
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Так, гро шы бу дуць вы дзе-
ле ны па мно гіх па ра мет рах, але 
толь кі ў гэ тым квар та ле. Але я ад-
каз нас ці з на чаль ні каў ра ён ных ад-
дзе лаў МНС не зды маю, та му што 
яны з'яў ля юц ца ка ар ды на та ра мі 
ўсёй ра бо ты па пра фі лак ты цы. І ні 
на ка го мы свае аба вяз кі не пе ра-
клад ва ем. Па тра бу ем ад кож на га 
суб' ек та пра фі лак ты кі вы ка нан ня 
тых функ цый, якія пра ду гле джа ны 
за ко нам, — вы ка заў сваю па зі цыю 
Ва сіль Чэ кан.

Ві цеб шчы на ста ла пер шай 
воб лас цю ў кра і не, дзе быў рас-
пра ца ва ны комп лекс ны план ме ра-
пры ем стваў на 2013-2017 га ды па 
тэх ніч ным пе ра асна шчэн ні ор га наў 
МНС. Там усё рас пі са на: ад ру ка-
віц да вы ра та валь ных апа ра таў.

— На жаль, па куль што ў кра і не 
не ўсё доб ра з фі нан са мі. Сё ле та, 
ра зу мею, усё тое, што пра ду гле-
джа на пра гра май, не рэа лі зу ем. 
Але ж на пе ра дзе яшчэ ча ты ры га-
ды. Усе па жар ныя ме ра пры ем ствы 
пра фі нан су ем цал кам. Рас слаб-
ляц ца не трэ ба, — ска заў Аляк-
сандр Аця саў.

Па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь — га лоў ны ін спек-
тар па Ві цеб скай воб лас ці Мі ка-
лай ДА МАШ КЕ ВІЧ за па тра ба ваў 
пры аб мер ка ван ні пры чын гі бе лі 
лю дзей на па жа рах пры во дзіць не 
су хія ліч бы спра ва зда чы, а агуч-
ваць проз ві шчы на чаль ні каў РАНС 
— «аў тсай да раў», і тых, у ка го 
мож на на ву чыц ца.

Вы свет лі ла ся, што най больш 
праб лем ны, як ні дзіў на, аб лас ны 
цэнтр.

— Са праў ды, у Ві цеб ску на зі ра-

ец ца рост коль кас ці за гі ну лых — у 
два ра зы (14 ча ла век). 13 з іх зна-
хо дзі лі ся ў не цвя ро зым ста не. Пра-
ве ра на больш за 3500 до ма ўла-
дан няў, дзе жы вуць шмат дзет ныя 
сем'і. Ле тась і сё ле та больш эфек-
тыў на ар га ні за ва на дзей насць на-
зі раль ных ка мі сій пры ад мі ніст ра-
цы ях ра ё наў, — рас ка заў Сяр гей 
СЕ ДЗІН, на чаль нік Ві цеб ска га 
га рад ско га ад дзе ла па над звы-
чай ных сі ту а цы ях.

— Не трэ ба гэ тай ста тыс ты кі. 
Вы рас ка жы це, ча му гі нуць лю дзі? 
У чым пры чы на? Каб дэ пу та ты 
пас ля се сіі ра зу ме лі, пра што га-
ва рыць пад час су стрэч з вы бар-
шчы ка мі: вось гэ тыя рэ чы не трэ ба 
да пус каць, а на гэ тыя — звяр нуць 
асаб лі вую ўва гу... У пад' ез дах 
ку раць, вы пі ва юць... Лю дзі вы му-
ша ны іс ці на пры ём да мя не: скар-
дзяц ца, што не мо гуць да клі кац ца 
ўчаст ко ва га прый сці ў пад' езд, дзе 

не зра зу ме ла што ро біц ца, — ска-
заў Мі ка лай Да маш ке віч.

Ві таль ЧАЙ КІН, на чаль нік Лёз-
нен ска га ра ён на га ад дзе ла па 
над звы чай ных сі ту а цы ях, па дзя-
ліў ся во пы там, які пе рай ма ец ца 
ўжо ў ін шых рэ гі ё нах.

— Адзін на чаль нік РАНС прос та 
фі зіч на не мо жа ар га ні за ваць усё і 
пра кант ра ля ваць. Пра цу ем у цес-
най звяз цы ра зам са стар шы нёй 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў і кі раў-
ні ка мі сель скіх Са ве таў. Служ бы 
энер га за бес пя чэн ня, са цы яль най 
аба ро ны і ін шыя ўза е ма дзей ні ча-
юць у пы тан ні пра фі лак ты кі. Усе 
за ці каў ле ныя ад каз ныя асо бы 
з рай цэнт ра едуць у сель са вет і 
яго «ад пра цоў ва юць». На мес цы 
вы свят ля юць праб ле мы і пры ма-
юць ра шэн ні. І аса біс та стар шы ня 
рай вы кан ка ма бя рэ ўдзел у ад па-
вед най ра бо це. Та му ў нас і апа вя-
шчаль ні кі, дзе трэ ба, па стаў ле ны, 
і пе чы ад ра ман та ва ныя, і пра вод-
ка...

