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 Пра па но ву з але яй ад ра ён на га цэнт-
ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі на род ныя абран-
ні кі пад тры ма лі, як той ка заў, абедз вю ма 
ру ка мі. А іх, у сваю чар гу, кі раў ні кі мяс-
цо вых ар га ні за цый і прад пры маль ні кі. 
Спра ва доб рая і за па тра ба ва ная.

— Пра тое, што ла вак у пар ку не ха-
пае, мне пры хо дзі ла ся чуць у тым лі ку і 
ад свай го сы на, — ка жа Ула дзі мір Ва лян-
ці на віч. — Гэ та лю бі мае мес ца ад па чын ку 
мо ла дзі, а вось пры ту ліц ца ім ня ма дзе.

Га лоў ны дзяр жаў ны сан урач ра ё на 
Вік тар Ша пя ле віч ра зам з Ула дзі мі рам 
Кні гай увесь ін тэр нэт «пе ра ры лі,» каб 
знай сці най больш ары гі наль ныя лаў кі. 
Жыл ка м га су, на прык лад, да ру чы лі зра-
біць та кую, дзе за мест но жак — ся лян-
скія лап ці. Яна, да рэ чы, ужо ўста ля ва на 
ў пар ку. Але хут ка з'я вяц ца і ас тат нія 
шэсць. Пры чым ад роз ных вы твор цаў, 
двое з якіх прад стаў ля юць у Клі ча ве пры-
ват ны біз нес.

Тое, што спра ва ро біц ца не дзе ля 
га лач кі, упэў ні ла ся аса біс та. На ма іх 
спа да рож ні каў, якія го ра ча аб мяр коў ва-
лі дэ та лі пра ек та на па куль што пус той 

алеі, ува гу звяр та лі на ват пра хо жыя. Яны 
чу лі сло вы «лаў кі», «фан тан», «ру сал ка», 
«ліх та ры» і, на пэў на, не ве ры лі сва ім ву-
шам. Ці маг чы ма та кое ў ма лень кім рай-
цэнт ры? Аказ ва ец ца, маг чы ма. І фан тан, 
і ру сал ка так са ма фі гу ру юць у пра ек це. 
Фан тан — спра ва ка му наль ні каў, а вось 
ру сал ку бя рэц ца зра біць вя до мы ў ра ё не 
май стар Пётр За ікін. Ён за раз зай ма ец ца 
мас тац кім афарм лен нем гэ та га пры го-
жа га ку точ ка. Да рэ чы, яго драў ля ны мі 
скульп ту ра мі «за се ле ны» ўвесь Клі чаў. 
І гэ та не прос та ней кая там без гус тоў-
шчы на — кож ны прад мет мае свой сэнс і 
пры зна чэн не. Для алеі без шкод ных звы-
чак ён пры ду маў «ві зі тоў ку» ў вы гля дзе 
вы ра та валь на га кру га 
і зме шча на га па ся-
род яго сэр ца — яно 
ж най больш па ку туе 
ад на ша га бяз вол ля. 
Знак раз мес ціц ца на 
ме та ліч най ар ма ту ры, 
над якой ужо пра цуе 
яшчэ ад на клі чаў ская 
ар га ні за цыя.

У пар ку так са ма 
з'я віц ца шэ раг зна каў, 
якія (на рус кай і анг-
лій скай мо вах) бу дуць 
на гад ваць — ку рэн не за ба ро не на! А каб 
ні хто гэ ты за клік не іг на ра ваў, па алеі бу-
дзе пе ры я дыч на пра гуль вац ца мі лі цэй скі 
па труль.

Вік тар Ша пя ле віч, за кла по ча ны ахо-
вай зда роўя сва іх зем ля коў, вель мі 
ўдзяч ны стар шы ні рай са ве та: «Ён сам не 
мае шкод ных звы чак і заў сё ды пад трым-
лі вае на шы пра ек ты». Ус па мі нае, як не-
каль кі га доў та му ня ўрымс лі вы дэ пу тат, 
які зай маў зу сім ін шую па са ду, за ха піў ся 
ідэ яй зра біць на мес цы за кі ну та га кар'-
е ра лыж ную тра су. Ува со біць у жыц цё 
яе да па маг лі ўсё тыя ж ляс гас, ПМК-89, 
ДРБУ-126, ра ён ныя элект ра сет кі. У спра-
ву так са ма не бы ло ўкла дзе на ні вод на га 
бюд жэт на га руб ля. І гэ та ня гле дзя чы на 
тое, што для 250-мет ро ва га на сы пу бы ло 
пры ве зе на амаль 200 «МА Заў» грун ту і 
асвет ле на 1600 мет раў тра сы! «Да хо дзі-
ла да ка міч на га, — усмі ха ец ца Ула дзі мір 
Кні га.— Слу пы ста рыя знай шлі, а вось з 
лям пач ка мі ні як не маг лі вы ра шыць пы-

