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Сё ле та на рэс пуб лi кан скiм 
свя це хле ба ро баў «Да жын-
кi» дэ ле га цыя Вi цеб ска га 
ра ё на бы ла ад ной з са мых 
шмат лi кiх. Ме на вi та Вi цеб скi 
край стаў пе ра мож цам у ад-
па вед ным рэй тын гу. Сён ня 
ў ра ё не ства ра юць «за ла-
тое ко ла»: ва кол аб лас но га 
цэнт ра на вод зяць еў ра пей-
скi лоск i рас пра цоў ва юць 
не звы чай ныя ту рыс тыч ныя 
марш ру ты.

З гэ тай на го ды наш ка рэс пан-
дэнт за даў стар шы нi Вi цеб ска га 
рай вы кан ка ма Рус ла ну Фу ра шо-
ву тры пы тан нi.

— Па тра ды цыi, да на ступ-
ных «Да жы нак» па чы на юць 
рых та вац ца ад ра зу пас ля па-
пя рэд ня га свя та хле ба ро баў. 
Хто сё ле та прад стаў ляў ра ён 
на «Да жын ках»?

— У скла дзе на шай дэ ле га-
цыi на сё лет нiх «Да жын ках» бы лi 
сем ча ла век. Го на ру ўзяць удзел 
у свя це ўда сто i лi ся два сель ска-

гас па дар чыя прад пры ем ствы — 
ААТ «Ру да ко ва» i «Аль гоў скае», 
а так са ма леп шыя ме ха нi за та ры 
i кам бай не ры. У гэ тым го дзе мы 
атры ма лi 75 ты сяч тон збож жа-
вых пры ся рэд няй ура джай нас цi 
27,1 цэнт не ра з гек та ра. Гэ та, 
без умоў на, не рэ корд, бо бы лi 
на шмат леп шыя ўра джаi. Але 
ў агуль ным аб' ёме вы твор час цi 
сель ска гас па дар чай пра дук цыi 

па воб лас цi наш ра ён зай мае 
ад но з вя ду чых мес цаў. Спе-
цы я лi зу ем ся на вы твор час цi 
ма ла ка, мя са, збож жа, буль бы, 
га род нi ны. Ёсць цяп лiч ны кам-
бi нат у ад кры тым ак цы я нер ным 
та ва рыст ве «Ру да ко ва», комп-
лек сы па вы твор час цi яла вi чы-
ны ў ААТ «Лi паў цы» i свi нi ны ў 
фi лi яле «Лу чо са» ААТ «Вi цеб-
скi кам бi нат хле ба пра дук таў», 
ААТ «Вi цеб ская брой лер ная 
птуш ка фаб ры ка».

— Рус лан Ва сiль е вiч, на Вi-
цеб шчы не ак тыў на рэа лi зу ец-
ца пра гра ма «Чыс тыя па лi». 
Што ро бiц ца ў гэ тым кi рун ку ў 
ва шым ра ё не?

— Вi цеб скi ра ён — пры га рад 
аб лас но га цэнт ра, i, зра зу ме ла, 
гэ та аба вяз вае на да ваць асаб лi-
вую ўва гу на вя дзен ню па рад ку. У 
ра ё не ся род iн шых дзей нi ча юць 
дзве ме лi я ра цый ныя ар га нi за цыi, 
якiя па ста ян на зай ма юц ца вы да-
лен нем драў нiн на-хмыз ня ко вай 
рас лiн нас цi i па ве лi чэн нем кон-
ту ру зем ле ка ры стан ня. У вы нi ку 

гэ ты па каз чык па вя лi чы лi фак-
тыч на ў два ра зы.

— Каб уба чыць неш та цi-
ка вае, не аба вяз ко ва да лё ка 
ехаць. Чым, на ваш по гляд, мо-
жа пры ва бiць ту рыс таў ра ён?

