
25 лютага
2015 г.

№ 4 (344)

З
а апош ні год кло па таў 
у Ла ры сы Доль ні ка вай да да ло ся. 
Ле тась у аг ра га рад ку за кры лі 

паш то вае ад дзя лен не і пе рай шлі 
на пе ра соў ны спо саб ака зан ня 
па слуг. Але жы ха ры абу ры лі ся 
но вы мі па рад ка мі і ад ста я лі 
та кі пра ва аб слу гоў вац ца звы чай ным 
паш таль ё нам. І вы бра лі на гэ тую ро лю 
Ла ры су Мі ка ла еў ну.

— А мне і зруч на, — усмі ха ец ца яна. — Я 
спе цы я ліс там па са цы яль ным аб слу гоў ван ні 
пра цую, да мы ад на вяс коў цаў час та на вед ваю. 
Пен сі я не ры, шмат дзет ныя, ін ва лі ды — яны ж 
час цей за ўсё і пад піс чы кі. Та кіх, хто га зе ты ці 
ча со пі сы вы піс ва юць, у нас бо лей за 100 ча ла-
век на бя рэц ца. Ка рэс пан дэн цыі ж не шмат, у 
асноў ным афі цый ныя ліс ты.

Ка лісь ці Слас цё ны бы лі вя лі кай вёс кай. Тут 
і сель вы кан кам зна хо дзіў ся, і цэнт раль ная ся-
дзі ба мяс цо вай гас па дар кі. Пас ля та го, як яны 
«пе ра еха лі» ў су сед нюю Ка мен ку, мяс цо выя 
лю дзі лю бяць пры хо дзіць у гос ці да Ла ры сы 
Доль ні ка вай. У двух па вяр хо ві ку, дзе ра ней 
раз мя шча лі ся кан то ра і паш то вае ад дзя лен не, 
для яе вы дзе лі лі не вя ліч кі ка бі нет. Сю ды лю дзі 
ідуць з праб ле ма мі і прос та па на ві ны. Яна ж 
па сва іх са цы яль ных пы тан нях пе ры я дыч на на-
вед вае 23 вёс кі. Ну а са стар шы нёй сель ска га 
Са ве та на су вя зі па ста ян на.

Да рэ чы, гэ та ме на ві та ён «са сва таў» яе на 
ро лю ста рас ты. За пэў ніў, што леп шай кан ды-
да ту ры не знай сці. Так што з кан ца мі ну ла га 
го да Ла ры са Мі ка ла еў на вы кон вае гэ тыя аба-
вяз кі.

— Лю дзі звяр та юц ца з роз ны мі пы тан ня-
мі, — ка жа яна. — Ня даў на ўкра ін скай сям'і, 
якая пры еха ла да нас з Лу ган ска, да па ма га ла 
дро вы вы пі саць. Муж з жон кай у кал га се пра-
цу юць, іх дзі ця ў са док хо дзіць.

А ня даў на сяль чан ка звяр ну ла ся па да па мо-
гу — уз нік лі праб ле мы з тэ ле фо нам, па трэб ны 
па слу гі май стра. Ла ры са Мі ка ла еў на ўзя ла яе 
пы тан не на ўлік. І бу дзе тры маць на кант ро лі. 

Што ра біць — да во дзіц ца вы сту паць у якас ці 
«пе ра да тач на га звя на» па між за каз чы кам і вы-
ка наў цам. І са чыць, каб не раз мі ну лі ся.

Аба вяз каў шмат, але трэ ба ж не як за раб-
ляць гро шы. Пас ля та го, як 6 га доў та му яе 
ска ра ці лі, Доль ні ка ва не ве да ла, дзе знай сці 
пра цу. У вёс цы ж ва кан сіі на да ро зе не ва ля-
юц ца. І тое, што сён ня яна так за па тра ба ва-
ная, лі чыць са праўд най уда чай. Вось толь кі 
ма тэ ры яль на га за ах воч ван ня ста рас ту ня ма. 
Хоць жан чы на чу ла, у не ка то рых ра ё нах іх за-
ах воч ва юць. І гэ та, на яе по гляд, спра вяд лі ва. 
Усё ж та кі да во дзіц ца на ней кі час ад ры вац ца 
ад до ма і сям'і. А яшчэ раз на квар тал да ваць 
спра ва зда чы ў рай са ве це.