На пунк ты ахо вы па рад ку вы клі-
ка юц ца праб лем ныя гра ма дзя не. 
І ў та кіх ме ра пры ем ствах бя руць 
удзел на ват ра бот ні кі аб лас ной 
пра ку ра ту ры. Вы ву ча ец ца, як жы-
ве кан крэт ны ча ла век, ці пра цуе? 
Усі мі за ці каў ле ны мі пры ма ец ца 
комп лекс за ха даў па змя нен ні сі-
ту а цыі.

Во пыт, да рэ чы, вар ты пе рай-
ман ня, ён атры мае рас паў сюдж-
ван не на кра і ну. У Лёз нен скім 
ра ё не за кож ным дэ пу та там, ра-
бот ні ка мі рай вы кан ка ма за ма ца ва-
ныя кан крэт ныя праб лем ныя сем'і. 
І «шэ фы» рэ гу ляр на за хо дзяць іх 
пра ве даць, уве ча ры так са ма.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Аця-
са ва, на жаль, у пы тан ні пра фі-

лак ты кі са мае «сла бае звя но» — 
участ ко выя ін спек та ры мі лі цыі.

— Не тое што Анісь кі ных ня ма 
— на огул нар маль ных участ ко вых 
ма ла. Ка лі б нар маль на пра ца ва лі 
ўчаст ко выя, бы ла б ін шая спра ва. 
Ха ця ў тым жа Лёз нен скім ра ё не, 
ве даю, участ ко выя ак тыў на пра-
цу юць ра зам з па жар ны мі. Але 
агуль ная ін фар ма цыя ў звод ках 
сум ная, — ска заў стар шы ня аб лас-
но га Са ве та.

На се сіі бы ло вы ра ша на праз 
па ру ме ся цаў пад вес ці вы ні кі та-
го, як бы лі вы праў ле ны агу ча ныя 
праб ле мы. Пра фі лак ты ка па жа-
раў — гэ та і ўклад у вы ра шэн не 
дэ ма гра фіч най праб ле мы. Гі нуць 
у лі ку ін шых і лю дзі, якія маг лі б 
яшчэ дзя сят кі га доў пра ца ваць на 
ка рысць кра і ны. І, каб да сяг нуць 
па ляп шэн ня сі ту а цыі, трэ ба зай-
мац ца пра фі лак ты кай не для спра-
ва зда чы.
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(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)
— Пра ана лі за ваў шы 

ўсе ар гу мен ты, прый шлі 
да вы сно вы, што з-за 
вы гад на га геа гра фіч-
на га ста но ві шча і зруч-
ных транс парт ных зно сін 
най больш мэ та згод на 
цэнтр раз мяс ціць у Се-
лі шчы. Са праў ды, вёс ка 
зна хо дзіц ца на скры жа-
ван ні аў та да рог Слуцк 
— Іва цэ ві  чы, Слуцк 
— Ка пыль. Сю ды зруч-
на да бі рац ца жы ха рам 
боль шас ці на се ле ных 
пунк таў, што ўвай шлі 
ў аб' яд на ны сель са вет, 
тут не прый шло ся на-
ват мя няць аў то бус ныя 
марш ру ты, — ад зна чае 
стар шы ня ра ён на га Са-
ве та.

Сён ня вы ву ча ец ца 
зва рот жы ха роў вёс кі 
Ча ле ві чы аб пе ра гля дзе 
аў то бус на га марш ру та 
Слуцк — Еў лі чы. Пра па-
но вы бу дуць прад стаў-
ле ны ў рай вы кан кам для 
пры няц ця кан крэт на га 
ра шэн ня.

Без умоў на, ап ты мі-
за цыя — спра ва сур' ёз-
ная. Над пы тан нем шмат 
пра ца ва лі спе цы я ліс ты. 
Зда ец ца, усё пра ду ма лі, 
але ў пра цэ се з'яў ля юц-
ца ню ан сы, якія па тра бу-
юць удас ка на лен ня. І гэ-
та на ту раль на. У лю бым 
но вым ме ха ніз ме дэ та лі 
па він ны пры цер ці ся, каб 
за пра ца ваць дак лад на, 
без збо яў. «А на огул цал-
кам кар ці ну па ка жа на-
ступ ны, 2014 год, які мы 
пра жы вём ужо з но вым 

ад мі ніст ра цый на-тэ ры-
та ры яль ным дзя лен нем, 
но вы мі шта та мі, но вым 
бюд жэ там», — лі чыць 
Вік тар Ра жа нец.

На га даю, ра шэн не аб 
зме не ад мі ніст ра цый на-
тэ ры та ры яль на га ўстрой-
ства ра ё наў Мін скай воб-
лас ці за цвер джа на дэ пу-
та та мі Мінск ага аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў. 
У ста ліч най воб лас ці ця-
пер на ліч ва ец ца 281 ад-
мі ніст ра цый на-тэ ры та ры-
яль ная адзін ка. Ап ты мі за-
цыя пры вя ла да ска са ван-
ня 57 сель скіх Са ве таў, 
1 гар са ве та, 1 сель са вет 
бу дзе ство ра ны. Сель скія 
на се ле ныя пунк ты бу дуць 
раз ме шча ны на тэ ры то рыі 
215 сель скіх, 8 па сял ко-
вых, 2 га рад скіх Са ве таў 
дэ пу та таў.

