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Жыц цё 
ў Бар ка ла ба ве

Іван Мі хай ла віч — ча ла век 
спа кой ны і раз важ лі вы. Ён не 
мае жа дан ня да пе ра ме ны мес-
цаў ра бо ты. У яго пра цоў най 
кніж цы ўся го не каль кі за пі саў. 
Пас ля за кан чэн ня сель ска гас-
па дар чай ака дэ міі ён атры маў 
раз мер ка ван не ў Бы хаў скі ра-
ён: пра ца ваў у ад ной з гас па-
да рак га лоў ным ін жы не рам, а 
по тым па ехаў у Бар ка ла ба ва і 
ўзна ча ліў мяс цо вы кал гас імя 
Кар ла Лібк нех та.

— На коль кі я ве даю, ме на-
ві та ў Бар ка ла ба ве быў ство-
ра ны пер шы на Бы хаў шчы не 
сель са вет і ўзнік ла пер шая 
ка му на, — рас каз вае Іван Мі-
хай ла віч. — Пры чым па дэ крэ-
це Ле ні на тут атры ма лі пер шы 
трак тар, і я яшчэ, ка лі пры ехаў 
пра ца ваць сю ды, за спеў жы-
вым та го дзе да, які быў на ім 
пер шым трак та рыс там!

Сам Скрып цоў — ура джэ-
нец Дры бін ска га ра ё на.

— У ма ёй род най вёс цы 
Вяр ба, ка лі я з'яз джаў у «вя-
лі кае жыц цё», бы ло больш за 
70 два роў, — рас каз вае ён. — 
А ця пер за ста лі ся «жы вы мі» 
толь кі не каль кі хат.

Та кі лёс на ўрад ці на пат кае 
аг ра га ра док Бар ка ла ба ва і яго 
на ва кол ле. Лю дзей пры ваб лі-
ва е ста ра жыт ная гіс то рыя гэ-
тых мясцін, ма ляў ні чая пры ро-
да, су час ная інф ра струк ту ра, а 
так са ма і не вя лі кая ад лег ласць 
ад аб лас но га цэнт ра. Трыц-
цаць кі ла мет раў для аў та ама-
та ра — зу сім не ад лег ласць, і 
та му не вы пад ко ва, што сель-
са вет ма са ва аку па ва лі дач ні кі 
— тут «на рэ за лі» 900 участ каў 
пад ле ці шчы.

— Бар ка ла ба ва — гэ та са-
праў ды доб рае мес ца для жыц-
ця, — па цвяр джае Скрып цоў. 
— Ёсць чы гун ка і аў та ма біль-
ныя да ро гі, во да пра вод. Ня-
даў на пра вя лі пры род ны газ. 
Ка лі я пра ца ваў стар шы нёй 
кал га са, мы шмат ра бі лі для 
та го, каб па леп шыць умо вы 
жыц ця лю дзей. Ця пер, ка лі я 

пра цую ў сель са ве це, амаль 
ня ма скар гаў па праб ле мах ва-
ды, да рог, ін шых вы год.

Шу каць 
кан сэн сус

На тэ ры то рыі Бар ка ла баў-
ска га сель са ве та 9 вё сак і ад-
на чы гу нач ная стан цыя. Коль-
касць на сель ніц тва — ка ля 900 
ча ла век.

— Я тут жы ву даў но і аб са-
лют на ўсіх жы ха роў ве даю, — га-
во рыць стар шы ня. — Ужо трэ цяе 
ту тэй шае па ка лен не ста лее на 
ма іх ва чах. Але я не з тых, хто 
лі чыць, што ў наш час кі пень быў 
больш смач ны, і не скар джу ся на 
мо ладзь. Мне, на ад ва рот, па да-
ец ца, што ця пе раш нія ма ла дыя 
лю дзі леп шыя — больш ра зум-
ныя за нас, не та кія на іў ныя.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