— У нас больш як 200 пом нi каў 
ар хеа ло гii, у тым лi ку 34 пом нi-
кi ар хеа ло гii, з iх 13 — рэс пуб лi-
кан ска га зна чэн ня (га ра дзi шчы 
ран ня га жа лез на га ве ку). У рэс-
пуб лi кан скi спiс гiс то ры ка-куль-
тур ных каш тоў нас цяў уклю ча ны 
54 пом нi кi гiс то рыi i куль ту ры ра-
ё на. Не да лё ка ад Вi цеб ска зна хо-
дзiц ца ма ён так вя до ма га на ўвесь 
свет рус ка га мас та ка Iльi Рэ пi на. 
У Вi цеб скiм ра ё не, да рэ чы, рас це 
са мая вя лi кая са сна Бе ла ру сi — 
ка ля вёс кi Су шча ва. Яе дыя метр 
— 140 сан ты мет раў, вы шы ня — 
ка ля 30 мет раў, а пры клад ны 
ўзрост — 250 га доў. Ёсць i iн шыя 
ўнi каль ныя мес цы. I гэ ты па тэн-
цы ял трэ ба вы ка рыс тоў ваць.

Пад рых та ваў 
Аляк сандр ПУК ШАН СКI

■

З СВК «Пра грэс» Чэ ры каў ска га ра ё на 
на «га ра чую лі нію» на шай га зе ты па тэ-
ле фа на ва ла са скар гай на ніз кую за-
ра бот ную пла ту ад на з ра бот ніц (у рэ-
дак цыі ёсць усе звест кі пра за яў ні цу, 
у гас па дар цы так са ма ве да юць, пра 
ка го ідзе га вор ка, але на ста рон ках 
вы дан ня мы вы ра шы лі не ўказ ваць 
проз ві шча). Жан чы на пра цуе да яр кай. 
Ска за ла, што апош няя зар пла та, якую 
яна атры ма ла «чыс ты мі», як той ка-
заў, на ру кі, скла ла 1 міль ён 90 ты сяч 
руб лёў...

— Гэ та пры тым, што я да гля даю ста так 
з 50-55 ка роў. Акра мя та го, у мя не яшчэ 
шэсць ця лят. Усё ро бім са мі: і до ім, і кор мім, 
і ка ра няп ло ды раз да ём, і пра хо ды на фер ме 
пас ля рас чы шча ем, — да во дзі ла нам за яў-
ні ца. Па вод ле яе да лей шых слоў, ра бот ні кі 
спра ба ва лі вы свет ліць, ча му ў іх та кая ма-
лая зар пла та. Ад нак ні ад кі раў ніц тва гас-
па дар кі, ні ад прад стаў ні коў рай вы кан ка ма, 
ку ды спра ба ва лі звяр тац ца, ні чо га так і не 
па чу лі.

Мы звя за лі ся з упраў лен нем сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня Чэ ры каў ска га рай-
вы кан ка ма, па пра сі лі ра за брац ца ў сі ту а цыі 
(улас на, для гэ та га і па трэб на ве даць асо бу 

за яў ні ка, бо інакш даць ад каз на кан крэт-
нае пы тан не не маг чы ма — С.Р.). Не ўза ба-
ве атры ма лі пад ра бяз ную «рас клад ку» па 
на лі чэн ні за ра бот най пла ты да яр цы з СВК 
«Пра грэс» за жні вень.

Нам, у пры ват нас ці, па ве да мі лі, што 
нор ма за груз кі — 46 га лоў (а фак тыч на ў 
за яў ні цы — 50). Рас цэн кі за адзін цэнт нер 
ма ла ка на ступ ныя: «эк стра» ці вы шэй шы 
га ту нак — 7 242 руб лі, вы шэй шы га ту нак 
ад пер ша цё лак — 8 328 руб лёў, пер шы 
га ту нак — 3 621 ру бель, дру гі га ту нак — 
3 000 руб лёў. Да яр цы за ме сяц агу лам на-
лі ча на за ма ла ко 970 432 руб лі (за ма ла ко 
«эк стра» і вы шэй ша га га тун ку 440 530 
руб лёў, за пер шы га ту нак 23 134 руб лі, 
за вы шэй шы га ту нак ад пер ша цё лак — 
506 759 руб лёў).

За ўтры ман не ад ной не це лі пла цяць 
4 334 руб лі. «У вы шэй зга да най гру пе ме ла-
ся 18 га лоў». Вы хо дзіць яшчэ 78 292 руб лі. 
За пры ва гу ад на го цэнт не ра ця лят пра фі-
лак тыч на га пе ры я ду да 20-дзён на га ўзрос ту 
на ле жыць вы пла ціць 128 018 руб лёў. Ад нак 
«у жніў ні пе ра да чы ця лят 20-дзён на га ўзрос-
ту ад да яр кі ця лят ні цы не бы ло».

