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«ХУТ КАЯ ДА ПА МО ГА» 
ЗАЎСЁДЫ ПОБАЧ

У стар шы ні Ма хаў ска га сель ска га Са ве та Ма гі лёў ска га 
ра ё на Ва лян ці ны Кам лен ка час рас пі са ны па хві лі нах. 
На вёс цы спраў ха пае. А іх, гэ тых вё сак, у сель са ве це 
13. У Кос цін цы, на прык лад, за раз вя дзец ца пра ца 
па зно се са ста рэ ла га жыл ля, а ў эк ска ва та ра, як на 
тое лі ха, зла ма ла ся дэ таль. Мож на бы ло б па ча каць, 
па куль ар га ні за цыя са ма яе за ме ніць, але ж для гэ та га 
спат рэ біц ца час. І каб не мар на ваць яго, стар шы ня 
са ма стой на ад пра ві ла ся па но вую. Та кі яна ча ла век.

Без га зу і ка на лі за цыі?
Пе рад тым як су стрэц ца з Ва лян ці най Кам лен ка і 

рас пы таць пра най больш па пу ляр ныя на вёс цы са цы яль ныя 
па слу гі, па гу та ры ла з пен сі я не ра мі аг ра га рад ка Ма ха ва. Для 
жы ха роў су сед ніх на се ле ных пунк таў, што ўва хо дзяць у склад 
сель са ве та, цэнт раль ная ся дзі ба — неш та на кшталт го ра да. 
Тут, маў ляў, цы ві лі за цыя. Вёс ка і на са мрэч пры го жая, мяс ці ны 
ма ляў ні чыя, во зе ра, шмат зе ле ні. «Толь кі гэ та пры га жосць 
ад ным дач ні кам на ра дасць, — пры пы ні ла маё за хап лен не 
па жы лая ка бе та. — Па ці каў це ся лепш, як лю дзі жы вуць на 
ву лі цах Са до вая і Са до вая 1. До мі кі ў іх пры го жыя, а вось 
ка на лі за цыі ня ма. На ват па мыць бя ліз ну праб ле ма, бо трэ ба 
ж ку дысь ці з до му бруд ную ва ду вы нес ці». «І з га зам у нас не 
ўсё так доб ра, як ха це ла ся б, — да лу ча ец ца да раз мо вы яшчэ 
адзін мяс цо вы жы хар. — Вунь у ін шых вёс ках вен тыль ад крыў і 
ка рыс тай ся. А ў нас ка мен ны век — газ толь кі ў ба ло нах. Яшчэ 
аг ра га ра док на зы ва ец ца». Знай шлі ся лю дзі, якія па скар дзі лі ся 
і на ад сут насць мес цаў ад па чын ку для мо ла дзі. Маў ляў, 
на ват ка вяр ні ня ма — пры хо дзіц ца ў су сед нія вёс кі ез дзіць. 
Спарт за ла? Ёсць, на ват дзве. Ад на пры До ме куль ту ры. Але 
як яна пра цуе, жы ха ры ча мусь ці не ве да юць. За тое «зел ля» ў 
кра мах для ама та раў вы піць заў сё ды ха пае.

«Як жа так?» — пра шу па тлу ма чыць гэ тыя скар гі Ва лян ці ну 
Кам лен ка. «Гэ тыя скар гі — у боль шас ці ад утры ман скіх 
на стро яў, — лі чыць дэ пу тат. — Лю дзі да апош ня га спа дзя юц ца, 
што іх пы тан ні вы ра шыць дзяр жа ва. Той жа ка а пе ра тыў 
«па га зе» толь кі ле тась ства ры лі. Ра ней 70% апла ты 
па га ша ла дзяр жа ва, а за раз, на ад ва рот, спа жыў цы. Кож ны ж 
спа дзя ваў ся, што атры мае газ бяс плат на, вось і да ча ка лі ся. 
Але на ват на та кіх умо вах іс ну юць цяж кас ці. Пе рад на мі 
ў чар зе 26 ка а пе ра ты ваў, а фі нан су юц ца толь кі 2 у год». 
З ка на лі за цы яй для ву ліц Са до вая і Са до вая 1 ста но ві шча 
кры ху леп шае. Па сло вах стар шы ні, тру бы па кла дзе ны, 
на сос ная стан цыя па бу да ва на, за ста ец ца толь кі пад пі саць 
да га вор і за пла ціць за ад вод ад кож на га кан крэт на га до ма.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

