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

Пра яз джа ем ка ля вы шэй зга да най кра мы «Мо ка». Зноў, як 
і ўчо ра, шас ці мет ро вы ўчас так ас фаль ту для ін ва лі даў за ня ты 
«па боч ны мі» ма шы на мі, адзін «джып» на ват стаў пя рэд ні мі 
ко ла мі на га зон. Да рэ чы, на ват ка лі ін ва лі ду і ўсміх нец ца ўда ча 
тра піць на воль нае мес ца, то да лей — праб ле мы. Пры пар ка-
ваў ма шы ну, вый шаў, а там — бар дзюр. Ка лі ча ла век мо жа 
ру хац ца са ма стой на, з да па мо гай мы ліц, то ён яшчэ змо жа 
гэ ты бар дзюр пе ра адо лець. А што ра біць ін ва лі ду-ка ля сач-
ні ку? Пра сіць лю дзей, каб да па маг лі? А да лей... Пад' ехаў 
на ка ляс цы да ўва хо ду ў кра му, а там... пры сту пак шмат, а 
пан ду са ня ма.

— Гэ тыя пы тан ні ўжо ста ві лі ся пе рад кі раў ніц твам ганд лё-
ва га прад пры ем ства, нам га ран та ва лі, што зро бяць на леж ныя 
ўмо вы для ін ва лі даў. А за ба ра ні лі б яму ганд ля ваць — за ты-
дзень усё вы пра ві лі б, — лі чыць Ва сіль Лу ка шэ віч.

Не ка то рыя ганд лё выя струк ту ры ўво гу ле не аб ця жар ва юць 
ся бе бу даў ніц твам пар ко вак для клі ен таў з аб ме жа ва ны мі фі-
зіч ны мі маг чы мас ця мі або ро бяць іх да лё ка ад ува хо ду. Пад' яз-
джа ем, на прык лад, да гі пер мар ке та «Еў ра опт» ка ля заа пар ка. 
Ён ад крыў ся ня даў на, ка лі па тра ба ван ні па ства рэн ні без бар'-
ер на га ася род дзя, у ад роз нен не ад ра ней шых ча соў, па він ны 
бы лі ўжо стаць нор май. А што ба чым? Пар коў ка для ін ва лі даў 
з ад па вед ным зна кам ка ля ўва хо ду ў кра му ад сут ні чае і сён ня, 
хоць і звяр таў ся па гэ тым пы тан ні Ва сіль Лу ка шэ віч да кі раў-
ніц тва ганд лё ва га прад пры ем ства.

Зрэш ты, ганд лё выя па трэ бы пры ўсёй іх на дзён нас ці ўсё 
ж, пэў на, са сту па юць па важ нас ці ме ды цын ска му аб слу гоў-
ван ню. На кі роў ва ем ся да 5-й па лі клі ні кі, дзе на пар коў цы 
ад па вед ны знак га ран туе на яў насць 9 мет раў для ін ва лі даў. 
А на спра ве? Мес цы для лю дзей з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі 
маг чы мас ця мі пра цяг ва юць зай маць усе, ка му толь кі хо чац ца. 
Пры ехаў ін ва лід — спы ніц ца ня ма дзе. І гэ та ўжо не вы па дак 
— сіс тэ ма. Ана ла гіч ную сі ту а цыю ба чым і ка ля ста ма та ла гіч-
най па лі клі ні кі на ву лі цы Гор ка га.

Больш за тое, зна кі, уста ноў ле ныя ў ін та рэ сах ін ва лі даў, 
па ча лі... зні каць. Як гэ та зда ры ла ся на пар коў ках ка ля ўва хо-
ду ў па лі клі ні ку аб лас ной клі ніч най баль ні цы і на пло шчы ка ля 
гар вы кан ка ма.