Па куль яна ў гэ тай спра ве на ві чок, ву чыц-
ца ў ін шых на што звяр таць ува гу. Вось, на-
прык лад, апош нім ра зам дэ пу та ты ка за лі аб 
праб ле мах з кі ну ты мі ха та мі, якія раз бу ра юц ца 
і псу юць вы гляд вёс кі. У Слас цё нах так са ма 

не каль кі да моў су му юць без гас па да роў. На ват 
служ бо выя не вы клю чэн не. Пас ля та го, як не-
каль кі аб' ек таў СВК за кры ла ся, лю дзі з'е ха лі, 
а ха ты пус ту юць. Бу дын кі хут ка на бы ва юць 
не прэ зен та бель ны вы гляд, за рас та юць быль-
ня гом, кус тоў ем. Трэ ба са чыць, каб усё гэ та 
свое ча со ва аб кош ва ла ся і зра за ла ся.

Пы тан няў, за якія ад каз вае ста рас та, не 
пе ра лі чыць. Зі мой трэ ба гля дзець, каб ву лі-
цы асвят ля лі ся і снег пры бі раў ся. Ка лі што не 
так — ад ра зу ж тэ ле фа на ваць у сель скі Са вет, 
каб пры ма лі ся ме ры. Вель мі спа чу вае Доль ні-
ка ва ка ле гам, у якіх праб ле мы са смец цем. У 
Слас цё нах, ка жа, на сель ніц тва больш вы ха ва-
нае.

Ня даў на Ла ры са Мі ка ла еў на атры ма ла 
дзён нік ста рас ты, дзе асоб на па зна ча ны ўсе 
са цы яль на ўраз лі выя ка тэ го рыі. Яна іх і так мо-
жа ўсіх па проз ві шчах пе ра лі чыць, але ж трэ ба, 
каб бы ла спра ва здач насць.

Вель мі важ ная спра ва — ка ар ды на цыя пра-
цы на су стрэ чах з ра ён ны мі дэ пу та та мі, ка лі 
звяр та ец ца ўва га на най больш на ба ле лыя 
праб ле мы. Ад на з іх да ты чыц ца пры бі ран ня тэ-
ры то рый. Трэ ба не як за ах во ціць на сель ніц тва, 
пра во дзіць тлу ма чаль ныя гу тар кі. Не ка то рыя 
жы ха ры, каб не пла ціць гро шай, ад маў ля юц ца 
за клю чаць да га во ры на вы ваз ад хо даў. Але 
ж смец це ку дысь ці трэ ба па дзець. Так з'яў ля-
юц ца сты хій ныя звал кі. Пры му шаць ча ла ве ка 
ра біць тое, што яму не хо чац ца — не вый сце. 
Та му ўсе над зеі — на ўза е ма ра зу мен не. А ка лі 
ча ла век пры вы кае да па рад ку і ба чыць, што 
на са мрэч ста ла ле пей, яшчэ і дзя куе за «на ву-
ку».

Доб рыя сло вы за сваю пра цу Доль ні ка вай 
пры хо дзі ла ся чуць не ад ной чы. У сва іх ад на-
вяс коў цаў яна бы вае час цей, чым не ка то рыя 
род ныя. То пен сію пры ня се, то да вед ку ў сель-
са вет за бя рэ. А яшчэ раз' яз джае па вёс ках 
ра зам з агляд ны мі ка мі сі я мі. На яе тэ ры то рыі 
ха пае і тых, хто адзі но ка пра жы вае, і шмат-
дзет ных. Трэ ба вы яў ляць праб ле мы, ацэнь ваць 
стан тых жа пе чак і элект рыч ных пра во дак. На 
кож на га пен сі я не ра скла дзе на карт ка ўлі ку. 
Там пра яго поў ная ін фар ма цыя — коль кі дзя-
цей, дзе жы вуць.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Аляксандр ПУКШАНСКІ

ТЭМА ДНЯ

ШТО ШТО 
ЗА ЗВА РО ТАМЗА ЗВА РО ТАМ

Рэ аль ная праб ле ма аль бо 
не да хоп ін фар ма цыі?

