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Стар шы нi ра ён ных i Гро дзен ска-
га га рад ско га Са ве таў дэ пу та таў 
па бы ва лi ў Мас тах, дзе азна ё мi-
лi ся з во пы там ра бо ты ор га наў 
мяс цо ва га кi ра ван ня i са ма кi ра-
ван ня. У пры ват нас цi, на ве да лi 
Ку ры ло вiц кi дом-iн тэр нат для 
са ста рэ лых i iн ва лi даў, ра ён ны 
цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня, дзе ад кры та са цы яль ная гас-
цi ная для лю дзей, што тра пi лi ў 
скла да ную жыц цё вую сi ту а цыю, 
Дуб нен скi да школь ны цэнтр раз-
вiц ця дзi ця цi, па гля дзе лi, як на ла-
джа на сiс тэ ма раз дзель на га збо-
ру i пе ра пра цоў кi ка му наль ных 
ад хо даў, як на во дзiц ца па ра дак 
на мо гiл ках... А пад вод зя чы вы нi-
кi се мi на ра, аб мер ка ва лi ак ту аль-
ную ця пер тэ му ад мi нiст ра цый на-
тэ ры та ры яль на га ўлад ка ван ня.

Да пры кла ду, у Мас тоў скiм ра ё не ня даў-
на лiк вi да ва ны Га лу боў скi i Гля да-
вiц кi сель са ве ты з уклю чэн нем iх 
тэ ры то рый i раз ме шча ных там на-
се ле ных пунк таў у склад Ку ры ло-
вiц ка га i Лун нен ска га сель са ве таў. 
Мяс цо выя ўла ды лi чаць уз буй нен не 
сель са ве таў вы му ша ным кро кам, якi 
дык ту ец ца са мiм жыц цём, па коль кi 
з кож ным го дам, на жаль, лю дзей у 
вёс ках за ста ец ца ўсё менш. Да та-
го ж, цi пра вiль на, ка лi на ад ной тэ-
ры то рыi зна хо дзяц ца два або на ват 
тры сель са ве ты i толь кi адзiн сель-
ска гас па дар чы ка а пе ра тыў, ад яко-
га за ле жыць вы ра шэн не мно гiх пы-
тан няў жыц це за бес пя чэн ня лю дзей? 
Не зра зу ме ла, на прык лад, з кiм са 

стар шынь сель скiх Са ве таў трэ ба ўзгад няць 
пры зна чэн не кi раў нi ка гас па дар кi.

Ра зам з тым, у пы тан нях ап ты мi за цыi 
ад мi нiст ра цый на-тэ ры та ры яль на га па дзе-
лу не па вiн на быць кам па ней шчы ны.

— Ка лi вы са бра лi ся гэ та зра бiць без 
пад ра бяз на га аса бiс та га кан так ту з кож-
ным жы ха ром та го цi iн ша га на се ле на га 
пунк та, якi збi ра е це ся да лу чаць да iн ша-
га сель са ве та, — нi чо га не атры ма ец ца. 
Аб мер ка ван ня толь кi праз iн тэр нэт, праз 
сайт рай вы кан ка ма не да стат ко ва. Трэ ба 
су стра кац ца з мяс цо вы мi жы ха ра мi на 
мес цах, во чы ў во чы. Мы так i зра бi лi. 
На прык лад, у Страль цах ча ты ры ра зы 
схо ды збi ра лi. Пры чым ула да па вiн на 
лю дзям шчы ра ска заць: «Гра ма дзя не, 
ка лi мы ў су вя зi з рэ ар га нi за цы яй сель-
са ве таў бу дзем вас горш аб слу гоў ваць i 
нас за кi да юць скар га мi, то гэ тыя кi раў нi кi 
пра ца ваць не бу дуць», — ад зна чае стар-
шы ня Мас тоў ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Ва ле рый ТА БА ЛА.

Ме на вi та з та кiх па зi цый па ды хо дзi-
лi да ад мi нiст ра цый на-тэ ры та ры яль ных 
змя нен няў i ў Аст ра вец кiм ра ё не. У вы нi-
ку рэ ар га нi за цыi сель са ве таў за ста ло ся 
пяць пяр вiч ных ор га наў мяс цо вай ула-
ды, ме жы якiх су па да юць з тэ ры то ры яй 
сель гас прад пры ем стваў. Пры чым па ды-
хо ды ў кан крэт ных сi ту а цы ях бы лi свае. 
Пас ля аб' яд нан ня Спон даў ска га i Мi ха-
лiш каўс ка га, Тро ке нiц ка га i Вар нян ска-
га сель са ве таў цэнт ра мi но ва ўтво ра ных 
сель са ве таў ста лi ад па вед на Мi ха лiш кi i 
Вар ня ны. На се ле ныя пунк ты ўжо бы ло-
га Аст ра вец ка га сель са ве та ўвай шлi ў 
склад Гу да гай ска га i Гер вяц ка га сель са-
ве таў. А Па доль скi i Кя ме лiш каў скi сель-
са ве ты пас ля аб' яд нан ня ста лi Ры тань-
скiм сель са ве там, бо ме на вi та ў Ры та нi 
зна хо дзiц ца цэнтр.