На тэ ры то рыі сель скіх на се ле ных пунк таў 
Мін шчы ны па да бра на 2600 гек та раў зям лі для 
пры клад на 13600 участ каў. Ся род іх ёсць, так 
бы мо віць, ні чый ная зям ля: пус тыр кі, сва бод-
ныя пло шчы, якія га да мі за рас та лі бур' я ном 
ды пус та зел лем. Для іх за бу до вы не аб ход на 
афор міць ад па вед ную да ку мен та цыю. Ра бо та 
ў гэ тым кі рун ку пра цяг ва ец ца, рас ка заў стар-
шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Іван Ліп ніц кі.

— Ма ла вы явіць та кія ўчаст кі. Сён ня стар-
шы ні сель скіх Са ве таў ра зам з зем ле ўпа рад-
ка валь ны мі служ ба мі ра ё наў ро бяць іх за мер, 
вы зна ча юць, ці мож на на гэ тым мес цы па ста-
віць дом, — па тлу ма чыў ён.

У Мін скай воб лас ці ў спі сах на атры ман не 
жыл лё вых участ каў зна чыц ца 32750 ча ла век, 
з якіх 31671 мае па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё-
вых умоў. Але ж 21358 гра ма дзян з іх ста яць 

на чар зе на вы дзя лен не ўчаст каў ме на ві та ў 
Мін скім ра ё не. Вя до ма, у пры ста ліч ным рэ гі ё не 
ня ма столь кі сва бод ных на дзе лаў, каб усіх за-
да во ліць. Та му чар га ві кам пра па ну юць зям лю ў 
ра ё нах, якія мя жу юць з Мін скім: Дзяр жын скім, 
Пу ха віц кім, Ла гой скім, Уз дзен скім, Ва ло жын-
скім. Ка лі ча ла век ад маў ля ец ца, то яго зды-
ма юць з чар гі.

— Мін скі ра ён — су цэль ная «бу даў ні чая 
ра на», — кан ста туе мой су раз моў ца. — Ку ды 
ні кінь во кам, аба вяз ко ва ўба чыш пад мур кі ці 
част ко ва за бу да ва ныя «пя тач кі». На ас тат няй 
тэ ры то рыі — пус та зел ле, бес па ра дак, без гас-
па дар часць. І гэ тае бу даў ніц тва цяг нец ца га да-
мі. Та му пры ня та ра шэн не больш не вы стаў ляць 
тут пля цоў кі на аў кцы ён, а даць лю дзям маг-
чы масць за кон чыць бу даў ніц тва на пра ця гу 
трох га доў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

СВЯ ТА 
БЕЗ СВЯТ ЛА,
АЛЕ Ж… 
З ФЕ ЕР ВЕР КАМ 
Да рож ная ава рыя не 
са пса ва ла на строю жы ха рам 
асі по віц кай вёс кі Ра ду ці чы, 
якая ад свят ка ва ла свой 
465-ы дзень на ра джэн ня. 
Быў па шко джа ны слуп 
лі ніі элект ра пе ра дач, і 
вёс ка цал кам за ста ла ся 
без свят ла. Але стар шы ня 
Да ра га наў ска га сель ска га 
Са ве та Та ма ра Ва ладзь ко 
па кла па ці ла ся пра тое, каб 
у сель скі клуб, дзе ад бы лі ся 
асноў ныя ме ра пры ем ствы, 
пры вез лі ге не ра тар.

— Не бы ло б шчас ця, 
ды ня шчас це да па маг ло, — 
смя ец ца Та ма ра 
Юль я наў на. — Лю дзей, як 
ні ко лі, са бра ла ся шмат. 
А што ра біць до ма, ка лі 
элект рыч нас ці ня ма? На ват 
тэ ле ві зар не па гля дзіш.