...Адзін з кі роў цаў на пы тан не, ча му за няў пар ко вач нае 
мес ца для ін ва лі да, ад ка заў: «А дзе ж тыя ін ва лі ды?» Да 
ве да ма: у Грод не на сён няш ні дзень іх больш за 14 ты сяч, 
пры чым коль касць лю дзей з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі маг чы-
мас ця мі пра цяг вае па вя ліч вац ца. Не ка то рыя са мі за ру лём, 
ін шых пе ра во зяць сва я кі і зна ё мыя. І кож ны з іх мае пра ва 
не на ней кія пры ві леі, а на на ту раль ныя для цы ві лі за ва на га 
гра мад ства роў ныя маг чы мас ці з ін шы мі людзь мі. І пра гэ та 
па ві нен ду маць кож ны, бо ўсе мы пад Бо гам хо дзім...

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

Свят ла на ХА НА ВЕЦ, стар шы ня 
Мок раў ска га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў Пру жан ска га ра ё на:

— І па пер шым, і па дру гім Ука зах 
пра цэ ду ра пры знан ня да моў вар ты мі 
зно су вель мі скла да ная і доў гая. Не аб-
ход на да ваць аб' явы ў га зе ту, пры маць 
ад па вед ныя ра шэн ні, рых та ваць да ку-
мен ты ў суд. Але як бы ні бы ло цяж ка, 
гэ тай ра бо тай зай ма ем ся. За апош нія 
два га ды сель вы кан кам пе ра даў мяс-
цо вай гас па дар цы 6 гек та раў зям лі, 
якая вы зва лі ла ся пас ля зно су па бу доў 
і пры вя дзен ня ў па ра дак участ каў. Вя-
до ма, гэ та ра бо та бы ла пра ве дзе на за 
кошт гас па дар кі, бо ў сель скай ула ды 
ня ма столь кі срод каў. Сён ня ў рэ гістр 
уклю ча на 11 да моў, які мі бу дзем зай-
мац ца, пра віль ней ска заць, які мі па ча лі 
зай мац ца. Па сту пі лі пер шыя аб' явы ў 
га зе ту, да лей возь мем ся за ад па вед-
ныя пра цэ ду ры. На огул пра цэс вель мі 
скла да ны, на ват ка лі ёсць за ява ад 
спад чын ні ка, па трэб на ра шэн не су да. 
А інакш кі раў нік сель са ве та пры мае 
ра шэн не на свой страх і ры зы ку. У нас 
ёсць два да мы, на якія быц цам бы і не 
прэ тэн ду юць сва я кі, але... Адзін ста іць 

на огул на су праць сель са ве та. Нам да-
во дзіц ца там па ста ян на пры бі раць, каб 
яго вы гляд не пса ваў кар ці ну цэнт ра 
аг ра га рад ка. Спад чын нік зна хо дзіц ца ў 
Пры бал ты цы і ні як не вы ра шае лёс сва-
ёй не ру хо мас ці. Дру гі дом, да во лі ста-
рэнь кі, ста іць на вод даль, яго гас па дар 
жы ве ў Маск ве. Па спра буй зня сі яго! 
Дзе га ран тыя, што не пры е дзе маск віч 
і не за явіць, што ў яго быў ма ён так? А 
на ма ган няў па пад тры ман ні свай го до-
ма ў па рад ку ён не лі чыць па трэб ным 
пры клад ваць. Так што праб лем і цяж-
кас цяў на гэ тым шля ху так са ма ха пае.

���
Ра бо та па ска ра чэн ні коль кас ці ні-

чый ных і ста рых да моў у вёс ках вель-
мі скла да ная і пра ца ём кая. У пра цэ се 
ўзні кае шмат ню ан саў, якія ні дзе і не 
пра ду гле джа ны. Так, на прык лад, у ад-
да ле ных ад га ра доў вёс ках ёсць вы-
пад кі, ка лі лю дзі да маў ля юц ца адзін 
з ад ным і пра да юць да мы, на якія не 
афарм ля юць ні я кіх да ку мен таў. Прос та 
пе ра да юць адзін ад на му гро шы, но вы 
гас па дар за ся ля ец ца ў ха ту і жы ве, хоць 
фар маль на не мае на гэ та ні я кіх пра-
воў. Ёсць вы пад кі, ка лі гас па дар зно сіць 
па бу до ву, а ў ад па вед ных служ бах дом 
лі чыц ца іс ну ю чым. Уз ні кае проць ма ін-
шых праб лем і ў вы пад ку пры знан ня 

