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Бя ры — не буду?
Ця пер на Гро дзен шчы не дзей ні ча юць во сем цэнт раў і 

адзін ін ку ба тар пад трым кі прад пры маль ніц тва. А не ўза-
ба ве, згод на з да ру чэн нем кі раў ніц тва абл вы кан ка ма, 
та кія струк ту ры па він ны быць ство ра ны ў кож ным ра ё не. 
Для ака зан ня бяс плат най кан суль та цый най, юры дыч най 
да па мо гі ма ло му біз не су, са дзей ні чан ня ў атры ман ні 
фі нан са вых і ма тэ ры яль на-тэх ніч ных рэ сур саў.

Тым, хто па чы нае прад пры маль ніц кую дзей насць, 
бу дзе ка рыс най, на прык лад, бра шу ра «Як ад крыць улас-
ную спра ву?», вы да дзе ная аб лас ной уста но вай фі нан са-
вай пад трым кі прад пры маль ні каў. У ёй, так бы мо віць, 
ад «а» да «я» па зна ча ны ўсе пра цэ ду ры, якія не аб ход на 
ве даць: юры дыч ныя пы тан ні, па дат ка аб кла дан не, фі-
нан са вая пад трым ка...

Да рэ чы, на пад трым ку пра ек таў ма ло га біз не су сё-
ле та пра ду гле джа на 5 міль яр даў руб лёў з аб лас но га 
бюд жэ ту. У ра ё нах па ста ян на пра вод зяц ца се мі на ры з 
ін фар ма ван нем аб до сту пе да фі нан са вых рэ сур саў, але 
чар гі па іх не на зі ра ец ца. Зва ро ты ах вот ных атры маць 
іль гот ны крэ дыт ёсць, ад нак... Па-пер шае, яго цяж ка 
за бяс пе чыць не аб ход ным для бюд жэт най па зы кі за ло-
гам: лю дзі апа са юц ца за клад ваць ква тэ ру, ма шы ну. А 
па-дру гое, за яў ні кі не над та імк нуц ца да праз рыс тас ці 
свай го біз не су, што аба вяз ко ва пры атры ман ні бюд-
жэт ных гро шай.

Зрэш ты, срод ка мі з бюд жэ ту фі нан са вая пад трым-
ка прад пры маль ніц тва не аб мя жоў ва ец ца. Ёсць да во лі 
эфек тыў ныя ва ры ян ты пад трым кі пра ек таў ма ло га і 

ся рэд ня га біз не су Еў ра пей скім бан кам рэ кан струк цыі 
і раз віц ця, роз ны мі фон да мі. Як гэ тым ска рыс тац ца? 
«Вось тут мы і ака жам кан суль та цый ную, юры дыч ную, 
эка на міч ную да па мо гу. Бяс плат на. Бы ло б толь кі жа-
дан не», — за зна чае Аляк сандр Па на ма роў.

Па куль не да стат ко ва вы ка рыс тоў ва ец ца і та кая 
сур' ёз ная ме ра пад трым кі як па куп ка і пе ра да ча ў ка-
ры стан не аб' ек таў не ру хо мас ці за ад ну ба за вую ве лі-
чы ню. «Маг чы ма, гэ та і на ша не да пра цоў ка, бу дзем 
ак ты ві зоў ваць рэ клам ную ра бо ту», — ка жа Аляк сандр 
Па на ма роў.

Яе Вя лі касць «Ін струк цыя»
10 га доў та му на Гро дзен шчы не бы ло ка ля 2 ты сяч 

ма лых і ся рэд ніх прад пры ем стваў, а ця пер — больш за 
7 ты сяч. Пры гэ тым да во лі ак тыў на раз ві ва ец ца сфе ра 
ганд лю, па слуг, а вось ды на мі ка раз віц ця вы твор ча га 
біз не су не да стат ко вая, лі чыць на чаль нік упраў лен ня 
прад пры маль ніц тва і спа жы вец ка га рын ку ка мі тэ та 
эка но мі кі Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр 
КРАС ЦІН:

— Трэ ба дбаць аб тым, каб ай чын ны суб' ект рын ку 
мог пра ца ваць у больш пры маль ных умо вах, чым вы-
твор ца ў тым жа Кі таі. Там усё вель мі хут ка ро біц ца: 
не дзе ўба чы лі, ска пі ра ва лі, вы пус ці лі і пра да лі. Бы ло б 
ідэа льна ства рыць у нас та кія ўмо вы, каб ма лыя прад-
пры ем ствы вы рас та лі як гры бы. Зра зу ме ла, што мно гія 
з іх бу дуць за кры ва цца. Але ўсё гэ та пры вя дзе да зні-
жэн ня кош ту па слуг і та ва раў на рын ку.