У роз ныя ча сы вёс ка бы ла 
вот чы най ро ду Ра дзі ві лаў, 
цэнт рам ма ёнт каў Бок шаў 
і Віт генш тэй наў, по тым 
на ле жа ла Да ра га нам. 
Сён ня Ра ду ці чы — не вя лі кі 
на се ле ны пункт, дзе жы ве 
ўся го 236 ча ла век. Амаль 
усе яны прый шлі на свя та 
род най вё сач кі. Атры ма ла ся 
яно па-ся мей на му ду шэў ным. 
Пад во дзі лі вы ні кі кон кур су на 
леп шы пад во рак, він ша ва лі 
пе ра да ві коў сель скай 
гас па дар кі. Не за ста лі ся без 
ува гі ста рэй шая жы ха ры 
вёс кі і ах вя ры вай ны. Па 
за пра шэн ні сель са ве та ў гос ці 
пры еха ла дач ка пер ша га 
кам са моль ца вёс кі Але на 
Шаць ко, якая па дзя лі ла ся 
ўспа мі на мі пра свай го баць ку. 
Мяс цо выя кан ды та ры і 
ру ка дзель ні цы ар га ні за ва лі 
вы ста вы сва іх вы ра баў 
і па дзя лі лі ся сак рэ та мі 
май стэр ства. У ганд лё вых 
ра дах бы ла маг чы масць 
пад сіл ка вац ца смач най 
вы печ кай. За кон чы ла ся свя та 
дыс ка тэ кай і фе ер вер кам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«ДРОБ ЯЗЯЎ» 
НЕ БЫВАЕ 

Як дэ пу тат да па ма гае
ад наў ляць ма нас тыр 

У Ор шы за ха ва ла ся шмат ці ка вых 
пом ні каў гіс то рыі, ся род якіх і Ку це ін скі 
муж чын скі ма нас тыр, за сна ва ны яшчэ ў 
1620 го дзе. У свой час ён быў не толь кі 
вя до мым рэ лі гій ным, але
і куль тур на-асвет ніц кім цэнт рам. 
Ме на ві та там кні га дру кар і асвет нік 
Спі ры дон Со баль на дру ка ваў пер шы 
на тэ ры то рыі на шай кра і ны бук вар. 
У 1930-я га ды пад ціс кам са вец кай 
ула ды жыц цё там цал кам спы ні ла ся, 
але пра ма нас тыр не за бы лі. З кан ца 
мі ну ла га ста год дзя і па сён ня там ідуць 

рэ стаў ра цый ныя 
ра бо ты. Ад наў лен не 
ма нас ты ра — 
адзін з на ка заў 
вы бар шчы каў 
дэ пу та ту Па ла ты 
прад стаў ні коў 
На цы я наль на га 
схо ду па Ар шан скай 
га рад ской 
вы бар чай акру зе 
№ 26 Люд мі ле 
ДА БРЫ НІ НАЙ.

На перс пек ты ву 
— Ду маю, наш вы бар шчык ацэнь вае пра-

цу ўлад перш за ўсё па тым, як раз ві ва ец ца 
го рад, як раз ві ва ец ца са цы яль ная сфе ра, як 
вы ра ша юц ца пэў ныя праб ле мы лю дзей, якія 
звяр та юц ца па да па мо гу, — рас каз вае Люд мі ла 
Да бры ні на. — Ор ша — гэ та ста ра жыт ны го рад, 
буй ны пра мыс ло вы і чы гу нач ны цэнтр. Ён ці ка-
вы яшчэ і тым, што ў апош нія га ды раз ві ва ец ца 
асаб лі ва ак тыў на.

Люд мі ла Ана толь еў на за ўва жае, што не ад'-
ем най част кай дэ пу тац кіх аба вяз каў з'яў ля ец-
ца пра ца над знач ны мі пра ек та мі, якія ня хай і 
не маг чы ма рэа лі за ваць за ка рот кі час, але ж 
яны ма юць для лю дзей асаб лі вае зна чэн не.

— Дэ пу тат па ві нен ве даць, чым жы вуць вы-
бар шчы кі, што сён ня хва люе лю дзей. У той жа 
час асаб лі ва важ на пра ца ваць, што на зы ва ец-
ца, «на перс пек ты ву», брац ца за скла да ныя 
за да чы, якія па тра бу юць не ад на го го да мэ та-
на кі ра ва най пра цы.

