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На огул, мы шмат ува гі ўдзя ля ем 

на вя дзен ню па рад ку на зям лі. Наш 
ра ён моц на па цяр пеў ад ава рыі на 
ЧА ЭС, боль шая част ка на сель ніц тва 
па кі ну ла яго ме жы. Але за раз ідзе 
ад ра джэн не.

— На коль кі ра ё нам ці ка вяц ца 
ін вес та ры?

— Пас ля та го, як ле тась ус ту піў у 
сі лу Указ №235 і за пра ца ва ла пра-
гра ма па раз віц ці Паўд нё ва-ўсход-
ня га рэ гі ё на, у нас за рэ гіст ра ва-
на 3 фер мер скія гас па дар кі. Ёсць 
пры кла ды рэ гіст ра цыі пры ват ных 
прад пры ем стваў, але яны не вя ліч-
кія і на кі ра ва ны на тую сы ра він ную 
маг чы масць, якая ма ец ца ў ра ё не 
— дрэ ва ап ра цоў ку. У нас ёсць доб-
рыя пра цоў ныя рэ сур сы, але яны не 
цал кам за гру жа ны. Ня дрэн на бы ло 
б ства рыць прад пры ем ства з коль-

кас цю ка ля 100 пра цоў ных мес цаў 
або фі лі ял буй но га прад пры ем ства. 
Для та го, каб па чаць тут свой біз нес, 
ёсць усё.

Біз нес на пе наб ло ках
Ча ка ец ца, што Указ да па мо жа 

пра цы мяс цо ва га жыл ка мун га са.
— Мы рас пра ца ва лі біз нес-план 

па за сва ен ні но ва га ві ду пра дук цыі і 
ад пра ві лі ў Банк раз віц ця на ўзгад-
нен не. Спа дзя ём ся, што нас уклю-
чаць у пра гра му. Бу дзем вы раб ляць 
пе наб ло кі не толь кі для ся бе, але і 
пра да ваць у ін шыя ра ё ны. Да та го ж 
па явіц ца 5 но вых пра цоў ных мес цаў, 
— ка жа га лоў ны ін жы нер прад пры-
ем ства Вя ча слаў ПУХ НА ТАЎ.

За кошт асва ен ня но ва га ві ду 
пра дук цыі жыл ка мун гас пла нуе па-
мен шыць свае вы дат кі на бу даў ні чыя 
ра бо ты. Тут збі ра юц ца пры мя ніць яго 
на рэ кан струк цыі ка цель най, ін шых 
аб' ек таў.

Па лі ты ка ка му наль на га прад пры-
ем ства на кі ра ва на на ма дэр ні за цыю 
і ўдас ка на лен не форм пра цы. На яго 
ба лан се зна хо дзіц ца жыл лё вы фонд 
ра ё на, сет ка комп лекс ных пры ём-
ных пунк таў, ка цель ныя ў га рад скім 
па сёл ку і ў сель скай мяс цо вас ці і ін-
шае. І трэ ба, каб усё гэ та эфек тыў на 
функ цы я на ва ла.

— Для зні жэн ня вы дат каў мя ня ем 
пом пы і кат лы на больш энер га эфек-
тыў ныя. Пра во дзім за ме ну цеп ла се-
так, ро бім цеп ла вую ма дэр ні за цыю 
жыл фон ду, аказ ва ем па слу гі за ме-
жа мі ра ё на. На прык лад, мо жам пра-
клас ці во да пра вод, ка на лі за цыю, 

зра біць ад мост ку, ра монт цо ка ля. Да 
нас звяр та юц ца, каб склас ці га раж. 
На огул па слу гі аказ ва ем, па чы на ю чы 
ад па ко су тра вы, за кан чва ю чы ры ту-
аль ны мі, — да дае га лоў ны ін жы нер.

А яшчэ жыл ка мун гас зай ма ец ца 
ўпры гож ван нем рай цэнт ра роз ны-
мі ма лы мі ар хі тэк тур ны мі фор ма мі. 
Пры чым на да стат ко ва вы со кім уз-
роў ні. Не ад ра зу мож на зда га дац ца, 
што гар ма та, якая ад лі вае на сон цы 
ме та ліч ным бляс кам, зроб ле на з... 
дрэ ва. У май строў з цэ ха дрэ ва ап ра-
цоў кі атрым лі ва юц ца вель мі пры го-
жыя і зруч ныя аль тан кі, лаў кі, роз ныя 
дэ ка ра тыў ныя эле мен ты.

