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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Ка мі сіі не толь кі пра хо дзяць па ха тах, вя дуць 

тлу ма чаль ную ра бо ту, але і вы клі ка юць гра ма-
дзян на свае па ся джэн ні. На шы су пра цоў ні кі 
па ста ян на пры сут ні ча юць на па ся джэн нях та-
кіх ка мі сій. Нель га ска заць, што пра ве дзе ная 
ра бо та паў сюль дае доб рыя вы ні кі. Але ў кож-
ным сель са ве це зной дзец ца хоць адзін прык лад, 
ка лі ўда ло ся за клі каць да сум лен ня ня дбай ных 
баць коў аль бо адзі но ка га пі ту шча га пен сі я не ра. 
Ста ноў чую ацэн ку та кой фор мы ра бо ты да во дзі-
ла ся чуць ад вяс коў цаў і на сель скіх схо дах, і ў 
пры ват ных гу тар ках.

— З які мі пы тан ня мі да дэ пу та та най час цей 
звяр та юц ца вы бар шчы кі на пры ёмах?

— Пы тан ні бы ва юць са мыя роз ныя: ад аса-
біс тых да гла баль ных — дзяр жаў на га маш та-
бу. На прык лад, ка лі лю дзі, асаб лі ва па жы лыя, 
вы каз ва юць за кла по ча насць вы ха ван нем мо-
ла дзі. Яны пры хо дзяць і ка жуць, што трэ ба 
спы ніць транс ля цыю па тэ ле ба чан ні сцэн кро-
ва пра ліц ця і гвал ту, ачыс ціць ін тэр нэт ад вір-
ту аль на га смец ця. І за та кую па зі цыю ім трэ ба 
быць удзяч ным, хоць і да во дзіц ца тлу ма чыць, 
што аб лас ны Са вет пры ўсім жа дан ні не мо жа 
вы ра шыць гэ тыя пы тан ні. З на го ды зва ро таў 
ха чу ад зна чыць улас нае на зі ран не: за апош нія 
пяць-во сем га доў па вы сіў ся ўзро вень пра ва вой 
гра мат нас ці і куль ту ры гра ма дзян. На па чат ку 
ма ёй дэ пу тац кай дзей нас ці най больш пы тан-
няў бы ло па жыл лі, якія зво дзі лі ся амаль да 
прос та га: «Дэ пу тат, дай ква тэ ру!». Да во дзі-
ла ся цярп лі ва тлу ма чыць, што ёсць га рад ская 
чар га, і атры маць жыл лё мож на толь кі ў ад-
па вед нас ці з за ко нам. Ця пер та кіх зва ро таў 
амаль ня ма. Я ўдзяч ны сва ім вы бар шчы кам, 
што яны за кла по ча ны на вя дзен нем па рад ку 
ў го ра дзе і, бы вае, пад каз ва юць кан крэт ныя 
ад ра сы. Ня рэд ка мы вы яз джа лі па зван ках 
гра ма дзян, за тым пры цяг ва лі ін шыя служ бы 
і на во дзі лі па ра дак у два рах, на ву лі цах, дзе 
ня доб ра сум лен ныя гас па дар ні кі або фі зіч ныя 
асо бы скід ва лі бу даў ні чыя ад хо ды ці ін шае 
смец це.

Да рэ чы, так бы ло і з сум на вя до мым аб' ек там, 
які ўмоў на мож на на зваць «Міць кі». Гэ та тэ ры-
то рыя ма ёй вы бар чай акру гі. Там доў гі час раз-
мя шчаў ся склад яда хі мі ка таў, у якіх скон чыў ся 
тэр мін за ха ван ня. Лю дзі звяр ну лі ся з прось бай 
пры браць гэ ты склад. У іх, у пры ват ным сек та-
ры, ва да ста ла не пры год най для піц ця. Про бы з 
ка ло дзе жаў і ка ло нак па каз ва лі на яў насць шкод-
ных рэ чы ваў. Лю дзі га ва ры лі, што на ват ага ро ды 
не бяс печ на па лі ваць та кой ва дой. Склад зна-
хо дзіў ся ў бы лым ва ен ным ка па ні ры з са вец кіх 
ча соў. Сце ны ў па бу до вы тры ва лыя, а пад ло гі 
ні ко лі не бы ло, вось гэ тая хі мія і пра соч ва ла ся 
па ці ху ў зям лю.

Пы тан не бы ло ўзня та на се сіі, по тым раз-
гле джа на на па ся джэн ні абл вы кан ка ма. Пас ля 
пры няц ця ад па вед ных ра шэн няў бы лі вы дзе-
ле ны срод кі, вы раб ле на каш та рыс ная да ку-
мен та цыя. Пас ля ча го за ра бо ту ўзя лі ся су-
пра цоў ні кі МНС. 390 тон шкод ных рэ чы ваў 
бы ло вы гру жа на ўруч ную, бо ка па нір вуз кі, з 

тэх ні кай ту ды не ўле зеш. Яда хі мі ка ты вы вез лі 
на пе ра пра цоў чае прад пры ем ства ў Го мель-
скую воб ласць. І ця пер там чыс тая тэ ры то рыя, 
пра вер кі пра вод зяц ца па ста ян на: ні ў гле бе, ні 
ў ва дзе шкод ных рэ чы ваў ня ма. І гэ та быў не 
адзі ны ў воб лас ці склад яда хі мі ка таў. Падоб-
ныя, праў да, знач на мен шыя па па ме рах пунк-
ты за хоў ван ня гер бі цы даў зна хо дзі лі ся яшчэ ў 
Дра гі чын скім, Ма ла рыц кім ра ё нах. Пас ля ра-
шэн няў се сіі і вы кан ка ма ўсе яны лік ві да ва ны. 
Па ра дак на ве дзе ны поў ны.