— Дэ пу та ты ма юць маг чы масць дай сці да кож на га 
до ма, сям'і, кож на га вы бар шчы ка. Ад нак гэ тая ра бо та 
ін шы раз пра во дзіц ца фар маль на, аб мя жоў ва ец ца 
рэ гіст ра цы яй і пе ра сыл кай скар гаў па роз ных 
ін стан цы ях. Хоць паў на моц тваў у кож на га дэ пу та та 
ха пае, — пе ра ка на ны стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Ігар ЖУК.

На се сіі аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, дзе раз гля да ла ся пра ца 
са зва ро та мі гра ма дзян, пра ку рор Гро дзен скай воб лас ці Вік-
тар МА РО ЗАЎ па ве да міў, што за мі ну лы год ор га ны пра ку ра ту ры 
атры ма лі 6 ты сяч зва ро таў. Але ні вод на га — ад дэ пу та таў.

— Не па сту пі ла ні вод на га дэ пу тац ка га за пы ту ад на род ных 
вы бран ні каў — ні ра ён на га ўзроў ню, ні аб лас но га, ні пар ла менц-
ка га. Гэ та свед чыць пра па сіў насць дэ пу тац ка га кор пу са. Хоць 
пы тан няў па пра ва ахоў най лі ніі на са мрэч шмат. І, на коль кі ве даю 
за 30 га доў пра цы ў пра ку ра ту ры, да дэ пу тац кіх за пы таў стаў-
лен не заў сё ды вель мі ад каз нае. Трэ ба больш пры слу хоў вац ца 
да па трэб лю дзей і вы ка рыс тоў ваць свае паў на моц твы, якія вы-
зна ча ны за ка на даў ствам, — упэў не ны Вік тар Ма ро заў.

Сёння най больш праб лем ны мі за ста юц ца пы тан ні жыл лё вых 
пра ва ад но сін, ра мон ту і экс плу а та цыі жыл ля, пра клад кі ін жы нер-
ных се так у мік ра ра ё нах ін ды ві ду аль най за бу до вы, зем ле ка ры-
стан ня. У пры ват нас ці, шмат скар гаў да ты чыц ца пры ва ты за цыі 
жыл ля ў сель гас ка а пе ра ты вах. Ня рэд ка там ад маў ля юць у про-
да жы жы лых па мяш кан няў.

— Ча му лю дзі скар дзяц ца? Бо не ба чаць, на якіх умо вах пра-
во дзіц ца пры ва ты за цыя. Вось і пі шуць, што кі раў нік гас па дар кі 
і яго на мес нік для ся бе жыл лё пры ва ты за ва лі і су се ду да лі гэ та 
зра біць, а ім — не. Хоць па він ны быць агуль ныя кры тэ рыі, — за-
зна чыў стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен-
скай воб лас ці Ва сіль ГЕ РА СІ МАЎ.

На прык лад, пад час вы яз но га пры ёму ў аг ра га рад ку Дво ры-
шча па сту пі ла 6 зва ро таў на конт на быц ця жы лых да моў, якія 
на ле жа лі саў га су «Лід скі». Больш за ме сяц рай вы кан кам не 
да ваў зго ды на на быц цё ква тэр. І толь кі пас ля та го, як па да-
ру чэн ні Ка мі тэ та дзярж кант ро лю гэ тыя зва ро ты раз гле дзеў аб-
лас ны вы ка наў чы ка мі тэт, да лі зго ду за яў ні кам на за клю чэн не 
да га ва роў куп лі-про да жу.

Знач ная част ка скар гаў, што па сту па юць у Ка мі тэт дзяр жаў на-
га кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці, аб умоў ле на не да пра цоў ка мі 
на мес цах. Гэ та і не ад на ра зо вы пе ра нос тэр мі наў тых ці ін шых 
ра бот, і за ве да ма не вы ка наль ныя абя цан ні, і фар маль ныя ад-
піс кі. Шмат па доб ных фак таў агу чы лі на се сіі аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў. На прык лад, жан чы ну, у якой пра ця кае дах над ква-
тэ рай, цэ лы год «кар мі лі» абя цан ня мі ра мон ту, ад нак зра бі лі яго 
толь кі пас ля ўмя шан ня Ка мі тэ та дзярж кант ро лю... 

