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У 
Цім ка віц кім сель са ве це Ка пыль-
ска га ра ё на КУП дзей ні чае больш 
за 10 га доў. З'я віў ся ён дзя ку ю чы 
ней ма вер ным на ма ган ням стар-

шы ні сель ска га Са ве та дэ пу та таў Але ны 
Ост ры ка вай.

— Згад ваю, як ня лёг ка бы ло на ла дзіць 
яго ра бо ту: да во дзі ла ся ах вя ра ваць вы-
хад ны мі, воль ным ча сам, да ста ваць па-
лі ва, зап част кі. Не па мен ша ла кло па таў 
і ця пер, ка лі сіс тэ ма на ла джа на. Та му я 
ра зу мею сва іх ка лег, якія не хо чуць ства-
раць та кія струк ту ры. Гэ та да дат ко вая 
на груз ка да не па срэд ных спраў і аба вяз-
каў. Праб ле ма і ў тым, што ра бо та КУ Паў 
се зон ная. Вяс ной, ле там ад бою ад клі ен-
таў ня ма: во ры ва, апра цоў ка аса біс тых 
пры ся дзіб ных участ каў, па сад ка буль бы. 
Зі мой так са ма не хо чац ца пра стой ваць: 
зар пла ту ж трэ ба пла ціць ра бот ні кам, 
хоць і не вя лі кую, — кан ста туе Але на Ме-
чы сла ваў на. — Ра зам з тым, лі чу, КУ Пы 
вель мі па трэб ны для на ша га на се ле на га 
пунк та. Мяс цо вая гас па дар ка аказ вае 
па слу гі ў асноў ным сва ім ра бот ні кам і 
пен сі я не рам, якія тут пра ца ва лі. Ас тат нія 
ка тэ го рыі на сель ніц тва аказ ва юц ца ні бы 
ўба ку і вы му ша ны звяр тац ца да пры ват-
ні ка. Але гэ та не са мае леп шае вый сце 
са ста но ві шча.

Што цал кам зра зу ме ла: пры ват ні ку 
трэ ба ад даць гро шы за ра бо ту ад ра зу. А 
ка лі ня ма чым раз лі чыц ца? Да во дзіц ца 
доб ра па пра сіць, каб пай шоў на су страч 
— ад клаў раз лік...

— А ў нас да ступ ная і прос тая сіс тэ ма. 
За пі сац ца на чар гу мож на па тэ ле фо не. 
Ка лі ў ча ла ве ка ня ма чым сён ня раз лі-
чыц ца за па слу гу, да ём яму ад тэр мі ноў ку 
да зар пла ты, пен сіі ці маг чы масць апла ты 
па част ках. Ра зу ме ем, што ў вёс цы жы-
вуць не са мыя ба га тыя лю дзі, — лі чыць 
стар шы ня сель вы кан ка ма.

Акра мя та го, дзя ку ю чы да ступ ным для 
гра ма дзян рас цэн кам прад пры ем ства «пад-
рэ за ла» кошт па слуг у пры ват ні ка. «Гля дзім, 
каб не быць у стра це, але пры гэ тым тры 
ску ры з зем ля коў не дзя ром», — акрэс лі ла 
сваю па зі цыю Але на Ост ры ка ва.

Стар шы ня шчы ра пры зна ец ца, што 
ў су вя зі з да лу чэн нем да Цім ка віц ка га 
сель са ве та но вых тэ ры то рый бы ла спа-
ку са за крыць КУП. Бо, вя до ма ж, спраў 
і кло па таў пры ба ві ла ся, а ў шта це КУ Па 
пра цуе толь кі адзін трак та рыст: «Са мой 
да во дзіц ца быць і бух гал та рам, і ме не-
джа рам, і па стаў шчы ком зап час так». Але 
за хва ля ва лі ся вяс коў цы, па ча лі тэ ле фа-
на ваць, уга вор ваць за ха ваць струк ту ру. 
Па куль Ост ры ка ва ад кла ла ра шэн не.

— У зі мо вы час ад пам поў ва ем ка на-
лі за цыю ў на сель ніц тва, чыс цім да ро гі 
ад сне гу. Ра зам з тым, шу ка ем за роб кі 
ў па боч ных ар га ні за цы ях. У мі ну лым го-
дзе пра ца ва лі на бу даў ніц тве жы вё ла га-
доў чых фер маў: ад во зі лі пя сок. Сё ле та 
пра са ва лі са ло му ў мяс цо вай гас па дар-
цы. Але не заў сё ды з на мі раз ліч ва юц ца 
свое ча со ва. Бы вае, што на огул не пе ра-
ліч ва юць гро шы. Ха дзіць па су дах — са бе 
да ра жэй, — за зна чы ла мая су раз моў ца.

