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Ма ры на Ба рэй ша з му жам 
і два і мі ма лень кі мі 
дзет ка мі зды ма лі 
ква тэ ру. Як і лю бой 
сям'і, на да ку чы ла жыць 
на чу жых «квад ра тах». 
Ха це ла ся зай мець свой 
ку ток. І яны вы ра шы лі 
бу да вац ца.

— Спа чат ку мы на ве да-
лі Ка ло дзі шчан скі сель са-
вет, дзе нам пра па на ва лі 
не каль кі ўчаст каў. Але 
ва ры янт нас не за да во ліў, 
па коль кі па да ку мен тах 
там не бы ло ка му ні ка цый. 
У 2015 го дзе на бы лі ўчас-
так з аў кцы ё на ў вёс цы 
Ля хаў шчы на Жда но віц ка-
га сель са ве та. Па да ку мен-
тах зна чы ла ся, што да яго 
пад ве дзе ны газ, элект рыч-
насць. На са май спра ве ні-
чо га гэ та га не ака за ла ся.

Ма ры на і Аляк сандр 
ска а пе ра ва лі ся ра зам з су-
се дзя мі і за свае срод кі вы-
клі ка лі геа дэз іс таў, скла лі 
каш та рыс ную да ку мен та-
цыю, зра бі лі ад па вед ны 
пра ект на пад вод ку элект-
рыч нас ці. Зда ва ла ся б, 
праб ле ма вы ра ша на — за-
ста ва ла ся толь кі пад клю-
чыць лі нію да транс фар-
ма та ра. Але ім не да ва лі 
да звол, па коль кі яго ма-
гут нас ці не бы лі раз лі ча ны 
на да дат ко вую на груз ку. 
Гра ма дзя нам пра па на ва лі 
ку піць транс фар ма тар за 
ўлас ныя гро шы. А каш туе 
ён ня ма ла — ка ля пя ці ты-
сяч руб лёў. І лю дзі ад мо-
ві лі ся. Праў да, знай шоў ся 
«дач нік», які за свой кошт 
на быў і ўста на віў гэ тае аб-
ста ля ван не. Свет га рыць, 
лі нія пры ня тая на ба ланс 
элект ра се так.

Што да ты чыц ца ацяп-
лен ня, то дом аба гра ва-
ец ца кат лом на цвёр дым 
па лі ве. «У вёс цы яшчэ ра-
ней быў ство ра ны ка а пе-
ра тыў. Але мы не мо жам 
бяс плат на пад клю чыц ца 

да га за раз мер ка валь най 
тру бы, лю дзі ж тра ці лі не-
ма лыя срод кі, каб у іх да мы 
прый шло «бла кіт нае па лі-
ва». І мы па він ны за пла ціць 
ка а пе ра ты ву і сель са ве ту. 
Акра мя та го, не аб ход на 
ку піць тру бы, аб ста ля ван-
не. Збя ром кры ху гро шай і 
пад клю чым ся да цэнт раль-
на га га за за бес пя чэн ня», — 
ка жа Ма ры на.

Але гэ та ўсё дро бя зі ў 
па раў на нні з тым, што да 
ўчаст ка Ба рэй шаў ня ма 
пад' яз ных шля хоў. Спра-
ва ў тым, што дом зна хо-
дзіц ца ў дру гім ра дзе ад 
га лоў най да ро гі. І гас па-
да ры маглі пад' язджаць 
да яго толь кі праз учас-
так су се да. «Дзя куй, што 
ён быў не су праць. Але 
цяпер прывёз бетонныя 
блокі для пабудовы, і 
шляхі адрэзаны, — кажа 
мая су раз моў ні ца. — Але 
ўзні кае праб ле ма: як нам 
тра піць да моў?

Са праў ды, сі ту а цыя не з 
пры ем ных: толькі вер та лёт 
вы клі кай. І хоць да ро гу, 
або, як ка жуць, «на род-
ную» сцеж ку, «пра тап та-
ла» тэх ні ка з дру го га бо ку 
ад ула дан няў су се да пры 
бу даў ніц тве, пра ехаць па 
ёй не маг чы ма. По бач — па-
жар ны ва да ём, які пад час 
даж джоў, вяс но ва га раз-
вод дзя вы хо дзіць з бе ра-

гоў і за тап ляе не шы ро кую 
да ро гу. Больш та го, учас-
так зна хо дзіц ца ў ні зі не і на 
яго сця ка юць во ды з кал-
гас на га по ля.

