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СУ СТРЭ ЧЫ Ў ПАР ЛА МЕН ЦЕ

ПЕ РА ШКА ДЖА ЮЦЬ 
ЗА КА НА ДАЎ ЧЫЯ 
АБ МЕ ЖА ВАН НІ

Сён ня рас паў сю джа на тэн дэн цыя ка пі ра ваць 
чу жое. Але мы не мо жам сле па пе рай маць 
усё, што ёсць за мя жой. Бе ла русь па він на 
ары ен та вац ца на аса біс ты во пыт. У нас ін шая 
гіс то рыя, псі ха ло гія і тра ды цыі. Та му да ўсіх 
пы тан няў трэ ба па ды хо дзіць праг ма тыч на 
і браць толь кі тое, што бу дзе пры но сіць 
ка рысць... 

Ме на ві та пра гэ та на га даў пад час су стрэ чы з дэ пу та та мі Лід ска га 
ра ё на стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла-
ру сі Ана толь РУ БІ НАЎ. Па сло вах спі ке ра верх няй па ла ты пар ла-
мен та, мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў — адзін з асноў ных пра вад ні коў 
ін та рэ саў прос тых лю дзей. Ме на ві та Са ве ты пяр віч на га ўзроў ню 
вы ра ша юць пы тан ні жыц ця дзей нас ці на сель ніц тва кан крэт ных тэ-
ры то рый, і іх ро ля па ста ян на ўзрас тае. Мяс цо выя Са ве ты як ні хто 
ін шы ве да юць праб ле мы лю дзей. І кож нае ра шэн не па тым ці ін шым 
пы тан ні па він на су ад но сіц ца з па жа дан ня мі і рэ аль ны мі па трэ ба мі 
мяс цо вых жы ха роў.

Гэ та асаб лі ва важ на на пя рэ дад ні вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў, якія прой дуць вяс ной на ступ на га го да. Кі раў нік дзяр жа-
вы да ру чыў уз мац ніць ро лю мяс цо вых Са ве таў у ра шэн ні пы тан няў 
кан крэт ных рэ гі ё наў. Та му ак цэнт ро біц ца на тым, каб больш шы ро-
ка вы ка рыс тоў ваць паў на моц твы ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
і са дзей ні чаць уста ра нен ню за ка на даў чых аб ме жа ван няў, якія пе-
ра шка джа юць іх дзей нас ці. Як ад зна чыў Ана толь Ру бі наў, Са вет па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ўнёс пра па но вы 
ва ўрад, якія ў вы ні ку пры няц ця да дуць пяр віч на му ўзроў ню ўла ды 
боль шыя маг чы мас ці па паў няць свае бюд жэ ты.

— Шмат іні цы я тыў бы ло ўне се на па ўма ца ван ні аў та ры тэ ту Са ве-
таў, — пад крэс лі ла стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні Свят ла на Ге-
ра сі мо віч. — Але гро шы не мо гуць ад не куль з'я віц ца са мі па са бе 
— мы ары ен ту ем на тое, каб на мес цах іх за раб ля лі, каб з ка рыс цю 
рас па ра джа лі ся ма ё мас цю, якая не вы ка рыс тоў ва ец ца: пра да ва лі на 
аў кцы ё нах, ад да ва лі ў арэн ду. Зям ля так са ма не па він на пус та ваць.

Свят ла на Ге ра сім о віч ад зна чы ла, што вель мі важ на, каб у 
на вя дзен ні па рад ку на тэ ры то ры ях удзель ні ча лі су мес на і дзяр-
жаў ныя, і пры ват ныя прад пры ем ствы, што там зна хо дзяц ца. Не 
ліш няй бу дзе і спон сар ская да па мо га.

Да дам, што су стрэ ча ў Са ве це Рэс пуб лі кі ад бы ло ся па іні цы я-
ты ве дэ пу та таў Лід чы ны і ад кры ла се рыю су стрэч з прад стаў ні ка мі 
ін шых рэ гі ё наў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