жыл ля ні чый ным. Адзін са стар шынь 
вы кан ка маў рас каз ваў, як сель са вет 
пра вёў усе ня прос тыя фар маль нас ці, 
по тым бы лі вы раб ле ны да ку мен ты: тэх-
паш парт, па пе ры на зя мель ны ўчас так; 
а ка лі дом пра да лі, з'я віў ся спад чын нік 
і, па вод ле за ка на даў ства, яму бы лі пе-
ра лі ча ны гро шы, акра мя вы дат каў на 
да ку мен та цыю. Та кое ўра жан не, што 
спад чын нік ча каў, па куль сель са вет усё 
зро біць, каб з'я віц ца на га то вае. І нель га 
не па га дзіц ца з ты мі стар шы ня мі сель-
са ве таў, якія лі чаць, што за ка на даў ства 
па він на больш за ах воч ваць гас па да роў 
свое ча со ва зай мац ца не ру хо мас цю. 
Зга дзі це ся, што вы па дак, ка лі спад ка-
ем ца не з'яў ляў ся 20 га доў, не ўклад ваў 
ні ка пей кі ва ўтры ман не до ма і ўчаст ка, 
не нар маль ны.

...Ад на са стар шынь сель са ве та рас-
ка за ла ня даў ні вы па дак. Ма ла ды мін ча-
нін пры ехаў у дзе даў скую ся дзі бу, якая 
шмат га доў пус туе, сфа та гра фа ваў гэ-
тыя «джунг лі» і раз мяс ціў зды мак у ін тэр-
нэ це са з'ед лі вым ка мен та ры ем на конт 
та го, як дрэн на кла по ціц ца мяс цо вая 
ўла да пра сель скі жыл лё вы фонд. Гэ та, 
без умоў на, ляг чэй, чым па пра ца ваць не-
каль кі вы хад ных і пры вес ці пад во рак у 
па ра дак, як на ле жыць гас па да ру.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

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

Ка рысць та кіх прад пры ем стваў 
ві да воч ная, кан ста та ва ла Свят ла на 
Ге ра сі мо віч. А та му Ра да па ўза е-
ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня пра па нуе, каб гро шы 
ў вы гля дзе па дат каў ад дзей нас ці 
ка му наль на-ўні тар ных прад пры ем-
стваў, якія па сту па юць у ра ён ныя 
бюд жэ ты, на кі роў ва лі ся ў бюд жэт 
сель ска га Са ве та, пры якім і пра-
цуе прад пры ем ства — на вы ра-
шэн не мяс цо вых праб лем.

Па ву чыц ца ў мін чан
Свят ла на Ге ра сі мо віч пры зна-

ла ся, што спа чат ку на сця ро жа на 
па ста ві ла ся да абран ня стар шы-
нёй Мінск ага га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў Ва сі ля Па на сю ка. Ён 
прый шоў з па са ды ды рэк та ра ТЭЦ. 
Зда ва ла ся, чыс ты гас па дар нік, а 
тут — ста ліч ны Са вет, скла да ныя 
за да чы. Але лі та раль на з пер шых 
кро каў ён ак тыў на ўзяў ся за но вую 
спра ву, уваж лі ва вы ву чыў до свед, 
на пра ца ва ны яго па пя рэд ні ка мі на 
па са дзе стар шы ні гар са ве та, твор-
ча пе ра асэн са ваў зда быт кі дэ пу та-
таў, і ця пер ак тыў на раз ві вае дзей-
насць па ўсіх кі рун ках.