Пры гэ тым усе ўчаст ко выя iн спек-
та ры мi лi цыi па куль за ста юц ца за ма-

ца ва ны мi за сва i мi тэ ры та ры яль ны мi 
ўчаст ка мi. У да лей шым жа пла ну ец ца 
за ма ца ваць за аб' яд на ны мi сель са ве-
та мi па двое ўчаст ко вых.

Праў да, ня ма яшчэ яс нас цi, за якой сiс-
тэ май пяр вiч ных ор га наў ула ды бу ду чы-
ня: за сель скi мi Са ве та мi i вы кан ка ма мi, 
як i ця пер, аль бо за ад мi нiст ра цы я мi?

— Са праў ды, ка лi пра вод зяц ца вы ба ры 
ў сель скi Са вет, то кан ды да ты ў дэ пу та ты 
зна хо дзяц ца не так прос та. Ад нак трэ ба 
мець на ўва зе, што ка лi не бу дзе сель ска-
га Са ве та i дэ пу та таў, то, зна чыць, у 
гэ та га ор га на ўла ды не бу дзе i свай-
го бюд жэ ту. А бу дзе толь кi тое, што 
рай вы кан кам дасць кi раў нi ку пяр вiч-
на га звя на ўла ды: маў ляў, вось та бе 
гро шы, i зра бi гэ та i гэ та. Ад нак ён 
па вi нен не прос та ха дзiць «з пра цяг-
ну тай ру кой», а мець бюд жэт, дзе 
ёсць срод кi на вы ка нан не кан крэт-
ных ме ра пры ем стваў, маг чы мас цi 
для iх па ве лi чэн ня. Та ды i па тра ба-
ваць з кi раў нi ка мож на. Та му бу дзе 
доб ра, ка лi сель скiя Са ве ты за ста-
нуц ца, — пе ра ка на ны стар шы ня 
Гро дзен ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Сця пан АБУ ХОЎ СКI.

Да рэ чы, ка ля дзе ся цi га доў та-
му ў Гро дзен скiм ра ё не бы лi ска-
ро ча ны два сель са ве ты i, на дум ку 
Сця па на Абу хоў ска га, гэ тае ска ра-
чэн не ся бе не апраў да ла. Асноў ная 
за да ча сель ска га Са ве та — пра ца з 
людзь мi. Але што мож на зра бiць, як дай-
сцi да кож на га ча ла ве ка, ка лi ў сель са ве-
це 3 ра бот нi кi на 7 ты сяч жы ха роў?

З iн ша га бо ку, ка лi на тэ ры то рыi сель-
са ве та за ста ец ца 700, 600 цi на ват 500 ча-
ла век, то яго трэ ба аб' яд ноў ваць з iн шым. 
Мы па вiн ны зы хо дзiць з рэ аль на га жыц ця, 
лi чыць стар шы ня Сло нiм ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Сяр гей РА ГО ЗIК.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ГА ЛОЎ НЫ «АР ГУ МЕНТ» — ГА ЛОЎ НЫ «АР ГУ МЕНТ» — 
РЭ АЛЬ НАЕ ЖЫЦ ЦЁРЭ АЛЬ НАЕ ЖЫЦ ЦЁ

ТЭ МА ДНЯ

Не каль кi Не каль кi 
по гля даў по гля даў 

на пы тан нi на пы тан нi 
ад мi нiст ра цый на-ад мi нiст ра цый на-
тэ ры та ры яль на га тэ ры та ры яль на га 

ўлад ка ван няўлад ка ван ня

Анд рэй Міх не віч, ня гле-
дзя чы на ма ла досць, 
у Лю бан скім ра ё не ча-
ла век па ва жа ны. На ват 
лю дзі ста ла га ўзрос ту 
звяр та юц ца да яго, вы-
ка рыс тоў ва ю чы імя па 
баць ку. Анд рэй Ана-
толь е віч збі рае ма ла ко 
з улас ных пад соб ных 
гас па да рак жы ха роў на-
се ле ных пунк таў Не жын 
і Ка му на.

— Што пад штурх ну ла да та-
ко га кро ку? — ён не на доў га 
за дум ва ец ца. — Трэ ба ж не як 
за раб ляць, та му і вы ра шыў па-
спра ба ваць ся бе ў гэ тым кі рун ку. 
Дзя куй, ра ён ныя ўла ды пай шлі 
на су страч, пад тры ма лі. Ку піў я 
па тры ма ны ма ла ка воз і па чаў 
ра ней не зна ё мую спра ву.