Для Люд мі лы Да бры ні най та кой пра цай ста ла 
ад наў лен не Свя та-Бо га яў лен ска га Ку це ін ска га 
муж чын ска га ма нас ты ра, яко му ле тась споў ні-
ла ся 390 га доў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

СПРА ВА
НЕ Ў КОЛЬ КАС ЦІ 
Мін ская воб ласць вы зна ча на пля цоў кай для 
пра вя дзен ня экс пе ры мен ту па ап ты мі за цыі 
штат ных ра бот ні каў тых ці ін шых гра мад скіх 
аб' яд нан няў. Як ад зна чыў пад час чар го вай 
се сіі стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Іван Ліп ніц кі, маг чы ма, вар та ска ра ціць іх 
апа рат да 2–3 ча ла век, а ас тат нія маг лі б 
пры но сіць ка рысць у рэ аль ным сек та ры 
эка но мі кі.

СЕ СІЯ 

Н
А ЧАЛЬ НІК га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла-
гіч най ра бо ты, куль-
ту ры і па спра вах 

мо ла дзі Мі набл вы кан ка ма 
Рус лан ТРУ ХАН агу чыў вы ні кі 
са цы я ла гіч на га да сле да ван ня 
ін фар ма цый на-ана лі тыч на га 
цэнт ра пры Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Ка ля па ло вы рэ спан дэн таў 
(49%) да вя ра юць гра мад скім 
ар га ні за цы ям і па лі тыч ным 
пар ты ям, якія пад трым лі ва-
юць ула ду і су пра цоў ні ча юць 
з ёй. Вы со кі да вер, у пры ват-
нас ці, да дзей нас ці аб' яд нан-
няў «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 
са юз мо ла дзі» — 64%, «Бе лая 
Русь» — 44,6%. Ар га ні за цыі, 
якія ўва хо дзяць у Фе дэ ра цыю 
праф са юзаў Бе ла ру сі, атры ма-
лі 56,9%. Як ад зна чыў Рус лан 
Тру хан, з улі кам та го, што гэ та 
са мая шмат лі кая ар га ні за цыя, 
уз ро вень ахо пу на сель ніц тва 
воб лас ці не да стат ко вы. 28% 
апы та ных у той ці ін шай ме ры 
да вя ра юць не за леж ным праф-
са юзам. Ра зам з тым, 73,5% рэ-
спан дэн таў не ла яль на ста вяц ца 
да дзей нас ці апа зі цый ных сіл.

Ве тэ ран ская ар га ні за цыя — 
ад на з са мых шмат лі кіх: 836 
«пяр ві чак» на ліч ва юць 300 тыс. 
ча ла век, а гэ та чвэрць жы ха-
роў Мін шчы ны. У аб лас ным і 
мяс цо вых бюд жэ тах што год 
пра ду гледж ва юц ца срод кі для 
апла ты пра цы, ка ман дзі ро вач-
ных рас хо даў, ма тэ ры яль най 
да па мо гі прад стаў ні кам Са-
ве таў ве тэ ра наў. Сё ле та яны 
скла лі, ад па вед на, 100 млн і 
760 млн руб лёў.

Перш за ўсё, гэ тая ар га ні-
за цыя ста віць на мэ це па ляп-
шэн не ўмоў пра жы ван ня, аба-
ро ну пра воў, вы ра шэн не праб-
лем па жы лых лю дзей, у тым 
лі ку ме ды цын ска га і бы та во га 
аб слу гоў ван ня, на ладж ван не 
паў на вар тас на га ад па чын ку. 
На па ста ян ным кант ро лі за бес-
пя чэн не ве тэ ра наў, ін ва лі даў, 
удзель ні каў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны тэх ніч ны мі срод ка мі са-
цы яль най рэ абі лі та цыі. Ле-
тась на гэ тыя мэ ты вы дзе ле на 
больш як 11 млрд руб лёў, сё-
ле та — звыш 15 млрд. Акра мя 
та го, мно гае ро біц ца для та го, 
каб са ста рэ лыя не ад чу ва лі ся-
бе адзі но кі мі, а іх ба га ты во пыт 
быў за па тра ба ва ны для вы ха-
ван ня ма ла до га па ка лен ня.