Ідзём да лей. «Са ні тар ны дзень (дзя жур-
ства) — 116 053 руб лі, за пра цу ў вы хад-

ны дзень — 19 232 (у жніў ні ад роб ле на 28 
дзён), за стаж 8 пра цэн таў — 157 307». Ка лі 
склас ці ўсё, уліч ва ю чы вы шэй пе ра лі ча нае, 
вы хо дзіць 1 341 307 руб лёў.

«Вар та ад зна чыць, што на дой ма ла ка ў 
жніў ні склаў 14 180 кг, у той час як у жніў-
ні 2012 го да па гэ тай гру пе на дой скла даў 
15 278 кг (зні жэн не скла ла 1 098 кг).

У СВК «Пра грэс» у па ла жэн ні па апла це 
пра цы пра ду гле джа на да пла та за па ве лі-
чэн не на дою ма ла ка, але, па коль кі ад бы ло-
ся зні жэн не, да пла та не пра во дзі ла ся.

За вы ка нан не да ве дзе на га за дан ня па 
рос це вы твор час ці ма ла ка ў гас па дар цы 
пра ду гле джа на прэ мія ў па ме ры да 100 пра-
цэн таў. На жні вень за дан не скла да ла 115,5 
пра цэн та (ці 17 640 кг), ад нак вы ка нан не 
за дан ня за гэ ты ме сяц скла ла толь кі 80,4 
пра цэн та (ці 3 460 кг) не да бо ру ма ла ка да 
за дан ня.

Раз да ча кар моў буй ной ра га тай жы вё ле 
да яр ка мі ўруч ную не пра во дзі ла ся ў су вя зі 
з тым, што з мая па ве ра сень жы вё ла зна-
хо дзі ла ся круг ла су тач на на па шы. Акра мя 
та го, раз да ча кар моў ува хо дзіць у аба вяз кі 
па па са дзе да гляд чы каў жы вё лы».

Сяр гей РА СОЛЬ КА

■

Уся го ж на вы ста ве прад стаў ле ны пра цы пят нац-
ца ці май строў з Бе ла ру сі і двух — з су сед няй Ра сіі. 
Акра мя ка пе лю шоў і ін шых упры га жэн няў для га ла вы, 
на вы ста ве мож на ўба чыць ляль кі і па лот ны мас та коў. 
Але аба вяз ко вая ўмо ва — пры сут насць га лаў но га 
ўбо ру на лю бым тво ры, вы стаў ле ным у экс па зі цыі. На 
ўра чыс тым ад крыц ці амаль усе на вед валь ні кі так са-
ма бы лі ў раз на стай ных га лаў ных убо рах.

Пер шая та кая вы ста ва бу дзе пра ца ваць у ста ліч-
най біб лі я тэ цы імя Пуш кі на да 10 ліс та па да — пры 
са дзей ні чан ні Мінск ага аб лас но га цэнт ра на род най 
твор час ці, твор ча га агенц тва «Арт-Экс па», май-
стэр ні аў тар скай ляль кі і твор ча га пра ек та «Фар бы 
ду шы».

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.

Усё па чы на ла ся па кла сiч най схе ме — у 
1997 го дзе ма ла ды ма ла дзе чан скi прад-
пры маль нiк Алег Па лi цi ка вы ра шыў ства-
рыць прад пры ем ства па вы твор час цi элас-
тыч ных ба ваў ня ных бiн тоў. Звы чай на па-
спя хо выя бiз нес ме ны лю бяць спа сы лац ца 
на цяж кас цi пры рэ гiст ра цыi i ад крыц цi 
прад пры ем ства, на пер шыя кро кi, аб ця жа-
ра ныя мно гi мi пе ра шко да мi. Але ў гэ тым 
вы пад ку ўва саб лен ню iдэi ра зум на га ча-
ла ве ка па пя рэд нi ча ла доў гая кар пат лi вая 
пра ца па вы ву чэн нi тэх на ло гii i па трэ бы ў 
пра дук цыi. А па чы на ла ся ўсё з трох ра-
бот нi каў i ад на го ткац ка га стан ка, пры ве-
зе на га з Каст ра мы. На той час ры нак кра-
i ны быў над звы чай бед ны на ана ла гiч ныя 
вы ра бы, ды i боль шасць з iх за во зi ла ся 
як iм парт...

