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Тац ця на ГРЫН КЕ ВІЧ

— Ва сiль Ва сiль е вiч, па-ва ша му, гар са-
вет сён ня — гэ та...

— ...гэ та най важ ней шы эле мент са ма кi ра-
ван ня ў Мiн ску. Ме на вi та ў вы ключ най кам пе-
тэн цыi дэ пу та таў зна хо дзiц ца за цвяр джэн не 
пла наў i пра гно заў са цы яль на-эка на мiч на га 
раз вiц ця, пры няц це бюд жэ ту, га рад скiх дзяр-
жаў ных i мэ та вых пра грам лi та раль на ва ўсiх 
сфе рах ста лiч на га жыц ця. У Са ве це пра цу-
юць 52 дэ пу та ты, 9 па ста ян ных ка мi сiй. А ка лi 
улi чыць, што ся род абран нi каў — са мыя аў-
та ры тэт ныя, па ва жа ныя лю дзi — ад мас та-
коў, пе да го гаў да кi раў нi коў най буй ней шых 
прад пры ем стваў, то я ска жу з упэў не нас цю, 
што ў кам пе тэнт нас цi гар са ве та мож на не су-
мня вац ца.

Дзе ля ча го пра цуе га рад скi дэ пу тат? Дзе-
ля тых, хто яго аб раў. Та му ўсе на шы вы сiл-
кi скi ра ва ны на па ляп шэн не якас цi жыц ця ў 
ста лi цы. Дэ пу та ты не з'яў ля юц ца прос ты мi 

«за цвяр джаль нi ка мi» ра шэн-
няў Мiнск ага га рад ско га вы-
ка наў ча га ка мi тэ та. Асаб лi ва 
прын цы по ва, з улi кам на ка заў 
вы бар шчы каў, мы ад стой ва ем 
са цы яль ную скi ра ва насць бюд-
жэ ту го ра да i пла ны раз вiц ця 
ўсiх га лiн гас па дар кi го ра да...

— Ад ным з пры яры тэ таў 
раз вiц ця кра i ны вы зна ча на 
ма дэр нi за цыя эка но мi кi. Як 
гэ тую ўста ноў ку ажыц цяў ляе 
гар са вет?

— Мы ўсве дам ля ем вы-
ключ ную важ насць за да чы 
i ра зу ме ем, што га лоў ныя 
ўста ноў кi дае кi раў нiц тва 
кра i ны, але мы ма ем пра ва 
рэ гу ляр на кант ра ля ваць — i 
кант ра лю ем — ра бо ту на ша-
га вы кан ка ма ў гэ тым кi рун-
ку. Най перш, праз рэ гу ляр-

ныя спра ва зда чы Са ве ту на шай га рад ской 
вы ка наў чай ула ды: што ма дэр нi зу ец ца, як 
вы ка рыс тоў ва ец ца бюд жэт, якая рэ аль ная 
ад да ча ад ўкла дан ня на род ных гро шай, на-
коль кi эфек тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца iна ва-
цый ны фонд. Да рэ чы, па вы нi ках апош няй 
спра ва зда чы дэ пу та ты зра бi лi вы кан ка му 
да во лi iс тот ныя за ўва гi на конт та го, што да 
вы ба ру аб' ек таў, якiя пад ля га юць ма дэр нi-
за цыi, цi да раз мер ка ван ня фон даў трэ ба 
па ды хо дзiць больш дак лад на. Пры гэ тым 
ад зна чу, што i Са вет, i вы кан кам тра ды цый-
на пра цу юць у ад ным кi рун ку i з ад ноль ка-
вым ра зу мен нем важ нас цi вы ра шэн ня тых 
пы тан няў i праб лем, якiя па куль што ёсць 
у жыц цi ста лi цы.

— Вы бi ра ю чы дэ пу та таў, мiн ча не па сы-
ла лi ра зам з iмi ў гар са вет i свае на ка зы. 
Што яны пра сi лi i як гэ тыя прось бы вы-
кон ва юц ца?

