джэн не, мас-
так — Тац ця на Мi ха лен ка, яна 
ўпры гож вае ма лыя ар хi тэк тур-
ныя фор мы.

Не ча ка ная пе ра мо га
Па на зi раць за «два ро вым 

цу дам» на пра спект Рэ чыц кi за 
гэ ты час пры яз джа лi дэ пу та ты 
роз ных уз роў няў i з роз ных рэ-
гi ё наў. Ад ной чы тра пi лi на ват на 
свя та з са ма ва рам i аба ран ка мi, 
якое ла дзi ла ся ў гэ тым два ры ўжо 
не раз.

Ма ры на Мар цi но вiч ка жа, што 
ця пер мно гiя з iн шых мiк ра ра ё наў 
Го ме ля шу ка юць яе ка ар ды на ты, 
тэ ле фа ну юць. Про сяць па ра ды, 
як на ла дзiць ра бо ту ак ты вiс таў 
у два рах.

Па вы нi ках 2018 го да ў га-
рад скiм кон кур се мяс цо ва га 
са ма  кiра ван ня КТГС «Пра спект 
цу даў» стаў пе ра мож цам. Ра-
шэн нем Го мель ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў па вы нi ках кон-
кур су за 2019 год па вы ра шэн нi 
пы тан няў жыц це за бес пя чэн ня 
на сель нiц тва га рад скiх, па сял ко-
вых i сель скiх Са ве таў дэ пу та таў, 
а так са ма ор га наў тэ ры та ры яль-

на га гра мад ска га са ма кi ра ван-
ня КТГС «Пра спект цу даў» пры-
зна ны пе ра мож цам у на мi на цыi 
«Най леп шы ка ле гi яль ны ор ган 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кi ра ван ня».

Дып лом пер шай сту пе нi пра-
ду гледж вае гра шо вую ўзна га-
ро ду ў па ме ры 100 ба за вых ве-
лi чынь.

— Бы ло не ча ка на, ад та го не 
менш пры ем на атры маць пе-
ра мо гу ў кон кур се, — ад зна чае 
Ма ры на Мар цi но вiч. — Нас па-
пя рэ дзi лi, што гэ тыя срод кi мож-
на бу дзе на кi ра ваць на на быц-
цё гуль ня во га аб ста ля ван ня. 
У «Пра спек та цу даў» шмат но вых 
пла наў па па шы рэн нi пра сто ры 
для ад па чын ку, але яшчэ больш 
iнi цы я тыў па доб ра ўпа рад ка ван-
нi тэ ры то рыi. Та му без iн фар ма-
цый най пад трым кi дэ пу та таў у 
гэ тым пы тан нi не абы сцi ся.

Стар шы ня ка мi тэ та ад зна чае, 
што на эта пе ўва саб лен ня сва-
iх iдэй па на вя дзен нi па рад ку ў 
два ры яны су тык ну лi ся з не аб-
ход нас цю ўста на вiць ка ме ры 
вi дэа на зi ран ня, якiя да зво ляць 
за ха ваць аб ста ля ван не. Ця пер 
жы ха ры ма раць цал кам ад на вiць 
па крыц цё на бас кет боль най пля-
цоў цы, якая ўжо ста ла лю бi мым 
мес цам гуль нi для школь нi каў у 
iх два ры.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.
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У 1990-х га дах тут вы-
дзе лi лi ўчаст кi для бу даў-
нiц тва па сёл ка ра бот нi кам 
Мiнск ага аў та ма бiль на-
га за во да. Баць ка Алi ны 
так са ма атры маў зям лю. 
Пас ля ка тэдж ны па сё лак 
злiў ся з ад най мен най вёс-
кай. Пас ля раз ва лу Са вец-
ка га Са ю за мно гiя, ка му 
па шчас цi ла зай мець учас-
так, су тык ну лi ся з су ро вай 
рэ аль нас цю — не да хо пам 
срод каў, каб за кон чыць 
бу доў лю. Праў да, тут па-
спе лi пра вес цi газ, элект-
рыч насць, ас фаль та ва лi 
цэнт раль ную ву лi цу, збi-
ра лi ся пус цiць трам вай 
з Мiн ска i на ват пра кла лi 
ка ля i ну. На гэ тым усе зруч-
нас цi цы вi лi за цыi, ба дай, i 
за кон чы лi ся. Час тыя ава-
рыi на во да пра вод зе не 
най леп шым чы нам паў-
плы ва лi на ас фаль та вае 
па крыц цё — яно раз бу-
ра ец ца. Ця пер у па сёл ку, 
мож на ска заць, ад сут нi чае 
нар маль ная iнф ра струк ту-
ра. Не дзе за сто мет раў це-
раз да ро гу ад да моў зна-
хо дзi лi ся дзве па жар ныя 
са жал кi ў ата чэн нi дрэў. 
Гэ тыя ва да ёмы ўжо даў-
но не вы ка рыс тоў ва лi ся 
па пры зна чэн нi, за рас та лi 
хмыз ня ком, пе ра тва ра лi-
ся ў ба ло та, да та го ж мяс-