— Жыц цё не ста iць 
на мес цы, яно ўвесь 
час змя ня ец ца. I 
за да ча ўла ды — не 
толь кi са чыць за 
гэ ты мi зме на мi, 
але i прад ба чыць 
ва ры ян ты вы ра шэн ня 
тых за дач, якiя 
з’явяцца заўт ра, — 
ад зна чае стар шы ня 
Са ве та дэ пу та таў 
На раў лян ска га ра ё на 
Ала 
НА ВУ МЕН КА.

У гэ тым паў днё вым ра ё не Бе ла-
ру сi не ча ка юць, па куль праб ле ма 
«вы спее» i пра рвец ца вон кi скар га мi 
гра ма дзян. Тут за га дзя пай шлi «ў 
на род», каб да ве дац ца, што хва люе 
лю дзей. Для гэ та га раз на два ме ся-
цы ў сель скiх на се ле ных пунк тах i ў 
мiк ра ра ё нах На роў лi пра вод зяц ца 
схо ды гра ма дзян. Яны пра хо дзяць 
з удзе лам прад стаў нi коў мяс цо вай 
ула ды: стар шы нi рай вы кан ка ма, яго 
на мес нi каў, ад каз ных су пра цоў нi-
каў, стар шы нi рай са ве та, стар шынь 
сель скiх Са ве таў, вяс ко вых ста рас-
таў i не па срэд на дэ пу та таў — як ра-
ён на га, так i сель ска га ўзроў няў.

Па ра дак дня пра вя дзен ня схо даў 
скла да ец ца з пы тан няў, якiя са мым 
не па срэд ным чы нам да ты чац ца жы-
ха роў. Гэ та пы тан нi са цы яль на-эка-
на мiч на га раз вiц ця, да па мож ных гас-
па да рак, доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры-
то рый i мно гiя iн шыя. Афарм лен не 
пра та ко лаў за ма цоў вае ад каз насць 
кi раў нi коў, якiя па вiн ны са чыць за вы-
ра шэн нем тых цi iн шых праб лем, пад-
ня тых гра ма дзя на мi пад час схо ду.

Ала На ву мен ка рас каз вае, што 
з 2008 го да ў мяс цо вай ра ён най 
га зе це iс нуе ста рон ка «Мяс цо вае 
са ма кi ра ван не», дзе змя шча ец ца 
iн фар ма цыя пра рэа лi за цыю iнi цы-
я тыў рай са ве та ў жыц цё, пра ме-
ра пры ем ствы, якiя ад бы ва юц ца ў 
ра ё не: гэ та i се мi на ры, i кон кур сы 
ся род сель са ве таў, i ме сяч нi кi па 
доб ра ўпа рад ка ван нi... Тут жа пуб лi-
ку юц ца гра фi кi пры ёму гра ма дзян 

дэ пу та та мi ўсiх уз роў няў, iн фар ма-
цыя пра iх дзей насць у вы бар чых 
акру гах i шмат iн шай ка рыс най iн-
фар ма цыi для ар га нi за цыi ра бо ты 
мяс цо ва га са ма кi ра ван ня.

— Што квар таль на за цвяр джа ец-
ца гра фiк пры ёму дэ пу та таў ра ён-
на га Са ве та, за цвер джа ны гра фiк 
су мес ных пры ёмаў дэ пу та та мi ўсiх 
уз роў няў. Iн фар ма цыя аб пры ёме 
дэ пу та та мi зме шча на на iн фар ма-
цый ных стэн дах у на се ле ных пунк-
тах, а так са ма што квар таль на пуб-
лi ку ец ца ў ра ён най га зе це. У ра ё не 
ўка ра нё на прак ты ка пра вя дзен ня су-
мес ных пры ёмаў гра ма дзян па аса-
бiс тых пы тан нях дэ пу та та мi роз ных 
уз роў няў. Асноў ныя пы тан нi, з якi мi 
пры хо дзяць да дэ пу та таў жы ха ры 
на ша га ра ё на, гэ та стан да рог, ка на-
лi за цый най i во да пра вод най се так, 
ву лiч на га асвят лен ня, на вя дзен ня 
па рад ку на зям лi.

Пы тан нi жыц це за бес пя чэн ня на-
сель нiц тва вы ра ша юц ца ў тым лi-
ку з да па мо гай пя цi ра бо чых груп. 
Пры гэ тым за кож ным сель скiм на-
се ле ным пунк там (а ў го ра дзе — за 
кож най ву лi цай) за ма ца ва ны ад каз-
ны су пра цоў нiк рай вы кан ка ма. За 
кож ным сель са ве там за ма ца ва ны 
кi раў нiк ра бо чай груп пы, у склад 
кож най з якiх ува хо дзiць 10 ча ла век. 
Та кiм чы нам ад каз ныя асо бы, за-
ма ца ва ныя за на се ле ны мi пунк та мi, 
што дзень звяз ва юц ца са ста рас та-
мi сель скiх на се ле ных пунк таў, вы-
свят ля юць праб ле мы, якiя хва лю юць 

на сель нiц тва. Гэ тая iн фар ма цыя да-
во дзiц ца да кi раў нi ка ра бо чай гру пы, 
аку му лю ец ца ў стар шы нi рай са ве та, 
каб по тым на ўзроў нi рай вы кан ка ма 
пры няць ад па вед нае ра шэн не ў кож-
най кан крэт най сi ту а цыi.