На прык лад, шмат ува гі на дае 
гар са вет рас паў сюдж ван ню ў го-
ра дзе до све ду ка мі тэ таў тэ ры та-
ры яль на га гра мад ска га са ма кі-
ра ван ня. Іх у го ра дзе ўжо 128. Ле-
тась бы ло 110. Ця пер ідзе ра бо та 
па ар га ні за цый ным ста наў лен ні 
ра ён ных рад тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня. Іх за-
да ча — ка ар ды на ваць дзей насць 
ка мі тэ таў па мес цы жы хар ства 
лю дзей. Спра ва гэ та ня прос тая. 
Ёсць ідэя: да ру чыць кі раў ніц тва 
гэ ты мі ра ён ны мі ра да мі дэ пу-
та там га рад ско га Са ве та. Та кі 
па ды ход пад трым лі вае і Мін гар-
вы кан кам. На по гляд Свят ла ны 
Ге ра сі мо віч, уво гу ле кі ра ван не і 
ка ар ды на цыя не аб ход ны ў хо дзе 
рэа лі за цыі кож на га сур' ёз на га 
пра ек та. Гра мад ская струк ту ра 
на ўзроў ні ра ё на да зво ліць лепш 
ве даць праб ле мы ка мі тэ таў, аба-
гуль няць і рас паў сюдж ваць іх 
зда быт кі, маг чы ма, пра во дзіць 
су мес ныя ме ра пры ем ствы, а 
так са ма ад зна чаць, у тым лі ку і 
ма тэ ры яль на, леп шых ак ты віс-
таў. Гэ ты до свед мін чан вель мі 
ці ка вы, у іх ёсць ча му па ву чыц ца, 
лі чыць стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі.

Ча ка юц ца 
зме ны

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВІ ЛЫ 
ПАР КОЎ КІПАР КОЎ КІ

АД КРЫ ТЫЯ 
ДЛЯ КАН ТАК ТАЎ,

або Рэ гі я наль ная па лі ты ка 
на між дзяр жаў ным уз роў ні

У Санкт-Пе цяр бур гу ад бы ло ся па ся джэн не па ста ян най ка мі сіі 
Між пар ла менц кай Асамб леі СНД па вы ву чэн ні до све ду дзяр жаў на га 
бу даў ніц тва і мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. У ра бо це ка мі сіі ўдзель ні ча-
ла стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Свят ла на Ге ра сі мо віч. У Мін ску яна пра вя ла бры фінг па вы ні ках су-
стрэ чы пар ла мен та ры яў і экс пер таў кра ін Са друж нас ці.

Свят ла на Ге ра сі мо віч, у пры ват нас ці, па ве да мі ла пра аб мер ка ван не 
шэ ра гу за ко на пра ек таў у сфе ры мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, у тым лі ку 
пра ек таў но вых рэ дак цый ма дэль ных за ко наў «Аб агуль ных прын цы пах 
ар га ні за цыі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня», «Аб агуль ных прын цы пах ар га ні-
за цыі мяс цо вых фі нан саў», «Аб агуль ных прын цы пах і па рад ку на дан ня 
ор га нам мяс цо ва га са ма кі ра ван ня асаб лі вых дзяр жаў ных паў на моц-
тваў», «Аб ста ту се вы бар най асо бы мяс цо ва га са ма кі ра ван ня». Гэ тыя 
да ку мен ты бы лі да пра ца ва ныя ў ад па вед нас ці з за ўва га мі і пра па но ва мі 
дэ пу та таў пар ла мен таў кра ін СНД. Бы ло вы ра ша на пра цяг нуць ра бо ту 
над пра ек там ма дэль на га за ко на «Аб ас но вах рэ гі я наль най па лі ты кі», 
пра ек там кан вен цыі аб між рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве дзяр жаў — 
удзель ніц Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў.

Да па ся джэн ня ка мі сіі бы ло пры мер ка ва на пра вя дзен не між на род-
най кан фе рэн цыі «Шля хі па вы шэн ня ро лі рэ гі я наль ных і мяс цо вых ула д 
у са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці дзяр жаў Еў ро пы і СНД». Свят ла на 
Ге ра сі мо віч так са ма рас ка за ла жур на ліс там аб асноў ных мо ман тах 
ра бо ты кан фе рэн цыі, пад час якой яна вы сту пі ла з дак ла дам на тэ му 
«До свед і перс пек ты вы між рэ гі я наль на га і пры гра ніч на га су пра цоў-
ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь». І са праў ды, на шай кра і не тут ёсць чым 
па дзя ліц ца, пра што рас ка заць. Не вы пад ко ва і на кан фе рэн цыі, і ў яе 
ку лу а рах удзель ні кі аб мяр коў ва лі бе ла рус кую прак ты ку на ладж ван ня 
між рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва.

