
На пра мую лі нію да стар шы ні 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ана то ля ЛІ СА змаг лі да зва ніц ца 

32 жы ха ры воб лас ці. Тэ ле фон ныя 

аба не нты за кра на лі роз ныя тэ мы, 

але мно гія са зва ро таў да ты чы лі ся 

га лоў най ця пе раш няй праб ле мы — 

жыц ця ва ўмо вах пан дэ міі.

Як вя до ма, ня ма ла на шых гра ма дзян пра-

цуе ў Еў ро пе. На прык лад, даль на бой шчы кі 

за ня тыя вах та вым ме та дам, яны пра цу юць 

пэў ны ад рэ зак ча су, по тым пры яз джа юць 

на ад па чы нак. Тыя, ка го за крыц цё гра ніц 

за спе ла до ма, вы ехаць не змаг лі. Ця пер яны 

фак тыч на за ста лі ся без ра бо ты і без да хо-

даў. Гэ ту праб ле му ўзняў ма ла ды брас таў-

ча нін у гу тар цы з гу бер на та рам. Муж чы на 

па ці ка віў ся, што мо гуць пра па на ваць служ-

бы за ня тас ці та кім гра ма дзя нам. Вя до ма, 

ад ка заць ад ра зу на па доб нае пы тан не не-

маг чы ма. І па коль кі пра мая лі нія пра хо дзі ла 

ў рэ жы ме ві дэа кан фе рэн цыі, а на су вя зі бы-

лі так са ма стар шы ні гар- і рай вы кан ка маў, 

праб ле му ўзя лі на за мет ку.

Дзяў чы на, гас па ды ня ка вяр ні ў цэнт ры 

го ра да, скар дзі ла ся, што зу сім ня ма на вед-

валь ні каў, у асоб ныя дні іх ста ла ў ча ты ры 

ра зы ме ней, чым звы чай на. Вя до ма, яна 

цер піць стра ты. Але ж у та кой сі ту а цыі за-

ста ец ца толь кі пе ра ча каць на ва лу.

І ка лі жы ха ры га ра доў больш за кла по ча-

ныя асаб лі вас ця мі жыц ця ва ўмо вах пан дэ-

міі, то вяс ко выя лю дзі зай ма юц ца звы чай-

ны мі для гэ тай па ры го да кло па та мі. З Жа-

бін каў ска га ра ё на, на прык лад, па сту піў зва-

нок на конт рас пра цоў кі пяс ча на га кар' е ра. 

Вя до ма, пя сок — па трэб ны ма тэ ры ял для 

бу даў ніц тва. Але ж праз вёс ку Рач кі ўвесь 

час ідуць ве лі ка гру зы. Ма шы ны не толь кі 

ўзды ма юць пыл, яны ства ра юць і да дат ко-

вую не бяс пе ку, а хут ка ле та, дзе ці пры едуць 

на ка ні ку лы. З Ма ла рыц ка га ра ё на па скар-

дзі лі ся на пе ра боі ў ра бо це ма біль най су вя зі. 

Па кож ным з на зва ных зва ро таў служ бо выя 

асо бы атры ма лі ўка зан ні.

Ле тась у Ле лі ка ве Коб рын ска га ра ё на 

зга рэ ла ста ра даў няя царк ва. Пры ха джан ка 

з гэ тай вёс кі пра сі ла гу бер на та ра па спры-

яць ад наў лен ню хра ма.

Важ ную для мно гіх праб ле му ўзняў жы-

хар аб лас но га цэнт ра. Ка ля аб лас ной клі-

ніч най баль ні цы кры тыч на не ха пае мес ца 

для пар ко вак. За яў ні ку на пра ця гу пэў на га 

ча су да вя ло ся ва зіць у аб лас ную кан суль-

та тыў ную па лі клі ні ку па жы ло га ча ла ве ка, 

які амаль не мо жа ха дзіць, а вы са дзіць яго 

ка ля ўва хо да бы ло не маг чы ма. Аў тар зва-

ро ту ад ра зу пра па на ваў зра біць ста ян ку для 

ме ды каў на пуст цы ў ра ё не стан цыі пе ра лі-

ван ня кры ві. Та ды ста ла б маг чы ма кры ху 

раз гру зіць пад' ез ды да па лі клі ні кі і га лоў ных 

кар пу соў баль ні цы. Так ці інакш, праб ле му 

трэ ба вы ра шаць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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Дроб ных пы тан няў не бы вае
Тра ды цый ныя пра мыя лі ніі, якія пра вод зяць абл вы кан ка мы і Мін скі гар вы кан кам, 

прай шлі ў мі ну лую су бо ту.