— Я даў но за ўва жыў: вяс-
коў цы цэ няць ме на вi та та кiя 
гу тар кi з прад стаў нi ка мi мяс-
цо вай ула ды. Та му пра па-
ную на ве даць аг ра га ра док 
Яхi моў шчы ну ў Па ла чан скiм 
сель са ве це i па гля дзець, як 
там на ла джа ны збор ма ла ка 
ў ся рэ дзi не дня. Та кая прак-
ты ка вы ка рыс тоў ва ец ца да-
лё ка не ўсю ды ў ра ё не. Яе пе-
ра ва гi ў тым, што жан чы нам 
не трэ ба пас ля дой кi не дзе 
за хоў ваць ма ла ко. Яго ад-
ра зу за бi рае iн ды вi ду аль ны 
прад пры маль нiк. А гэ та вель-
мi зруч на i вы гад на як для 
лю дзей, так i для ма лоч на га 
кам бi на та, бо ма ла ко без пра-
ма рудж ван ня пе ра лi ва ец ца 
ў спе цы яль на аб ста ля ва ную 
для яго пе ра во зу цыс тэр ну i 
вель мi апе ра тыў на (праз хвi-
лiн 15—20) да стаў ля ец ца на 
прад пры ем ства, — га во рыць 
Вiк тар Ба ляс ла ва вiч.

Нам па шан ца ва ла: мы 
пры еха лi як раз у той мо мант, 
ка лi гас па ды нi пас ля дой кi ў 

поў дзень зда ва лi ма ла ко 30-
га до ва му iн ды вi ду аль на му 
прад пры маль нi ку Дзмiт рыю 
Алё хi ну. Сам ён з Ма ла дзеч-
на. Ужо два га ды зай ма ец ца 
гэ тай спра вай. Яго тэ ры то рыя 
ахо пу — аг ра га рад кi Яхi моў-
шчы на i Па ла ча ны. За ро бак 
ёсць. На ту раль на, раз мо ва 
з гас па ды ня мi ка роў ад ра зу 
за вя за ла ся аб са мым на дзён-
ным. Апош нiм ча сам пы тан-
нем №1 лi та раль на для ўсiх 
ма ла ка здат чы каў сель са ве та 
ста ла ца на за ку пу ма ла ка ў 
на сель нiц тва. Вось i Зоя Фё да-
раў на Кан дра то вiч вы каз вае 
не за да во ле насць ця пе раш нi мi 
цэ на мi. А яна тут, ба дай, са мы 

ак тыў ны i па ста ян ны здат чык 
ма ла ка. Хут ка бу дзе два га ды, 
як яна на пен сii. Але па-ра ней-
ша му працуе і тры мае дзвюх 
ка роў. Га во рыць, што i 30, i 
20, 10 га доў та му, i сён ня яе 
сям'я мае дзвюх ра гуль. Ця-
пер ад на, пер ша га ацё лу, дае 
ў дзень 20 лiт раў ма ла ка. Дру-
гой ужо шос ты год пай шоў. 
Яе пра дук тыў насць — ка ля 
23 лiт раў. Жы вё лу да гля да-
юць ра зам з му жам, так са ма 
пен сi я не рам. 

— Гро шы па трэб ны, каб 
дзе цям да па маг чы стаць на 
но гi, — ка жа Зоя Фё да раў на.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

НАША АСЯРОДДЗЕ

КА ЛІ ДРЭ ВЫ 
СТА ЛІ 

ВЯ ЛІ КІ МІ...
Дом № 36, што па ву лі цы Ян кі Маў ра ў Мін ску, 
за ся ляў ся ў 1972 го дзе. На ва сё лы шмат 
па пра ца ва лі над упа рад ка ван нем свай го два ра: 
хтось ці па са дзіў кус ты, а нех та дрэ вы: та по лі, 
лі пы, бя роз кі. Сло вам, кож ны зра біў свой унё сак 
у агуль ную спра ву. І ні хто та ды не за дум ваў ся, 
што з ця гам ча су дрэ вы ста нуць вя лі кі мі... і 
пры ня суць не толь кі пры ем ную пра ха ло ду ў 
лет нюю спя ко ту, але і ня зруч нас ці.