— Амаль усе вы сту поў цы ад зна ча лі на сы ча нае су пра цоў ніц тва 
з рэ гі ё на мі Бе ла ру сі. Мно гія звяр та лі ўва гу на тое, што на ша кра і на 
ад кры та для кан так таў, што ў нас ёсць до свед, які пе рай ма ец ца ін шы-
мі, у раз віц ці сель скай гас па дар кі, у доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый 
і на ват у гас цін нас ці, — з го на рам па ве да мі ла стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі.

На кан фе рэн цыі бы лі пры ня ты рэ ка мен да цыі, якія ў знач най сту пе ні 
да ты чы лі ся па вы шэн ня эфек тыў нас ці між рэ гі я наль на га і пры гра ніч-
на га су пра цоў ніц тва кра ін-су се дзяў. З гэ тай на го ды, па вод ле слоў 
Свят ла ны Ге ра сі мо віч, іш ла раз мо ва аб не аб ход нас ці ства рэн ня ў 
гла баль ным се ці ве адзі на га ін фар ма цый на га пар та ла кра ін СНД.

У Санкт-Пе цяр бур гу пра гу ча ла і пра па но ва пра вес ці на ступ нае 
па ся джэн не ка мі сіі ў Бе ла ру сі.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

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

— Ці азна чае гэ та, што лю дзі 
ра зу ме юць ва шы паў на моц твы 
па мыл ко ва?

— Яны ідуць да мя не ў пер шую 
чар гу па па ра зу мен не. З прось ба мі, 
якія не заў сё ды вы ка жаш чы ноў ні ку, 
аль бо ка лі зва рот да чы ноў ні каў не 
пры нёс плё ну. На прык лад, про сяць 
уста ля ваць па рэ нчы на лес віч ным 
пра лё це, пры браць пад вок на мі ста-
ян ку аў та ма бі ляў або спар тыў ную 
пля цоў ку, па чаць бу даў ніц тва ЖБК, 
якое бы ло сфар мі ра ва на яшчэ ў 
2011 го дзе. Не ка га хва люе чыс ці ня 
піт ной ва ды і пра дук таў хар ча ван ня. 
Ня даў на ўда ло ся лік ві да ваць ста ляр-
ную май стэр ню ЖЭ Са ў пад' ез дзе 
жы ло га до ме. Ко ла пы тан няў вель мі 
шы ро кае.

— Чым гэ та ко ла па він на быць 
аб ме жа ва на ў ідэа ле?

— На пэў на, пы тан ня мі, якія вар та 
бы ло б унес ці ў за ка на даў чыя пра-
ек ты і якія мо гуць пад штурх нуць да 
за ка на даў чай іні цы я ты вы... Але ха-
чу пад крэс ліць, што дэ пу тат лю бо га 
ўзроў ню па ві нен ве даць, што хва-
люе яго вы бар шчы каў, якія не да хо-
пы ёсць у акру зе і які мі да сяг нен ня-
мі рэ гі ён можа га на рыц ца.

— Вы ні ко му не ад маў ля е це?
— Не маю ма раль на га пра ва ска-

заць ча ла ве ку, што ён па мы ліў ся, 
прый шоў шы да мя не. Той жа жан-
чы не, сын якой стра ціў пра цу, нель-
га ад мо віць. У раз мо ве з ёй я зра-
зу ме ла, што сын яе сам ак тыў на не 
зай ма ец ца по шу кам пра цы, на ват 
не ве дае, што яго ма ці пай шла па 
да па мо гу. Без умоў на, бу ду зай мац-
ца і гэ тым пы тан нем так са ма, але ж 

трэ ба, каб і сын жан чы ны сам ха цеў 
вы пра віць сі ту а цыю.

— Ска жы це, а тое, што ча ты-
ром сем' ям, дом якіх зно сяць, 
пра па ну юць ад ну ква тэ ру, ня хай і 
вя лі кую па пло шчы, не з'яў ля ец-
ца на го дай за ду мац ца пра хі бы ў 
жыл лё вым за ка на даў стве?

