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«СЕЛЬ СКІ ста рас та» — так са бе 
кар' е ра. Ні я кіх на менк ла тур ных 

іль гот, ад ны аба вяз кі. Для ад на вяс коў цаў 
ста рас та вёс кі — гэ та і ка му наль ная, 
і са цы яль ная служ ба, і псі ха ла гіч ная 
пад трым ка «ў ад ным фла ко не».

На стаў ні ца бе ла рус кай і рус кай мо вы і 
лі та ра ту ры на пен сіі, Ган на Паў лаў на КА-
РЫ БА доў га ад маў ля ла ся ад «гра мад скай 
на груз кі». Але — уга ва ры лі. І вось ужо 
амаль пяць га доў яна ста рас та аг ра га рад-
ка Воль на, што ў Ба ра на віц кім ра ё не.

— Хто та кі сель скі ста рас та? — раз ва-
жае Ган на Паў лаў на. — Гэ та ча ла век, які 
не ля ну ец ца ўзва ліць на ся бе ўсе гра мад-
скія спра вы.

Сель скі ста рас та — на пэў на, са мая дэ-
ма кра тыч ная ўла да з усіх маг чы мых. Гэ-
та вы бар ная па са да, пры чым вы бі ра юць 
ста рас ту ад кры тым га ла са ван нем. Кан-
ды да таў у ста рас ты вы лу ча юць на схо-
дзе гра ма дзян, у якім удзель ні чае больш 
за па ло ву жы ха роў на се ле на га пунк та. 
Коль касць прэ тэн дэн таў на па са ду ста-
рас ты не аб ме жа ва ная, да пус ка ец ца са-
ма вы лу чэн не. Ка лі кан ды дат адзін, за яго 
па він ны пра га ла са ваць больш за 50 % 
удзель ні каў схо ду. Ган ну Паў лаў ну вы-
бра лі аб са лют най боль шас цю га ла соў 
ад на вяс коў цаў.

— Я ўсё жыц цё пра ца ва ла ў на шай 
шко ле, бы ла рэ пе ты та рам ва ўсіх дзя-
цей на ша га аг ра га рад ка, якія па сту пі-
лі ў ВНУ, усіх рых та ва ла да ўступ ных 
эк за ме наў. Та му лю дзі мне ўдзяч ныя і 
да вя ра юць.

— Ня рэд ка ў сель скай шко ле і рус кую, 
і бе ла рус кую мо вы вы кла дае адзін на стаў -
нік. Прый ду ў адзін клас — ка жу: «Трэ ба 
вы ву чаць род ную мо ву, бо мы ж бе ла-
ру сы». Прый ду ў ін шы: «Дзе ці, вы ву чай-
це рус кую мо ву, яна ін тэр на цы я наль ная. 
А  то ж як вы бу дзе це раз маў ляць з ра сі я -
на мі, з укра ін ца мі», — усмі ха ец ца Ган на 
Паў лаў на.

Тэр мін паў на моц тваў вяс ко ва га ста-
рас ты — пяць га доў, по тым яго пе ра абі-
ра юць ці не пе ра абі ра юць. Усе да сяг нен ні 
або не да пра цоў кі ста рас ты — як на да-
ло ні. Вёс ка, ся ло, аг ра га ра док — гэ та па 
азна чэн ні ма лень кі на се ле ны пункт. На-
прык лад, у аг ра га рад ку Воль на, за які ў 
ад ка зе Ган на Паў лаў на, пра жы вае ка ля 
600 ча ла век.