Зда ра ец ца і так, што зва ро ты ня ўваж лі ва вы ву ча юц ца, ар-
гу мен ты за яў ні каў суб' ек тыў на ацэнь ва юц ца, а гэ та спа ра джае 
чар го выя скар гі. Пры чым у ін шых ін стан цы ях так са ма ня поў на 
раз гля да юць па стаў ле ныя пы тан ні. І та ды, на прык лад, праб ле ма 
ня зго ды ча ла ве ка з кош там пры ва ты за цыі жы ло га па мяш кан-
ня, якая па він на бы ла вы ра шыц ца на ўзроў ні ра ён на га УЖРЭП, 
вы хо дзіць на стар шы ню гар вы кан ка ма... У вы ні ку кошт ква тэ ры 
зні жа ец ца са 140 да... 96 міль ё наў руб лёў.

Да рэ чы, мно гія скар гі звя за ны з тым, што ў за яў ні каў не ха пае 
той ці ін шай ін фар ма цыі, лі чыць на мес нік стар шы ні Гро дзен-
ска га абл вы кан ка ма, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы-
я наль на га схо ду Бе ла ру сі Вік тар ЛІС КО ВІЧ:

— Па гля дзі це на ін тэр нэт-сай ты прад пры ем стваў і ар га ні за-
цый — яны час та «не жы выя». А трэ ба, каб яны бы лі ці ка вы мі і 
ка рыс ны мі для лю дзей. Ка лі ча ла век змо жа знай сці не аб ход ную 
ін фар ма цыю, бу дзе менш зва ро таў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

СЕ СІЯ

«ТРЫ БУ НАЙ» 
СКА РЫС ТА ЛІ СЯ 
НЕ ЎСЕ...
Се сія Пру жан ска га ра ён на га 
Са ве та вы нес ла на раз гляд ці ка вае 
пы тан не, а ме на ві та: пра ро лю 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
ў аб' ек тыў ным і ўсе ба ко вым 
ін фар ма ван ні на сель ніц тва аб 
дзей нас ці ор га наў мяс цо ва га 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня ў 
вы ра шэн ні праб лем мяс цо ва га 
зна чэн ня.

СМІ ра ё на — гэ та га зе та «Ра ён-
ныя буд ні» і пра гра ма ра дыё вя шчан ня 
«Пру жан скае ра ён нае ра дыё». Іх ра бо-
ту і пра ана лі за ва лі дэ пу та ты. Да рэ чы, 
ты раж ра ён кі скла дае больш за 9 ты сяч 
эк зэмп ля раў, а на 1000 жы ха роў ра ё на 
пры па дае больш за 190 эк зэмп ля раў 
га зе ты (гэ та адзін з са мых вы со кіх па-
каз чы каў не толь кі ў Брэсц кай воб лас ці, 
але і ў кра і не).

Вы дан не мае тэ ма тыч ную ста рон-
ку «Мяс цо вая ўла да», якая рэ гу ляр на 
вы хо дзіць ужо тры га ды. Ста рон ка бы-
ла за ду ма на ме на ві та для асвят лен ня 
дзей нас ці най перш Са ве таў пяр віч на га 
ўзроў ню, па сял ко вых і сель скіх вы кан-
ка маў і іх га лоў ных па моч ні каў — ста-
раст на се ле ных пунк таў. Та кім чы нам 
мі ні мум раз на год жы ха ры кож на га 
сель са ве та са ста ро нак ра ён кі атрым лі-
ва юць ін фар ма цыю аб тым, што ро біц ца 
на іх тэ ры то рыі. Пад ра бяз на асвят ля юц-
ца се сіі ра ён на га ор га на прад стаў ні чай 
ўла ды — пры чым, пуб лі ку юц ца не толь-
кі дак ла ды па асноў ным пы тан ні, але і 
вы ступ лен ні дэ пу та таў у спрэч ках.