тан не. Дзя куй доб рым 
лю дзям — да па маг лі». 
Ка лі тра са за пра ца-
ва ла, ад жа да ю чых 
па ка тац ца ад бою не 
бы ло. Як бы лы вы ра-
та валь нік, пад пал коў-
нік унут ра най служ бы 
МНС, Ула дзі мір Кні га 

са спор там на «ты». Сам лю біць зай мац-
ца кань ко вым бе гам на лы жах і ін шых 
за ах во ціў. На ват зра біў з пад руч на га 
ма тэ ры я лу ка ток, якім пра са ва лі пе рад 
спа бор ніц тва мі снег. Гле дзя чы на яго, на 
лы жы ўста лі і ін шыя кі раў ні кі ра ё на, якія 
ра ней пра гэ та на ват і не ду ма лі.

За раз у Клі ча ве збі ра юц ца рэа лі за-
ваць яшчэ адзін эка ла гіч ны пра ект — 
упры го жыць хвой ны мі дрэ ва мі ву лі цу 
Ле нін скую. Ула дзі мір Кні га пад лі чыў, што 
спат рэ біц ца 100 туй і 90 дрэў яд лоў цу. 
У ляс га се са джан цы да 50 сан ты мет раў 
каш ту юць 37 ты сяч і 19 ты сяч руб лёў ад-
па вед на. Хі ба ж гэ та гро шы? Та кую су му 
мо жа ах вя ра ваць лю бы не абы яка вы да 
свай го го ра да жы хар, а для ар га ні за цыі 
— гэ та і на огул «ка пей кі».

— Аса біс та я вы ра шаў, што па са джу 
15 ша ра па доб ных вер баў, — ка жа на род-
ны абран нік. — Яны так са ма тан ныя — 
уся го 19 ты сяч руб лёў за дрэ ва. Хо чац ца, 
каб у го ра дзе бы ло пры го жа і кам форт-

на. І тое, што наш па чын зга дзі лі ся пад-
тры маць ін шыя, вель мі ра дуе. Ха це ла ся 
б зра біць у Клі ча ве зя лё ны ку то чак у 
сты лі Рэ не сан са. Ідэю я пад гля дзеў у ін-
тэр нэ це, а ў ляс га се па абя ца лі да па маг-
чы яе ажыц ця віць.

Яшчэ ад на за па вет ная ма ра Ула дзі-
мі ра Кні гі — зра біць у Клі ча ве су час ную 
пля цоў ку па мі ні-фут бо ле. «Та кую ж, як 
у Бы ха ве. Яна з'я ві ла ся дзя ку ю чы са-
цы яль на му пра ек ту «Род ная ста рон ка 
— дзе цям», — ка жа ён. — Іні цы я та ры 
пра ек та — пра ва ўла даль нік гэ та га ганд-
лё ва га зна ка і Бе ла рус кая фе дэ ра цыя 
фут бо ла — на пра ця гу 5 га доў пла ну юць 
зра біць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 118 шмат-
функ цы я наль ных два ро вых спар тыў ных 
пля цо вак круг ла га до ва га вы ка ры стан-
ня. У на шым рай цэнт ры, на жаль, ня ма 
ні нар маль най спарт за лы, ні ба сей на, 
ні ля до вай арэ ны, як у ін шых га ра дах. 
Спа дзя ю ся, што ў Мінс пор ту, ку ды я на кі-
ра ваў зва рот, па ста вяц ца да нас з па ра-
зу мен нем.

Не вы ключ на, што з ча сам ва кол га-
рад ско га пар ку ў Клі ча ве з' явіц ца яшчэ 
і лы жа ро лер ная тра са. Цяж ка на ват 
ўя віць, коль кі гро шай гэ та мо жа каш та-
ваць. Але мне зда ец ца, што ў стар шы ні 
рай са ве та, які так са ма за га рэў ся гэ тай 
ідэ яй, атры ма ец ца іх знай сці.