— Лi та раль на на пер шай се сii 26-га 
склi кан ня быў ство ра ны план ме ра пры-
ем стваў па рэа лi за цыi праб лем ных пы-
тан няў i на ка заў гра ма дзян, якiя бы лi 
вы ка за ны ў час пе рад вы бар чай кам па-
нii. I гэ ты план — адзiн з на шых асноў-
ных да ку мен таў. Сён ня ў iм 39 пы тан няў 
i ўжо да кан ца го да струк ту ра мi Мiн гар вы-
кан ка ма i ад мi нiст ра цы я мi ра ё наў боль шая 
iх част ка бу дзе вы ка на на. Што за пы тан нi? 
Тут i цеп ла вая ма дэр нi за цыя жыл ля, i ра монт 
уста ноў аду ка цыi i ахо вы зда роўя, бу даў нiц тва 
школ, пад зем ных пе ра хо даў, пы тан нi пар ко-
вак i г.д.

На прык лад, за раз пад асаб лi вым кант ро-
лем Са ве та i вы кан ка ма зна хо дзяц ца са праў-
ды вост рыя пы тан нi бу даў нiц тва па лi клi нiк 
у мiк ра ра ё нах Бры ле вi чы i Ка мен ная Гор-
ка. Праў да, ужо ў бя гу чым квар та ле ра бо ты 
на гэ тых аб' ек тах бу дуць па ча ты, пра што 
на шы дэ пу та ты i iн фар му юць на су стрэ чах 
вы бар шчы каў. (Да рэ чы, на блi жэй шай на-
шай се сii ў ве рас нi мы за слу ха ем спра ва-
зда чу Мiн гар вы кан ка ма пра ход рэа лi за цыi 
на ка заў вы бар шчы каў.) Да дам, што ў ста дыi 
за вяр шэн ня зна хо дзiц ца бу даў нiц тва трам-
вай най лi нii ў Се раб ран ку з пад зем ным пе ра-
хо дам на Пля ха на ва, хут ка пры ме па цы ен таў 
7-я дзi ця чая па лi клi нi ка.

На ту раль на, хва люе нас i праб ле ма 
шчыль най за бу до вы но вых мiк ра ра ё наў, 
асаб лi ва Ка мен най Гор кi. Вi да воч на, у 
пла ны бу даў нiц тва бу дуць па гэ тым ра ё не 
ўклю ча ны аб' ек ты аду ка цыi i iн шай iнф-
ра струк ту ры. Га рад скi Са вет тры мае пад 
пiль ным кант ро лем сi ту а цыю з да ма мi, што 
ма юць звыш нар ма тыў ныя тэр мi ны зда чы 
ў экс плу а та цыю, i эфек тыў насць вы ка ры-
стан ня зя мель ных участ каў пад бу даў нiц-
тва. I вы ра зу ме е це, што вя лi кая коль касць 
пы тан няў, ня хай са бе i не та кiх гла баль-
ных, вы ра ша ец ца, як ка жуць, «у ра бо чым 

па рад ку» — доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то-
рый, не вя лi кi ў маш та бах го ра да ра монт 
i iн шае.

— Су вязь гра мад скас цi з дэ пу та та мi па-
ста ян ная i праз пры ёмы, i праз су стрэ чы, 
i праз лiс ты. Якiя яшчэ фор мы ўдзе лу на-
сель нiц тва ў са ма кi ра ван нi?

— На мi ну лай се сii мы за цвер дзi лi но выя 
рэ дак цыi па ла жэн ня аб ор га нах тэ ры та ры-
яль на га гра мад ска га са ма кi ра ван ня i аб 
агля дзе-кон кур се на леп шую па ста ноў ку ра-
бо ты ў гэ тых ор га нах. Мы ба чым у iх дзей ны, 
жы вы, аб' ек тыў ны iн ды ка тар якас цi на ша га 
жыц ця, вы ву чэн ня гра мад скай дум кi мiн чан i 
iх рэ ак цыi на ра шэн нi ўлад го ра да. У го ра дзе 
147 та кiх утва рэн няў, i эфект ад iх ра бо ты 
вi да воч ны. Хто лепш за са мiх жы ха роў ве дае 
праб ле мы сва ёй ву лi цы, до ма, мiк ра ра ё на? 
Хто мо жа апе ра тыў на ад рэ ага ваць на не зда-
валь ня ю чую ра бо ту ра ён ных аль бо га рад скiх 
служ баў i ўста ноў, ар га нi за ваць жы ха роў 
мiк ра ра ё на на су мес ную ра бо ту з ЖЭ Са-
мi па доб ра ўпа рад ка ван нi два роў — у тым 
лi ку i з до ле вым удзе лам на сель нiц тва, па 
бу даў нiц тве да дат ко вых пар ко вач ных мес-
цаў i за куп ках аб ста ля ван ня для дзi ця чых 
пля цо вак?