На дум ку Аляк санд ра Крас ці на, вель мі гру васт кі мі 
сён ня з'яў ля юц ца, на прык лад, пра цэ ду ры ад крыц ця гас-

ці ніц, уста ноў гра мад ска га хар ча ван ня, якіх нам вель мі 
не ха пае. У вы ні ку ж, ка лі ў гэ тых сфе рах ня ма кан ку-
рэн цыі, рас цэн кі знач на да ра жэй шыя, чым у Поль шчы 
і Літ ве. Та му на ша за да ча — зра біць гэ тыя пра цэ ду ры 
мак сі маль на спры яль ны мі для біз не су, тым больш, што 
ця пер усё кам п'ю та ры зу ец ца. Усе зва ро ты, пе ра піс ка 
мо гуць і па він ны ажыц цяў ляц ца ў элект рон ным вы гля дзе 
і апе ра тыў на раз гля дац ца ад па вед ны мі служ ба мі. Ад нак 
па куль гэ та да лё ка не заў сё ды атрым лі ва ец ца. Ёсць 
«бар' е ры» і ў сфе рах энер га за бес пя чэн ня прад пры ем-
стваў, пад вод кі пэў ных ка му ні ка цый. Не тое што гэ тыя 
эле мен ты бю ра кра тыі ство ра ны на ўмыс на — прос та 
яны га да мі іс ну юць у ін струк цы ях, якім па ві нен пад па-
рад коў вац ца.

У пры ват нас ці, ця пер у Мін ску раз гля да юц ца пы тан ні 
па пра ект най да ку мен та цыі: дзе і што трэ ба ўзгад няць? 
Ве ра год на, не ка то рыя ўзгад нен ні мі ніс тэр стваў і ве дам-
стваў бу дуць на огул вы клю ча ны пры вы ка нан ні пра цэ-
дур пад рых тоў кі пра ек таў. Ра бо ты тут яшчэ, як ка жуць, 
не па ча ты край, лі чыць Аляк сандр Крас цін.

Пры гэ тым, на яго дум ку, на зі ра ец ца па сіў насць са-
мо га біз не су. У шэ ра гу кра ін прад пры маль ні кі аб' яд ноў-
ва юц ца ў аса цы я цыі па про фі лі дзей нас ці (на прык лад, 
мэ бель шчы кі), каб зды маць іс ну ю чыя для біз не су «бар'-
е ры». У нас жа кож ны ні бы сам па са бе, ха ця мно гія 
гла баль ныя пы тан ні трэ ба ла бі ра ваць і вы ра шаць ка лек-
тыў на. Як гэ та атры ма ла ся, на прык лад, з пра па но ва мі 
прад пры маль ні каў па ле га лі за цыі па слуг аў та сэр ві су 
ў га раж ных ка а пе ра ты вах, якія ня даў на пад тры ма ны 
ўка зам кі раў ні ка дзяр жа вы. Рас па чаць сваю спра ву на 
за кон ных пад ста вах бу дзе пра сцей, а ад каз насць не ле-
га лаў уз моц ніц ца.

ХО ЧАЦ ЦА, АЛЕ...

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Вы б чу лі, які ў нас цар коў ны 
хор! — не то іць за хап лен ня Ні на Мі-
хай лаў на. — Ня даў на на епар хі яль-
ным агля дзе дру гое мес ца за няў. І 
свя тар у нас — доб рай ду шы ча ла-
век. Ай цец Пётр заў сё ды ўдзель ні чае 
ў вы ра шэн ні сель скіх праб лем, на ват 
ка лі яны не да ты чац ца ду хоў на га 
жыц ця.

СВАЯ ГІС ТО РЫЯ
Не ліш нім бу дзе на га даць, што 

да лё ка не кож ная вёс ка мае та кую 
ад мет ную гіс то рыю, як Чу дзін. Ня-
рэд ка час быў бяз лі тас ны і да са мо га 
ся ла, і да лю дзей, але па лес кая вё-
сач ка хут ка за леч ва ла ра ны, і жыц цё 
пра цяг ва ла ся — яр кае, ба га тае на 
па дзеі. У 1631 го дзе ў ляс ным ма сі-
ве, што по бач з Чу дзі нам, ва ўро чы-
шчы, больш вя до мым як Ка зельск, 
з'я віў ся ма ён так Людз ві ко ва. Там 
быў уз ве дзе ны Бе лы па лац. На-
ват па ня знач ных рэшт ках бу дын ка 
мож на зда гад вац ца, што гэ та быў 

гран ды ёз ны і ве ліч ны бу ды нак. Але 
яму быў на ка на ва ны не зайз дрос ны 
лёс: у 1921 го дзе ад быў ся па дзел 
Бе ла ру сі на За ход нюю і Ус ход нюю. 
Су час ная Ган цаў шчы на ады шла да 
Поль шчы. Но вая дзяр жаў ная мя жа 
пра ляг ла як раз по бач з Чу дзі нам. 
У ма ёнт ку Людз ві ко ва раз мяс ціў ся 
поль скі гар ні зон, па чаў бу да вац ца 
ва ен ны га ра док. Вы рас лі да мы, з'я-
ві лі ся ва ен на-спар тыў ны клуб, ле са-
піль ня, ва да кач ка і, што са мае важ-
нае, — вуз ка ка лей ка і тэ ле фон ная 
лі нія. Па коль кі ў гар ні зо не са бра ла ся 
ня ма ла не пісь мен ных сал дат, то 
поль скія ва ен ныя ўла ды вы ра шы лі, 
што трэ ба ўсіх на ву чыць гра ма це — 
ад кры ла ся біб лі я тэ ка. Людз ві ко ва 
ста но віц ца не толь кі ва ен ным, але і 
асвет ніц кім цэнт рам, а па коль кі там 
пра цуе ня ма ла мяс цо вых, то і яны 
да лу ча юц ца да куль ту ры і аду ка цыі... 
Кор пус па меж най ахо вы ў Людз ві-
ко ва пра іс на ваў да 1939 го да. Пас ля 
ўз'яд нан ня Бе ла ру сі поль скі гар ні зон 
вы ве лі, мяс цо вае на сель ніц тва пе-
ра бра ла ся ў Чу дзін. Але ма ён так не 
пус та ваў, да 1941-га тут рых та ва лі 
чыр во ных ка ман дзі раў. У час вай-
ны Бе лы па лац зна хо дзіў ся ў ру ках 
пар ты за наў, а ка лі з'я ві ла ся па гро за, 
што ім ава ло да юць нем цы, яго прос-
та ўза рва лі...