Фо та аўтара.
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«Выдавецкі дом «Звязда»

Аляк сандр Ма та рас, на чаль нік 
аб лас ной зем ле ўпа рад ка-
валь най служ бы, лічыць, што 
на вя дзен не па рад ку на зям лі — 
гэта стварэнне бяс печ ных умо ў 
пра жы ван ня, якасць жыц ця 
лю дзей і, вя до ма ж, па зі тыў ныя 
зме ны ў эка но мі цы.

Т
ОЛЬ КІ за ча ты ры з па ло вай га ды 
на Го мель шчы не бы ло зне се на ка-
ля 20 ты сяч ста рых хат. Ня гле дзя-

чы на ста ноў чую ды на мі ку і пэў ныя пос-
пе хі на фо не ін шых рэ гі ё наў рэс пуб лі кі, 
ёсць шмат мо ман таў, якія вы клі ка юць 
за кла по ча насць. Бо 12 ты сяч пус ту ю чых 
да моў яшчэ ча ка юць вы ра шэн ня свай го 
да лей ша га лё су.

Між тым афі цый ная ста тыс ты ка ча-
сам знач на ра зы хо дзіц ца з рэ аль най 
сі ту а цы яй. Вы ез ды спе цы я ліс таў зем-
ле ўпа рад ка валь най служ бы на мес цы 
па каз ва юць, што фак тыч на без гас па-
дар чых да моў знач на больш. На прык-
лад, па звест ках Руд ня-Ма ры мо наў ска га 
сель са ве та Го мель ска га ра ё на, на яго 
тэ ры то рыі ня ма ні вод най пус ту ю чай і 
трух ля вай ха ты, ад нак рэ аль на толь кі ў 
трох вёс ках іх вы яў ле на 12. Ана ла гіч ная 
сі ту а цыя паў сюд на.

Спра ва ў тым, што мно гія з та кіх да-
моў ма юць гас па да ра, які вель мі доў га 
ду мае, што ра біць са спад чын най ма ё-
мас цю. Яна ж тым ча сам пры хо дзіць у 
за пус цен не. Як той ка заў, і сам не гам, 
і дру го му не дам. Сель са ве ты па він ны 
пра ца ваць з улас ні ка мі і схі ляць іх або 
да пры вя дзен ня бу дын ка і тэ ры то рыі ў 
на леж ны стан, або да пе ра да чы яго ў 
ка му наль ную ўлас насць. Там, дзе стар-
шы ні сель вы кан ка маў упар та на гад-
ва юць улас ні кам до ма ўла дан няў аб іх 
аба вяз ках, ра бо та ідзе: з па чат ку го да 
на Го мель шчы не пры ве дзе на ў па ра дак 
без зно су 1127 да моў (леп шыя ў гэ тым 
кі рун ку — Лель чыц кі, На раў лян скі і Жыт-
ка віц кі ра ё ны).

А
ЛЕ ня рэд кія вы пад кі, ка лі кі раў-
ні кі сель скай ула ды кан ста ту юць 
факт на яў нас ці ўлас ні каў, але 

сіс тэм най пра цы з імі не пра вод зяць, 
зай ма юць па зі цыю ча кан ня, ад зна чае 
Аляк сандр Ма та рас.
— У вы ні ку ў Бра гін скім, Бу да-Ка ша-
лёў скім і Ра га чоў скім ра ё нах пры кла даў 
ста ноў ча га ўплы ву на ўлас ні каў не знай-
шло ся на огул. Асоб ныя рай вы кан ка мы, 
па ру ша ю чы Указ № 100, пе ра ста лі ўклю-
чаць пус ту ю чыя бу дын кі ў ад па вед ны 
рэ гістр, што вы клю чае пра ва вы кан ка ма 
на зва рот у суд.

Па коль кі на мес цах ад сут ні чае іні цы-
я ты ва па на леж ным вы ка нан ні па тра-
ба ван няў, з бо ку кі раў ніц тва воб лас ці 
сё ле та да ўсіх ра ё наў бы ло да ве дзе на 
за дан не па зно се 5723 да моў. Але яно 
мо жа быць не вы ка на на, бо па вы ні ках 
вась мі ме ся цаў зне се на толь кі 58%. Да-
рэ чы, у сель са ве тах ка жуць, што праб-
ле ма не ў вы дат ка ван ні ад па вед ных 
фі нан саў, а ў пад рых тоў цы па трэб ных 
да ку мен таў. Праў да, што да гро шай, 
якія вы дзя ля юц ца не па срэд на на пра-
вя дзен не зно су, — тут вы свет лі ла ся дзіў-
ная рэч. Аказ ва ец ца, у Ма зыр скім ра ё не 
та кія ра бо ты па зно се мож на вы ка наць 
за 3,5 млн руб лёў, а ў Доб руш скім — 
аж за 11,6. (Апош няя ліч ба вы клі ка ла 
са праўд нае абу рэн не стар шы ні Го мель-

ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мі ра Двор ні-
ка, які па пра сіў тэр мі но ва ра за брац ца з 
іс ну ю чай сі ту а цы яй.) 