Стан два ро вых тэ ры то рый і вайсковых мо гі лак, за трым кі з вы пла тай за ра бот най 

пла ты, «шум нае су сед ства» з прад пры ем ствам, па вы шэн не та ры фаў на ацяп лен не, 

пе ра боі з ра бо тай ма біль най су вя зі, не да хоп мес цаў для пар ко вак... Тэ мы, як заў сё ды, 

уз ні ма юц ца роз ныя. Ад на з га лоў ных гэ тым ра зам — асаб лі вас ці жыц ця ва ўмо вах 

эпі дэ міі ка ра на ві ру са і за крыц ця граніц ін шы мі кра і на мі. Мно гіх лю дзей не па ко іць ня-

вы зна ча насць з ра бо тай і бу ду чы мі за роб ка мі. У та кой сі ту а цыі ад улад па тра бу ец ца 

не толь кі ўмен не хут ка і эфек тыў на рэ ага ваць на ўзня тую праб ле му, але і цяр пен не, 

і ўваж лі васць, і так тоў насць... Як з гэ тым спраў ля лі ся кі раў ні кі аб лас цей, на зі ра лі на шы 

спе цы яль ныя ка рэс пан дэн ты.

Стар шы ня 

Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма 

Мі ка лай 
ШАРС НЁЎ пад час 
трох га дзін най 
пра мой лі ніі 
вы слу хаў ка ля 
двац ца ці пя ці 
за яў ні каў.

Не каль кі зван коў 
да ты чы лі ся за тры мак 
з вы пла тай зар пла ты 

ў ар га ні за цы ях аграр-

на га сек та ра. Гу бер-

на тар па абя цаў, што 

лі та раль на праз па ру 

дзён праб ле ма бу дзе 

зня тая, ад па вед ныя да ру чэн ні ўжо да-

дзены.

Не ад на ра зо ва тэ ле фа на ва лі жы ха ры 

пры ват на га сек та ра аб лас но га цэнт ра. 

Адзін з га ра джан па ве да міў, што да да-

моў ву лі цы, дзе ён жы ве, не пра кла дзе на 

оп та ва ла кон ная лі нія. У «Бел тэ ле ка ме», 

як сцвяр джаў муж чы на, спа сы ла юц ца на 

тое, што вы дат кі пры пра вя дзен ні не аб-

ход ных ра бот ні ко лі не аку пяц ца. А не-

рэн та бель на, дык і ня ма не аб ход нас ці там 

неш та ра біць — та кая ло гі ка ў су вя зіс таў. 

Гу бер на тар па абя цаў, што з праб ле май 

раз бя руц ца. А но ва му мэ ру Ві цеб ска на-

огул па ра іў шчыль на за няц ца доб ра ўпа-

рад ка ван нем мік ра ра ё наў з ад на па вяр хо-

вы мі за бу до ва мі.

Мі ка лай Шарс нёў так са ма да ру чыў 

удзя ліць ува гу ста ну два ро вых тэ ры то рый 

у Ві цеб ску, асаб лі ва — дзі ця чых пля цо-

вак. Жы хар цы го ра да, якая па ве да мі ла 

пра праб лем ны двор на ву лі цы Чка ла ва, 

ён па абя цаў, што ў «дзі ця чым га рад ку» 

ста не больш аб' ек таў для за баў.

Жы хар ка Ор шы па пра сі ла за ха ваць 

рэжым работы бан каў скага пункта, як ра-

ней, раз у ты дзень: без яго — ні ку ды, бо 

да най блі жэй ша га ад дзя лен ня бан ка ехаць 

сем пры пын каў на гра мад скім транс пар-

це... У рай вы кан ка ме па ве да мі лі, што па 

бан каў скія па слу гі за ме сяц ту ды звяр та-

лі ся мак сі мум дзе вя нос та ча ла век. Та му 

ў бан ку і вы ра шы лі за крыць «офіс». А ў 

па раў наль на вя лі кім па мяш кан ні за пла-

на ва на зра біць кра му. Маг чы ма, бу дзе 

мэ та згод ным уста ля ваць там ін фа кі ёск і 

бан ка мат...

Яшчэ ад на жы хар ка Ор шы па скар дзі-

ла ся на шум нае су сед ства з прад пры ем-

ствам па пе ра пра цоў цы драў ні ны. Стар-

шы ня рай вы кан ка ма рас тлу ма чыў, што 

спе цы я ліс ты не вы яві лі праб лем. Але ж, 

ка неш не, мо жа яшчэ раз ра за брац ца пад-

час вы ез ду.

