
«Дзе яшчэ шу-
каць праў ды, як не ў 
на род ных абран ні-
каў?» — вы ра шы ла 
кі раў нік ка а пе ра ты ва, 
баб руй чан ка Та ма ра 
Чар ны шо ва і прый шла 
на пры ём да стар шы ні 
Баб руй ска га рай са ве-
та Аляк санд ра Емяль-
я на ва. Праб ле ма, якая 
тур буе яе і ін шых 
дач ні каў «Жу ра вуш-
кі» апош нія 10 га доў, 
ста ла ўжо, як той ка-
заў, «ба ра да тай». Па-
куль зва ро ты ў ін шыя 
ін стан цыі ка рыс ці не 
пры нес лі. «На пер шы 

по гляд, спра ва вы е дзе на га яй ка не вар та. Але чле нам та-
ва рыст ва яна пе ра шка джае мір на жыць. На іх тэ ры то рыі 
зна хо дзіц ца па жар ны ва да ём, які пры ваб лі вае вы пад ко вых 
ад па чы валь ні каў. Яны, быц цам пчо лы на мёд, зля та юц ца 
сю ды, каб па лю ба вац ца пры ро дай, па ла са вац ца шаш лы-
ка мі, а ў спя ко ту на ват па ку пац ца. Пас ля та ко га ад па чын-
ку за ста юц ца го ры смец ця, за якія сан стан цыя штра фуе 
ка а пе ра тыў».

— Гэ та ж не спра вяд лі ва, — абу ра ец ца Та ма ра Чар ны-
шо ва. — Што мы толь кі ні ра бі лі, каб ад ва дзіць ня зва ных 
гас цей! На ват сет кі ме та ліч ныя па ста ві лі. Але ж іх па ста-
ян на рвуць і ўсі мі праў да мі і ня праў да мі ле зуць на на шу 

тэ ры то рыю. Я ўжо не ка жу пра тое, што ле там ня про ша ныя 
гос ці па ста ян на кра дуць клуб ні цы, а во сен ню — яб лы кі. 
Во зе ра ж і на огул пе ра тва ры лі ў па мый ні цу.

Па сло вах Та ма ры Чар ны шо вай, больш за ас тат ніх 
па ку ту юць тыя, хто жы ве ў не па срэд най бліз ка сці ад ва-
да ёма. Ма ла та го, што ім трэ ба рэ гу ляр на збі раць смец це, 
дык яшчэ і ад кант ра лю ю чых ор га наў да ста ец ца. Дай шло 
да та го, што чле ны ка а пе ра ты ва па ча лі кі даць свае на-
дзе лы і збя гаць з та ва рыст ва. За апош нія га ды коль касць 
дач ні каў ска ра ці ла ся амаль на па ло ву.

Стар шы ня ка а пе ра ты ва ка жа, што вус ныя зва ро ты да 
мяс цо вых улад па куль не да па маг лі. Але ж трэ ба не як 
на вес ці па ра дак. Маг чы ма, стар шы ня рай са ве та змо жа 
пры стру ніць па ру шаль ні каў па рад ку.

Аляк сандр Емяль я наў па абя цаў па са дзей ні чаць у вы-
ра шэн ні пы тан ня.

— Спа чат ку сі ту а цыю вы ву чыць сан эпі дэ мслуж ба, а па 
вы ні ках яе пра ве рак мож на бу дзе неш та ка заць, — пра-
ка мен та ваў ён гэ тае пы тан не. — Маг чы ма, спат рэ біц ца 
па ста віць ней кія за ба ра няль ныя зна кі. І та ды мі лі цыя змо-
жа ўклю чыць гэ ты ўчас так у зо ну свай го кант ра ля ван ня. 
Пас ля та го, як ад на го-двух па ру шаль ні каў аштра фу юць, 
ін шым бу дзе не па над на.