На прык лад, у Фрун зен скiм ра ё не прад стаў-
нi кi ад ор га наў са ма кi ра ван ня пры сут нi ча юць 
на па ся джэн нях ра ён най ад мi нiст ра цыi, гэ-
тыя лю дзi «ўва хо джыя» i да кi раў нi коў ра ё наў, 
i да кi раў нi коў i спе цы я лiс таў гар вы кан ка ма. 
Я аса бiс та ба чу ў та кой фор ме са ма кi ра ван ня 
вя лi кую бу ду чы ню.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Для па раў на ння: у 2007-
2008 га дах ана ла гіч ны па каз-
чык скла даў ка ля 23 пра цэн таў. 
У пер шую чар гу ка а пе ра цыя 
не да цяг вае ў га лі не пе ра пра-
цоў кі са да ві ны, га род ні ны, мя-
са. Па тра буе но вых па ды хо даў 
і ап то вы ган даль. На прык лад, 
гар ба та і ка ва ў сель скай мяс-
цо вас ці да ра жэй, чым у ста лі-
цы. За куп ляе пра дук цыю за 
мя жой цэнт ра лі за ва на Бел ка-
ап са юз. Та кое пра ва па він на 
быць і ў аб лас ных спа жы вец кіх 
са юзаў. Гэ та да зво лі ла б зні-
зіць кошт ім парт ных та ва раў. 
Зрэш ты, як ад зна чае стар шы ня 
аб лспа жыў са ю за Ва ле рый Ма-
ры ні чаў, за ха ды ў гэ тым кі рун ку 
ро бяц ца.

Акра мя та го, вы му шае 
жа даць леп ша га і куль ту ра 
аб слу гоў ван ня, і доб ра ўпа-
рад ка ван не пад' яз ных шля-
хоў да ма га зі наў, і іх вы гляд. 
З кож ным днём на бі ра юць 
аба ро ты буй ныя ганд лё выя 
сет кі, якія пры хо дзяць у тым 
лі ку і ў вёс ку. І ка а пе ра та-
рам, каб вы жыць ва ўмо вах 
жорст кай кан ку рэн цыі, вар-
та мя няць сіс тэ му пра цы. 
Ме на ві та та кія дум кі бы лі 
агу ча ны пад час се сіі Мінск-
ага аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў, пры све ча най ра бо це 
сіс тэ мы спа жыў ка а пе ра цыі. 
Гэ та доб ра ра зу ме юць і са-
мі ка а пе ра та ры, якія ро бяць 
спро бы вяр нуць бы лую сла ву 
«на род на га» ганд лю.

На прык лад, усё больш 
з'яў ля ец ца крам пад агуль най 
наз вай «Род ны кут». Зга дзі-
це ся, гэ тая наз ва ўспры ма-
ец ца знач на лепш, чым ра-
ней шыя кштал ту «Хар чо выя 
та ва ры №2». На мой по гляд, 
гэ тае ўда лае сло ва злу чэн не 
ста ла ві зіт най карт кай ка а-

пе ра цыі. Вы ка на ныя ў ад ной 
ка ля ро вай га ме аб' ек ты з ла-
га ты пам — ад мет ныя і па зна-
валь ныя, яны пры цяг ва юць усё 
больш па куп ні коў. Але сут насць 
на ват не ў зме не шыль ды, бо ў 
ганд лі ма юць важ нае зна чэн не 
не толь кі фор ма, але і змест.