Пры ем на яшчэ і тое, што адзін з 
су пра цоў ні каў жыл кам га са атры маў 

маг чы масць аса біс та ска рыс тац ца пе-
ра ва га мі 235-га Ука за. Ён стаў ад ным 
з тых шчас ліў чы каў, якія ўвай шлі ў лік 
за бу доў шчы каў 40-ква тэр на га до ма і 
атры ма юць ільгот ны крэ дыт пад 1%. 
Ёсць спа дзя ван ні, што аб' ект бу дзе 
ўзве дзе ны ўжо сё ле та. Вя ча слаў Ста-
ра вой таў ра зам з жон кай вы хоў вае 
тра іх дзя цей. Пас ля двух сы ноў сё ле та 
на ра дзі ла ся доў га ча ка ная дач ка.

— Свай го жыл ля мы не ма ем, жы-
вём па куль у це шчы, мес ца ма ла. 
Лі чу, што нам вель мі па шчас ці ла з 
бу ду чай ква тэ рай. Атры маць крэ дыт 
на 20 га доў пад 1% — гэ та, лі чы, дар-
ма, — ра ду ец ца ён.

Ма ла дым сем' ям грэх скар дзіц ца 
на тое, што ў ра ё не ня ма ку ды сха-
дзіць або ня ма дзе ад па чыць. Сё ле та 
ад кры ла ся пер шая чар га фіз куль тур-
на-азда раў лен ча га комп лек су з дзі-
ця чым аква пар кам, да па слуг доб рая 
лаз ня. Ёсць му зей, на род ны тэ атр, 
на ват свой фес ты валь — «Тэ ат раль-
ныя ве ча ры ны».

Ляс гас ча кае 
парт нё раў

Ад ава рыі на ЧА ЭС крас на поль-
скія ля сы па цяр пе лі больш за ас тат-
ніх, але за апош нія 30 га доў тут на ву-
чы лі ся абяс шкодж ваць драў ні ну.

— У нас ёсць пункт ра ды я цый на-
га кант ро лю са спе цы я лі за ва ным аб-
ста ля ван нем, спе цы я ліст, ад каз ны за 
ад бор проб, — мож на не асце ра гац ца 
за бяс печ насць ляс но га ба гац ця, — 
за пэў ні вае Аляк сандр ПАД АБЕД, 
га лоў ны ляс ні чы Крас на поль ска-
га ляс ніц тва. — У тых мес цах, дзе 
на зі ра юц ца пе ра вы шэн ні нор маў па 
ра ды я цыі, мы не вя дзём ра бо ты. А 
яшчэ аказ ва ем па слу гі на сель ніц тву 
па пра вер цы да роў ле су і дзі чы ны.

Ляс гас уно сіць сваю леп ту ў рэа-
лі за цыю пра гра мы па раз віц ці паўд-
нё ва г а ўсхо ду. Ле тась у вёс цы Ка жа-
мя кі на бы ла за пу шча на но вая лі нія па 
пе ра пра цоў цы драў ні ны. Па шы ры лі ся 
ма гут нас ці вы твор час ці і з'я ві ла ся 10 
но вых пра цоў ных мес цаў. А ра зам з 
тым уз рас лі экс парт і пры бы так.

— Экс пар ту ем пра дук цыю ў Гер ма-
нію, Бель гію, Эс то нію, Лат вію, — ка жа 
га лоў ны ляс ні чы. — На ла дзі лі пе ра-
пра цоў ку ад хо даў. Апо лак здраб ня ем 
у тэх на ла гіч ныя трэс кі і ад праў ля ем 

у Эс то нію. Там іх вы ка рыс тоў ва юць 
для ацяп лен ня. Ёсць доў га тэр мі но-
выя кант рак ты. Пра дук цыя, якую мы 
вы раб ля ем у цэ ху дрэ ва ап ра цоў кі, 
пры но сіць ка ля 1,5 міль яр да руб лёў 
(у пераліку на старыя грошы).

На ват у ня прос тых эка на міч ных 
умо вах у ляс га са атры млі ва ец ца 
эка но міць. На тэ ры то рыі Ні віц ка га 
ляс ніц тва за кон чы ла ся бу даў ніц-
тва ляс ной да ро гі. Яна абы шла ся ў 
4,6 міль яр да руб лёў, але ў вы ні ку 
па мен шац ца вы дат кі на вы ваз драў-
ні ны. Да ро га дасць маг чы масць ска-
ра ціць шлях у ме жах ляс ніц тва на 17 
кі ла мет раў. Уво гу ле пля чо вы ваз кі 
з ад на го ляс ніц тва ў дру гое па мен-
шыц ца на 30 кі ла мет раў.

