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Пы тан ні, з які мі 

звяр ну лі ся жы ха ры 

аб лас но га цэнт ра 

і Гро дзен ска га 

ра ё на, да ты чы лі ся 

як аса біс тых, так і 

са цы яль на знач ных 

праб лем. Боль шасць 

з іх ужо раз гля да ла ся 

ў роз ных ін стан цы ях, 

у тым лі ку су дзе.

З на ба ле лай праб ле май звяр ну ла ся 

пен сі я нер ка Та ма ра Яў ге наў на, за кла по ча-

ная ста нам свай го до ма, што зна хо дзіц ца 

ў гіс та рыч най част цы го ра да. Па бу да ва ны 

ён амаль 70 га доў та му, і, па сло вах жан-

чы ны, даў но па тра буе ра мон ту. Як бы ло 

да ве дзе на да за яў ні цы, дом уклю ча ны ў 

спіс аб' ек таў ка пі таль на га ра мон ту жы ло га 

фон ду. Пра цэс гэ ты па тра буе пэў най рэг ла-

мен та цыі. Сю ды ўва хо дзяць аб сле да ван не 

до ма, скла дан не пра ект на-каш та рыс най 

да ку мен та цыі, экс пер ты за. Іван Лаў ры но-

віч да ру чыў да каст рыч ні ка пад рых та ваць 

не аб ход ны па кет да ку мен таў. Ён па абя цаў 

узяць пад аса біс ты кант роль гэ ты пра цэс і 

ін фар ма ваць Та ма ру Яў ге наў ну аб кож ным 

эта пе бу даў ні чых ра бот. На дум ку ін спек-

та ра, вель мі важ на, што ўра дам ня даў на 

пры ня ты да ку мент па па шы рэн ні аб' ёму 

ра монт ных ра бот. У пры ват нас ці, тэр ма іза-

ля цыя бу дзе пра во дзіц ца ўся го до ма, а не 

толь кі тар цоў, як гэ та бы ло ра ней. Ра зам 

з гэ тым, ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні 

два ро вых тэ ры то рый, пад' ез даў па він ны 

ўзяць на ся бе са мі жы ха ры.

— Не аб ход на пад тры маць іні цы я тыў-

ных жы ха роў, якія імк нуц ца на вес ці па-

ра дак, со чаць за ста нам свай го до ма і 

тэ ры то рый, — за ўва жыў Іван Лаў ры но-

віч. — Кож ны па ві нен кла-

па ціц ца аб чыс ці ні не толь кі 

ў сва ёй ква тэ ры, але і ў пад'-

ез дзе, два ры.

Да ін спек та ра звяр ну ла ся 

гро дзен ка Да ну та Ка зі мі раў-

на. Яна на стой вае на тым, 

што ёй на пра ця гу не каль кіх 

га доў ня пра віль на на ліч ва-

юц ца ка му наль ныя пла ця жы. 

Як ака за ла ся, гэ та не пер шы 

зва рот, па якім ад па вед ныя служ бы не ад-

ной чы пра во дзі лі пра вер ку, у тым лі ку і 

Ка мі тэт дзярж кант ро лю воб лас ці. Тлу ма-

чэн ні па апла це за «жы роў кі» пен сі я нер ка 

атры ма ла і з Мі ніс тэр ства ЖКГ. Па прось-

бе за яў ні цы бу дзе пра ве дзе на яшчэ ад на 

пра вер ка, за пэў ніў Іван Лаў ры но віч.

Сваю бя ду рас ка за ла пад час пры ёму 

Соф'я Мі ка ла еў на з Грод на. Не ма ла дая 

ўжо жан чы на ў вы ні ку ся мей на га кан флік ту 

не змаг ла пры ва ты за ваць ква тэ ру. Яе муж 

па ста віў умо ву — ён пад пі ша зго ду на пры-

ва ты за цыю, ка лі яна ад мо віц ца ад да чы. 

Па коль кі ба кі так і не прый шлі да зго ды, 

ква тэ ра пе рай шла ў раз рад ка мер цый на га 

жыл ля, і ця пер за яе на ліч ва ец ца арэнд ная 

пла та. Аб гэ тым свед чыць і ра шэн не су да. 

