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(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

— Раз на два тыд ні абы-
хо дзім ра зам з па моч ні ка-
мі до ма ўла дан ні, а іх у нас 
у мік ра зо не 810, — пры-
во дзіць аса біс ты прык лад 
Аляк сандр Пі ку ля. — З іх 
16 тра пі лі ў чор ны спіс — 
ка ля да моў са праўд ны 
бар дак. Гас па да ры трох 
па абя ца лі ўжо, што вы-
пра вяц ца і на вя дуць па-
ра дак.

Што да пад тры ман ня па-
рад ку на тэ ры то рыі Пад мі-
кол ля ў цэ лым, то на гэ ты 
раз прэ тэн зій да ка му наль-
ных служ баў у Аляк санд ра 
Ва сі ле ві ча не бы ло. На ад-
ва рот, ад ны па дзя кі. Ён на-
ват не каль кі з іх на пі саў у 
ад рас да рож на-мас та во га 
прад пры ем ства — за тое, 
што част ко ва па кла лі ас-
фаль таг ра ну лят на ву лі цы 
Ла ма но са ва. Удзяч ны ён 
так са ма і прад пры ем ству 
«Гарс вят ло», якое апе ра-
тыў на мя няе пе ра га рэ лыя 
лям пач кі, і «Спец аў та прад-
пры ем ству» — яно свое-
ча со ва вы во зіць смец це. 
На сель ніц тва ба чыць, што 
агуль ная тэ ры то рыя ў па-
рад ку, і со рам на ста но віц ца 
за сваю.

Ме та дыч ка 
для стар шы ні

Най больш уда лы мі пры-
кла да мі ўза е ма дзе ян ня з 
на сель ніц твам па дзя лі ла ся 
Іры на РА ІН ЧЫК, на мес нік 
кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі 
Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё-
ва, а па су мя шчаль ніц тве 
стар шы ня ка ар ды на-
цый на га са ве та па тэ ры-
та ры яль ным гра мад скім 
са ма кі ра ван ні пры ад мі-
ніст ра цыі ра ё на.

— У 2015 го дзе мы са бра-
лі ме та дыч ны да па мож нік, 
дзе вы кла дзе ны не ка то рыя 
пра ва выя асно вы дзей нас ці 
ор га наў са ма кі ра ван ня, — 

пад крэс лі ла яна. — Тут са-
бра на ін фар ма цыя, па чы-
на ю чы ад спра ва вод ства і 
за кан чва ю чы кан крэт ны мі 
дзе ян ня мі. Гэ та, мож на ска-
заць, на столь ная кні га для 
стар шынь Са ве таў тэ ры та-
ры яль на га гра мад ска га са-
ма кі ра ван ня.

Іры на Ана то леў на ад-
зна чае, што доб рыя вы ні кі 
да лі кон курс на са мы леп-
шы пад во рак і кір маш са-
цы яль ных пра ек таў. Адзін 
з ці ка вых пра ек таў — ву ліч-
ная лаў ка з энер га эфек тыў-
ны мі за рад ны мі пры ла да мі. 
Маг чы ма, хут ка ад на з іх 
з'явіц ца ў пар ку «Пад мі-
кол ле».

— Не па спеў па чац ца год, 
як лю дзі ўжо тэ ле фа на ва лі, 
пы та лі ся, як па даць за яў ку 
на ўдзел у на шых кон кур-
сах, — ка жа дэ пу тат. — Сё-
ле та мы аб' яві лі ў «Ін стаг ра-
ме» яшчэ адзін пад наз вай 
«Клум ба». Ра бот ні кі ад мі-
ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на 
вы рас ці лі ра са ду і ўпры-
гож ва юць го рад квет ка мі. 
А фо та вы клад ва ем у са цы-
яль ных сет ках, каб у ін шых 
так са ма ўзнік ла жа дан не 
на во дзіць ва кол ся бе пры-
га жосць.

Пад час па ся джэн ня агуч-
ва лі ся ідэі, як за ах воч ваць 
на сель ніц тва аб' яд ноў-
вац ца і вы ра шаць пы тан ні 

су мес на. Ча сам для ажыц-
цяў лен ня ней кіх дзе ян няў, 
на прык лад у пры ват ным 
сек та ры, не ха пае пра ва вой 
асно вы. Пра гу ча ла пра па-
но ва ства рыць і там неш та 
на кшталт та ва рыст ва ўлас-
ні каў. Гэ та, маг чы ма, да па-
маг ло б вы ра шаць праб ле-
мы са сты хій ны мі звал ка мі, 
аб ко сам тэ ры то рый і гэ так 
да лей.