Больш чым за два га ды ра-
бо ты ні ў кі раў ніц тва ра ё на, ні ў 
сы ра роб на га за во да не ўзнік ла 
ні я кіх пы тан няў да якас ці аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва і якас ці 
пра дук цыі. Спа чат ку бы ло ня-
лёг ка. Перш за ўсё да но ва га 
ма ла ка збор шчы ка пры гля да-
ла ся мяс цо вае на сель ніц тва. 
Анд рэй іх так са ма па сту по ва 
вы ву чаў, на ладж ваў аса біс тыя 
ста сун кі. Лю дзі тут з ха рак та-
рам: не пры муць ча ла ве ка з 
пер ша га ра зу — лі чы, на заўж-
ды. Ця пер у ма ла до га прад пры-
маль ні ка да кож на га здат чы ка 
аса біс ты па ды ход. У ад на го 
па ці ка віц ца са ма ад чу ван нем, 
спра ва мі, з кімсь ці па жар туе, 

не ка му ўсміх нец ца — і з усі мі 
тры ма ец ца вет лі ва, на «вы».

Як пры знаў ся мой су раз-
моў ца, пер шым ча сам бы лі 
праб ле мы з тлус тас цю ма ла-
ка, якое не ка то рыя раз баў ля лі 
ва дой. Але Анд рэй Міх не віч і 
ад гэ тай «пры выч кі» зем ля коў 
ад ву чыў.

— Раз у дзе сяць дзён я бя-
ру про бы на ана ліз. Для мя не 
ўсе гас па да ры ад ноль ка выя, да 
ўсіх стаў лю ся спра вяд лі ва: якую 
тлус тасць ма ла ка па каз вае пры-
бор, та кую і стаў лю, — ка жа мой 
су раз моў ца. — Але, зда ра ец ца, 
іду на су страч лю дзям, ка лі пра-
дук цыя кры ху не да цяг вае да ба-
за вай тлус тас ці: ка ро вы, як лю дзі 
— у кож най свае ад мет нас ці ар-
га ніз ма. Для мя не га лоў нае, каб 
жы ха ры пры но сі лі ма ла ко ад па-
вед на га га тун ку, аха ло джа нае, 
не пра кіс лае. Гэ тыя па ра мет ры 
стро га кант ра люю. На па чат ку 
ся рэд няя тлус тасць скла да ла 3 
— 3,3 пра цэн та, за раз яна да хо-
дзіць да 3,8 пра цэн та.

Ка лі ра ней хтось ці імк нуў ся 
здаць кіс ла ва тае ма ла ко, то ця-
пер та кое вы клю ча на, усе ве да-
юць, што брак не прой дзе. Пас-
ля вя чэр ня га да ен ня вёд ры і бі-
то ны вяс коў цы, па па тра ба ван ні 
ма ла збор шчы ка, за хоў ва юць у 
хо ла дзе — у кож на га свае ме та-
ды. І на ват пры звы ча і лі ся кі даць 
у ёміс тас ці плас ты ка выя бу тэль-
кі з за ма ро жа най ва дой. Уся го ж 
Анд рэй Ана толь е віч збі рае што-
дзень да 2,7 то ны ма ла ка. Не 
бы ло вы пад ку, каб за вод вяр-
нуў пра дук цыю з-за ўтры ман ня 
ан ты бі ё ты каў, не да стат ко вай 
шчыль нас ці ці па вы ша най кіс-
лот нас ці. І з бо ку на сель ніц тва 
так са ма скар гаў ня ма.

Па чы нае прад пры маль нік 
збор ма ла ка ў шэсць га дзін ра-
ні цы, каб па спець здаць яго на 
за вод да та го, як пры пя чэ сон ца. 
Праў да, не ка то рыя скар дзяц-
ца, што за ра на, але боль шасць 
пры вык ла да та ко га гра фі ка, ра-
зу ме юць, што пра дук цыю трэ ба 
хут чэй пе ра пра ца ваць, каб не 
са пса ва ла ся. «Ды і для мя не 
зруч на са браць ма ла ко як най-
хут чэй, а ас тат ні час пры свя ціць 
сва ім спра вам, сям'і», — лі чыць 
Анд рэй Міх не віч.

Анд рэй ву чыц ца за воч на 
ў Бе ла рус кім на цы я наль ным 
тэх ніч ным уні вер сі тэ це на аў та-
трак тар ным фа куль тэ це. Хут ка 
ў яго аба ро на дып ло ма, і хло-
пец час та на вед вае на ву чаль-
ную ўста но ву: то кан суль та цыя 
па трэб на, а то і но вая спе цы я лі-
за ва ная лі та ра ту ра, якой ня ма 
ў Лю ба ні. Акра мя та го, з сям' ёй 
трэ ба па быць, да па маг чы жон-
цы па до гля дзе ся мі ме сяч на га 
сы на, на ве даць баць коў.