— На вя дзен ню па рад ку на зям лі пры свя ча-
юц ца па ся джэн ні се сій ці не кож ны год. Якая 
іх эфек тыў насць, на ваш по гляд?

— Усе гэ тыя се сіі па іні цы я ты ве стар шы-
ні аб лас но га Са ве та бы ва юць вы яз ны мі. У 
эфек тыў нас ці та кой фор мы ра бо ты мы ўпэў-
ні лі ся шмат ра зоў. На прык лад, не каль кі га доў 
та му рых та ва ла ся се сія па пад рых тоў цы да 
ку паль на га се зо на пля жаў на ва да ёмах. Усе 
ве да лі, што бу дзе пра во дзіц ца се сія, але ні-
хто не ве даў, у якім ра ё не, у якім мес цы. Та-
кім чы нам, рых та ва лі ся ўсе. У дзень се сіі мы 
па спе лі аб' ехаць шэ раг пля жаў у Бя ро заў скім, 
Іва цэ віц кім, Ба ра на віц кім ра ё нах. Уба ча ным у 
асноў ным дэ пу та ты за ста лі ся за да во ле ны мі. 
На не ка то рых пля жах бы лі аб ста ля ва ны ва лей-
боль ныя пля цоў кі, пра ца ва лі бу фе ты з ва дой, 
у на яў нас ці бы ла ўся ас тат няя пляж ная ат ры-
бу ты ка. Та кім чы нам, се сія аб лас но га Са ве та 
пад штурх ну ла ра ён ныя ўла ды больш уваж лі ва 
па ды сці да ўка за на га пы тан ня, вы пра віць хі бы 
там, дзе яны бы лі, урэш це зра біць ка рыс ную 
для лю дзей спра ву.

Ка рыс най, я б ска заў, рэ за нанс най ака за ла ся 
се сія, пры све ча ная доб ра ўпа рад ка ван ню два ра-
вых тэ ры то рый. Мы та ды зна ё мі лі ся з ра бо тай 
на пры кла дзе Пін ска. У го ра дзе вель мі мно гае 
зроб ле на ў гэ тым кі рун ку. Уме ла вы ка рыс тоў ва-
ец ца гра мад ская іні цы я ты ва. Пра цу юць ор га ны 
два ра во га, ву ліч на га са ма кі ра ван ня. Як вы нік, 
цэ лы шэ раг два роў, дзі ця чых пля цо вак зна хо-
дзіц ца ва ўзор ным па рад ку. Та кое ці ка ва бы ло 
ўба чыць усім. Тым больш што лю дзі час та да нас 
звяр та юц ца ме на ві та па пы тан нях доб ра ўпа рад-
ка ван ня два роў і ву ліц.

— Па ды хо дзіць да за вяр шэн ня дру гое склі-
кан не, на пра ця гу яко га вы пра цу е це ў аб лас-
ным Са ве це дэ пу та таў. Што вам аса біс та да ла 
гэ тая ра бо та, ча му на ву чы ла?

— З ад на го бо ку, ра бо та ў аб лас ным Са-
ве це — гра мад ская, на яе трэ ба ах вя ра ваць 
свой аса біс ты час або ад ры ваць яго ад асноў-
най ра бо ты. Не заў сё ды лю дзі ідуць з аб грун-
та ва ны мі скар га мі і рэ аль ны мі прось ба мі... 
Але, ра зам з тым, пад час се сій, пад рых тоў кі 
да іх, ста сун каў з ка ле га мі ву чыш ся мыс ліць 
больш маш таб на, па-дзяр жаў на му, вы хо дзіш 
за рам кі сва ёй ра бо ты, сва ёй спе цы яль нас ці 
ў ацэн цы мно гіх па дзей і з'яў. Яшчэ ву чыш ся 
слу хаць, ра зу мець лю дзей. Гэ та му, да рэ чы, 
трэ ба ву чыц ца ўсё жыц цё, не за леж на ад та-
го, якую па са ду зай ма еш, у якой га лі не пра-
цу еш.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Па прын цы пе «вер ты ка лі» — звер ху ўніз — пра цуе і схе-

ма па доб ра ўпа рад ка ван ні га рад скіх ву ліц у Чэ ры ка ве. Без 
па ста ян на га кант ра ля ван ня, ка жа На тал ля Га тоў чык, усёй 
гэ тай пры га жос ці не бы ло б. Яна ўспа мі нае, ча го каш та ва-
ла пры ву чыць кі раў ніц тва гас па да рак пры гля даць за сва і мі 
«на дзе ла мі». Бо, ка лі мо гіл кі да стат ко ва пры бі раць два ра-
зы на год, то са чыць за па рад кам на ву лі цах пры хо дзіц ца 
па ста ян на. Раз на ты дзень пра вод зяц ца сан дні, двой чы на 
год — ме сяч ні кі, пад час якіх ка мі сія па на гля дзе за чыс ці нёй 
у скла дзе су пра цоў ні каў сан служ баў і пры ро да ахоў ных ор га-
наў аб' яз джае на ва кол ле. Тым, хто ўхі ля ец ца ад сва іх пра мых 
аба вяз каў, да во дзіц ца нес ці ад каз насць, да ваць тлу ма чэн ні 
на ка мі сіі рай вы кан ка ма па на вя дзен ні па рад ку на зям лі і 
доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый на се ле ных пунк таў.