цо выя жы ха ры зра бi лi тут 
са праўд ную звал ку.

Алi на i Аляк сей за ду-
ма лi ся над тым, як зра-
бiць жыц цё ў Се ра фi мо ве 
больш кам форт ным i па-
ка заць яго ту тэй шым, якiя 
ма раць ба чыць сваю ма-
лую ра дзi му пры го жай i 
ўнi каль най. Але су жэн цы 
ра зу ме лi: каб рас па чаць 
спра ву, не аб ход ны хоць 
якiя срод кi. Алi на па да ла 
за яў ку на кон курс са цы-
яль ных пра ек таў «Ак ты-
вiя 2.0» i вый гра ла грант, 
эк вi ва лент ны 2000 до ла-
рам. Гэ тая су ма да ла старт 
пра ек ту па ўлад ка ван нi 
гра мад скай пра сто ры на 
са жал ках — Алi на са ма яго 
на ма ля ва ла.

— Част ку гро шай па тра-
цi лi на тое, каб на няць Мiн-
скае ПМС. Ме лi я ра та ры 
пры гна лi эк ска ва тар i ачыс-
цi лi дно ва да ёмаў ад глею, 
кар чоў, роз на га хла му, — ка-
жа Аляк сей. — Да лей спра ву 
за кан чва лi ра зам з мяс цо-
вы мi жы ха ра мi. За тым пры-
цяг ну лi ар хi тэк та раў з вя до-
май сту дыi Level80 architects 
i 22 сту дэн таў-ар хi тэк та раў 
з Бе ла рус ка га на цы я наль-
на га тэх нiч на га ўнi вер сi тэ-
та з тым, каб яны ства ры лi 
пра ект ме на вi та для Се ра-
фi мо ва.

Пра ект атры маў ся 
ары гi наль ны, звя за ны з 
гiс то ры яй i наз вай па сёл-
ка. («Се ра фiм» пе ра кла-
даец ца з грэ час кай мо вы 
як «Гры фон».) Усе зо ны 
пар ка злу ча юц ца адзi най 
да рож кай-на сцi лам у вы-
гля дзе су зор'я Гры фо на. 
Пунк ты су зор'я ад зна ча ны 
асоб ны мi «зор ка мi». Вя-
до ма, да вя ло ся пры клас цi 
шмат сiл i на ма ган няў i для 
та го, каб вы раў няць i спла-
на ваць пля цоў кi. З зям лёй 
да па мог «Мет ра буд».

— За дзень мi ну лым ле-
там нам да ста вi лi 740 ку-
ба мет раў зям лi. Мы на ня-
лi тэх нi ку i пад рых та ва лi 
ўчаст кi для пля цо вак, — 
згад вае Аляк сей. — Без да-
па мо гi вяс коў цаў, ка неш-
не, бы ло б знач на ця жэй. 
Ся род iх ёсць са праўд ныя 

май стры — ста ля ры, звар-
шчы кi. Яны нi ко лi не ад мо-
вi лi ў да па мо зе, удзель нi-
ча юць у су бот нi ках. У на-
шым ча це за рэ гiст ра ва на 
ка ля 270 ча ла век. Мы 
вы ра ша ем не толь кi пы-
тан нi ўлад ка ван ня пар ку. 
На прык лад, трыц цаць га-
доў не маг лi за пус цiць ка-
на лi за цыю, ця пер спра ва 
зру шы ла ся з мес ца. Да па-
ма га юць у вы ра шэн нi на-
шых праб лем па ме ры маг-
чы мас цi кi раў нiк Мiнск ага 
рай вы кан ка ма Iван Круп-
ко, стар шы ня Мi ха на вiц-
ка га сель са ве та Свят ла на 
Да валь цо ва. У нас ёсць 
так са ма су поль насць з 
5-6 ча ла век, якiя ак тыў на 
пра па ноў ва юць i пра соў-
ва юць iдэi.