— Я сам не мяс цо вы, з Лі ды. 
На па чат ку ў Лю бань пе ра еха лі 
баць ка з ма май, — кан ста туе 

ён. — Скла да на ім бы ло на но-
вым мес цы, і та ды я вы ра шыў 
пад ацца сле дам, каб пад тры-
маць, да па маг чы. Ды так і за-
стаў ся тут. І ця пер, як і мая жон-
ка, лі чу ся бе мяс цо вым.

У ма ла до га прад пры маль-
ні ка шмат пла наў на бу ду чы-
ню. Перш за ўсё — па шы рыць 
спра ву. А для та го, каб на браць 
ра бот ні каў, на быць но вую тэх-
ні ку, трэ ба за рэ гіст ра ваць пры-
ват нае ўні тар нае прад пры ем-
ства. Ця пер жа да во дзіц ца спа-
дзя вац ца толь кі на свае сі лы. 
«Зда ра ла ся, што ха це ла ся ўсё 
кі нуць, — шчы ра пры зна ец ца 
Анд рэй. — Але не мог пад вес ці 
лю дзей, кі раў ні коў ра ё на, якія 
мне па ве ры лі і да ве ры лі ад каз-
ную спра ву».

Анд рэй Ана толь е віч ро біць 
усё не аб ход нае, каб ства рыць 
ма ла ка здат чы кам больш зруч-
нас цяў, асаб лі ва па раз лі ках за 
зда дзе ную пра дук цыю.

— Ра ней гро шы за ма ла ко 
сы ра роб ны за вод пе ра во дзіў 
на мой ра ху нак за кож ныя па-
пя рэд нія 10 дзён. У сваю чар-
гу, лю дзі атрым лі ва лі гро шы 
па пла цеж ных ве да мас цях пад 
рос піс. За тым пра цэнт ная стаў-
ка за зняц це на яў ных срод каў 
па вя лі чы ла ся да 2 пра цэн таў. 
І я вы ра шыў пе ра вес ці ўсіх на 
карт кі.

Бяс спрэч на, та кім но ва ўвя-
дзен нем бы лі не за да во ле ны ў 
пер шую чар гу па жы лыя лю дзі, 
якія, як па жар та ваў Анд рэй, 
пры вык лі за хоў ваць свае збе-
ра жэн ні не ў ашчад ных бан ках, 

а ў трох літ ро вых сло і ках. Ця пер 
жа на огул раз ліч вац ца з ма ла-
ка здат чы ка мі бу дзе сы ра роб-
ны за вод — без па срэд ніц кіх 
па слуг.

На дум ку Анд рэя Міх не ві ча, 
ма ла ком зай мац ца вы гад на. 
Ка лі ён па чы наў спра ву, за літр 
пра дук цыі ў за лі ко вай ва зе лю-
дзі атрым лі ва лі па 965 руб лёў, 
ця пер жа — 2555 руб лёў. Зда-
ча ма ла ка пры но сіць у ся мей ны 
бюд жэт важ кую пры баў ку: ад 
500 ты сяч да трох міль ё наў руб-
лёў кож ныя 10 дзён у за леж нас-
ці ад коль кас ці ка роў у гас па-
дар цы. Для Анд рэя Міх не ві ча 
гэ тая ра бо та скла да ная, цяж-
кая: ле там ран нія пад' ёмы, спё-
ка, зі мой — за ме це ныя да ро гі. 
Ра зам з тым, яна пры быт ко вая, 
та му і ў бу ду чым усе ста ран ні 
ма ла до га іні цы я тыў на га прад-
пры маль ні ка па він ны аку піц ца 
цал кам.

Больш бы та кіх ра бот ні каў — 
маг чы ма, і жы лі б та ды знач на 
лепш.

— Са праў ды, та кія ма ла дыя 
лю дзі, як Анд рэй Міх не віч, на 
ва гу зо ла та: ста ран ны, ад каз-
ны, іні цы я тыў ны. Та кіх, як ён, 
вар та пад трым лі ваць, што і ро-
біць ра ён нае кі раў ніц тва, — лі-
чыць стар шы ня Лю бан ска га ра-
ён на га Са ве та дэ пу та таў Алег 
Га лоў чыц.

Ра ней у рэ гі ё не за куп ля лі 
ма ла ко толь кі сель ска гас па-
дар чыя прад пры ем ствы. Ця пер 
да спра вы пад клю чы лі ся адна 
фер мер ская гас па дар ка і тры 
ін ды ві ду аль ныя прад пры маль-
ні кі. Ма ла ко яны зда юць на Лю-
бан скі сы ра роб ны за вод, і праб-
лем з раз лі ка мі не ўзні кае.

Уво гу ле на Лю бан шчы не вя-
лі кая ўва га на да ец ца раз віц цю 
ўлас ных пад соб ных гас па да-
рак. Пры гэ тым кож ны год на-
зі ра ец ца тэн дэн цыя да зні жэн-
ня па га лоўя жы вё лы, зрэш ты, 
як і ва ўсіх ра ё нах рэс пуб лі кі: 
сель скае на сель ніц тва ста рэе, 
мо ладзь не хо ча для ся бе ліш-
ніх кло па таў. Ра зам з тым, ёсць 
лю дзі, якія тры ма юць і па тры, і 
па пяць ка роў.