Жы хар з Ві цеб ска га ра ё на па скар дзіў-

ся на дрэн ны, на яго по гляд, стан са мых 

буй ных у кра і не вайсковых мо гі лак, дзе 

па ха ва на ка ля 17 ты сяч ча ла век. Кі раў нік 

ра ён най вер ты ка лі ўла ды сцвяр джаў, што 

пра гэ та мес ца не за бы ва юць. Але гу бер-

на тар вы ра шыў уба чыць усё на свае во чы, 

каб упэў ніц ца, хто мае ра цыю: за яў нік ці 

чы ноў нік.

Жы хар ка рай цэнт ра Шу мі лі на пра сі ла 

па ра ды: што зра біць, каб у ста рым до ме, 

у якім во сем ква тэр, пяч ное ацяп лен не 

за мя ні лі на цэнт ра лі за ва нае. Праб ле ма ў 

тым, што ця пер нель га фі нан са ваць та кія 

ра бо ты з бюд жэ ту. А 1500—1700 до ла раў 

у эк ві ва лен це жыль цам, боль шасць з якіх 

пен сі я не ры і ін ва лі ды, за пла ціць на ват у 

рас тэр мі ноў ку да во лі праб ле ма тыч на. Ула-

да ра ё на ў кур се праб ле мы, і та кі дом не 

адзін. Гу бер на тар пра па на ваў пра ду маць, 

як мож на да па маг чы ў гэ тай сі ту а цыі.

Пас ля пра мой лі ніі стар шы ня Ві цеб ска-

га абл вы кан ка ма па ві дэа су вя зі звяр нуў-

ся да пад на ча ле ных у ра ё нах з за клі кам 

уваж лі ва вы слу хоў ваць зем ля коў. Ня ма 

дроб ных пы тан няў і праб лем у ра бо це з 

людзь мі. І ўсе яны бу дуць зна хо дзіц ца на 

гу бер на тар скім кант ро лі.

Да рэ чы, пад час мі ну лай пра мой тэ ле-

фон най лі ніі, пра ве дзе най 23 ліс та па да 

2019 го да, бы лі да дзе ны 33 да ру чэн ні, 

27 з якіх ужо вы ка на ны. Да дыс цып лі нар-

най ад каз нас ці пры цяг ну лі двух на чаль-

ні каў жыл лё ва-экс плу а та цый ных упраў-

лен няў. Вы ка нан не два нац ца ці да ру чэн няў 

за ста ец ца на кант ро лі з ра ней шых ана ла-

гіч ных «дзя жур стваў на тэ ле фо не».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ка ля трыц ца цi ча ла век 

вы слу хаў стар шы ня 

Мi набл вы кан ка ма 

Аляк сандр ТУР ЧЫН 

пад час пра мой 

тэ ле фон най лi нii.

Пер шы па тэ ле фа на ваў 

жы хар Слуц ка Анд рэй Анд-

рэе  вiч. Муж чы на рас ка заў, 

што яго дач ка пра цуе на Ста-

ра да рож скiм пла до ва-ага-

род нiн ным за вод зе, якi ўва-

хо дзiць у склад Слуц ка га цук-

ро ва ра фi над на га кам бi на та. 

Зда ва ла ся б, усё доб ра, мае 

ра бо ту, а вось за роб кi над та 

нiз кiя — ка ля 400 руб лёў.

Аляк сандр Тур чын па ве да мiў, што хут ка 

на прад пры ем стве з'я вiц ца но вы ды рэк тар. 

«Упэў не ны, што ён з усiм раз бя рэц ца», — 

да даў гу бер на тар. Акра мя та го, у па чат-

ку кра са вi ка Аляк сандр Тур чын вы е дзе ў 

Ста рыя Да ро гi, каб су стрэц ца з пра цоў ным 

ка лек ты вам i больш дэ та лё ва аб мер ка ваць 

сi ту а цыю.

Жы хар Са лi гор ска рас ка заў, што ў два-

ры шмат ква тэр на га ка а пе ра тыў на га до ма 

па ву лi цы Каст рыч нiц кай прад пры маль нiк 

уста на вiў рэ клам ны шчыт. Ад па вед ная да-

мо ва ёсць з рай вы кан ка мам. Але за яў нiк 

абу ра ны тым, што па да так на зям лю аплач-

ва юць жы ха ры до ма. Пры чым з кож ным го-

дам ён па вя лiч ва ец ца. «Пы тан не са праў ды 

цi ка вае, — вы ка заў мер ка ван не Аляк сандр 

Тур чын, — па гля дзiм, раз бя ром ся».

Як заў сё ды, не абы шло ся i без зя мель ных 

пы тан няў. У пры ват нас цi, Алег Аляк се е вiч з 

Жо дзi на па ве да мiў, што жы ве ў пры ват ным 

до ме, якi па бу да ваў у 2005 го дзе. Але па 

ўчаст ку част ко ва пра хо дзiць лi нiя элект ра-

пе ра да чы, што не да зва ляе вы ка рыс тоў-

ваць яго ў поў най ме ры — ахоў ная зо на. 