— Усiм сён ня зра зу ме ла, што пра ца 
па на вя дзен нi па рад ку на зям лi — гэ та 
не ча со вая кам па нiя, — пад крэс лi вае 
стар шы ня На раў лян ска га рай са ве та. 
— Вяр тан не зям лi ў гас па дар чы аба-
рот па ляп шае эка но мi ку ра ё на. Ды 
i на строй лю дзей, якiя пра жы ва юць 
у да гле джа ных доб ра ўпа рад ка ва ных 
на се ле ных пунк тах, ста но вiц ца больш 
па зi тыў ным. Да рэ чы, ра бо ты па доб-
ра ўпа рад ка ван нi ацэнь ва юц ца i ка-
ле га мi з iн шых ра ё наў — сё ле та на 
На раў лян шчы не па бы ва лi дэ ле га цыi 
з Пет ры ка ва i Ра га чо ва.

Пры ак тыў ным удзе ле на сель нiц-
тва, сель ска га Са ве та i сель ска гас-
па дар ча га прад пры ем ства пры во-
д зяц ца ў па ра дак мо гiл кi. Сё ле та так-
са ма да во дзi лi ся да ла ду пус ту ю чыя 
пад вор кi i тэ ры то рыi ля бу дын каў, 
якiя не вы ка рыс тоў ва юц ца. Па вод-
ле рас па ра джэн няў стар шы нi рай-
вы кан ка ма за сель скi мi на се ле ны мi 
пунк та мi за ма ца ва ны пэў ныя прад-
пры ем ствы, ар га нi за цыi, уста но вы. 
Ала На ву мен ка асаб лi ва ад зна чае 
ра зу мен не важ нас цi гэ тай спра вы 
кi раў нi ка мi пры ват ных прад пры ем-
стваў. Так, «Бел кан салт-А» вы дзе-
лiў гро шы ў су ме 10 млн рублёў для 
на быц ця кус та рэ за На раў лян ска му 
сель са ве ту i ака заў спон сар скую 

да па мо гу Кi раў ска му сель са ве ту — 
4,5 млн руб лёў для на быц ця бен за пi-
лы i кам плект ных зап час так, элект-
рыч на га гэб лi ка.

Трэ ба да даць, што ця пер на тэ ры-
то рыi ўсiх сель са ве таў На раў лян ска-
га ра ё на ўлад ка ва ны дзi ця чыя гуль-
ня выя пля цоў кi — з арэ ля мi, гор ка мi, 
ма лы мi ар хi тэк тур ны мi фор ма мi (хто 
жыў у вёс цы, зра зу мее, як гэ та важ-
на). Удзел у гэ тай спра ве пры ня лi 
дэ пу та ты ўсiх уз роў няў. А на тэ ры то-
рыi аг ра га рад ка Га лоў чы цы зра бiць 
дзi ця чую пля цоў ку да па мог мяс цо вы 
прад пры маль нiк — ды рэк тар прад-
пры ем ства «Лес пра мтэкс».

— Сён ня вель мi важ на да лу чаць 
са мiх гра ма дзян да вы ра шэн ня мяс-
цо вых праб лем, — раз ва жае Ала Ва-
лер' еў на. — Для гэ та га не аб ход на 
пе ра адо лець сiн дром утры ман ства 
не ка то рых асоб, якiя пры вык лi ба-
чыць ся бе вы ключ на спа жыў ца мi гра-
мад скiх вы год, прось бi та мi, скарж нi-
ка мi пе рад ор га на мi мяс цо вай ула ды. 
Трэ ба вы хоў ваць «са ма кi ра валь на-
га» гра ма дзя нi на, якi ўсве дам ляе 
пры на леж насць да мяс цо вых спраў, 
ус пры мае гра мад скiя праб ле мы сва-
ёй вёс кi як аса бiс тыя i га то вы без 
пры му су ўдзель нi чаць у iх ра шэн нi. 
Сё ле та доб ра ах вот ныя ўнёс кi гра-
ма дзян скла лi ў ся рэд нiм 17 ты сяч 
руб лёў на адзiн пад во рак. Вя до ма, 
гэ та не вя лi кiя су мы. Тым не менш, мы 
па сту по ва i пас ля доў на ады хо дзiм ад 
сiн дро му ўтры ман ства.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

ГА РА ЧАЯ ДЫС КУ СІЯ 
НА «ГА РА ЧУЮ» ТЭ МУ

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

ПРАБ ЛЕ МЫ ВЁС КI — ЯК СВАЕ АСА БIС ТЫЯ
Як вы ха ваць «са ма кi ра валь на га» гра ма дзя нi на?

«На жаль, у пы тан ні пра фі лак ты кі са мае «сла бае звя но» 
— участ ко выя ін спек та ры мі лі цыі. Не тое што 
Анісь кі ных ня ма — на огул нар маль ных 
участ ко вых ма ла». 

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЕ ТАК СI — НЕ РАС КО ША
Гэ тую па слу гу для лю дзей з аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi ня даў на 
ўка ра нi лi ў Лiд скiм ра ён ным цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель нiц тва.