Сён ня Алег Па лi цi ка, адзiн з най леп шых 
прад пры маль нi каў ста лiч най воб лас цi, з го на-
рам га во рыць, што зай мае да 70 пра цэн таў 
ай чын на га рын ку не толь кi роз на га ты пу звы-
чай ных бiн тоў, але i цэ лай га мы iн шых па доб ных 
та ва раў: гэ та i бiн ты элас тыч ныя, i элас тыч ныя 
бан да жы, i вы ра бы для пад тры ман ня то ну су 
па зва ноч нi ка i су ста ваў, i ана та мiч ныя па душ кi, 
i роз ныя фiк су ю чыя бан да жы, i кам прэ сiй ныя 
ру ка вы, i вы ра бы з шы на мi — пе ра лiк зой ме 
мно гiя ста рон кi...

Цi ка вы до свед прад пры ем ства мае ў тым, як 
за ва я ваць ры нак: па вод ле слоў кi раў нi ка, най-
перш усе сi лы i та лен ты спе цы я лiс таў i ра бот нi каў 
бы лi скi ра ва ны на асва ен не най больш якас ных 
тэх на ло гiй, вы ка ры стан не вы ключ на на ту раль-
ных ма тэ ры я лаў i вы ву чэн не рын каў. Маг чы ма, 
тут асаб лi ва га на ва тар ства не бы ло, але факт 
ёсць факт: ця пер на прад пры ем стве пра цуе ка ля 
сот нi ча ла век, якiя на ўлас най зар пла це спа сцiг лi 
вы га ду мак сi маль най за цi каў ле нас цi ў кан чат ко-
вым вы нi ку.

На ступ ным кро кам ста ла не толь кi за мя-
шчэн не iм пар ту, але i ары ен та цыя на экс парт. 
Вось ця пер, на прык лад, па ло ва вы ра баў на кi-
роў ва ец ца за мя жу: у Ра сii, у буй ней шых пра-
мыс ло вых цэнт рах — Маск ве, Ека ця рын бур гу, 
Сма лен ску, а так са ма i ў iн шых кра i нах СНД 
ёсць прад стаў нiц твы «Бел па-мед». Iх утры ман-
не — спра ва не тан ная, але так дык туе час. 

Звы чай ная, зда ва ла ся б, рэч — пра бi ваць да-
ро гу ўсё да лей i да лей ад Бе ла ру сi, але ўсё 
грун ту ец ца на раз лi ку i вы ву чэн нi рын каў, як 
унут ра на га, так i знеш нiх. Бе ла рус кiя ж парт нё-
ры — гэ та сет кi прад пры ем стваў «Фар ма цыя», 
«Мед тэх нi ка», рэс пуб лi кан скi пра тэз на-ар та-
пе дыч на га цэнтр, больш за сот ню ка мер цый-
ных фар ма цэў тыч ных фiр маў, ар та пе дыч ныя 
са ло ны, баль нi цы i ме ды цын скiя цэнт ры. I ка лi 
сё ле та Мiн ская воб ласць збе раг ла на iм пар це 
ка ля 60 мiль ёнаў до ла раў, дык унё сак у гэ тую 
су му ма ла дзе чан ска га прад пры ем ства «Бел па-
мед» больш чым важ кi.

Яшчэ ад ным склад нi кам пос пе ху з'яў ля ец ца 
iн ды вi дуль ны па ды ход да кож на га спа жыў ца — цi 
гэ та за каз на дзя ся так, цi на не каль кi дзя сят каў 
ты сяч вы ра баў. За тым — жорст кiя тэр мi ны па-
ста вак, якiя без да кор на вы кон ва юц ца пры лю бых 
аб ста вi нах.