— Дзя ку ю чы свай му прад-
пры ем ству, сель са вет не про-
сіць да па мо гі, на прык лад, у 
кі раў ні коў гас па да рак, а сам 
ім да па ма гае. Ад чу ва ем ся бе 
гас па да ра мі на сва ёй тэ ры то-
рыі, праб ле мы вы ра ша ем са мі. 
Па слу гі на сель ніц тву мы па ча-
лі аказ ваць яшчэ ў 2002 го дзе. 
А ка лі змя ні ла ся за ка на даў чая 
ба за, афі цый на за рэ гіст ра ва лі 
прад пры ем ства — 1 кра са ві ка 
2005 го да. Нас тро хі аба гна лі 
ў Сен нен скім ра ё не, дзе КУП 
за рэ гіст ра ва лі на два ме ся цы 
ра ней, — рас каз вае Мі ка лай 
СІ НІ ЦЫН, стар шы ня Ка мен-
ска га сель ска га Са ве та. — Са-
мая пер шая па слу га? Вя до ма 
па мя таю. На ста рым трак та ры, 
пе ра да дзе ным нам гас па дар-
кай, і прак тыч на па-но ва му на-
мі са бра ным, пры вез лі дро вы 
ба бу лі, ве тэ ра ну вай ны, ... З 
да па мо гай ста рэй шын вё сак 
па ча лі рэ кла ма ваць па слу гі. 
А ў той час гас па дар кі бы лі ў 
сум ным ста не. Да стаў ка па лі ва, 
убор ка збож жа вых, уз вор ван не 
ага ро да — хто па ві нен быў гэ-
тым зай мац ца? Вы ра шы лі, што 
бу дзем мы.

Паз ней сель гас прад пры ем-
ства пе рад ало яшчэ тры ста рыя 
кам бай ны. І яны ста лі вель мі 
за па тра ба ва ны мі, бо на той час 
лю дзі се я лі шмат збож жа вых — 
ка ля 400 га. (Для па раў на ння, 
за раз пло шчы пад імі ў дзе-
сяць ра зоў мен шыя.) І вяс коў-
цы па ста ян на скар дзі лі ся, што 
«кал гас ныя» кам бай ны поз на 
пры яз джа лі на пры ват ныя па лі. 
Ме ха ні за ва нае звя но, ство ра-
нае пры сель вы кан ка ме, цал-
кам зня ла гэ тую праб ле му — у 
доб рае, су хое на двор'е зай ма-
лі ся ўбор кай збож жа вых.

Па ці ка віў ся ў Мі ка лая Сі ні цы-
на: «На пэў на, не без цяж кас цяў 
шу ка лі лю дзей для за пра шэн ня 
на пра цу ў ця пе раш ні КУП?»

Як рас тлу ма чыў стар шы ня, 
Ка мен скі сель са вет — «спе-
цы фіч ны», бо зна хо дзіц ца ка-
ля ва ен на га га рад ка Ба роў ка. 
Шмат хто ў га рад ку пра цуе па 
кант рак це: су ткі на пра цы, трое 
— до ма. Дык ча му ў воль ны час 
не пад за ра біць? Амаль з са ма-
га па чат ку пра цуе ця пе раш ні кі-
раў нік КУП Сяр гей Аў тух, ёсць 
яшчэ бух гал тар і два ме ха ні за-
та ры... За ро бак тут не вя лі кі: 1,5 
міль ё на руб лёў — столь кі пры-
клад на атрым лі ва юць ме ха ні-
за та ры. У цёп лы час го да, зра-
зу ме ла, больш — у за леж нас ці 
ад та го, на якую су му ака жуць 
па слуг на сель ніц тву.

— Кож ны год коль касць за-
явак, на жаль, па мян ша ец ца. 
Сё ле та ака за лі плат ных па слуг 
на 100 міль ё наў руб лёў, у тым 
лі ку транс парт ных — на 30,4 
міль ё на руб лёў, — пра цяг вае 
Мі ка лай Сі ні цын. — Акра мя та-

го, што да па ма га ем лю дзям з 
31 вёс кі на ша га сель са ве та, вы-
кон ва ем яшчэ і за яў кі на сель-
ніц тва з су сед ня га Баб роў ска га 
сель са ве та. Рас цэн кі ад ноль-
ка выя і для дач ні каў так са ма. 
Ся род ін ша га аказ ва ем па слу гі 
па на рых тоў цы дроў — сён ня 
пры чэп дроў, які пры вя зуць на 
двор, каш туе пры клад на 650 
ты сяч руб лёў. Для па раў на ння, 
ін шае дзяр жаў нае ка му наль нае 
прад пры ем ства возь ме за гэ та 
730 ты сяч.

Вяс коў цу за ста ец ца толь кі 
па тэ ле фа на ваць і зра біць за-
каз. І ён дак лад на бу дзе ве даць, 
ка лі ме на ві та яго вы ка на юць... 
Мож на раз ліч вац ца і ў крэ дыт. 
І тор фа бры кет лю дзям да ста-
вяць, і бу даў ні чыя ма тэ ры я лы.

КУП, да рэ чы, зай ма ец ца за-
ку пам ма ла ка ў на сель ніц тва. 
Праўда, што год ста но віц ца ўсё 
менш ка роў, ад па вед на мен ша-
юць і аб' ёмы са бра на га ма ла ка. 
Ка лі ў 2002 го дзе яго за ку пі лі 
1000 тон, сё ле та — ка ля 200.