НА ЧЫМ СТА ІМ?
У Чу дзі не жы ве 27 шмат дзет ных 

сем' яў. Гэ та дзя ку ю чы ў пер шую 
чар гу ім у шко ле ву чац ца 97 дзя цей, 
20 хо дзяць у дзі ця чы сад. Вель мі па-
ва жа юць у вёс цы сям'ю За хар чэ няў. 
Баць ка сям'і Аляк сандр Фё да ра віч 
— асо ба не ар ды нар ная. Прад пры-
маль нік, зай ма ец ца дрэ ва ап ра цоў-
кай, ства рыў 15 ра бо чых мес цаў, 

вер нік. Яны з жон кай га ду юць 6 
дзя цей і пры гэ тым зна хо дзяць час 
і срод кі на даб ра чын насць. Стар-
шы ня Чу дзін ска га сель ска га 
Са ве та Ана толь КІ ЦІК ад зна чае, 
што Аляк сандр Фё да ра віч заў сё ды 
ад клі ка ец ца на прось бы мяс цо вай 
ула ды. Ска жам, ства ры лі ў Чу дзі не 
сваю фут боль ную ка ман ду, а за якія 
срод кі яе ўтрым лі ваць? Дзя ку ю чы 
За хар чэ ню праб ле ма вы ра ша на. 
Ця пер ён ува саб ляе ў жыц цё вя лі-
кую спра ву  — хо ча ад крыць у вёс цы 
рэ абі лі та цый ны цэнтр для за леж ных 
ад ал ка го лю і нар ко ты каў.

А як не ска заць доб рых слоў на 
ад рас са мой ста рас ты, ча ла ве ка, 
без умоў на, аў та ры тэт на га і па ва жа-
на га? Той факт, што на схо дзе за яе 
пра га ла са ва лі ўсе як адзін жы ха ры 
вёс кі, ужо шмат пра што свед чыць. 
Дзве ры ў ха це Ні ны Мі хай лаў ны 
заў сё ды ад чы не ны для ад на вяс коў-
цаў, і тэ ле фон яе маў чыць рэд ка, 
та му што ме на ві та да ста рас ты 
ідуць з усі мі жыц цё вы мі праб ле ма мі. 
Зу сім ня даў на Чу дзін, як, зрэш ты, 
і ўсю кра і ну, трэс ла з-за аф ры кан-
скай чу мы сві ней. «Мі хай лаў на, што 
ра біць? Мі хай лаў на, шу кай це ве тэ-
ры на раў, хай ра ту юць! Мі хай лаў на, 
тэ ле фа нуй це ў ра ён і па тра буй це 
тлу ма чэн няў!..» Дзя куй Бо гу, гэ тая 
бя да Чу дзін абы шла бо кам.

— У нас ягад ны край, лю дзі на 
іх збо ры не ма лыя гро шы за раб-
ля юць, — ад зна чае Ні на Сер гі е ня, 
— але і тут трэ ба тры маць «ру ку 
на пуль се», ве даць, з яко га ча су 
да зво ле ны збор брус ніц, а з яко-
га — жу ра він. На род пра ўсё гэ та 
ў мя не пы та ец ца. Я ча сам ма гу і 
не за да во ле насць вы ка заць, маў-
ляў, са мі ра дыё слу хай це, га зе ты 

чы тай це, а яны мне ў ад каз: а ты ў 
нас на вош та?

Да та го, як пай шла на за слу-
жа ны ад па чы нак, Ні на Мі хай лаў на 
пра ца ва ла стар шай ме ды цын скай 
сяст рой, ха дзі ла па вы клі ках, та му 
чу дзін цаў ве дае з усі мі іх ба ляч ка-
мі і вар тас ця мі. Зрэш ты, ста рас та 
за пэў ні вае, што не да хо паў у чу дзін-
цаў ня ма: пра ца ві тыя, пры стой ныя, 
ад каз ныя.

— Ка лі гэ та і са праў ды так, то 
ад куль у вас гра ма та Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў? — ці каў лю ся ў 
су раз моў цы.

— Дык гэ та за цес нае су пра цоў-
ніц тва, і не больш, — за пэў ні вае Ні-
на Мі хай лаў на і пад крэс лі вае, што 
з мяс цо вым участ ко вым Аляк санд-
рам Зай цам у яе ўза е ма дзе ян не 
будзь зда роў!

...Ня даў на яна ў лес па яга ды 
пай шла на цэ лы дзень, а дом за-
мкнуць за бы ла ся. Ве ча рам вяр ну ла-
ся — усё ў па рад ку, ні чо га не кра ну-
та. Хоць, упэў не на Ні на Мі хай лаў на, 
за дзень па рог яе до ма не адзін 
ча ла век пе ра сту піў...