Жы ха ры ка а пе ра ты ва вель мі спа дзя юц ца, што іх пы-
тан не, на рэш це, бу дзе вы ра ша на. Маг чы ма, спра ве да па-
мо гуць і са мі па жар ныя служ бы. Ка лі ва да ём на ле жыць 
ім, хто як не гас па дар па ві нен здзяйс няць кант роль? Тым 
больш што ад па чы валь ні кі ча сам за седж ва юц ца да но чы 
і па ляць вог ні шчы. А гэ та, уліч ва ю чы, што по бач зна хо-
дзяц ца жы лыя бу дын кі, не бяс печ на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

І ўза раць, і зма лоць 
Хва лю юць на сель ніц тва і менш 

гла баль ныя праб ле мы. «Звяр та юц ца 
ў асноў ным, каб вы ра шыць ней кія 
жыл лё ва-бы та выя пы тан ні — у 
пры ват нас ці, па во да за бес пя чэн ні, — 
рас каз вае Ва лян ці на Мі хай лаў на. — У 
вёс ках раз бор ва ды не вя лі кі, і яна ў 
тых жа ка ло дзе жах за стой ва ец ца. 
Згод на з сан нор ма мі, гэ тую ва ду мож на 
ўжы ваць, але сма ка выя якас ці не вель мі 
вы со кія. На огул я імк ну ся вы ра шаць 
праб ле мы яшчэ да та го, як з імі пач нуць 
звяр тац ца. За раз ак тыў на пра цу ем 
па Ука зе Прэ зі дэн та № 100, зно сім 
са ста рэ лыя да мы. Пы тан няў вы ра ша ем 
шмат. З ты мі ж ба дзяж ны мі жы вё ла мі, 
на якіх час та скар дзіц ца на сель ніц тва. 
Дач ні кі за вод зяць са бе ко шак-са бак, 
а стэ ры лі за ваць іх не ду ма юць. Ма ла 
та го, што жыў насць не за бі ра юць 
по тым у го рад, дык яшчэ зграі но вых 
з'яў ля юц ца».

Па жы лыя звяр та юц ца ў сель са вет з 
прось ба мі аб ка сіць ва кол до ма, зма лоць 
збож жа, пры вез ці дроў. Ні ко му яшчэ 
не ад каз ва лі. Праў да, па тыя ж дро вы 
пра па ну юць зай маць чэр гі вяс ной. З 
транс пар там, на жаль, не заў сё ды ўсё 
прос та. Цэнт раль ная гас па дар ка — 
саў гас «Ма ха ва» — дзе ліц ца трак та рам 
ці ма шы най толь кі на той час, ка лі са ма 
мо жа без іх абы сці ся. Па куль іш ла 
ўбор ка збож жа, на сель ніц тву трэ ба бы ло 
ча каць. Зра зу ме ла, што не ўсім гэ та 
да спа до бы, але ж ін ша га вый сця ня ма. 
Ра ней у вёс ках ме лі вя лі кія план та цыі 
буль бы, а ця пер усе зра зу ме лі, што 
яе тан ней ку піць у кра ме. Та му, ка лі 
і са джа юць, то не вель мі шмат. Але 
ёсць ся род пен сі я не раў і вы клю чэн ні. 
По тым лю дзі звяр та юц ца ў сель са вет, 

каб да па маг лі са браць ура джай. І пры 
гэ тым кап ры зяць: маў ляў, не па трэб ны 
нам ваш трак тар, ка ня да вай це! А 
дзе яго ўзяць? У асноў ным, у са міх 
жа вяс коў цаў. Сель са вет за клю чае 
з імі да га вор, і яны пра цу юць як 
прад пры маль ні кі, а за ад но пла цяць 
па да ткі. Да рэ чы, вель мі па пу ляр ная 
па слу га.

Да па ма га юць стар шы ні вы ра шаць 
гра мад скія пы тан ні ўсе ар га ні за цыі, якія 
зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі сель са ве та, 
а так са ма дэ пу та ты. Мі ха іл Бан да рэн ка, 
на чаль нік пад атко вай ін спек цыі 
Ма гі лёў ска га ра ё на, які з сё лет ня га 
са ка ві ка вы кон вае і аба вяз кі дэ пу та та, 
знай шоў спон са раў, каб ад ра ман та ваць 
пом нік лей тэ нан ту Ла зу ці ну на 
мо гіл ках у Кос цін цы, а ў жніў ні да па мог 
ар га ні за ваць свя та ў го нар 90-год дзя 
сель са ве та. Шмат ча го ка рыс на га 
для сва іх зем ля коў зра бі ла на мес нік 
стар шы ні саў га са «Ма ха ва» Ма рыя 
Троц кая, якая так са ма вы бі ра ла ся 
ра ней дэ пу та там. За раз да яе так са ма 
звяр та юц ца — на прык лад, ка лі трэ ба 
ўгна ен ні пры вез ці ці ага род за се яць. 
І гас па дар ка вы дзя ляе транс парт. 
Кошт, ка жуць, пры маль ны: час пра цы 
трак та ра — 90 ты сяч руб лёў, ма шы ны — 
130 ты сяч.