Стар шы ня Ма гі лёў ска-
га гар са ве та дэ пу та таў 
Анд рэй КІБ ЛОЎ пра па на-
ваў дэ пу та там больш ак-
тыў на пры цяг ваць да ўдзе-
лу ў на вя дзен ні па рад ку ар-
га ні за цыі, прад пры ем ствы, 
прад стаў ні коў пры ват на га 

біз не су, якія пра цу юць на 
кан крэт най тэ ры то рыі. Лю-
дзі пры па са дах — перш за 
ўсё жы ха ры Ма гі лё ва, так-
са ма здоль ны ўно сіць свой 
уклад у ства рэн не пры га-
жос ці ў го ра дзе. Анд рэй 
Кіб лоў ад зна чыў, што пры 
фар мі ра ван ні комп лекс-
на га пла на па доб ра ўпа-
рад ка ван ні Ма гі лё ва на 
на ступ ны год ўпер шы ню ў 
гіс то рыі бу дуць уліч вац ца 
па жа дан ні не толь кі ЖЭУ, 
але і га ра джан. Пры яры-
тэ там бу дуць ка рыс тац ца 
тыя два ро выя тэ ры то рыі, 
дзе лю дзі са мі пад трым лі-
ва юць па ра дак.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ва сіль Аў дзе е віч Ка валь чук на-
ра дзіў ся ў 1930 го дзе. Ма ю чы зу-
сім ня прос ты лёс, як і боль шасць 
ад на год каў, з уз рос там не стра ціў 
сва ёй энер гіч нас ці і жа дан ня пры-
но сіць ка рысць. Апош нія ча ты ры 
га ды ён уз на чаль ваў адзін з КТГС 
Фрун зен ска га ра ё на г. Мін ска. 
У муж чы ны бы ло сваё ба чан не 
праб лем, якім не аб ход на ўдзя-
ляць ува гу ў пер шую чар гу. Так, 
ён як стар шы ня ра біў ак цэнт на 
асвет ніц кай ра бо це ва ўста но вах 
аду ка цыі, ар га ні за цыі па мят ных 
ме ра пры ем стваў. На прык лад, 
зла дзіў тэ ле мост з ка ле га мі з ра-
сій скай ве тэ ран скай ар га ні за цыі з 
го ра да Зе ле на гор ска, пры све ча ны 
Між на род на му дню мі ру. Ва сіль 
Аў дзе е віч пры зна ец ца, што дзе-
ці бы лі пад вя лі кім ура жан нем. 
Шмат ува гі ад да ва ла ся і ўза е ма-
дзе ян ню з мяс цо вы мі жы ха ра мі. 
Па сло вах пен сі я не ра, усе ве да-
лі, ку ды нес ці не па трэб ныя рэ чы і 
дзе ў вы пад ку цяж кай жыц цё вай 
сі ту а цыі мож на атры маць неш та 
па трэб нае для ся бе.

На су стрэ чу Ва сіль Ка валь чук 
прый шоў з вя лі кім сто сам да ку-
мен таў. У ім — пад ра бяз ны план 
та го, чым ён збі раў ся за няц ца ў 
бу ду чы ні, і спра ва зда ча аб пра-
ве дзе ных ме ра пры ем ствах. Але 
ўва со біць у жыц цё за дум кі не 
атры ма ла ся: стар шы нёй вы бра лі 

ін ша га ча ла ве ка. З та кім ра шэн-
нем пен сі я нер ка тэ га рыч на не 
згод ны: «Я доб ра ве даю гэ тую 
пра цу, у мя не яшчэ шмат сіл, лю-
дзі да гэ та га ча су пра цяг ва юць да 
мя не звяр тац ца! І на огул пе ра вы-
ба ры прай шлі не за кон на. Ні я кіх 
аб ме жа ван няў па ўзрос це чле наў 
ка мі тэ та ня ма».