Фо та аў та ра.
Аў тар вы каз вае шчы рую па-

дзя ку на стаў ні цы гіс то рыі Чу-
дзін скай ся рэд няй шко лы Га лі не 
Мі ка ла еў не Ма роз і яе вуч ням за 
да па мо гу ў пад рых тоў цы ма тэ-
ры я лу.

...ДЗІ ВОС НЫ ЧУ ДЗІН

Ні хто не па мя тае, з якой на го ды 
ў Чу дзі не з'я віў ся пом нік Ле ні ну.

Вось такія Вось такія 
надпісы можна надпісы можна 

сустрэць на доме сустрэць на доме 
ў палескай ў палескай 
глыбінцы.глыбінцы.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аляк сандр Ся год нiк прый шоў на су-

стрэ чу са стар ша клас нi ка мi ра зам з 
на чаль нi кам ад дзе ла аду ка цыi, спор ту i 
ту рыз му Ваў ка выс ка га ра ё на Мi ка ла ем 
Яр мо лi кам i на мес нi кам ды рэк та ра Пар-
ка вы со кiх тэх на ло гiй Аляк санд рам Мар-
цiн ке вi чам. Пер шы ад каз ваў на пы тан нi 
пра бу ду чую ўступ ную кам па нiю, а дру гi 
пра па на ваў Мо ла дзе ва му пар ла мен ту 
рас пра ца ваць i ўка ра нiць у сва ёй пра-
цы сiс тэ му элект рон на га ўра да. Да рэ чы, 
наш ка рэс пан дэнт так са ма пра па на ва-
ла ма ла дым пар ла мен та ры ям iдэю — 
ажыц ця вiць iн фар ма цый нае асвят лен не 
праб ле мы зна ка мi тых ме ла вых кар' е раў 
пад Ваў ка выс кам.

Пас ля Цэнт ра твор час цi Аляк сандр 
Ся год нiк на ве даў ваў ка выс кую гiм на зiю 
№2, якая пра фi лю ец ца на iн фар ма ты цы 
i за меж ных мо вах. Тут ёсць ка бi не ты, 
якiм мо жа па зайз дрос цiць лю бая ста лiч-
ная шко ла. Ле тась Гро дзен скi дзяр жаў-
ны ўнi вер сi тэт iмя Ян кi Ку па лы не без 
па срэд нiц тва дэ пу та та па да рыў гiм на зii 
ма бiль ны кам п'ю тар ны клас. Аляк сандр 
Ся год нiк на ве даў урок гiс то рыi, на якiм 
дзе цi i на стаў нi ца за мест пад руч нi каў ка-
рыс та лi ся ноў тбу ка мi. Не менш цi ка вым 
ака заў ся i ка бi нет бiя ло гii з iн тэр ак тыў-
най дош кай i зi мо вым са дам-му зе ем.

За зiр нуў Аляк сандр Iва на вiч i ў па чат-
ко вы клас, каб спы таць дзя цей, што яны 
ду ма юць пра но вы прад мет школь на га 
iн тэр' еру — пар ту-кан тор ку, прад пi са-
ную са нi тар на-эпi дэ мi я ла гiч най служ-
бай у мэ тах пра фi лак ты кi ска лi ё зу i для 
кам фор ту гi пер ак тыў ных ма лых. Дзе цi ў 
адзiн го лас за явi лi дэ пу та ту, што гэ та... 
пар та для тых, хто дрэн на ся бе па во-
дзiць. Су мнiў на, што пры та кiм ра зу мен нi 
пры зна чэн ня «кан тор кi» вы дат кi бюд-

жэ ту на вы ка нан не но ва га прад пi сан ня 
са нi тар ных служ баў бу дуць апраў да ны. 
Маг чы ма, рас пра цоў шчы кам вар та бы-
ло б па кла па цiц ца i пра псi ха ла гiч нае 
ўспры няц це но ва ўвя дзен ня.

СМЕ ЛАСЦЬ
Бы ло вi да воч на, што ў на ву чаль ных 

уста но вах Аляк сандр Ся год нiк ад чу вае 
ся бе ў сва ёй сты хii. Яго ша ну юць як бы-
ло га свай го на чаль нi ка i да рад цу. Асаб-
лi ва гэ та бы ло пры кмет на ў дзi ця чым 
до ме, ку ды дэ пу тат за вi таў з тра ды цый-
ны мi па да рун ка мi — на гэ ты раз кнi га мi. 
I пе да го гi, i дзе цi су стра ка лi свай го апе-
ку на са шчы ры мi ўсмеш ка мi i сло ва мi 
па дзя кi.

Ад нак ёсць у Ваў ка выс ку аб' ект, да 
яко га пар ла мен та рый асаб лi ва не абы-
яка вы. I гэ та не шко ла, а Цэнт раль ная 
ра ён ная баль нi ца. Пяць ра зоў мяс цо выя 
ўла ды пры сту па лi да бу даў нiц тва но ва-
га баль нiч на га кор пу са, у якiм жы ха ры 
ра ё на ма юць вост рую па трэ бу. Спра ва 
ў тым, што сён ня ра ён ная баль нi ца раз-
ме шча на ў асоб ных не вя лi кiх бу дын ках, 
пе ра важ на ад на па вяр хо вых, якiя, маг чы-
ма, бы лi па бу да ва ны больш за 100 га доў 
та му — у ко лiш нiх ка зар мах, ка нюш нях 
i псяр нях.