Сён ня ў пры ват ных гас па-
дар ках ра ё на — 1732 ка ро вы. 
За пяць ме ся цаў з па чат ку го да 
за куп ле на 1917 тон ма ла ка, па 
1107 кі ла гра маў на кож ную. На 
ўзроў ні воб лас ці гэ та дзесь ці 
чац вёр тае мес ца. 

— Да дам, што з кар ма мі ў 
нас праб лем ня ма, — пад крэс-
ліў Алег Га лоў чыц. Не ка то рыя 
сель гас ар га ні за цыі вы дзя ля юць 
за зда дзе нае ма ла ко і жы вё лу 
га то вае се на, ін шыя — се на-
ко сы, за бяс печ ва юць зер нем. 
У ра ё не да стат ко ва кам бі кар-
моў, ды і са мі жы ха ры вы рошч-
ва юць на сва іх пры ся дзіб ных 
участ ках збож жа выя куль ту ры.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

МЯСЦОВЫ ЧАС

Ма ла ко «ліш нім» 
не бы вае

Для Анд рэя Міх не ві ча га лоў нае — 
свое ча со ва яго са браць

Ма ла ка збор шчык Ма ла ка збор шчык 
Анд рэй Міх не віч.Анд рэй Міх не віч.
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КУЛЬ ТУ РА БЫЦ ЦЯ

Што 
за фа са дам?
Чыс цi ня — гэ та брэнд на шай кра i ны, та кi ж, як бе ла-
веж скi зубр, дра нi кi цi Мiр скi за мак. Ту рыс тыч ныя 
сай ты мiль га юць за хоп ле ны мi вод гу ка мi па да рож нi-
каў аб чыс цi нi ву лiц Мiн ска, аб крыш таль нас цi азёр, 
аб све жа сцi па вет ра ў ля сах. Зрэш ты, ча сам ту рыс-
ты ба чаць толь кi яр кую вок лад ку, тое, што мы хо-
чам, каб яны ўба чы лi...
Рас кi да ныя не да кур кi на пры пын ку аў то бу са iм не 
па ка жуць. I сты хiй ную звал ку на ўскрай ку сель скiх 
мо гi лак — так са ма. Цi за ва лы смец ця ў пар ку яко-
га-не будзь рай цэнт ра пас ля свят ка ван ня вы пуск но га, 
да пры кла ду.

Го ры, але не ал маз ныя
— Не маг чы ма гу ляць з дзець мi, — скар дзiц ца ма цi дзвюх дзяў-

чат-па год каў, з якой мы рэ гу ляр на су стра ка ем ся на бе ра зе Жло-
бiн ска га во зе ра — ва да ёма, якi зна хо дзiц ца ў га рад ской мя жы Ба-
ра на вi чаў. — Ба ю ся не та го, што дзе цi ў ва ду ўпа дуць, а што пад-
бя руць якую-не будзь дрэнь або ўле зуць... са мi ра зу ме е це ку ды...

Кож ны ве чар на бе ра зе Жло бiн ска га — смет нiк. I не та му, 
што там не пры бi ра юць! Пры бi ра юць як раз рэ гу ляр на i ста-
ран на. Прос та не мо жа двор нiк па спець за ўсi мi, хто хо ча вы-
пiць бу тэ леч ку-дру гую пiў ка ка ля ва ды i за ку сiць су ха ры ка мi 
або чып са мi. Не па спя ва юць за ама та ра мi се мак i цу ке рак, за 
шмат лi кi мi кур ца мi i ад па чы валь нi ка мi, для якiх ула даль нi кi пiў-
ной па лат кi не па кла па цi лi ся пра на яў насць пры бi раль нi. Ку чы 
смец ця ў ба ках, i го ры — ка ля iх.

Цi ка ва, коль кi ж ад хо даў «вы раб ляе» рай цэнтр, та кi, на прык лад, 
як Ба ра на вi чы? Ка ля 55 ты сяч тон што год, ад ка за лi мне ў Ба ра на-
вiц кай га рад ской ЖКГ. З iх 28,5 ты ся чы тон — ад хо ды ка му наль-
ныя (сло i кi, бу тэль кi, упа коў кi ад фаст фу ду i iн шы хлам). Мы з ва мi 
— гэ та зна чыць на сель нiц тва — па кры ва ем толь кi 57 пра цэн таў 
за трат па ўбор цы, вы ва зе i ўты лi за цыi. Ас тат няе — за кошт бюд жэ-
ту. Цэнт раль ныя ву лi цы Ба ра на вi чаў што дня мя туць 55 двор нi каў, 
амаль у два ра зы боль шы штат пры бi раль шчы каў мiк ра ра ё наў. 
Пра цу юць над чыс цi нёй го ра да i 33 кi роў цы смец ця во заў. Уво гу ле, 
смец це ў нас атрым лi ва ец ца за ла тое, ка лi не пла цi на вае.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