У якас ці пры кла ду стар шы ня 
Мінск ага аб лас но га ка ар ды-
на цый на га Са ве та гра мад скіх 
аб' яд нан няў і па лі тыч ных пар-
тый Ма рыя ХУ ДАЯ пры вя ла 
ра бо ту Ган ны Ча чот кі най, якая 
ўзна чаль вае ве тэ ран скую ар га-
ні за цыю Сма ля віц ка га ра ё на. 
Ган на Іва наў на не абы хо дзіць 

ува гай усіх, хто мае па трэ бу ў 
ма раль най, ма тэ ры яль най пад-
трым цы не толь кі за кошт бюд-
жэт ных срод каў, але і за кошт 
спон сар скай да па мо гі, унёс каў 
пра цоў ных ка лек ты ваў.

— У по лі на ша га зро ку і ра-
бо та з мо лад дзю. Ме на ві та пад-
рас та ю чае па ка лен не — адзін 
з га лоў ных кад ра вых рэ зер ваў 
для вы ка наў чых ор га наў ула-
ды, ідэа ла гіч на га ак ты ву. Яно 
бу дзе ў хут кім ча се пра ца ваць 
з на сель ніц твам, фар мі ра ваць 
гра мад скую дум ку, — кан ста та-
ва ла Ма рыя Ху дая. — Акра мя 
та го, мы вя дзём вя лі кую ра бо ту 
па пры ёме гра ма дзян. Да нас 
звяр та юц ца па да па мо гу жы ха-
ры воб лас ці, і ў 70% вы пад каў 
мы вы ра ша ем іх праб ле мы.

Па вод ле слоў стар шы ні 
Мінск ага аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў Іва на Ліп ніц ка га, 
не аб ход на ак ты ві за ваць ра бо-
ту з гра мад скі мі аб' яд нан ня мі і 
па лі тыч ны мі пар ты я мі. У пры-
ват нас ці, Іван Ліп ніц кі пра па на-
ваў рас пра ца ваць і рэа лі за ваць 
пла ны па ка ар ды на цыі іх струк-
тур з улі кам са цы яль на знач-
ных па дзей 2015 го да. А што 
да ты чыц ца мо ла дзі — пра вес ці 
ў каст рыч ні ку сё ле та і ў кра са-
ві ку бу ду ча га го да ме сяч ні кі па 
доб ра ўпа рад ка ван ні і на вя дзен-
ні па рад ку на зям лі. Важ ны, на 
яго дум ку, і та кі мо мант, як за-
ма ца ван не ма ла дых лю дзей на 
прад пры ем ствах і ў ар га ні за-
цы ях воб лас ці, на ладж ван не 
сіс тэ мы на стаў ніц тва, кон кур-
саў і спа бор ніц тваў «Леп шы 
па пра фе сіі», ства рэн не са ве-
таў ма ла до га спе цы я ліс та. І ў 
пер шую чар гу гэ та да ты чыц ца 
ма ла дзёж на га са ю за. А праф-
са юзам Іван Ліп ніц кі па ра іў 
уклю чаць у ка лек тыў ныя да га-
во ры пунк ты аб за ах воч ван ні 
ра бот ні каў, якія зай ма юц ца па-
вы шэн нем пра фе сій на га ўзроў-
ню ма ла дых спе цы я ліс таў.

Удзель ні каў се сіі ці ка ві ла і 
пы тан не аб пе ра хо дзе БРСМ на 
са ма фі нан са ван не. Але па сло-
вах Рус ла на Тру ха на, пра гэ та 
га ва рыць па куль ра на: мо ладзь 
сён ня не ў ста не за раб ляць вя-
лі кія срод кі. Ра зам з тым, за-
ха ды да гэ та га пры ма юц ца, у 
тым лі ку і шля хам пра цоў най 
за ня тас ці, ад лі чэн няў ад бу дат-
ра даў ска га ру ху. Але гэ тыя за-
роб кі не па раў наль ныя з за тра-
та мі ма ла дзёж на га са ю за.