Як ад роз ніць жа да нае ад са-
праўд на га? Са праў ды, згод на з 
за ко нам «Аб мяс цо вым кі ра ван ні 
і са ма кі ра ван ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь», аб ме жа ван ні ёсць толь кі па 
мі ні маль ным ўзрос це — 18 га доў. 
Акра мя та го, член КТГС па ві нен па-
ста ян на пра жы ваць на тэ ры то рыі, 
да якой ад но сіц ца гэ та ар га ні за-
цыя. Што да ты чыц ца кан ды да таў, 
то яны мо гуць вы лу чац ца як са мі мі 
гра ма дзя на мі, так і га рад скім Са-
ве там дэ пу та таў, а так са ма вы ка-
наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі. 
Стар шы ню вы бі ра юць чле ны КТГС 
ад кры тым або тай ным (па жа дан-
ні) га ла са ван нем на мяс цо вым 
схо дзе. Пе ра мож цу вы зна ча юць 
прос тай боль шас цю га ла соў.

Ме на ві та так бы ло і на гэ ты 
раз. Праў да, сход прый шло ся 
пра вес ці два ра зы: пер шы раз 
Ва сіль Аў дзе е віч ад мо віў ся пры-
зна ваць вы ні кі га ла са ван ня без 
пры сут нас ці дэ пу та та гар са ве та. 
На дру гі раз дэ пу тат пры сут ні ча ла 
і цал кам па цвер дзі ла за кон насць 

та го, што ад бы ва ец ца. Пад час 
схо ду Ка валь чук зра біў спра ва-
зда чу аб сва ёй дзей нас ці за час 
пра цы. Чле ны КТГС пры зна лі яе 
зда валь ня ю чай, але не вы дат най. 
Ва сіль Аў дзе е віч та кое стаў лен не 
ўспры няў бліз ка да сэр ца і ка тэ га-
рыч на ад мо віў ся ўдзель ні чаць у 
ра бо це КТГС не ў ро лі стар шы ні. 
Пас ля ча го пай шоў шу каць спра-
вяд лі вас ці ў СМІ.

У двух ба коў ёсць яшчэ адзін 
прад мет для спрэч кі — кла доў-
ка, якую Ва сіль Аў дзе е віч па-
спра ба ваў пе ра тва рыць у ку ток 
ве тэ ра наў. Але, як ака за ла ся, у 
па мяш кан ні не аб ход на пра во-
дзіць ра монт, да та го ж яно не 
пры зна ча на ні для якіх па трэб, 
акра мя гас па дар чых. Ды і ў ве тэ-
ра наў у кож ным ра ё не ёсць кам-

форт ныя, пры дат ныя для су стрэч 
па мяш кан ні. Так што не кож ная 
на ват на пер шы по гляд доб рая, 
іні цы я ты ва мае пад са бой ла гіч-
ную асно ву.

Мы звя за лі ся з ра бот ні ка мі ЖЭС 
№ 17, на тэ ры то рыі аб слу гоў ван ня 
яко га зна хо дзіц ца да дзе ны КТГС. 
«Ва сі лю Аў дзе е ві чу мы пра па на-
ва лі стаць на мес ні кам стар шы ні, 
але ён хо ча толь кі кі ра ваць. А пра-
ца стар шы ні вель мі на пру жа ная, 
па тра буе вя лі кіх вы дат каў энер гіі, 
на по ру, па жа да на, во пы ту пра цы ў 
сфе ры ЖКГ, бо ра за брац ца ва ўсіх 
тон ка сцях не так прос та. А Ка валь-
чук — ча ла век ва ўзрос це, яму трэ-
ба ся бе бе раг чы, та му ця пер па са-
ду кі раў ні ка за няў больш ма ла ды 
жы хар ра ё на, але так са ма з вя лі кім 
жыц цё вым во пы там і кам пе тэн цы-

яй у сфе ры жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі. За ўсю пра ве дзе ную 
пра цу мы вы каз ва ем Ва сі лю Аў-
дзе е ві чу ве лі зар ную па дзя ку, га-
то вы і да лей пры слу хоў вац ца да 
яго па рад. Як толь кі ў нас бу дзе 
маш таб нае ра ён нае ме ра пры-
ем ства, ён аба вяз ко ва атры мае 
га на ро вую гра ма ту. Свой воль-
ны час гэ ты ча ла век як раз за раз 
мо жа на кі ра ваць на па тры я тыч-
нае вы ха ван не мо ла дзі су мес на з 
ве тэ ран скай ар га ні за цы яй — гэ та 
тая тэ ма, якая заў сё ды бы ла яму 
най больш ці ка вай», — рас ка за лі 
нам у ЖЭ Се.