На тэ ры то рыі сель са ве та сі ла мі ка му-
наль на га прад пры ем ства так са ма вы во-
зяць смец це ад на сель ніц тва. «Бя ром усё, 
што вы кід ва юць. Ра зу ме ем: пен сі я не рам 
скла да на па зба віц ца ад па жух лых кве так, 
аб рэ за ных га лін дрэў ды кус тоў. Для нас 
вы ваз смец ця — страт ны. Ёсць гра ма дзя-
не, якія не хо чуць за клю чаць да га во ры, 
хоць кошт цал кам пад' ём ны — уся го тры 
ты ся чы руб лёў у ме сяц. На мой по гляд, 
ка му наль ныя ўні тар ныя прад пры ем ствы 
па трэб ны, але, маг чы ма, не пры сель-
вы кан ка мах. Мо жа, лепш ар га ні за ваць 
та кія пад раз дзя лен ні пры мяс цо вых сель-
гас ар га ні за цы ях або на ба зе жыл лё ва-

ка му наль ных гас па да рак, якія да ту юц ца 
дзяр жа вай».

Да дам, што КУ Пы пры сель вы кан ка-
мах пра цу юць па спро шча ным па дат ка-
аб кла дан ні. У Цім ка ві чах за мі ну лы год 
за ра бі лі 120 міль ё наў руб лёў, у тым лі ку 
на 87 міль ё наў ака за на па слуг толь кі на-
сель ніц тву. «Мы за пла ці лі 6 млн па да тку. 
Су ма не вя лі кая, але, тым не менш, для 
нас гэ та гро шы. Ня дрэн на, каб нам да лі 
ней кую па лёг ку па па дат ках, па коль кі мы 
не мо жам знач на па вя лі чыць кошт за вы-
ка на ныя ра бо ты. Гэ та ж вёс ка! Ёсць ба-
буль кі, якія на огул не ў ста не нам за пла-
ціць, і КУП вы му ша ны аказ ваць ім па слу гі 
бяс плат на — гэ та ж на шы лю дзі».

Бяс спрэч на, мець ці не мець та кія прад-
пры ем ствы — спра ва кож на га стар шы ні 
сель вы кан ка ма. Адзін з маг чы мых ва ры-
ян таў пад трым кі КУ Паў пра па на ва 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. У 
пры ват нас ці, каб па да так на пры бы так, які 
ця пер ка му наль ныя ўні тар ныя прад пры-
ем ствы (КУ Пы) пла цяць у бюд жэт ра ё на, 
за ста ваў ся ў бюд жэ це сель ска га Са ве та, 
ён і быў бы па тра ча ны на пер ша чар го выя 
па трэ бы ў ме жах сва іх паў на моц тваў.

— Але на Ос ты ка ва па га джа ец ца, што 
пра па но ва слуш ная. Срод кі не вя лі кія, але 
іх мож на бы ло б на кі ра ваць на ўма ца ван-
не ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы КУ Паў, 
вы пла ту зар пла ты і па шы рэн не шта ту ці, 
на прык лад, ку піць не аб ход ны ін вен тар, 
бен за пі лу, якія спат рэ бі лі ся б пры доб ра-
ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый.

— А на огул цяж ка раз віт вац ца з 
КУ Пам. Гэ та маё тва рэн не, якое вы па ку та-
ва ла і вы пес ці ла, — пры зна ла ся на раз ві тан-
не Але на Ме чы сла ваў на. — І перш за ўсё ў 
на шай да па мо зе ма юць па трэ бу лю дзі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ПРАБ ЛЕ МЫ І РА ШЭН НІ ПРАБ ЛЕ МЫ І РА ШЭН НІ 

ВЯС КОЎ ЦАМ ВЯС КОЎ ЦАМ 
ДА ПА МО ЖА КУП. ДА ПА МО ЖА КУП. 
А ХТО ДА ПА МО ЖА КУ ПУ?А ХТО ДА ПА МО ЖА КУ ПУ?

Не пер шы год вя дуц ца спрэч кі і дыс ку сіі ва кол ка му-
наль ных уні тар ных прад пры ем стваў пры сель вы кан ка-
мах. Стаў лен не да гэ тых фар мі ра ван няў роз нае. Ад ны 
кі раў ні кі вы каз ва юць ім пад трым ку: маў ляў, дзя ку ю чы 
КУ Пам у сель скай мяс цо вас ці вы кон ва юц ца са мыя роз-
ныя ра бо ты для вяс коў цаў, у тым лі ку і на пры ся дзіб-
ных участ ках. Ін шыя су мня ва юц ца ў іх эфек тыў нас ці: 
вы дат кі на ўтры ман не знач ныя, а пры быт кі ма лыя.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ВЫ БА РЫ: КРОК ЗА КРО КАМВЫ БА РЫ: КРОК ЗА КРО КАМ

ХТО ХО ЧА СТАЦЬ 
ДЭ ПУ ТА ТАМ?