Да во дзіц ца
і з дрэў зды маць 

Ка лі ча ла век не ча кае ман ны 
ня бес най, а сам пры мае ўдзел у жыц ці 
вёс кі, ён ні ко лі не бу дзе скар дзіц ца 
на цяж кас ці, упэў не на Ва лян ці на 
Кам лен ка. Зра зу ме ла, што да хо ды ў 
на сель ніц тва не вя лі кія, але ж на га рэл ку 
гро шы ча мусь ці зна хо дзяц ца. Ча сам 
да смеш на га да хо дзіць. «Ад ной чы 
жон ка, каб пра ву чыць п'я ні цу-му жа, 
на ма за ла яму шкло ў аку ля рах 

тлу шчам, — ус па мі нае кур' ёз ны 
вы па дак стар шы ня. — Ка лі гля дзець 
праз іх, ні чо га не ўба чыш. Па клі ка ла 
мя не, каб я па цвер дзі ла: маў ляў, ёсць 
та кая га рэл ка, ад якой зрок губ ля еш. 
Прый шла я да іх ра ні цай, жан чы на 
му жа бу дзіць, каб са мной пры ві таў ся. 
Той спра сон ку аку ля ры на нос па ча піў 
і аж пры сеў ад не ча ка нас ці: зра зу мець 
не мо жа, што са зро кам. Жон ка 
зра бі ла вы гляд, што спу жа ла ся: вось 
да піў ся да ча го, што аслеп. Ну і я ёй 
пад так ваю, «су праць ал ка голь ную» 
гу тар ку вя ду. Ба чы лі б вы, як ён 
пе ра пу жаў ся!» І гэ та не адзі ны 
вы па дак, ка лі вяс коў цы на ват у та кіх 
пы тан нях звяр та юц ца па да па мо гу 
не да род ных і сва я коў, а ме на ві та да 
стар шы ні сель ска га Са ве та. Ад ной чы 
ёй на ват пры хо дзі ла ся пен сі я не ра 
з дрэ ва зды маць. Муж чы на пай шоў 
па яб лы кі ў за кі ну ты сад, уз лез на 
дрэ ва і за ча піў ся рэ ме нем за га лі ну. 
Доб ра яшчэ, тэ ле фон пад ру кой быў. 
І пер шае, што ён зра біў, — на браў 
ну мар Ва лян ці ны Мі хай лаў ны. Тое, што 
лю дзі звяр та юц ца па да па мо гу на ват у 
та кіх вы пад ках, свед чыць аб вы со кай 
сту пе ні да ве ру, лі чыць Ва лян ці на 
Кам лен ка. І вель мі гэ та цэ ніць.

34 па слу гі на лю бы густ 
А вось асаб лі ва без да па мож ных 

жы ха роў у вёс ках бя руць пад сваю 
апе ку са цы яль ныя служ бы. На ўлі ку 
цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва Баб руй ска га ра ё на — 
511 ча ла век ва ўзрос це ад 60 і ста рэй, 
да якіх сац ра бот ні кі пры хо дзяць на дом. 
«Гэ та тыя, ка му мы аказ ва ем па слу гі 
комп лекс на, — удак лад няе за гад чы ца 
ад дзя лен ня са цы яль най да па мо гі на 
да му Ра і са Кныш. — Сю ды ўва хо дзіць 
да стаў ка пра дук таў, па лі ва, пад трым ка ў 
ха це чыс ці ні і гэ так да лей. Ска рыс тац ца 

па слу га мі са цы яль на га ра бот ні ка двой чы 
ў ты дзень мо гуць тыя, у ка го ўме ра на 
зні жа на фі зіч ная ак тыў насць, і трой чы 
тыя, у ка го яна знач на зні жа на». Та кія 
па слу гі каш ту юць вель мі сім ва ліч на — 
ка ля 10 ты сяч руб лёў адзін ві зіт. Але 
за да дат ко выя срод кі мож на за ка заць 
лю бую з 34 ві даў па слуг. Ся род іх — 
га та ван не ежы, мыц цё ха ла дзіль ні каў, 
пра са ван не бя ліз ны, кан сер ва ван не 
ага род ні ны, ра монт жыл ля, па бел ка дрэў, 
пры бі ран не сне гу ці ліс ця, у за леж нас ці 
ад ча су го да, і на ват чы тан не кніг.