Ка мусь ці да спа до бы вя лі кія 
сет ка выя ма га зі ны, якія прый-
шлі да нас з-за мя жы. Ка мусь-
ці — не. Не па да ба ец ца па куп-
ні кам, ка лі раз воз чы кі та ва ру 
з ця леж ка мі бес пе ра пын на 
сноў да юць па ганд лё вай за ле, 
штур ха юць іх, ды яшчэ па тра-
бу юць са сту піць да ро гу. Аса-
біс та я не пе ра но шу, ка лі лю дзі 
кор па юц ца ў скры нях, пе ра поў-
не ных са да ві ной час та не леп-
шай якас ці. Тлум, гам, гуч ныя, 
на ўсю за лу, пе ра мо вы пра даў-
цоў... Пра якую куль ту ру аб слу-
гоў ван ня мож на ка заць? За кла-
по ча ныя ка сі ры не ўсмі ха юц ца 
па куп ні кам. Не да гэ та га: трэ ба 
аб слу гоў ваць бяс кон цы па ток 
клі ен таў. Ды і ў чар зе да во дзіц-
ца ста яць да во лі доў га. «За тое 
— зніж кі!» — пры вя дзе ар гу-
мент на ка рысць буй ных се це-
ві коў нех та. Пры нам сі, коль кі ж 
трэ ба на браць пра дук таў, каб 
атры маць ка пе еч ную зніж ку? 
Ды і дыс конт ную кар ту, ка лі ты 
не пен сі я нер, трэ ба на быць за 
аса біс тыя гро шы.

Ка а пе ра тыў ны ган даль Мін-
шчы ны пра цуе ста біль на. За 
паў го да па аб лспа жыў са ю зе 
та ва ра зва рот вы ка на ны на 
104,6 пра цэн та, у гра мад скім 
хар ча ван ні — на 107,6. Сё ле та 
ад кры ла ся 9 су час ных пунктаў 
ганд лю кро ка вай да ступ нас ці, 

4 — гра мад ска га хар ча ван ня. 
Ма дэр ні за цыя аб' ек таў пра во-
дзіц ца не за кошт уз вя дзен ня 
но вых ка пі таль ных бу дын каў, 
а за кошт вы ка ры стан ня пус-
ту ю чых, якія пры вод зяц ца 
ў на леж ны вы гляд. У Ла гой-
ску на прык лад, у ста рой ста-
ло вай ад кры ла ся ка вяр ня, 
у Круп ках пас ля рэ кан струк-
цыі пры ме на вед валь ні каў 
уні вер маг. Ства ра юц ца і са-
цы яль на ары ен та ва ныя роз-
ніч ныя аб' ек ты — дыс каў нта-
ры з мі ні маль ны мі ганд лё вы мі 
над баў ка мі ў 10-15% пры 25% 
у цэ лым па сіс тэ ме. Па ста ян-
ным па куп ні кам пра па ноў ва-
юц ца дыс конт ныя кар ты, што 
да зва ляе ку піць та вар яшчэ 
тан ней. Пла ну ец ца па шы-
рыць пры сут насць ка а пе ра цыі 
ў рай цэнт рах, ука ра ніць ла гіс-
ты ку пра соў ван ня та ва раў ад 
вы твор цы да пры лаў ка.