А вось руб ры кай «Тры бу на дэ пу та-
та» ска рыс та лі ся за апош ні год да лё ка 
не ўсе на род ныя вы бран ні кі, хоць та кая 
маг чы масць у іх бы ла. І гэ ты факт са ма-
кры тыч на ад зна чы ла се сія. Уво гу ле, у 
пры ня тым ра шэн ні цэ лы раз дзел да ты-
чыц ца аба вяз каў па сял ко вых і сель скіх 
Са ве таў па па ляп шэн ні ін фар ма ван ня 
на сель ніц тва. Ра шэн не так са ма аба-
вяз вае ор га ны мяс цо вай ула ды апе ра-
тыў на рэ ага ваць на ўзня тыя га зе тай 
праб ле мы, да ваць кам пе тэнт ныя і аб-
грун та ва ныя ад ка зы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Г
о рад Га ра док, ка лі за кра нуць 
тэ му по шу ку пра цы, 
свое асаб лі вы: по бач Ві цебск, 

да яко га пры клад на паў га дзі ны на 
марш рут цы, ды і ды зель хо дзіць. 
Ра ён мя жуе з Ра сі яй. Ці ўплы вае 
геа гра фіч нае ста но ві шча на ры нак 
пра цы? Ці цяж ка ў глы бін цы на огул 
знай сці пра цу? На прык лад, ча ла ве ку 
з вы шэй шай аду ка цы яй?

У бес пра цоўя 
муж чын скі твар

Ле тась у Га ра доц кім ра ё не ў якас ці бес-
пра цоў ных бы лі за рэ гіст ра ва ны 544 ча ла ве-
кі, а пра ца ўлад ка ва лі ка ля 430. Боль шасць 
(56%) з тых, хто шу кае пра цу, — муж чы-
ны. Уз рост «ты по ва га» бес пра цоў на га — 
35-40 га доў.

— А вось не каль кі га доў та му бес пра-
цоў ны мі бы лі пе ра важ на жан чы ны. Іх ста ла 
менш дзя ку ю чы та му, што ў рай цэнт ры ад-
кры ла ся вы твор часць абут ку і бя ліз ны (цэ хі 
ві цеб скіх прад пры ем стваў). Ва кан сій да стат-
ко ва: больш за ад ну на кож на га бес пра цоў-
на га. І аг ра но мы, і заа тэх ні кі па тра бу юц ца, 
і ўра чы, і ін шыя. Вя лі кую па трэ бу ў ра бо чай 
сі ле мае мяс цо вае ляс ніц тва. За роб кі? Па-
ды дзем да «элект рон на га ін фар ма цый на-

га таб ло» і па гля дзім. 
Вось ва кант нае мес ца 
дры ва се ка з за роб кам 
3,5 міль ё на. Столь кі ж 
бу дуць пла ціць пры бі-
раль шчы цы на ба зе ад-
па чын ку. Па тра бу юц ца 
аф таль мо лаг (на за ро-
бак 6,5 міль ё на руб лёў) 
і пе ды ятр (змо жа за раб-
ляць 7 міль ё наў). А яшчэ 
ў баль ні цу за пра ша юць 
за гад чы ка аку шэр ска га 

ад дзя лен ня. І па куль што не знай шлі ах вот-
на га за раб ляць на гэ тай па са дзе 8 міль ё наў 
руб лёў у ме сяц, — рас каз вае на мес нік на-
чаль ні ка ўпраў лен ня па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не Га ра доц ка га рай-
вы кан ка ма Га лі на СТА ЛЯ РО ВА.

Па вод ле яе слоў, вель мі доб рыя за роб-
кі на сель ска гас па дар чым прад пры ем стве, 
якое на ле жыць ра сій ска му ін вес та ру. Ды не 
ўсе хо чуць ту ды ўлад ка вац ца, бо ад пра цаў-
ні коў па тра бу ец ца ста ран насць.

Па ло гі цы, тыя ж ме ды кі не па він ны быць 
тут у дэ фі цы це. Ня ўжо вы пуск ні кам ВНУ не 
хо чац ца жыць не да лё ка ад Ві цеб ска і доб ра 
за раб ляць? А мож на ж ез дзіць на пра цу ў 
ра ён ную баль ні цу. У мно гіх ба га тых кра і нах 
ра бот нік «ідзе» за пра цай, а не на ад ва рот.

