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Бес пра цоў ная жан чы на ска за ла, што згод на 
пра ца ваць або вар таў ні цай, або ла ба рант кай.

— Мне да пен сіі ня доў га за ста ло ся. Ку ды ўжо пе-
ра вуч вац ца? Пры бі раль шчы цай у кра ме пра ца ва ла. 
Ка лі пра вер ка якая, бруд на — дык пры бі раль шчы ца 
ві на ва тая... Я толь кі ў гэ тым ме ся цы бес пра цоў най 
ста ла, — га во рыць Воль га.

А вось ся род так зва ных аба вя за ных (уся го іх 
94), якія кам пен су юць дзяр жа ве вы дат кі на ўтры-
ман не дзя цей у ін тэр на тах , са праў ды шмат гуль та-
ёў. І пра гуль ва юць, і, бы вае, не цвя ро зы мі на пра цу 
пры хо дзяць. Та кіх пе ра вы хоў ва юць і на чаль ства, і 
спе цы я ліс ты па за ня тас ці, і мі лі цыя, і па жар ныя... 
Ка лі трэ ба, ка дзі ру юць. Асаб лі ва праб лем ных на кі-
роў ва юць у ля чэб на-пра цоў ныя пра фі лак то рыі.

Рэ кард смен у ра ё не па су ме за па зы ча нас ці — 
пен сі я нер ка, якая па він на кам пен са ваць дзяр жа ве 
52 міль ё ны руб лёў. І гэ та пры тым, што пен сію 
атрым лі вае мі ні маль ную: 1,3 міль ё на руб лёў. Спе-
цы я ліс ты пад лі чы лі, што ёй спат рэ біц ца 6 га доў, 
каб усё кам пен са ваць (ка лі на кам пен са цыю бу-
дзе пе ра ліч вац ца на ват па ло ва пен сіі). Знай шлі 
ёй пра цу...

Прад пры маль ні ка мі 
ста но вяц ца

Да па мо га бес пра цоў ным скла дае не больш за 
2 ба за выя ве лі чы ні ў ме сяц. Пры гэ тым трэ ба кож ны 
ме сяц ад пра ца ваць за цвер джа ныя рай вы кан ка мам 
не каль кі дзён гра мад скіх ра бот.

— Зра зу ме ла, на кі роў ва ем на ад пра цоў ку на не 
вель мі скла да ную і не ква лі фі ка ва ную пра цу: пры-
браць ву лі цу, па фар ба ваць ага ро джу, да па маг чы па 
сель скай гас па дар цы і ін шае. І лю дзі ах вот на пра цу-
юць, бо за гэ та — у да да так да да па мо гі па бес пра-

цоўю — пла цяць гро шы, а ад пра цоў ка да да ец ца да 
ста жу. Ка лі ча ла век хо ча атры маць но вую спе цы яль-
насць, на кі роў ва ем на кур сы ў Ві цебск. За дзяр жаў ны 
кошт ён жы ве ў ін тэр на це. Вы плач ва ец ца сты пен дыя, 
праў да, сім ва ліч ная (150% ад па ме ру да па мо гі па 
бес пра цоўі). Ёсць тыя, хто, ма ю чы вы шэй шую аду-
ка цыю, атрым лі ва юць ра бо чыя спе цы яль нас ці. На-
прык лад, звар шчык, ка лі ён не ля ну ец ца, за раб ляе 
больш, чым прад стаў нік «ін тэ лі гент най пра фе сіі», — 
ка мен туе Пётр Пра со лаў.

Ва ўпраў лен ні спры я юць і та му, каб бес пра цоў ныя 
рас па чы на лі сваю спра ву. Ах вот ным стаць прад пры-
маль ні ка мі аказ ва ец ца і фі нан са вая да па мо га: на 

на быц цё ін стру мен таў, ін вен та ру. Ця пер не ка то рыя 
бы лыя бес пра цоў ныя спра бу юць свае сі лы ў ганд лі, 
зай ма юц ца ра монт ны мі ра бо та мі ў ква тэ рах, ра ман-
ту юць аў то...

А вось пра гра міст на ўрад ці за хо ча стаць ра бо-
чым.