Ра зам з тым, як ад зна ча ла-
ся пад час се сіі, сіс тэ ма спа-
жыў ка а пе ра цыі не да стат ко ва 
эфек тыў ная. Трэ ба пе ра гле-
дзець па лі ты ку цэн, якія за час-
тую вы шэй, чым у кан ку ры ру-
ю чых сет ках. Вар та па ду маць, 
як за ха ваць удзель ную ва гу 
ка а пе ра цыі ў ганд лі. І не толь-
кі за ха ваць, але і па шы рыць 
яе ўплыў: без ка рэн ных змен 
мож на на огул стра ціць на-
пра ца ва ны па тэн цы ял. Трэ ба 
больш эфек тыў на вы ка рыс-
тоў ваць сва бод ныя ганд лё выя 
пло шчы ў вёс ках, зда ваць іх у 
арэн ду і на ват пра да ваць за 
ад ну ба за вую ве лі чы ню. Не-
вя лі кія і за роб кі ў сіс тэ ме ка-
а пе ра цыі: ся рэд няя зар пла та 
за шэсць ме ся цаў скла ла ка ля 
3 млн руб лёў, што част ко ва 
ўплы вае на не да хоп кад раў. 
У не ка то рых вёс ках па гэ тых 
пры чы нах кра мы за кры ва юц-
ца. Па сло вах стар шы ні Ба-
ры саў ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Пят ра На віц ка га, 
у 4 ад да ле ных ад го ра да на-
се ле ных пунк тах ма га зі ны не 
пра цу юць: не мо гуць знай сці 
пра даў цоў. «Ра ён ны Са вет, 
сель скія Са ве ты пра цу юць 
у цес ным кан так це з ра ён ным 
спа жы вец кім та ва рыст вам, 
— пад крэс ліў Пётр На віц кі. 
— Але сён ня ка а пе ра та рам 
не аб ход на пра яў ляць больш 
гнут кас ці, са мім іс ці да на-
сель ніц тва».

Зрэш ты, ка а пе ра та ры Мін-
шчы ны ра зу ме юць што трэ ба 
на блі жац ца да сель скіх па-
куп ні коў. У ста ліч ным рэ гі ё не 
ка ля трох ты сяч на се ле ных 
пунк таў, якія аб слу гоў ва юц ца 
аў та ма га зі на мі. Як па каз вае 
прак ты ка, гэ та вель мі пры быт-
ко вы біз нес. І яго трэ ба раз-
ві ваць, уво дзіць яшчэ больш 
па слуг не толь кі ганд лю, але, 
маг чы ма, і цы руль ні ка, і фа-
то гра фа. Сло вам, аб' яд ноў-
ваць маг чы мас ці ка а пе ра цыі 
і «бы тоў кі». Сён ня ў сіс тэ ме 
на ліч ва ец ца 129 крам «на ко-
лах», за куп ле на яшчэ 10 но-
вых ма шын. Але ка а пе ра та ры 
не ад маў ля юц ца і ад тых, што 
вы чар па лі свой рэ сурс: пас ля 
ра мон ту і ма дэр ні за цыі яны 
зноў вы хо дзяць на лі нію.

...Ці бу дзе жыць спа жыў-
ка а пе ра цыя? У кож на га свой 
по гляд. Але, на маю дум ку, 
у сіс тэ мы ганд лю бу ду чы ня 
ёсць, бо ёсць во пыт і на пра цоў кі. 
А га лоў нае, свая ні ша і ко ла 
пры хіль ні каў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЁСЦЬ КАНТАКТ

МЫ СПЯ ВА ЕМ 
АД НОЛЬ КА ВЫЯ ПЕС НІ

Брэст чы на мя жуе з Ва лын скай воб лас цю Укра і ны, і ста сун кі 
па між на сель ніц твам па гра ніч ных вё сак і га ра доў пра цяг ва юц ца, 
ня гле дзя чы на ме жы. Апош нім ча сам кі раў ні кі ад мі ніст ра цый 
дзвюх аб лас цей ста лі су стра кац ца час цей і пры ня лі ра шэн не аб 
ад наў лен ні даў ніх су сед скіх тра ды цый, на ладж ван ні рэ гу ляр-
ных дзе ла вых ста сун каў. Вы ні кам да моў ле нас ці стаў ня даў ні 
ві зіт дэ ле га цыі Ва лын скай аб лас ной ра ды на Брэст чы ну.

У па сёл ку Му ха вец Брэсц ка га ра ё на, дзе гас цей су стрэ лі ка ра-
ва ем і не вя лі кім кан цэр там, кі раў нік аб лас но га прад стаў ні ча га ор-
га на Ва лы ні Ула дзі мір Вай то віч за ўва жыў, што «мы спя ва ем ад ны 
і тыя ж пес ні — зна чыць, бе ла ру сы і ўкра ін цы — вель мі бліз кія па 
ду ху лю дзі». Гос ці па бы ва лі ў шко ле, ам бу ла то рыі, ін шых аб' ек тах 
сац куль тбы ту аг ра га рад ка Му ха вец. А пе рад гэ тым яны на ве да лі 
вёс кі Лу ка ва і Ол туш Ма ла рыц ка га ра ё на.