Жан чы не рас тлу ма чы лі, што пры ва ты за-

цыя за вяр шы ла ся ў лі пе ні 2016 го да, а да 

гэ та га ча су тэр мі ны не ад на ра зо ва пад аў-

жа лі ся. На сён ня іс ну юць та кія нор мы. Ці 

бу дуць яны пе ра гля дац ца, па куль не вя до-

ма. Гэ тыя змя нен ні рэг ла мен ту юц ца толь кі 

ўка за мі кі раў ні ка дзяр жа вы.

— Праб ле мы, з які мі прый шлі на пры ём 

жы ха ры рэ гі ё на, не но выя. Ся род іх ня-

ма ла жыц цё вых пы тан няў. Кож ны зва рот 

па стаў ле ны на кант роль, і бу дзе пра ве-

дзе на да дат ко вая пра вер ка, дас ка на ла 

вы ву ча ны ўсе спра вы. Па вы ні ках раз гля-

ду ўсе за яў ні кі атры ма юць кам пе тэнт ныя 

ад ка зы, — за пэў ніў Іван Лаў ры но віч. — Га-

лоў ная мэ та та кіх пры ёмаў — па глы біц ца 

ў праб ле мы лю дзей. Дзе маг чы ма, мак сі-

маль на стаць на бок ча ла ве ка.

Са сва ёй пра па но вай прый шоў на пры-

ём шмат дзет ны баць ка Ан тон Іва на віч са 

Скі дзе ля. Ён га то вы за няц ца фер мер-

ствам і па ці ка віў ся па рад кам вы дзя лен ня 

зя мель на га ўчаст ка. У муж чы ны ўжо ёсць 

во пыт ра бо ты на зям лі, ён атрым лі вае ня-

дрэн ны ўра джай на сва ім пры ся дзіб ным 

участ ку і мае на мер па шы рыць тэ ры то-

рыю. Да та го ж у яго ёсць уся не аб ход-

ная тэх ні ка. На дум ку Іва на Лаў ры но ві ча, 

та кім лю дзям трэ ба іс ці на су страч. Для 

па чат ку вы зна чыць пры дат ныя зя мель-

ныя ўчаст кі і раз гле дзець усе ва ры ян ты. 

І за яў нік па ві нен па ды сці да гэ тай спра вы 

сур' ёз на, у пер шую чар гу, пад рых та ваць 

свой біз нес-план, па чаць з не вя лі ка га на-

дзе лу — тры-чатыры гек та ры.

— Іні цы я ты ву мы га то вы пад тры маць 

і да па маг чы, але па ды ход да спра вы па-

ві нен быць ад каз ны, — пад крэс ліў Іван 

Лаў ры но віч.

Пад час пры ёму і пра мой лі ніі былі агу-

ча ны і шэ раг ін шых пы тан няў. Яны да ты-

чы лі ся на лі чэн ня за ра бот най пла ты пры-

ват ны мі прад пры ем ства мі, урэ гу ля ван ня 

спрэч ных пы тан няў па між ула даль ні ка мі 

зя мель ных на дзе лаў, па рад ку кам пен са-

цыі аба вя за най асо бай рас хо даў на ўтры-

ман не дзі ця ці.

На га да ем, што Іван Лаў ры но віч пры-

зна ча ны на па са ду па моч ні ка Прэ зі дэн-

та — ін спек та ра па Гро дзен скай воб лас ці 

ў ся рэ дзі не сту дзе ня. Да гэ та га пра ца ваў 

стар шы нёй Лёз нен ска га рай вы кан ка ма 

Ві цеб скай воб лас ці.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

СітуацыяСітуацыя

Да хі 
не вы трым лі ва юць

Не спры яль ныя ўмо вы на двор'я, ка лі спа-

чат ку снег шчод ра за сы паў ву лі цы і «на-

дзя ваў» на да мы мет ро выя шап кі, а по тым 

па чаў ін тэн сіў на та яць, пры вя лі да та го, 

што не ка то рыя па бу до вы не вы трым лі ва-

юць та кую сур' ёз ную на груз ку.