Надзея ЮШКЕВІЧ

20 лю та га скон чыц ца рэ гіст ра цыя кан ды да таў 
у дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў. Да гэ та га дня 
тэ ры та ры яль ныя ка мі сіі пра вя ра юць звест кі пра 
ўсіх вы лу чэн цаў у кан ды да ты (на га да ем, апош ні 
дзень вы лу чэн ня быў 10 лю та га). Мі ка лай ЛА ЗА ВІК, 
сак ра тар Цэнт раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэ фе рэн ду маў, рас ка заў 
на ша му ка рэс пан дэн ту, хто хо ча 23 са ка ві ка 
па зма гац ца за на род ны да вер.

Аў та ры тэт 
аў та ры тэ ту  — роз ні ца

Уся го бы ло вы лу ча на 
22 784 ча ла ве кі на 18 816
вы бар чых акруг.

— Ка лі ка заць пра вы лу чэн-
цаў ад пра цоў ных ка лек ты ваў, 
то гэ та лю дзі, якія ўжо «ад бы-
лі ся» як спе цы я ліс ты, ма юць 
пэў ны во пыт кі раў ніц тва, якія 
ча гось ці да сяг ну лі ў сва ім 
жыц ці як пра фе сі я на лы, — ад-
зна чыў Мі ка лай Ла за вік. — Ся-
рэд не ста тыс тыч ны вы лу чэ нец 
не аба вяз ко ва зай мае вы со кую 
па са ду, але, як пра ві ла, гэ ты 
ча ла век пра цай ужо да ка заў 
сваю па трэб насць не толь кі 
пэў на му на се ле на му пунк ту, 
але і кра і не ў цэ лым.

Мі ка лай Ла за вік пад крэс-
ліў, што шля хам збо ру под пі-
саў мо гуць вы лу чац ца і тыя 
асо бы, якія ка рыс та юц ца 

за слу жа ным аў та ры тэ там ся-
род вы бар шчы каў, і тыя, якіх 
амаль ні хто не ве дае.

Што да вы лу чэн цаў ад па-
лі тыч ных пар тый (да рэ чы, ад 
агуль най коль кас ці ах вот ных 
стаць дэ пу та та мі пар тый цы 
скла да юць ка ля 3%), то гэ та 
па лі тыч ныя ак ты віс ты.

— Як дзея чы сва ёй па лі тыч-
най ар га ні за цыі, яны звы чай на 
вель мі ак тыў ныя, — за ўва жыў 
Мі ка лай Ла за вік. — Але не 
заў сё ды гэ тыя лю дзі імк нуц ца 
і мо гуць вы ра шыць са цы яль на 
знач ныя пы тан ні, праб ле мы 
мяс цо ва га зна чэн ня.

Сак ра тар Цэнт раль най ка-
мі сіі звяр нуў ува гу на тое, што 
вы лу чэн цы ад пар тый час та 
больш кла по цяц ца аб агуль-
на дзяр жаў ных пе ра ўтва рэн-
нях, аб змя нен ні сіс тэ мы дзяр-
жаў на га кі ра ван ня.
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПРА ГРО ШЫ — КАМ ПЕ ТЭНТ НАПРА ГРО ШЫ — КАМ ПЕ ТЭНТ НА

КАБ ФІНАНСЫ 
НЕ СПЯВАЛІ 

РАМАНСАЎ...
Надзея ДРЫЛА

Для стар шы няў сель скіх 
Са ве таў ёсць пры ем ная на ві на! 
З 4 лю та га па шы ры лі ся маг чы мас ці 
вы ка ры стан ня срод каў, атры ма ных 
ад про да жу зям лі на аў кцы ё не. 
Пра гэ та і не толь кі раз маў ля ем з 
на чаль ні кам упраў лен ня мяс цо вых 
бюд жэ таў га лоў на га ўпраў лен ня 
бюд жэт най па лі ты кі Мі ніс тэр ства 
фі нан саў Тац ця най АСТ РЭЙ КА.

— Тац ця на Ана толь еў на, ве даю, што стар шы-
ні сель скіх Са ве таў вель мі ча ка лі пры няц ця Ука-
за  №59. Якія па тра ба ван ні ён прад' яў ляе да гас па-
да роў на мес цах?