Ця пер ляс гас аб' явіў кон курс на 
бу даў ніц тва су шыль най гас па дар кі 
ў дрэ ва ап ра цоў чым цэ ху. Гэ та да-
зво ліць атры маць пра дук цыю з па вя-
лі ча най да баў ле най вар тас цю. Ужо 
за клю ча ны да га вор з пра ект най 
ар га ні за цы яй. Рэа лі за цыя пра ек та 
абы дзец ца прад пры ем ству ў 1 міль-
ярд руб лёў з улі кам дэ на мі на цыі.

— Указ №235 даў ад чу валь ны 
штур шок у раз віц ці, — раз ва жае 
Аляк сандр Пад абед. — Мы зра зу-
ме лі, што на ват у та кім ста но ві шчы, 
як на ша (ад да ле нас ці ад аб лас но га 
цэнт ра, ад чы гу нач ных шля хоў і гэ так 
да лей), мож на раз ві вац ца і пра ца ваць 

з пры быт кам. Ка лі ча ла век мае на мер 
пра ца ваць, яго не спа ло хае ні што. Мы 
за ці каў ле ны ў парт нё рах, якія за ня лі ся 
б рэа лі за цы яй на шых пі ла ма тэ ры я лаў. 
Мы ў сі лах спра віц ца з на рых тоў кай, 
але ў вы твор час ці кан чат ко вай пра-
дук цыі не ха пае ці ка вас ці пры ват на га 
біз не су. Ства рэн не дрэ ва ап ра цоў ча га 
клас та ра вель мі бы ло б да рэ чы.

За ла тое на сен не
Ляс гас так са ма зай ма ец ца вы-

рошч ван нем са джан цаў і рэа лі за цы яй 
іх на экс парт. Ле тась атры ма ла ся пра-
даць на 762 міль ё ны руб лёў, сё ле та 
за паў го да — на 430 міль ё наў. Ёсць 

да га во ры, па якіх крас на паль ча не вы-
рошч ва юць пра дук цыю на экс парт у 
Ра сію. Ця пер там вель мі вя лі кі по пыт 
на ле са ўтва раль ныя па ро ды — са сну, 
ел ку, дуб, ясень. Вяс ной на ват бы ло 
пе ра вы шэн не яго над пра па но вай.

Пад вок на мі ад мі ніст ра цый на га 
бу дын ка ляс га са на бі рае моц мі ні-
дэнд ра рый. Ёсць за дум ка зра біць 
да рож кі з пліт кі та кім чы нам, каб з 
вы шы ні пту шы на га па лё ту гэ та на-
гад ва ла ел ку. У вы гля дзе ліс та бу-
дуць зроб ле ны і пра гу лач ныя сця-
жын кі на тэ ры то рыі Ні віц ка га ляс ніц-
тва, дзе ёсць пры го жы ва да ём.

Пер шыя дрэў цы ў дэнд ра пар ку 
бы лі за кла дзе ны ў 2004 го дзе, а іні-
цы я та рам гэ та га стаў бы лы стар шы 
ляс ні чы Сяр гей Мі луз ні каў. Ця пер гэ-
та пры го жая зо на для ад па чын ку, дзе 
во ка ра ду юць роз ных ві даў яд лоў цы, 
ел кі, ліс тоў ні цы. Тут жа не па да лё ку 
зна хо дзяц ца тар фя ныя град кі, якія 
ўзнік лі ў вы ні ку аб ме ну во пы там з фі-
на мі. Ма лень кія па раст кі ма ла чым 
па куль на гад ва юць са сну. Але і для 
іх прый дзе свой час. Кры ху да лей у 
пар ні ку спе юць на шы бу ду чыя ля сы, 
як кра са моў на вы ка заў ся га лоў ны 
ляс ні чы. Што год ляс гас збі рае да 12 
тон шы шак, з якіх атрым лі ва ец ца 110-
120 кі ла гра маў на сен ня. Кла пат лі вая 
ру ка па са дзіць іх у зям лю і ад ной чы 
на па верх ню пра клю нуц ца бу ду чыя 

дрэў цы. Але спат рэ біц ца яшчэ 80 га-
доў, каб яны пай шлі ў спра ву. Ту тэй-
шыя школь ні кі не на сло вах ве да юць, 
як скла да на вы рас ціць дрэ ва. Пры 
кож ным ляс ніц тве ляс га са іс ну юць 
так зва ныя школь ныя ляс ніц твы, якія 
да па ма га юць збі раць на сен не, ра біць 
шпа коў ні. А ў лет ні час пад лет кі ма юць 
маг чы масць яшчэ і за ра біць, пра цу ю-
чы ў спе цы яль ных бры га дах. Ле тась, 
на прык лад, школь ні кі за 14 дзён ра-
бо ты атры ма лі па 1,1 міль ё на руб лёў 
(110 рублёў па-новаму) кож ны.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Крас на поль скі р-н.