— Мы тэ ле фа на ва лі ў жыл лё ва-экс плу а та цый ную служ бу 
№ 48 уні тар на га прад пры ем ства жыл лё ва-экс плу а та цый на га 
ра монт на га аб' яд нан ня № 1 Фрун зен ска га ра ё на, якое аб слу гоў-
вае тэ ры то рыю, дзе зна хо дзіц ца наш дом. Пра сі лі, каб зрэ за лі 
рас кі дзіс тыя дрэ вы, што рас туць пад са мы мі вок на мі. Але да 
гэ та га ча су ні я кай рэ ак цыі на наш зва рот ня ма, — па тэ ле фа-
на ва лі ў рэ дак цыю га зе ты мяс цо выя на сель ні кі.

У два ры до ма су стра каю жан чы ну.
— Вы тут жы вя це? — звяр та ю ся да яе.
— Так, тут, з 1972 го да, — ад каз вае яна.
— А што ска жа це на конт дрэў? — ці каў лю ся ў сва ёй но вай 

зна ё май, Га лі ны Ра ба цэ віч.
— А што тут ска жаш, свят ло ў ква тэ ру не пра пус ка юць. 

Ба чы це, вы цяг ну лі ся аж да пя та га па вер ха. У на шым до ме 
жы вуць дзве ня мог лыя ба буль кі, якія рэд ка вы хо дзяць на ву-
лі цу. Ка лі іх на вед ваю, то па ста ян на скар дзяц ца на віль гаць 
у ква тэ рах. На ад ва рот ным ба ку до ма так са ма шмат це ню і 
ма ла сон ца. Не каль кі га доў та му адзін з муж чын спра ба ваў 
зрэ заць дрэ ва, якое вель мі пе ра шка джа ла, дык са рваў ся з 
вер ша лі ны, раз біў ся. На мой по гляд, трэ ба пра рэ дзіць па сад кі, 
спі ла ваць дрэ вы ха ця б праз ад но. Мне зда ец ца, што на ша му 
до му жыл лё ва-ка му наль ная служ ба не на дае на леж най ува гі. 
Коль кі га доў та му, праў да, пра вя лі ка пі таль ны ра монт, да рож-
кі ў два ры вы кла лі тра ту ар най пліт кай. Але ра бо ты вы ка на лі 
ня якас на — пліт ка пра валь ва ец ца. Ста рыя спа ты ка юц ца, а 
ма лыя на сы раз бі ва юць. Мой су сед звяр таў ся ў ЖЭС, маў ляў, 
пры вя зі це пяс ку, я сам вы праў лю хі бы — ні я кай рэ ак цыі.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ШАНЦ ПА ЧАЦЬ 
НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ

Стар шы ні Свет ла гор ска га рай са ве та Ры го ру 
Му раш ку да во дзіц ца вы ра шаць сён ня роз ныя 
праб ле мы, пры чым ча сам тэр мі но ва, 
асаб лі ва ка лі лю дзі 
звяр та юц ца па да па мо гу.

— Доб ра ўпа рад ка ван не вёс кі, знос старых да моў — ад на 
з са мых ба лю чых тэм...

— Гэ та скла да ная ра бо та, але ж зай ма ем ся ёю сур' ёз на. 
Гро шы вы дзя ляе аб лас ны бюд жэт. На сён няш ні дзень па 
пла не пер ша га паў год дзя зне се на ка ля 120 да моў. За дру-
гое трэ ба знес ці яшчэ 122 да мы — гэ тыя ра бо ты каш ту юць 
пры клад на 480 млн руб лёў. Вось ста іць дом па ся рэ дзі не 
вёс кі. На рэш це знес лі яго, за ка па лі. А пад што пры ста са ваць 
гэ тую зям лю? Лес па са дзіць? Цень бу дзе пе ра шка джаць 
су сед нім ага ро дам. Пад сель гас угод дзі ад даць мяс цо вай 
гас па дар цы не атрым лі ва ец ца, бо трак та рам ту ды не за-
ехаць, зям лю не апра ца ваць. Вя до ма, за раў ноў ва ем гэ тыя 
ўчаст кі, але ж эфект эка на міч ны ад гэ та га не вя лі кі. Доб ра 
там, дзе ага ро ды пры мы ка юць да сель гас угод дзяў. Та ды 
яны да лу ча юц ца да кал гас на га по ля. Па ся род ву лі цы зно сім 
так са ма, але ж імк нём ся пра па ноў ваць та кія ўчаст кі лю дзям, 
каб там се я лі буль бу ці жы та. Ча сам не ха пае тэх ні кі. У нас 
жа прак тыч на ня ма спе цы я лі за ва ных ар га ні за цый, якія б 
зай ма лі ся зно сам да моў, та му пры цяг ва ем ПМС, КЖУП 
«Све тач», ПМК-72. Ёсць скла да нас ці, але ж мы вы ра ша ем 
гэ тыя пы тан ні.