Сло ва злу чэн не «сель скі ста рас та» гу-
чыць, як неш та ста ра даў няе: ні бы та з Ня-
кра са ва і Талс то га. Улас на, так і ёсць — 
пра вы і аба вяз кі гэ тай служ бо вай асо бы 
бы лі за ма ца ва ны яшчэ ў «Па ла жэн ні аб 
ся ля нах, што вый шлі з пры гон най за леж-
нас ці» ад 19 лю та га 1861 го да. У тыя ча сы 

сель скім ста рас там вы да ва лі спе цы яль ны 
на груд ны знак са свет лай брон зы: на ад-
ным ба ку герб гу бер ні, дзе раз мя шча ла-
ся па се лі шча, на дру гім — ім пе ра тар скі 
вен зель. Знак або ма ца ваў ся да гру дзей 
за шпіль кай, або на дзя ваў ся на шыю, як 
ме даль. Але атры маць гэ ты «ме даль» у 
па за мі ну лым ста год дзі (як і ў на шы дні) 
ха це лі ня мно гія. Сён ня сель скія ста рас ты 
атрым лі ва юць па свед чан не — «ме да ля» 
ім не да юць.

Ста рас ты ве да юць праб ле мы сва ёй 
вёс кі глы бей, чым ін шыя ор га ны ўла ды.

— Чым зай ма ец ца ста рас та вёс кі? — 
усмі ха ец ца су бя сед ні ца. — У асноў-
ным —доб ра ўпа рад ка ван нем. Пад трым-
лі ва ем у па рад ку пры да ма выя тэ ры то рыі, 
доб ра ўпа рад коў ва ем мо гіл кі.

Ня даў на, рас каз вае Ган на Паў лаў на, 
вы сек лі хмы зы, што раз рас лі ся ўздоўж 
га лоў най ву лі цы Воль на. А гэ та — цяж-
кая пра ца. Але лю дзі ад гук ну лі ся, ка жа 
ста рас та. І са ма яна, ня гле дзя чы на свой 
ша ноў ны ўзрост «за сем дзе сят», у лю бых 
па чы нан нях — на пя рэд нім краі.

— Ох, коль кі мы гал ля пе ра нес лі, ка-
лі да ро гу рас чы шча лі! — ус па мі нае яна. 
Га во рыць, на пра ца ва ла ся, спі на ба ле ла, 
за тое ця пер пры ем на па гля дзець — пры-
го жа, улад ка ва на.

Ста рас та ў вёс цы — як гас па дар у до ме. 
Важ на кла па ціц ца аб тым, каб бы ло чыс-
та, утуль на, свое ча со ва па праў ляць не па-
лад кі. З ін ша га бо ку — нель га за бы ваць 
аб псі ха ла гіч ным клі ма це ў сям'і. А ад-
на вяс коў цаў мая су раз моў ні ца ўспры мае 
ме на ві та як сваю сям'ю — без пе ра боль-
шан ня.

— Як звяр нуц ца да ста рас ты? Ды прос та 
праз вус ную прось бу. На прык лад, ця пер 
у па жы лых у асноў ным га лоў ная прось-
ба — да па маг чы вы ка паць буль бач ку. 
Вось і да па ма гаю. І з трак та рам да маў-
ля ю ся, і са ма ка паю. Свая буль ба ста іць, 
а я ўсё лю дзям да па ма гаю, — смя ец ца 
Ган на Паў лаў на. — Яшчэ про сяць бры кет 
да па маг чы пры вез ці. А ча сам — прос та 
хо чуць са мной па гу та рыць. Адзі но кім 
па жы лым лю дзям бы вае сум на без зно-
сін, без доб ра га сло ва. Ня даў на па тэ ле-

фа на ва ла ба бу ля ад на ў сель са вет. Ка жа, 
ха чу па га ва рыць са ста рас там на шым. 
Там па ці ка ві лі ся: ней кая скар га? Не, ка-
жа, прос та ні як не ма гу за спець яе до ма, 
даў но не ба чы ла, па гу та рыць ха чу.

Ган ну Паў лаў ну са праў ды за стаць до-
ма цяж ка. «Ду ма ла, вый ду на пен сію — 
ад пач ну. Але не атрым лі ва ец ца», — раз-
во дзіць ру ка мі яна.