— Так, вы ма е це ра цыю, але факт за ста-
ец ца фак там. На жаль, вель мі рэд ка ма ла-
дыя спе цы я ліс ты доў га пра цу юць у ра ё не 
пас ля аба вяз ко вай ад пра цоў кі па раз мер ка-
ван ні. І гэ та даты чыц ца не толь кі ме ды цы ны. 
Ка рэн ныя жы ха ры за ста юц ца, а ві цеб скія, 
по лац кія і ін шыя едуць да моў. Га ра доц кія 
на стаў ні кі, ка лі ёсць ва кан сіі, бы вае, зай ма-
юць іх у сель скай мяс цо вас ці. На прык лад, 
на стаў ні ца, якая вы кла дае ма тэ ма ты ку, пра-
пі са на ў Га рад ку, а пра цуе ў глы бін цы. Не, 
яна не ез дзіць што дня ту ды і на зад — жы ве 
ў па коі, які вы дзе лі ла шко ла, — тлу ма чыць 
Пётр ПРА СО ЛАЎ, на чаль нік упраў лен ня 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро-
не Га ра доц ка га рай вы кан ка ма.

«Гуль таі» 
бы ва юць роз ныя

Па гу та рыў і з ты мі, хто шу кае пра цу.
Від ман тас Да пкус, яко му ка ля 40 га доў, 

жы ве ў Бе ла ру сі з кан ца 1980-х, па спе цы-
яль нас ці му ляр. Да рэ чы, ад па вед ныя кур сы 
скон чыў па на кі ра ван ні цэнт ра за ня тас ці. 
Ка лісь ці пра ца ваў у кал га се, по тым — у 
мяс цо вай бу даў ні чай ар га ні за цыі, ез дзіў і 
ў Ра сію.

— У Цве ры ў скла дзе бры га ды да чу бу-
да ваў... І за раб ляў ня дрэн на. На прык лад, 
ха пі ла гро шай, каб ма ме ква тэ ру ку піць, 
праў да, без вы год... Але ж на да ку чы ла ез-
дзіць! — рас каз вае бес пра цоў ны.

Жон ка яго ака за ла ся больш га вар кой.
— А ў нас жа за кон вый дзе... Ну, вы чу лі, 

пра гуль та ёў. Не за ба ро не на пра ца ваць у 
Ра сіі? А рап там спы та юць, ча му не пра цу е-
це ў Бе ла ру сі? Нам праб ле мы не па трэб ны. 
Сён ня вось ва кан сію знай шлі му ля ра з за-
роб кам 3,7 міль ё на. Ня дрэн на. Праў да, не 
ў рай цэнт ры, але не да лё ка ад Га рад ка, — 
раз ва жае жан чы на.

Яшчэ адзін бес пра цоў ны муж чы на пер-
шы раз прый шоў на «бір жу пра цы». Па спе-
цы яль нас ці — трак та рыст.

— Я ў Ра сіі пра ца ваў. Як там? Час та пад-
ман ва юць, мож на вяр нуц ца ні з чым. Больш 
не ха чу не пры ем нас цяў. Га то вы пе ра ехаць 
ту ды, дзе пра цу з жыл лём пра па ну юць. Я 
раз ве дзе ны, та му не пры вя за ны да ха ты, — 
шчы ра пры знаў ся Вя ча слаў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

НА ПРА МУЮ

МЕС ЦА Ў САД КУ МЕС ЦА Ў САД КУ 
І ПЛА ТА ЗА ГАЗІ ПЛА ТА ЗА ГАЗ

Пы тан ні гра мад ска га са ма кі ра ван ня 
і са цы яль ныя праб ле мы ўзні ма лі 

на «пра мой лі ніі» жы ха ры Брэст чы ны

ПРА ГРА МІСТ ПРА ГРА МІСТ 
У ВЁС ЦЫ? У ВЁС ЦЫ? 

ГЭ ТА ВЫ КЛЮ ЧЭН НЕГЭ ТА ВЫ КЛЮ ЧЭН НЕ
У «глы бін цы» мож на за раб ляць 

не менш, чым у ста лі цы. 
Ад нак не ўсе хо чуць

РЫ НАК ПРА ЦЫ
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РЭ ЗЕР ВЫ РОС ТУ

САМ СА БЕ 
ГАС ПА ДАР

Як пры ват ні кі ўплы ва юць 
на раз віц цё ра ё на

За пер шыя два ме ся цы го да на Кар мян шчы не 
яшчэ 11 ча ла век вы ра шы лі стаць 
ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі. 
Уво гу ле ж тут пра цуе 35 прад пры ем стваў 
пры ват най фор мы ўлас нас ці, у тым лі ку 
7 фер мер скіх гас па да рак. Ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў — з улі кам тых, хто толь кі 
па чы нае, — за рэ гіст ра ва на ця пер 122.