Ма ры на не па ко іц ца. 
Праз два ме ся цы ёй на ра-
джаць трэ цяе дзі ця. Ні хут-
кая да па мо га, ні ўра чы не 
змо гуць пад' ехаць да до-
ма. Ця пер, ка лі пад ма ро зі-
ла, сю ды мож на да брац ца 
па кал до бі нах ды вы бо і-
нах. А вось ка лі ад пус цяць 
ма ра зы, тэ ры то рыя бу дзе 
на гад ваць су цэль нае ба ло-
та. Дзя цей Ма ры на во зіць 
у дзі ця чы сад у Мінск. Без 
гу мо вых бо таў тут не абы-
дзеш ся. А на сіць ма лых на 
ру ках ху дар ля вая жан чы на 
не ў сі лах. Тым больш ця-
пер, ка лі ця жар ная.

Ку ды толь кі не звяр-
та ла ся сям'я па да па мо-
гу. Але ва ўсіх ін стан цы ях 
зна хо дзі лі ся аб' ек тыў ныя 
пры чы ны. У сель вы кан ка-
ме ад ка за лі, што ня ма на 
гэ та гро шай, маў ляў, ра бі-
це да ро гу за свой кошт або 

ча кай це. А ча каць мож на і 
не каль кі га доў.

— Мы пад сы па лі гэ тую 
да ро гу, як змаг лі, але ўсё 
асе ла і вяр ну ла ся на кру гі 
свае, зноў лу жы ны і гразь. 
Каб пры вес ці яе ў на леж-
ны стан, не аб ход на пад-
няць як мі ні мум на метр. 
А гэ та, па на шых пад лі ках, 
дзе сяць двац ца ці тон ных 
ма шын грун ту. Ад на абы-
хо дзіц ца ў 200 руб лёў. Та-
кіх гро шай у нас ня ма. Муж 
пра цуе ўра чом-хі рур гам, 
зар пла та ў яго не вя лі кая, 
я — у дэ крэт ным ад па чын-
ку. Ды і ча му мы па він ны 
пла ціць са сва ёй кі шэ ні за 
тое, што па він на быць? Па 
за ка на даў стве, ка лі ча ла-
век на бы вае ўчас так пад 
ін ды ві ду аль ную за бу до ву, 
да яго па він ны быць пад-
ве дзе ны ка му ні ка цыі, — 
абу ра ец ца Ма ры на.

Звяр та ла ся яна і да да-
рож ні каў са сва ёй праб-
ле май. У ДРБУ-194 ёй 
рас тлу ма чы лі, што аб слу-
гоў ва юць толь кі га лоў ныя 

да ро гі. На ле та яны бу дуць 
ас фаль та ваць цэнт раль-
ную ву лі цу, што вя дзе праз 
Ля хаў шчы ну. А да ро гі, што 
пры ля га юць да ўчаст каў, — 
гэ та не іх спра ва. Мак сі-
мум, што мо гуць, — улад-
ка ваць з'ез ды на два мет ры 
ад асноў най ар тэ рыі.

Пас ля та го як да праб-
ле мы пад клю чы ла ся «МС», 
на мес ца вы еха лі прад-
стаў ні кі Жда но віц ка га 
сель вы кан ка ма, Мінск ага 
рай вы кан ка ма і «Гар рам-
аў та да ра».

Ма ры не абя ца лі знай-
сці ар га ні за цыю і да ру чыць 
упраў лен ню ка пі таль на га 
бу даў ніц тва рай вы кан ка ма 
рас пра ца ваць пра ект. Пас-
ля та го як бу дуць пра ве-
дзе ны геа ла гіч ныя по шу кі, 
зроб ле ны сам пра ект, экс-
пер ты за, мож на па чаць бу-
даў ніц тва да ро гі. Але пад-
рых тоў чы пра цэс зой ме 
не менш чым паў го да. Ка-
лі звер ху на сы паць грунт, 
то гэ та прос та за коп ван не 
гро шай. Сям'ю про сяць па-

цяр пець, па куль зро бяць 
усё на леж ным чы нам. А ў 
най блі жэй шы час сю ды на-
кі ру юць спе цы яль ную тэх-
ні ку, каб не як улад ка ваць 
да ро гу. Ва ўся ля кім вы пад-
ку, так абя ца юць. У сваю 
чар гу «МС» бу дзе ад соч-
ваць, як у да лей шым бу дзе 
раз ві вац ца сі ту а цыя.