— У нас ёсць ся дзел кі, якія 
да гля да юць ля жа чых па жы лых 

лю дзей, — рас па вя дае за гад чы ца 
ад дзя лен ня тэр мі но вых па слуг 
Га лі на Га ла цэ віч. — А дзвюм 
ба бу лям мы па ста ян на на плат най 
асно ве да стаў ля ем пра дук ты і ле кі. 
Да ня даў ня га ча су ў нас пра ца ваў 
муж чы на, які сек дро вы, ра ман та ваў 
мэб лю. На жаль, ён зво льніў ся і 
ця пер іс ну юць пэў ныя цяж кас ці з 
вы ка нан нем не ка то рых па слуг. У 
нас пра цу юць у асноў ным жан чы ны. 
За ро бак не вя лі кі, та му ся род 
прад стаў ні коў моц на га по лу ня ма 
ах вот ных.

За тое кошт па слуг да во лі 
пры ем ны. На прык лад, тры «сот кі» 
ага ро ду сац ра бот нік пра по ле ўся го 
за 86 ты сяч руб лёў. А пры браць 
тэ ры то рыю ва кол до ма ў па ме ры 
ад ной «сот кі» каш туе 6400 руб лёў. 
Ча му не ка рыс тац ца?

Да рэ чы, без да па мож ных лю дзей 
са цы яль ная служ ба вы яў ляе 
са ма. «На тэ ры то рыі зо ны на ша га 
аб слу гоў ван ня 534 адзі но кія 
па жы лыя жы ха ры і 2125 адзі но ка 
пра жы ва ючых, — ка жа за гад чы ца 
ад дзя лен ня пер ша сна га пры ёму, 
ін фар ма цыі, ана лі зу і пра гно зу 
Тац ця на Страль цо ва. — Мы 

зай ма ем ся тым, што аб сле ду ем 
жыл лё ва-бы та выя ўмо вы гра ма дзян, 
вы яў ля ем, якія яны ма юць па трэ бы, 
і на кі роў ва ем звест кі ў ад па вед ныя 
ад дзя лен ні. Ка лі ба чым, што ў адзі но ка 
пра жы ва юча га пен сі я не ра тая ж печ ка 
ў ава рый ным ста не, на кі роў ва ем ліс ты 
дзе цям. З па чат ку го да, на прык лад, 
на пі са на 56 та кіх зва ро таў. Ін шая 
спра ва, што ста рыя не заў сё ды да юць 
ад ра сы род ных. Ім со рам на. Ляг чэй 
звяр нуц ца па да па мо гу да дзяр жа вы, 
чым да да чок і сы ноў. Ха ця хто, як 
не яны, па він ны да гля даць баць коў у 
ста рас ці?» 

НЕ 
ВЫ ТРЫ МА ЛА 

СТОЛЬ 
Не за кон ная

пе ра пла ні роў ка 
ледзь не пры вя ла 

да тра ге дыі

У ква тэ ры на дру гім па вер се 
двух па вяр хо ва га цаг ля на га 
вась мі ква тэр на га до ма, што 
ў Хой ні ках, столь упа ла на 
пад ло гу. Зда рэн не ад бы ло ся 
поз на ве ча рам, але, на 
шчас це, лю дзі зна хо дзі лі ся ў 
су сед нім па коі і не па цяр пе лі. 
У прэс-служ бе Го мель ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня 
МНС рас ка за лі, што столь 
аб ва лі ла ся на пло шчы 
9 квад рат ных мет раў.

Дом, які зна хо дзіц ца на ба лан-
се КЖУП «Хой ніц кі Ка му наль нік», 
па бу да ва ны амаль 60 га доў та му і 
спа чат ку быў аб ста ля ва ны пяч ным 
ацяп лен нем. Ад нак ужо га доў 20 цяп-
ло ў двух па вяр хо вік па да ец ца цэнт-
ра лі за ва на — ад ка цель ні. На мес нік 
стар шы ні Хой ніц ка га рай вы кан ка ма 
Ана толь Гу ра па тлу ма чыў, што гас-
па да ры без уз гад нен ня з ад па вед най 
служ бай дэ ман ці ра ва лі част ку печ кі 
ў сва ёй ква тэ ры, але не ўлі чы лі, што 
част ка цаг ля най тру бы зна хо дзіц ца на 
га ры шчы. Як лі чаць спе цы я ліс ты, гэ та 
і спра ва ка ва ла аб валь ван не драў ля-
на га пе ра крыц ця.