Стар шы ня Брэсц ка га аб лса ве та Сяр гей Ашмян цаў пра па на-
ваў план су пра цоў ніц тва па між са цы яль на-куль тур ны мі і дзе ла-
вы мі струк ту ра мі дзвюх аб лас цей. Ула дзі мір Вай то віч ад ка заў, 
што для яго зем ля коў бу дзе вель мі ка рыс ны бе ла рус кі во пыт 
доб ра ўпа рад ка ван ня аг ра га рад коў, раз віц ця прад пры ем стваў 
сель гас вы твор час ці. На пра цоў кі ў га лі не па ляп шэн ня жыц ця 
лю дзей ёсць і ў дзяр жаў ных струк тур Укра і ны — су се дзі га то вы 
імі па дзя ліц ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ШКО ЛА СА МА КI РА ВАН НЯ

УДЗЯЧ НАСЦЬ УДЗЯЧ НАСЦЬ 
ДА РА ГО ГА КАШ ТУЕДА РА ГО ГА КАШ ТУЕ

Чым жы ве сён ня 
Мiн скi га рад скi 

Са вет дэ пу та таў, 
на коль кi важ кiм 

з'яў ля ец ца ўклад 
дэ пу тац ка га 

кор пу са ста лi цы 
ў вы ра шэн не 

на дзён ных 
пы тан няў i праб лем 

Мiн ска, якую ро лю ў га рад скiм кi ра ван нi 
ады гры ва юць на род ныя абран нi кi i 

з чым да iх iдуць вы бар шчы кi — пра 
гэ та раз мо ва на ша га ка рэс пан дэн та са 

стар шы нёй Мiнск ага га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў Ва сi лём ПА НА СЮ КОМ.

Ва сiль Ва сiль е вiч Па на сюк на ра-
дзiў ся ў 1966 го дзе ў па сёл ку Му ха вец 
Брэсц ка га ра ё на. Скон чыў Бе ла рус кi 
по лi тэх нiч ны iн сты тут па спе цы яль-
нас цi «Элект рыч ныя сiс тэ мы i сет кi» i 
Бе ла рус кi дзяр жаў ны эка на мiч ны ўнi-
вер сi тэт па спе цы яль нас цi «Эка но мi ка 
i кi ра ван не вы твор час цю», атры маў-
шы ква лi фi ка цыю эка на мiс та-ме не-
джа ра.

З 1988 го да пра цаваў на Мiн скай 
ЦЭЦ-4, дзе прай шоў шлях ад элект ра-
сле са ра па ра мон це элект рыч ных ма-
шын да ды рэк та ра. Дэ пу тат Мiнск ага 
га рад ско га Са ве та 24, 25 i 26 склi кан-
няў. Жа на ты, мае дач ку.

580-га до выя Пру жа ны ма юць даў нія 
тра ды цыі са ма кі ра ван ня. У 1589-м на се-
ле ны пункт атры маў маг дэ бург скае пра ва 
і но вы герб. Ці ка ва, што ён вель мі бліз кі 
па сва ёй сім во лі цы да гер ба італь ян ска га 
Мі ла на. На ся рэб ра ным по лі на ма ля ва ны 
вуж, з па шчы яко га з'яў ля ец ца на свет 
не маў ля. Гэ тым па да бен ствам пру жан цы 
аба вя за ны Ган не Яге лон цы, якая па да-
ры ла герб на ўспа мін пра сваю ма ці, ка-
ра ле ву Бо ну Сфор ца. На пра ця гу вя коў 
го рад меў не каль кі гас па да роў, а зна чыць 
і гер боў. Але ў 1998 го дзе на ма ган ня мі 
мяс цо вай ула ды ста ра даў ні герб быў па 
пра ве вер ну ты рай цэнт ру. Ця пер ме ма-
ры яль ны знак з гер бом упры гож вае ад ну 
з цэнт раль ных пло шчаў.