На гэ ты раз «склаў ся» ме та ліч ны ан гар цэ-

мент на га за во да ў Кас цю ко ві чах, які аб ры нуў ся 

на пло шчы амаль 950 квад рат ных мет раў. На 

шчас це, ні хто з лю дзей не па цяр пеў. Сё ле та 

гэ та ўжо дру гі вы па дак у Кас цю ко віц кім ра ё не. 

Пер шы ад быў ся ў вёс цы Ка ні чы, дзе па цяр пеў 

дах хля ва мяс цо ва га жы ха ра.

А ў цэ лым па Ма гі лёў шчы не та кіх зда рэн няў 

ужо шэсць. «За свя ці лі ся» Бы хаў скі (не вы тры маў 

дах ква тэ ры ў ад на па вяр хо вым 6-ква тэр ным до-

ме ў вёс цы Чыр во ная Бе ла русь, а так са ма хля ва 

ў вёс цы Ва ро ні на), Крас на поль скі (аб ры нуў ся 

дах хля ва жы хар кі вёс кі Ка зел ле), Дры бін скі 

(у аг ра га рад ку Ка роў чы на па цяр пе ла гас па дар-

чая па бу до ва жыл кам га са) і Мсці слаў скі (пра ва-

ліў ся дах пры ват на га до ма ў вёс цы Мі лей ка ва) 

ра ё ны. На ступ ствы апе ра тыў на лік ві ду юц ца. Га-

лоў нае, што ўсё абы шло ся без ча ла ве чых ах вяр. 

Але ры зы ка вя лі кая. Пад лі ча на, што коль касць 

ва ды ў су хім сне зе скла дае 3 %, у мок рым — да 

33 %, у лё дзе — да 100 %. А слой ва ды таў шчы-

нёй 2,5 сан ты мет ра ціс не з сі лай 25 кі ла гра маў 

на 1 квад рат ны метр. У вы ні ку не ўся кі дах мо жа 

вы тры маць на груз ку та ла га сне гу таў шчы нёй 

бо лей за 10 сан ты мет раў.

— Ума цуй це крок вен ную сіс тэ му да ху, ачыс ці-

це яго ад сне гу, да па ма жы це гэ та зра біць сва ім 

са ста рэ лым сва я кам, су се дзям. Не ха дзі це пад 

стрэ ха мі, кар ні за мі, бал ко на мі да моў і бу дын-

каў», — па пя рэдж вае стар шы ін спек тар цэнт-

ра бяс пе кі жыц ця дзей нас ці і ўза е ма дзе ян ня з 

гра мад скас цю Ма гі лёў ска га аб лас но га ўпраў-

лен ня МНС Воль га НЕ ХА РО ШЫХ. Яна так са ма 

звяр тае ўва гу на тое, што не трэ ба пар ка ваць 

сваё аў то ў па тэн цый на не бяс печ ных мес цах.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ну а ка лі та кая па тры ёт ка 

Мо та ля пра цуе за гад чы цай 

дзі ця ча га сад ка, то яна ўсё 

зро біць, каб і дзя цей на ву-

чыць ве даць ма лую ра дзі му, 

ша на ваць яе, га на рыц ца ёю.

— Мы з ка ле га мі лі чым, 

што за клад ваць у пад свя-

до масць дзя цей асно вы па-

тры я тыз му трэ ба з са ма га 

ран ня га ўзрос ту. І най лепш 

гэ та ра біць на пры кла дах, 

зна ё мых з дзя цін ства. Усе 

на шы вы ха ван цы хо дзяць з 

ма ма мі, та та мі, ба бу ля мі на 

«Мо та льскія пры сма кі». Да 

ку лі нар ных тра ды цый яны 

пры звы чай ва юц ца до ма. 

Але боль шасць з іх жы ве ў 

су час ных да мах з усі мі вы-

го да мі. Не толь кі пры ла ды 

пра цы, по бы ту, на ват ба бу-

лі ны вы шы ван кі для не ка то-

рых — здзіў лен не, — ка жа 

Свят ла на Ку зюр.