***
Уся го ж у МІн скай воб лас ці 

функ цы я ну юць 25 гра мад скіх 
ар га ні за цый, у тым лі ку 5 па лі-
тыч ных пар тый, 19 гра мад скіх 
аб' яд нан няў і 1 пра фе сій ны 
са юз.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

МЯС ЦО ВЫ ЧАС 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

У СВА ЁЙ АКРУ ЗЕ 

Л
ЮД МІ ЛА з дзя цін ства лю бі ла ма шы ны. Не раз ка та ла ся по бач 
з баць кам, які пра ца ваў на вя лі кім гру за ві ку. І тое, што яна 
ста ла ва дзі це лем, ні ко га не здзі ві ла. А вось кі ра ваць вя ліз-
ным МА Зам, які што дня ачы шчае го рад ад бы та вых ад хо даў, 

заў сё ды лі чы ла ся муж чын скай спра вай. Але Люд мі ла Хар ла ма ва па-
пра сі ла кі раў ніц тва Коб рын ска га ЖКГ даць ёй шанц. І ця пер но ва му 
су пра цоў ні ку там не на ра ду юц ца.

Па-пер шае, яе аў та ма біль заў сё ды вы мы ты і вы чы шча ны да бляс ку. 
І муж чы ны, што пра цу юць по бач, ста лі кры ху лепш гля дзець за сва і мі 
ма шы на мі. З яе так са ма бя руць прык лад у пы тан нях за паў нен ня і вя-
дзен ня да ку мен та цыі. Ра ней у бры га дзе ва дзі це ляў гэ та бы ла ледзь 

не га лоў ная праб ле ма, веч на нех та за бы ваў што-не будзь па спра ва-
здач нас ці. А но вы ва дзі цель да ку мен ты афарм ляе без да кор на. Ка лі ж 
Люд мі ле спат рэ біц ца якая да па мо га, по бач пра цу юць муж Дзміт рый і 
свё кар Ула дзі мір Мі ка ла е віч.

Ды Люд мі ла і са ма ўжо вір ту оз ны вадзіцель, бо кру ціц ца з га ба рыт ным 
цяж ка во зам у ця пе раш ніх цес ных два рах, за поў не ных лег ка вы мі ма шы-
на мі, нель га без асаб лі вых ува гі, дак лад нас ці і ка ар ды на цыі. Яе што дзён-
ная ра бо та — пры бі раць род ны го рад, ра біць яго пры га жэй шым.

У сям'і ў Люд мі лы Хар ла ма вай рас туць двое дзя цей. Усё яна па-
спя вае, паў сюль у яе лад.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЖА НО ЧЫ ЖА НО ЧЫ 
КЛОПАТ КЛОПАТ 

У Коб ры не пра цуеУ Коб ры не пра цуе
адзі ная ў кра і неадзі ная ў кра і не

жан чы на —жан чы на —
ва дзі цель МА За ва дзі цель МА За 
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ЗЯМ ЛЯ І ЛЮ ДЗІ 

ПРЫ ВАТ НЫ ІН ТА РЭС 

НАД ВО ЗЕ РАМ... 
«З вяс ко ва га ту рыс тыч на га біз не су

мож на жыць, ка лі гэ тым усур' ёз 
зай мац ца», — лі чыць Ана толь Мі ніч, 

гас па дар ся дзі бы «Азёр ная жам чу жы на» 

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

ПА ЧЫМ ДО МІК У ВЁС ЦЫ? ПА ЧЫМ ДО МІК У ВЁС ЦЫ? 
У Мін скай воб лас ці ах вот ным пра да стаў ля юць У Мін скай воб лас ці ах вот ным пра да стаў ля юць 
участ кі для бу даў ніц тва ў сель скай мяс цо вас ціучаст кі для бу даў ніц тва ў сель скай мяс цо вас ці