Ды рэк тар КЖУП «Хой ніц кі ка му-
наль нік» Сяр гей Не сця рэн ка рас ка-
заў, што пра ве ра ны не толь кі ква тэ ры 
ў гэ тым до ме, але і ў двух су сед ніх, 
якія ма юць ана ла гіч ныя асаб лі вас ці.

— Мы пе ра ка на лі ся, што та кіх па-
ру шэн няў больш ня ма. У ква тэ ры па 
ву лі цы Ні ка ла е ва, дзе ад бы ло ся зда-
рэн не, жы ха ры пры бра лі ся рэд нюю 
част ку груб кі, каб на гэ тым мес цы 
ўлад ка ваць кам п'ю тар ны стол для 
дзі ця ці.

Жан чы на, якая вы хоў вае дзвюх 
дзяў чы нак 8 і 12 га доў (ад на з іх — 
ін ва лід), ад раз мо вы ад мо ві ла ся, 
спа сы ла ю чы ся на тое, што пе ра нес-
ла шок пад час зда рэн ня. За раз сям'і 
пра да стаў ле на ча со вае жыл лё з ма-
неў ровага фон ду го ра да. Ад се ле ны 
так са ма жы ха ры з ква тэ ры на пер-
шым па вер се. Ка му наль ні кі пра вод-
зяць не аб ход ныя ра монт ныя ра бо ты, 
за пла ціць за якія да вя дзец ца гас па-
ды ні ква тэ ры. Між ін шым, яе ча кае і 
вя ліз ны штраф за са ма воль ную пе-
ра пла ні роў ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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«ХУТ КАЯ ДА ПА МО ГА»...

НАД ВО ЗЕ РАМ... 
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Бы ва юць сі ту а цыі, тлу ма-

чыць ён, 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, каб ні хто не 
па крыў дзіў ся. І са мае ня прос-
тае бы вае спы ніць ім пэт ама-
та раў поз ніх шум ных за стол-
ляў, му зы кі на ўсю моц. Трэ ба 
ўліч ваць ін та рэ сы су се дзяў: 
аг ра ся дзі ба ж зна хо дзіц ца ў 
вёс цы. Бы ва лі і скар гі, на ра-
кан ні ад су се дзяў, ка лі ка му 
з гас цей ха це ла ся апоў на чы 
ад са лю та ваць пе тар дай.

Та му ў бу ду чым Ана толь 
пла нуе на быць ней кае гу ка-
іза ля цый нае пры ста са ван не, 
на кшталт та го, якія ста вяць уз-
доўж да рог. Па вод ле яго слоў, 
гэ та адзі ная праб ле ма, якую 
мо жа ства раць аг ра ся дзі ба 
су се дзям-вяс коў цам. У ас тат-
нім жа ад іх дзей нас ці толь кі 
ка рысць. Ле там яны з жон кай 
амаль што дня пры бі ра юць 
бе раг во зе ра. Ад па чы валь ні-
кі звы чай на па кі да юць пас ля 
ся бе смец це, плас ты ка выя бу-

тэль кі. А гас па да ры «Азёр най 
жам чу жы ны» не мо гуць да зво-
ліць са бе, каб іх гос ці ба чы лі 
та кі бес па ра дак на бе ра зе.

На мес нік на чаль ні ка ад-
дзе ла аду ка цыі, спор ту і 
ту рыз му Пін ска га рай вы-
кан ка ма Юрый КІ СЕЛЬ за ў-
ва жыў, што ў ра ё не за раз 
кры ху больш за двац цаць 
аб' ек таў аг ра ту рыз му. Ся дзі-
ба Мі ні ча пра цуе даў но і мае 
ста ноў чы імідж у ту рыс таў, у 

тым лі ку за меж ных. А ды рэк-
тар фіз куль тур на-спар тыў най 
уста но вы «Эла да-Спорт» Алег 
Кан драш кін да даў, што гас-
цям па да ба ец ца кух ня ся дзі-
бы Мі ні чаў. Не як яму да вя ло ся 
пра ца ваць з гру пай нем цаў, 
якія на пя рэ дад ні на ча ва лі ў 
«Азёр най жам чу жы не». Гас-

цям на столь кі спа да ба лі ся 
блін цы, якія пры га та ва ла Га-
лі на, што бы лі га то выя ес ці 
іх тры ра зы на дзень. Блі ны 
з роз ны мі на чын ка мі — гэ та 
«фіш ка» гас па ды ні ся дзі бы з 
За азер'я. Гас па дар жа ўмее 
абы хо дзіц ца з мя сам.