Як вы ка рыс тоў ваць пус ту ю чыя ха ты, 
пе ра да дзе ныя ў ка му наль ную ўлас насць 
згод на з Ука зам № 100? Сель са вет мо-
жа пра да ваць іх па спро шча най пра цэ-
ду ры — без па пя рэд няй рэ гіст ра цыі ў 
якас ці аб' ек таў не ру хо май ма ё мас ці. 
Та кім чы нам, пад каз ва юць спе цы я ліс ты 
зем ле ўпа рад ка валь най служ бы, мож на 
бы ло б хут ка знай сці но вых гас па да роў, 
асаб лі ва для бу дын каў у вёс ках уз доўж 
Пры пя ці. Ах вот ні каў мець да чу ў та кім 
пры ваб ным мес цы зной дзец ца да стат-
ко ва. Між ін шым, во пыт у гэ тым кі рун ку 
ёсць. У спі се сель вы кан ка маў, якія пра-
да юць пус ту ю чыя ха ты, — Бар шчоў скі і 
Азер шчан скі Рэ чыц ка га ра ё на.

Н
Е менш важ нае і вы ка ры стан не 
зем ляў, якія вы зва лі лі ся пас ля 
зно су, пе ра да ча іх у сель гас аба-

рот. Спе цы я ліс ты аб лас ной служ бы 
зем ле ўпа рад ка ван ня пад лі чы лі, што 
пры быт кі ад вы ка ры стан ня па лет каў 
пад сель гас куль ту ры мож на атры маць 
ужо ў пер шы год пас ля зно су. І ўсё ж у 
боль шас ці ра ё наў сель ска гас па дар чыя 
ар га ні за цыі зай ма юць зем лі на се ле ных 
пунк таў не ах вот на, та му тут вель мі важ-
ная па зі цыя кі раў ніц тва ра ё наў, — пад-
крэс лі вае Аляк сандр Ма та рас:

— Дзе гэ та па зі цыя ёсць — там ёсць 
і вы нік. Так ад бы ва ец ца ў Ра га чоў скім, 
На раў лян скім, Ма зыр скім ра ё нах, дзе 
ўсе зем лі ак тыў на ўцяг ва юц ца ў аба рот. 
Там, дзе зям лю не маг чы ма ўцяг нуць у 
сель ска гас па дар чы аба рот ці пе ра даць 
гра ма дзя нам, ві да воч ны ва ры янт — ле-
са гас па дар чая вы твор часць. Ка лі ж ёсць 
не аб ход насць па кі даць участ кі ў зем лях 
агуль на га ка ры стан ня, то не аб ход на 
ства раць на іх дзі ця чыя пля цоў кі, пар кі, 
ма лыя ар хі тэк тур ныя фор мы і гэ так да-
лей, пра ду хі ля ю чы за рас тан не і пе ра тва-
рэн не ў мес цы для зва лак смец ця.

Уся ад каз насць за ра бо ту з трух ля-
вы мі і пус ту ю чы мі ха та мі ля жыць на 
стар шы нях сель вы кан ка маў, якія па він-
ны быць паў на моц ны мі гас па да ра мі на 
сва ёй тэ ры то рыі (гэ та пад крэс лі ва ла ся 
і пад час апош ня га па ся джэн ня абл вы-
кан ка ма). Па він на быць рас пра ца ва на 
сіс тэ ма, за сна ва ная на ўза е ма дзе ян ні 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, вы ка наў-
чых і рас па рад чых ор га наў усіх уз роў-
няў і іх струк тур ных пад раз дзя лен няў, 
а так са ма ад па вед ных суб' ек таў гас па-
да ран ня.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

АЛЕЯ БЕЗ ШКОД НЫХ ЗВЫ ЧАК

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

Акра мя та го, больш ак тыў на 
па він на ўка ра няц ца но вая фор ма 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня — 
да мы са ма стой на га су мес на га 
пра жы ван ня. Ро да на чаль ні кам 
тут стаў у 2011 го дзе Смар гон скі 
ра ён, по тым гэ тая ідэя бы ла пад-
тры ма на ў Дзят лаў скім, Лід скім, 
Іў еў скім, Во ра наў скім, Сло нім-
скім ра ё нах. Сё ле та та кія да мы 
(дзе за бяс печ ва юц ца зруч ныя 
і бяс печ ныя ўмо вы пра жы ван-
ня па жы лых лю дзей пры знач на 
мен шых фі нан са вых за тра тах у 
па раў на нні з ін шы мі са цы яль-
ны мі ўста но ва мі) па він ны быць 
уве дзе ны ў экс плу а та цыю і ў шэ-
ра гу ін шых ра ё наў.