— Са праў ды, хо чац ца па га дзіц-
ца. Але я па куль не га то ва ад ка заць 
на ва ша пы тан не ад на знач на, бо 
не да кан ца вы ву чы ла праб ле му. 
Згод на, што цяж ка па ся ліць у ад ну 
ква тэ ру трох не паў на лет ніх дзя цей 
з трох роз ных сем' яў і 80-га до ва га 
ча ла ве ка з за хвор ван нем апор на-
ру халь на га апа ра ту. Бу ду пра ца-
ваць над гэ тым пы тан нем.

— У мя не склад ва ец ца ўра жан-
не, што вы са мі — дэ пу тат Па ла ты 
прад стаў ні коў — хо дзі це па ка бі-
не тах чы ноў ні каў, як прос ты ча ла-
век. Ад на толь кі роз ні ца, што вы 
ма е це аса біс тыя кан так ты з ты мі, 
хто ў гэ тых ка бі не тах ся дзіць.

— Не зу сім так. Вы ву чыў шы 
гэ тую праб ле му на мес цы, ад на-
ча со ва вы ву чаю і нар ма тыў ную 
ба зу, і пра ва пры мя няль ную прак-
ты ку. Так, на пер шым эта пе дзе-
ян ні лю бо га дэ пу та та Пар ла мен та 
ма ла ад роз ні ва юц ца ад дзе ян няў 
вы бар шчы каў, але на на ступ ным 
пар ла мен та рыі ўжо па він ны аба ра-
няць іх ін та рэ сы ў най вы шэй шым 
за ка на даў чым ор га не кра і ны, пра-
цу ю чы над за ко на пра ек та мі. Ча-
ты ром сем' ям ка рыс тац ца ад ной 
кух няй, на ват ка лі яна 30 кв.м — не 
вы ра шэн не жыл лё вай праб ле мы. У 
ад роз нен не ад чы ноў ні каў, я аба ра-
няю ін та рэ сы лю дзей, а не ней ка га 
ве дам ства. Ме на ві та та му мя не і 

вы бі ра лі лю дзі, а не пры зна ча лі на-
чаль ні кі.

— На коль кі час та вы су ты ка е-
це ся са спа жы вец кі мі на стро я мі 
пры пры ёме гра ма дзян?

— На жаль, вель мі час та. Мя не 
здзіў ляе, ка лі лю дзі, на прык лад, лі-
чаць, што до гляд іх улас на га два ра і 
пад' ез да — аба вя зак толь кі ЖЭ Саў. 
Су пра цоў ні кі ЖЭ Саў не па спя ва юць 
за фар боў ваць ма люн кі на сце нах 
пад' ез даў і ліф таў, збі раць рэ клам-
ныя ліс тоў кі на пад ло зе ля паш то-
вых скрынь... Але хто ма люе гэ тыя 
гра фі ці? Хто кі дае па пер кі? Лю дзі 
ідуць да дэ пу та та з прось бай на вес-
ці па ра дак у пад' ез дзе, у той час як 
са мі мо гуць гэ та зра біць.

— Рас ка жы це пра спе цы фі ку 
ва шай вы бар чай акру гі.

— У Чка лаў скай вы бар чай акру-
зе №96 ня ма буй ных пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў, але зна хо дзіц ца 10 
ся рэд ніх школ і дзве ВНУ — Уні вер-
сі тэт куль ту ры і Ака дэ мія кі ра ван ня. 
Ад на з вост рых праб лем — сі ту а цыя 
са спар тыў ны мі збу да ван ня мі. У акру-
зе ёсць цу доў ная спар тыў ная пля-
цоў ка для мі ні-фут бо ла са штуч ным 
па крыц цём. Яна зна хо дзіц ца по бач з 
жы лым до мам, і адзін з жы ха роў гэ-
та га до ма не ад на ра зо ва звяр таў ся са 
скар га мі ў роз ныя ін стан цыі на кшталт 
та го, што яму вель мі пе ра шка джа юць 
кры кі дзя цей пад час гуль ні. Да вя ло-
ся шу каць кам пра міс, і ця пер дзе ці 
пас ля 21 га дзі ны на гэ ты ста ды ён не 
пры хо дзяць, але ж удзень ма юць маг-
чы масць зай мац ца спор там.

