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Вес ці ад кры ты і сум лен ны дыя лог 
з мяс цо вым на сель ніц твам 
рэ ка мен да ваў стар шы ні 
За поль ска га сель вы кан ка ма 
Ры го ру ШЛЫ КА ВУ кі раў нік 
дэ пу тац ка га кор пу са ра ё на 
Вік тар ДА РОЖ КІН пры пад вя дзен ні 
вы ні каў Дня Са ве та, па ве дам ляе 
«Жыц цё Пры дзвін ня».

— Су стрэ чы з на сель ніц твам 
па мес цы жы хар ства — прак тыч-
ная фор ма зно сін з людзь мі. Для 
стар шы ні сель вы кан ка ма гэ та маг-
чы масць да ве дац ца, з які мі праб-
ле ма мі су ты ка юц ца гра ма дзя не ў 
той ці ін шай мяс цо вас ці, — лі чыць 
Вік тар Да рож кін.

Вяс коў цаў ці ка ві лі роз ныя пы-
тан ні, толь кі не каль кі з іх ма юць 
«гла баль ны» ха рак тар. Ас тат нія 
мож на бы ло вы ра шыць на мес цы, 
у так зва ным ра бо чым па рад ку, не 
да вод зя чы іх да кры тыч на га ста ну.

— А для гэ та га трэ ба пра віль на па-
бу да ваць зно сі ны з людзь мі, — па рэ-
ка мен да ваў Ры го ру Шлы ка ву стар-
шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў.

Доб рыя да ро гі ў сель скай мяс-
цо вас ці — гэ та і кам форт нае жыц-
цё, і шы ро кая пра сто ра для раз віц ця 
вёс кі. Ад нос на транс парт ных ар тэ-
рый За поль ска га сель са ве та з бо ку 
ўдзель ні каў да рож на га ру ху гу чыць 
шмат на ра кан няў. Вяс коў цы з ра зу-
мен нем фар му лю юць свае прось бы 
да да рож ных ар га ні за цый: ас фальт, 
вя до ма, не «за ка таць», але зра біць 
пад сып ку, грэй дзі ра ван не не аб ход-
на. Ры гор Шлы каў ад зна чыў, што 
да па ма гае мяс цо вая гас па дар ка. Ва 
ўза е ма дзе ян ні з аг ра комп лек сам імя 
Сіль ніц ка га ААТ «Ві цеб ская брой-
лер ная птуш ка фаб ры ка» атрым лі-
ва ец ца вы ра шаць ня ма ла іс ну ю чых 
праб лем. Зі мой аг ра рыі бя руць на 
ся бе аба вя зак па рас чыст цы ву ліц і 
да рог ад сне гу. Яны да па маг лі тэх ні-
кай пад час ра мон ту ву лі цы За рэ чнай 
у вёс цы Па па рат нае.

Вік тар Да рож кін па ра іў стар-
шы ні сель вы кан ка ма больш цес на 
пра ца ваць з ар га ні за цы я мі і прад-

пры ем ства мі, раз ме шча ны мі на 
тэ ры то рыі сель са ве та. Узяць хоць 
бы да рож нае пы тан не. Яно па він-
на быць зо най ад каз нас ці не толь кі 
Ры го ра Шлы ка ва, але і кі раў ніц тва 
мяс цо вай гас па дар кі, Су раж ска га 
ляс га са, які сва ёй цяж кай тэх ні кай 
«за бі вае» мяс цо вую да рож ную сет-
ку. «Лю біш ка тац ца — лю бі і са начкі 
ва зіць!» — ка жа пры каз ка, якая 
вель мі да рэ чы па ды хо дзіць для 
вы ра шэн ня гэ тай праб ле мы.

У спра ве на вя дзен ня па рад ку на 
зям лі так са ма не вы раз на пра соч ва-
ец ца гас па дар ская ру ка суб' ек таў, 
раз ме шча ных на тэ ры то рыі сель-
са ве та.

Стар шы ня рай са ве та дэ пу та таў 
ад зна чыў, што гэ тая тэ ма па він на 
бы ла на быць асаб лі вае гу чан не ў Год 
ма лой ра дзі мы і за клі каць кож на га 
быць руп лі вым гас па да ром свай го 
до ма ўла дан ня і той тэ ры то рыі, на 
якой ча ла век жы ве і пра цуе.

— Сё ле та пра ве дзе на во сем су-
бот ні каў, за дзе сяць ме ся цаў вы да-
дзе на 28 прад пі сан няў гра ма дзя нам 
за не на леж нае ўтры ман не пры да-
ма вой тэ ры то рыі і пус та зел ле на 
аса біс тым пры ся дзіб ным участ ку. 

Ра зам з ра бот ні ка мі За поль скай ка-
цель ні на тэ ры то рыі сель са ве та лік-
ві да ва лі 11 не санк цы я на ва ных зва-
лак, — кан ста та ваў Ры гор Шлы каў.

З на го ды гэ та га Вік тар Да рож кін 
за ўва жыў, што чыс та не там, дзе 
пры бі ра юць, а там, дзе не сме цяць. 
І вя лі кая ро ля тут на да ец ца пра цы 
на апя рэ джан не.