По бач з до мам — пуст ка, дзе мож на бы ло б 

вы дзе лiць пло шчу для вя дзен ня пад соб най 

гас па дар кi. Ад нак мяс цо выя ўла ды на гэ та 

не iдуць. Стар шы ня абл вы кан ка ма па абя-

цаў, што на мес ца вы едуць спе цы я лiс ты, 

каб вы ра шыць пы тан не ў ме жах за ко на.

Жы хар ка Мя дзе ла расказала, што ёй вы-

дзе лi лi зя мель ны ўчас так для бу даў нiц тва 

до ма ў 2018 го дзе, бо яна ме ла па трэ бу 

ў па ляп шэн нi жыл лё вых умоў. Ад нак тут 

не бы ло нi ка му нi ка цый, нi пад' яз ных шля-

хоў. За свой кошт яна пад вя ла ва ду. Але 

жыць у до ме не мо жа — ня ма элект рыч-

нас цi. Жан чы на не ад на ра зо ва звяр та ла ся ў 

мяс цо выя ор га ны ўла ды, ад нак, як ка жуць, 

воз i сён ня там.

Аляк сандр Тур чын па абя цаў у най блi жэй-

шы час ра за брац ца ў сi ту а цыi. Тым больш 

што гэ та не адзi ны вы па дак, ка лi лю дзям 

вы дзя ля юць зя мель ныя ўчаст кi без ад па-

вед ных ка му нi ка цый. «Не да вай це ўчаст кi 

там, дзе не мо жа це ўлад ка ваць iнф ра струк-

ту ру», — ад зна чыў Аляк сандр Тур чын.

На тал ля Ры го раў на з па сёл ка Чысць Ма-

ла дзе чан ска га ра ё на вы ка за ла не за да во-

ле насць тым, што ста ла больш пла цiць за 

ацяп лен не. Хоць на пер шы по гляд пры чын 

для гэ та га ня ма — ня даў на ма дэр нi за ва лi 

цеп ла тра су, ды i зi ма бы ла цёп лая. Ра зам з 

тым аб' ём спа жы ван ня цяп ла па вя лi чыў ся. 

Акра мя та го, пад час ра монт ных ра бот бы-

ла пры бра на лаў ка, вы се ча ны дрэ вы — i да 

гэ та га ча су тут не пра ве дзе на доб ра ўпа рад-

ка ван не. Аляк сандр Тур чын да ру чыў спе-

цы я лiс там ра за брац ца ў сi ту а цыi. Маг чы ма, 

аб'ём спа жы ван ня цяп ла па вя лi чыў ся ў су вя-

зi з тым, што част ка спа жыў цоў уста на вi ла 

пры бо ры ўлi ку цяп ла, а лiш кi спiс ва юць на 

тых, хто не мае лi чыль нi каў. Што да ты чыц ца 

доб ра ўпа рад ка ван ня, то мяс цо выя служ бы 

па вiн ны вы пра вiць сi ту а цыю да 1 мая.

Але на Мi ка ла еў на з Ба ры са ва ку пi ла 

ква тэ ру на пер шым па вер се ў шмат па вяр-

хо вi ку, якую пе ра вя ла ў не жы лое па мяш-

кан не. Жан чы на хо ча ад крыць ту рыс тыч нае 

агенц тва. А вось увес цi аб' ект у дзе ян не не 

мо жа, бо пе ра шко дай ака заў ся ме та лiч ны 

га нак, што зна хо дзiц ца на зям лi агуль на га 

ка ры стан ня.

«Та кiя вы пад кi не адзiн ка выя», — кан ста-

та ваў Аляк сандр Тур чын. Ён да ру чыў зем-

леў па рад ка валь най i ар хi тэк тур най служ бам 

вы ву чыць сi ту а цыю i да па маг чы лю дзям.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ДА ПА МОГА 
ЛЮ ДЗЯМ

Аляк сандр Тур чын па абя цаў 
у най блi жэй шы час ра за брац ца 
ў сi ту а цыi. Тым больш што гэ та 
не адзi ны вы па дак, ка лi лю дзям 
вы дзя ля юць зя мель ныя ўчаст кi 
без ад па вед ных ка му нi ка цый.

СЛУ ХАЦЬ 
УВАЖ ЛІ ВА. 

ВЫ РА ШАЦЬ ХУТ КА

АСАБ ЛІ ВАСЦІ ЖЫЦ ЦЯ 
ВА ЎМО ВАХ ЭПІ ДЭ МІІ
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