Мяс цо вы жы хар Анд рэй Алі еў, кі раў нік пры ват на га 
прад пры ем ства «Аў та цэнтр», свой біз нес па чы наў, 
як і мно гія, з шы на ман таж най май стэр ні. Спа чат ку, 
дзе сяць га доў та му, пра ца ваў адзін, а по тым па сту-
по ва ўзяў яшчэ ча ты рох су пра цоў ні каў. Што год, га во-
рыць, па кры се неш та аб наў ляў, да да ваў да май стэр ні 
боксы:

— На гэ тай тэ ры то рыі, дзе зна хо дзіц ца май стэр ня, 
ка лісь ці бы ла за пра ва чная стан цыя. Ця пер мы тут 
ра ман ту ем са мыя роз ныя аў то і трак та ры. Ка лі адзін 
раз зро біш доб ра, дру гі раз клі ент аба вяз ко ва да ця-
бе прый дзе. Ёсць пэў ныя пад атко выя льго ты, які мі 
мы ка рыс та ем ся. Але ж са мае га лоў нае — ста рац ца 
«на пра цоў ваць» аў та ры тэт.

Ма шы ны для Анд рэя заў сё ды бы лі са мы мі пры ваб-
ны мі муж чын скі мі «цац ка мі». Ме на ві та та му і вы шэй-
шую аду ка цыю атрым лі ваў па спе цы яль нас ці «ін жы-
нер-ме ха нік па ра мон це аў та ма бі ляў». Не ка то ры час 
пра ца ваў у ву чэб на-вы твор чым кам бі на це, а пас ля 
за ня ўся пры ват ным біз не сам. Кі раў нік аў та май стэр-
ні ка жа, што на ват у іх не вя ліч кім на се ле ным пунк це 
сён ня іс нуе кан ку рэн цыя:

— Су ад но сі ны ца ны і якас ці — тое, што заўж ды 
ацэнь вае клі ент. Я ў гэ ты ня лёг кі біз нес уклаў вель мі 
мно га і сам да гэ та га ча су пра цую на роў ні з усі мі. Да 
мя не прый шлі лю дзі з вы шэй шай аду ка цы яй — тут 
не аб ход ны спе цы я ліс ты, бо ра ман та ваць пры хо дзіц ца 
вель мі скла да ныя і да ра гія аў та ма бі лі.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

СВАЕ СЯ РОД СВА ІХ

ХО ЧАШ ПА СПЕЦЬ — КРУ ЦІ СЯ!
У аг ра га рад ку са «смач най» наз вай Слас цё ны Ча вус ка га ра ё на 

яна і паш таль ён, і сац ра бот нік, і ста рас та

Нэлі ЗІГУЛЯ

У мі ну лую су бо ту 
пад час «пра мой лі ніі» 
на тэ ле фон ныя зва ро ты 
жы ха роў Брэсц кай 
воб лас ці ад каз ваў 
стар шы ня аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Сяр гей 
АШМЯН ЦАЎ. За тры 
га дзі ны яму да зва ні лі ся 
35 ча ла век.

Не каль кі пы тан няў да ты-
чы лі па рад ку ў пад' ез дах і 
два ро вых тэ ры то ры ях. Адзін 
з тэ ле фон ных аба не нтаў спра-
ба ваў вы свет ліць, хто ўсё ж 
па ві нен пры бі раць у пад' ез-
дах шмат ква тэр ных да моў. 
Па зі цыя кі раў ні ка аб лас ной 
прад стаў ні чай ула ды тут ад на-
знач ная: за па ра дак ад каз ныя 
са мі жыль цы. У кож ным до ме 
трэ ба вы зна чыц ца, па чар зе 
бу дуць пад мя таць-мыць са мі 
пра жы ва ючыя ці ім зруч ней 
на няць пры бі раль шчы цу. Гэ та 
і бу дзе прык лад гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня ў дзе ян ні. 

На «пра мую лі нію» да зва-
ніў ся баць ка сям'і, якая пра-
жы вае ў мік ра ра ё не Паў днё вы 
аб лас но га цэнт ра. Для іх са-
мая вя лі кая праб ле ма — ад-
сут насць мес цаў у дзі ця чым 
сад ку. Сям'я жы ве по бач з 
да школь най уста но вай, але 
ад но дзі ця баць кі вы му ша-
ны ва зіць у са док на Вуль ку, 
дру гое — у мік ра ра ён Ус ход. 
Свай го транс пар ту сям'я не 
мае, а па езд кі на га рад скіх аў-
то бу сах зай ма юць шмат ча су, 
скар дзіў ся за яў нік.