Ана толь Іва на віч га во рыць, 
што за іх спра ву трэ ба брац ца, 
ка лі та бе па да ба юц ца ста сун-
кі з людзь мі, ка лі не лі чыш за 
цяж касць па ста ян на пры бі раць, 
мыць по суд. Быў ад ной чы ў Мі-
ні ча клі ент. Пры ехаў з сяб ра мі 
ад зна чыць дзень на ро дзі наў. 
За мо віў лаз ню, стол па пра сіў 
на крыць на ву лі цы. А по тым 
па каз вае на тэ ле фо не зды мак 
сва ёй улас най лаз ні. Там ін тэр'-
еры больш шы коў ныя, чым на 
аг ра ся дзі бе. «Ча му ж вы до ма 
не спраў ля е це свя та?» — шчы-
ра здзі віў ся Ана толь. «Дык там 
жа пры га та ваць трэ ба, по тым 
усё пры браць… Дык я лепш 
за пла чу і кло па ту мець не бу-
ду», — ад ка заў госць.

Ад ной чы ба га тыя ра сі я не 
да ва лі вя лі кія гро шы за ся-
дзі бу Мі ні чаў, але Ана толь не 
зга дзіў ся яе пра да ваць. Ён 
даў но зра зу меў, што гэ та яго 
спра ва.

Пін скі ра ён.

ПА ЧЫМ ДО МІК У ВЁС ЦЫ? 
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Ка лі гэ та не бу дзе зроб ле на, сель-

скія Са ве ты ма юць пра ва зям лю пе-
ра раз мер ка ваць: за браць праз суд і 
ад даць ін ша му гас па да ру. Ка лі ж ула-
даль нік участ ка ўзвёў фун да мент, але 
не па спеў па бу да вац ца з-за не да хо-
пу фі нан са вых срод каў, то па ві нен яго 
за кан сер ва ваць на тэр мін да 7 га доў. 
Пры чым з да зво лу ор га наў вы ка наў чай 
ула ды. Але гэ та да зва ля ец ца ў вы ключ-
ных вы пад ках.

— А рап там ча ла век не хо ча ўзво-
дзіць ка пі таль ны дом? Па ста віў не вя ліч-
кую ха ці ну, збі тую з до шак — і доб ра, — 
удак лад няю ў Іва на Ліп ніц ка га.

— На дач ным участ ку гэ та да пу-
шчаль на — тым не менш збу да ван не, 
хоць і не вя лі кае па па ме рах, па він на 
мець на леж ны эс тэ тыч ны вы гляд. У 
ме жах жа сель ска га на се ле на га пунк-
та гэ та па ві нен быць дых тоў ны бу ды-
нак. Сён ня мы пра вя ра ем аг ра га рад кі і 
ба чым шмат ар хі тэк тур ных кант рас таў: 
пры го жыя да гле джа ныя до мі кі, па бу-
да ва ныя па пра гра ме раз віц ця вёс кі, і 
не пры ваб ныя ха ты. Зра зу ме ла, што на-
шы вёс кі бу да ва лі ся даў но, у тым лі ку і 
ў пас ля ва ен ныя ча сы. Але спра ва не 
ў па ме ры ся лян скіх хат, а ў іх вы гля-
дзе. Жы вуць тут лю дзі пра ца здоль на га 
ўзрос ту, мо ладзь, але не ўтрым лі ва юць 
у на леж ным па рад ку ні свой двор, ні 
па бу до вы: не па фар ба ва ныя, кры выя 
ага ро джы, не ад ра ман та ва ныя да хі. Ар-
хі тэк тар мае пра ва та кіх ня дбай ных гас-
па да роў пры цяг нуць да ад каз нас ці. Мы 
ж, у сваю чар гу, аба вя за лі стар шынь 

сель скіх Са ве таў аб мер ка-
ваць усе гэ тыя пы тан ні на 
се сі ях і ра зам з дэ пу та та мі 
пра вес ці ра бо ту з на сель ніц-
твам па на вя дзен ні па рад ку 
не толь кі на сва іх пад вор ках, 
але і на пры лег лых тэ ры то-
ры ях, на ву лі цы, — ад зна чыў 
Іван Ліп ніц кі.