Узім ку прад пры ем ства на 
сва ёй тэх ні цы зай ма ец ца пры-
бі ран нем ву ліц ад сне гу. Пра ца 
аплач ва ец ца з ра ён на га бюд-
жэ ту. А на сту пае вяс на — су-
пра цоў ні кі КУП ужо на пры-
ват ных па лях: куль ты ву юць, 
ба ра ну юць, са джа юць буль бу 
і ін шае.

— І ста рыя дрэ вы зра за ем 
прак тыч на бяс плат на, толь кі 
за бен зін для бен за пі лы трэ ба 
за пла ціць. Ра ней на мо гіл ках 
ак тыў на зай ма лі ся зрэз кай 
дрэў, але по тым мо гіл кі пе-
рад алі на ба ланс сіс тэ ме ЖКГ. 
Для мя не ўсё гэ та, без умоў на, 
кла пот на, а лю дзям доб ра. І 
ў кі раў ні коў гас па да рак га ла-
ва не ба ліць. Ка жуць лю дзям: 
маў ляў, ідзі це ў сель выканкам, 
вам там да па мо гуць. Так што 
ад маў ляц ца ад на ша га КУ Па 
не пла ну ем, — ка жа Мі ка лай 
Сі ні цын.

КУП пла ціць адзі ны па да так, 
як і прад пры маль ні кі, та му, па-
вод ле слоў стар шы ні сель ска-
га Са ве та, пра ца ваць вы гад на, 
але...

— Тым жа сель гас прад пры-
ем ствам пе рад па сяў ной і ўбо-
рач най мы аказ ва ем да па мо гу. 
Але яны мо гуць браць па лі ва з 
ад тэр мі ноў кай пла ця жу на год. 
Што вы гад на, бо па лі ва да ра-
жэе. Для нас та кія прэ фе рэн-
цыі не пра ду гле джа ны, та му 
што ў нас ня ма зям лі сель ска-
гас па дар ча га пры зна чэн ня. 
Але ж лю дзі, якім мы аказ ва ем 
па слу гі, вы рошч ва юць буль бу, 
ка ра няп ло ды, ага род ні ну, га-
ду юць быч коў, ма ла ко зда юць. 
Зна чыць, фак тыч на зай ма юц-
ца сель ска гас па дар чай дзей-
нас цю... 

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

На днях па сёл ку Мі ха на ві чы, 
што ў Мін скім ра ё не, споў ні ла ся 
140 га доў. Яго на зы ва юць яшчэ 
па сёл кам га за ві коў — ме на ві та 
тут зна хо дзіц ца ад кры тае 
ак цы я нер нае та ва рыст ва 
«Бел транс газ». Па сё лак умоў на 
ад но сяць да дру го га ста ліч на га 
коль ца. У пер шым зна хо дзяц ца 
Ба раў ля ны, Жда но ві чы, 
Се ні ца, Ка ло дзі шчы. Зрэш ты, 
жы ха ры па сёл ка ні ко леч кі не 
зайз дрос цяць там тэй шым. 

Чаму? Перш за ўсё ў пла не пе ра на се ле-
нас ці. Бо ў Мі ха на ві чах пры воль на, кам-
форт на і зруч на жыць. Ды і транс парт ныя 

зно сі ны най леп шыя: чы гун ка, а так са ма з ад-
на го бо ку — Слуц кая, з дру го га — Ма гі лёў ская 
ша ша, і ўсе вя дуць у ста лі цу.

Ту тэй шыя на сель ні кі на ват вы ве лі фор му-
лу па сёл ка: жы вём у Мі ха на ві чах не та му, што 
тут мод на жыць. І на ват не та му, што бліз ка да 
ста лі цы. А та му, што тут на шы ка ра ні, тут на шы 
баць кі, тут нам па да ба ец ца.

— Мы раз ві ва ем ся пла на мер на, без стрэ саў і 
ка та кліз маў, па вод ле ге не раль на га пла на і пра-
гра мы, — сцвяр джае стар шы ня Мі ха на віц ка га 
сель ска га Са ве та Свят ла на Да валь цо ва. — Мо-
ладзь не рвец ца ў го рад, бо тут бу ду ец ца жыл лё 
і ня ма праб лем з пра цай. А той, хто хо ча жыць 
у аса біс тым до ме, мо жа праз не вя лі кі час узяць 
зя мель ны на дзел пад ін ды ві ду аль ную за бу до ву. 
Да во лі раз ві тая інф ра струк ту ра: школа, два дзі-
ця чыя сад кі, ам бу ла то рыя, Дом фальк ло ру, дзі-
ця чая шко ла мас тац тваў, Дом куль ту ры, Цэнтр 
мо ла дзі, Мін ская ра ён ная біб лі я тэ ка.