— Раб лю пад вор ны абы ход: гас па дар-
чыя кні гі ўдак лад няю, коль касць ка роў 
удак лад няю — скла даю спра ва зда чу для 
гас па дар кі па пры шчэп ках ска ці не, па 
кар мах (гас па дар ка за бяс печ вае кар ма мі 
аса біс тыя пад вор кі сва іх ра бот ні каў). Так-
са ма ў мае аба вяз кі ўва хо дзіць да вя дзен-
не да гра ма дзян ра шэн няў сель са ве та. 
Збі раю агуль ныя схо ды жы ха роў, — пе ра-
ліч вае Ган на Паў лаў на. — Вось на заўт ра 
збі раю лю дзей: спе цы я ліс ты бан ка бу-
дуць пра во дзіць ін фар ма цый ны дзень,
рас каз ваць пра мах ляр ствы праз бан каў-
скія карт кі і пра тое, як не тра піц ца на ву ду 
ашу кан цаў. Мо ладзь у ін тэр нэ це па чы тае, 
у яе ёсць до ступ да ін фар ма цыі, а па жы-
лым лю дзям пра та кое ве даць ка рыс на. 
Зноў жа — зно сі ны: для ста рых яны вель мі 
важ ныя. Зна чыць, трэ ба лю дзям па тэ ле-
фа на ваць. Але ця пер усе буль бу ка па-
юць, ча сам і не да зво ніш ся, тым больш, 
не ва ўсіх па жы лых ёсць ма біль ныя тэ-
ле фо ны. А я ў ашчад ную ка су за бег ла, 
збе га ла ў кра му, па пра сі ла тых, хто там 
пра цуе, усім на вед валь ні кам па ве дам-
ляць аб ін фар ма цый ным дні. Збя ром лю-
дзей, ка му ці ка ва, ка неш не.

А яшчэ Ган на Паў лаў на спя вае ў цар-
коў ным хо ры, а так са ма на сцэ не мяс цо-
ва га До ма куль ту ры пад час кан цэр таў.

— «Зор кі» да нас ужо га доў пят нац цаць 
як не пры яз джа лі. Вось і ла дзім кан цэр-
ты для ся бе са мі. Да нас з ін шых Да моў 
куль ту ры пры яз джа юць са ма дзей ныя ар-
тыс ты, і на шы ка лек ты вы ез дзяць у ін шыя 
вёс кі вы сту паць.

Яшчэ ад на «гра мад ская на груз ка» — 
эк скур сіі ў ста ра даў няй Воль наў скай 
царк ве, якія Ган на Паў лаў на пра во дзіць 
для ту рыс таў. Да рэ чы, у гэ тым хра ме яна 
па су мя шчаль ніц тве яшчэ і каз на чэй.

— Ста расць мя не до ма не за ста не, — 
ка жа Ган на Паў лаў на.

Дзіў на, але гэ тая ма лень кая жан чы-
на — рэ аль ная сі ла, здоль ная мя няць да 
леп ша га жыц цё лю дзей.

Дзі я на РО НІ НА.

Аў та хла му Аў та хла му 
не мес ца не мес ца 

на мін скіх на мін скіх 
ву лі цахву лі цах

НЕ ЯК у раз мо ве з ка рэс пан дэн там «МС» 

стар шы ня Мінск ага га рад ско га Са ве та 

дэ пу та таў Анд рэй Буг роў за зна чыў, 

што яго, з ад на го бо ку, ра дуе коль касць 

лег ка вых аў та ма бі ляў ва ўлас нас ці 

мін чан.

Гэ та адзін з важ ных па каз чы каў рос ту
даб ра бы ту га ра джан, іх за мож нас ці. 
У Мін ску ўжо ня ма ла сем' яў, дзе дзве і на-
 ват тры ма шы ны. Га рад скія ўла ды імк нуц-
ца ства раць ап ты маль ныя ўмо вы для іх 
за хоў ван ня: бу ду юц ца шмат па вяр хо выя
пар кін гі, ад кры ва юц ца плат ныя пар коў кі. 
А з ін ша га бо ку, ве лі зар ная коль касць 
пры ват ных транс парт ных срод каў ства рае і 
шэ раг іс тот ных праб лем, ска заў та ды Анд-
рэй Буг роў.