Да рэ чы, на пры кла дзе Гро-
дзен шчы ны пы тан не аб за ка-
на даў чым ста ту се да моў са ма-
стой на га су мес на га пра жы ван ня 
ця пер раз гля да ец ца на ўзроў ні 
рэс пуб лі кі.

СПРА ВЫ РЭ АЛЬ НЫЯ 
І «ПА ПЯ РО ВЫЯ» 

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

Ана толь Ру бі наў ухва ліў во-
пыт до гля ду ка а пе ра тыў на га 
до ма ў Са лі гор ску, які на ве-
да лі чле ны Са ве та па ўза е ма-
дзе ян ні.

— Дом у вель мі доб рым 
ста не. Ча му? Бо тут вы бу да-
ва на сіс тэ ма пад тры ман ня па-
рад ку. Ёсць ча ла век, яко га вы-
бра лі і яко му да плач ва юць за 
тое, каб ён са чыў за па рад кам 
у до ме і пры не аб ход нас ці звяз-
ваў ся з ад па вед ны мі служ ба-
мі. І ро біць ён гэ та, як пра ві ла, 
хут ка, бо і сам за ці каў ле ны ў 
тэр мі но вым вы ра шэн ні пэў най 
праб ле мы: ён жы ве ў гэ тым 
до ме, а не прос та збо ку пры-
хо дзіць за раб ляць гро шы. Так 
і ў вёс цы: лю дзі, якія жы вуць 
там, больш за ўсіх за ці каў ле ны 
ва ўлад ка ван ні свай го жыц ця. 
Яны па він ны мець маг чы масць 
са ма стой на пры маць ра шэн ні і 
ар га ні зоў ваць сваю пра цу.

Больш
паў на моц тваў 

Пад час па ся джэн ня Ана толь 
Ру бі наў вы ка заў дум ку, што ў 
кра і не ёсць не аб ход насць у но-
вых па ды хо дах для па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці ор га наў мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня.

— Са мае га лоў нае ў гэ тым 
вы пад ку — па вы шэн не ўзроў-
ню паў на моц тваў, іні цы я ты вы і 
за ці каў ле нас ці на мес цах. Лю-
дзям трэ ба даць больш маг-
чы мас цяў для гэ та га, та ды ў іх 
бу дзе раз ві вац ца не аб ход нае 
па чуц цё гас па да ра, — ад зна-
чыў Ана толь Ру бі наў.

У сваю чар гу Ся мён ША-
ПІ РА, стар шы ня Мінск ага 
аб лас но га вы ка наў ча га ка-
мі тэ та, па ве да міў, што ў Мін-
скай воб лас ці ўжо рэа лі зу ец ца 
экс пе ры мент, сут насць яко га ў 
тым, каб па вы сіць ад каз насць 
ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня.

— У апош нія га ды ор га ны 
дзяр жаў на га кі ра ван ня ўзя лі на 
ся бе тыя за да чы, якія па він ны 
вы ра шац ца на мес цах. Да рэ чы, 
дзярж ор га ны не заў сё ды гэ тыя 
за да чы вы ра ша лі эфек тыў на. 
Каб вы пра віць сі ту а цыю, мы 
вы дат ка ва лі 4 трыль ё ны бе ла-
рус кіх руб лёў — гэ та срод кі на 
бу даў ніц тва, па ляп шэн не якас-
ці да рог, пад трым ку ЖКГ... Гэ-
тыя гро шы мы раз мер ка ва лі па 
ра ё нах воб лас ці ў за леж нас ці 
ад коль кас ці на сель ніц тва.

Та кім чы нам, ра ё ны атры-
ма лі маг чы масць са ма стой на 
вы ра шаць, на якія мэ ты не аб-
ход на на кі ра ваць атры ма ныя 
срод кі.