— Вя до ма, пра гра міс ты, якія жы вуць у вёс ках, — 
гэ та вы клю чэн не з пра ві лаў. Але ёсць і та кое. Хло-
пец, які не ўза ба ве атры мае дып лом пра гра міс та, 
у рай цэнт ры пра хо дзіць прак ты ку — у бан ку. Лі та-
раль на ўчо ра пра па на ва лі пра цу бух гал та ра жан чы-
не, якая мае дып лом эка на міс та. Зра зу ме ла, жан чы-
нам з вы шэй шай аду ка цы яй ця жэй знай сці пра цу, 
якая б і спе цы яль нас ці ад па вя да ла, і за ро бак быў 
ад па вед ны па жа дан ням, — да дае на чаль нік упраў-
лен ня па пра цы.

Апош няе ся род ін ша га фі нан суе і ства рэн не но-
вых пра цоў ных мес цаў на прад пры ем ствах. Сем 
ча ла век ця пер пра цу юць у ка вяр ні «Га ра джан ка» 
рай спа жыў са ю за, на бра лі ка лек тыў і ў кра ме «Род-
ны кут»... Рэа лі зу ец ца спе цы яль ная пра гра ма па 
ўлад ка ван ні на пра цу лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг-
чы мас ця мі.

Пе ра ся лен цаў з Укра і ны ў ра ё не ка ля 30 ча ла век. 
Асаб лі ва на ры нак пра цы гэ тая ліч ба не паў плы ва ла. 
Мно гія з іх ра ней бы лі шах цё ра мі. Зра зу ме ла, пры-

вык лі да доб рых за роб каў. На жаль, шах ты ў ра ё не 
ня ма. Та му і не дзіў на, што не ка то рыя ін ша зем цы 
ўжо па мя ня лі не ад но мес ца пра цы — у по шу ках 
леп ша га ва ры ян та.

Га ра джа не, якія пе ра яз джа юць на па ста ян нае мес-
ца жы хар ства ў вёс ку, з'я ва тут рэд кая. Пе ры я дыч на 
на ва сел лі спраў ля юць сем'і, якія ра ней жы лі ў ін шых 
вёс ках. Ле тась сям'я пе ра еха ла з Ві цеб ска га ра ё на. 
За мі ну лы год та кім пе ра ся лен цам бы ла ака за на ма-
тэ ры яль ная да па мо га на агуль ную су му 44,7 міль ё на 
руб лёў.

Га ра док — Ві цебск.
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Як зні зіць коль касць скар гаў

Ж
ан на Ва ра бей жы ве 
ў аг ра га рад ку Ляс ны 
Ба раў лян ска га сель са ве та. 

У свой час Жа нна Аляк санд раў на 
ўзна чаль ва ла Ба раў лян скую 
гім на зію і ся рэд нюю шко лу 
№2. І заў сё ды вель мі цес на 
су пра цоў ні ча ла з сель вы кан ка мам. 

Ця пер яна — пер шы на мес нік на чаль ні-
ка ўпраў лен ня аду ка цыі Мі набл вы кан ка ма. 
Але як дэ пу тат аблсавета ад Ба раў лян скай 
вы бар чай акру гі №13 у кур се ўсіх спраў 
зем ля коў. «У мя не з'я ві лі ся но выя маг чы-
мас ці», — сцвяр джае Жа нна Аляк санд-
раў на. І сваю за да чу ба чыць у тым, каб 
на ла дзіць цес ную су вязь па між сва і мі вы-
бар шчы ка мі і ўла дай, на аб лас ным уз роў ні 
імк нец ца ўзняць пы тан ні, якія не пад сі лу 
вы ра шыць на мес цы. У сель са ве це пра жы-
вае больш як 40 тысяч ча ла век, і коль касць 
жы ха роў з кож ным го дам па вя ліч ва ец ца. 
Шмат у Ба раў ля нах і аг ра га рад ку Ляс ны 
ма ла дых сем' яў з ма лы мі дзець мі: 1300 з 
іх ма юць па трэ бу ў дзі ця чым сад ку. «Ця пер 
для бу даў ніц тва да школь най уста но вы шу-
ка юць ін вес та ра. Але ад на го сад ка бу дзе 
не да стат ко ва. Для та го, каб за бяс пе чыць 
усіх ах вот ных, трэ ба 5 та кіх уста ноў», — 
кан ста туе дэ пу тат.