Сё ле та ў ра ё нах Мін скай 
воб лас ці пра ве дзе на 165 аў-
кцы ё наў па про да жы зя мель-
ных участ каў у пры ват ную 

ўлас насць. У вы ні ку гра ма-
дзя не ку пі лі 648 участ каў. 
На блі жэй шы час бу дзе вы-
стаў ле на на про даж яшчэ 
111 участ каў. Не ка то рыя з 
іх ужо пра хо дзі лі праз аў-
кцы ён не адзін раз, але не 
знай шлі свай го па куп ні ка. 
Гэ тыя ўчаст кі зна хо дзяц ца 
ў асноў ным у ра ё нах, дзе 
коль касць не за ня тых сва-
бод ных на дзе лаў пе ра вы-
шае коль касць ах вот ных 
на быць іх для бу даў ніц тва.

— Ра зам з тым, на пра-
вя дзен не аў кцы ё наў і раз-
мя шчэн не аб' яў у срод-
ках ма са вай ін фар ма цыі 
за тра ча ны бюд жэт ныя 
срод кі, — ка жа стар шы ня 
Мі набл са ве та. — У да лей-
шым пла ну ец ца ак тыў на 
фар мі ра ваць зя мель ныя 
ўчаст кі для пра вя дзен ня 

тар гоў у ра ё нах, дзе яны больш за па тра-
ба ва ны. Мяр ку ец ца так са ма вы яў ляць 
па тэн цы яль на перс пек тыў ныя на се ле-
ныя пунк ты, дзе ёсць азё ры, рэ кі, ля сы 
і ку ды ах вот на ідуць лю дзі.

Гэ та, на прык лад, Уз дзен скі ра ён, дзе 
мож на на быць 10–15 со так зям лі за 
120 млн руб лёў, Ла гой скі ра ён — 57 млн 
руб лёў, Чэр вень скі ра ён — 78 млн руб-
лёў. Тут пры го жая пры ро да, ляс ныя 
ма сі вы, ва да ёмы. Сло вам, усе ўмо вы 
для па ля ван ня, ры бал кі ды і прос та ад-
па чын ку. Пры гэ тым зем ле ка рыс таль-
ні кі па він ны бу дуць пры сту піць да бу-
даў ніц тва ў вы зна ча ны за ка на даў ствам 
тэр мін.

На стар шынь сель скіх Са ве таў ус кла-
дзе на ад каз насць пра ца ваць у гэ тым 
пла не з на сель ніц твам. Ра зам з тым, 
абл вы кан кам і аб лас ны Са вет дэ пу та-
таў пра па на ва лі раз у ме сяц у кож ным 
сель са ве це пры во дзіць у па ра дак адзін 
на се ле ны пункт.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Ко пію пер ша га
бук ва ра прэ зен ту юць у Ор шы 

— Сён ня па зва ро тах жы ха роў го ра да 
мож на зра біць вы вад: лю дзі хо чуць, каб 
дэ пу тат пры клаў на ма ган ні ў ад наў лен ні гэ та га 
ма нас ты ра, які з'яў ля ец ца не толь кі цэнт рам 
пра ва слаўя, але і цэнт рам куль ту ры. Ме на ві та 
тут, на тэ ры то рыі ма нас ты ра, быў вы да дзе ны 
пер шы на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бук вар.

Прэ зен та цыя та го са ма га бук ва ра 
ад бу дзец ца ў хут кім ча се на Між на род ных 
Ку це ін скіх чы тан нях. За раз ёсць у 
элект рон ным вы гля дзе яго ко пія, якую, па 
сло вах су раз моў цы, прый шло ся да во лі 
доў га шу каць. З гэ тай ко піі і бу дзе зроб ле на 
фак сі міль нае вы дан не бук ва ра.

— Ужо ство ра ны па пя чы цель скі са вет па 
ад наў лен ні ма нас ты ра, ку ды ўва хо джу і я. 
Са вет ак тыў на пра цуе па вы ра шэн ні са мых 
роз ных пы тан няў, ся род якіх — да маг чы ся 
пад трым кі з бо ку царк вы, каб у Ор шы 
рэ гу ляр на пра хо дзіў Рэс пуб лі кан скі фес ты валь 
пра ва слаўя.

