
Эка но мiя бюд жэт ных срод каў, якую 
дае про даж ста рых кi ну тых да моў, 
ма дэр нi за цыя ву лiч на га асвят лен ня 
ў вёс ках, iн шы до свед Жло бiн ска га 
ра ё на па раз вiц цi i доб ра ўпа рад ка ван нi 
на се ле ных пунк таў аца нi лi пад час 
вы яз но га се мi на ра кi раў нi кi Са ве таў 
дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню Го мель скай 
воб лас цi.

Прад стаў нi кi мяс цо вых улад рэ гi ё на на 
ча ле з кi раў нi ком аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў Ка ця ры най Зен ке вiч са бра лi ся ў аг-
ра га рад ку Ба боў ка Кi раў ска га сель са ве та. 
У цэнт ры на се ле на га пунк та — ня даў на 
ад ра ман та ва ны бу ды нак До ма куль ту ры. 
По бач пош та, дзi ця чы са док, шко ла. Але 
по зiр кi гас цей пры цяг вае мi нi парк — но-
вы са цы яль на знач ны аб' ект. Бру ка ва ныя 
да рож кi, аль тан ка, дзi ця чая пля цоў ка, ла-
вы — усё ў ад па вед нас цi з лан шафт ным 
пра ек там. По бач за кла дзе ны ся мей ны 
сквер.

— Пра ства рэн не гэ тай зо ны ад па чын ку 
ду ма лi даў но. Ця пер тут лю бi мае мес ца 
на шых жы ха роў, — ка жа ды рэк тар ААТ 
«Ба боў скi» Алi АХМЕ ДАЎ.

Жы ха ры аг ра га рад ка на жыц цё не скар-
дзяц ца: ся рэд няя зар пла та на прад пры-
ем стве ка ля 800 руб лёў. Акра мя гэ та га, 
вы дат коў ва юц ца пра дук ты хар ча ван ня, 
але пры ўмо ве, што ра бот нiк не па ру шае 

пра цоў ную дыс цып лi ну. Не за бы ва юць i 
пен сi я не раў, якiх у Ба боў цы 225. Кож на му 
на пад во рак бяс плат на пры во зяць угна ен-
нi, се на, са ло му для жы вё лы. Да свят заў-
сё ды ро бяць па да рун кi. Ка лi спат рэ бiц ца, 
да па мо гуць i ага ро джу па ста вiць, i га за вы 
ка цёл ад ра ман та ваць.

«Ба боў скi» пад трым лi вае так са ма 
мяс цо вую шко лу i дзi ця чы са док. Ся род 
школь нi каў вя дзец ца праф ары ен та цыя, iм 
пра па ноў ва юць мэ та вае на кi ра ван не для 
па ступ лен ня ў сель ска гас па дар чыя ВНУ i 
ка ле джы, сты пен дыю на час ву чо бы. Да-
рэ чы, вы дат нi кi мяс цо вай шко лы так са ма 
атрым лi ва юць сты пен дыю ад гас па дар-
кi. А 12 ма ла дых спе цы я лiс таў, якiя ця пер 
пра цяг ва юць аду ка цыю, ма юць пры баў ку 
да за ра бот най пла ты. За срод кi гас па дар-
кi для дзi ця ча га сад ка ад ра ман та ва лi ага-
род нi нас хо вi шча, зра бi лi во да па нi жэн не 
тэ ры то рыi, на ве сы для лет ня га ад па чын ку 
ма лых.

— Да рэ чы, аг ра га ра док Ба боў ка раз-
гля да юць як прык лад «вёс кi бу ду чы нi», — 
з го на рам да дае стар шы ня Кi раў ска га 
сель вы кан ка ма Кан стан цiн СЦЕ ПАН-
ЦОЎ. — Тут усё ро бiц ца для кам форт на га 
жыц ця лю дзей. Ня даў на мы пра вя лi маш-
таб ную ра бо ту па доб ра ўпа рад ка ван нi 

тэ ры то рыi. Да па ма га лi да рож ныя i ка му-
наль ныя служ бы ра ё на, мяс цо выя жы ха ры 
пра ца ва лi на су бот нi ках.