Свят ла на Ула дзі мі ра ўна, са ма куль ту ро лаг 
па пра фе сіі, на ват не ду ма ла, што да вя дзец ца 
«пе ра ква лі фі ка вац ца» на мяс цо вае са ма кі ра-
ван не. Але так склаў ся лёс. Да валь цо ва прос та 
фан та нуе ідэ я мі і пра ек та мі. Ка мусь ці яны зда-

юц ца ру жо вы мі ма ра мі, на ват аван ту рай. Але 
час па каз вае, што стар шы ня ме ла ра цыю. Яшчэ 
не каль кі га доў та му ні хто на ват не мог уя віць, 
што тут, ся род чыс та га по ля, з'я віц ца пяць но-
вых жы лых шмат ква тэр ных да моў.

Ка лі, так бы мо віць, на ва спе ча ная стар-
шы ня сель вы кан ка ма ўзя ла ся ў 2005 го-
дзе за ства рэн не жыл лё ва-бу даў ні ча га 

ка а пе ра ты ву, ма ла хто ве рыў, што ў яе неш та 
атры ма ец ца: на той час у лю дзей бы лі не над та 
вы со кія зар пла ты, ды яшчэ і праб ле ма з атры-
ман нем крэ ды таў. Але Свят ла не Ула дзі мі ра ўне 
ўда ло ся пе ра ка наць зем ля коў, што не трэ ба 
ні ко га ба яц ца, га лоў нае — увя зац ца ў «бой ку». 
І лю дзі ёй па ве ры лі: чар га на па ляп шэн не жыл-
лё вых умоў вы рас ла з 250 ча ла век да 3 ты сяч. 
Да вя ло ся ска рэк ці ра ваць пла ны і за мах нуц ца... 
аж на пяць 5-па вяр хо ві каў. Са мо бу даў ніц тва 
пра цяг ва ла ся ня доў га — кры ху больш за год. 
Шмат ча су за ня ло фар мі ра ван не скла ду ЖБК, 
пе ра ка нан не лю дзей, афарм лен не да ку мен таў, 
ад крыц цё крэ дыт най лі ніі. І тым не менш на ма-
ган ні, фі зіч ныя вы сіл кі і нер вы, па тра ча ныя на 
спра ву, пры нес лі свой плён.

Са мае га лоў нае, што ў сель скім Са ве це змаг-
лі гра мат на вы ка рыс таць раз на пла на вую дзяр-
жаў ную пад трым ку па за бес пя чэн ні гра ма дзян 
жыл лём: ма ла дых сем' яў і тых, ка му больш за 
31 год. У 2011-м да мы ўвя лі ў дзе ян не. Акра мя 
та го, у 2009 го дзе бы ло да стат ко ва зя мель ных 
участ каў пад ін ды ві ду аль ную за бу до ву. Мі ха-
на віц кі сель са вет не быў та кім па пу ляр ным у 

па раў на нні з «пер шай лі ні яй» сель са ве таў па 
пра да стаў лен ні ўчаст каў, але ж на пра ця гу 3 
га доў тут вы дзе ле на звыш 200 зя мель ных на-
дзе лаў для тых, хто меў па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў. Іх, да рэ чы, атры ма лі ўсе ах-
вот ныя. Пры чым у лю дзей бы ло пра ва вы ба ру: 
ква тэ ра ў шмат па вяр хо вым до ме ці на дзел пад 
аса біс ты ка тэдж.

-Мы ме лі на мэ це не толь кі за крыць ба-
лю чую праб ле му з за бес пя чэн нем 
жыл лём, але і за ха ваць у аг ра га рад-

ку Мі ха на ві чы сель скі пей заж — пя ці па вяр хо выя 
бу дын кі не псу юць агуль ны вы гляд. Ды і па мен-
таль нас ці для вяс коў цаў гэ та най больш пры маль-
ны ар хі тэк тур ны стыль, — упэў не на Свят ла на 
Ула дзі мі ра ўна. — Акра мя та го, жы лыя бу дын кі не 
ма юць ліф таў і, ад па вед на, па тра бу юць мен шых 
энер ге тыч ных за трат. Маг чы ма, ка мусь ці больш 
ім па ну юць гма хі. Але пя ці па вяр хо ві кі ўвя за ны з 
ге не раль ным пла нам за бу до вы. А ней кія зме ны 
ў ім цяг нуць за са бой знач ныя фі нан са выя за тра-
ты, — рас па вя ла Свят ла на Ула дзі мі ра ўна.