Прай шоў час, ка лі лю дзі ста ві лі ся 
да зям лі абы яка ва, лі чы лі яе ні чый най. 
Сён ня на ша псі ха ло гія змя ні ла ся: кож ны 
га ра джа нін хо ча зай мець до мік на 
пры ро дзе, асаб лі ва ў пры га рад най зо не, 
ка ля ста лі цы. На ды шоў час удас ка на ліць 
ме ха нізм вы дзя лен ня зя мель ных 
участ каў, зра біць яго праз рыс тым 
і зра зу ме лым, вы клю чыць маг чы масць 
ма хі на цый пры раз мер ка ван ні зям лі, 
урэ гу ля ваць пы тан ні асвой ван ня ўчаст каў. 
Не сак рэт, што мно гія ўла даль ні кі га да мі 
не мо гуць за вяр шыць бу даў ніц тва. Ёсць 
і та кія, хто, на хут кую ру ку ўлад ка ваў шы 
на вы дзе ле ным на дзе ле «птуш нік», 
пра дае «ма ё масць» за вя лі кія гро шы. 
На Мін шчы не ўзмац ні лі кант роль 
за вы дзя лен нем зя мель ных участ каў
як на аб лас ным, так і на ра ён ных уз роў нях.
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«Азёр ная жам чу жы на» ў Пін скім ра ё не — 
ся дзі ба па ўсіх мер ках ся рэд няя. Яна 
не ўраж вае шы коў ны мі па бу до ва мі 
з на ту раль на га дрэ ва, ланд шаф та мі, 
зроб ле ны мі спе цы я ліс та мі-ды зай не ра мі, 
ці су час ны мі ін тэр' ера мі, сты лі за ва ны мі пад 
даў ні ну. Тут усё да во лі сціп ла, але аку рат на, 
пры го жа, зроб ле на сва і мі ру ка мі, з лю боўю. У 
два ры шмат кве так, а за мест пры выч ных ужо 
туй аба пал да ро жак рас туць кус ты яд лоў цу, 
якім гас па ды ня ся дзі бы па-май стэр ску на дае 
акруг лую фор му.

А
Г РА ТУ РЫЗ МАМ Га лі на і Ана толь Мі ні чы зай-
ма юц ца ўжо доб рыя пяць га доў. Ра ней яны 
жы лі і пра ца ва лі ў Пін ску. У За азер'і ку пі лі 
до мік пад да чу. Ез дзі лі сю ды, як і ўсе, на вы-

хад ныя, са дзі лі ага род ды квет кі. По тым да ве да лі ся, 
што пры ня ты ад па вед ны ўказ, што мно гія за ня лі ся 
ар га ні за цы яй ад па чын ку ў вёс цы, — рас каз вае Ана-
толь. Па ду ма лі не як з жон кай, па ра і лі ся і ра шы лі 
па спра ба ваць. Тым больш, што та кую пры га жосць 
нель га не па ка заць лю дзям.

І праў да, мес ца, дзе зна хо дзіц ца дом Мі ні чаў, 
асаб лі вае. Іх дом край ні на ву лі цы Вя сё лай. Ста іць 
ён на ўзвыш шы. А ўні зе — ма ляў ні чае шы ро кае 
во зе ра Га ра дзі шчан скае. Звест кі пра гэ та во зе ра 
ёсць у ад ным з ле та пі саў 1464 го да, — га на рыц ца 
Ана толь. А ва да ў ім — чыс тая, бе раг пяс ча ны. У 
спё ку тут да сот ні, а то і больш ад па чы валь ні каў 
збі ра ец ца. Вок ны спаль ных па ко яў вы хо дзяць як раз 
на во зе ра. Для ама та раў пры ро ды леп ша га мес ца 
не пры ду ма еш — хоць кар ці ны пі шы.

Дык вось пяць га доў та му Мі ні чы ўзя лі крэ дыт і 
па ча лі доб ра ўпа рад ка ваць ся дзі бу. Па сту по ва з'я ві-
лі ся лаз ня, не вя лі кая пры бу до ва з дву ма спаль ны мі 
па ко я мі, кам пакт ная бан кет ная за ла, біль ярд. Для 
ма лых гас цей у два ры раз горт ва ец ца ба тут, ба сейн, 
ёсць арэ лі.