— Ма ла та го, што яны ад жы лi сваё... 
Але яшчэ i ўя вi це са бе, на коль кi скла-
да на ча ла ве ка пас ля, ска жам, апе ра-
цыi, якая пра хо дзi ла ў ад ным бу дын ку, 
пе ра во зiць праз ву лi цу ў па ла ту, якая 
зна хо дзiц ца ў iн шым, — рас ка заў дэ пу-
тат. — Та му яшчэ пад час пе рад вы бар-
най кам па нii я аб мяр коў ваў з гу бер на-
та рам маг чы мас цi вы лу чэн ня срод каў 
на гэ ты пра ект. Каб пры сту пiць да яго, 
па трэб на бы ла сме ласць, бо пра ект 
каш туе ка ля 167 млрд руб лёў. На гэ-

ты год бы ло вы лу ча на ка ля 30 млрд, 
i да кан ца го да кор пус на 260 лож-
каў па вi нен быць пад да хам. Да кан-
ца 2014-га но вую баль нi цу пла ну ец ца 
ўвес цi ў экс плу а та цыю. Пад рад чык  — 
«Грод нап рам буд» — бу дуе з апе ра-
д жэн нем гра фi ка. За раз вя ду пе ра мо-
вы з мi нiс тэр ствам аб вы лу чэн нi срод-
каў на аб ста ля ван не.

Пос пех ра бо ты дэ пу та та ў акру зе ў 
мно гiм за ле жыць ад якас цi дыя ло гу з 
мяс цо вай ула дай, лi чыць Аляк сандр Ся-
год нiк. Ка лi та кi дыя лог уда ец ца на ла-
дзiць, то i скла да ныя пы тан нi вы ра шаць 
ляг чэй. Важ нае зна чэн не мае i па зi цыя 
дэ пу та та. Ак тыў ны пар ла мен та рый ка-
рыс ны i для вы бар шчы каў, i для мяс цо-
вых кi раў нi коў, бо дзя ку ю чы яму iмя рэ гi-

ё на час цей гу чыць i ў вы со кiх ка бi не тах, 
i ў прэ се, i ў Аваль най за ле пар ла мен та, 
ку ды пры хо дзяць для спра ва зда чы i ад-
ка зу на пы тан нi чле ны ўра да.

— Ра зу мею, што мно гiя праб ле мы 
на ско кам не вы ра шыць, — ка жа прад-
стаў нiк Ваў ка вы шчы ны ў вы шэй шым 
за ка на даў чым ор га не кра i ны. — Для 
мя не важ на прын цы по ва да мо вiц ца з 
ула дай пра тое, у якiм кi рун ку ру хац ца. 
У мя не i ў мяс цо ва га на чаль ства мо гуць 
быць роз ныя мер ка ван нi, яны мо гуць 
быць роз ныя i ся род са мiх дэ пу та таў, 
ад нак важ на пры хо дзiць да па ра зу мен-
ня. Ду маю, кан флiкт тут пры ня се менш 
ка рыс цi, чым жа дан не ра зам знай сцi 
вый сце».

г. Ваў ка выск.

ВАЎ КА ВЫС КIЯ  КI РУН КI...ВАЎ КА ВЫС КIЯ  КI РУН КI...

У Ма гі лёў скай воб лас ці 
рас пра цу юць рэ гі я наль ную 
пра гра му «Мо ладзь» да 2015 
го да ўключ на. Та кі вы нік 
чар го вай се сіі Ма гі лёў ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў.

Асноў ным пы тан нем на се сіі 
ста ла рэа лі за цыя дзяр жаў най мо-
ла дзе вай па лі ты кі ў рэ гі ё не. Ура зіў 
удзель ні каў се сіі фільм тэ ле ра дыё-
кам па ніі «Ма гі лёў» пра ця пе раш-
нюю мо ладзь: пра тое, што ёю 
ру хае, пра мэ ты, якія яна пе рад 
са бой ста віць, пра яе па мкнен ні і 
жа дан ні і пра шля хі, якія вы бі ра юць 
у жыц ці ма ла дыя лю дзі.

Эпі граф філь ма ні бы та на га-
даў пры сут ным, што та кое быць 
ма ла дым. «Ця пе раш няя мо ладзь 
пры звы ча і ла ся да рас ко шы. Яна 
ад роз ні ва ец ца дур ны мі ма не ра мі, 
грэ буе аў та ры тэ та мі, не па ва жае 
ста рэй шых. Дзе ці спра ча юц ца з 
да рос лы мі, праг на глы та юць ежу, 
да пя ка юць на стаў ні каў», — гэ та 
ска заў не наш су час нік, а... Сак рат 
у V ста год дзі да на шай эры.

Атры ма ла ся, што дзве з па ло-
вай ты ся чы га доў та му ста рэй шае 
па ка лен не ме ла да пас ля доў ні каў 
пры клад на та кія ж прэ тэн зіі, як і 
ця пер. Гэ та пры му шае за ду мац-
ца: а ці та кая яна дрэн ная, гэ тая 
мо ладзь? І ўзга даць, які мі мы са мі 
бы лі, і пры слу хац ца да мо ла дзі, каб 
зра зу мець яе па трэ бы, да па маг чы 
знай сці сваё мес ца ў жыц ці.