А вось фран цуз скi муж бы лой су-
ай чын нi цы, па куль жан чы ны аб ды-
ма лi ся i ве се ла га ма нi лi пра но вую 
ква тэ ру, не як незразумела ся бе 
па во дзiў — здзiў ле на гля дзеў i маў-
чаў. А по тым, ка лi вы пi лi па ке лi ху 
шам пан ска га за су стрэ чу, улад ка-
ва лi ся на ка на пе, фран цуз за га ва-
рыў з гас па да ром до ма. Спа чат ку 
ён па цi ка вiў ся, цi не са цы яль нае 
жыл лё ўяў ляе са бой iх ква тэ ра. А 
ка лi атры маў ад моў ны ад каз, ра зоў 
пяць за да ваў ад но i тое ж пы тан не:

— Ты гро шы пла цiў за гэ тую 
ква тэ ру? А ча му та ды не па да еш у 
суд на не сум лен на га бу даў нi ка?

— У нас так не пры ня та, — 
збян тэ жа на тлу ма чы лi гас па да ры. 
Iх го ра ча пад трым лi ва ла бы лая 
су ай чын нi ца, доў га i эма цы я-
наль на да во дзi ла i на рус кай, i на 
фран цуз скай мо вах, што да бi вац-
ца праз суд доб рай ра бо ты бу даў-
нi коў — спра ва мар ная. Ляг чэй i 
хут чэй са мо му зра бiць ра монт. Ён 
не ра зу меў. Ён зноў i зноў паў та-
раў: «Ка лi ты пла цiш гро шы, то 
не па вi нен уся ляц ца ў ква тэ ру, 
па куль яе не да вя дуць да ла ду». 
Фран цуз та ды на ват кры ху па-
крыў дзiў ся, што лю дзi не ра зу ме-
юць та кiя прос тыя рэ чы. I яны рап-
там ад чу лi ся бе ня ём ка за не ахай-
на па кле е ныя шпа ле ры, за дзiр ку 
ў ван ным па коi, якую ўтва ры ла 
не дак ла дзе ная плiт ка, за кры вы, з 
буг ра мi, лi но ле ум i за цэ лы шэ раг 
iн шых бу даў нi чых ля паў...

Прай шлi га ды. Мае сяб ры зра-
бi лi на леж ны ра монт, вы пла цi лi 
крэ дыт у сцiс лыя тэр мi ны (да па-
маг ла iн фля цыя), але той кан фуз 
з фран цу зам час та ўспа мi на юць 

на ват у кан тэкс це з 
роз ны мi iн шы мi жыц-
цё вы мi сi ту а цы я мi. 
На прык лад, у су вя зi 
са скан даль най гiс то-
ры яй брэсц кай фiр мы 
«Аб лiч ча». Пра па ку-
ты пад ма ну тых доль-
шчы каў «Аб лiч ча» 
рас каз ва лi цi не ўсе срод кi ма са вай 
iн фар ма цыi. Пi са ла i на ша га зе та 
(адзiн з ма тэ ры я лаў «Яго «Аб лiч-
ча» — толь кi фор ма» 17.02. 2011. 
— Аўт.) Ця пер ды рэк тар фiр мы 
пад след ствам. Да мы, што ма юць 
ста тус элiт на га жыл ля, да бу доў вае 
iн шая ар га нi за цыя, а лю дзям, якiя 
поў нас цю апла цi лi кошт ква тэр, да-
вя ло ся пла цiць яшчэ. I ня ма ла. Дык 
вось, су ды не раз пры ма лi ра шэн-
не вяр нуць гро шы та му цi iн ша му 
доль шчы ку. Але нi хто не рас ка заў, 
як i ка го пры му сiць вы кон ваць ра-
шэн не су да. Фiр ма — банк рут. На 
ра хун ку гро шай ня ма. Хто iх вы пла-
цiць? Толь кi, на прык лад, фран цу зу 
гэ та не па тлу ма чыш. Гэ та на шы на-
цы я наль ныя асаб лi вас цi. Iх, вi даць, 
мож на на зваць ад сут нас цю пра ва-
вых тра ды цый. Тым i ка рыс та юц ца 
роз ныя вы твор цы, ка лi да зва ля юць 
са бе вы пус каць яў ны брак. I бу даў-
нi кi — у пер шых ра дах.

У па чат ку ма тэ ры я лу га вор ка 
iш ла пра дом, якi раз ме шча ны 
ў но вым мiк ра ра ё не аб лас но-
га цэнт ра — «Вуль ка» па ву лi цы 
Вуль каў скай. I вось лi та раль на 
днямі ў кар пункт па зва нi лi ця пе-
раш нiя на ва сё лы з гэ та га ж ра ё на. 
Яны атры ма лi ква тэ ру ў до ме па 
ву лi цы Мах но вi ча, 19.