— Яшчэ зу сім ня даў на стар шы ні сель скіх Са ве-
таў бы лі аб ме жа ва ны ў маг чы мас цях апе ра тыў на 
вы ка рыс тоў ваць 
срод кі, атры ма ныя 
ад пра вя дзен ня аў-
кцы ё наў, а так са-
ма за за клю чэн не 
да га во раў арэн ды 
зя мель ных участ-
каў і за зя мель-
ныя ўчаст кі, якія 
прад стаў ля лі ся ва 
ўлас ную ма ё масць 
без пра вя дзен ня 
аў кцы ё наў. Па сут нас ці, асноў ны аб' ём гэ тых срод-
каў яны маг лі або на кі ра ваць у бюд жэ ты вы шэй ша га 
ўзроў ню (для вы ка ры стан ня на мэ ты, уста ноў ле ныя 
Ука зам №667), або на за па шваць на ра хун ках сва іх 
бюд жэ таў. Стар шы ні сель скіх Са ве таў бы лі не зу-
сім за да во ле ны гэ тым. І іх мож на зра зу мець. Ка лі 
ты ста ра еш ся, пра во дзіш аў кцы ён, а пас ля не мо-
жаш апе ра тыў на вы ка рыс таць за роб ле ныя гро шы 
на вы ра шэн не за дач па раз віц ці сва іх тэ ры то рый, то, 
па га дзі це ся, мэ та згод насць іні цы я ты вы зні жа ец ца. 
Як той ка заў, ба чыць во ка, ды ві сіць вы со ка... Та му, 
каб кі раў ні кі сель са ве таў у боль шай сту пе ні ад чу-
лі ся бе гас па да ра мі на мес цах, Ука зам № 59 бы лі 
ўне се ны змя нен ні і да паў нен ні ва Указ № 667 «Аб 
ада бран ні і пра да стаў лен ні зя мель ных участ каў». 
Ця пер срод кі, якія атрым лі ва юць пяр віч ныя бюд жэ ты 
ад аў кцы ё наў, пла та за зя мель ныя ўчаст кі мо гуць 
на кі роў вац ца ў тым лі ку і на доб ра ўпа рад ка ван не тэ-
ры то рый. Пры гэ тым пры яры тэт ным кі рун кам усё ж 
та кі з'яў ля ец ца ства рэн не аб' ек таў інф ра струк ту ры. 
Не вар та агу лам страч ваць гэ тыя гро шы на бя гу чае 
доб ра ўпа рад ка ван не. Трэ ба імк нуц ца ўкла даць да-
дат ко выя срод кі ў ства рэн не ка пі таль ных аб' ек таў, 
якія б доў гі час пры но сі лі ка рысць мяс цо ва му на-
сель ніц тву.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

Дэ пу тат Веп рын ска га сель ска га 
Са ве та Вік тар Па ве ра ны — ча ла век 
у Чэ ры каў скім ра ё не вя до мы, а 
для жы ха роў аг ра га рад ка Май скі 
на огул род ны. Тут ён ад на ча со ва 
і стар шы ня сель ска га ка мі тэ та, 
і кі раў нік участ ка Чэ ры каў ска га 
жыл кам га са. Кож ны жы хар 
на па мяць ве дае яго тэ ле фон. 
Та му што з якім пы тан нем ні 
звяр ні ся — да па мо жа. У Май скім, 
ка жуць, толь кі на Па ве ра ным усё і 
тры ма ец ца.

І жнец, і швец...
Да 1989 го да ў па сёл ку Май скі бы ло ўся го 

14 два роў. Але пас ля чар но быль скай ава рыі 
ён стаў дру гім до мам для пе ра ся лен цаў з за-
бру джа ных вё сак Веп рын ска га сель са ве та. 
Сён ня яго на сель ніц тва скла дае 464 ча ла-
ве кі. І кож на га Вік тар Па ве ра ны ве дае па 
іме ні. Боль шасць — пен сі я не ры, якім вель мі 
па трэб на да па мо га. І ку ды та ды іс ці, ка лі не 
да свай го дэ пу та та? Ве да юць: ён не толь-
кі чу лы ча ла век, але і май стар на ўсе ру кі. 
Трак та рыст, кам бай нер, кі роў ца, сан тэх нік, 
цяс ляр — паль цаў на ру цэ не хо піць, каб пе-
ра лі чыць усе та лен ты Вік та ра Ры го ра ві ча. 
«Спе цы яль нас ці я не маю, шко лу скон чыў і 
ўсё, — сціп ла ка жа ён. — За пра цай уся му 
на ву чыў ся. Дзед, які з дрэ ва ўмеў ра біць усё, 
па ка заў, як цяс ля рыць. Я по тым сам ка ло-
дзеж зру біў, аль тан ку па ста віў. Мог бы і ха ту 
па бу да ваць, ка лі бы ла б па трэ ба».

Мяс цо выя пен сі я нер кі яму роз ную бы та-
вую тэх ні ку ня суць, каб ад ра ман та ваў. Ён 
ні ко му не ад маў ляе. Сва ёй су сед цы з пер-
ша га па вер ха шпа ле ры па кле іў, пад ло гу па-
фар ба ваў. А хто пра яе яшчэ па кла по ціц ца? 
Жан чы не за 80, род ных ня ма, ды яшчэ праб-
ле мы са зда роў ем.

— Мне і ноч чу тэ ле фа ну юць, ка лі што 
зда рыц ца, — ка жа Вік тар Ры го ра віч. — У 
ста рэнь кай ба бу лі ад ной чы «пра рва ла» тру-
бу, яна мне неш та га во рыць у тэ ле фон ную 
труб ку, а я ні чо га зра зу мець не ма гу. Пы-
та ю ся проз ві шча і бя гу. Па да ро зе за бі раю 
па моч ні ка з ка цель ні, і ра зам з ім вы ра ша ем 
праб ле му. З Чэ ры ка ва па куль да едуць, тут 
усё за то піць.

Не каль кі га доў та му ў Май скім зда ры ла-
ся тра ге дыя: шмат дзет ны баць ка скон чыў 
жыц цё са ма губ ствам. Жон ка за ста ла ся 
ад на з пяц цю дзець мі, са ма му ма лень ка-
му — год і два ме ся цы. Ды яшчэ ця жар ная. 
Да хо ды і так бы лі не вя лі кія, а тут зу сім без 

срод каў ака за лі ся. На «дзі ця чыя» гро шы не 
раз го ніш ся...

Гэ тай сям'і Па ве ра ны ка лісь ці да па мог пе-
ра ехаць у аг ра га ра док з вы мі ра ючай вёс кі, 
а ка лі гас па да ра не ста ла, шэф ства ар га ні-
за ваў. І дроў да па мог на за па сіць, і ра монт 
зра біць. На ват да біў ся, каб жан чы не пен сію 
па стра це кар міль ца вы плач ва лі.

Да Чэ ры ка ва скар гі 
не да хо дзяць

Кі раў ніц тва ра ён на га жыл кам га са жар туе: 
«Па ве ра ны, ма быць, ты ўсіх там за па ло хаў, 
бо яны ні на што не скар дзяц ца.» Толь кі ад-
куль скар гам узяц ца, ка лі на чаль нік участ ка 
іх яшчэ на па чат ко вым эта пе вы ра шае. А 
ба яц ца яго хі ба што лай да кі ды п'я ні цы. На 
яго ўчаст ку дыс цып лі на жорст кая. Сам пра-
цуе і ін шым спус ку не дае. На ім тры ма юц ца 
і жы лы фонд, і ка цель ня, і во да за бо ры, а 
за раз збі ра юц ца яшчэ і мяс цо вы кал гас да 
ка му наль най гас па дар кі да лу чыць. Вік тар 
Ры го ра віч — ча ла век без ад моў ны, але кал-
гас, лі чыць ён, — гэ та ўжо за над та. Яму і з 
элект рыч най ка цель няй ха пае: вель мі кап-
рыз ная ў аб слу гоў ван ні. Ка лі гэ тай зі мой 
уда ры лі ма ра зы, Па ве ра ны там і дня ваў, і 
на ча ваў.

— Трэ ба да спра вы ад но сіц ца 
ад каз на, та ды і скар гаў не бу дзе, 
— упэў не ны ён. — А ка лі з'я ві лі ся 
пы тан ні, вы ра шаць не ад клад на. Ка-
лі гэ та га не зро біш ад ра зу, то по-
тым на за па сіц ца столь кі, што ру кі 
апус цяц ца.

Стар шы ня сель ка ма яшчэ і пра-
фі лак ты кай зай ма ец ца. Хо дзіць па 
праб лем ных да мах ра зам з на зі-
раль най ка мі сі яй. А ня даў на ра зам 
з участ ко вым ін спек та рам са ма гон-
шчы каў вы яў ля лі. Ама та ры га рэл кі 
яго ба яц ца як агню. Бо Па ве ра ны, 
акра мя ўся го ін ша га, яшчэ і член 
са ве та ахо вы гра мад ска га пра ва па-
рад ку. Со чыць за тым, каб кан флік-
таў не бы ло, каб му жы кі га рэл ку не 
пі лі і жо нак не бі лі.

— Быў тут адзін скан да ліст, 
жон ку крыў дзіў, — ка жа стар шы-
ня сель ска га Са ве та Ган на Ці ха на-
ва. — Мы не каль кі ра зоў раз гля да лі 

яго на са ве це, а Вік тар Ры го ра віч аса біс та 
кант ра ля ваў, ці п'е. Той праз не ка то ры час 
за ка дзі ра ваў ся.

Каб бы ло пры го жа
Май скі па коль кас ці жы ха роў — звы чай-

ная вёс ка, але чыс ці ня і па ра дак тут — як 
на га рад скіх ву лі цах. Не каль кі га доў та му 
за гро шы, што Вік тар Па ве ра ны атры маў як 
пе ра мож ца спа бор ніц тва ся род кі раў ні коў 
ор га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма-
кі ра ван ня, на ват трак тар ку пі лі. На ім стар-
шы ня сель ка ма ву лі цы ўзім ку рас чы шчае.

Во пыт ба раць бы за чыс ці ню і на огул ураж-
вае. «Ра ней тут усю ды звал кі бы лі, — ка жа 
Па ве ра ны. — ка лі зна хо дзіў ся род смец ця 
якую-не будзь кві тан цыю, дзе проз ві шча і ад-
рас бы лі па зна ча ны, дык ра зам з мяс цо вым 
кі раў ніц твам ішоў у «гос ці» да гэ та га ча ла-
ве ка. Так да па рад ку і пры ву чы лі».

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

МЯС ЦО ВЫ ЧАСМЯС ЦО ВЫ ЧАС

СВОЙ СЯ РОД СВА ІХСВОЙ СЯ РОД СВА ІХ

Стар шы ня Май ска га сель ска га Са ве та 
Ган на ЦІ ХА НА ВА, стар шы ня Май ска га сель ка ма 

Вік тар ПА ВЕ РА НЫ, стар шы ня Чэ ры каў ска га 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 

На тал ля ГА ТОЎ ЧЫК.

За доб ра сум лен ную пра цу.

Аляк сандр УДО ДАЎ: 

«ЧА ЛА ВЕ КУ ВАЖ НА 
АД ЧУ ВАЦЬ, 

ШТО ЎЛА ДА ПО БАЧ»
Да дэ пу та та Па ла ты 
прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь лю дзі 
пры хо дзяць з са мы мі 
роз ны мі пы тан ня мі. Ад ны 
— каб да па мог печ ку ці 
дах ад ра ман та ваць, ін шыя 
— каб да біў ся вы ра шэн ня 
агуль ных праб лем пэў най 
тэ ры то рыі. Аляк сандр 
Удо даў, які год та му быў 
вы бра ны ў пар ла мент ад 
Ка лін ка віц кай вы бар чай 
акру гі № 41, вы слу хоў вае ўваж лі ва кож на га — 
не за леж на ад ста ту су, уз рос ту і маш та бу праб ле мы. 
Гэ та ж яго вы бар шчы кі, якія жы вуць у ад да ле ных 
ад ста лі цы Ка лін ка віц кім і Ак цябр скім ра ё нах. 
Аляк сандр Пят ро віч на пра ця гу двац ца ці га доў 
уз на чаль ваў Го мель скае ад дзя лен не бе ла рус кай 
чы гун кі. Га во рыць, што не ка то рыя пы тан ні 
вы ра шыць ляг чэй, ка лі звяр та еш ся на пра мую да 
гу бер на та ра Го мель скай воб лас ці.

— Ра зам са стар шы нёй 
абл вы кан ка ма Ула дзі мі рам 
Двор ні кам мы ду ма лі, як да-
па маг чы жы ха рам ву лі цы 
Са вец кай у Ка лін ка ві чах. А 
спра ва ў тым, што част ка 
яе до ма ўла дан няў не бы ла 
пад клю ча на да цэнт раль на га 
во да пра во да. Пра ект на-каш-
та рыс ну ю да ку мен та цыю ка-
лісь ці зра бі лі, а вось на ўва-
саб лен не яе ў жыц цё гро шай 
не ха пі ла. Да мя не пры хо-
дзі лі вы бар шчы кі на пра ця гу 
мно гіх га доў, за кла по ча ныя 
бы та вы мі ня зруч нас ця мі. У 
сва ім зва ро це да гу бер на та-
ра я па пра сіў вы дзе ліць да-
во лі вя лі кую су му гро шай на 
вы ра шэн не праб ле мы. Сён ня 
мож на ка заць пра вы нік: до-
ма ўла дан ні пад клю ча ны да 
сіс тэ мы цэнт ра лі за ва на га 
во да за бес пя чэн ня. Ка лі ў 
заа пар ку га рад ско га па сёл ка 
Ак цябр скі са пса ва ла ся дзі ця-
чая чы гун ка, я звяр нуў ся па 
да па мо гу да свай го бы ло га 
ка ле гі, а сён ня — на чаль ні ка 
Ма гі лёў ска га ад дзя лен ня Бе-
ла рус кай чы гун кі Аляк санд ра 
Ма і се е ва. І да Дня аба ро ны 
дзя цей ра бо ту дзі ця чай чы-
гун кі на тэ ры то рыі заа пар ка 
ад на ві лі. Ма лень кія жы ха ры 
га рад ско га па сёл ка бы лі ў 
за хап лен ні. У гэ тым жа рай-
цэнт ры мы ад ра ман та ва лі 
аў то бус для тэ ры та ры яль га 
цэнт ра са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва  — 
пас ля та го, як да мя не звяр-
ну ла ся яго кі раў нік Тац ця на 
Ка ця ры ніч. Але, час цей за 
ўсё лю дзі звяр та юц ца з хра-
ніч ны мі праб ле ма мі, якія 
да ты чац ца ЖКГ. Як пра ві ла, 
яны дроб ныя, але ж і іх трэ ба 
аба вяз ко ва вы ра шаць. У Ак-
цябр скім атры ма ла ся знач на 
па леп шыць жыл лё выя ўмо вы 
для гра ма дзян кі. З до ма пад 
знос яна пе ра еха ла ў доб ра-
ўпа рад ка ва на ую ква тэ ру.