— У на ступ ным го дзе мы 
ма ем на мер пра цяг нуць гэ тую 
прак ты ку, — па ве да міў Ся мён 
Ша пі ра, — бо экс пе ры мент па-
ка заў: пры на яў нас ці на мес-
цах срод каў хут чэй вы ра ша-
юц ца тыя пы тан ні, якія ра ней 
зда ва лі ся вель мі скла да ны мі. 
Прос та ра ней кі раў ні кі ра ё наў 
пры яз джа лі ў Мі набл вы кан-
кам і пра сі лі гро шы, а ця пер 
яны са ма стой на ду ма юць, як 
ра зум на раз мер ка ваць і ку ды 
на кі ра ваць гэ тыя срод кі.

Ана толь Ру бі наў ста ноў ча 
аца ніў та кі во пыт. Ён пад крэс-
ліў, што гэ тую іні цы я ты ву вар-
та пад трым лі ваць і ў да лей-
шым.

Кі раў нік Мін скай воб лас ці ў 
сваю чар гу па ве да міў, што ў 
рэ гі ё не рэа лі зу ец ца яшчэ адзін 
ці ка вы экс пе ры мент.

— Мы вы дзе лі лі 300 міль яр-
даў бе ла рус кіх руб лёў і змяс-
ці лі іх у фонд, з яко га кі раў ні кі 
на ву чаль ных і ўра чэб ных ар-
га ні за цый мо гуць браць срод кі 
на ра монт і бу даў ніц тва сва іх 
аб' ек таў. Та кі экс пе ры мент до-
сыць па спя хо ва апра ба ва ны ў 
Гро дзен скай воб лас ці, а за раз 
гэ ты ме ха нізм хоць і цяж ка, але 
ўка ра ня ец ца і ў нас.

* * *
Як ба чым, на мес цах важ-

ная не толь кі на яў насць 
гро шай. Не аб ход на пра віль-
на ар га ні за ваць дзе ян ні па 
доб ра ўпа рад ка ван ні. Трэ ба, 
каб лю дзі зра зу ме лі, што 
гэ та ро біц ца для іх. І лепш 
за ўсё, ка лі за не аб ход ную 
пра цу бу дуць брац ца яны 
са мі — на ту раль на, за пэў-
ную да пла ту. У гэ тым вы-
пад ку за ці каў ле насць бу дзе 
двай ная — і гро шы за ра біць, 
і доб ра вы ка наць пра цу, ад 
якой за ле жыць і ўлас ны кам-
форт.

СВАЯ СЯ РОД СВА ІХ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Асоб нае пы тан не — пры ва ты за цыя жыл ля, 
якая для ста рых лю дзей з'яў ля ец ца не зу сім 
зра зу ме лым пра цэ сам. І вось тут Ні на Аляк-
санд раў на — вель мі каш тоў ная да рад чы ца. 
Пад ка жа, ку ды звяр нуц ца, як пра віль на за поў-
ніць па пе ры і г. д. Яна, да рэ чы, не зу сім згод на 
з цэ на мі на аў кцы ё нах па про да жы сва бод-
ных участ каў зям лі. Ска жам, на вош та за гні-
лую хі ба ру з за рос лы мі хмыз ня ком «сот ка мі» 
браць з па куп ні ка шмат гро шай? Ча ла ве ку і 
так прый дзец ца моц на ўклас ці ся ў на вя дзен не 
па рад ку на за кі ну тай ся дзі бе.

Ні на Аляк санд раў на — вя лі кая пры хіль ні ца 
пра вя дзен ня свя таў вё сак. Пад час пад рых-
тоў кі да іх, па яе сло вах, ад бы ва ец ца згур та-
ван не лю дзей на вы ка нан не ка рыс най агуль-
най спра вы, з'яў ля ец ца маг чы масць пра явіць 
бе ла рус кую гас цін насць. Ну і, без умоў на, са ма 
вёс ка пры га жэе. Без пе ра больш ван ня, пры-
кла дам для ін шых ста ла свят ка ван не 570-год-
дзя Груз да ва.

Жы ха рам Груз да ва ў пэў ным сэн се па шан-
ца ва ла: у іх ёсць па мяш кан не для пра вя дзен ня 
су стрэч. У гэ тым бу дын ку ра ней бы ла біб лі я-
тэ ка, по тым яе ска ра ці лі. Цяж ка ска заць, які 
лёс на пат каў бы бу ды нак, каб не ак тыў ныя 
дзе ян ні ста рас ты. Яна звяр ну ла ся ў рай са вет 
з прось бай знай сці ра шэн не, якое да зва ля ла 
б вяс коў цам вы ка рыс тоў ваць дом для сва іх 
схо даў.

Як ап ты міст па на ту ры, яна ба чыць аб на-
дзей лі выя пры кме ты вяс ко ва га жыц ця.