З тым, як вы ра ша юц ца праб ле мы па 
доб ра ўпа рад ка ван нi тэ ры то рыi ў iн шых 
сель скiх на се ле ных пунк тах, удзель нi кi 
се мi на ра па зна ё мi лi ся, у пры ват нас цi, на 
пры кла дзе Май ска га сель са ве та.

— Тут ёсць праб ле мы з па кi ну ты мi до ма-
ўла дан ня мi. Але ж да кож най сi ту а цыi — iн-
ды вi ду аль ны па ды ход. Вось прык лад. Дом 
на цэнт раль най ву лi цы, па куль гас па дар 
ад бы ваў па ка ран не, прый шоў у за ня пад. 
Звяз ва лi ся з гас па да ром, пра па на ва лi, каб 
вы зна чыў ся: па кi не за са бой ся дзi бу цi дае 
зго ду на знос. Ён ка тэ га рыч на ад мо вiў ся ад 
апош няй пра па но вы. Вы ра шы лi па ча каць. 
Не так даў но ча ла век вяр нуў ся з мес ца па-
збаў лен ня во лi, улад ка ваў ся ме ха нi за та-
рам i рых ту ец ца да ра мон ту до ма, — ка жа 
стар шы ня сель ска га Са ве та Аляк сандр 
IСА ЕН КА.

Ка лi ста рыя ха ты зу сiм аб ва лi лi ся, а гас-
па да ры не зна хо дзяц ца i не ад гу ка юц ца, 
пры ма ец ца ра шэн не аб зно се бу дын ка, а 
зям ля пе рад аец ца ў сель гас аба рот. Не ка-
то рыя кi ну тыя да мы вы стаў ля юц ца на про-
даж праз аў кцы ён. Атры ма ла ся за ра бiць 
та кiм чы нам ча ты ры ты ся чы руб лёў — гэ та 
iс тот ны фi нан са вы да да так.

Аляк сандр Iса ен ка рас ка заў i аб вы ра-
шэн нi праб ле мы збо ру смец ця ў вёс ках. 
Там уста ля ва лi ста цы я нар ныя кан тэй не-
ры, зра бi лi пля цоў кi для iх раз мя шчэн ня ў 
ад па вед нас цi з не аб ход ны мi са нi тар ны мi 
нор ма мi. Вы ваз смец ця ад бы ва ец ца раз 
на ты дзень. У не вя лi кiх вёс ках на ла джа ны 
па асоб ны вы ваз смец ця ад да моў гас па да-
роў. Лю дзi мо гуць звяр нуц ца i з за яў кай 
на бяз вы плат ны вы ваз буй на га ба рыт на га 
смец ця спец тэх нi кай. Яшчэ Май скi сель-
вы кан кам ак тыў на вы ра шае праб ле мы ву-
лiч на га асвят лен ня. Знач ную эка но мiю дае 
ўка ра нен не энер га збе ра галь ных свят ло -
ды ёд ных лям паў.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 
фо та аў та ра.
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Пад час вы яз но га се мi на ра.

ДЭ ПУ ТА ТЫ, НА ВЫ ЕЗД!

Ба боў ка як ва ры янт Ба боў ка як ва ры янт 
вёс кi бу ду чы нiвёс кi бу ду чы нi

КРЭ А ТЫЎ НАСЦЬ I ДЫ НА МIЗМ — КРЭ А ТЫЎ НАСЦЬ I ДЫ НА МIЗМ — 
ТОЕ, ШТО ТРЭ БАТОЕ, ШТО ТРЭ БА

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

Мiн чан ка Тац ця на — так са ма ах вя ра 
ня якас на га кап ра мон ту: ужо год як ква тэ ру 
ад клю чы лi ад га за за бес пя чэн ня. Ра монт-
нi кi абя ца лi ўза мен уста ля ваць элект ра-
плi ту, на зы ва лi край нi тэр мiн — ве ра сень 
2019 го да. Гас па ды ня да гэ туль ча кае. Ежу 
га туе, як яна вы ра зi ла ся, на элект ра пры-
бо рах, та му да во дзiц ца шмат пла цiць за 
элект рыч насць. Вось i про сiць да па маг чы 
зва рух нуць спра ву з мес ца.