— Аляк сандр Пят ро віч, 
для ўсёй кра і ны, і для Го-
мель шчы ны ў пры ват нас ці, 
улас ці вая праб ле ма са ста-
нам да рог, асаб лі ва ў не вя-
лі кіх на се ле ных пунк тах...

— Пы тан няў па да ро гах 
са праў ды шмат. У мно гіх на-
се ле ных пунк тах зроб ле на 
быц цам усё для кам форт на га 
жыц ця, але ж да лё ка не паў-
сюль ха пі ла гро шай на да-
ро гі. Я па ста ян на звяз ва ю ся 
са стар шы ня мі Ак цябр ска га 
і Ка лін ка віц ка га рай вы кан-
ка маў, удак лад няю пла ны 
іх ра бо ты ў тым лі ку па гэ-
тай праб ле ме. У не ка то рых 
вы пад ках атрым лі ва ец ца 
штось ці ка рыс нае зра біць 
для вяс ко ва га на сель ніц тва. 
Акра мя та го, дэ пу тац кі кор-
пус пры няў за ко на пра ект 
«Аб уня сен ні змя нен няў і 
да паў нен няў у не ка то рыя за-
ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
пы тан нях па дат ка аб кла дан ня 
і прад пры маль ніц кай дзей-
нас ці» — ён пра ду гледж вае 
ўвя дзен не з 1 сту дзе ня гэ та-
га го да дзяр жаў най пош лі-
ны за до пуск транс парт на га 
срод ку да ўдзе лу ў да рож-
ным ру ху. Яна бу дзе раз-
мяр коў вац ца 50 на 50 па між 
рэс пуб лі кан скім і мяс цо вы мі 
бюд жэ та мі і на кі роў вац ца 
на фі нан са ван не ра бот па 
бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі 
да рог. Пра ду гле джа на, што 
срод кі мяс цо вых бюд жэ таў 
бу дуць на кі роў вац ца на бу-
даў ніц тва і рэ кан струк цыі 
не толь кі мяс цо вых аў та ма-
біль ных да рог, але і ву ліц, 
якія з'яў ля юц ца пра ця гам 
та кіх да рог. Па пры бліз ных 
пад лі ках збор гэ тых срод каў 
толь кі на Го мель шчы не мо жа 
склас ці больш за Br132 млрд 
пры збо ры ў па ме ры дзвюх 
ба за вых ве лі чынь толь кі з фі-
зіч ных асоб.

— А вы ўпэў не ны, што 
лю дзі бу дуць свое ча со ва 
вы плач ваць гэ тыя пош лі-
ны і не пач нуць іг на ра ваць 
свое ча со вае пра хо джан не 
тэх агля ду?

— Без умоў на, та кая не-
бяс пе ка бы ла. Але ж я лі чу: 
на вош та нам аў та ма бі лі, 
ка лі мы па га джа ем ся з іс-
на ван нем дрэн ных да рог? 
Мне зда ец ца, што бе ла ру сы 