— Я пад лі чы ла — на на ва год няй «ёл цы» 
пры сут ні ча лі 22 дзі ця ці і пад лет кі. Для 98 два-
роў не бла гая ста тыс ты ка. Пры ем на ба чыць 
ма ла дых ма ці з ка ляс ка мі, — га во рыць ста-
рас та.

Без ка ро вы
двор пус ты 

Не па ко іць Ні ну Аляк санд раў ну і тое, што 
сён ня пе ра важ ная боль шасць ма ла дых сем' яў 
вяс коў цаў не тры ма юць ка роў, не зда юць ма-
ла ко. «Кло па ты ж не вя лі кія», — жар туе яна, — 
па да іла ды за плот вяд ро вы нес ла». Хоць праз 
хві лі ну-дру гую ўжо на поў ным сур' ё зе га во рыць 
аб тым, як гэ та скла да на і ад каз на — да гля даць 
жы вё лу. З су мам ад зна чае, што ле тась у вёс цы 
бы ло 24 ка ро вы, ця пер ужо 17. Са ма Ста не віч, 
ня гле дзя чы на ўзрост, не хо ча па куль раз віт-
вац ца з кар мі цель кай. Усё жыц цё тры ма ла не 
ад ну, а на ват дзве ка ро вы. Ця пер за ста ла ся 
ад на. Яе бу дзе тры маць, па куль зда роўе да-
зво ліць, бо без ка ро вы двор ні бы пус ты.

Ні ну Аляк санд раў ну су ця шае, што на тэ ры-
то рыі сель са ве та ёсць у яе ад на дум цы. На-
прык лад, Зоя Мі хай лаў на Са ка лоў ская, якая 
ра зам з му жам, ве ту ра чом па пра фе сіі, тры-
ма юць то 4, то 5 ка роў! За апош нія дзе сяць 
дзён на зда чы пры клад на 800 літ раў ма ла ка 
яны за ра бі лі больш за 3 міль ё ны руб лёў. За 
ме сяц пры та кіх аб' ёмах за ро бак мо жа склас ці 
ка ля 10 міль ё наў. Чым не ўзор для ма ла дых, 
якія хо чуць су час ны дом з усі мі вы го да мі па-
бу да ваць ці но вую ма шы ну на быць? Праў да, 

усё ж за ста юц ца ніз кі мі за ку пач ныя цэ ны на 
ма ла ко, якое здае на сель ніц тва. Ка лі яго ад-
вез ці на про даж у Ма ла дзеч на, то мож на ўдвая 
да ра жэй пра даць. Та му вяс коў цаў трэ ба ма тэ-
ры яль на за ах воч ваць, каб тры ма лі жы вё лу.

***
Ня даў на ў Груз да ва прый шла пры ем ная на-

ві на: па вы ні ках кон кур су, які пра хо дзіў па іні-
цы я ты ве Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
ся род сель скіх, па сял ко вых, га рад скіх Са ве таў 
дэ пу та таў, ор га наў гра мад ска га тэ ры та ры яль-
на га са ма кі ра ван ня, ста рас та вёс кі Груз да ва 
за ня ла 2-е мес ца ў воб лас ці і ўзна га ро джа на 
дып ло мам і гра шо вай прэ мі яй.

Стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Вік тар НЕ ВЯ РО ВІЧ:

— Са свай го бо ку, ра ён ная ўла да імк нец ца 
пад трым лі ваць ста раст ма раль на і ма тэ ры яль-
на. Не за бы ва ем пра іх пры пад вя дзен ні вы ні-
каў го да ся род леп шых па пра фе сіі ў ра ё не (для 
іх ёсць спе цы яль ная на мі на цыя). Пе ра мож ца 
ўзна га родж ва ец ца гра ма тай і прэ мі яй — 10 ба-
за вых ве лі чынь. Ім ёны леп шых за но сяц ца на 
ра ён ную Дош ку го на ру. Там, да рэ чы, зме-
шча ны фо та парт рэт леп шай ста рас ты ра ё на 
2013 го да — Ні ны Аляк санд раў ны Ста не віч.

Су мес ным ра шэн нем прэ зі ды у ма рай са ве та 
і рай вы кан ка ма пры ня ты за ха ды па ўдас ка-
на лен ні ма тэ ры яль на га сты му ля ван ня пра цы 
ста раст вё сак. Да ку мен там пра ду гледж ва-
юц ца вы пла ты за кож ны квар тал. Іх па мер 
за ле жыць ад коль кас ці на сель ніц тва ў вёс цы. 
Ка лі ў ёй на ліч ва ец ца да 50 два роў, то вы пла-
та скла дае 0,5 ба за вай ве лі чы ні. Да 100 два-
роў — 1 ба за вая ве лі чы ня. Звыш 150 два-
роў — 1,5 ба за вай ве лі чы ні. Не вя лі кія гро шы, 
але ж і яны не ліш нія.