Стар шы ня Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма Пётр РУД НІК на га даў: 
«Ад та го, якую мо ладзь мы вы ха ва-
ем, бу дзе за ле жыць бу ду чае кра і ны, 
эфек тыў насць пра цы эка но мі кі і са-
цы яль най сфе ры». Та му ў пы тан нях 

мо ла дзе вай па лі ты кі, лі чыць гу бер-
на тар, па трэб ны сіс тэм ны па ды ход, 
а не ра за выя ме ра пры ем ствы. «Нам 
не аб ход на рас пра ца ваць аб лас ную і 
ра ён ныя пра гра мы «Мо ладзь» і за-
бяс пе чыць эфек тыў насць іх рэа лі-
за цыі», — та кая слуш ная пра па но ва 
стар шы ні абл вы кан ка ма. Пра гра ма 
па він на рас пра цоў вац ца з удзе лам 
мо ла дзі, каб улі чыць усе праб лем-
ныя пы тан ні і вы зна чыць шля хі іх 
вы ра шэн ня.

Асоб ным раз дзе лам мяр ку ец ца 
прад ста віць мо ла дзе вую па лі ты-
ку ў сель скай мяс цо вас ці. Ула да 
звяр тае ўва гу на тое, што сён ня ў 
вёс цы ад бы ва ец ца імк лі вая ма дэр-
ні за цыя: у гас па дар кі пры хо дзяць 
су час ныя тэх на ло гіі, і ма ла дыя 
кад ры па він ны імі ава лод ваць, пра-
ца ваць пра віль на і эфек тыў на. Але 
і да мо ла дзі не аб ход на ста віц ца 
ад па вед на.

«Трэ ба зра біць усё для та го, каб 
та кі ма ла ды спе цы я ліст за ма ца ваў-
ся, — ма ец ца на ўва зе вы ра шэн не 
пы тан няў з жыл лём і ад па вед ным 
за роб кам, ін шая пад трым ка», — 
на га даў Пётр Руд нік.

Ула ды так са ма лі чаць, што трэ-
ба ўзмац ніць з 9-10 кла саў про-
філь нае на ву чан не і ўво гу ле па вы-
сіць якасць на ву чаль на га пра цэ су 
ў ка ле джах, лі цэ ях і ін шых уста но-
вах. З тры бу ны се сіі так са ма пра гу-
ча лі пра па но вы ства рыць у ра ё нах 
між ве да мас ныя са ве ты па спра вах 
сям'і і мо ла дзі, а для леп шай ка ар-
ды на цыі спраў у мо ла дзе вай па-
лі ты цы за ма ца ваць у вы ка наў чых 
ка мі тэ тах ад каз ных асоб.

Між тым, у Ма гі лёў скай воб лас-
ці як раз ця пер пра хо дзяць не каль кі 

знач ных мо ла дзе вых ме ра пры ем-
стваў. У Хо цім скім ра ё не 26 ве рас-
ня стар та ва ла рэс пуб лі кан ская мо-
ла дзе вая ак цыя «Да ро га мі вы-
зва лі це ляў». У Хо цім ску ў гэ ты 
дзень ад зна чы лі 70-га до вы юбі лей 
вы зва лен ня ад фа шысц кіх за хоп-
ні каў: гэ та пер шы ра ён ны цэнтр 
Ма гі лёў скай воб лас ці, вы зва ле ны 
са вец кай ар мі яй на пры кан цы ве-
рас ня 1943 го да.

На бе ла рус ка-ра сій скім па меж-
жы, ка ля пом ні ка ге ро ям, ва ўра-
чыс тых аб ста ві нах прад стаў ні кі мо-
ла дзі Хо цім ска га ра ё на атры ма лі 
ад бран скіх ра вес ні каў сім ва ліч ны 
вы мпел. Да лей ак цыя ру шы ла ў 
Клі ма ві чы, Кас цю ко ві чы, Мсці слаў 
і Кры чаў. У яе ме жах ад бу дуц ца 
ве ла пра бег, за клад ка па мят най 
алеі, су стрэ чы з ве тэ ра на мі і ін-
шыя ме ра пры ем ствы.

А вось у Ма гі лё ве на бі рае аба-
ро ты зу сім ін шы ці ка вы пра ект 
«Ле нін ская ан лайн». Ула ды аб-
лас но га цэнт ра за пра сі лі мо ладзь 
пе ра ўтва рыць цэнт раль ную пе ша-
ход ную ву лі цу го ра да Ле нін скую ў 
цэнтр твор час ці.

Праў да, для та кіх ак цый усё ж 
па трэб на больш спры яль нае на-
двор'е. Та му вя лі кія ву ліч ныя дзеі, 
ве ра год на, пра цяг нуц ца ўжо ўвес-
ну. Ар га ні за та ры спа дзя юц ца, што 
ма гі лёў ская мо ладзь пры ду мае 
за зі му і пра па нуе на но вы се зон 
мност ва но вых крэ а тыў ных ідэй, 
і ўсе яны мо гуць быць рэа лі за ва-
ны ў пра ек це «Ле нін ская ан лайн». 
Ма гі лёў скі гар вы кан кам абя цае 
пад трым ку, а іні цы я ты ва — за мо-
лад дзю.

Іло на ІВА НО ВА.