У на вей шай гіс то рыі Пру-
жа ны бы лі звы чай ным ра ён-
ным го ра дам, дзе пра жы ва ла 
менш за 20 ты сяч ча ла век. 
Да кан ца 1990-х га ра док, які 
ка рыс таў ся са вец кай інф ра-
струк ту рай, прый шоў у поў-
ны за ня пад, ва ўся ля кім ра зе, 
па сва ім знеш нім вы гля дзе. 
Пе ра лом ным стаў 2003-ці, 
ка лі ў рай цэнт ры ад бы лі ся 
рэс пуб лі кан скія «Да жын кі». 
Та ды го рад не прос та па ха-
ра шэў і па ма ла дзеў, ён лі та-
раль на на но ва на ра дзіў ся. На 
мес цы, дзе злі ва юц ца Му ха 
і Вец, утва ра ю чы Му ха вец, 
па яві ла ся пры го жая скульп-
ту ра, а мост стаў лю бі мым 
мес цам пра гу лак і су стрэч. 
Праз ча ты ры га ды ў Пру жа-
нах, у ад ным з пер шых ся-

род не вя лі кіх га ра доў, з'я-
віў ся ля до вы па лац, а тры 
га ды та му быў уз ве дзе ны 

вод ны па лац з аква пар кам. Го рад ста лі 
на зы ваць ад ным з са мых стыль ных і да-
гле джа ных рай цэнт раў воб лас ці. Але ж 
пад трым лі ваць свой імідж ака за ла ся не 
ляг чэй, чым яго за ва я ваць.

На мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма 
Сяр гей ГУК ска заў ка рэс пан дэн ту «МС», 
што ў ся рэ дзі не мі ну ла га дзе ся ці год дзя 
для па ляп шэн ня га рад скіх ву ліц і ка му-
ні ка цый бы ло шмат зроб ле на. У год ас-
фаль та ва лі па 6-7 кі ла мет раў ву ліч на га 
да рож на га па крыц ця — для Пру жан гэ та 
пры стой ны аб' ём. У вы ні ку пад ас фаль там 
ака за ла ся ка ля 95% ву ліц. За раз, на жаль, 
та кіх бюд жэт ных маг чы мас цяў ня ма. Але, 
як ка жуць, да доб ра га пры вы ка еш хут ка. 
Жы ха ры па ча лі скар дзіц ца, пі саць зва ро-
ты, каб хут чэй ас фаль та ва лі да ро гу ме на-
ві та по бач з іх до мам. Каб спы ніць роз ныя 

раз мо вы і зда гад кі, вы-
ра шы лі зра біць пра цэс 
доб ра ўпа рад ка ван ня 
мак сі маль на праз рыс-
тым, а ін фар ма цыю 
да ступ най. Усе ву лі цы 
го ра да, што па тра бу-
юць ас фаль та ван ня, 
бы лі па дзе ле ны на ча-
ты ры ка тэ го рыі. Пер-
шая — тыя, дзе ёсць 
ка му ні ка цыі і ад па вед-
ная да ку мен та цыя, па-
трэб ны толь кі гро шы на 
ас фальт. 

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

УСЁ Ў ПА РАД КУ

ТАК ТАК 
ТРЫ МАЦЬ!..ТРЫ МАЦЬ!..
Ці лёг ка быць 
пры го жым 
рай цэнт рам?

Па вы ні ках агля ду-кон кур су доб ра ўпа рад ка ван ня і 
са ні тар на га ста ну за мі ну лы год Пру жа ны ака за лі ся 
ў трой цы леп шых ся род не вя лі кіх га ра доў. За 
прэ мі яль ныя гро шы тут па спе лі на быць дзве ма шы ны 
для пры бі ран ня га рад скіх ву ліц. Ця пер го рад, 
ві да воч на, бу дзе яшчэ пры га жэй шы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

СЕ СІЯ

НЕ СТРА ЦІЦЬ 
ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ...

Ці вер не спа жыў ка а пе ра цыя 
Мін шчы ны ста тус 

«на род на га» ганд лю?