— Ры гор Кузь міч, ся род жы ха роў ра ё на ёсць ня хай і 
не вя лі кая, але ж са мая скла да ная ка тэ го рыя на сель ніц тва 
— са цы яль на не бяс печ ныя. З імі як пра цу е це?

— Мы ар га ні за ва лі ра бо чыя гру пы ў скла дзе на мес ні ка стар-
шы ні рай вы кан ка ма, кі раў ні ка спра ва мі, пра ку ро ра, на чаль ні ка 
мі лі цыі, на чаль ні ка МНС, удзель ні чае так са ма служ ба за ня тас ці, 
рэ дак цыя мяс цо вай га зе ты, ідэа ло гія, аду ка цыя... Прад стаў ні кі 
гэ тых струк тур пра цу юць у сель скіх Са ве тах. Збі ра ем лю дзей, 
якія ўва хо дзяць у гру пу ры зы кі. Аба вяз ко ва кі раў ні ка мяс цо вай 
гас па дар кі за пра ша ем на та кую су стрэ чу. Раз маў ля ем з ча ла-
ве кам, а так са ма пра па ну ем яму пра цу. І ад ра зу ж на ма шы не 
вя зём у баль ні цу на ме даг ляд, праз два дні ўлад коў ва ем на пра-
цу: ка го да гляд чы кам жы вё лы, каго двор ні кам... Та кім чы нам мы 
пра во дзім пра цу з гэ ты мі людзь мі па ўсіх сель скіх Са ве тах. Мы 
пры ма ем кан крэт нае ра шэн не па кож ным асоб ным ча ла ве ку, 
да ём яшчэ шанц па чаць но вае жыц цё. Стар шы ні сель са ве таў 
мо гуць па цвер дзіць: ёсць пры кла ды, ка лі не ка то рых лю дзей 
атры ма ла ся «вы цяг нуць», яны ста лі пра ца ваць, у іх сён ня нар-
маль ныя сем'і.

— Як вы лі чы це, якая ро ля мяс цо вых Са ве таў у су час-
ных умо вах? Бы лі ж мер ка ван ні, што яны не вель мі па-
трэб ны?

— Мой пункт гле джан ня та кі: сён ня сель са ве ты па трэб ны. 
Яны — рэ аль ная апо ра ўсёй вер ты ка лі ўла ды. Гэ та маг чы-
масць лепш ве даць усе праб ле мы лю дзей. Я пры яз джаю ў 
вёс ку, іду да за гад чы цы кра мы, якая з'яў ля ец ца і дэ пу та там 
сель са ве та, і па моч ні кам стар шы ні сель вы кан ка ма. Яна мне 
сі ту а цыю дак лад на вы клад вае па ўсёй вёс цы. Ча сам вель мі 
цяж ка са браць на сход жы ха роў усёй вёс кі, на ват ка лі яна 
не вя лі кая. А праз дэ пу та та пра ўсё мож на да ве дац ца: як жы-
ве кан крэт ная ба буль ка, якія ў яе ўза е ма ад но сі ны з дзець мі, 
ка лі яны пры яз джа юць да ма ці: у дзень пен сіі ці не за леж на ад 
гэ та га. Сель са ве ты — гэ та рэ аль ныя ка на лы для пра вя дзен ня 
дзяр жаў най па лі ты кі на вёс цы. Тым больш што вы бі ра юць у 
дэ пу та ты заў сё ды леп шых. Та му я ўпэў не ны, што на гэ тым 
эта пе фар мі ра ван ня на ша га гра мад ства гэ тую струк ту ру 
трэ ба аба вяз ко ва за ха ваць.

ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ

БЛІС КУ ЧАЯ 
ПРА ЦА...

пра дзей насць ор га наў са ма кі ра ван ня

Фонд ста ра дру ка ва ных і рэд кіх вы дан няў 
Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на ліч вае больш як 70 ты сяч эк зэмп ля раў, 
ва ло да ю чы пры гэ тым лі та ра ту рай, якая 
за кра нае пы тан ні ўзнік нен ня і раз віц ця 
мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня ў роз ных 
кра і нах све ту.

Ад на з най ці ка вей шых ра бот — «Но вей шія те че нія въ 
англійскомъ городскомъ самоуправленіи» (1898 г.), аў та рам 
якой з'яў ля ец ца ня мец кі па лі тык Гу га Лін дэ ман, які вы да ваў 
не ка то рыя свае ра бо ты пад псеў да ні мам К. Гу га, адзін з леп-
шых у Гер ма ніі знаў цаў пы тан няў му ні цы паль на га кі ра ван ня і 
са ма кі ра ван ня.

...Анг лія, ка нец ХІХ ста год дзя. У вы ні ку бур на га раз віц ця 
пра мыс ло вай вы твор час ці і імк лі ва га пры рос ту га рад скіх жы-
ха роў вост ра паў ста ла пы тан не аб ства рэн ні зда ро вых умоў 
жыц ця для іх на сель ніц тва, па коль кі га рад ская гі гі е на — па-
чы на ю чы ад жыл ля на сель ніц тва і да па ха ван ня ня бож чы каў, 
ад за бес пя чэн ня ва дой да пра вя дзен ня сцё ка вых ка на лаў, 
ад доб ра ўпа рад ка ван ня ба за раў да на гля ду за хле ба пя кар-
ня мі — ад но сіц ца да ко ла дзей нас ці га рад ско га кі ра ван ня. 
Не па збеж на ўзнік ла не аб ход насць не толь кі ар га ні за цыі сет кі 
шы ро кіх ву ліц, па ста ян на га пра вя дзен ня но вых шля хоў зно-
сін, але і па вы шэн ня ра зу мо вай аду ка цыі га ра джан: ства рэн-
ня і ўтры ман ня тэх ніч ных школ, на род ных біб лі я тэк, му зе яў, 
кар цін ных га ле рэй і г.д.

Па спя хо вае вы ра шэн не пы тан няў раз віц ця га рад ской 
гі гі е ны па чы на ец ца толь кі ў дру гой па ло ве ХІХ ста год дзя, 
па коль кі ра ней у гэ тай га лі не па на ва лі абы яка васць і ня-
дбай насць, і толь кі хут кае і паў сюд нае рас паў сюдж ван не 
страш ных эпі дэ мій абу дзі ла ў лю дзях сум лен не і страх. 
Ме на ві та ў гэ ты пе ры яд ро бяц ца дзейс ныя за ха ды і з'яў-
ля ец ца дак лад нае ра зу мен не за дач га рад ско га кі ра ван ня. 
Ад нак пер ша па чат ко ва за за да валь нен не па трэб га рад-
ско га на сель ніц тва бя руц ца пры ват ныя прад пры маль ні кі, 
асноў най мэ тай якіх з'яў ля ец ца толь кі аса біс тая вы га да. 
У да лей шым ста но віц ца ві да воч ным, што яны не здоль ны 
пры нес ці якую-не будзь знач ную ка рысць гра мад ству, і га-
рад скія ўпраў лен ні па сту по ва пад па рад коў ва юць іх свай му 
ўплы ву. Крок за кро кам га рад ское са ма кі ра ван не вы цяс-
няе пры ват нае прад пры маль ніц тва і па сту по ва на кі роў вае 
ў сваю ўлас насць збу да ван ні во да- і га за за бес пя чэн ня, га-
рад скія чы гун кі, ба за ры, мо гіл кі, лаз ні, праль ні і г.д., па спя-
хо ва да мі ну ю чы ва ўсіх сфе рах за да валь нен ня гра мад скіх 
па трэб. З пры няц цем у сваё рас па ра джэн не пры ват ных 
прад пры ем стваў сфе ра іх дзей нас ці па шы ра ец ца да не ве-
ра год ных ме жаў.