— Спа чат ку не ка то рыя абу ра лі ся, што мы так сур' ёз на ўзя-
лі ся за спра ву, — ка жа На тал ля Ра ма наў на. — Але ка лі ўба чы-
лі, што ёсць пэў ны вы нік, ста лі гэ та ра біць на ват з ах во тай. За 
тыя срод кі, якія рай цэнтр атрым лі вае апош нія 6 га доў у якас ці 
ўзна га ро ды за пе ра мо гу ў кон кур сах па доб ра ўпа рад ка ван ні, 
на бы лі шмат ка рыс най тэх ні кі. За пер шую прэ мію ў 2007 го дзе 
ку пі лі вель мі не аб ход ны буль до зер, які пра цуе на мі ні-па лі го нах 
і ча со вых пля цоў ках скла дзі ра ван ня смец ця. У 2008-м на бы лі 
не вя лі кую сне га пры бі раль ную ма шы ну, якую лас ка ва на зы ва-
юць «за ла тыя руч кі». Па сту по ва з'я ві лі ся не аб ход ныя кан тэй-
не ры, трак та ры, спе цы яль ныя ін стру мен ты... У спра ву так са ма 
ўклад ва юц ца гро шы, атры ма ныя на ра ён ных су бот ні ках, якія 
пра вод зяц ца тут у да да так да дзяр жаў на га, па чы на ю чы з 2005 
го да. Ле тась, на прык лад, за ра бі лі ка ля 240 міль ё наў. Част ку 
срод каў пе рад алі сель вы кан ка мам, а на ас тат нія акуль ту ры лі 
два ра выя тэ ры то рыі ў Чэ ры ка ве.

Ся бе па ра да ваць, гас цям па ка заць
На тал ля Га тоў чык пе ра жы вае, што ця пер нель га ўба чыць, 

як пры го жа вы гля да юць вер ты каль ныя квет ка выя кам па зі цыі 
на ву лі цах рай цэнт ра. А вось ідэю ма лень кіх «аст раў коў» з 
бі тай пліт кі, ка мя нёў і кве так яна пад гле дзе ла ў ча со пі се па 
квет ка вод стве. «І так пры ем на бы ло, ка лі пра чы та ла ў ін тэр-
нэ це вод гук гас цей з Мур ман ска, якія па раў ноў ва лі Чэ ры каў 
з... ма лень кай Швей ца ры яй, — ка жа На тал ля Ра ма наў на. — 
Яны пра яз джа лі праз рай цэнтр, уба чы лі гэ тыя мі ні-пля цоў кі 
і бы лі ўра жа ны: кам па зі цыі і са праў ды вы гля да юць вель мі 
эфект на».

Квет ка вую ра са ду ка му наль ні кі вы рошч ва юць у сва ёй цяп-
лі цы — у та кой коль кас ці, каб ха па ла не толь кі Чэ ры ка ву, але 
і аг ра га рад кам. Май стар жыл ка мун га са Ва лян ці на Ба ра на ва 
ўжо пад га та ва ла гле бу пад на сен не: зі ма хоць і ў раз га ры, але 
і вяс на не за га ра мі. І якія ж пры го жыя ў яе атрым лі ва юц ца 
клум бы з гэ тых кве так! Але спра вы ад ны мі квет ка вы мі кам па-
зі цы я мі не аб мя жоў ва юц ца. Ва лян ці на Ба ра на ва ўзна чаль вае 
да ма вы ка мі тэт па мес цы жы хар ства, па яе іні цы я ты ве ў два-
ры зроб ле на зруч ная аў та ста ян ка, ад ра ман та ва на дзі ця чая 
пля цоў ка, з'я ві ла ся пры го жая аль пій ская гор ка.

Яшчэ ад на вы раз ная пры кме та Чэ ры ка ва — вя лі кая коль-
касць драў ля ных скульп тур і кам па зі цый — та кі му зей пад ад-
кры тым не бам. Ёсць на ват ся рэд ня веч ная крэ пасць з бра май 
і ве жа мі. Шмат «экс па на таў» ро біць май стар жыл ка мун га са 
Ге надзь Чыр коў. Яго май стэр ня на гад вае... ка зач ны цэх, 
дзе вы стра і лі ся па ран жы ры драў ля ныя па ляў ні чыя, ры ба кі 
і мі фіч ныя іс то ты. Ад чу ва ец ца, што ў іх аў та ра доб ры мас-
тац кі густ. «Лю дзей з «за ла ты мі ру ка мі» мы вель мі ша ну ем, 
— ка жа На тал ля Га тоў чык. — Зна хо дзяц ца май стры, якія з 
аў та ма біль ных шын і плас ты ка вых бу тэ лек та кія тво ры мас-
тац тва ства ра юць, ва чэй не ад вес ці».