Бу даў нi ча-ман таж нае ўпраў лен-

не трэс та №8 зда ло дом паў та ра 
го да та му. З той па ры жыль цы не 
стам ля юц ца пi саць пiсь мы ў роз-
ныя iн стан цыi, звяр тац ца на «пра-
мыя лi нii» i да служ бо вых асоб. У 
ад каз да iх пры хо дзяць цэ лыя ка-
мi сii i асоб ныя спе цы я лiс ты, агля-
да юць, кi ва юць га ло ва мi, неш та 
за пiс ва юць. Толь кi вось ро бiц ца па 
вы праў лен нi бра ку вель мi ма ла.

Як рас ка за лi гас па да ры ква тэр, 
най больш цер пяць лю дзi на 9-м па-
вер се. Ця чэ дах. Ка лi iдуць даж джы 
(а гэ тым ле там яны iдуць вель мi 
час та), зу сiм дрэн на жыль цам верх-
нiх ква тэр. Сце ны стаў ес цi гры бок, 
аб чым свед чаць цём ныя раз во ды 
па вуг лах. Ця куць i вок ны, але не 
ад даж джу. Са мае цi ка вае, што на 
зва рот аб ня якас ных вок нах дзiў-
на ад рэ ага ва лi са мi бу даў нi кi. Яны 
прый шлi, па гля дзе лi i ска за лi, што 
вi на ва ты... са мi жыль цы, якiя ня пра-
вiль на да гля да юць вок ны, ста вяць 
на пад акон нi кi квет кi. Та му «вок ны 
па це юць», па iх ця чэ ва да. Тое, што 
ва ўсiх ас тат нiх да мах го ра да квет кi 
ста яць на пад акон нi ках, i гэ та ча-
мусь цi не ўплы вае на якасць жыл-
ля, да ўва гi не бя рэц ца. Тым больш 
што квет кi мно гiя жыль цы зня лi, а 
вок ны ця куць да лей.

Не ляг чэй жы вец ца i на пер-
шым па вер се. Ган на Iс ля ма ва, 
гас па ды ня ад ной з ква тэр пер-

ша га па вер ха, рас каз вае, што 
рэ гу ляр на, ра зы два ў ме сяц, у iх 
пра ры вае ка на лi за цый ную тру бу 
ў пад ва ле. Та ды пах ста iць ней-
ма вер ны. Да во дзiц ца вы клікаць 
ава рый ную бры га ду ка му наль най 
служ бы. Па куль яны пры едуць, 
па куль ад пам пу юць змес цi ва, ед-
кiм па хам па спя вае на сы цiц ца ўсё 
на ва кол ле. Вы вет ры ва ец ца ён по-
тым тыд ня мi.

У до ме боль шасць жыль цоў, як 
i Ган на, мае ма лых дзя цей, якiм, 
без умоў на, шко дзяць i не пры ем-
ныя па хi, i вiль гаць у ква тэ рах. 
Ма ту лi пi шуць, а iм ад каз ва юць... 
Праў да, апош нiм ча сам з'я вi ла ся 
на дзея ў жыль цоў га рот на га до-
ма. Да iх на пра цу прый шоў но вы 
стар шы ня ка а пе ра ты ва — Алег 
Ляль ко. Ён пра цуе ўся го ме сяц. 
Але спра ву ро бiць сум лен на. На-
прык лад, здо леў пры цяг нуць спе-
цы я лiс таў, якiя вы явi лi пры чы ну 
бяс кон ца га пра ры ву ка на лi за цыi. 
Та кiм чы нам, з'я вi ла ся маг чы-
масць яе ўста ра нiць...

Мы бу дзем са чыць за гiс то ры яй 
пе ра пiс кi з ад каз ны мi асо ба мi жы-
ха роў до ма па ву лi цы Мах но вi ча (i, 
га лоў нае, за яе вы нi ка мi) i аба вяз-
ко ва рас ка жам пра гэ та чы та чам. 
Дом жа яшчэ на га ран тыi, i агрэ хi 
вы праў ляць бу даў нi кi аба вя за ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Ка лi дах... 
нi жэй 

за плiн тус
Два га ды за мест нар ма тыў ных трох 

ме ся цаў ра ман та ваў ся дах трох па-
вяр хо ва га до ма № 11 па ву лi цы Даб-
ра воль ска га ў Жыт ка вi чах. Урэш це 
спе цы я лiс ты iн спек цыi Дэ парт амен та 
дзярж буд наг ля ду па Го мель скай воб-
лас цi вы нес лi свой вер дыкт: якасць вы-
ка на ных ра бот з'яў ля ец ца не зда валь-
ня ю чай, дах не ад па вя дае не аб ход ным 
спа жы вец кiм i экс плу а та цый ным ха-
рак та рыс ты кам. У вы нi ку па тра бу ец ца 
яго поў ная за ме на.