Дэ пу тат — 
не ад' ютант

Як пра ві ла, да дэ пу та таў лю дзі звяр та юц-
ца, ка лі ўжо не ве да юць, у якія дзве ры па-
сту кац ца. Але ёсць і та кія, хто хо ча пе ра тва-
рыць «свай го» дэ пу та та, воб раз на ка жу чы, у 
ад' ютан та. На кшталт, «да па ма жы це ква тэ ру 
аб мя няць», «лу жы ну за сы паць на пад вор ку», 
«дах ад ра ман та ваць». Асаб лі ва дзіў на, што 
з та кі мі «на ка за мі» звяр та юц ца не ста рэнь-
кія ба буль кі, а муж чы ны, поў ныя сіл і энер гіі. 
Са праў ды, мно гія лі чаць, што дэ пу та ты па-
він ны ўсё зра біць за іх. На род ны вы бран нік, 
бяс спрэч на, цярп лі ва вы слу хае ўсе скар гі, 
рас тлу ма чыць, што ў яго кам пе тэн цыі, але 
ў лю бым вы пад ку ён не ча раў нік. Ёсць яму 
чым зай мац ца, акра мя та кіх «на ка заў» — гэ-
та пы тан ні нар маль на га жыц це за бес пя чэн ня 
на се ле ных пунк таў, са цы яль ная, вы твор чая 
сфе ры.

А вось па ра дак у сва ім на се ле ным пунк-
це, пад' ез дзе ляг чэй на во дзіць ра зам, су-
мес на. Ме на ві та гэ та і да вод зяць дэ пу та ты 
мяс цо вых Са ве таў Мін скай воб лас ці сва ім 
вы бар шчы кам, зем ля кам. У вы ні ку знач на 
змен шы ла ся коль касць зва ро таў па доб ра-
ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый (0,7% ад агуль най 
коль кас ці). І звя за на гэ та ў пер шую чар гу 
з тым, што дэ пу та ты ўсіх уз роў няў ак ты-
ві за ва лі тлу ма чаль ную ра бо ту, а так са ма 
больш цес на ста лі кан так та ваць з ор га на мі 
вы ка наў чай ула ды. На прык лад, дзя ку ю чы 
су мес най іні цы я ты ве рэ гу ляр на ла дзяц ца 
су бот ні кі па на вя дзен ні па рад ку на тэ ры то-
рыі, ме ра пры ем ствы па ўлад ка ван ні агуль на 
знач ных мес цаў. Дэ пу та ты пры цяг ва юць да 
доб ра ўпа рад ка ван ня гра ма дзян скіх і брац кіх 
мо гі лак, збо ру срод каў на ага ро джу і са міх 
жы ха роў. Ра зам з гра мад скас цю і мяс цо вы мі 
жы ха ра мі ўлад ка ва ны мес цы ад па чын ку на 
бе ра гах ра кі Вол ма Чэр вень ска га ра ё на, рэк 
і азё раў Мя дзель ска га ра ё на, ракі Ці таў ка ў 
горадзе Мар'іна Горка і вёсцы Мар' і на Пу ха-
віц ка га ра ё на. Дзя ку ю чы ста ран ням дэ пу-
та таў у го ра дзе Жо дзі на па са джа на больш 

як 100 ма ла дых бя ро зак і сос наў, ство ра ны 
пар ка вы комп лекс у аг ра га рад ку Лю бань 
Ві лей ска га ра ё на.

Да рэ чы, пад час апош няй вы бар чай кам-
па ніі мно гія кан ды да ты ў дэ пу та ты абя ца лі 
са дзей ні чаць ства рэн ню спа жы вец кіх ка а-
пе ра ты ваў па га зі фі ка цыі і во да за бес пя чэн-
ні. Цэнт ра лі за ва на пра ве дзе ны газ і ва да ў 
вёс ку Івон ца ві чы, на ла джа на сіс тэ ма во да-
за бес пя чэн ня на се ле ных пунк таў Лы ца ві чы, 
Асі по ві чы і Із бі на Ві лей ска га ра ё на. «Бла-
кіт нае» па лі ва з'я ві ла ся так са ма ў вёс ках 
Ста ры на і Гу до ві чы, пра цяг ва юц ца ра бо ты 
па га зі фі ка цыі і іншых на се ле ных пунк таў 
Чэр вень ска га ра ё на.