Дня мі ад ной з та кіх праб лем ушчыль-
ную за ня ўся Мін гар вы кан кам. Дак лад ней, 
у цэнт ры ўва гі апы ну лі ся ста рыя ма шы-
ны, якія доў гі тэр мін не экс плу а ту юц ца, 
год і больш ста яць на пры ко ле, па кры лі-
ся тоў стым сло ем пы лу, за рас лі бру дам, 
част ко ва раз укам лек та ва ныя. Яны моц на 
псу юць вон ка вы вы гляд мін скіх два роў, 
ву ліц і за вул каў.

Та му, як вы ні кае з ін фар ма цыі, раз ме-
шча най на сай це Мін гар вы кан ка ма, га-
рад скія ўла ды вы ра шы лі больш ра шу ча 
зма гац ца з аў та хла мам. Па да ру чэн ні стар-
шы ні гар вы кан ка ма Ула дзі мі ра Ку ха ра ва 
вы зна ча ны ад каз ныя за вы ка нан не гэ тай 
ра бо ты: ад мі ніст ра цыі ра ё наў і ГА «Га ра-
жы, аў та ста ян кі і пар коў кі». Іх прад стаў ні-
кам прый дзец ца ра за брац ца з пры клад на з 
ты ся чай кі ну тых ма шын. На га да ем, сё ле та 
толь кі з па чат ку кра са ві ка та кіх транс парт-
ных срод каў на ахоў ныя ста ян кі пе ра ве зе-
на ка ля 200. По тым у амаль па ло вы гэ тых 
ма шын аб' яві лі ся гас па да ры, але больш за 
сот ню ака за лі ся ні чые. Апош нія, хут чэй за 
ўсё, ча кае ўты лі за цыя.

Зма гац ца за чыс ці ню мін скіх два роў 
мяс цо вым ула дам го ра да да па ма гае пра-
гра ма, з да па мо гай якой мож на ад соч-
 ваць ма шы ны, што ўжо даў но не экс плу а-
 ту юц ца.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

СТАР ШАЯ ПА ВЁС ЦЫСТАР ШАЯ ПА ВЁС ЦЫ
Мяс цо вая зна ка мі тасць Ган на Паў лаў на

Сель скі ста рас та — на пэў на, 
са мая дэ ма кра тыч ная ўла да 

з усіх маг чы мых. Гэ та вы бар ная 
па са да, пры чым вы бі ра юць 
ста рас ту ад кры тым га ла са ван нем.

Усе да сяг нен ні або 
не да пра цоў кі ста рас ты — 

як на да ло ні. Вёс ка, ся ло, 
аг ра га ра док — гэ та па азна чэн ні 
ма лень кі на се ле ны пункт.

Ста рас та ў вёс цы — 
як гас па дар у до ме. Важ на 

кла па ціц ца аб тым, каб бы ло 
чыс та, утуль на, свое ча со ва 
па праў ляць не па лад кі. З ін ша га 
бо ку — нель га за бы ваць 
аб псі ха ла гіч ным клі ма це ў сям'і. 

30 октября 2020 года состоится внеочередное об-
щее собрание акционеров ОАО «Житковичлес».

 Повестка дня собрания: об итогах финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 9 ме-
сяцев 2020 г.

Дата составления списка акционеров для 
регистрации участников собрания – 10 октября 
2020 года;

- форма проведения собрания – очная;
- место проведения собрания – по адресу: 

г. Брест, ул. Куйбышева, 13;
- время проведения собрания – 13.00;
- время регистрации участников собрания: 

с 12.30 до 12.50.
 При себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность (для представителя ак-
ционера – доверенность).

 Время и место ознакомления акционерами 
с материалами по вопросам повестки дня собра-
ния: в рабочие дни с 14.00 до 16.00 с 23 октября 
2020 года по месту нахождения общества: Гомель-
ская обл., г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80, и в день 
проведения собрания с 10.00 до 12.00 по месту 
проведения собрания.
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