Ча му ж нель га бы ло ра-
ней пра вес ці не аб ход ныя 
ра бо ты? У Мін скім ра ё не 
1700 кі ла мет раў да рог, 
якія не ста яць ні на чыім 
ба лан се. Ця пер у гэ тай 
спра ве на во дзіц ца па ра-
дак, скла да ец ца спіс «ні-
чый ных» да рог. Яны пе ра-
да юц ца на аб слу гоў ван не 
кан крэт ным ар га ні за цы ям. 
На рэш це ў лю дзей з'я ві ла-
ся на дзея на па ляп шэн не 
ста ну транс парт ных ар тэ-
рый. Аб праб ле ме аб лас-
ныя ўла ды ве да юць і пры-
кла да юць на ма ган ні, каб 
пры вес ці шля хі ў на леж ны 
вы гляд. Прак тыч на на кож-
ным пры ёме гра ма дзян да 
стар шы ні Мі набл вы кан ка-
ма Ана то ля Іса чан кі звяр та-
юц ца лю дзі з на ра кан ня мі 
на дрэн ны стан да рог. На 
ад ным з пры ёмаў, у пры-
ват нас ці, гу бер на тар ад-
зна чыў, што ў 2018 го дзе на 
бу даў ніц тва транс парт най 
інф ра струк ту ры ў ра ё нах 
ін ды ві ду аль най за бу до вы 
Мінск ага ра ё на вы дзе ле на 
ка ля вась мі міль ё наў руб-
лёў. Ад нак ад ра ман та ваць 
усё за раз не маг чы ма. Кі-
раў нік цэнт раль на га рэ гі ё-
на не ад на ра зо ва пад крэс-
лі ваў, што асаб лі вую ўва гу 
бу дуць ад да ваць да ро гам 
Мінск ага ра ё на: «Мы кры-
ху зро бім упор ме на ві та на 
Мін скі ра ён, та му што тут 
шмат за ста рэ лых праб лем. 
Але гэ та не зна чыць, што 
ў дру гіх ра ё нах не бу дзем 
ні чо га ра біць. Воб ласць 
па він на раз ві вац ца раў на-
мер на».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Не аб ход нае 
аб ста ля ван не...

У ме жах удзе лу ў пра ек тах між-
на род най тэх ніч най да па мо гі на 
Гро дзен шчы не рэа лі зу ец ца цэ лы 
шэ раг ка рыс ных і на кі ра ваных 
на па ляп шэн не якас ці жыц ця на-
сель ніц тва спраў. Ад ной з га лоў-
ных умоў іх рэа лі за цыі з'яў ля ец ца 
фі нан са вы ўдзел бе ла рус ка га бо ку 
ў па ме ры 10 % ад су мы вы дат каў 
до на ра. Каб мець пад ста вы для 
вы дзя лен ня не аб ход ных гро шай, 
на род ныя абран ні кі па він ны за-
цвер дзіць гэ та сва ім ра шэн нем. 
Так, на мі ну лай се сіі аб лса ве та бы-
лі пры ня тыя ста ноў чыя ра шэн ні па 
су фі нан са ван ні двух пра ек таў між-
на род най фі нан са вай да па мо гі.

На прык лад, у ме жах рэа лі за-
цыі пра ек та «Па ляп шэн не транс-

гра ніч ных ме ды цын скіх па слуг у 
ан ка ла гіч най ура ло гіі ў рэ гі ё нах 
Бе ла сто ка і Гро дзен скай воб лас-
ці» пра гра мы транс гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва «Поль шча — Бе-
ла русь — Укра і на 2014—2020» 
Гро дзен ская аб лас ная клі ніч ная 
баль ні ца змо жа на быць спе-
цыя лі за ва нае аб ста ля ван не для 
ля чэн ня па цы ен таў з ан каў ра ла-
гіч ны мі за хвор ван ня мі.

— Вы ні кі пра ек та бу дуць са-
дзей ні чаць раз віц цю гра мад скай 
ахо вы зда роўя, ска ра чэн ню ча су 
не пра ца здоль нас ці, зні жэн ню 
коль кас ці ўсклад нен няў і са цы-
яль ных вы дат каў ля чэн ня, па-
вы шэн ню ўзроў ню ме ды цын скіх 
па слуг, — рас тлу ма чы ла дэ пу та-
там сут насць пра ек та на мес нік 
на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-
лен ня ахо вы зда роўя абл-

вы кан ка ма Воль га МАС ЦІЦ-
КАЯ. — Агля ды і апе ра цый ныя 
ўмя шан ні на бу дуць но вы стан-
дарт якас ці і бяс пе кі.