У Но вых Фа лі чах Ста ра да рож ска га ра ё на 
за куп ле на пом па і рэ кан стру я ва на свід ра ві-
на, у вёс цы Ка ме на Ла гой ска га ра ё на за ме-
не на глы бін ная пом па — гэ та так са ма вы нік 
кло па ту дэ пу та таў.

У ро лі 
«мі ра во га»

Як лі чыць стар шы ня Мінск ага аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Іван ЛІП НІЦ КІ, знач най 
праб ле май за ста юц ца зя мель ныя спрэч кі 
па між су се дзя мі. Але ж тут дэ пу та ты мо гуць 
вы сту паць у ро лі «мі ра во га» суд дзі, іх аў та-
ры тэт і ўплыў маг лі б па са дзей ні чаць зняц цю 
на пру жа нас ці і коль кас ці скар гаў у дзяр жаў-
ныя ор га ны. Да та кой прак ты кі, якая ра ней 
бы ла рас паў сю джа на ў воб лас ці, вар та вяр-
нуц ца. У якас ці пры кла ду мож на пры вес ці 
дзе ян ні дэ пу та таў Клец ка га ра ён на га Са ве-
та. Мяс цо выя жы ха ры па пра сі лі не ад да ваць 
у арэн ду ін ды ві ду аль на му прад пры маль ні ку 
са жал ку ў 14 гек та раў ка ля аг ра га рад ка Да-
мат ка на ві чы. Сваю прось бу ма ты ва ва лі тым, 
што ў гэ тым ва да ёме лю дзі ло вяць ры бу, а на 
яго бе ра гах лю бяць ад па чы ваць як да рос лыя, 
так і дзе ці. Да дум кі за яў ні каў пры слу ха лі ся 
і на се сіі Клец ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та-
таў пры ня лі ра шэн не аб ад мо ве пры ват ні ку 
ў арэн дзе са жал кі... Дэ пу та ты Ла гой ска га 
ра ён на га Са ве та так са ма не за ста лі ся ў ба-
ку ад па жа дан няў жы ха роў вёс кі Ку зе ві чы і 
аг ра га рад ка Жас цін нае: раз гле дзе лі на се сіі 
пы тан не аб за ха ван ні аран да та ра мі ўмоў вы-
ка ры стан ня вод ных аб' ек таў.

Як ад зна ча ла ся пад час апош няй се-
сіі Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, 
знач на змен шы ла ся коль касць на ра кан няў 
ад улас ні каў аса біс тых пад соб ных гас па да-
рак — та кія пы тан ні ле тась хва ля ва лі толь кі 
16 за яў ні каў. Гэ та вы нік за бес пя чэн ня спры-
яль ных умоў для раз віц ця пры ват ных пад-
вор каў. Зда ва ла ся б, дро бязь: у кра ме ад-
сут ні ча лі мі не раль ныя ўгна ен ні і срод кі ахо вы 
рас лін. Але дэ пу та ты Ві лей шчы ны за ня лі ся 
гэ тым пы тан нем, і кі раў ніц тва ра ён на га спа-
жы вец ка га та ва рыст ва пры ня ло ме ры да вы-
праў лен ня ста но ві шча.

Шмат пра цу юць дэ пу та ты па ака зан ні да па-
мо гі лю дзям, якія апы ну лі ся ў цяж кіх жыц цё вых 
аб ста ві нах. Свое ча со вае вы яў лен не сем' яў, 
што зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ных 
умо вах, без да па мож ных дзя цей і ста рых, пе ра-
да ча спі саў у са цы яль ныя ор га ны, ор га ны мяс-
цо вай ула ды да зва ля юць вы пра віць сі ту а цыю. 
Ра ён ныя і сель скія Са ве ты дэ пу та таў з гэ тай 
мэ тай па ста ян на ла дзяць ак цыі мі ла сэр нас ці, 
да лу ча ю чы да даб ра чын нас ці гра мад скасць, 
прад пры ем ствы і ар га ні за цыі. У вы ні ку ства-
ра юц ца пе рад умо вы для зні жэн ня коль кас ці 
зва ро таў у вы шэй шыя ін стан цыі.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ.