Унi тар нае прад пры ем ства «Жыт ка вiц кi ка-
му наль нiк», якi быў за каз чы кам ра бот па кап-
ра мон це бу дын ка, не аб грун та ва на пры няў у 
пад рад чы ка — прадпрыемства «Жло бiн бу дiн-
вест» ра бо ту, якая не ад па вя дае па тра ба ван-
ням пра ект най да ку мен та цыi. Гэ та ўжо за клю-
чэн не i Ка мi тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Го мель-
скай воб лас цi. Як рас ка заў га лоў ны спе цы я лiст 
упраў лен ня кант ро лю га лiн гас па дар кi i гра шо-
ва-крэ дыт най сфе ры Дзмiт рый Пры ко та, лiс ты 
шы фе ра на да ху не бы лi пра вiль на за ма ца ва ны. 
Ва да сцё ка выя тру бы цi ад сут нi ча юць уво гу ле, 
цi за кан чва юц ца за над та вы со ка. Зра зу ме ла ж, 
на двор'е за час вель мi доў га га ра мон ту змя ня-
ла ся не ад на ра зо ва, i дождж не ча каў, па куль 
у бу даў нi коў бу дзе на строй ха ця б ча со ва за-
крыць цэ ла фа нам дах, якi ра ман ту ец ца. У вы-
нi ку жы ха ры не толь кi верх ня га па вер ха, але i 
iн шых атры ма лi «бо нус» у вы гля дзе па цё каў, 
са пса ва ных шпа лер i атру ча на га на строю. Да-
рэ чы, боль шасць не вы тры ма лi i за свой кошт 
зра бi лі кас ме тыч ны ра монт у ква тэ рах.

Па куль пра ва ахоў ныя ор га ны шу ка юць кi-
раў нi коў пад рад най ар га нi за цыi, якiя знiк лi ў 
не вя до мым кi рун ку, ад ду вац ца за афi цый на 
ўве дзе ны ў экс плу а та цыю ле тась аб' ект да вя-
дзец ца КУП «Жыт ка вiц кi ка му наль нiк». Пры 
гэ тым, ад зна ча юць у Ка мi тэ це дзяр жаў на га 
кант ро лю Го мель скай воб лас цi, ня гле дзя чы на 
за ка на даў чую за ба ро ну аплач ваць ня якас ную 
ра бо ту, апла та бы ла пра ве дзе на прад пры ем-
ствам свое ча со ва i ў поў ным аб' ёме: за кошт 
мэ та вых ад лi чэн няў гра ма дзян у агуль най су ме 
звыш Br22 млн. Ця пер прад пры ем ству на стой лi-
ва пра па на ва на за бяс пе чыць вяр тан не мэ та вых 
ад лi чэн няў гра ма дзян, якiя бы лi вы дат ка ва ны 
на апла ту ня якас на вы ка на ных ра бот, i пры няць 
ме ры па вы праў лен нi не да хо паў. А зна чыць, 
зра бiць дах на но ва.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

ПА БУ ДА ВАЦЬ — ПА БУ ДА ВАЦЬ — 
ПА БУ ДА ВА ЛI. ПА БУ ДА ВА ЛI. 

Як жыць?Як жыць?

Прай шло ўжо больш за дзе ся ць га доў з таго 
часу, як мае доб рыя сяб ры перасяліліся ў но-
вую ква тэ ру. Бу даў нi кi зда ва лi дом «пад ключ», 
i, па коль кi iн ша га жыл ля ў iх не бы ло, сям'я з 
ма лы мi дзець мi пе ра еха ла ў но вую двух па ка-
ёў ку ад ра зу. Мност ва агрэ хаў, з якi мi ква тэ ра 
бы ла зда дзе на, вы праў ля лi па сту по ва, па ме ры 
на за па шван ня гро шай. Ад ра зу, пер шыя ме ся-
цы, ра бiць ра монт не маг лi, бо пла цi лi з ад ной 
зар пла ты крэ дыт за жыл лё, а гас па ды ня зна хо-
дзi ла ся яшчэ ў дэ крэт ным вод пус ку. I трэ ба ж 
бы ло зда рыц ца, што ў тыя днi Брэст на ве да ла 
iх даў няя зна ё мая — бы лая ад на курс нi ца, якая 
жы ве ў Фран цыi. Брас таў ча не бы лi ра ды гас-
цям, тым больш што пры няць iх вы па да ла не ў 
iн тэр на цкiм па коi, а ў сва ёй улас най ква тэ ры.
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Тац ця на ГРЫН КЕ ВIЧ

Та кiх мi нi-зва лак ў се зон Та кiх мi нi-зва лак ў се зон 
вы яў ля юць ка ля 40.вы яў ля юць ка ля 40.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК


