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Надзея ЮШКЕВІЧ

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

НА СУ ВЯ ЗІВЫ НІ КІ ВЫ БА РАЎ

— На коль кі я ве даю, у ва-
шай акру зе ба ла та ва лі ся два 
кан ды да ты ў дэ пу та ты. Як 
пра хо дзі ла ва ша вы бар чая 
кам па нія? На коль кі яна бы-
ла для вас ці ка вай? У якой 
сту пе ні ка рыс най?

— Мой кан ку рэнт — су пра-
цоў нік прад пры ем ства «Брэс т-
абл газ» — вель мі аду ка ва ны, 
сім па тыч ны ма ла ды ча ла век. 
У мя не за ста лі ся доб рыя ўра-
жан ні ад зна ём ства з яго пра-
гра май. Але мне вель мі трэ ба 
бы ло тра піць у аб лас ны Са вет. 
Я іш ла прад стаў ляць куль ту ру і 
ад стой ваць ін та рэ сы куль ту ры. 
Дэ пу тат ад куль ту ры на огул — 
рэд касць. У но вым скла дзе аб-
лас но га Са ве та са сва ёй га лі ны 
я ад на. У га рад скім Са ве це ра-
ней так са ма бы ла ад на, а ця пер 
там ня ма ні вод на га ра бот ні ка 
куль ту ры. Я і мае ад на дум цы-
па плеч ні кі па ста ві лі са бе мэ ту 
за ва я ваць гэ ты дэ пу тац кі ман-
дат і ра бі лі для гэ та га ўсё, як 
тыя вы дат ні кі пе рад эк за ме нам. 
Спа чат ку бы лі су стрэ чы з вы-
бар шчы ка мі пад час збо ру под-
пі саў. Мая акру га — мік ра ра ё-
ны Кі еў ка, Тры шын — бы лыя 
вёс кі, пры ват ны сек тар. Там 
трэ ба бы ло ад чы няць вес ніч кі, 
за хо дзіць у двор, аба вяз ко ва 
гу та рыць з гас па да ром, вы слу-
хаць яго па жа дан ні і пра па но вы, 
ад ка заць на пы тан ні. Так са ма я 
іш ла ў пра цоў ныя ка лек ты вы, 
вы сту па ла ў шко лах, сад ках, 
на схо дах жы ха роў па мес цы 
жы хар ства. Рас каз ва ла, хто 
я та кая, што збі ра ю ся ра біць, 
ча му іду ў аб лас ны Са вет. Рас-
каз ва ла лю дзям так са ма пра 

куль ту ру як га лі ну, якая ад-
каз вае за ду хоў насць на цыі. 
І ад чу ва ла, што зна хо джу ра-
зу мен не, ма іх вы бар шчы каў 
гэ та ці ка віць, яны не абы яка-
выя да ўзня тых праб лем.

А на су стрэ чы, якія пра хо-
дзі лі ў вя чэр ні час, са мной 
ха дзі лі му зы кан ты, спе ва кі, 
мы ар га ні зоў ва лі не вя лі кія 
кан цэр ты. Я ад кры та га ва ры-
ла, што мая гру па пад трым кі 
— ка ле гі па цэ ху, ра бот ні кі 
куль ту ры. І лю дзі так са ма гэ-
та ўспры ма лі па зі тыў на.

— Кры ху не ча ка на... 
Звы чай на на су стрэ чах з 
вы бар шчы ка мі га во раць 
пра ка му наль ныя праб ле-

мы, да ро гі, кра мы, сад кі...
— У нас так са ма ўсё гэ та 

бы ло. Вось з гэ тым блак но там 
(па каз вае тоў сты на тат нік. — 
Аўт.) я ха дзі ла на су стрэ чы, 
амаль па ло ва яго спі са на. Тут 
па зна ча ны роз ныя праб ле мы, 
та кія, як, на прык лад, ад лоў ба-
дзяж ных жы вёл, якасць ва ды ў 
не ка то рых ра ё нах, ад сут насць 
тра ту а раў і мно гае ін шае. Вя-
до ма, я ней кім чы нам бу ду 
вы ка рыс тоў ваць гэ тыя за пі сы 
і спры яць доб ра ўпа рад ка ван-
ню на тэ ры то рыі сва ёй акру гі. 
Акру га ў гэ тым сэн се праб лем-
ная. Вёс цы Кі еў ка 200 га доў, 
Тры шы ну — яшчэ больш. Не 
ўсе да ро гі ў зда валь ня ю чым 
ста не, дзе-ні дзе ад сут ні чае ліў-
не вая ка на лі за цыя, пры ват ная 
за бу до ва дрэн на асвят ля ец ца. 
У па пя рэд нія га ды пад час па-
вод кі асоб ныя пад вор кі за лі-
ва ла ва дой. Не ўсе праб ле мы 
пад сі лу вы ра шыць га рад ско-
му бюд жэ ту ад ра зу. Ёсць план, 
што бу дзе ра біц ца ў пер шую 
чар гу, што по тым. Трэ ба толь-
кі цярп лі ва тлу ма чыць вы бар-
шчы кам, ін фар ма ваць іх, свое-
ча со ва ад каз ваць на пы тан ні. 
А яшчэ я прый шла да вы сно вы 
пад час дэ пу тац кай ра бо ты на 
га рад скім уз роў ні, што трэ ба 
спра ба ваць гля дзець на праб-
ле мы ва чы ма ча ла ве ка, хоць 
гэ та і ня прос та. 

— Для вас акру га фак тыч-
на не но вая. Вы хо дзіць, што 
вы пра цяг не це ра бо ту з гэ ты-
мі ж людзь мі?

— Мая ра ней шая акру га 
ўвай шла ў склад но вай, ця пер 
тэ ры то рыя знач на боль шая. 
Але мно гія праб ле мы ра ё на мне 
са праў ды вя до мыя, пра цяг нем 
ра бо ту ра зам з ма і мі вы бар-
шчы ка мі над іх вы ра шэн нем.

— А якія кан крэт на пы тан-
ні да во дзі ла ся вы ра шаць у 
га рад скім Са ве це?

— Не ка то рым сва ім вы бар-
шчы кам, што пры хо дзі лі на 
пры ём, да па маг ла з пра ца ўлад-
ка ван нем. Лю дзі за ста юц ца без 
ра бо ты па роз ных пры чы нах: 

нех та змя ніў мес ца жы хар ства, 
нех та тра піў пад ска ра чэн не ці 
зволь ніў ся. Ра бо ту знай сці ў 
наш час да во лі скла да на. Ка лі 
ча ла век прэ тэн дуе на ра бо чую 
спе цы яль насць, гэ та зра біць 
пра сцей; ка лі ж ён шу кае мес-
ца ў ад па вед нас ці з аду ка цы-
яй і ква лі фі ка цы яй, то мо гуць 
уз нік нуць праб ле мы. У гэ тым 
вы пад ку да во дзі ла ся звяр тац-
ца да ка лег-дэ пу та таў, ня рэд ка 
яны да па ма га лі. Гэ та да пы тан-
ня аб кры ты цы на шых Са ве таў 
за тое, што яны ўяў ля юць са бой 
ды рэк тар скі кор пус. Як ба чы це, 
не так гэ та і дрэн на.

На огул се сіі ў га рад скім Са-
ве це мне за пом ні лі ся як кан-
струк тыў ны дыя лог вы со ка аду-
ка ва ных кам пе тэнт ных лю дзей, 
якія хо чуць змя ніць жыц цё ў 
го ра дзе да леп ша га. Са вет 
для ча го па трэб ны? Каб вы-
пра цоў ваць ак ты, да ку мен ты, 
якія бу дуць рэ гу ля ваць жыц цё 
на мес цах.

— Ня рэд ка мож на па чуць у 
якас ці кры ты кі, што дэ пу тат 
мяс цо ва га ўзроў ню ні чо га не 
вы ра шае. Што б вы ад ка за лі 
апа не нтам?

— Усё за ле жыць ад са мо-
га дэ пу та та. Ка лі ён пра явіць 
пэў ную на стой лі васць, то шмат 
ча го мо жа да біц ца. Не ма гу па-
ста віць са бе ў за слу гу вя лі кую 
ўва гу, якая бы ла на да дзе на 
вы ка наў чай ула дай ста ну біб-
лі я тэк у го ра дзе. Але ў га рад скі 
Са вет я так са ма іш ла, каб уз-
ды маць праб ле мы куль ту ры. На 
се сі ях у нас час та пры сут ні чаў 
мэр го ра да. Спа дзя ю ся, што 
і маё сло ва не дзе ады гра ла 
сваю ро лю. У Год кні гі, у 2012-м, 
мы ад кры лі пас ля рэ кан струк-
цыі га рад скую біб лі я тэ ку імя 
А.С.  Пуш кі на — зу сім аб ноў-
ле ную. Мы ха це лі, каб ча ла век, 
які за хо дзіць у біб лі я тэ ку, ад чуў 
ней кую ўзнёс ласць, па ва гу да 
кні гі, каб сам ін тэр' ер ў сты лі па-
чат ку ХІХ ста год дзя на строй ваў 
на дум кі аб за ла той па ры лі та-
ра ту ры. Ду маю, нам гэ та хоць 
крыш ку ўда ло ся. Да нас на ват 
з-за мя жы едуць па гля дзець на 
но вую біб лі я тэ ку. Ад ра джэн не 
пе ра жы ла не толь кі «пуш кін-
ка». Ра монт і рэ кан струк цыя 
пра ве дзе ны ў фі лі ялах. У мік-
ра ра ё не Ка ва лё ва з'я ві ла ся но-
вая біб лі я тэ ка. А ў кра са ві ку мы 
ўра чыс та ад кры ва ем біб лі я тэ ку 
для сля пых. Гэ та вель мі доб-
рая на ві на. У нас бы ла не вя лі-
кая біб лі я тэ ка для ін ва лі даў па 
зро ку, але яе пло шчаў яў на не 
ха па ла для го ра да. І вось нам 
вы дзе лі лі вя лі кае па мяш кан не 
ў бу дын ку па буль ва ры Кас ма-
на ўтаў. Сён ня там скон ча ны 
ра монт, зроб ле ны пан ду сы, 
по руч ні, на бы ва ец ца аб ста ля-
ван не. Стар шы ня гар вы кан ка-
ма Аляк сандр Па лы шан коў даў 
зго ду на на быц цё чы таль най 
ма шы ны. Гэ та вель мі да ра гое 
аб ста ля ван не, але не аб ход нае 
для ча ла ве ка, які зу сім не мае 
маг чы мас ці чы таць. Вы ж ра зу-
ме е це, што ўсё, схе ма тыч на пе-
ра лі ча нае мною, мае на ўва зе 
вя лі кія ка пі та лаў кла дан ні. Але 
ж гэ та ін вес ты цыі ў ду хоў насць, 
у бу ду чы ню, та му яны, вя до ма, 
апраў да ны.

— У аб лас ным Са ве це вы 
так са ма ма е це на мер спры-
яць біб лі я тэ кам?

— Спа дзя ю ся, што дэ пу тац-
кая ка мі сія, у склад якой я ўвай-
ду, бу дзе да ты чыць са цы яль най 
сфе ры, хоць гэ та і не вель мі 
прын цы по ва. Пад час уру чэн ня 
ча со вых па свед чан няў у Мас-
коў скім ра ё не го ра да мае ка-
ле гі-дэ пу та ты кры ху рас ка за лі 
мне, як пра цуе аб лас ны Са вет: 
гэ та перш за ўсё вы яз ны ха рак-
тар ра бо ты ка мі сій і Са ве та ў 
цэ лым. Дэ пу та ты ез дзяць па 
воб лас ці, зна ё мяц ца з аб' ек та-
мі, людзь мі на мес цах і вы пра-
цоў ва юць ра шэн ні. Ду маю, што 
мой во пыт ра бо ты ў га рад ской 
куль ту ры і га рад скім прад стаў ні-
чым ор га не ўла ды бу дзе не чым 
ка рыс ны ка ле гам у воб лас ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

КАМУНАЛЬНАЯ МАЁМАСЦЬ

Жы хар ка вёс кі Рэ пі шча 
Ча чэр ска га ра ё на Люд мі ла 
Ха ла е ва (на здым ку 
ў цэнт ры) трыц цаць 
во сем га доў ад пра ца ва ла 
ў шко ле. Але, не 
зва жа ю чы на ўзрост, 
у ко ліш няй на стаў ні цы 
за ста ец ца ці ка васць 
да жыц ця і, што вель мі 
іс тот на, яна не аб ход ная 
ад на вяс коў цам. У Рэ пі шчы 
за ста ло ся толь кі 13 хат, 
а на сель ні каў, лю дзей 
пе ра важ на ста рэй ша га 
па ка лен ня, не на шмат 
больш — 16 ча ла век. 
Яны і вы бра лі сваю 
ма ла дзей шую су сед ку 
рэ пі шчан скай ста рас тай. 
А нам пры ем на, што 
ста рас та Рэ пі шча 
з'яў ля ец ца так са ма і 
даў няй пад піс чы цай 
«Звяз ды». Спа дзя ём ся, 
сяб роў ства са ста рэй шым 
вы дан нем кра і ны (дзе, 
акра мя ўся го ін ша га, 
вы хо дзіць і спе цы яль на 
да да так «Мяс цо вае 
са ма кі ра ван не») 
з'яў ля ец ца для Люд мі лы 
Лу кі ніч ны свое асаб лі вай 
кры ні цаю на тхнен ня.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Ча чэр скі ра ён.

ДЗЕ СТА РАС ТА — ТАМ І НА СТРОЙ

«Ад свай го імя і ад жы ха роў ву лі цы 
Пад гор най вёс кі Ла га за Ла гой ска га 
ра ё на Мін скай воб лас ці пра шу па ў-
здзей ні чаць на ка му наль ні каў го-
ра да Ла гой ска, каб яны сум лен на 
вы кон ва лі свае аба вяз кі. Мне, як і 
ін шым, хо чац ца, каб нас за бяс пе чы лі 
ва дой. Для гэ та га трэ ба лік ві да ваць 
не па лад кі ў во да пра вод ным ка ло-
дзе жы ка ля бу дын ка сель вы кан ка-
ма («ру ча ёк» ад туль ця чэ з кан ца 
жніў ня 2013 го да) і ад ра ман та ваць 
во да пра вод ную ка лон ку. З яе бес-
пе ра пын на льец ца ва да з во се ні мі-
ну ла га го да». Та кое пісь мо да слаў у 
рэ дак цыю Ула дзі мір Гваз дзец кі.

Ка лі ка рэс пан дэнт вы ехаў на мес ца, 
не па лад кі ўжо лік ві да ва лі, але мяс цо выя 
на сель ні кі ўпэў не ны: гэ та ча со ва. Га ран-
тыі, што сі ту а цыя не паў то рыц ца зноў і 
зноў, ня ма. Але ўсё па па рад ку.

У ся рэ дзі не ле та 2012 го да ў но вы во-
да пра вод, што пра кла лі па ву лі цы Пад гор-
най вёс кі Ла га за, па да лі ва ду (праў да, пра-

клад ку яго ка му наль ні кі за вяр шы лі толь кі 
пас ля дру го га ка лек тыў на га зва ро ту жы-
ха роў у Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та).

Спе цы я ліс ты су мня ва лі ся, што пры 
пад клю чэн ні да во да на пор най ве жы, 
якая зна хо дзіц ца на бы лой фер ме, на-
пор у во да пра вод зе бу дзе па ста ян ны. 
Та му на бу ду чы ню пла на ва ла ся пад клю-
чыц ца да па сял ко вай ве жы вы шы нёй з 
дзе вя ці па вяр хо вік, якая зна хо дзіц ца не-
да лё ка ад шко лы. Але па-
за мі ну лая зі ма прай шла 
больш-менш спа кой на, без 
асаб лі вых зда рэн няў. Ка лі 
ва ды не бы ло ўдзень, то 
за па сці ся ёй лю дзі маг лі 
ноч чу. Сур' ёз ныя пе ра боі 
з за бес пя чэн нем па ча лі ся 
ў кан цы жніў ня. Асноў най 
пры чы най ста лі па ры вы на 
во да пра вод зе. З ка ло дзе-
жа, што зна хо дзіц ца амаль 
по бач з сель скім Са ве там, 
па чаў вы ця каць «ру ча ёк». 
Во сен ню 2013 го да на пор 
у во да пра вод зе стаў яшчэ 
мен шым, та му што па ву-

лі цы Цэнт раль най (не больш як за 250 
мет раў ад сель вы кан ка ма) па цяк ла ка-
лон ка. «Гэ та не прос та ва да з ка ло дзе жа 
і ка лон кі ця чэ ў рэч ку, гэ та вы ця ка юць 
на шы гро шы! — абу ра юц ца мяс цо выя жы-
ха ры. — Ра зам з тым, хоць ва ды і не бы ло, 
але ка му наль ні кі на ліч ва лі пэў ныя су мы за 
ка ры стан не во да пра во дам. Іх зла чын ную 
без гас па дар часць аплач ва ем мы.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Пры мяс цо вым са ма кі ра ван ні — 
ча ты ры пар тыі

Як ужо бы ло вя до ма ў пер шы дзень пас ля вы ба раў, на-
род ны мі абран ні ка мі ста лі 18 809 дэ пу та таў. Больш за па-
ло ву з іх — пры клад на 55% — скла лі дэ пу та ты дзей на га 
склі кан ня.

Пры клад на 5% ад усіх ах вот ных атры маць дэ пу тац кі ман-
дат пры па ла на мо ладзь ва ўзрос це да 30 га доў. У вы ні ку 
бы ло вы бра на 719 ма ла дых лю дзей, што скла дае 3,8% ад 
агуль най коль кас ці дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў.

Ка лі ка заць пра на яў насць прад стаў ні коў па лі тыч ных 
пар тый у мяс цо вых Са ве тах, то ўся го іх бы ло абра на 248 
ча ла век — гэ та 1,3% ад агуль най коль кас ці дэ пу та таў. Ста лі 
дэ пу та та мі 6 прад стаў ні коў Бе ла рус кай аграр най пар тыі, 2 прад-
стаў ні кі Бе ла рус кай са цы яль на-спар тыў най пар тыі, 206 чле наў 
Ка му ніс тыч най пар тыі Бе ла ру сі і 34 пры хіль ні кі Рэс пуб лі кан скай 
пар тыі пра цы і спра вяд лі вас ці.

Што ці ка ва, ся род на род ных абран ні каў ёсць і гра ма дзя не Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі — уся го іх 16 ча ла век.

Традыцыйна шмат жанчын
Тра ды цый на шмат вы лу ча ец ца ў якас ці кан ды да таў у дэ пу та ты 

мяс цо ва га Са ве та жан чын. Асаб лі ва шмат іх бы вае ў сель скіх і 
па сял ко вых Са ве тах. На ця пе раш ніх вы ба рах «жа но чы склад нік» 
ся род вы лу чэн цаў ад па вя даў 46%. Дэ пу тац кі ман дат атры ма лі 
46,3% жан чын ад агуль най коль кас ці абра ных дэ пу та таў.

Больш за ўсё жан чын бы ло вы бра на ме на ві та ў Са ве ты пяр віч-
на га ўзроў ню. Так, сель скія Са ве ты па поў ні лі ся 7 040 жан чы на мі, 
што скла дае 51,6% ад агуль най коль кас ці ўсіх дэ пу та таў сель скіх 
Са ве таў. А вось у Са ве тах больш вы со кіх уз роў няў — ра ён ных, 
га рад скіх, аб лас ных, а так са ма Мін скім га рад скім Са ве це — жан-
чын у пра цэнт ных су ад но сі нах знач на менш.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ГЛЯДЗІЦЕ, ГЛЯДЗІЦЕ, 
ХТО ХТО 
ПРЫЙШОЎПРЫЙШОЎ

ЗВА РОТ У РЭДАКЦЫЮ

ГРО ШЫ — У РА КУГРО ШЫ — У РА КУ
ЦЯ КУЦЬ З ВО ДА ПРА ВО ДА Ў ВЁС ЦЫ ЛА ГА ЗАЦЯ КУЦЬ З ВО ДА ПРА ВО ДА Ў ВЁС ЦЫ ЛА ГА ЗА

Вы пуск ні кі мно гіх сель скіх 
школ з су мам гля дзяць 
на бу дын кі, якія з-за 
дэ ма гра фіч най сі ту а цыі 
за ста лі ся ні ко му не 
па трэб ны мі... Пры чым на ват 
ка лі і ёсць жа дан не за няц ца 
тут ней кім біз не сам, гэ тыя 
аб' ек ты — з бы лы мі кла са мі і 
ін шы мі па мяш кан ня мі — вель мі 
праб ле ма тыч на вы ка рыс таць. 
Дык што, іх лёс — толь кі 
за ня пад і раз бу рэн не? 
На шчас це, зна хо дзяц ца 
ва ры ян ты, ка лі та кія бу дын кі 
атрым лі ва юць «дру гое жыц цё».

Ужо не ў адзі но це
З доб рай ідэ яй і яе якас ным ажыц-

цяў лен нем па шчас ці ла, на прык лад, 
бу дын ку бы лой шко лы ў вёс цы Ма-
дзей кі Зэ львен ска га ра ё на. Ужо два 
га ды тут пра цу юць ад дзя лен не круг-
ла су тач на га зна хо джан ня для па жы-
лых лю дзей і ін ва лі даў, якія апы ну лі-
ся ў скла да най жыц цё вай сі ту а цыі, 
а так са ма баль ні ца сяст рын ска га 
до гля ду.

— Спа чат ку ста ра жы лы скеп тыч на 
вы каз ва лі ся на конт да лей шых перс-
пек тыў гэ та га аб' ек та. Маў ляў, усё — 
ідзе на знос. Ад нак да во лі хут ка бы ла 
зроб ле на рэ кан струк цыя, і ця пер гэ та 
не «бяль мо на во ку», а вель мі пры го-
жы бу ды нак, які гар ма ніч на гля дзіц ца 
ў гэ тым ма ляў ні чым мес цы. Яго пер-
шым ба чаць усе, хто ўяз джае ў вёс ку 
Ма дзей кі, раз ме шча ную по бач з тра-
сай. І ўнут ры бу дын ка ўсё (ін тэр' ер, 
мэб ля, аб ста ля ван не) зроб ле на на 
су час ным уз роў ні, — ка жа кі раў нік 
спра ва мі Зэ львен ска га сель ска га 
Са ве та Тац ця на ЗА МОР СКАЯ.

У бы лых школь ных кла саў — 
пас ля рэ кан струк цыі бу дын ка з 
ра мон там усіх па мяш кан няў, да-
ху і сіс тэ мы ацяп лен ня — ця пер 
ін шае пры зна чэн не. І гэ та цал кам 
ся бе апраўд вае, лі чыць на чаль нік 
упраў лен ня па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не Зэ львен-
ска га рай вы кан ка ма На тал ля 
ЮР КЕ ВІЧ.

Пер шы па верх зай мае баль ні ца 
сяст рын ска га до гля ду на 20 мес цаў 

для жы ха роў ра ё на, якія не мо гуць 
са ма стой на ся бе аб слу гоў ваць. Пры 
гэ тым за тра ты част ко ва кам пен су-
юц ца з пен сіі (80 %) па цы ен таў гэ тай 
ме ду ста но вы. У яе шта це — урач, 
мед сёст ры, пры не аб ход нас ці пра-
да стаў ля юц ца па слу гі цэнт раль най 
ра ён най баль ні цы ці на ват во зяць 
лю дзей у Грод на.

Ме ды цын скае аб слу гоў ван не, 
вя до ма ж, атрым лі ва юць і па ста-
яль цы ад дзя лен ня круг ла су тач на га 
зна хо джан ня для гра ма дзян па жы-
ло га ўзрос ту і ін ва лі даў (так са ма з 
уся го ра ё на), якое раз ме шча на на 
дру гім па вер се бу дын ка. Ле тась яго 
ся рэд ня ме сяч ная за паў няль насць 
скла ла 28 ча ла век, а з па чат ку сё-
лет ня га го да коль касць мес цаў у 
ад дзя лен ні па вя лі чы ла ся да 35-ці. 
Каб сю ды тра піць, трэ ба звяр нуц ца 
ў тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва аль бо 
да свай го са цы яль на га ра бот ні ка. 
Пас ля пад рых тоў кі не аб ход ных да-
ку мен таў за клю ча ец ца да га вор на 
паў го да, які, пры не аб ход нас ці, мо-

жа быць пра доў жа ны. 
Умо вы на ступ ныя. Ка лі 
ча ла век адзі но кі і не мае 
пра ца здоль ных бліз кіх 
сва я коў, то ён аплач вае 
85% кош ту лож ка-мес-
ца. Ка лі ж бліз кія сва я кі 
ёсць, але з тых ці ін шых 
пры чы н яны не мо гуць 
узяць на ся бе кло па ты 
пра па жы ло га ча ла ве ка, 
то па між ім, сва я ка мі і 
са цы яль най служ бай за-
клю ча ец ца трох ба ко вы 
да га вор на ўмо вах 100% 

кам пен са цыі рас хо даў. Як пра ві ла, 
ка жа На тал ля Юр ке віч, сва я кі не пе-
ра клад ва юць апла ту толь кі на па ста-
яль ца ад дзя лен ня.

Да рэ чы, у су вя зі са ста нам зда-
роўя маг чы мы пе ра вод ча ла ве ка з 
ад дзя лен ня круг ла су тач на га зна хо-
джан ня ў баль ні цу сяст рын ска га до-
гля ду. Аль бо на ад ва рот. Ёсць кух ня 
з су час ным аб ста ля ван нем, ста ло-
вая. У бу дын ку раз ме шча на паш то-
вае ад дзя лен не, якое, акра мя сва іх 
не па срэд ных функ цый, ганд люе ўсім, 
чым мож на: на прык лад, кан ды тар-
скі мі вы ра ба мі, срод ка мі гі гі е ны. Да 
па слуг усіх за ці каў ле ных біб лі я тэ ка, 
на ву лі цы зра бі лі аль тан ку.

Па трэ бы лю дзей, якія па во лі лё су 
ака за лі ся ў гэ тым бу дын ку, не лі чаць 
чу жы мі мяс цо выя прад пры ем ствы 
і ар га ні за цыі — да па ма га юць, чым 
трэ ба. Да па ма гае і між на род ная даб-
ра чын ная ар га ні за цыя «Са фія», якая 
за бяс пе чы ла аб ста ля ван нем для 
кух ні, суш кі бя ліз ны, а ня даў на па да-
ры ла ад дзя лен ню круг ла су тач на га 
зна хо джан ня праль ныя ма шы ны.

Ка рысць
ад но ва га про фі лю
На Гро дзен шчы не ня ма ла пры-

кла даў эфек тыў на га вы ка ры стан-
ня но вы мі ўлас ні ка мі аб' ек таў, якія 
ра ней пус та ва лі. Ды рэк тар фон ду 
«Грод на абл ма ё масць» Аляк сандр 
ВІС КУБ на зы вае толь кі не ка то рыя.

На прык лад, у Іў еў скім ра ё не ство-
ра на 70 ра бо чых мес цаў на ба зе пра-
да дзе ных і рэ кан стру я ва ных аб' ек таў 
бы ло га кан сер ва ва га за во да. Ця пер 
там вы раб ля ец ца сель ска гас па дар чая 

тэх ні ка з рэа лі за цы яй на экс парт. У 
вёс цы Мі ной ты Лід ска га ра ё на аб' ек ты 
бы ло га ва ен на га га рад ка вы ка рыс-
тоў ва юц ца пры ват ны мі прад пры ем-
ства мі для вы твор час ці ме ды цын скіх 
вы ра баў, вок наў ПВХ. У Скі да лі (Гро-
дзен скі ра ён) пус ту ю чыя па мяш кан ні 
за дзей ні ча ны пад дру кар ню, ства ры лі 
50 ра бо чых мес цаў.

«Дру гое жыц цё» атрым лі ва юць 
пус ту ю чыя бу дын кі дзя ку ю чы і са-
цы яль най сфе ры. У пры ват нас ці, 
ад дзя лен не круг ла су тач на га зна-
хо джан ня для гра ма дзян па жы ло га 
ўзрос ту і ін ва лі даў ство ра на ў вёс цы 
Бас ту ны Во ра наў ска га ра ё на. А ў 
аг ра га рад ку Да лё кія Лід ска га ра ё на 
аб' ек ты бы лой шко лы пры ста са ва ны 
пад дом су мес на га пра жы ван ня па-
жы лых лю дзей.

Для да вед кі:
Ма ё масць, якая не вы ка рыс тоў-

ва ец ца, ідзе на про даж як па поў ным 
кош це, так і са зні жэн нем па чат ко вай 
ца ны аж да ад ной ба за вай ве лі чы ні. 
Акра мя та го, яна ўцяг ва ец ца ў гас па-
дар чы аба рот шля хам бяз вы плат най 
пе ра да чы ў пры ват ную ўлас насць, 
зда чы ў арэн ду, пе ра пра фі ля ван ня і 
ін шы мі спо са ба мі. Дзя ку ю чы пра цы 
фон ду «Грод на абл ма ё масць», ра ён-
ных вы ка наў чых ка мі тэ таў, аб лас ных 
ар га ні за цый удзель ная ва га пус ту ю-
чых пло шчаў у Гро дзен скай воб лас ці 
ня ўхіль на ска ра ча ец ца: з 5,1 % на 1 
сту дзе ня 2010 г. да 1,16 % на 1 сту-
дзе ня 2014 г. За ста лі ся 183 аб' ек ты 
ка му наль най улас нас ці, уклю ча ныя 
ў пе ра лік для вы ка ры стан ня сё ле та 
ў гас па дар чым аба ро це.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

РАЗ БУ РЫЦЬ НЕЛЬГА. ЗА ХА ВАЦЬ!РАЗ БУ РЫЦЬ НЕЛЬГА. ЗА ХА ВАЦЬ!
Як «ажы ва юць» пус ту ю чыя бу дын кі
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Вы ба ры ў мяс цо выя Са ве ты ад бы лі ся. 
Ці ка ва да ве дац ца, якія лю дзі ста лі 
на род ны мі абран ні ка мі? Цэнт раль ная 
ка мі сія па вы ба рах і пра вя дзен ні 
рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў 
аб на ро да ва ла звест кі аб скла дзе 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў XXVІІ 
склі кан ня, а «МС» іх пра ана лі за ва ла.

Во да пра вод ны ка ло дзе ж,  Во да пра вод ны ка ло дзе ж,  
ад куль ця чэ «ру ча ёк».ад куль ця чэ «ру ча ёк».

БЛІЗКАЯ ЎЛАДА

«МНЕ ВЕЛЬ МІ «МНЕ ВЕЛЬ МІ 
ТРЭ БА БЫ ЛО ТРЭ БА БЫ ЛО 

СТАЦЬ СТАЦЬ 
ДЭ ПУ ТА ТАМ»ДЭ ПУ ТА ТАМ»

Свят ла на СЯ МАШ КА:

Я іш ла прад стаў-
ляць куль ту ру і 

ад стой ваць ін та рэ сы 
куль ту ры. Дэ пу тат ад 
куль ту ры на огул — 
рэд касць.

Ды рэк тар Брэсц кай 
га рад ской цэнт ра лі за ва най 

біб лі я тэч най сіс тэ мы 
Свят ла на Ся маш ка кры ху 

больш за ты дзень та му 
абра на дэ пу та там Брэсц ка га 

аб лас но га Са ве та. У 
прад стаў ні чым ор га не ўла ды 
аб лас но га ўзроў ню Свят ла на 

Мі ка ла еў на ін та рэ сы 
вы бар шчы каў прад стаў ляе 
ўпер шы ню. Два па пя рэд нія 

склі кан ні пра ца ва ла ў 
га рад скім Са ве це. Пра 
асаб лі вас ці вы бар чай 

кам па ніі і пла ны ра бо ты на 
но вым уз роў ні — на ша з ёю 

гу тар ка.