Дэ пу та та па він ны ве даць
Ча сам да во дзіц ца чуць: маў ляў, якая ка рысць ад мяс цо вых 

дэ пу та таў? Што яны вы ра ша юць? Мно гія не ве да юць іме ні 
«свай го» вы бран ні ка... Каб та ко га не зда ра ла ся, у ра ё не 
кож ны ты дзень прак ты ку юц ца вы яз ныя се мі на ры з удзе-
лам дэ пу та таў той ці ін шай акру гі, ад бы ва юц ца су стрэ чы з 
людзь мі.

«Трэ ба заў сё ды па мя таць, што дэ пу тат — гэ та не ад ва-
кат, не мі лі цы я нер, не ды рэк тар прад пры ем ства — ён слу га 
на ро да, і па ві нен дай сці да кож на га вы бар шчы ка».

Дэ пу та ты са праў ды бы ва юць роз ныя, але, як лі чыць На-
тал ля Га тоў чык, гра мад ства яшчэ не га то ва да та го, каб без 
іх абы сці ся. Шмат хто ў вёс ках жы ве па прын цы пе «мая ха та 
з краю». Та му і спа дзя ван ні час та ўскла да юц ца толь кі на тых 
са мых ста рас таў ды дэ пу та таў, якія пра цу юць у глы бін цы.

Цяж ка пе ра аца ніць ра бо ту, якую пад кі раў ніц твам дэ пу та-
таў вы кон ва юць на зі раль ныя ка мі сіі. Ме на ві та дзя ку ю чы ім 
ужо дру гі год за пар у ра ё не ня ма за гі ну лых на па жа рах. Але ж 
на зі раль ні кі — не пра фе сі я на лы, ім бы вае цяж ка ра за брац ца, 

на коль кі сур' ёз нае тое ці ін шае па ру шэн не. Ка лі вы пра віць 
гэ тае ста но ві шча, ка рыс ці бы ло б знач на больш, але вы ра-
шац ца та кое пы тан не па він на не на ра ён ным уз роў ні.

З да па мо гай гра мад скас ці вя дзец ца ба раць ба з ту не яд-
ца мі. З амаль што 5 ты сяч жы ха роў ра ё на (пра ца здоль на га 
ўзрос ту) 1265 ча ла век не за ня тыя ў эка но мі цы. «Мы ства-
ры лі пра цоў ную гру пу, якая зай ма ец ца ма ні то рын гам гэ тай 
ка тэ го рыі на сель ніц тва, — ка жа стар шы ня рай са ве та. — У 
яе ўвай шлі прад стаў ні кі са цы яль най служ бы, мі лі цыі, вы ра-
та валь ні кі, на ват пад атко вы ін спек тар. Гэ та для та го, каб 
лю дзям па тлу ма чыць, што яны ка рыс та юц ца ка му наль ны мі, 
ме ды цын скі мі і ін шы мі па слу га мі за чу жы кошт, а са мі пры 
гэ тым ні ка пей кі не ўно сяць у агуль ную каз ну. Сум лен не пра-
чы на ец ца не ў кож на га, але ж не ка то рыя пас ля та кіх су стрэч 
пра ца ўлад ка ва лі ся».

Не менш ба лю чая тэ ма ў вёс цы — кі ну тыя ха ты. За мі ну-
лы год у ра ё не ўда ло ся знес ці 177 пус ту ю чых бу дын каў. Але 
якой ца ной! На шчад каў шу ка лі праз ста раст, су пра цоў ні каў 
сель вы кан ка маў. Шмат хто зна хо дзіў ся за ме жа мі кра і ны. 
Каб да біц ца ад іх ней кай рэ ак цыі, ад сы ла лі пісь мы з фо та-
здым ка мі іх спа рах не лай «спад чы ны». Час цей за ўсё лю дзі 
па га джа лі ся на знос, пра сі лі ака заць да па мо гу.

Але на ват ка лі до ма ня ма, пы тан не за ста ец ца. Каб пра вес-
ці рэ куль ты ва цыю зя мель на га ўчаст ка, трэ ба знай сці да дат-
ко выя — і не ма лыя — гро шы. Для ра ё на гэ та вя лі кая праб ле-
ма, і дэ пу та ты ра зам з сель гас прад пры ем ства мі праб ле му не 
вы ра шаць. «Тут, на пэў на, так са ма трэ ба ўмя шац ца дзяр жа ве, 
каб на тэ ры то рыі ад на го ці двух сель са ве таў мож на бы ло б 
ства рыць не вя ліч кія спец прад пры ем ствы ад жыл ка мун га са, 
— лі чыць На тал ля Га тоў чык. — І з іх да па мо гай ра за брац-
ца са са ста рэ лым жыл лём. Тут та бе і спе цы яль ная тэх ні ка, 
і на ву ча ны пер са нал... А па куль гэ та га ня ма, пры хо дзіц ца 
ла маць га ла ву, як да гля даць тую тэ ры то рыю, дзе яшчэ ня-
даў на ста яў дом».

За ста ец ца да даць, што праб лем у глы бін цы заў сё ды ха-
па ла, але без дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў іх, не су мнен на, 
бы ло б больш.