— Твар гас па да ра — яго пад во-
рак. Ду шы пры ем на і во ка це шыц-
ца, ка лі ба чыш у на шых вёс ках 
да гле джа ныя ся дзі бы, дзе і дом, і 
гас па дар чыя па бу до вы — аст ра вок 
да гле джа нас ці і пры га жос ці. Та-
кім лю дзям хо чац ца ска заць вя лі кі 
дзя куй. Але, на жаль, ёсць ня ма ла 
до ма ўла даль ні каў, якіх не аб ход-
на пад штур хоў ваць да кро каў па 
доб ра ўпа рад ка ван ні прад пі сан ня-
мі, а ча сам на ват штра фа мі, — ад-
зна чыў на за кан чэн не стар шы ня 
сель ска га Са ве та.

Зям ля спра ва мі лю дзей сла віц ца. 
А зна чыць, ад кож на га за ле жыць, 
ці бу дзе яго род ны край чыс тым і 
да гле джа ным, кам форт ным для 
жыц ця дзей нас ці... У Год ма лой ра-
дзі мы трэ ба па кі нуць доб ры след на 
сва ёй зям лі.

Ці сар ту е це вы смец це 
до ма?

  Так, я пры хіль нік раз-
дзель на га збо ру смец ця.
 Не, але ха цеў бы.
 Не, і не пла ную ні ко лі.

Ці ёсць у ва шым два ры 
смец це выя кан тэй не ры 
для роз ных ві даў ад хо-
даў (плас тык, шкло, па-
пе ра і г. д.)?

 Так, яны з'я ві лі ся даў но.
 Не, але я на шу смец це ў 
су сед нія два ры.
 Не, у на шым два ры ста-
яць толь кі агуль ныя смет-
ні цы.

Ці ве да е це вы, дзе зна-
хо дзяц ца ў ва шым ра ё не 
пунк ты пры ёму дру гас-
най сы ра ві ны?

 Так, я ўвесь час ад во жу 
ту ды тэх ні ку, ма ку ла ту ру, 
шкло і інш.
 Уяў лен ня не маю, усё ад-
но шу на смет нік.
 У нас ня ма пунк та пры-
ёму дру гас най сы ра ві ны.

У якім на се ле ным 
пунк це вы жы вя це?

 Ме га по ліс (ста лі ца, аб-
лас ны го рад).
 Не вя лі кі ра ён ны го рад.
  Па сё лак, аг ра га ра док, 
вёс ка.

Ваш уз рост

 15—20 га доў
 20—30 га доў
 30—45 га доў
 45—60 га доў
 60+

Ад ка заць на пы тан-
ні мож на на на шым сай це 
zvіazda.by. Для боль шай 
зруч нас ці ска рыс тай це ся 
ва шым смарт фо нам, каб 
ад ска на ваць QK-код і пры-
няць удзел у на шай апы-
тан цы.

ДЗЕНЬ СА ВЕ ТА
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Ві цеб ска га ра ё на, вы свят ля лі на тра ды цый ным Дні Са ве та
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Ці хва люе лю дзей праб ле ма 
бы та во га смец ця?

Сён ня мы пад во дзім вы ні кі на шай пер шай апы тан кі, 
пры све ча най гэ тай тэ ме.

Праб ле ма бы та во га смец ця хва люе 94,1 % рэ спан дэн таў, 
5,8 % ад ка за лі на гэ та пы тан не ад моў на. Най больш знач-
ным у праб ле ме ўты лі за цыі смец ця амаль 77 % апы та ных 
па лі чы лі за брудж ван не пла не ты; 16 % вы бра лі ва ры янт 
«чыс ці ня ў два ры або ў го ра дзе»; 6,5 % на вед валь ні каў 
на ша га сай та вы ка за лі ся, што гэ та яшчэ ад на маг чы масць 
за ра біць гро шы.

Так са ма бы лі пра па на ва ны ва ры ян ты ад ка зу на пы тан не, 
што трэ ба зра біць для та го, каб паў сюд на ўвес ці раз дзель-
ны збор смец ця. Тут мер ка ван ні ўжо раз дзя лі лі ся. Кры ху 
менш за па ло ву апы та ных лі чаць, што трэ ба па вы шаць 
агуль ную куль ту ру лю дзей. За пра па но вы ста віць больш 
спе цы яль ных кан тэй не раў і быць больш па тра ба валь ны мі 
да ся бе і чле наў сва ёй сям'і вы ка за лі ся пры клад на па чвэр ці 
на вед валь ні каў. А вось за па ве лі чэн не коль кас ці двор ні каў 
не вы ка заў ся амаль ні хто.

Тры чвэр ці тых, хто пра га ла са ваў, жы вуць у ста лі цы або 
ў ад ным з аб лас ных цэнт раў. У не вя лі кім ра ён ным го ра-
дзе — 17,6 %. Яшчэ 5,9 % ма юць вяс ко вую рэ гіст ра цыю. 
Што да ўзрос та вай стра ты фі ка цыі, то кры ху больш за трэць 
апы та ных — мо ладзь ва ўзрос це ад 20 да 30 га доў. Кры ху 
ме ней бы ло тых, ка му ад 30 да 45.

КРО КІ ДА ЭКА ЛО ГІІ

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».
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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Наш ін тэр ак тыў ны пра ект 
з чы та ча мі працягваецца. 

Даведацца, на коль кі мы «экас вя до мыя», 
можна з нашай новай апытанкі