У Брэс це ад бы ло ся пер шае 
пе ра ся лен не з доб ра ўпа рад ка ва най 
не пры ва ты за ва най 2-па ка ё вай 
ква тэ ры ў ква тэ ру ў драў ля ным до ме 
без вы год. Гра ма дзян ка С., якая 
пра жы ва ла са ста рэй шым сы нам у 
до ме №33 па ву лi цы Каст рыч нiц кай 
рэ ва лю цыi, пе ра еха ла на ву лi цу 
Гер цэ на. Яна не пла цi ла за жыл лё 
сем га доў. Доўг скла дае больш за 37 
мiль ё наў руб лёў.

Як рас ка за ла ка рэс пан дэн ту га зе ты на-
мес нiк на чаль нi ка ка му наль на га ўнi тар на га 
прад пры ем ства «ЖРЭУ г. Брэс та» Але на 
СЕ МЯ НЮК, ра шэн не аб вы ся лен нi ня доб-
ра сум лен на га ква тэ ра най маль нi ка — вы-
ключ на ў кам пе тэн цыi су да. Вось i па гэ тым 
кан крэт ным вы пад ку суд Мас коў ска га ра ё-
на Брэс та вы нес ра шэн не ле тась 13 снеж ня, 
якое ўсту пi ла ў за кон ную сi лу 5 лю та га 2013 
го да. Пас ля ча го даў жнi цы бы ло да дзе на 6 
ме ся цаў, каб яна аца нi ла сi ту а цыю, пры ня-
ла ней кiя ме ры i ха ця б па ча ла па га шаць 
за па зы ча насць. Жыль цы ква тэ ры — ма цi i 
яе паў на лет нi сын — i паль цам не па ва ру-
шы лi за паў го да, каб неш та змя нiць. Та му 
паў тор ны суд 2 ве рас ня вы нес ра шэн не аб 
вы ся лен нi гра ма дзян кi С. i яе сы на Кi ры ла з 
ква тэ ры i пра да стаў лен нi iм жы ло га па мяш-
кан ня ў до ме мен шай кам форт нас цi.

Яшчэ два з па ло вай тыд нi бы ло ў гас-
па ды нi, каб са брац ца на но вае мес ца. А 
по тым пад' еха ла ма шы на ка му наль най 
служ бы, ра бо чыя па гру зi лi мэб лю i ня хiт-
рыя па жыт кi, пе ра вез лi ўсё на но вае мес ца. 
Та кiм чы нам, на ват на пе ра езд даў жнi кам 
тра цiц ца не да вя ло ся.

У драў ля ным до ме, ку ды пе ра еха ла бы-
лая жы хар ка мiк ра ра ё на Ка ва лё ва, пяч ное 
ацяп лен не — зна чыць, не аб ход на на рых тоў-
ваць дро вы. Пры бi раль ня раз ме шча на на ву-
лi цы, ва ду трэ ба на сiць з ка ло дзе жа. Умо вы 
пра жы ван ня — як у звы чай най вёс цы. Ра-
монт до му не пе ра шко дзiў бы, але мож на па 
пер шым ча се жыць i так. Су сед ка, па жы лая 
жан чы на, якая пра жы вае ў дру гой ква тэ ры 
гэ та га до ма, ня даў на пе ра кры ла дах но вым 
шы фе рам, у яе ёсць не вя лi кi да гле джа ны 
ага род, на зi му пад рых та ва ны дро вы. Не вя-
до ма, цi па ра ду ец ца яна но вым су се дзям. 
У рэш це рэшт гэ та за ле жыць ад iх, ад та го, 
якi лад жыц ця яны вы бе руць: бу дуць доб ра-
ўпа рад коў ваць свой по быт цi пра даў жаць 
за гляд ваць у чар ку, на якую, у прын цы пе, 
лiш нiх срод каў ня ма.

Гра ма дзян ка С. — аба вя за ная асо ба. 
Двое яе ма лод шых дзя цей зна хо дзяц ца ў 
iн тэр на тных уста но вах. Яна пра цуе двор нi-
кам, з яе вы лiч ва юць гро шы на ўтры ман не 
дзя цей. Дзе цi, да рэ чы, i вер нуц ца ў ква тэ-
ру па вул. Каст рыч нiц кай рэ ва лю цыi, ка лi 
вы рас туць. У прын цы пе, у яе так са ма ёсць 
шанц вяр нуц ца ў сваю бы лую ква тэ ру. Але 
спа чат ку трэ ба вяр нуц ца да нар маль на га 
жыц ця, па чаць пра ца ваць як след, свое ча-
со ва раз лiч вац ца з даў га мi. Та ды i дзе цi, 
маг чы ма, за хо чуць за браць ма цi да ся бе. 
Гэ та най леп шы маг чы мы сцэ на рый раз вiц ця 
па дзей, ад яко га су ай чын нi кi, па доб ныя на 
гра ма дзян ку С., вель мi час та ад га родж ва-
юц ца па сва ёй во лi.