У гэ тай кні зе аў тар дэ та лё ва раз гля дае пе ра лі ча ныя пы-
тан ні на пры кла дзе раз віц ця га рад ско га са ма кі ра ван ня як у 
Лон да не, так і ў вя лі кіх га ра дах на поў на чы Анг ліі (а так са ма 
Шат лан дыі), шмат ува гі на дае гіс то рыі і праб ле мам раз віц ця 
му ні цы паль на га пра ва.

У кні зе мност ва за хап ляль ных гіс та рыч ных фак таў. Яна 
да поў не на коль кас ны мі ха рак та рыс ты ка мі, таб лі ца мі, на пі са-
на да стат ко ва прос тай мо вай, дзя ку ю чы ча му з'яў ля ец ца зра-
зу ме лай і, у ней кім сэн се, ак ту аль най на ват сён ня. Су час ні кі 
на зы ва юць яе «бліс ку чай пра цай... пра дзей насць ор га наў 
са ма кі ра ван ня».

Азна ё міц ца з гэ тым і ін шы мі вы дан ня мі мож на ў чы таль най 
за ле Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Але на ВІН НІ КА ВА.

РЫ СЫ ДА ПАРТ РЭ ТАРЫ СЫ ДА ПАРТ РЭ ТА УЖО ТРЭ ЦЯЕ УЖО ТРЭ ЦЯЕ 
ПА КА ЛЕН НЕ ПА КА ЛЕН НЕ 

СТА ЛЕЕ СТА ЛЕЕ 
НА ЯГО ВА ЧАХНА ЯГО ВА ЧАХ

Іван Мі хай ла віч Скрып цоў Іван Мі хай ла віч Скрып цоў 
узначальвае Бар ка ла баў скі узначальвае Бар ка ла баў скі 
сель са ве т, што ў Бы хаў скім сель са ве т, што ў Бы хаў скім 
ра ё не, з 2007 го да. ра ё не, з 2007 го да. 
Стар шы ня ве дае тут усіх, Стар шы ня ве дае тут усіх, 
лю біць свае мяс ці ны і лю біць свае мяс ці ны і 
лі чыць, што пры зна чэн не лі чыць, што пры зна чэн не 
мяс цо вай ула ды — мяс цо вай ула ды — 
пра ца ваць з людзь мі.пра ца ваць з людзь мі.

Ля ха вiц кi ра ён мае доб ры 
па тэн цы ял — люд скi, зя мель ны, 
пра мыс ло вы, але вы нi кi пра цы 
гэ та га го да сум ныя. Ра ён тра пiў у 
воб лас цi ў аў тсай да ры, пры чым 
па ўсiх на прам ках. «Спад у 
раз вiц цi на са мрэч ёсць, — 
ад зна чыў гу бер на тар Брэст чы ны 
Кан стан цiн Су мар. — Пры чы най 
та му ба чу нiз кую ад каз насць i 
вы ка наль нiц кую дыс цып лi ну, 
дрэн нае кi раў нiц тва».

Кi раў нiк рэ гi ё на не ску пiў ся на ацэн кi, 
на зы ваў i вi на ва тых, з яго пунк ту гле джан-
ня. Пер шым тра пiў у чор ны спiс стар шы-
ня рай са ве та Яў ген Юр ле вiч. Кан стан цiн 
Су мар ме на вi та яму па ста вiў у вi ну той 
факт, што ў ра ё не па мiж кi раў нi ка мi ня ма 

па ра зу мен ня на столь кi, што па паў злi ўнiз 
эка на мiч ныя па каз чы кi, не вы кон ва ец ца 
да ру чэн не Прэ зi дэн та па ўвод зе ў дзе ян не 
су час ных жы вё ла га доў чых комп лек саў.