Вучыцца слухаць 
і разумець

ПРЫ ГО ЖА ЖЫЦЬ НЕ ЗА БА РО НІШПРЫ ГО ЖА ЖЫЦЬ НЕ ЗА БА РО НІШ

Аказ ва ец ца, пра фі лак тыч ная пра ца мо жа 
не толь кі за ха ваць жыц цё і зда роўе лю-
дзей, але і ... па поў ніць каз ну. Якім чы нам? 
І ча му ў ад ных ра ё нах мо гуць па спя хо ва 
вы ра шаць «веч ныя праб ле мы» пра фі лак-
ты кі па жа раў, а ў ін шых — пры тым жа фі-
нан са ван ні і струк ту рах — да та кіх вы ні каў 
яшчэ да лё ка?

До свед Лёз нен ска га ра ё на па пра фі лак ты цы па жа раў 
і ар га ні за цыі пра цы са ве таў пра фі лак ты кі ўжо па чы на-
юць пе рай маць у ін шых рэ гі ё нах кра і ны. Па жар ная служ-
ба і дэ пу та ты, ста рэй шы ны вё сак, прад стаў ні кі мі лі цыі, 
га за вай служ бы і ін шых ве дам стваў — усе пра цу юць тут 
у тан дэ ме. Па ся джэн ні зга да ных са ве таў пра вод зяц ца не 
дзе ля спра ва зда чы: маў ляў, мы гу та ры лі з вы пі во ха мі, а 
яны вы сноў не зра бі лі... І як вы нік — коль касць па жа раў і 
ах вяр мі ні маль ная. Ле тась на Лёз нен шчы не ад бы ло ся 28 
па жа раў, і два ча ла ве кі за гі ну лі (муж чы ны-пен сі я не ры, 
зна хо дзі лі ся ў не цвя ро зым ста не. — Аўт.) Для па раў на н -
ня, у 2010 го дзе за гі ну лі 6 жы ха роў ра ё на, а па жа раў 
ад бы ло ся пры клад на ў два ра зы больш.

За ха ваць жыц цё і ма ё масць
— Па вер це, мы ні чо га та ко га не звы чай на га не пры-

ду ма лі. Прос та ро бім тое, што не аб ход на. Але, ка лі 
пра фі лак ты кай па жа раў бу дзе зай мац ца толь кі на ша 
ве дам ства, ні чо га ў леп шы бок не зме ніц ца, як бы мы 
ні ста ра лі ся. Сён ня асноў ная на груз ка па пра фі лак ты-
цы ля жыць на сель вы кан ка мах. А хто іх уз на чаль вае? 
У асноў ным жан чы ны. Ім, без умоў на, цяж ка, акра мя 
ін ша га зай мац ца пе ра вы хоў ван нем, ска жам так, «праб-
лем ных лю дзей». Та му і «пад стаў ля ем» ім муж чын скае 
пля чо. Так са ма вя лі кая ад каз насць ус кла дзе на на тых, 
хто ўва хо дзіць у са ве ты пра фі лак ты кі, ство ра ныя на ба-
зе кож на га сель вы кан ка ма, — рас каз вае 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 вод ле яго слоў, не ка то рыя пы тан ні пра фі лак ты кі 
вы ра ша юц ца лі та раль на за не каль кі хві лін або на пра-
ця гу дня. Раз мо ва ідзе аб уста ноў цы па жар ных апа вя-
шчаль ні каў. У мно гіх кра і нах све ту даў но ўжо ўпэў ні лі ся, 
што ме на ві та гэ ты не вя ліч кі пры бор — га ран тыя за ха-
ван ня жыц ця лю дзей і іх ма ё мас ці.

У якас ці экс пе ры мен таль най пля цоў кі па ўста ноў цы 
апа вя шчаль ні каў вы бра лі Ба бі на віц кі сель са вет — не-

вя лі кі па коль кас ці на сель ніц тва. Там пра сцей за па раў-
наль на хут кі тэр мін ад пра ца ваць ме то ды ку пра фі лак ты кі 
і пра са чыць яе эфек тыў насць. Ва ўсіх да мах мяс цо вых 
жы ха роў хут ка з'я вяц ца апа вя шчаль ні кі. Сён ня яны ўста-
ноў ле ны ў боль шас ці хат.

Пры бор лю дзям пра па ноў ва лі на быць пад час рэй ду 
па да мах на зі раль ных ка мі сій. У вы ні ку за дзень уста-
лёў ва лі па 10-15 пры бо раў, а за ты дзень — 40. Ці ка ва, 
што па ра лель на лю дзі маг лі афор міць па куп ку га за вай 
плі ты. Прад стаў нік га за вай служ бы рэ ка мен да ваў па мя-
няць плі ту, пра па ноў ва ла ся зра біць гэ та па па ні жа най 
ца не. Вось і прык лад та го, як у вы ні ку пра фі лак ты кі 
мож на па вя лі чыць та ва ра зва рот. Але га лоў нае, што за 
ка рот кі тэр мін рэ аль на па вы шаў ся ўзро вень бяс пе кі. 
Шмат дзет ным, адзі но кім і адзі но ка пра жы ва ючым гра-

ма дзя нам пры бо ры ра ней уста ля ва лі бяс плат на. Бес пра-
цоў ным, за леж ным ад ал ка го лю, да па маг лі мяс цо выя 
прад стаў ні кі Бе ла рус ка га доб ра ах вот на га па жар на га 
та ва рыст ва.

Да стат ко ва і пры кла даў та го, як апа вя шчаль нік 
вы ра тоў ваў жыц цё. Пры чым быў вы па дак, ка лі ён на-
ват «спра ца ваў» на па жар у ін шай ква тэ ры — лю дзі 
пра чну лі ся ад сва ёй «сі рэ ны» і ўба чы лі, што га раць 
су се дзі.