На жаль, з агу ча най праб-
ле май су ты ка ец ца не ад на 
сям'я з ра ё наў но вай за бу до-
вы. Стар шы ня аб лас но га Са-
ве та за зна чыў, што ў па пя рэд-
нія га ды шмат ува гі на да ва лі 
тэм пам бу даў ніц тва жыл ля і 
знач на менш — са цы яль най 
інф ра струк ту ры. Уз во дзіць 
сад кі ў перс пек ты ве пла ну ец-
ца, але лю дзям важ на атры-
маць мес ца ця пер. Па куль 
гэ та га ня ма, мож на толь кі ап-
ты мі за ваць ра бо ту га рад ско га 
транс пар ту, каб баць кам бы ло 
больш зруч на да бі рац ца.

Па доб нае пы тан не пра гу-
ча ла і з бы лой вёс кі За двор-
цы, якая ця пер увай шла ў 

ры су аб лас но га цэнт ра. Там 
надзвы чай хут ка вя дзец ца 
ін ды ві ду аль нае бу даў ніц тва. 
А да аў то бус на га пры пын ку 
га рад ско га марш ру ту не ка то-
рым на ва сё лам трэ ба іс ці два 
кі ла мет ры. Ка лі га вор ка ідзе 
пра дзя цей, якіх не аб ход на 
ва зіць у да школь ную ўста но-
ву, то гэ та ўво гу ле ста но віц-
ца праб ле май. Кі раў ні кі ад-
па вед ных служ баў атры ма лі 
ўка зан не вы ву чыць сі ту а цыю 
на мес цы і пры маг чы мас ці на-
кі ра ваць на зга да ную ву лі цу 
марш рут нае так сі.

На пра ця гу пра мо га тэ-
ле фон на га дыя ло гу па сту пі-
ла не каль кі зва ро таў на конт 
апла ты за газ у са доў ніц кіх 
та ва рыст вах. З па чат ку го да 
ўсту пі ла ў сі лу па ста но ва Саў-
мі на, і лю дзі па ча лі аплач ваць 
поў ны кошт га за ва га па лі ва ў 
да мах, дзе яны не за рэ гіст ра-
ва ны як па ста ян ныя жы ха ры. 
Ула даль ні кі дач ных да моў абу-
ра лі ся, што для іх гэ та ста ла 
на ві ной. Каб кі раў ніц тва ка-
а пе ра ты ваў па пя рэ дзі ла за-
га дзя, мно гія пе рай шлі б на 
мяс цо выя ві ды па лі ва, бо для 
шэ ра гу пен сі я не раў пла та ста-
ла вель мі вя лі кай. Стар шы ня 
аб лас но га Са ве та па абя цаў 
усе ба ко ва вы ву чыць пы тан-
не і да вес ці па зі цыю брэсц кіх 
дэ пу та таў да ве да ма пар ла-
мен та ры яў.

Пад вод зя чы вы ні кі «пра-
мой лі ніі», Сяр гей Ашмян цаў 
ска заў:

— Прад стаў ні кі ўсіх га лін 
ула ды — і прад стаў ні чай, і 
вы ка наў чай — па він ны вель-
мі ўваж лі ва ста віц ца да праб-
лем лю дзей, та му пра мыя 
тэ ле фон ныя дыя ло гі трэ ба 
пра во дзіць рэ гу ляр на. Нам, 
дэ пу та там роз ных уз роў няў, 
не аб ход на ве даць, чым жы-
вуць лю дзі на мес цах, каб 
зы хо дзя чы з гэ та га пры маць 
жыц цё ва не аб ход ныя ра шэн-
ні. Лі чу, што гэ та му спры я юць 
і вы яз ныя се сіі аб лса ве та, якія 
мы прак ты ку ем, і аса біс тыя 
пры ёмы вы бар шчы каў дэ пу-
та та мі. З ка бі не та ж не заў сё-
ды ві даць, як лепш зра біць у 
той ці ін шай сі ту а цыі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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