На пэў на, спе цы я ліс ты са праў ды 
ма юць ра цыю. Тым больш што, як 
у кан цы раз мо вы пры знаў ся сам 
Ва сіль Ка валь чук, ён з'яў ля ец ца ін-
ва лі дам Са вец кай ар міі. У свой час 
удзель ні чаў у лік ві да цыі на ступ-
стваў ава рыі на Чар но быль скай 
АЭС. Пры раз мо ве на гэ тую тэ му 
го лас па жы ло га муж чы ны дры-
жаў, ён па чы наў шу каць таб лет кі 
ў кі шэ ні. Уво гу ле, уся гу тар ка да-
ва ла ся яму ня лёг ка — за над та вя-
лі кае зна чэн не ме лі для яго апош-
нія па дзеі. Акра мя да ку мен таў у 
Ва сі ля Аў дзе е віча з са бой бы ло 
не каль кі вя лі кіх сто саў фо та здым-
каў — свед чан ні яго не абы яка вас ці 
да гра мад ска га жыц ця. Раз гля да-
ю чы іх, яшчэ больш пе ра кон ва-
еш ся: са мае каш тоў нае, што ён 
за раз мо жа зра біць — рас ка заць 
жы ха рам ра ё на гіс то рыю свай-
го на поў не на га вы пра ба ван ня мі 
жыц ця. І па ста рац ца зра зу мець, 
што ча сам най леп шыя да сяг нен не 
і да па мо га — гэ та прос та па чуць 
адно ад на го.

Да р'я КАС КО.

ПАЧ НІ З СЯ БЕПАЧ НІ З СЯ БЕ

У тэ му
Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, стар шы ня Ма гі лёў ска га аб лас но га Са ве та дэ пу-

та таў:
— Са ма ідэя і за да ча ор га наў гра мад ска га тэ ры та ры яль на га са ма кі ра ван ня — уцяг-

нуць як ма га боль шую коль касць лю дзей у гра мад скае жыц цё го ра да. Ні хто, акра мя 
нас, не ство рыць ідэа льных умоў для жыц ця. Мне вель мі спа да ба ла ся ра бо та мік-
ра зо ны № 1, дзе ад зна ча ец ца доб рая ак тыў насць на сель ніц тва. І мне па да ба ец ца іх 
дэ віз: «Хо чаш зра біць жыц цё леп шым, пач ні з го ра да, хо чаш зра біць го рад леп шым, 
пач ні з ву лі цы, хо чаш зра біць ву лі цу леп шай, пач ні з ся бе». Вель мі пры го жа, а га лоў-
нае — пра віль на. Ка лі неш та хо чаш зра біць, па чы най з ся бе. Ча сам, ма ю чы зно сі ны 
з людзь мі, ад чу ва еш пры сут насць са цы яль на га ўтры ман ства ў па ды хо дах да праб-
ле мы. Мы ўсё ча ка ем, ка лі хтось ці прый дзе да нас і неш та нам зро біць: лям пач ку 
па мя няе, смет ні цу ўста но віць... Сам не хо чаш ні чо га ра біць — пла ці гро шы. Куль ту ру 
са цы яль най ад каз нас ці пе рад усім, што з'яў ля ец ца гра мад скім, трэ ба вы хоў ваць. 
І чым ра ней пач нём гэ та ра біць, тым лепш.

СПРЭЧ НЫ МО МАНТ

Чле ны КТГС і ве тэ ран скай ар га ні за цыі. 
Ва сіль КА ВАЛЬ ЧУК дру гі зле ва ў верх нім ра дзе.

ЦІ ЁСЦЬ ПАД СТА ВЫ ЦІ ЁСЦЬ ПАД СТА ВЫ 
ДЛЯ КРЫЎ ДЫ,ДЛЯ КРЫЎ ДЫ,

Удзель ні кі па ся джэн ня агуч ва лі на ба ле лыя пы тан ні.

а так са ма аб ме жа ван ні па ўзрос це 
для гра мад скай пра цы?

Да нас у рэ дак цыю звяр нуў ся муж чы на ста лых га доў. Пры чым 
не прос та па тэ ле фа на ваў, а прый шоў і га то вы быў ча каць раз мо вы 
з жур на ліс там столь кі, коль кі спат рэ біц ца. Ві даць, на кі пе ла. 
Ка ме нем спа тык нен ня ста ла яго дзей насць у ад ным з КТГС — 
ка мі тэ таў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня ста лі цы. 
Пас ля за кан чэн ня кі раў ніц ка га тэр мі ну зноў на па са ду стар шы ні 
яго не пе ра аб ра лі. Мы па спра ба ва лі ра за брац ца ў праб ле ме.