Цi ка ва вы гля дае склад прад пры ем ства, якое 
ра зам з усi мi сва i мi служ ба мi, у тым лi ку i ад мi нiст-
ра цый ны мi, мес цiц ца ў не вя лi кiм двух па вяр хо вым 
бу дын ку: ка лi ра нi цай на скла дзе бы вае гус та, то 
пад ве чар — пус та.

— Па-пер шае — раз лiк, — рас каз вае Алег Па-
лi цi ка. — Мы пра цу ем лi та раль на «з рук у ру кi» з 
кож ным на шым атры маль нi кам пра дук цыi, та му i 
не вы дат коў ва ем на вя лi кiя скла ды. Ця пер, праў-
да, па шы ра ем ся, але толь кi дзе ля вы твор час цi, 
бо ў Мi нiс тэр стве ахо вы зда роўя пра хо дзяць пра-
цэ ду ру за цвяр джэн ня на шыя но выя вы ра бы. Якiя 
— гэ та па куль сак рэт...

...Са мi цэ хi — а iх не ба га та, бо боль шасць стан-
коў аў та ма тыч ныя — вы гля да юць як, да руй це, 
школь ныя май стэр нi: не вя лi кiя, утуль ныя i вель мi 
цёп лыя (ра бот нi цы хо дзяць у лёг кiм абут ку, чым 
вель мi зада во ле ныя). Ме на вi та пра ўмо вы пра-
цы кi раў нiк так са ма ду маў ад па чат ку ства рэн ня 
вы твор час цi.

Сён ня пра дук цыя «Бел па-мед» — гэ та па-
зна валь ны брэнд i якас ныя, ка рыс ныя ўсiм 
нам вы ра бы. I за не вя лi кую сваю бiя гра фiю 
прад пры ем ства па ка за ла, што пос пех спа да-
рож нi чае тым, хто ад на ча со ва дбае пра ўвесь 
комп лекс iн та рэ саў: свае ўлас ныя, га лi но выя i 
дзяр жаў ныя.

Пят ро РА МАН ЧУК

■

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ра нi цай дзе цi бу дуць пры во зiць 
сю ды па жы ло га ча ла ве ка, аль бо, 
па да моў ле нас цi, для яго да стаў кi 
ў ад дзя лен не бу дзе вы ка рыс тоў-
вац ца служ ба са цы яль на га так сi. 
На пра ця гу дня для та кiх лю дзей 
бу дзе за пла на ва на i за баў ляль ная 
пра гра ма, i ад па чы нак, i гу тар кi 
з псi хо ла га мi. Бу дуць пра ца ваць 
гурт кi па iн та рэ сах, сту дыi.

Пра цяг ласць зна хо джан ня ў 
та кiм ад дзя лен нi на пра ця гу дня 
бу дзе за ле жаць ад жа дан ня са мо-
га ста ро га ча ла ве ка i яго сва я коў 
i вар' i ра вац ца ад не каль кiх га дзiн 
да цэ ла га дня. Па куль та кое ад-
дзя лен не бу дзе пра ца ваць да 18 
га дзiн, але, ка лi бу дзе вы ву ча ны 
по пыт, не вы клю ча на, што ча со-
выя рам кi змес цяць да 20 га дзiн, 
га во раць спе цы я лiс ты.

Пра пра цоў ва ец ца i пы тан не 
за бес пя чэн ня ста рых хар ча ван-
нем — з да па мо гай кам бi на таў 
школь на га хар ча ван ня або аб'-
яд нан ня «Вi та мiн», якое га туе 
ежу для баль нiц. «Там га ту юць 
зба лан са ва ную ежу, за бяс печ-
ва юць зруч ную фор му да стаў кi 
i пры маль ныя кош ты», — ка жа 
Iры на Дуд ка.

Па жа дан нi сва я коў мож на бу-
дзе браць ежу i з са бой. У ад дзя-
лен нi пра ду гле джа ны бы та вы па-
кой, дзе ма ец ца плi та, ха ла дзiль-
нiк, мiк ра хва ле ўка. Су пра цоў нi кi 
цэнт ра да па мо гуць ра за грэць 
ежу, пры не аб ход нас цi мо гуць 
па кар мiць па жы ло га ча ла ве ка.