Ма ла дзе чан скі ра ён.

«ЗВЕР ХУ» 
ВІ ДАЦЬ НЕ ЎСЁ

Пётр За ікін: «Ві зі тоў ка для бу ду чай алеі
на па ло ву га то вая».

Пла нёр ка з вы ез дам на мес ца. Вік тар Ша пя ле віч, 
Ула дзі мір Кні га і Пётр За ікін на бу ду чай алеі.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ 

КА ЛІ СЦЕ НЫ ЎЖО 
НЕ ДА ПА МА ГА ЮЦЬ 

Як тэр мі но ва па збаў ляц ца ад пус ту ю чых 
і ста рых хат у сель скай мяс цо вас ці?

Вік тар МА РО ЗАЎ, пра ку рор Гро дзен скай воб лас ці:
— Па куль пер са наль на не пач нём указ ваць на дрэн ную ра бо ту тым ці 

ін шым служ бо вым асо бам, бу дзем мець «уво гу ле». А так нель га. Трэ ба, 
каб кож ны ад каз ваў за вы ка нан не сва іх аба вяз каў, у тым лі ку і дэ пу та ты. 
Як так: у на се ле ным пунк це за гі ну лі лю дзі на па жа ры, а дэ пу тат па гэ тай 
акру зе ні ра зу ў тую вёс ку не вы ехаў, не прай шоў ся па да мах, дзе жы вуць 
ста рыя, і не па ці ка віў ся праб ле ма мі сва іх вы бар шчы каў?.. Ці пра цу юць 
там па жар ныя апа вя шчаль ні кі? А мо жа, печ ку трэ ба ад ра ман та ваць?

Ана толь ЗІМ НА ВО ДА, стар шы ня ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не Гро дзен ска га абл вы кан ка ма:

— Мы вы ву чы лі сі ту а цыю з апа вя шчаль ні ка мі і ба чым, што знач ная 
іх част ка што год уста наў лі ва ец ца… ад ным і тым жа лю дзям. Або апа вя-
шчаль нік зня лі і вы кі ну лі, або ён зла маў ся — ідзе паў тор ная ўста ноў ка. За 
пе ры яд дзе ян ня гэ тай пра гра мы паў тор на ўста ля ва на ка ля 1300 АПА — 
гэ та больш за 80 міль ё наў руб лёў бюд жэт ных срод каў. На жаль, да ступ-
насць са цы яль най да па мо гі ад су ну ла аба вя зак гра ма дзян кла па ціц ца пра 
ўлас ныя до ма ўла дан ні на дру гі план — гэ та пе ра кла дзе на на дзяр жаў ныя 
ор га ны. Та му ўсе суб' ек ты пра фі лак ты кі па він ны больш жорст ка пры-
мя няць ме ры, у тым лі ку ад мі ніст ра цый на га ўздзе ян ня, да лю дзей, якія 
іг на ру юць нор мы бяс пе кі. Вы кан ка мам трэ ба вы зна чыць дак лад ны па ра-
дак і кры ні цы фі нан са ван ня ўста ноў кі апа вя шчаль ні каў. За кошт улас ных 
срод каў гра ма дзян — для па жы лых лю дзей, якія ма юць пра ца здоль ных 
дзя цей. А для адзі но кіх, на мой по гляд, — з улі кам па ме ру пен сіі.

Ра ней кі раў ні кі 
ра ё наў пры яз джа лі 
ў Мі набл вы кан кам 

і пра сі лі гро шы, а ця пер 
яны са ма стой на 
ду ма юць, як ра зум на 
раз мер ка ваць і ку ды 
на кі ра ваць гэ тыя срод кі.

Су мес ны мі
на ма ган ня мі
ПМК-89, 

жыл кам га са, ляс га са, 
ва лан цё раў па чыс ці лі 
рэ чы шча, пад сы па лі 
пяс ку, са бра лі смец це. 
І сён ня Оль су не па знаць. 

Ста рас це ёсць пра што па га ва рыць з кож ным 
у вёс цы. Ні на Ста не віч з ма ла дой ма май
Воль гай Баж ко.

Ка мен та рый у тэ му
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