Н
о вы За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб па ха ван ні і па ха валь най 
спра ве», які быў пад пі са ны ў 

сту дзе ні, за клі ка ны на вес ці па ра дак і 
яс насць у сфе ры ака зан ня па ха валь ных 
па слуг. Пад ра бяз ней пра яго «Звяз дзе» 
рас ка заў член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду па 
жыл лё вай па лі ты цы і бу даў ніц тве Юрый 
ДА РА ГА КУ ПЕЦ.

— 8 сту дзе ня Прэ зі дэн там пад пі са ны За-
кон «Аб па ха ван ні і па ха валь най спра ве», 
праз паў го да ён на бы вае сі лу, — ад зна чыў 
дэ пу тат. — Па пя рэд ні за кон быў пры ня ты ў 
ліс та па дзе 2001 го да. Прай шло да стат ко ва 
ча су, та му, зра зу ме ла, да ку мент па тра ба ваў 
ка рэк ці роў кі. Спа чат ку спра ба ва лі пры вес ці 
яго ў ад па вед насць з ты мі нар ма тыў ны мі ак-
та мі, якія бы лі пры ня тыя пас ля 2001 го да, але 
на ста дыі рас пра цоў кі за ко на пра ек та з'я ві ла-
ся шмат но вых пра па ноў ад дэ пу та таў Па ла-
ты прад стаў ні коў і чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі. 
Да рэ чы, усе пра па но вы аб мяр коў ва лі ся з 
Міт ра па лі там Мін скім і За слаў скім Паў лам, 
Па тры яр шым Эк зар хам усяе Бе ла ру сі, кі раў-
ні ка мі ін шых рэ лі гій ных ар га ні за цый і на сель-
ніц твам.

Сён ня ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь больш за 
13 ты сяч мо гі лак. Асноў нае праб лем нае 
пы тан не да ты чыц ца іх упа рад ка ван ня і пры-
вя дзен ня ў на леж ны стан. У но вым за ко не 
дак лад на аба зна ча ны ўсе ню ан сы: хто і за 
што ад каз вае. У пры ват нас ці, за ко нам пра-
ду гле джа на, што ар га ні за цы яй па ха валь най 
спра вы бу дуць зай мац ца га рад скія, ра ён ныя 
вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га ны, спе цы я-
лі за ва ныя ар га ні за цыі. Вы зна ча ны кры ні цы 
фі нан са ван ня. Упер шы ню пра пі са на, што 
па ха валь ная спра ва фі нан су ец ца за кошт 
срод каў рэс пуб лі кан ска га і мяс цо ва га 
бюд жэ таў, фон ду са цы яль най аба ро ны і 
ін шых кры ніц, якія не за ба ро не ны за ка на-
даў ствам кра і ны.

Так са ма пра пі са ны но выя па тра ба ван ні да 
ўтры ман ня ма гіл. «Па ўсёй кра і не прой дзе 
ін вен та ры за цыя мес цаў па ха ван ня, а по тым 
з'я віц ца адзі ны рэ естр. Па куль дак лад на не-
вя до ма, коль кі ўся го ў Бе ла ру сі ма гіл: улік вя-
дзец ца толь кі па тых мес цах па ха ван няў, якія 
зна хо дзяц ца на ба лан се спе цы я лі за ва ных 
ар га ні за цый. На прык лад, на Вай ско вых мо-
гіл ках го ра да Мін ска 3500 па ха ван няў, і толь кі 
ка ля 1,5 тыс. з іх — вя до мыя. Што да ты чыц ца 
за кі ну тых ма гіл, то, ка лі на пра ця гу двух га-
доў іх ні хто не да гля дае, акуль тур ван нем зой-

мец ца ба лан сат ры маль нік. Пом ні кі, якія прый-
шлі ў не пры год насць, дэ ман ту юць, а за мест іх 
на ма гі ле ўста лю юць ідэн ты фі ка цый ны знак з 
ука зан нем звес так пра па ха ва на га. Трэ ба на-
во дзіць па ра дак, і па чы наць трэ ба з ін вен та-
ры за цыі», — тлу ма чыць пар ла мен та рый.