Фо та аў та ра.

ЧЫР ВО НАЕ 
ПО ЛЕ

Сям'я Ста ра вой та вых ужо сё ле та пла нуе спра віць на ва сел ле 
(фо та з ар хі ва Ста ра вой та вых).

Драў ля ная гар ма та як са праўд ная.

За раз га лін ка, а бу дзе ел ка.

Да вед ка «Звяз ды»
Крас на поль скі ра ён зай мае пло шчу 1220 квад рат ных кі ла мет раў, зна хо дзіц ца за 120 кі ла мет раў 

ад Ма гі лё ва. Мя жуе са Слаў га рад скім, Чэ ры каў скім, Клі ма віц кім, Кас цю ко віц кім ра ё на мі Ма гі лёў скай 
воб лас ці, Ча чэр скім і Кар мян скім Го мель скай і Крас на гор скім з бо ку Ра сіі. Гіс та рыч ная наз ва Крас-
на пол ля — Ма ла стоў ка. Ця пе раш няе яго най мен не мае два ва ры ян ты тлу ма чэн ня. Пер шы звя за ны з 
Паў ноч най вай ной, ка лі тут іш лі кро ва пра літ ныя баі па між вой ска мі Пят ра І і швед ска га ка ра ля Кар ла 
XІІ. А дру гі — з вя лі кі мі па кла да мі ў ра ё не чыр во най глі ны.

Да ава рыі на Чар но быль скай АЭС на тэ ры то рыі ра ё на пра жы ва ла 23 800 жы ха роў. За раз — 9960, 
з іх ка ля 5 ты сяч не па срэд на ў Крас на пол лі. Ра ён лі чыц ца сель ска гас па дар чым. Пры яры тэт ны мі кі-
рун ка мі ўкла дан ня ін вес ты цый з'яў ля юц ца дрэ ва ап ра цоў чая га лі на, вы твор часць цэг лы, раз ліў піт-
ной і мі не раль най ва ды, а так са ма без ал ка голь ных на по яў, ар га ні за цыя вы твор час ці па вы пра цоў цы 
ад наў ляль ных кры ніц энер гіі і па пе ра пра цоў цы дру гас ных рэ сур саў. Тут за ці каў ле ны ў ад крыц ці 
прад пры ем ства па ака зан ні транс парт на-ла гіс тыч ных па слуг, па слуг пры да рож на га сэр ві су і сэр віс-
на га аб слу гоў ван ня аў та ма бі ляў, ар га ні за цыі вы твор час ці па вы пус ку та ва раў лёг кай пра мыс ло вас ці 
(швей ныя вы ра бы), вы твор час ці па ліў ных гра нул з са ло мы, сель ска гас па дар чай вы твор час ці. Для 
рэа лі за цыі пра ек таў у Крас на пол лі і ра ё не пад рых та ва ны 15 ін вест пля цо вак.

Мы зра зу ме лі, што на ват 
у та кім ста но ві шчы, як на ша 
(ад да ле нас ці ад аб лас но га 
цэнт ра, ад чы гу нач ных 
шля хоў і гэ так да лей) мож на 
раз ві вац ца і пра ца ваць 
з пры быт кам.

Дзяр жаў нае прад пры ем ства «Мінск транс» з 7 лі пе ня ад кры вае рух аў то бу саў 
па між на род ным марш ру це Мінск — Каў нас праз Ашмя ны, Віль нюс, Ве віс, Каў-
нас. Ад праў ляц ца ру хо мы са стаў бу дзе: з Мін ска ад АВ «Цэн таль ны» ў 23.30 па 
чац вяр гах, пят ні цах, су бо тах і ня дзе лях; з Каў на са ў 18.40 па пят ні цах, су бо тах, 
ня дзе лях і па ня дзел ках. Толь кі для рэй саў ад праў лен нем з Мін ска бу дзе ар га ні за-
ва ны пад воз па са жы раў да аэ ра пор таў Віль ню са і Каў на са, дзе ля ча го ўвод зяц ца 
та рыф ныя пунк ты «Віль нюс-Аэ ра порт» і «Каў нас-Аэ ра порт».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

Ад кры ва ец ца 
рух на Каў нас
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