Са праў ды, за да во-
лi ка рот кi час зроб ле на 

для доб ра ўпа рад ка ван ня 
шмат. Але, як лi чыць мой 
су раз моў нiк, не аб ход-
на зра бiць яшчэ больш. 
Доб ра ўпа рад ка ван не — 
гэ та па сту паль ны i бес-
пе ра пын ны пра цэс. З'я вi-
ла ся дзi ця чая пля цоў ка з 
ат рак цы ё на мi. У пла нах — 
ства рэн не зо ны ак тыў на-
га ад па чын ку для дзя цей 
i пад лет каў, да рос лых, 
ар га нi за цыя мес ца, дзе 
мож на бы ло б да ваць 
май стар-кла сы, бу даў нiц-
тва аль тан кi, улад ка ван не 
ма лых ар хi тэк тур ных фор-
маў, пiр са для ры ба коў. 
I мно га ча го iн ша га.

— I што або хто вас 
пад штурх нуў да та кой 
цяж кай спра вы? — па цi-
ка вi ла ся ў Аляк сея.

— У нас пад рас тае пя-
цi га до вая дач ка Са фiя. 

Ме на вi та яна ста ла ма ты-
ва та рам да ства рэн ня пра-
ек та. Ка лi мы пе ра еха лi ў 
Се ра фi мо ва на па ста ян нае 
мес ца жы хар ства, то не ве-
да лi нi су се дзяў, нi вяс коў-
цаў, бо не бы ло нi ад ной 
лаў кi, нi ад на го мес ца, дзе 
змаг лi б са брац ца. На па-
чат ку пра ек та па зна ё мi лi-
ся амаль з усi мi жы ха ра мi, 
усе бы та выя пы тан нi аб-
мяр коў ва ем i вы ра ша ем 
ра зам. Ця пер у парк ма цi 
пры хо дзяць з дзет ка мi, iм 
ёсць дзе па гу ляць.

— А на зад у Мiнск не 
хо чац ца?

— Ра дыя, што ад туль вы-
бра лi ся. Га лоў нае, што тут 
чыс тае па вет ра, пры го жая 
пры ро да, ёсць чым за няц-
ца. Наш пра ект — гэ та не 
прос та дзi ця чая пля цоў ка. 
Гэ та прык лад та го, што ўсё 
маг чы ма, ка лi мы ра зам i 
хо чам зра бiць сваю ра дзi му 
леп шай. Да рэ чы, я вель мi 
здзi вiў ся: ка лi на краў-
дфан дын га вай пля цоў цы 
па чаў збi раць гро шы на 
ажыц цяў лен не пра ек та, то 
ад гук ну лi ся мно гiя лю дзi, 
i ся род iх — тыя, хто не мае 
да чы нен ня да на шай мяс-
цо вас цi. Я нi ко лi не ве даў 
Юрыя Аге е ва, якi пе ра лi чыў 
1000 руб лёў. З цяж кас цю 
яго знай шоў, каб па дзя ка-
ваць. I ка лi ў нас ёсць та кiя 
не раў на душ ныя гра ма дзя-
не, якiя iмк нуц ца зра бiць 
свой род ны кут чыс цей-
шым, кам форт ней шым, 
зруч ней шым для жыц ця, 
зна чыць, усё атры ма ец ца.

Тац ця на ЛАЗОЎ СКАЯ.

IНI ЦЫ Я ТЫ ВА

Се ра фi мо ва пад зна кам Гры фо наСе ра фi мо ва пад зна кам Гры фо на
Ма ла дая сям'я пе ра еха ла ў вёс ку з Мiн ска i ўлад коў вае зям лю сва iх прод каў

Цу доў ны «два ро вы пе ра ва рот»Цу доў ны «два ро вы пе ра ва рот»

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

Жыць у су лад дзi з на ва коль ным све там, за хоў ваць 
i пры мна жаць пры род ныя ба гац цi, га да ваць сва iх дзя цей 
там, дзе жы лi прод кi, ства ра ю чы пры го жую гра мад скую 
пра сто ру. Та кi прын цып у Аляк сея Га лу бо вi ча i яго жон кi 
Алi ны Бар да шун. Ка ля трох га доў та му ма ла дая сям'я 
пе ра еха ла ў вёс ку Се ра фi мо ва, што за два нац цаць 
кi ла мет раў ад ста лi цы.
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Пра ект для Се ра фi мо ва.
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