— Су пра цоў нi каў у ад дзя лен-
нi бу дзе ня шмат, бу дзем пры-
цяг ваць да пра цы ва лан цё раў, 
— дзе лiц ца пла на мi на мес нiк 
стар шы нi ка мi тэ та па пра цы, 
за ня тас цi i са цы яль най аба ро-
не. — У на шых тэ ры та ры яль ных 
цэнт рах ужо ад кры та шмат клу-

баў, гурт коў па iн та рэ сах, i мы 
ду ма ем, што лю дзi ста рэй ша га 
па ка лен ня, тыя, хто ак тыў ныя, 
хто на вед вае та кiя гурт кi i яшчэ 
поў ныя сiл i энер гii, са мi мо гуць 
вы сту паць у якас цi ва лан цё раў. 
У нас на ват ёсць та кi пра ект — 
«Па жы лыя — ста рым».

«Дзi ця чы сад для ста рых» бу-
дзе пра ца ваць на гас раз лi ко вай 
асно ве. Да кан ца го да ў Мiн ску 
пла ну ец ца ад крыць та кiя ж ад-
дзя лен нi ў Мас коў скiм, Пер ша-
май скiм i Пар ты зан скiм ра ё нах.
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Гэ та не но вая фор ма ра бо ты 

— на шы спе цы я лiс ты пе рай ма-
юць су свет ны во пыт. Так, у Гер-
ма нii та кiя «дзi ця чыя са ды» для 
па жы лых iс ну юць ужо не пер шы 
год. Ня рэд ка яны ўва хо дзяць у 
склад iн тэ гра ва ных ам бу ла тор-
ных са цы яль ных цэнт раў. Ка-
рэс пан дэн ту «Звяз ды» ўда ло ся 
на ве даць адзiн з iх — так зва ную 
вi лу «Аль брэхт», якая ўклю чае 
ў ся бе, апроч та ко га «дзi ця ча га 
са да» для ста рых, 29 пры ста са-
ва ных спе цы яль на для па жы лых 
лю дзей ква тэр, а так са ма дзве 
гру пы су мес на га пра жы ван ня 
для лю дзей з дэ мен цы яй i дыс-

пан сер для ам бу ла тор на га до-
гля ду.

— Што ты чыц ца Цэнт ра дзён-
на га зна хо джан ня, ён у нас ад-
кры ты кож ны дзень i да зва ляе 
раз гру зiць сва я коў, ка лi ча ла век 
жы ве не адзiн. Ка лi ча ла век адзi-
но кi, цэнтр дае яму маг чы масць 
су стрэц ца i па гу та рыць з iн шы мi 
людзь мi, — рас па вя дае кi раў нiк 
служ бы па ар га нi за цыi пра жы-
ван ня па жы лых лю дзей Анд-
рэ Шпон. — У нас ёсць улас ная 
транс парт ная служ ба. Сва iх на-
вед нi каў мы збi ра ем ра нi цай, а ў 
16 га дзiн раз во зiм па да мах.

Тут, у са мым вя лi кiм па мяш-
кан нi, збi ра юц ца на абед. Тут жа 
пра хо дзяць усе гра мад скiя ме-
ра пры ем ствы, — па каз вае нам 
ве лi зар ную за лу Анд рэ. — А пры 
не аб ход нас цi кож ны госць (так су-
пра цоў нi кi на зы ва юць сва iх па жы-
лых па да печ ных) мо жа ад па чыць 
у асоб ным па коi. Акра мя та го, час-
та ў хат нiх умо вах сва я кам цяж ка 
па са дзiць па жы ло га ча ла ве ка ў 
ван ну, да па маг чы яму па мыц ца. 
У нас з гэ тым усё пра сцей, бо тэ-
ры то рыя цал кам без бар' ер ная.

Зна хо джан не ў дзён ных цэнт-
рах вы плач ва ец ца са срод каў 

стра ха ван ня на вы па дак не аб-
ход нас цi до гля ду. Хоць ча сам ча-
ла ве ку пры хо дзiц ца да плоч ваць i 
з улас най кi шэ нi, але гро шы гэ та 
не вя лi кiя.
«Нi я кiх да моў 
са ста рэ лых — 
мы жы вём на вi ле!» — 
ка жуць ня мец кiя ста рыя...