Су ма су фі нан са ван ня скла дае 
кры ху больш за 78,5 ты ся чы еў ра 
ў эк ві ва лен це.

Дру гі пра ект так са ма на кі ра ва-
ны на за бес пя чэн не якас ці жыц-
ця на сель ніц тва ў пры гра ніч ным 
рэ гі ё не Поль шчы і Бе ла ру сі праз 
па вы шэн не ўзроў ню бяс пе кі гра-
ма дзян, ма ё мас ці і на ва коль на га 
ася род дзя. У ме жах той жа пра-
гра мы транс гра ніч на га су пра цоў-
ніц тва пра ду гледж ва ец ца на быц-
цё бе ла рус кім бо кам па жар най 
ава рый на-вы ра та валь най тэх ні-
кі, па жар на-тэх ніч на га ўзбра ен ня 
і аб ста ля ван ня. Вя ду чы мі парт-
нё ра мі ў пра ек тах «Но вы па ды-
ход да транс гра ніч най сіс тэ мы 

кі ра ван ня над звы чай ны мі сі ту а-
цы я мі» і «Су мес ныя іні цы я ты вы 
па па вы шэн ні бяс пе кі транс гра-
ніч най воб лас ці ў вы ні ку эка ла-
гіч ных і хі міч ных ка та строф» вы-
сту па юць дзве гмі ны Пад ляс ка га 
ва я вод ства. Агуль ны бюд жэт 
скла дае больш за тры міль ё ны 
еў ра, на рэа лі за цыю пра ек та Гро-
дзен ска му аб лас но му ўпраў лен-
ню МНС з улі кам су фі нан са ван ня 
з бе ла рус ка га бо ку вы дзя ля юць 
амаль паў та ра міль ё на.

Без умоў на, абод ва гэ тыя пра-
ек ты на род ныя абран ні кі пад тры-
ма лі ад на га лос на.

...і бяс плат ны пра езд 
для школь ні каў

Ад па вед нае ра шэн не дэ пу-
та ты за цвер дзі лі яшчэ ў каст-
рыч ні ку, але спат рэ бі ла ся яго 

ка рэк ці роў ка. З іні цы я ты вай аб 
па шы рэн ні дзе ян ня бяс плат на га 
пра ез ду для школь ні каў з 1 ве-
рас ня да 30 чэр ве ня звяр ну лі ся 
баць кі вуч няў, што жы вуць у мік-
ра ра ё не ін ды ві ду аль най за бу до-
вы Ка роб чы цы, які зна хо дзіц ца 
не па да лёк ад аб лас но га цэнт ра, 
а на ву ча юц ца ў га рад скіх уста но-
вах аду ка цыі. Спра ва ў тым, што 
тэ ры та ры яль на яны ад но сяц ца 
да Гро дзен ска га ра ё на і ка рыс-
та юц ца пры га рад ным гра мад-
скім транс пар там. Па шы рыць 
дзе ян не па пя рэд ня га ра шэн ня на 
школь ні каў уся го ра ё на — больш 
пра віль ная ме ра ў да чы нен ні да 
на ву чэн цаў, што ву чац ца ў Грод-
не, а жы вуць по бач з ім, так вы-
ра шы лі на род ныя абран ні кі і за-
цвер дзі лі гэ та на се сіі.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІ

НА КА РЫСЦЬ ЯКАС ЦІ ЖЫЦ ЦЯ
Шэ раг ра шэн няў за цвер дзі лі дэ пу та ты Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та на мі ну лай се сіі

«НІ ПРАЙ СЦІ, НІ ПРА ЕХАЦЬ...»
Ка рэс пан дэнт «МС» вы свят ляў, ча му ў Мін скім ра ё не 1700 «нічыйных» кі ла мет раў да рог

Ды і ча му мы 
па він ны пла ціць 

са сва ёй кі шэ ні за тое, 
што па він на быць? 
Па за ка на даў стве, 
ка лі ча ла век 
на бы вае ўчас так 
пад ін ды ві ду аль ную 
за бу до ву, да яго 
па він ны быць 
пад ве дзе ны 
ка му ні ка цыі.

З ПОШ ТЫ «МС»

Так выглядала дарога восенню.