За срод кi з ра ён на га бюд жэ ту на бы лi мiк ра аў то бус са спе цы яль ным пад' ём ным устрой ствам 
для iн ва лi даў-ка ля сач нi каў. Та кiм чы нам, ча ла век мо жа за ста вац ца ў крэс ле ка ляс кi ад па чат ку да 
за вяр шэн ня па езд кi. У пер шую чар гу са цы яль нае так сi пры зна ча на для транс парт най пад трым кi 
лю дзей, якiя на вед ва юць ад дзя лен нi дзён на га зна хо джан ня iн ва лi даў у Лi дзе i Бя ро заў цы, а так са-
ма ад дзя лен не круг ла су тач на га зна хо джан ня для па жы лых гра ма дзян. Ска рыс тац ца iм (толь кi пры 
на вед ван нi са цы яль на знач ных аб' ек таў i ў су пра ва джэн нi зда ро ва га ча ла ве ка) мо гуць i iн шыя лю дзi 
з аб ме жа ва ны мi фi зiч ны мi маг чы мас ця мi, але ўжо на плат най асно ве. Пры гэ тым са цы яль нае так сi 
пра цуе па льгот ным та ры фе, тут не бя руць, як звы чай на, асоб ную су му «за па сад ку», па ве да мi ла 
ды рэк тар Лiд ска га ра ён на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва Тац ця на Пе тух.

АШМЯН СКАЯ «САЛОМКА»
У вёс цы Кра коў ка Ашмян ска га ра ё на ад кры ла ся прад пры ем ства 
па вы твор час цi кан ды тар скiх вы ра баў, дзе ство ра на 10 ра бо чых 
мес цаў для мяс цо вых жы ха роў.

Iн вес та ры, бiз нес ме ны Ка ра пет Аф ры кян i Вар дан Амi ран, вы ра шы лi ска рыс тац ца ў Бе ла ру сi 
во пы там па доб на га да во лi па спя хо ва га прад пры ем ства ў Ар ме нii. У Кра коў цы бу дзе вы раб ляц ца 
i фа са вац ца ў па ке ты са лё ная i са лод кая са лом ка, а ў перс пек ты ве — з кун жу там i пер цам чы лi. 
Пры гэ тым раз лiк ро бiц ца ме на вi та на мяс цо вую сы ра вi ну — ашмян скiя дрож джы, лiд скую му ку, 
мар га рын, цу кар i соль бе ла рус кай вы твор час цi. У пла нах — па стаў кi пра дук цыi па ўсёй рэс пуб лi цы 
i, маг чы ма, на экс парт, а пер шы пра дукт, па сло вах ды рэк та ра за меж на га та ва рыст ва з аб ме жа-
ва най ад каз нас цю «Унi сон груп» На тал лi По пчан кi, пра дэ гус ту юць ашмян цы. Пры чым пло шчы, 
якiя аран ду юц ца но вым прад пры ем ствам, да зва ля юць раз мяс цiць там яшчэ ад ну лi нiю.

ШЧУ ЧЫН СКАЯ АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВА
Се сiя Шчу чын ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў, пры све ча ная 
пы тан ням эфек тыў на га вы ка ры стан ня сы ра вiн ных, па лiў-
на-энер ге тыч ных рэ сур саў i ўка ра нен ню энер га збе ра галь ных 
тэх на ло гiй, рас па ча ла ся з на вед ван ня пер шай у воб лас цi со неч най 
элект ра стан цыi.

Со неч ныя мо ду лi, якiя ця пер зна хо дзяц ца ў проб най экс плу та цыi, уста ноў ле ны ка ля стан цыi 
Ра жан ка пры ват ным iн вес та рам (ТАА «Аг ра хiмс вят ло») i пас ля за вяр шэн ня ман та жу бу дуць раз-
лi ча ны на ма гут насць 1,26 МВт. Элект ра энер гiя пач не пра да вац ца гэ тым прад пры ем ствам згод на 
з да га во рам з прад пры ем ствам «Грод на э нер га». У перс пек ты ве ма гут насць стан цыi мо жа склас цi 
да 10 МВт, што су па стаў на са спа жы ван нем уся го ра ё на. Без умоў на, стар та выя ўкла дан нi ў гэ тую 
аль тэр на ты ву га зу i iн шым вi дам па лi ва не ма лыя, але пра ект мо жа аку пiц ца да во лi хут ка, спа-
дзя ец ца ды рэк тар «Аг ра хiмс вят ла» Ге ор гiй Зу еў. Ся род плю саў — не маг чы масць страт энер гii, 
мi нi мум пер са на лу для экс плу а та цыi со неч най элект ра стан цыi i, без умоў на, яе су пер эка ла гiч насць 
— ад сут насць шкод ных вы кi даў у на ва коль нае ася род дзе.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

У фон дзе ста ра дру ка ва ных і 
рэд кіх вы дан няў Прэ зі дэнц кай 
біб лі я тэ кі Бе ла ру сі за хоў ва юц ца 
да ку мен ты, з якіх мож на 
да ве дац ца пра мно гае з гіс то рыі 
на шай ста лі цы. Ад но з та кіх 
вы дан няў — «Ма тер' я лы к 
ад чо ту Мен ска га га рад ско га 
Со ве та ра бо чых, се лян скіх і 
чыр во на ар мей скіх дэ пу та таў ХІ ІІ 
склі кан ня (Менск, ліс та пад 1934)».