Да рэ чы, пер ша па чат ко ва бу-
ды нак вi лы «Аль брэхт» слу жыў 
звы чай ным до мам для са ста-
рэ лых, якi на ле жаў Чыр во на му 
Кры жу. Тут жы лi па жы лыя лю-
дзi, якiх тра ды цый на да гля да лi 
су пра цоў нi кi. Але но вы час па-
тра буе но вых стан дар таў. Та-
му на яго ба зе бы ло вы ра ша на 
зра бiць неш та су час нае, з пра-
да стаў лен нем мак сi маль ных 
сва бод лю дзям, якiя бу дуць тут 
жыць. Бу ды нак быў пе ра аб ста ля-
ва ны. Ця пер гэ та цэ лы комп лекс, 
асноў нае пры зна чэн не яко га — 
за бяс печ ваць хат нiя ўмо вы жыц-
ця для сва iх 29 аран да та раў.

Ад на з яго жы ха рак — 88-га-
до вая Ле нарт Шэ фер, тут ужо 
тры га ды.

— У мя не чац вё ра дзя цей. 
Вось яны на фо та здым ках са 
сва i мi сем' я мi, — па каз вае Ле-
нарт на здым кi, раз ве ша ныя на 
сця не. — Тут у Бер лi не па блi зу 
жы вуць тры ма iх дач кi i шэсць 
уну каў, яны пры хо дзяць да мя-
не па ста ян на ў гос цi.

Мне адзiн час бы ло вель мi ня-
прос та: моц на ба ле ла на га, да та го 
ж я не маг ла са ма стой на за лез цi ў 
ван ну. Трэ ба бы ло вы ра шаць, што 
ра бiць. Хоць двое з ма iх дзя цей, 
якiя жы вуць тут, у Бер лi не, ма юць 
улас ныя да мы i ха це лi за браць мя-
не да ся бе, я вы ра шы ла, што бу ду 
жыць са ма стой на. I ка лi з'я вi ла ся 
маг чы масць тра пiць сю ды, я на 
пра ця гу двух тыд няў пра да ла сваю 

ква тэ ру i пе ра еха ла. I не шка дую 
аб гэ тым. Мне зруч на i ўтуль на тут. 
Тут усё пры ста са ва на для та кiх, як 
я: ня ма па ро гаў, за тое ёсць па рэ-
нчы ўздоўж сцен, за якiя мож на 
тры мац ца пры ха дзе, зруч ная ван-
на, тры вож ная кноп ка на вы па дак 
не прад ба ча ных сi ту а цый...

У ма лень кай ква тэр цы — 
спаль ня, гас цёў ня, кух ня. Кож ныя 
два тыд нi да Ле нарт пры хо дзiць 
ма ла дая жан чы на, якая ро бiць 
грун тоў ную пры бор ку, а з паў ся-
дзён ны мi спра ва мi па жы лая жан-
чы на, па яе сло вах, спраў ля ец ца 
са ма, у тым лi ку са ма га туе.

Пра жы ван не тут каш туе 750 еў-
ра ў ме сяц (без хар ча ван ня). На са-
мрэч яно каш туе больш, але Чыр-
во ны Крыж атрым лi вае пад гэ ты 
пра ект суб сi дыi ад дзяр жа вы.
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З па чат ку гэ та га го да ў Бе-

ла ру сi ўсту пi ла ў сi лу но вая рэ-
дак цыя за ко на «Аб са цы яль ным 
аб слу гоў ван нi», дзя ку ю чы якой 
з'я вi ла ся маг чы масць рэа лi за цыi 
дзяр жаў на га са цы яль на га за ка зу. 
Гэ та зна чыць, на за ка на даў чым 
уз роў нi пры ня ты ме ха нiзм пры-
цяг нен ня юры дыч ных асоб i iн-
ды вi ду аль ных прад пры маль нi каў 
да ака зан ня са цы яль ных па слуг 
i рэа лi за цыi са цы яль ных пра ек-
таў. Ця пер не ка мер цый ныя ар га-
нi за цыi змо гуць прэ тэн да ваць на 
суб сi дыi дзяр жа вы ў гэ тай сфе ры. 
Бу дзем спа дзя вац ца, што з ця-
гам ча су i ў на шай кра i не з'я вяц ца 
та кiя ж кам форт ныя i ўтуль ныя 
«вi лы», якiя прый дуць на зме ну 
ця пе раш нiм да мам са ста рэ лых. 
Але для гэ та га трэ ба, каб па ча ла-
ся прак тыч ная рэа лi за цыя но ва га 
за ко на, каб злу чы лi свае на ма ган-
нi дзяр жа ва (перш за ўсё ор га ны 
мяс цо вай ула ды), гра мад скiя ар-
га нi за цыi i за меж ныя iн вес та ры.