У сіс тэ ме спа жыў ка а пе ра цыі Мін скай 
воб лас ці на ліч ва ец ца ка ля 2 тыс. 
ганд лё вых аб' ек таў. У па раў на нні 
з ганд лем усіх фор маў улас нас ці 
гэ та са мая раз га лі на ва ная сет ка. 
Але ў агуль ным та ва ра аба ро це 
цэнт раль на га рэ гі ё на ёй на ле жыць 
толь кі 13 пра цэн таў.

ПАД НА ГЛЯ ДАМ

СЯМ'Я... 
З БРА КАМ

Ка жуць, у вёс цы — не сха вац ца. Усё тут, 
маў ляў, на да ло ні — і доб рае, і дрэн нае. Ледзь 
неш та гас па ды ня не да ра бі ла, не да гле дзе ла, 
і пай шла па га лос ка ад па ро га да па ро га. Але 
і «не вы нось смец це з ха ты» — гэ та так са ма 
пра вёс ку. І па спра буй у та кой вось вёс цы 
вы явіць праб ле му, ра за брац ца ды да па маг чы. 
Па спра буй, да пры кла ду, вы зна чыць, у якой 
сям'і дзе цям не са лод ка, дзе ма ма з та там да 
сва іх баць коў скіх аба вяз каў па-на пля ва цель ску 
ста вяц ца? Тым больш ка лі ў сям'і гэ тай і 
су се дзяў ні я кіх ня ма? Жы вуць са бе на ху та ры, 
як на вост ра ве...

Зрэш ты, ра на ці поз на го ра-баць кі ў по ле зро ку роз ных служ-
баў усё ж трап ля юць.

— Вя до ма, лепш, ка лі ра на. Ка лі сям'ю мож на яшчэ вы ра та-
ваць, не аба вяз ко ва звяр тац ца да та кой край няй ме ры, як па збаў-
лен не баць коў скіх пра воў, — тлу ма чыць сваю па зі цыю на мес нік 
стар шы ні ка мі сіі па спра вах не паў на лет ніх (КСН) Ба ра на віц ка га 
ра ё на Воль га Клаў суць, з якой і ад праў ля ю ся ў пла на вы рэйд па 
ра ё не.

Та кія пра хо дзяць не менш за адзін раз на ты дзень: прад-
стаў нік КСН, су пра цоў ні кі са цы яль на-пе да га гіч на га цэнт ра і 
мі лі цыі, псі хо ла гі, са цы яль ныя ра бот ні кі вы яз джа юць па тры-
вож ных ад ра сах і на мес цы пра вя ра юць, ці трап ляе сям'я пад 
вы зна чэн не СНС — са цы яль на-не бяс печ нае ста но ві шча. Ча го 
гра ху та іць, на ра кан няў ад тых, ка го на вед ва юць пад час та кіх 
рэй даў, шмат. Маў ляў, і ў ха ла дзіль ні кі ня про ша ныя гос ці за-
зі ра юць, і пра дук ты на па лі цах па паль цах пе ра ліч ва юць, і па 
ша фах ла зяць, і ў кут ках шна раць. А ці ма юць пра ва? І ча му 
рап там з-за ад ной чы не зва ра на га су пу і не вы не се на га смец ця 
дзі ця з сям'і за бі ра юць? І дзе на огул тут спра вяд лі васць? Вось 
пас ля та кіх скар гаў і вы ра шы ла са ма, сва і мі ва чы ма на пра цэс 
пра вер кі па гля дзець.

Да рэ чы, на вед ва юць су пра цоў ні кі не ўсе сем'і, а толь кі тыя, 
што тра пі лі ў по ле зро ку су пра цоў ні каў мі лі цыі з-за скан да лаў 
ды п'я нак. Або тыя, дзе дзе ці шко лу рэ гу ляр на пра пус ка юць ці 
пры хо дзяць на за ня ткі бруд ныя ды га лод ныя, або, не дай Бог, з 
сі ня ка мі. Або тыя, пра якіх дзі ця чы ўрач ці фель чар ФА Па па ве-
да мі лі: ан ты са ні та рыя поў ная!

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

За гэты падворак 
«зачапілася» вока камісіі.