У спра ва зда чы пра ана лі за ва ны прак тыч-
на ўсе ас пек ты жыц ця вя лі ка га пра мыс ло ва-
га го ра да. Па вод ле звес так на 1 каст рыч ні-
ка 1934 го да, у Мін ску пра жы ва ла 189 000 
ча ла век, з іх 66 000 — ра бо чыя і слу жа чыя. 
У го ра дзе бы ло раз гор ну та вя лі кае бу даў ніц-
тва — да лі пе ня 1934 го да ўжо за пу шча на ў 
экс плу а та цыю 146 аб' ек таў, ся род якіх Дом 
ура да, Дзярж біб лі я тэ ка, фаб ры ка-кух ня, 
ву чэб ны кор пус по лі тэх ніч на га ін сты ту та, 
ме ха ніч ная праль ня і мно гія ін шыя.

Не ад ста ваў і чы гу нач ны транс парт. За-
кон ча ны ра монт вак за ла, па бу да ва на гас ці-
ні ца, аб улад ка ва ны цы руль ня і па кой ма ці і 
дзі ця ці, функ цы я нуе Бю ро па аб слу гоў ван-
ні па са жы раў і да ве дач нае бю ро, ад кры ты 
тры пра дук то выя кра мы. Ад ра ман та ва ны 
ін тэр нат для груз чы каў, за кан чва ец ца ра-
монт 135 ква тэр для ўдар ні каў (25 ква тэр 
удар ні каў ра дыё фі ка ва на, 15 ква тэр элект-
ра фі ка ва на). Але і гэ та га, лі чаць чы гу нач ні кі, 
па куль не да стат ко ва для та го, каб аб слу гоў-
ваць па са жы раў на вы со кім уз роў ні.

Вя лі кі го рад прад' яў ляў і вя лі кі по пыт на 
па лі ва (га зу, торф, дро вы). Ад нак... «прад-
пры ем ствы з свай го бо ку не вя лі ні я кай 
ба раць бы за на леж нае за ха ван не па лі ва і 
за эка ном нае ска ры стан не яго», та му да-
лей шай за да чай Гар са ве та па він на бы ла 
стаць ба раць ба за па ве лі чэн не вы ка ры-
стан ня тор фу (а не дроў!) і стро гая эка но мія 
па лі ва на прад пры ем ствах і ва ўста но вах.

У 1934 го дзе ў Мін ску пра цу юць 52 
буй ныя прад пры ем ствы. Ус ту пі лі ў строй 
«Ка му нар ка», скур га лан та рэй ная фаб ры-
ка «Ус ход», клін кер ны за вод, ка цель ны цэх 
на за вод зе імя Ва ра шы ла ва, но вы кан ве ер 
на абут ко вай фаб ры цы імя Ка га но ві ча і 
г.д. Дзя ку ю чы гэ та му бюд жэт Гар са ве та 
вы рас на 89% і склаў 22 392 тыс. руб.

А як жа га ра джа не ву чы лі ся, ля чы лі ся, 
зай ма лі ся спор там, ха дзі лі ў кра мы і праль-
ні? У якіх да мах яны жы лі?.. Што ра бі ла га-
рад ская ўла да для та го, каб пе ра тва рыць 
Мінск «ва ўзор ную ста лі цу БССР»?

Вы чар паль ную ін фар ма цыю мож на 
знай сці ў тых жа «Ма тер' я лах к ад чо ту...».

Ства рэн не жы ло га фон ду іш ло па на-
ступ ных кі рун ках: уз вя дзен не но вых бу-
дын каў, над бу до ва но вых па вер хаў на 
ста рых бу дын ках, бу даў ніц тва «ты па вых» 
ра бо чых па сёл каў.

Па трэ бы го ра да ў ва дзе за бяс печ ва ла 
На він каў ская стан цыя. Даў жы ня во да пра-
вод най ву ліч най сет кі скла ла 58,5 км. Ад нак 
боль шасць на сель ніц тва лі чы ла за леп шае 
ха дзіць у лаз ню. Да 1934 го да ў Мін ску бы ло 4 
лаз ні на 738 мес цаў. У тым жа го дзе ў Се раб-
ран цы бы ла ад кры та лаз ня на 130 мес цаў, 
а ў 1935-м за пла на ва на ад крыц цё но вай — 
«куль тур най» — лаз ні на 400 мес цаў.

Ка на лі за цыя ў Мін ску па ча ла функ цы я-
на ваць у 1931-м, і да 1934 го да пра ца ва ла 
зда валь ня ю ча — 270 до ма ўла дан няў (а гэ та 
— 60 000 ча ла век) ме лі па доб ную вы го ду!