Больш бы та кіх ста рэй шын
Га лі на Сця па наў на Лаг вян ко ва, ста рэй шы на вёс кі 

Вы хад цы Даб ра мыс лян ска га сель са ве та пад час на-
шай су стрэ чы бы ла ў гу мо ры. На пя рэ дад ні шмат доб-
ра га па чуў пра па ва жа ную ста рэй шы ну. Мож на мо віць, 
яна «ве дае стан кож най печ кі» ў не вя лі кай вё сач цы з 
на сель ніц твам ка ля 60 ча ла век.

— Узім ку, вя до ма, абы сці ўсе да мы цяж ка: но гі ўжо 
не тыя. Ха це ла ад мо віц ца ад па са ды ста рэй шы ны, ды 
не ад пус ка юць. Я ста рэй шы на ўжо 14 га доў, а вы бра лі, 
ка лі фер май не вя ліч кай кі ра ва ла. Маў ляў, а хто ж, ка лі 
не ты? — усмі ха ец ца Га лі на Сця па наў на.

Па вод ле яе слоў, «праб лем ных» жы ха роў у вёс цы 
чац вё ра — «са мыя страш ныя». Усе з імі раз маў ля юць: я, 
кі раў нік сель ска га вы кан ка ма, па жар ныя. Про сім «узяц-
ца за га ла ву», а ча сам і мі лі цыю клі чам, — рас каз вае 
Га лі на Сця па наў на.

І ха ця ня ма та кой па са ды, як па моч нік ста рэй шы ны, 
у Га лі ны Сця па наў ны памочніца ёсць: Ва лян ці на Ар ту-
раў на Яку шэн ка ва ўсім ёй да па ма гае. Са ма з'яў ля ец ца 
пры кла дам для су се дзяў. У пры ват нас ці, атры ма ла гра-
ма ту за ўзор нае ўтры ман не до ма ўла дан ня.

Бу тыл кін больш не вы пі вае
Ад пра ві лі ся з па жар ны мі ў ін шую вёс ку — Вось пен-

кі. І толь кі дзе ля та го, каб па гу та рыць з шмат дзет ным 
баць кам па проз ві шчы... Бу тыл кін. Су стрэ лі нас, мож на 
ска заць, на сця ро жа на. Бу тыл кін здзі віў ся, што зноў да 
яго па жар ныя пры еха лі. Маў ляў, я ж усё зра біў, як вы 
ска за лі.

За зір ну лі ў па мяш кан не, дзе яго су жы цель ка буль-
бу пе ра бі ра ла — ужо «да сяг нен не». А бы ло і так, што 
дзя цей за бі ра лі (а іх у сям'і пяць — ва ўзрос це ад 2 да 
17 га доў).

Ця пер су жы це лі за ка дзі ра ва лі ся. Па куль што да іх 
прэ тэн зій ня ма.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Лёз нен скі ра ён.

СЕ СІЯ

ТРА ЦІЦЬ НЕ БОЛЬШ, 
ЧЫМ ЗА РАБ ЛЯЦЬ

Бюд жэт Ві цеб скай воб лас ці 2014 го да пры ня лі пад час се сіі Ві-
цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў. Ён за ха вае са цы яль ную 
на кі ра ва насць. Зна чыць, па-ра ней ша му ў пры яры тэ це вы дат кі на 
ахо ву зда роўя, аду ка цыю, жыл лё ва-ка му наль ную гас па дар ку...

У Чэ ры ка ве знай шлі вый сце 
з «за мкну та га ко ла»: за кож ным 

прад пры ем ствам і гас па дар кай
за ма ца ва лі 2-3 аб' ек ты. 
І за пад трым ку іх у на леж ным 
ста не кі раў ні кі ад каз ва юць 
па поў най пра гра ме.

ЁСЦЬ ТА КІ ДО СВЕД

КА МУ АПА ВЯ ШЧАЛЬ НІК НЯ ДО РА ГА?
У Лёз нен скім ра ё не вы зна чы лі свой «ал га рытм» дзе ян няў па пра фі лак ты цы па жа раў

На мес нік на чаль ні ка рай ад дзе ла А. Сер жан коў На мес нік на чаль ні ка рай ад дзе ла А. Сер жан коў 
і ста рэй шы на Г. Лаг вян ко ва.і ста рэй шы на Г. Лаг вян ко ва.

— У 2014 го дзе мы па він ны жыць па 
да хо дах — па тым, што за ра бі лі. Лі чу, 
што вар та пры маць рэ аль ны бюд жэт, 
без дэ фі цыт ны. Бу дзе пра ца ваць эка-
но мі ка, бу дзем збі рац ца кож ны ме сяц 
і ка рэк та ваць вы дат кі. Зра зу ме ла, ка-
лі за ро бім да дат ко выя гро шы, мож на і 
раз мяр коў ваць больш, — звяр нуў ся да 
на род ных вы бран ні каў стар шы ня Ві-
цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Аляк сандр АЦЯ САЎ.

А ці ёсць у Пры дзвін ска га краю рэ аль-
ныя маг чы мас ці ў 2014 го дзе больш ін-
тэн сіў на на паў няць «кі шэ ні» бюд жэ ту?