— вель мі дыс цып лі на ва ныя 
і за ко на па слух мя ныя гра ма-
дзя не. Па мя та е це, як да гэ-
туль мы доў га «пра бі ва лі» 
за кон, згод на з якім мож на 
бы ло б кан фіс ка ваць ма шы-
ну за кі ра ван не ёю ў п'я ным 
вы гля дзе? Сён ня ён ужо пра-
цуе. Так і гэ ты за кон мы па-
ча лі «аб кат ваць». Ска жы це, 
як кі роў ца мо жа вы яз джаць 
на да ро гу без свое ча со ва га 
пра хо джан ня тэх агля ду? Гэ-
та ж па тэн цы яль ны за бой ца, 
які пад вяр гае не бяс пе цы не 
толь кі ся бе, але і ін шых лю-
дзей. Між тым, трэ ба па ду-
маць над ства рэн нем бяс печ-
ных умоў і ў ін шых сі ту а цы ях. 
У не ка то рых на се ле ных 
пунк тах (на прык лад, Ва сі ле-
ві чах ці Ба бі чах) зна хо дзіц ца 
па два чы гу нач ныя пе ра ез ды 
на вёс ку. Ад Ва сі ле ві чаў да 
Хой ні каў уво гу ле больш за 
20 пе ра ез даў. Іх коль касць 
трэ ба змен шыць, і мы іні цы і-
ру ем, каб іх ста ла менш. Тым 
больш яны вель мі не бяс-
печ ныя. Мне зда ец ца, што 
ад каз насць за бяс пе ку на 
чы гун цы па він ны па дзя ліць 
з чы гу нач ні ка мі і су пра цоў-
ні кі МУС. У тым лі ку зра біць 
больш жорст кім па ка ран не 
для па ру шаль ні каў на пе ра-
ез дзе — аж да па збаў лен ня 
пра воў. А ху лі ган ства, якое 
мо жа пры вес ці да ства рэн ня 
ава рыі, трэ ба пры раў ноў-
ваць да за ма ху на тэ ракт. 
На прык лад, ка лі зла мыс ні кі 
б'юць лін зы на свят ла фо рах, 
вы кра да юць аку му ля тар ныя 
ба та рэі са свят ла фо раў на 
чы гу нач ных пе ра ез дах, вы-
ры ва юць сіг наль ныя ка бе лі 
і г.д.

— У Па ла це прад стаў ні-
коў вы пра цу е це больш за 
год. Што ка рыс на га даў гэ-
ты во пыт?

— Ёсць та кое вы каз ван не: 
«Не на род для ўра да, а ўрад 
для на ро да». Так і па він на 
быць. Мне ці ка ва пра ца ваць 
з людзь мі, якія пры хо дзяць 
да мя не па па ра ду, да па мо-
гу. Да рэ чы, вы бар шчы кі мо-
гуць і па скар дзіц ца на дэ пу-
та та, ка лі ён не рэ агуе на іх 
за пыт. Ча ла ве ку важ на ад чу-
ваць, што ён не за ста нец ца 
сам-на сам са сва і мі праб ле-
ма мі, што ўла да, у тым лі ку 
за ка на даў чая, зро біць усё 
маг чы мае для па ляп шэн ня 
яго жыц ця.

— У гэ тым сэн се на коль-
кі важ най вы лі чы це ра бо ту 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та-
таў?

— Ка лі з'я ві ла ся іні цы я ты-
ва ўзмац ніць мяс цо вую вы-
ка наў чую ўла ду і пры гэ тым 
лік ві да ваць на пяр віч ным уз-
роў ні ўла ду вы бар чую, я быў 
су праць. Бо ў сель скіх Са ве-
таў вель мі вы со кі ўзро вень 
ад каз нас ці, хоць, без умоў на, 
як і паў сюль, усё за ле жыць 
ад кан крэт на га ча ла ве ка.

Як дэ пу тат, я пра цую ў Па-
ста ян най ка мі сіі па пра мыс-
ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч-
ным комп лек се, транс пар це 
і су вя зі. Але ж да мя не на кі-
роў ва юць за ко на пра ек ты і з 
ін шых ка мі сій. У пры ват нас ці, 
ку ры рую ка мі сіі па між на род-
ных спра вах і су вя зях з СНД і 
па праб ле мах чар но быль скай 
ка та стро фы, эка ло гіі і пры-
ро да ка ры стан ні. Зда ра ец ца, 
што ў за ко на пра ект па сту пае 
да 100 за ўваг і пра па ноў. 
Кож ную ра бо чай ка мі сіі трэ ба 
раз гле дзець і вы ра шыць: ад-
хі ляць ці па га джац ца.

— Якім вы ба чы це прэ-
тэн дэн та на дэ пу тац кае 
мес ца ў мяс цо вых Са ве тах 
дэ пу та таў?

— Звы чай на вы бі ра юць 
тых, хто ўжо мае во пыт ста-
сун каў з людзь мі. Як ка жуць: 
спа чат ку трэ ба ду маць пра 
ра дзі му, а по тым пра ся бе. 
Цал кам згод ны з гэ тым. Заў-
сё ды па жыц ці, на лю бой 
па са дзе кі ра ваў ся ме на ві-
та гэ тым прын цы пам! Вось 
мая вы бар чая акру га — гэ та 
больш за 70 ты сяч ча ла век. І 
пра іх я кла па чу ся. Так і для 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве-
таў. Га лоў нае — лю біць лю-
дзей і кла па ціц ца пра іх.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