Акру га вель мі не ад на род ная. 
Ёсць у ёй мік ра ра ён, дзе пра жы вае 
шмат ама та раў вы піў кі, не пра цу ю-
чых. Як і мно гія дэ пу та ты, я ўзна-

чаль ваю Са вет гра мад ска га пунк та 
ахо вы пра ва па рад ку, у які ўва хо-
дзяць так са ма прад стаў ні кі ўсіх школ 
ра ё на. Мя не вель мі тур буе тое, што 
апош нім ча сам па вя лі чы ла ся коль-
касць нар ка ма наў і так сі ка ма наў 
ся род мо ла дзі. Гэ тая праб ле ма вы-
хо дзіць на пер шы план, і трэ ба пры-
маць не ад клад ныя за ха ды на дзяр-
жаў ным уз роў ні для яе вы ра шэн ня.

Ця пер аб мяр коў ва ец ца маг чы-
масць увя дзен ня аб сле да ван ня на-
ву чэн цаў на прад мет спа жы ван ня 
нар ка тыч ных рэ чы ваў пры зго дзе 
баць коў і ўдак лад нен ні мно гіх аб-
ста він. Бо мы ра зу ме ем, што на ват 
вы ха ван не дзі ця ці ў доб рай сям'і не 
вы клю чае для яго маг чы мас ці тра-
піць у нар ка тыч ную паст ку. На ад ной 
з га рад скіх на рад на мес нік на чаль-
ні ка ра ён на га ўпраў лен ня ўнут ра ных 
спраў па ве да міў, што мае фак ты пра 
тое, што ў кож най на ву чаль най уста-
но ве Мін ска сён ня ёсць вуч ні, якія 
рас паў сюдж ва юць нар ко ты кі. Гэ та 
вы зы вае сур' ёз ную за не па ко е насць 
за лёс на шай мо ла дзі.

Сён ня ў Па ла це прад стаў ні коў 
ідзе пра ца над вель мі сур' ёз ным 
да ку мен там, які да ты чыц ца ўзмац-
нен ня кры мі наль на га за ка на даў-
ства. Дэ пу та ты вы каз ва юць вель-
мі слуш ныя за ўва гі. На прык лад, 
Зі на і да Мі хай лаў на Манд роў ская 
лі чыць не аб ход ным уз мац ніць кры-
мі наль ную ад каз насць асоб, якія 
рас паў сюдж ва юць нар ко ты кі ў на ву-
чаль ных уста но вах, тры ма юць нар-
кап ры то ны.

— На коль кі ў вы ра шэн ні праб-
лем акру гі вам да па ма гае мяс цо-
вая вы ка наў чая ўла да?

— Без умоў на, без да па мо гі вы-

ка наў чай ула ды ні вод ны дэ пу тат 
не змо жа пра ца ваць плён на і вы-
ра шаць усе праб ле мы сва іх вы бар-
шчы каў. Мне вель мі пры ем на, што 
мя не ра зу ме юць у ад мі ніст ра цыі 
Каст рыч ніц ка га ра ё на ста лі цы. Дзя-
ку ю чы гэ та му мы вы ра ша ем боль-
шасць пы тан няў, з які мі звяр та юц ца 
гра ма дзя не. На прык лад, са мной 
зга дзі лі ся ў ад мі ніст ра цыі на конт 
та го, што ста ляр най май стэр ні не 
мес ца ў пад' ез дзе жы ло га до ма. 
Ёсць у ма ёй акру зе да мы, дзе ліфт 
уста ля ва ны не на пер шым па вер се, 
а па між пер шым і дру гім, а лес віч-
ны марш па між ліф там і ўва ход ны-
мі дзвя ры ма ў пад' езд ча мусь ці не 
мае па рэ нчаў. Пас ля май го зва ро ту 
ка му наль шчы кі гэ та зра зу ме лі і вы-
пра ві лі сі ту а цыю ў ад ным з да моў. 
Спа дзя ю ся, што та кая сі ту а цыя бу-
дзе вы праў ле на і ў ас тат ніх да мах.