Най больш ак тыў ныя дыс ку сіі пры рас пра-
цоў цы за ко на вы клі ка ла пы тан не пра ад каз-
насць за за бес пя чэн не па рад ку на мо гіл ках 
у сель скай мяс цо вас ці. Юрый Да ра га ку пец 
ка жа, што ўтрым лі ваць і ўпа рад коў ваць 
мес ца па ха ван ня бу дуць на плат най асно ве 
юры дыч ныя асо бы ці ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі, вы зна ча ны па сял ко вым або 
сель скім вы кан ка мам. У той жа час для на вя-
дзен ня па рад ку не за ба ра ня ец ца пры цяг ваць 
фі зіч ных асоб, але на пад ста ве за клю ча ных з 
імі да га во раў.

У но вым за ко не вы зна ча ны пе ра лік асоб, 
якія мо гуць ар га ні зоў ваць па ха ван ні. Та кое 
ра шэн не бы ло пры ня та ў вы ні ку вы яў лен ня 
ня доб ра сум лен на га стаў лен ня да пра цэ су 
па ха ван ня. «Ця пер ра бот ні кі гэ тай сфе ры 
бу дуць аба вя за ны пра хо дзіць на ву чан не. Па-
він ны вы кон вац ца куль ту ра і эле мен тар ныя 
нор мы па во дзін. Пра ві лы бу дуць рас пра ца ва-
ны мі ніс тэр ствам жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі», — рас каз вае пар ла мен та рый.

Асаб лі вую ўва гу гра мад скас ці вы клі кае 
ар ты кул пра га ран тыі па ха ван ня, згод на з 
якім дзяр жа ва га ран туе па ха ван не ў па рад ку, 
вы зна ча ным гэ тым за ко нам і ін шы мі ак та мі 
па ха ван ня і па ха валь най спра вы. Па вод ле 
за ко на, да па мо га на па ха ван не бу дзе вы-
плач вац ца ў па ме ры ся рэд няй за ра бот най 
пла ты пра цаў ні коў у рэс пуб лі цы за па за-
мі ну лы ме сяц ад нос на ме ся ца на ступ лен-
ня смер ці. Пра пі са ны ка тэ го рыі гра ма дзян, 
якія ма юць пра ва на гра шо вую да па мо гу і 
па ра дак яе вы пла ты. «Гро шы вы плач ва юц-
ца асо бе, якая ўзя ла на ся бе ар га ні за цыю 
па ха ван ня. Ка лі пра ца вы ка на на ня якас на, 
пра ду гле джа на ад мі ніст ра цый ная ад каз насць 
і па крыц цё на не се най шко ды», — ад зна чае 
дэ пу тат.

Юрый Да ра га ку пец за ўва жае: «Гэ та зу-
сім но вая рэ дак цыя за ко на, у па пя рэд нім не 
бы лі так вы раз на і яс на рас пі са ны ню ан сы 
па ха валь най спра вы. Тут жа пад ра бяз на ага-
во ра ны ўсе па тра ба ван ні да са мо га пра цэ су 
па ха ван ня, пра пі са ны га ран тыі. За кон цал кам 
адап та ва ны да на ша га ча су і но вых па тра ба-
ван няў. Але гэ та не вы клю чае, што ў бу ду чы ні 
не спат рэ біц ца да дат ко вых змен і да паў нен-
няў».

Юлія АДА МО ВІЧ.

ХО ЧАШ ПА СПЕЦЬ — ХО ЧАШ ПА СПЕЦЬ — 
КРУ ЦІ СЯ!КРУ ЦІ СЯ!