Мно гія з на ва сё лаў жы лі шмат га доў у ін тэр-
на тах, у цес ных па кой чы ках цэ лы мі сем' я мі, там 
прак тыч на вы рас лі іх дзе ці. І толь кі ў 40 га доў 
яны аб за вя лі ся сва ім кут ком... Да валь цо ва са ма 
пра жы ла ў ін тэр на це 15 га доў і ве дае, як важ на 
для ча ла ве ка зай мець аса біс ты дах над га ла вой. 
Ме на ві та ад сут насць жыл ля ўплы вае на ся мей ны 
мік ра клі мат, з-за гэ та га зда ра юц ца не па ра зу мен-
ні, скан да лы, раз бу ра юц ца сем'і.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПРАБ ЛЕ МЫ І РА ШЭН НІ

ЖЫЛ ЛЁ ЖЫЛ ЛЁ 
ПА БУ ДА ВА ЛІ, ПА БУ ДА ВА ЛІ, 

ДЭ МА ГРА ФІЮ ДЭ МА ГРА ФІЮ 
ПАД НЯ ЛІПАД НЯ ЛІ

У Мі ха на віц кім сельса ве це У Мі ха на віц кім сельса ве це 
знач на ўзрас ла на ра джаль насць знач на ўзрас ла на ра джаль насць 

і змен шы ла ся смя рот насцьі змен шы ла ся смя рот насць

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

Фотаздымкі Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

На ўскра і не па сёл ка 
вы рас яшчэ адзін жы лы дом, 

раз лі ча ны на сто ква тэр.

Так вы гля дае звон ку на ша но вая царк ва, — кажа стар шы ня Так вы гля дае звон ку на ша но вая царк ва, — кажа стар шы ня 
Мі ха на віц ка га сельскага Савета Свят ла на Да валь цо ва.Мі ха на віц ка га сельскага Савета Свят ла на Да валь цо ва.

БЫЦЬ ЦІ НЕ БЫЦЬ 
ПРЭ ФЕ РЭН ЦЫ ЯМ?

Ка му наль нае ўні тар нае прад пры ем ства 
«Ка мень-аг ра сер віс», якое дзей ні чае пры 
Ка мен скім сель вы кан ка ме Ле пель ска га ра ё на, 
спа чат ку бы ло ме ха ні за ва ным звя ном. Гэ та ця пер 
во пыт прад пры ем ства вы ву ча юць і пе рай ма юць 
у ін шых рэ гі ё нах кра і ны. А ка лісь ці ка мен цы 
бы лі пер ша пра ход ца мі. Асноў ная мэ та КУ Па 
— ака зан не да па мо гі, са мых роз ных па слуг па 
да ступ най ца не ма ла за бяс пе ча ным гра ма дзя нам: 
адзі но кім лю дзям, пен сі я не рам, ве тэ ра нам.

СЕСІІ

НО ВЫЯ МЕ ЖЫ
На Ма гi лёў шчы не ска са ва лi 16 
сель вы кан ка маў — та кое ра шэн не 
бы ло пры ня та на па за чар го вай 
се сii Ма гi лёў ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў.

За не каль кi тыд няў да се сii на пры ёме ў стар-
шы нi абл вы кан ка ма Пят ра Руд нi ка па аса бiс тых 
пы тан нях па бы ваў прад стаў нiк жы ха роў не каль кiх 
вё сак Ма гi лёў ска га ра ё на, у якiх уз нiк лi не па ра-
зу мен нi на конт ап ты мi за цыi iх сель вы кан ка маў. 
Гу бер на тар зра бiў за ўва гу кi раў нi кам Ма гi лёў ска-
га рай вы кан ка ма i рай са ве та дэ пу та таў. Маў ляў, 
у лю дзей трэ ба бы ло спа чат ку за пы тац ца, як яны 
ста вяц ца да зме ны ме жаў.

Ра бо та па гэ тым пы тан нi вя дзец ца на Ма гi-
леў шчы не не пер шы год: у 2010 го дзе на тэ ры-
то рыi воб лас цi бы ло 190 сель са ве таў, у 2013-м 
— 171, а да кан ца го да iх за ста нец ца 155. На 
се сii пры ня та ра шэн не ска са ваць 16 сель вы-
кан ка маў i змя нiць тэ ры та ры яль ныя ме жы ў 11 
ра ё нах воб лас цi. Гэ та му па пя рэд нi ча ла пра ца 
на род ных вы бран нi каў i мяс цо вай ула ды з на-
сель нiц твам, пад час якой улiч ва лi ся па жа дан нi 
жы ха роў i iх аб' ек тыў ныя пра па но вы. На прык лад, 
пас ля раз гля ду мер ка ван няў гра ма дзян Баб руй-
скi рай са вет дэ пу та таў зняў пра па но ву аб ска са-
ван нi Вiш нёў ска га сель вы кан ка ма, а Асi по вiц кi 
— Свiс лац ка га.