Цi ка вую iдэю пра па на ваў мiн ча нiн, якi 
пiль на со чыць за хо дам пла на вай за ме ны 
лiф таў у яго пад' ез дзе i пад' ез дах су сед нiх 
да моў. У ад ных з iх яе зра бi лi якас на, а ў 
мно гiх iн шых, на жаль, абы-як. Ад сюль i 
пра па но ва: ства рыць га рад скую ка мi сiю i 
пра ве рыць якасць за ме ны лiф таў за пэў ны 
пе ры яд. За ня якас ную ра бо ту штра фа ваць 
бра ка ро баў, пры му сiць iх за свой кошт вы-
праў ляць не да хо пы.

«Ха це ла ся б ба чыць час цей»
Ся род тых, хто тэ ле фа на ваў, бы лi i 

за яў нi кi, доб ра зна ё мыя прад стаў нi кам 
га рад скiх служ баў — апош нiя пры сут нi-
ча лi на пра мой лi нii ра зам са стар шы нёй 
Мiн гар са ве та. Гэ тых кан так цё раў у пэў ным 
сэн се мож на на зваць са нi та ра мi го ра да. 

Яны за ўва жа юць на ват дроб ныя не па -
рад кi, бя руць iх «на ало вак», ня рэд ка фа-
та гра фу юць i ад ра зу сiг на лi зу юць на роз-
ныя пра мыя i га ра чыя лi нii ў га рад скiя i 
рэс пуб лi кан скiя iн стан цыi. I з кож ным Анд-
рэй Буг роў раз маў ляў уваж лi ва, унi каў у 
сут насць спра вы.

Лю дзi iн фар ма ва лi стар шы ню i пра не-
да стат ко вую тэм пе ра ту ру га ра чай ва ды, 
i пра не да хо пы ў вы ва зе смец ця i бы та вых 
ад хо даў на пе ра пра цоў чы за вод, i пра не-
спра вяд лi ва вы со кую арэнд ную пла ту за 
жыл лё для ра бот нi каў куль ту ры, i пра не-
аб ход насць па шы рыць iль го ты для шмат-
дзет ных сем' яў i г. д.

Быў зва нок мiн ча нi на, не за да во ле на га 
ра бо тай га рад скiх дэ пу та таў: маў ляў, iх 
не вi даць у акру зе. А та му ён па вi нен сам 
са чыць за па рад кам на тэ ры то рыi, у пры-
ват нас цi, за ста нам пе ша ход ных да ро жак, 
гра фi кам ру ху аў то бу саў i ў вы пад ку не аб-
ход нас цi па ве дам ляць ку ды трэ ба. А дзе дэ-
пу та ты? Iх дзей насць трэ ба ак ты вi за ваць.

З апош няй вы сно вай стар шы ня па га-
дзiў ся. Ра зам з тым звяр нуў ува гу свай го 
су раз моў цы на асаб лi вас цi ра бо ты ў Мiн-
ску га рад скiх дэ пу та таў. Iх на два мiль ё ны 
жы ха роў уся го 57. Яны ў гар са ве це пра-
цу юць на гра мад скiх па чат ках. I дэ пу та-
ты фi зiч на не мо гуць абы сцi ўсе два ры, 

пад' ез ды, агле дзець да хi да моў на сва-
ёй тэ ры то рыi. У iх яшчэ шмат важ най i 
ад каз най ра бо ты ў ка мi сi ях га рад ско га 
Са ве та. Тым не менш дэ пу та там вар-
та ўдас ка на лiць пра цэс уза е ма дзе ян ня 
з элек та ра там, па леп шыць i прак ты ку 
спра ва здач пе рад вы бар шчы ка мi, каб 
тыя бы лi ў кур се спраў сва iх абран нi каў, 
лi чыць Анд рэй Буг роў.

Трэ ба ад зна чыць iмк нен не но ва га 
стар шы нi ажы вiць дзей насць гар са ве та, 
на даць дэ пу тац ка му кор пу су ста лi цы ад-
па вед ны рэа лi ям на ша га ча су iм пульс i 
ды на мiзм у ра бо це, унес цi крэ а тыў насць, 
уз мац нiць су вя зi з вы бар шчы ка мi, зра бiць 
iх i больш тры ва лы мi. Ска жам, мож на пра-
во дзiць апы тан нi ся род мiн чан для ацэн кi 
дзей нас цi кан крэт на га дэ пу та та. На iн тэр-
нэт-ста рон цы Мiн гар са ве та пла ну ец ца 
раз мя шчаць вод гу кi, ка мен та рыi i лiс ты.