Га рад скі транс парт у ста лі цы пер шай па-
ло вы 1930-х га доў быў прад стаў ле ны трам-
ва я мі (20 ва го наў), 5 аў то бу са мі і 13 так сі. 
Пра цяг ласць трам вай ных лі ній па ста ян на 
па вя ліч ва ла ся і но выя лі ніі, пра ве дзе ныя ў 
Ля хаў ку і Каль ва рыю, звя за лі го рад з ус-
кра і на мі. Па ча ло ся бу даў ніц тва но вай лі ніі 
па Свярд лоў скай ву лі цы. Да рэ чы, ву лі цы 
Ле нін ская, Кар ла Марк са, Вак заль ная пло-
шча бы лі вы бру ка ва ны брус чат кай, клін-
кер най цэг лай і за ас фаль та ва ны.

Ад кры ва лі ся і но выя рын кі — на прык-
лад, на Свярд лоў скай пло шчы (на 85 

лар коў), на Чэр вень скім трак це, по бач з 
Глу хой ву лі цай; спе цы я лі за ва ныя кра мы: 
га лан та рэй ныя, рыб ныя, са да він ныя, ма-
лоч ныя, пра ха ла джаль ных на по яў.

Пад час аб сле да ван ня ганд лё вай сет кі 
(пас ля па ста но вы ЦК ВКП(б) і СНК СССР 
аб ба раць бе з аб важ ван нем, аб мер ван нем 
і па вы шэн нем цэн) бы лі вы яў ле ны вы пад кі 
іг на ра ван ня ды рэк тыў ура да аб змя шчэн ні 
на бач ным мес цы прэй ску ран таў і яр лы коў 
і аб пры зна чэн ні ад каз ных асоб па ва га вай 
і вы мя раль най гас па дар цы.

Го рад ак тыў на азе ля няў ся: з'я ві лі ся 2 
скве ры — на вул. Гру шаў скай і на ра гу Рэс-
пуб лі кан скай і Ін тэр на цы я наль най, па са-
джа ны пла до вы сад за Пар кам куль ту ры і 
ад па чын ку; вы са джа на 900 дрэў. У 1934 г. 
у Пар ку куль ту ры і ад па чын ку (парк імя 
Чалюскінцаў) ад кры лі ся са ля рый і ду ша выя 
на 150 ча ла век, га мач ная зо на на 300 га ма-
коў, фіз куль тур ная і гуль ня выя пля цоў кі, ад-
кры тая сцэ на, бы лі ўста ля ва ны ат рак цы ё ны. 
Акра мя гэ та га, у пар ку пра ца ваў ад на дзён ны 
Дом ад па чын ку «Удар нік» на 150 лож каў.

Ма са вым фі зіч ным вы ха ван нем бы лі 
«ахоп ле ны» 31 300 ча ла век. Пе рад Гар са ве-
там фіз куль ту ры і ўсі мі фіз куль тур ны мі ар га ні-
за цы я мі бы ла па стаў ле на за да ча — зма гац ца 
за яшчэ боль шы ахоп шы ро кіх мас фі зіч ным 
вы ха ван нем пад дэ ві зам: «Фіз куль тур нік — 
леп шы ўдар нік на прад пры ем стве, у кал га се 
і саў га се!». За ах воч ва лі ся і ін тэ ле кту аль ныя 
ві ды спор ту, та кія як шаш кі і шах ма ты.

Бы лі, вя до ма, у го ра да не толь кі да сяг-
нен ні, але і праб ле мы — яны да ты чы лі ся 
вы ва зу смец ця, ня спраў ных ды ма хо даў, 
ад сут нас ці гас ці ніц (пра ца ва лі толь кі дзве). 
Да та го ж вя лі кую част ку па ко яў у гэ тых 
«га тэ лях» зай ма лі па ста ян ныя жыль цы, 
што ад бі ва ла ся на аб слу гоў ван ні пры ез-
джых. Акра мя гэ та га, га рад скія ўла ды бы лі 
за не па ко е ны рас тра та мі ў ста ло вых, скар-
га мі на ра бо ту пош ты, (там зні ка лі ліс ты, 
па сыл кі) і г.д. Сло вам, пра цы дэ пу та там 
гар са ве та ха па ла!..

Тац ця на ЛЫ ЧА ГІ НА.

ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ ДА КУ МЕН ТЫ, 
ЯКІЯ СТА ЛІ ГІС ТО РЫ ЯЙ

НА ВIН КI РЭ ГI Ё НАНЮ АН СЫ НЮ АН СЫ 
ЧАКАЮЦЬ...ЧАКАЮЦЬ...

«Не 
за ўва жа лі» 

кры ты ку ў СМІ
Сё ле та ў Ві цеб скай 
воб лас ці пры цяг ну лі 
да дыс цып лі нар най 
ад каз нас ці 15 служ бо вых 
асоб, якія ад ка за лі на 
кры ты ку ў срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі з па ру шэн нем 
вы зна ча ных тэр мі наў.

— Шэ раг кі раў ні коў прад-
пры ем стваў і ар га ні за цый Ві-
цеб шчы ны па ка ра лі за па ру-
шэн не па тра ба ван няў Ука за 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь № 630 «Аб рэ ага ван ні 
служ бо вых асоб на кры тыч-
ныя вы ступ лен ні ў дзяр жаў-
ных срод ках ма са вай ін фар-
ма цыі». Фак ты па ру шэн няў 
бы лі ўста ноў ле ны Ка мі тэ там 
дзярж кант ро лю ў хо дзе пра-
вя дзен ня кант роль ных ме ра-
пры ем стваў па гэ тым пы тан ні, 
— па ве да мі лі ў кант роль ным 
ве дам стве.