Як ад зна ча ла ся на се сii, пе ра ме ны, звя за ныя 
з тэ ры та ры яль най пе ра бу до вай, нi я кiм чы нам не 
паў плы ва юць на да хо ды i вы дат кi аб лас но га i мяс-
цо вых бюд жэ таў, а так са ма фi зiч ных асоб, прад-
пры маль нi каў i юры дыч ных асоб.

Па сло вах стар шы нi абл вы кан ка ма Пят ра 
Руд нi ка, за апош нiя га ды змен шы ла ся коль-
касць на сель нiц тва, бы лi рэ ар га нi за ва ны сель-
ска гас па дар чыя прад пры ем ствы, та му гэ тыя 
пе ра ме ны не аб ход ны. Сён ня на Ма гi лёў шчы-
не iс нуе 190 сель гас ар га нi за цый, на лiч ва ец ца 
203 аг ра га рад кi. I тое, што на кож ны сель са вет 
пры па дае не менш за ад но сель гас прад пры ем-
ства, вель мi важ на. Ка лi мяс цо вая ўла да ра зам 
з кi раў нiц твам гас па дар кi бу дзе пра ца ваць у 
цес най су вя зi, iх тэ ры то рыя бу дзе па спя хо ва 
раз вi вац ца. Трэ ба так са ма за дзей нi чаць не-
перс пек тыў ныя вёс кi, раз вi ваць там, на прык-
лад, ры ба га доў лю, пча ляр ства, аг ра эка ту рызм. 
Усё тое, чым не так зруч на зай мац ца ў вя лi кiх 
на се ле ных пунк тах.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

КАБ ВЕ ДА ЛI

НЕ ВЯ ДО МАЯ 
ГЛЫ БIН КА 

«IДЗЕ Ў ЛЮ ДЗI»
Як спа лу чыць пры ват ныя 

iн та рэ сы з iн та рэ са мi 
тэ ры то рый?

Аг ра ту рызм, якi яшчэ га доў 
10 та му ўспры маў ся ў нас на 
ўзроў нi за меж най эк зо ты кi, 
дзя ку ю чы пры ват най iнi цы я ты ве 
i ад па вед ным дзяр жаў ным 
сты му лам ста но вiц ца ўсё больш 
пры ваб ным i за па тра ба ва ным. 
На прык лад, аг ра ся дзi бы 
Гро дзен шчы ны за 9 ме ся цаў го да 
пры ня лi ка ля 34 ты сяч гас цей, 
у тым лi ку з-за мя жы. Уво гу ле 
ў Бе ла ру сi ця пер на лiч ва ец ца 
больш за 1700 аг ра ся дзiб.

Не толь кi 
шаш лык i лаз ня

Вы шэй зга да ныя лiч бы да во лi са лiд ныя, 
ад нак iх не вар та пе ра ацэнь ваць. Да лё ка не 
ўсе аг ра ся дзi бы рэ аль на пра цу юць у гэ тай 
сфе ры. Шмат хто пад ад па вед най «шыль-
дай» ары ен ту ец ца ў асноў ным на кам па нii-
«ад на дзён кi» з ман га лам i лаз няй, не аб ця-
жар ва ю чы ся бе ар га нi за цы яй для сва iх гас-
цей ак тыў на га ад па чын ку, эк скур сiй i г.д. Па 
сут нас цi, дзяр жаў ныя прэ фе рэн цыi (на прык-
лад, iль го ты па па дат ках) вы ка рыс тоў ва юц ца 
не для пры ёму ту рыс таў, а для пра вя дзен ня 
вя сел ляў, юбi лей ных i кар па ра тыў ных свя таў.

Але ра зам з тым ня ма ла i та кiх гас па да-
роў, якiя не аб мя жоў ва юц ца «шаш лыч на-
лаз не вым» ад па чын кам, iмк нуц ца за цi ка вiць 
гас цей «фiш ка мi». Ме на вi та на та кiх i раз лi-
ча ны пра ект «Мяс цо вае прад пры маль нiц тва 
i эка на мiч нае раз вiц цё», якi з каст рыч нi ка 
мi ну ла га го да ажыц цяў ля ец ца ў Брэсц кай i 
Гро дзен скай аб лас цях пра гра май раз вiц ця 
ААН су мес на з Мi нiс тэр ствам спор ту i ту-
рыз му Бе ла ру сi. На кон курс най асно ве ство-
ра ны 17 пi лот ных тэ ры то рый, дзе на прын-
цы пах дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства 
рас пра цоў ва юц ца i ўка ра ня юц ца су час ныя 
стра тэ гii эка ту рыс тыч ных па слуг.