— За ня па лая фер ма не мо жа быць мес-
цам пра цы су час на га ча ла ве ка, мо ладзь 
ту ды не пой дзе, на ват не спа дзя вай це ся, 
— гэ та быў ка мень у ага род вя до ма га не 
толь кi ў ра ё не i воб лас цi, але i ў рэс пуб лi цы 
кi раў нi ка-аг ра рыя Вi та ля Бусь ко. — Я ве-
даю, вы ўме е це i лю бi це пра ца ваць, ва шы 
ўра джаi збож жа вых б'юць рэ кор ды ў кра i не, 
але ча му та кое стаў лен не да жы вё ла га доў-
лi? З вы дзе ле ных на рэ кан струк цыю фер-
маў срод каў вы не здо ле лi да гэ та га ча су 
асво iць на ват трэ цяй част кi. Ана ла гiч нае 
ста но вi шча i ў iн шых гас па дар ках. Ка лi на 
пра ця гу паў го да сi ту а цыя не зме нiц ца, не ка-
то рым да вя дзец ца рас стац ца з па са да мi.

«Ка нёк» ра ё на — сель ская гас па дар ка. 
Так бы ло заў сё ды i так па вiн на за стац ца, 
але сён ня сi ту а цыя блiз кая да ка лап су: 
на зi ра ец ца ўстой лi вае па дзен не на до яў 
i пры ба вак у ва зе, рэа лi за цыя жы вё лы 
рэз ка знi зi ла ся, ва ла вы аб' ём пра дук цыi 
сель скай гас па дар кi скла дае ўся го 96%, 
рэн та бель насць ма ла ка — толь кi 4,3%, 
хоць па воб лас цi звыш 12, у ча ты рох СВК 
ма ла ко i зу сiм страт нае. «Так пра ца ваць 
трэ ба ўмець!» — абу раў ся Кан стан цiн Су-
мар. У вась мi гас па дар ках iс ну юць стра ты 
ад рэа лi за цыi мя са, што так са ма больш 
чым па ра дак саль на. Вы руч ка на ад на го 
пра цаў нi ка скла дае 5,7 тыс. до ла раў (па 
воб лас цi 7), 5 з 12 гас па да рак не да сяг ну-
лi i гэ та га па каз чы ка, ёсць СВК, дзе яна 
толь кi 3 тыс. до ла раў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПЫТАННЕ РУБАМ

ЛЯ ХА ВI ЧАМ ПА ТРЭ БЕН НЭП,
што зна чыць На вя дзен не Эле мен тар на га Па рад ку

АК ТУ АЛЬ НАЯ ТЭ МА

МА ЛОЧ НЫЯ РУ ЧАI 
ПРЫ ВАТ НЫХ СЯ ДЗIБ

На ста ле стар шы нi Ма ла дзе чан ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Вiк та ра Не вя ро вi ча ся род iн шых па пер на вiд ным мес цы (як 
га во рыц ца, пад ру кой) ля жаць звест кi аб ды на мi цы па за ку пе ма ла ка 
ў ра ё не. Па каз чы кi ўво гу ле не бла гiя, але iн фар ма цыя, на ват са мая 
све жая i дак лад ная, нi ў якiм ра зе не за ме нiць су стрэч з жы ха ра мi. 
Стар шы ня лi чыць, што па-ра ней ша му пра ве ра ным i на дзей ным 
срод кам ра бо ты з людзь мi бы лi i за ста юц ца не фар маль ныя 
раз мо вы, падчас якiх мож на шчы ра i прос та аб мер ка ваць ра зам з 
людзь мi праб лем ныя пы тан нi.

У прад пры маль нi ка Дзмiт рыя У прад пры маль нi ка Дзмiт рыя АЛЁ ХI НААЛЁ ХI НА  
пра цоў ны дзень стро га рас пi са ны: пра цоў ны дзень стро га рас пi са ны: 

ён пры мае ма ла ко.ён пры мае ма ла ко.

У поўдзень ста так спы ня ец ца для дой кi ў це нi дрэў.У поўдзень ста так спы ня ец ца для дой кi ў це нi дрэў.