Та му ў сад ку вы ра шы лі 

зра біць эт на гра фіч ны ку ток 

«Мо та льская хат ка». І хоць 

у бу дын ку, які ўз во дзі лі ў ся-

рэ дзі не 90-х, та ко га па мяш-

кан ня не пра ду гле джа на, ад-

вя лі ку ток у му зыч най за ле 

і аб ста ля ва лі свой не вя лі кі 

му зей. Экс па на ты знай шлі-

ся, мно гія баць кі пры нес лі 

рэ чы з ба бу лі ных куф раў. 

На ват зна ка мі ты мо та льскі 

ка жух ёсць. Ра ней жа вёс-

ка на ўвесь Са юз сла ві ла ся 

ка жу ха мі, на ват за мя жу іх 

вез лі. Да рэ чы, ёсць яшчэ не-

каль кі ча ла век, якія ўме юць 

вы раб ляць аў чы ну. Са бра лі 

яшчэ ўзо ры по су ду, вы шы-

ва нак. Ёсць ку фэ рак, яко му 

не менш за сто га доў. На 

за ня тках дзе ці са ста рэй-

шых груп з за да валь нен-

нем раз гля да юць вяс ко выя 

ра ры тэ ты.

Але най леп шыя за ня ткі з 

імі пра вод зяць, не су мнен на, 

у Мо та льскім му зеі на род-

най твор час ці. Спе цы яль на 

для вы ха ван цаў стар шых 

груп рас пра ца ва на не каль кі 

эк скур сій-гуль няў. Пры чым 

гуль ні ту тэй шыя, мо та льскія, 

якія ўзна ві лі па ба бу лі ных 

рас ка зах. Ка лі, на прык лад, 

дзе ці са дзяц ца на не вя лі кія 

зэ длі кі, а ма ці, ба бу ля ці ін-

шы ста рэй шы кі дае ка мень-

чы кі, — так ма лыя ву чац ца 

лі чыць. У му зеі з імі ма лю-

юць, ву чаць вы раб ляць эле-

мен тар ныя цац кі. Най больш 

дзе ці лю бяць за ня ткі ка ля 

пе чы, ка лі ім рас каз ва юць, 

як не ка лі пяк лі хлеб, як ва-

ры лі ежу. Ка лі ж ма лым да-

юць у ру кі ба бу лі ны віл кі і 

яны са мі ста вяць чы гу нок 

аль бо фор му на ла па це ў 

печ, у іх бы вае столь кі ра-

дас ці, столь кі за хап лен ня, 

што ўсе ста но вяц ца ў чар гу, 

каб па быць у ро лі гас па ды ні 

ці гас па да ра, рас каз ва юць 

вы ха валь ні кі. Важ на пры 

гэ тым данесці дзецям, як 

ста ран на пра ца ва лі іх пра-

ба бу лі і пра дзе ды, якая вя-

лі кая ў іх бы ла гас па дар ка, 

ну і аб тым, што даб ра быт 

зда бы ва ец ца ў пра цы.

А яшчэ ў Мо та льскім дзі-

ця чым сад ку пра вод зяць 

больш свят, чым у ін шых. 

Усе ве да юць, што ра ніш-

ні кі ў сад ках бы ва юць на 

Но вы год і на 8 Са ка ві ка. 

А тут яшчэ аба вяз ко ва пра-

во дзяць свя ты на Ка ля ды, 

на Вя лік дзень.

Свят ла на Ку зюр рас-

каз вае, што ў спад чы ну ад 

сва іх баць коў і дзя доў яна, 

ка рэн ная ма та лян ка, атры-

ма ла ўста ноў ку: дзе б ты ні 

быў, ку ды б лёс ні за кі нуў 

па спра вах пра цы, якую б 

ты па са ду ні зай маў, а на 

Вя лік дзень ты па ві нен быць 

до ма, з баць ка мі. Ка ля ды 

так са ма вель мі па жа да на 

свят ка ваць у род най ха це. 

Яшчэ са праўд ныя ма та ля не 

імк ну лі ся тра піць да до му на 

свя та Спа са. Ця пер да спа-

саў скіх свят пры мер ка ва лі 

«Мо та льскія пры сма кі», то 

лю дзі, як пра ві ла, з'яз джа-

юц ца да до му.