У лі ку ін шых быў вы яў ле ны 
на ступ ны факт. З пе ра вы шэн-
нем на 70 дзён вы зна ча на га 
ме сяч на га тэр мі ну (з мо ман-
ту апуб лі ка ван ня кры тыч на-
га ма тэ ры я лу) ад ка за ла на 
кры ты ку ў мяс цо вай ра ён най 
га зе це ўні тар нае прад пры ем-
ства ЖКГ Шу мі лін ска га ра ё-
на. Пры цяг ну лі да дыс цып лі-
нар най ад каз нас ці на мес ні-
ка ге не раль на га ды рэк та ра 
прад пры ем ства.

З пе ра вы шэн нем аж на 137 
дзён ад рэ ага ва ла на кры ты-
ку ра ён най га зе ты прад пры-
ем ства «Бя ро за вы край». 
Ін фар ма цыя аб вы яў ле ным 
па ру шэн ні Ка мі тэ там дзярж-
кант ро лю бы ла на кі ра ва на ў 
Брас лаў скі рай вы кан кам для 
пры няц ця мер.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У пра ку ра ту ру Ра сон ска га ра ё на звяр нуў ся 
вяс ко вы жы хар са скар гай на тое, што 
прад пры ем ства «Дво ры шча-Рос» не 
раз лi чы ла ся з iм у поў ным аб' ёме за 
зда дзе нае ма ла ко.

— Пра ве дзе ная па гэ тым фак це пра вер ка па-
ка за ла, што на пад ста ве вус ных да моў ле нас цяў 
По лац кi ма лоч ны кам бi нат за куп ляе ў на сель нiц тва 
ма ла ко з аса бiс тых пад соб ных гас па да рак. Раз лiк 
за зда дзе нае ма ла ко ад бы ва ец ца за кож ныя 10 
дзён — гро шы пе ра лiч ва юц ца мэ та вым пры зна-
чэн нем на ра ху нак КУП «Дво ры шча-Рос» у Бе ла-
рус банк. У да лей шым гэ тая су ма пад ля гае вы пла це 
гра ма дзя нам праз ад дзя лен нi су вя зi. Ад нак у па чат-
ку ве рас ня з пе ра лi ча ных ма лоч ным кам бi на там за 
зда дзе нае ма ла ко гро шай КУП вы пла цi ла 23 мяс-
цо вым жы ха рам толь кi част ку на леж най iм су мы. А 
ас тат нiя — 3,6 мiль ё на руб лёў — вы ка рыс та ла на 
на быц цё зап час так для сель ска гас па дар чай тэх нi кi, 
па ве да мi лi ў пра ку ра ту ры ра ё на.

Вя до ма, па доб нае стаў лен не да апла ты сель-
ска гас па дар чай пра дук цыi гра ма дзян мо жа 
стаць пры чы най для iх да лей шай ад мо вы ад 
рэа лi за цыi ма ла ка дзяр жаў ным ар га нi за цы ям. 
У вы нi ку гэ та не га тыў на ада б'ец ца на за бяс-
пе ча нас цi на сель нiц тва ма лоч най пра дук цы яй i 
iн шы мi пра дук та мi хар ча ван ня.

Па вы нi ках пра вер кi ды рэк та ру КУП «Дво ры-
шча-Рос» вы не се на прад пi сан не з па тра ба ван-
нем не ад клад на раз лi чыц ца з гра ма дзя на мi. Што 
i бы ло зроб ле на.  

Ра зам з тым, як ад зна ча юць у пра ку ра ту ры Вi-
цеб скай воб лас цi, ёсць пры кла ды, ка лi гра ма дзя-
не зло ўжы ва юць пра вам на зва рот, спра бу юць 
— шля хам па да чы шмат ра зо вых за яў — ака заць 
цiск на пры няц це дзяр жаў ны мi ор га на мi ра шэн-
няў на сваю ка рысць.

— Як па каз вае прак ты ка, для не ка то рых 
па ста ян ная пе ра пiс ка з роз ны мi ве дам ства мi 
пе ра тва ры ла ся ў свое асаб лi вае хо бi. На раз-
гляд та кiх зва ро таў тра цiц ца знач ная коль касць 
ча су, што, у сваю чар гу, мо жа паў плы ваць на 
якасць раз гля ду iн шых, аб грун та ва ных зва ро-
таў. Акра мя та го, улiч ва ю чы, што фi нан са ван не 
дзей нас цi дзяр жаў ных струк тур ажыц цяў ля ец-
ца за кошт срод каў бюд жэ ту, па доб ная пе ра-
пiс ка цяг не iх не ра цы я наль нае вы ка ры стан не. 
Ця пер вы ра ша ец ца пы тан не аб вы зна чэн нi па-
рад ку раз лi ку вы дат каў, звя за ных з раз гля дам 
зва ро таў, у мэ тах iх на ступ на га спаг нан ня з 
ня доб ра сум лен ных за яў нi каў, — па ве да мi ла 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» стар шы па моч нiк 
пра ку ро ра Вi цеб скай воб лас цi Iры на Таў-
тын.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

«Ма лоч ныя» гро шы пай шлi на... зап част кi
НА КАНТРОЛІ