Ана толь МА ЦЮ ЛІН, стар шы ня Ча вус ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:
— У нас у ра ё не 195 ор га наў гра мад ска га са ма кі ра ван ня, 108 з іх пра цуе ў вёс ках, ас тат нія — у 

го ра дзе. Пры ват ны сек тар рай цэнт ра па дзе ле ны на 20 мік ра зон, і ўсю ды ёсць на шы лю дзі. Гэ та 
стар шыя па да мах, пад' ез дах, ву лі цах... Кож ны квар тал мы збі ра ем ся ра зам, за пра ша ем спе цы я ліс-
таў роз ных служ баў і га во рым аб пра ве дзе най пра цы. Пад час вы яз ных па ся джэн няў у аг ра га рад ках 
уклю ча ем у пра та кол усе праб ле мы, якія агуч ва юць ста рас ты. З іх жа па чы на ем пра цу на ступ ны 
раз, ад соч ва ем, як яны вы ра ша лі ся.

На шых па моч ні каў доб ра ве да юць і ў ра ён ных элект рыч ных сет ках, і ў ка му наль ных служ бах, і ў 
рай па. Ме на ві та гэ тыя іні цы я тыў ныя лю дзі ар га ні зоў ва юць свя ты да моў і ву ліц. Пра вя дзен не ме ра-
пры ем стваў ла каль на га зна чэн ня ак тыў на пад трым лі вае стар шы ня аб лса ве та Ана толь Іса чан ка. І 
тым важ ней шая ро ля ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў жыц ці го ра да і вё сак, што пра цу юць яны 
ў асноў ным за «дзя куй». Ня даў на мы збі ра лі стар шых па да мах і дэ ман стра ва лі, як вы гля да юць іх 
пад' ез ды. Як яны рэ ага ва лі на гэ та, трэ ба бы ло ба чыць... Ус кок ва лі з мес цаў, ка лі на эк ра не з'яў-
ля лі ся вы ні кі іх пра цы, ра да ва лі ся, як дзе ці. Лю дзям не ўсё роў на. Пры маг чы мас ці мы ад зна ча ем 
іх пра цу ней кі мі па да рун ка мі, але тое, што яны ро бяць, аца ніць нель га.

САМ СА БЕ 
ГАС ПА ДАР
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— З та кі мі людзь мі, як Ла ры са Мі ка ла еў на, пра-
ца ваць ад но за да валь нен не, — ка жа стар шы ня 
Ка мен ска га сель ска га Са ве та дэ пу та таў Вік тар 
СА РО КІН. — Ад іх мы апе ра тыў на да вед ва ем ся, 
чым ды хае вёс ка. Вя дзём спе цы яль ны жур нал, 
дзе ад зна ча ем, з які мі праб ле ма мі звяр та юц ца 
ста рас ты. Па чыс ціць ка ло дзеж, пры вез ці дро вы — 
усё гэ та бя рэц ца на кант роль. На сель ніц тва са мо 
вы бі рае прад стаў ні коў на гэ ту гра мад скую па са ду, 
та му і да вер ёсць.

Ла ры са Доль ні ка ва, каб пра ца ваць больш апе-
ра тыў на, на ват ве ла сі пе дам аб за вя ла ся. Слас-
цё ны хоць і не вя лі кі аг ра га ра док, але без ко лаў 
цяж ка. Яна на ват зі мой без іх не абы хо дзіц ца. 
«Хо чаш усю ды па спець — трэ ба кру ціц ца», — 
жар туе яна на раз ві тан не. У Ла ры сы Доль ні ка вай 
кож ная хві лін ка на ўлі ку.

Фо та аў та ра.

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. 
«МС».)

Ча су для сям'і 
за ста ец ца ня шмат. 
Гэ та ад моў ны мо-
мант пра цы «на 
ся бе», але ж і ста-
ноў чыя ёсць:

— Для мя не 
вель мі важ на, што 
я сам са бе гас па-
дар.

Раз віц цё ма ло-
га прад пры маль-
ніц тва — адзін з 
важ ных рэ зер ваў 
эка на міч на га рос ту 
ўся го рэ гі ё на. Гэ та 
ас но ва ства рэн-
ня кан ку рэнт на га 
ася род дзя, па вы-
шэн не ма біль нас ці 
і эфек тыў нас ці вы-
твор час ці, ака зан не па слуг 
лю дзям, па шы рэн не ін вес ты-
цый най дзей нас ці... Усё ра зам 
за бяс печ вае ста біль насць 
эка на міч на га раз віц ця. Хоць 
кож ны быц цам бы пра цуе на 
па ляп шэн не ўлас на га даб ра-
бы ту.