— Пра жы ван не ў нас каш туе 100 ты сяч руб лёў на 
ча ла ве ка ў дзень, — рас каз вае Ана толь Мі ніч. З дзя-
цей да 10 га доў за пра жы ван не не бя ром. Рас цэ нак 
на хар ча ван не быць не мо жа, бо гос ці за маў ля юць 
роз нае. Адзін про сіць, умоў на ка жу чы, чай з бу тэрб-
ро дам, дру го му трэ ба паў та ра кі ла гра ма мя са і міс ку 
са ла ты. Але цэ ны ста вім ра зум ныя. Пра жы ван не ў 
нас уво гу ле недарагое. Ка лі сю ды трап ля юць ка-
ман дзі ро вач ныя, то здзіў ля юц ца: у гас ці ні цы та кіх 
рас цэ нак ужо ня ма.

За арэн ду сва ёй бан кет най за лы мы бя ром 
1,5 міль ё на за су ткі. Мно гім гэ та вы гад на. Пры яз-
джа юць як на кар па ра ты вы, так і на ся мей ныя свя ты. 
На прык лад, на дру гі дзень вя сел ля не вя лі кай кам-
па ні яй, — пра цяг вае гас па дар.

Для та го, каб пра па на ваць дэ ма кра тыч ныя рас-
цэн кі, тут ста ра юц ца эка но міць на ўсім. На прык лад, 
ды зай нер з го ра да пра па на ва ла ўпры го жыць бан-
кет ную за лу за два з па ло вай міль ё ны руб лёў. Та ды 
дач ка Мі ні чаў ку пі ла ў кра ме льня ной тка ні ны, са ма 
пры ду ма ла эс кі зы, па шы ла дэ кор, змай стра ва ла 
квет кі. Атры ма ла ся сціп ла, але пры го жа і ў ра зы 
тан ней. Гас цям па да ба ец ца.

За год ў «Азёр най жам чу жы не» ад па чы вае 300–
400 ча ла век, ка лі не лі чыць кар па ра ты вы. Най больш 
бы вае на вед валь ні каў з Ра сіі. Ад па чы ва лі тут і з 
Укра і ны, Ка зах ста на, Пры бал ты кі, Гер ма ніі; бы лі гос-
ці на ват з Аме ры кі — са шта та Ка ла ра да. Гэ тым ле-
там гас ця ва лі італь ян цы, абя ца лі яшчэ пры ехаць.

Пер шыя га ды Ана толь з Га лі най пра ца ва лі на асноў-
най ра бо це, а ся дзі бай зай ма лі ся толь кі ў воль ны час. 
Ця пер абое пра цу па кі ну лі і за ся ро дзі лі ся на сва ім ту-
рыс тыч ным біз не се і доб ра ўпа рад ка ван ні ся дзі бы.

— Для та го каб раз ві ваць сель скі ту рызм, у нас усё 
ёсць, — лі чыць Ана толь, спа сы ла ю чы ся на ўказ № 372. 
Пры ця пе раш няй сі ту а цыі з гэ та га мож на жыць, ка лі не 
ле на вац ца. Праў да, апош нім ча сам з раз моў з ка ле-
га мі Мі ніч да ве даў ся, што крэ дыт узяць ста ла вель мі 
скла да на. Па вод ле яго мер ка ван ня, трэ ба да зво ліць 
роз ным бан кам (на прык лад, ка мер цый ным) крэ ды та-
ваць раз віц цё сель ска га ту рыз му. Ка лі ён сам афарм-
ляў крэ дыт, зра біць гэ та бы ло на шмат пра сцей.

Гас па дар «Азёр най жам чу жы ны» лі чыць, што не 
ўсе мо гуць зай мац ца та кой спра вай, бо для гэ та га 
трэ ба мець асаб лі вы ха рак тар. Па вод ле слоў Ана то-
ля Іва на ві ча, важ на лю біць лю дзей і ўмець зна хо дзіць 
агуль ную мо ву з усі мі. На ад па чы нак пры яз джа юць 
вель мі роз ныя клі ен ты. І кож на му трэ ба да га дзіць, 
улі чыць яго ін та рэ сы, густ, пе ра ва гі.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Бы ва юць сі ту а цыі, ка лі 
ад на ча со ва ад на му трэ ба 
па да ваць шаш лык, у дру го га 
шар тэ ніс ны згу біў ся, а трэ ця му 
за кар це ла па ка тац ца на лод цы… 
І ўсё не аб ход на «раз ру ліць» — 
ве се ла, ні бы не зна рок.
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