— Воб ласць — лі дар у кра і не па пры-
цяг нен ні ін вес ты цый, экс пар це па слуг. 
У рэ гі ё не са мыя мі ні маль ныя аб' ёмы 
склад скіх за па саў. 30,9% — удзель ная 
ва га іна ва цый най пра дук цыі з усёй, што 
вы раб ля ец ца, — ад зна чыў Аляк сандр 
КО СІ НЕЦ, стар шы ня Ві цеб ска га абл-
вы кан ка ма.

Што да ім парт аза мя шчэн ня, тут ёсць 
над чым пра ца ваць. У 2013 го дзе больш 
як 248 міль ё наў до ла раў за тра ці ла 
 воб ласць, каб ку піць, на прык лад, ле кі, 
све жую ага род ні ну, мя са, пі ва, ёгурт і гэ-
так да лей. І зап част кі куп ля лі за мя жой. 
А ў рэ гі ё не маг лі б іх са мі вы раб ляць. 
Як і ін стру мен ты, у пры ват нас ці, швей-
ныя ма шын кі, на на быц цё якіх так са ма 
тра ціц ца ва лю та. Та му сё ле та не аб ход-
на піль на ад соч ваць, на што кан крэт на 
на кі роў ва ец ца кож ны до лар.

У апош нюю пя ці год ку на Ві цеб шчы не 
ак тыў на ідзе за пуск но вых вы твор час-
цяў. У пры ват нас ці, мі ну лай во сен ню 
ў Брас ла ве ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 
сыр за вод, па бу да ва ны з ну ля. На Ар-
шан скім іль но кам бі на це ма дэр ні за ва ны 
адзін з цэ хаў, дзе мож на вы раб ляць у 2,7 
ра за больш пра дук цыі — пры чым еў ра-
пей ска га стан дар ту. Вя дзец ца ма дэр ні-
за цыя сла ву та га «Наф та на» і дзя сят каў 
ін шых пра мыс ло вых прад пры ем стваў...

А вось су час на га за во да па пе ра-
пра цоў цы дру гас ных рэ сур саў ня ма, як 
і ла гіс тыч ных цэнт раў. У па раў наль на 
буй ным рай цэнт ры Шар каў шчы на ня ма 
ні вод на га буй но га пра мыс ло ва га прад-
пры ем ства, як і ў Ра со нах.

Вя до ма, кож ны жы хар воб лас ці, які 
пра цуе, хо ча за раб ляць больш. Пад час 
се сіі бы ло агу ча на, што ад па вед ны па-
каз чык — па ўзроў ні зар пла ты — вы-
кон ва ец ца. У пе ры яд за сту дзень—ліс-
та пад яна скла ла 587 до ла раў. Бу дзе і 
больш, але для гэ та га трэ ба пра ца ваць 
ста ран на, вы раб ляць тое, што па трэб на 
рын ку, змян шаць вы дат кі, эка но міць.

Да рэ чы, на род ныя вы бран ні кі не 
аб мі ну лі і тэ му «дар ма е даў» — яна ў 
апош ні час ак тыў на аб мяр коў ва ла ся 
ў СМІ — у су вя зі з пра па но вай увес ці 
па да так на гра ма дзян, якія афі цый на 
ні дзе не пра цу юць. Ка раць та кіх лю-
дзей па куль не бу дуць. Але вы свет лі-
ла ся, што на са мрэч іх ня ма ла.

На прык лад, на Ві цеб шчы не, па вод ле 
не ка то рых пад лі каў, мі ні мум 150 ты сяч 
ча ла век не вя до ма як за раб ля юць на 

жыц цё. Ка лі не за раб ля юць, на што жы-
вуць? А афі цый ны ўзро вень бес пра цоўя 
— толь кі 0,6%.

— У Ба ра ні Ар шан ска га ра ё на быў 
пра ве дзе ны ад па вед ны ана ліз. З усіх 
пра ца здоль ных тут больш як 650 ез-
дзяць на пра цу за мя жу (у асноў ным — 
у Ра сію. — Аўт.), а 500 ча ла век ні дзе не 
пра цу юць. Не аб ход на ства раць но выя 
прад пры ем ствы лёг кай пра мыс ло вас ці 
і сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, 
ад кры ваць стан цыі тэх ніч на га аб слу-
гоў ван ня аў то і гэ так да лей. Каб доб-
рая зар пла та пры ваб лі ва ла лю дзей і 
яны ўно сі лі ўклад у раз віц цё эка но мі кі 
свай го рэ гі ё на, а не за меж жа, — пад няў 
праб ле му гу бер на тар.

Аб мер ка ва лі дэ пу та ты і не аб ход насць 
спры яць па ляп шэн ню жыл лё вых умоў 
зем ля коў. У воб лас ці 70 ты сяч ча ла век 
ста яць у чар зе на жыл лё. На жаль, сён-
ня ў на шай кра і не фі нан са ва ня прос та 
са мім бу да ваць «квад ра ты». Та му толь кі 
пры клад на 6 ты сяч жы ха роў Ві цеб шчы-
ны вы ка за лі жа дан не крэ ды та вац ца.

На тэр мі ны зда чы ква тэр «пад ключ» 
і якасць бу даў ніц тва бу дуць звяр таць 
ува гу прад стаў ні кі ўла ды. У 2014 го дзе 
за пла на ва ны ўвод 240 ты сяч «квад ра-
таў» жыл ля з дзяр жаў най пад трым кай, 
120 ты сяч «квад ра таў» ін ды ві ду аль на га 
бу даў ніц тва.