Вя до ма, пе ра ся лен не ў iн шае жыл лё 
мен шай кам форт нас цi, — край няя ме ра. 
Яна ста ла маг чы май пас ля ўступ лен ня ў 

сi лу но ва га Жыл лё ва га ко дэк са. Але да 
су да па ска са ван нi да га во ра най му ква тэ-
ры ор га ны жыл лё ва-ка му наль най служ бы 
пра вод зяць вя лi кую вы ха ваў чую ра бо ту. 
Ка лi за па зы ча насць аб мя жоў ва ец ца дву ма 
ме ся ца мi, су пра цоў нi кi ЖРЭУ на гад ва юць 
па тэ ле фо не пра тэр мi ны апла ты, вы веш-
ва юць на дош ках аб' яў ну ма ры ква тэр, якiя 
за бы лi ся свое ча со ва раз лi чыц ца. Ка лi i гэ та 
не да па ма гае, вы да юць па пя рэ джан не аб 
ад клю чэн нi ва ды i элект рыч нас цi. Ка лi ж 
за па зы ча насць пе ра вы шае шэсць ме ся цаў, 
даў жнi ку па гра жае пе ра ся лен не.

Па вод ле слоў на чаль нi ка раз лi ко ва-ка-
са ва га цэнт ра ЖРЭУ Лi за ве ты АН ТА НЮК, 
на 1 ве рас ня даў жнi ка мi ў КУП «ЖРЭУ 
г. Брэс та» бы лi 1659 ква тэ ра най маль нi каў. 
Аб са лют ная боль шасць з iх не пла цi ла за 
ква тэ ру i па слу гi да трох ме ся цаў. За па зы-
ча насць пе ра ва лi ла за тры ме ся цы ў 150 
гас па да роў ква тэр. 40 ча ла век не пла цяць 
ад го да да трох, а 31 ква тэ ра най маль нiк жы-
ве без апла ты больш за тры га ды.

— Пры чы ны та кой ня дбай нас цi з бо ку 
жыль цоў бы ва юць роз ныя, — га во рыць Лi-
за ве та Фё да раў на. — Мы ве да ем вы пад-
кi, ка лi муж i жон ка пас ля раз во ду не мо-
гуць да мо вiц ца, хто i ў якiм аб' ёме па вi нен 
аплач ваць жыл лё i ка му наль ныя па слу гi. 
Як вы нiк — не пла цiць нi хто. А доўг i пе ня 
пра цяг ва юць рас цi. Але па доб на на тое, 
прык лад гра ма дзян кi С. не ка то рых усё ж 
вер не да ро зу му.

Факт вы ся лен ня па ка за лi па мяс цо вым 
тэ ле ба чан нi, аб iм па ве да мi лi ў га рад скiх 
га зе тах. Гэ та бы ло 19 ве рас ня.

— А 25 ве рас ня нам па сту пi ла 8 мiль ё наў 
руб лёў ад ад на го даў жнi ка, ма тэ ры я лы на 
яко га рых та ва лi ся ў суд. У гэ ты ж дзень ад 
жыль ца до ма ЖЭ Са №9 па сту пае на наш 
ра ху нак 16 мiль ё наў руб лёў, яшчэ ад ад на-
го — 4,5 мiль ё на. I коль кi тут прай шло ча су?! 
У лю дзей, як ба чы це, зна хо дзяц ца i срод кi, 
i ро зум. Та му што мно гiя ад чу лi: нянь чыц ца 
з iмi, як ра ней, не бу дуць. У дзяр жа вы ёсць 
дзейс ныя ры ча гi ўздзеян ня, — ка жа Лi за-
ве та Ан та нюк.

Да рэ чы, да ку мен ты на вы ся лен не рых ту-
юц ца яшчэ на двух ква тэ ра най маль нi каў, у 
якiх ква тэ ры зна хо дзяц ца ва ўлас нас цi. Але 
ка лi ча ла век не лi чыць па трэб ным пла цiць 
за па слу гi, фор ма ўлас нас цi — не пе ра шко-
да. У та кiм вы пад ку гас па да ру да ец ца год, 
каб ён сам пра даў жыл лё i раз лi чыў ся з 
даў га мi. Ка лi ён гэ та га не зро бiць, ква тэ ра 
пра да ец ца з аукцы ё на, вы ру ча ныя срод кi 
iдуць на па га шэн не даў гоў, ас тат нiя гра-
ма дзя нiн мо жа па тра цiць на но вае жыл лё. 
Толь кi што мож на ку пiць, ка лi даў гi вы мя-
ра юц ца дзя сят ка мi мiль ё наў?

Як свед чыць ста тыс ты ка, у Брэс це 
па каз чы кi па свое ча со вай апла це ка му-
наль ных па слуг ад ны з леп шых у кра i не. 
Апош ня му спры я ла вя лi кая ра бо та, якую 
пра во дзi ла жыл лё ва-ра монт на-экс плу а та-
цый нае ўпраў лен не апош нiя га ды. У свой 
час спi сы не пла цель шчы каў дру ка ва лi ў 
га зе тах, вы веш ва лi на стэн дах i дош ках аб'-
яў. Але заў сё ды бы ва юць не пла цель шчы кi 
злос ныя, «на цiс каць» на сум лен не i гра-
ма дзян скi аба вя зак якiх — спра ва мар ная. 
Ця пер, ка лi мер ка ваць па апош нiх фак тах, 
i iх ста не менш.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

КРАЙ НЯЯ МЕ РА

КА ЛI «ЗА СВЕ ЦIЦЬ» 
ВЫ СЯ ЛЕН НЕ,

зна хо дзяц ца i жа дан не, i гро шы 
на апла ту ка му наль ных па слуг

НА СЕ СІІ ЯШЧЭ САКРАТ 
КАЗАЎ...
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