У кон кур се, да рэ чы, удзель нi ча лi не асоб-
ныя за яў нi кi, а тэ ры то рыi, дзе мяс цо выя ўла-
ды, гра мад скiя аб' яд нан нi, гас па да ры аг ра-
ся дзi б, прад стаў нi кi бiз не су аб' яд на лi ся, каб 
су пра цоў нi чаць дзе ля ту рыс тыч най пры ваб-
нас цi сва iх рэ гi ё наў. Та кiя «пра вi лы гуль нi» 
прый шлi ся да спа до бы не ўсiм. Бы лi вы пад кi, 
за зна чае кi раў нiк пра ек та Ма ры на БА РОЎ-
КА, ка лi спа чат ку цi ка вi лi ся, ад нак по тым 
рас ча роў ва лi ся, зра зу меў шы, што раз мо ва 
не пра вы дзя лен не фi нан са вай пад трым кi ка-
мусь цi аса бiс та, а пра па бу до ву ту рыс тыч най 
су поль нас цi ў iн та рэ сах усёй мяс цо вас цi.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

Вер шы і даў га буд
Мя не не здзі ві ла, што бы лы 

стар шы ня Мінск ага аб лас но га 
ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 
пі ша вер шы. Пра гэ ты бок яго на-
ту ры я да ве да ла ся яшчэ тры га ды 
та му, ка лі мы ў ад ным мік ра аў то-
бу се еха лі на асвя чэн не ад рэ стаў-
ра ва най царк вы ў вёс цы Спяг ла 
на Ві лей шчы не. Ула дзі слаў Цы дзік 
та ды са шчы рай ра дас цю па каз-
ваў спа да рож ні кам фо та здым кі 
бе ла рус кай пры ро ды на сва ім 
тэ ле фо не. Ця пер, да ве даў шы ся, 
што на заўт ра ў ма ёй сям'і юбі лей-
ная да та, ён пра цы та ваў улас ны 
верш пра мі ма лёт насць ча су...

На пэў на, лі ры ку ляг чэй пра ца-
ваць дэ пу та там, чым дзяр жаў ным 
кант ра лё рам. Паэ тыч най на ту ры 
больш улас ці ва аба ра няць ін та рэ-
сы лю дзей, чым шу каць па ру шэн-
ні і ка раць ві на ва тых. Але ў гэ тым 
ча ла ве ку, па доб на, дзіў ным чы-
нам ужы ва юц ца і ра ман тыч насць, 
і ўед лі васць. Аг ра ном па аду ка-
цыі, ён з ад ноль ка вым го на рам 
згад вае і сваю бы лую пра цу, і 
ця пе раш нюю.

— У Дзяр жын скай вы бар чай 
акру зе 65 ты сяч вы бар шчы каў, 
— рас каз вае Ула дзі слаў Ста ні-
сла ва віч па да ро зе ў вёс ку Да-
бры нё ва, дзе ў яго гэ тым днём 
за пла на ва ны аса біс ты пры ём 
гра ма дзян. — Гэ та вель мі та ле на-
ві тыя і пра ца ві тыя лю дзі. Мяс ці ны 
тут і зруч ныя — па блі зу Мінск, аў-
та тра са, чы гун ка, — і пры го жыя: 
ры бал ка, лес, гар на лыж ны комп-
лекс... Вель мі ды на міч на раз ві ва-
ец ца Фа ні паль... А вось са мо му 
Дзяр жын ску не ха пае пра ду ма най 
го ра да бу даў ні чай па лі ты кі. Аказ-
ва ец ца, у ра ё не доў гі час не бы ло 
ар хі тэк та ра. Ця пер, з да па мо гай 
Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх-
ніч на га ўні вер сі тэ та, мы вы ра шы лі 
гэ ту праб ле му, і, спа дзя ю ся, ра ён-
ны цэнтр на бу дзе свой твар.

За год свай го дэ пу тац тва Ула-
дзі слаў Цы дзік пры няў больш за 
400 зва ро таў ад вы бар шчы каў. Не 
ўсім мож на да па маг чы, ка жа ён, 
але тое, што лю дзі да яго ідуць — 
свед чан не доб рай па га лос кі. Ёсць 
вы ні кі ра бо ты ў акру зе, пра якія дэ-
пу тат ка жа з асаб лі вай ра дас цю.