Уво гу ле Анд рэй Буг роў за клi кае дэ пу-
та таў больш ак тыў на вы ка рыс тоў ваць у 
сва ёй ра бо це су час ныя ме та ды ка му нi ка-
цыi, вы бу доў ваць су вя зi з вы бар шчы ка мi 
праз са цы яль ныя сет кi i iн шыя плат фор-
мы — ка ра цей, зра бiць ра бо ту дэ пу та таў 
су час най i эфек тыў най. А што час на спеў, 
па цвер дзiў зга да ны зва нок не за да во ле-
на га мiн ча нi на.

У раз мо ве з ка рэс пан дэн там «МС» Анд-
рэй Буг роў ад зна чыў, што ся род рэ зер ваў 
га рад скiх улад ён ба чыць больш ак тыў нае 
пры цяг нен не не абы яка вых мiн чан да пра-
цэ су са ма кi ра ван ня — дзе ля вы ра шэн ня 
зла ба дзён ных пы тан няў як го ра да, так i 
па мес цы жы хар ства. За дзей нi чаць iн стру-
мен та рый са ма кi ра ван ня па поў най пра-
гра ме, як той ка заў.

А праб лем у Мiн ску ха пае. На прык лад, 
сё ле та пла ну ец ца рост коль кас цi кап ра-
мон таў. Ча му б су мес ны мi на ма ган ня мi 
гра ма дзян i дэ пу та таў не ўзяць пад кант-
роль ход ка пi таль ных ра мон таў да моў — 
пра са чыць, як ажыц цяў ля ец ца ў ста лi цы 
экс пе ры мент па ра мон це жыл ля цэ лы мi 
квар та ла мi, аб ду маць iн шыя па ды хо ды, 
якiя да зво ляць ска ра цiць тэр мi ны ра бот, 
знi зiць вы дат кi, лепш доб ра ўпа рад ка ваць 
два ры?

Ле а нiд ЛАХ МА НЕН КА.

«Ужо год як ква тэ ру ад клю чы лi 
ад га за за бес пя чэн ня. Ра монт нi кi 
абя ца лi ўза мен уста ля ваць 
элект ра плi ту, на зы ва лi край нi 
тэр мiн — ве ра сень 2019 го да. 
Гас па ды ня да гэ туль ча кае».

— Вель мi цi ка вы во пыт вы ра шэн ня праб лем энер га за бес пя чэн ня на ву лi цах у сель-
скай мяс цо вас цi, — пад вя ла вы нi кi су стрэ чы стар шы ня Го мель ска га аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў Ка ця ры на ЗЕН КЕ ВIЧ. Яна звяр ну ла ўва гу ўдзель нi каў се мi на ра на 
прак ты ку ра бо ты сель вы кан ка маў ра ё на з но вы мi сiс тэ ма мi дыс тан цый на га зняц ця 
па каз чы каў. Ка рыс ным мо жа стаць i прык лад пе ра асна шчэн ня асвят ляль на га аб ста-
ля ван ня. Але важ на пра лi чыць рэн та бель наць, якая ада б'ец ца ў тым лi ку i на ра бо це 
сель вы кан ка маў.

Ка ця ры на Зен ке вiч пад крэс лi ла, што ў кож ным ра ё не свой стыль ра бо ты i сiс тэ ма 
ўза е ма дзе ян ня па мiж ор га на мi ўла ды, ар га нi за цы я мi, прад пры ем ства мi, ад нак па-
доб ныя се мi на ры — маг чы масць ад зна чыць тое, што бу дзе ка рыс на i за па тра ба ва на 
для сва ёй тэ ры то рыi. Важ на, каб дэ пу та ты са мi вы сту па лi з iнi цы я ты ва мi i за ах воч ва лi 
жы ха роў сель скай мяс цо вас цi так са ма ак тыў на ўклю чац ца ў ра бо ту па раз вiц цi i доб-
ра ўпа рад ка ван нi род ных мяс цiн.