Свят ла на БУСЬ КО.

Тры пы тан нi да ўла дыТры пы тан нi да ўла ды  ��

«ЗО ЛА ТА» Ў ПРА ЦЫ I НА ЗЯМ ЛI

«Ка пя люш ны вер ні саж»
У Мін ску ад кры ла ся пер шая вы ста ва га лаў ных убо раў

Ка пе лю шы з шоў ку і воў ны, ску ры, тэкс ты лю, 
са лом кі і бі се ру — на вед валь ні кі вы ста вы мо-
гуць не толь кі па ба чыць, але і на ват пры ме раць 
упа да ба ныя эк зэмп ля ры. Тут жа — ка пе лю шы, 
якія на сі лі на шы ба бу лі і ма мы ў 40-60-я га ды.

Як па ве да мi лi ва ўпраў лен нi ганд лю Ма-
гi лёў ска га абл вы кан ка ма, удзел у кiр ма шы 
пры ма лi больш за 30 гас па да рак з Ма гi лёў-
шчы ны i iн шых аб лас цей. За ўва жа ны бы лi 
прад стаў нi кi СВК «Рас свет» iмя К. Ар лоў ска-
га, аг ра кам бi на та «Ус ход», Ма гi лёў скай меж-
рай ба зы, фер мер скай гас па дар кi «Ку ца наў i 
К». Жы ха ры аб лас но га цэнт ра так са ма ме лi 
маг чы масць зра бiць за па сы ага род нi ны-са-
да вi ны па да ступ ных цэ нах. На прык лад, кi ла-

грам буль бы каш та ваў ка ля трох ты сяч руб-
лёў, морк вы — кры ху больш за тры ты ся чы, 
ка пус ты — 2,5 ты ся чы.

Па iн фар ма цыi ўпраў лен ня ганд лю абл-
вы кан ка ма, у Ма гi лё ве гэ та бы ла апош няя 
сё ле та во сень ская яр мар ка. На огул за ве-
ра сень-каст рыч нiк у воб лас цi прай шло 100 
кiр ма шоў, та ва ра аба рот якiх склаў 5,7 мiль-
яр да руб лёў.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Рус лан 
Фу ра шоў.

«ДА ПЛА ТА НЕ ПРА ВО ДЗІ ЛА СЯ, 
БО БЫ ЛО ЗНІ ЖЭН НЕ НА ДО ЯЎ»

Склад нi кi пос пе хуСклад нi кi пос пе ху  ��

ХТО ДБАЕ — ТОЙ МАЕ

ДОБРАЕ МЕСЦА 
НА ВОСЕНЬ ЖЫЦЦЯ

Страс цi па аму ры
У МА ГI ЛЁ ВЕ 
АД БЫЎ СЯ 
АПОШ НI СЁЛЕТА
ВО СЕНЬ СКI 
КIР МАШ
Кiр маш прай шоў яшчэ 
i пад «зна кам» ры бы. 
Та кiх шмат лi кiх чэр гаў 
ка ля рыб ных пры лаў каў 
нель га ўспом нiць, ба дай, 
з са вец кiх ча соў. 
Вы гад ная ца на i вя лi кi 
вы бар зра бi лi сваю 
спра ву. Амур, таў ста ло бiк, 
карп i на ват фа рэль 
знай шлi свай го 
спа жыў ца. Ка ля кроп кi 
ганд ля роў з вёс кi 
Сi да ра вi чы ўжо 
ў 12 га дзiн бы ло пус та: 
та вар скон чыў ся. 
Па куп нi кi, якiя спаз нi лi ся, 
імкнуліся як ма га хут чэй 
зай маць чар гу там, 
дзе яшчэ па блiск ва лi 
лус кай жы ха ры са жа лак.
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