У Га лі ны і Аляк санд ра Чу-
бен каў біз нес ся мей ны. І та-
му за ка на мер на, што наз ва іх 
пры ват на га ганд лё ва га прад-
пры ем ства су па дае з проз-
ві шчам. Муж — ды рэк тар, 
жон ка — га лоў ны бух гал тар. 
Га лі на рас каз вае, што яны 
па чы на лі як ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі:

— Спа чат ку ганд ля ва лі 
на рын ку бу даў ні чы мі ма тэ-
ры я ла мі і бы та вой хі мі яй. А 
по тым па ча лі аран да ваць 
пло шчы пад ган даль, ад кры-
ваць кра мы. У свой час бы-
ло шмат страт, але на сва іх 
па мыл ках мы мно га му на ву-
чы лі ся. З га да мі на за па шва-
ец ца во пыт, ве да еш дак лад-
на, што па трэб на ме на ві та 
мяс цо ва му па куп ні ку. Сён ня 

ў нас ство ра на 9 пра цоў ных 
мес цаў. Ганд лю ем лі та раль на 
ты ся чай дро бя зяў. Пра даў цоў 
пад бі ра ем вель мі ўваж лі ва, 
каб бы лі вет лі выя з па куп ні-
ка мі. Імк нём ся ім та кія ўмо вы 
ства раць, каб яны і не гля дзе-
лі ў ін шы бок, за роб кам так-
са ма за ах воч ва ем. Бу дзем і 
на да лей ства раць пра цоў ныя 
мес цы — бу ду ем вось свае 
па мяш кан ні, каб менш пла-
ціць за арэн ду.

Час ад ча су яны з му жам 
за дум ва юц ца пра тое, каб 
зай мац ца не толь кі ганд лем.

— На прык лад, мне ці ка-
ва, як вы раб ля юць цві кі. Та му 
ёсць ідэя ства рэн ня вы твор-
ча га прад пры ем ства. За ро бім 
гро шы — та ды бу дзем укла-
даць у но вы біз нес.

Тым ча сам удзель ная ва га 
па ступ лен няў у бюд жэт Кар-
мян ска га ра ё на ад пры ват-
на га біз не су сён ня скла дае 
13%. Ле тась у мяс цо вы бюд-
жэт па сту пі ла Br6,8 млрд — 
на Br1,3 млрд больш, чым у 
2013 го дзе.
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«Ма ка вы» біз нес 
у га ра жы
Су пра цоў ні кі пад раз дзя лен няў нар ка кант ро лю 
Пар ты зан ска га РУ УС, УУС Мі набл вы кан ка ма, 
ГУ УС пры сі ла вой пад трым цы бай цоў 
спец пад раз дзя лен ня «Ал маз» у га ра жы па ста ліч най 
ву лі цы Ці мі ра зе ва кан фіс ка ва лі 327 кі ла гра маў ма ку.

— Гас па да ром пар тыі быў 36-га до вы ра ней не су дзі мы мін-
ча нін. На сен не ма ку муж чы на за хоў ваў для да лей шай рэа лі-
за цыі, част ка яго ўжо бы ла ад па вед ным чы нам рас фа са ва на 
для спа жыў цоў, — рас ка за ла прэс-афі цэр Пар ты зан ска га 
РУ УС г. Мін ска На тал ля ГА НУ СЕ ВІЧ. — Як па тлу ма чыў сам 
за тры ма ны, на сен не ён на быў на рын ку «Жда но ві чы». За раз 
гэ тая ін фар ма цыя пра вя ра ец ца. Кан фіс ка ва ны мак на кі ра-
ва ны на экс пер ты зу. Ка лі пад час яе бу дзе вы яў ле на ма ка вая 
са лом ка, у да чы нен ні да муж чы ны бу дзе за ве дзе на кры мі-
наль ная спра ва. Па куль муж чы не па гра жае ад мі ніст ра цый ная 
ад каз насць — штраф да 70 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