Каб пры му сіць не да бу да ва ную не-
ру хо масць ці тую, што нефек тыў на вы-
ка рыс тоў ва ец ца, «ру хац ца», дэ пу та ты 
па га дзі лі ся з пра па но вай на чаль ні ка 
аб лас ной пад атко вай ін спек цыі: па вя-
лі чыць аж у 5 ра зоў стаў кі ад па вед на га 
па да тку. Гэ та па спры яе больш хут ка му 
за вяр шэн ню даў га бу даў.

Сё ле та ў Бе ла ру сі — Год гас цін нас ці. 
На Ві цеб шчы не ёсць што па ка заць гас-
цям. За мі ну лы год тут пры ня лі больш як 
420 ты сяч ту рыс таў — і гэ та коль касць 
толь кі тых, хто пры ехаў ар га ні за ва на ў 
гру пах. А коль кі ін ды ві ду аль на, пад лі-
чыць, зра зу ме ла, не маг чы ма. Спе цы я-
ліс ты кан ста ту юць: Ві цеб шчы на ле тась 
пры ня ла са мую вя лі кую коль касць ту-
рыс таў у кра і не. 500 міль яр даў руб лёў 
ін вес ты цый пры цяг ну та ў гэ тую га лі ну. 
Па спя хо ва рэа лі зу ец ца ад па вед ная аб-
лас ная пра гра ма, ства ра юц ца аб' ек ты 
пры да рож на га сэр ві су, бу ду юц ца па ляў-
ні чыя да мкі і гэ так да лей.

Ме на ві та на поў на чы кра і ны са мая 
вя лі кая коль кас ці пры ват ных ся дзіб для 
пры ёму ту рыс таў. «Сла вян скі ба зар у 
Ві цеб ску» і ін шыя фес ты ва лі што год 
ста но вяц ца лі та раль на ме кай для гас-
цей. Да лё ка за ме жа мі Ві цеб шчы ны 
вя до мыя та кія фес ты ва лі, як «Брас-
лаў скія за рні цы», «Дняп роў скія га ла-
сы» і ін шыя. Фак тыч на ў кож ным ра ё не 
фэс ты ста лі брэн да мі. Пры клад на 300 
аб' ек таў спад чы ны, куль ту ры — на ра-
мон це, рэ стаў ра цыі або рэ кан струк цыі. 
У Ві цеб ску ад наў ля ец ца пом нік ар хі тэк-
ту ры, дзе тва ры лі Ша гал, Ма ле віч і ін-
шыя вя до мыя на ўвесь свет мас та кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Плат ных да рог ста ла больш
Сет ка плат ных да рог у Бе ла ру сі з 1 сту дзе ня па вя лі чы ла ся на 118 кі ла мет раў. 

На дру гім эта пе ства рэн ня сіс тэ мы элект рон на га збо ру пла ты за пра езд па да ро гах 
кра і ны BelToll плат ным ста не ўчас так ма гіст ра лі М-4 Мінск — Ма гі лёў з 74 па 192 
кі ла мет р. Гэ та вы зна ча на да дат ко вым па гад нен нем да ін вес ты цый на га да га во ра, 
што пад пі са ны Мі ніс тэр ствам транс пар ту і ка му ні ка цый і ін вес та рам — кам па ні яй 
Kapsch TraffіcCom AG. Та кім чы нам, за зна чы лі ў прэс-служ бе Мінт ран са, агуль ная 
пра цяг ласць сет кі плат ных аў та да рог у кра і не да сяг не 933 кі ла мет раў. Ра зам з 
уста ноў кай 11 да дат ко вых стан цый збо ру і кант ро лю апла ты дру гі этап пра ду-
гледж вае так са ма ад крыц цё двух но вых пунк таў аб слу гоў ван ня ка рыс таль ні каў 
плат ных да рог у Мін ску і Мін скай воб лас ці з круг ла су тач ным рэ жы мам пра цы 
(пункт аб слу гоў ван ня ДП 21 — асоб ны па віль ён па Пар ты зан скім пра спек це, 172; 
пункт аб слу гоў ван ня ДП 22 — У Чэр вень скім ра ё не, вёс цы На таль еўск, ву лі цы 50 
га доў БССР, 28). 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-
выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Га лоў ны рэ дак тар 
КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
Ад каз ная за вы пуск КАР ПЕН КА Н.У.

Гра мад скi са вет: ГЕРАСІМОВІЧ С.М., стар-
шы ня Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi-
кi На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
па рэ гi я наль най па лi ты цы i мяс цо вым са ма-
кi ра ван нi; АСКЕРКА Ю.В., ад каз ны сак ра-
тар Са ве та па ўза е ма дзе ян нi ор га наў мяс цо-
ва га са ма кi ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лi кi 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь; 

АЦЯ САЎ А.Я., стар шы ня Вi цеб ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў; НАВУМЕНКА А.В., стар шы-
ня Нараўлянскага ра ён на га Са ве та дэ пу та таў;
СУШЧАНКА М.Л., старшыня Глушанскага пасял-
ковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль-
нiц ка га, 10-а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН: 292 44 12; 
e-mail: info@zvyazda.minsk.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом 
дру ку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, 
Мiнск, пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 22.817.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30
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