Але ж урба ні за цыя, ін-

фар ма ты за цыя і ін шыя су-

час ныя пра цэ сы ро бяць 

сваю спра ву. І з кож ным 

но вым па ка лен нем су вя зі з 

ма лой ра дзі май усё ж кры-

ху сла бе юць. Вось ра бот ні кі 

дзі ця ча га сад ка вы ра шы-

лі вы праў ляць ста но ві шча, 

гэ та зна чыць, пры цяг ваць 

ма лых да пад рых тоў кі свят 

у гру пах, дзе між ін шым га-

во рыц ца, на гад ва ец ца, што 

кож ны ча ла век аба вяз ко ва 

па ві нен су стра каць Ка ля ды, 

Вя лік дзень у род ным до ме, 

з баць ка мі. А што ўкла дзе на 

ў пад свя до масць з ма лен-

ства, тое час та за ста ец ца з 

ча ла ве кам на заў сё ды.

У сад ку ад зна чы лі, што 

да школь ная ўста но ва мае 

на дзей ных спон са раў. Мо-

таль жа вя до мы сва і мі прад-

пры маль ні ка мі, на прык лад 

Шы ка ла я мі, ды і ін шыя не 

ад ста юць. Іх за пра ша юць 

у са док на свя ты, пуб ліч на 

дзя ку юць за да па мо гу і ўва-

гу. «Ха це ла ся б, каб і на шы 

дзе ці, ка лі яны вы рас туць і 

ста нуць кі раў ні ка мі, прад-

пры маль ні ка мі, так са ма 

пра цяг ва лі тра ды цыі даб ра-

чын нас ці, — ка жа за гад чы-

ца і пра цяг вае: — У гэ тым 

кі рун ку мы пра цу ем і з баць-

ка мі. Дзе ці рас каз ва юць пра 

свае за ня ткі, баць кі пры хо-

дзяць, ці ка вяц ца, мно гіх з іх 

мы пры цяг ва ем да пад рых-

тоў кі свят, яны ста но вяц ца 

на шы мі ак ты віс та мі, па моч-

ні ка мі».

А ка лі ў Мо таль пе ра яз-

джа юць сем'і, зда ра ец ца та-

кое амаль што год, то най-

перш яны за хо дзяць у са-

док, каб па га ва рыць на конт 

улад ка ван ня дзя цей. І та ды 

Свят ла на Ку зюр раз маў ляе 

з імі не толь кі як за гад чы ца 

да школь най уста но вы. Як 

дэ пу тат сель ска га Са ве та, 

як са праўд ная ма та лян ка, 

яна ста ра ец ца да вес ці, што 

толь кі ста ран на га пра цаў ні-

ка пры ме ў сваё ата чэн не 

мо та льскі су сед і пры ме ся-

ло ў цэ лым. У ад ва рот ным 

вы пад ку яму за ста нец ца 

акру жэн не чу жа ка. Не ка то-

рыя здзіў ля юц ца, што пра 

гэ та за вод зяць га вор ку ў 

да школь най уста но ве, але 

ж пры слу хоў ва юц ца.

— А мы ра ду ем ся, — ка-

жуць у сад ку, — ка лі на шы 

вы ха ван цы ро бяць пос пе хі 

ў шко ле і на да лей. Як, на-

прык лад, бы ло гэ тым ра-

зам на Ка ля ды, ка лі вуч ні 

7—8 кла саў прад ста ві лі 

цу доў ную пра гра му з мяс-

цо вым ка ла ры там. Аль бо 

ка лі на шы дзве вы ха ван кі ў 

гэ тым на ву чаль ным го дзе, 

па спя хо ва скон чыў шы ВНУ, 

вяр ну лі ся на ра дзі му і прый-

шлі да нас на пра цу.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Іва наў скі ра ён.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

«ТРЭ БА ПАД ТРЫ МАЦЬ ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫХ ЖЫ ХА РОЎ»
Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ пра вёў пер шы пры ём гра ма дзян на па са дзе 

па моч ні ка Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь — ін спек та ра па Гро дзен скай воб лас ці

Чым ба га тая Чым ба га тая 
«Мо та льская хат ка»«Мо та льская хат ка»

Свят ла на КУ ЗЮР.

У му зей ным кут ку 
«Мо та льская хат ка».