У ад наў лен ні ма нас ты ра да па ма гае і 
Ін сты тут гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі 
на вук. На ву коў цы ўжо пра вя лі ар хеа ла гіч ныя 
рас коп кі ў фун да мен це над ва рот най 
зва ні цы. Люд мі ла Да бры ні на ўпэў не на, што 
кан чат ко вая рэ кан струк цыя ма нас ты ра зро біць 
яго са праўд ным цэнт рам куль ту ры.

Пен сі я не ры су праць рэ кла мы 
Што да больш «дроб най» у па раў на нні 

з та кім гла баль ным пра ек там ра бо ты, то 
Люд мі ла Да бры ні на пад крэс лі ла: у пра цы 
дэ пу та та ёсць тры асноў ныя кі рун кі — 
за ка нат вор чая дзей насць, да па мо га ў 
са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці рэ гі ё на 
і пра ца з вы бар шчы ка мі. Па яе сло вах, 
лю дзі пры хо дзяць з роз ны мі праб ле ма мі — 
праў да, за апош нія га ды ха рак тар зва ро таў 
змя ніў ся:

— Па мен шы ла ся коль касць зва ро таў, якія 
ты чац ца пы тан няў жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі. Час цей лю дзі звяр та юц ца 
з пы тан ня мі са цы яль на га ха рак та ру: 
пра ца ўлад ка ван не, за бес пя чэн не жыл лём і яго 
пры ва ты за цыя.

Люд мі ла Да бры ні на з за да валь нен нем 
ад зна чае, што лю дзі ча сам пры хо дзяць і 
з кан крэт ны мі пра па но ва мі па зме нах у 
за ка на даў ства.

— Знач ная част ка ма іх на вед валь ні каў — 
лю дзі па жы ло га ўзрос ту, якія лю бяць гля дзець 
тэ ле ві зар. Дык вось, пен сі я не ры лі чаць, што 
тэ ле ка на лы вель мі за гру жа ны рэ кла май. 
Апош няя час та пе ра ры вае транс ля цыю 
кі на філь маў, тэ ле се ры я лаў.

Ня гле дзя чы на тое, што Ор ша зна хо дзіц ца 
да во лі да лё ка ад мя жы з Укра і най, на апош нім 
пры ёме да дэ пу та та звяр та лі ся і лю дзі, якія 
пе ра еха лі з Укра і ны да сва я коў і пра сі лі 
да па мо гі ў пра ца ўлад ка ван ні.

«ДРОБ ЯЗЯЎ» НЕ БЫВАЕ 

Ку це ін скі ма нас тыр.

Хто ж адмовіцца
ад такой смакаты?
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ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ 

ЯК МУХІ НА МЁД

Па вод ле ўка за Прэ зі дэн та Бе ла ру сі № 387, з 2015 го да ўво дзіц ца 
за ба ро на на ства рэн не ў пры га рад най зо не Мін ска но вых са до вых 
та ва рыст ваў і дач ных ка а пе ра ты ваў. Сва бод ныя зя мель ныя 
ўчаст кі ў та ва рыст вах бу дуць пра да стаў ляц ца вы ключ на на 
аў кцы ё нах.
З 1 сту дзе ня 2015 го да так са ма за ба ра ня ец ца здзяйс няць 
здзел кі з участ ка мі, якія вы дзе ле ны ў пры га рад най зо не Мін ска 
і аб лас ных цэнт раў для вя дзен ня ка лек тыў на га са да вод ства, 
і раз ме шча ны мі на іх аб' ек та мі не ру хо мас ці да за кан чэн ня 5 га доў 
з дня дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ўзнік нен ня пра воў на та кія ўчаст кі.

Жы ха ры са да вод ча га ка а пе ра ты ва «Жу ра вуш ка»
занепакоены паводзінамі няпрошаных гасцей 

Та ма ра ЧАР НЫ ШО ВА
на стро е на ра шу ча.

Дэ пу тат Ма гі лёў ска га рай са ве та Мі ха іл БАН ДА РЭН КА,
вы шы валь шчы ца з Ма ло га Аса ўца Лі дзія КАСТ РЫЦ КАЯ 
і стар шы ня Ма хаў ска га сель скага Са ве та
Ва лян ці на КАМ ЛЕН КА.

Фо
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Фо та МНС.Фо та МНС.
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