Адзін з та кіх — «Ты та нік», так 
на зы ва юць га ра джа не вя лі кі даў-
га буд у цэнт ры Дзяр жын ска. Ён 
на ле жаў пры ват най фір ме, за сна-
валь нік якой скан цэнт ра ваў свае 
на ма ган ні на біз не се ў ін шай кра-
і не. Ула дзі слаў Ста ні сла ва віч здо-
леў звя зац ца з гэ тым ча ла ве кам і 
пе ра ка наць яго пра даць не да бу да-
ва ны аб' ект та му, хто змо жа за вяр-
шыць бу даў ніц тва. «Ця пер мож на 
ча каць, што гэ тае бяль мо на га лоў-
най пло шчы го ра да пе ра тво рыц ца 
ў пры го жы і па трэб ны жы ха рам 
бу ды нак з ганд лё вы мі ра да мі і рэ-
ста ра нам», — ка жа дэ пу тат.

Кап ліч ка сва і мі 
ру ка мі

Яшчэ ад на сфе ра кло па ту — 
вёс ка. Ула дзі слаў Цы дзік, сам 
вяс ко вец па на ра джэн ні, з за-
да валь нен нем удзель ні чае ў ар-
га ні за цыі вяс ко вых свят. Гэ тым 
ле там яны прай шлі ў На ва са дах, 
Дзя мі да ві чах, Крыш та фо ве і 

Мар ці но ві чах Дзяр жын ска га ра-
ё на. Са мае га лоў нае, што свя ты 
гэ тыя са бра лі зем ля коў з роз ных 
кут коў Бе ла ру сі, вёс кі на поў ні-
лі ся людзь мі, пес ня мі, сме хам 
— як у ра ней шыя доб рыя ча сы. 
Дэ пу тат удзель ні чаў у доб ра ўпа-
рад ка ван ні гэ тых вё сак, кла па-
ціў ся аб вы со кім уз роў ні свя таў, 
быў чле нам жу ры кон кур су ся-
дзіб — і на ват за ўлас ныя гро шы 
куп ляў пры зы пе ра мож цам, якія 
по тым сам уру чаў...

Гэ так жа апан та на ён пад ха піў 
ідэю па вяр тан ні па мя ці пра эт-
ног ра фа і паэ та Адоль фа Януш-
ке ві ча яго ко ліш ня му ся мей на му 
ма ёнт ку — вёс цы Дзя гіль на Дзяр-
жын ска га ра ё на. «Звяз да» пі са ла 
пра між на род нае свят ка ван не на 
ма лой ра дзі ме 210-год дзя з дня 
на ра джэн ня гэ та га не ар ды нар на-
га ча ла ве ка, пра цы яко га з'яў ля-
юц ца ад ной з асноў ных кры ніц па 
гіс то рыі ка зах ска га эт на су. 

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

У СВА ЁЙ АКРУ ЗЕ

Без да кор ны стан са ло на 7-га до ва га «Хён дая» 
вы дае ў яго гас па да ры пер фек цы я ніс та. Гэ та 
цал кам спа лу ча ец ца з тым, што ў вёс ку ўся го за 
33 кі ла мет ры ад Мін ска мы вы яз джа ем за га дзі ну. 
Гэ та не толь кі пунк ту аль насць, але і пра ява па ва гі 
да вы бар шчы каў, якія ча ка юць дэ пу та та ў ад ным 
з сель са ве таў Дзяр жын скай акру гі №71. Ну і яшчэ 
ад на дэ таль: Ула дзі слаў Цы дзік пад' ехаў да мес ца 
на шай су стрэ чы лі та раль на праз дзе сяць се кун даў 
пас ля май го зван ка з ма біль на га тэ ле фо на, хоць 
я прый шла на мес ца на шай су стрэ чы на 10 хві лін 
ра ней...

КА ЛІ СПА ЛУ ЧА ЕЦ ЦАКА ЛІ СПА ЛУ ЧА ЕЦ ЦА
СУ ПРАЦЬ ЛЕГ ЛАЕСУ ПРАЦЬ ЛЕГ ЛАЕ

Во пыт ра бо ты кант ра лё рам да па ма гае Во пыт ра бо ты кант ра лё рам да па ма гае 
Ула дзi сла ву Цы дзi ку (на фо та зле ва) унi каць у ню ан сы Ула дзi сла ву Цы дзi ку (на фо та зле ва) унi каць у ню ан сы 
вы твор час цi: на тэ ры то рыi пры ват на га прад пры ем ства вы твор час цi: на тэ ры то рыi пры ват на га прад пры ем ства 

«Да нiн вест» у па сёл ку Да нi ла вi чы.«Да нiн вест» у па сёл ку Да нi ла вi чы.