Ка лі яшчэ бы ла дэ пу та там га рад-
ско га Са ве та дэ пу та таў, уз на чаль ва-
ла Ка мі тэт тэ ры та ры яль на га гра мад-
ска га са ма кі ра ван ня. Нам уда ло ся 
на ла дзіць вель мі доб рае су пра цоў-
ніц тва з ка му наль ны мі служ ба мі. Ад-
нак лі чу, што эфек тыў на пра ца ваць 
ка ле гі яль ныя ор га ны тэ ры та ры яль-
на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня мо-
гуць толь кі та ды, ка лі іх уз на чаль вае 
ча ла век, які мо жа зай сці ў лю быя 
дзве ры чы ноў ні каў.

Спа дзя ю ся, што мой зва рот у 
Гла баль ны эка ла гіч ны фонд, які 
спан сі руе асоб ныя эка ла гіч ныя ме-
ра пры ем ствы, да па мо жа ра ё ну вы-
ра шыць пы тан не, якое да ты чыц ца 
ста ну ва да ёма ў ра ё не Бе лай да чы 
ў мік ра ра ё не Ку ра соў шчы на. Ад-
мі ніст ра цыя ра ё на га то ва пры няць 
удзел у су фі нан са ван ні.

«Лю дзі ўпэў не ны: 
дэ пу тат па ві нен ім да па ма гаць»

«ПРО СІМ, МО ЛІМ, «ПРО СІМ, МО ЛІМ, 
УГА ВОР ВА ЕМ...»УГА ВОР ВА ЕМ...»

Збі ра юць ура джай у асноў ным 
тэх ні кай, але час та без да па мо гі 
лю дзей не абы сці ся. Та му шчы ру юць 
на па лет ках не толь кі мяс цо выя, але і 
ра бот ні кі з бір жы пра цы. За дзень тут 
мож на за ра біць 80 ты сяч бе ла рус кіх 
руб лёў, ды яшчэ ўзяць з са бой ко шык 
ага род ні ны.

— Я заў сё ды імк ну ся іс ці на су страч 
лю дзям, та му і вы ра шыў вы да ваць яшчэ 
і на ту раль ную апла ту, — рас па вя дае Ігар 
Па куш. — Трэ ба буль бу — да ём буль бу, 
трэ ба бу ра кі — ка лі лас ка!

— Нам і град кі свае мець не трэ ба! 
— усмі ха юц ца жан чы ны, што шпар ка 
збі ра юць вя лі кую са ка ві тую морк ву.

Пры яз джа юць «на га род ні ну» і 
пен сі я не ры, і мо ладзь. Ха ця ма ла дыя 
— хут чэй вы клю чэн не, чым пра ві ла. 

Гэ та па цвяр джа юць і ва ўпраў лен ні 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не Ма ла дзе чан ска га ра ён на га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та. Па вод ле слоў 
на мес ні ка на чаль ні ка ўпраў лен ня 
па пы тан нях за ня тас ці Тац ця ны 
Му чын скай, для не пра цу ю чых гра   ма дзян 
гэ та доб рая да па мо га і, на пэў на, 
маг чы масць на рых та ваць ага род ні ну 
на зі му. Праў да, не ка то рыя гас па дар кі 
да юць або толь кі гро шы, або толь кі 
ага род ні ну. Ігар Па куш у гэ тым 
вы пад ку — вы клю чэн не. Ды і да лё ка 
не пер шы год ён дае маг чы масць 
пад за ра біць жы ха рам з Ра даш ко віч і 
Ма ла дзе чан ска га ра ё на.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА. 
Фо та аўтара.

Ма ла дзе чан скі ра ён.

ЕДУЦЬ ЕДУЦЬ 
«НА ГА РОД НІ НУ»«НА ГА РОД НІ НУ»

На па лях ад ной з леп шых у Мін скай 
воб лас ці фер мер скай гас па дар кі Іга ра 
Па ку ша з Ма ла дзе чан ска га ра ё на заўсёды 
збіраюць багаты ўраджай.  На пра ця гу 
двац ца ці га доў фер мер зай ма ец ца тым, 
што вы рошч вае на сва іх 560 гек та рах 
ка пус ту і морк ву, бу ра кі, буль бу і цы бу лю 
для ўсёй рэс пуб лі кі.
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