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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

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

Сён ня срод каў у бюд жэ це не ха пае, 
але мы су мес на з кі раў ніц твам рай-
вы кан ка ма зна хо дзім вый сце. За ма-
ца ва лі за кож ным прад пры ем ствам і 
ар га ні за цы яй пэў ныя тэ ры то рыі. У нас, 
на прык лад, больш за 150 мо гі лак. На-
пя рэ дад ні Вя лі ка дня ўсе вы хо дзяць на-
во дзіць чыс ці ню. Я аса біс та ўзна чаль-
ваю штаб, кож ны ты дзень збі раю ка-
мі сію. Са мым цяж кім бы ло па зба віц ца 
ад ава рый ных дрэў. Знай шлі доб рых 
аль пі ніс таў, якія вель мі да па маг лі. Ка-
рыс та ем ся іх па слу га мі і сён ня, хлоп цы 
ро бяць не маг чы мае.

За ву лі ца мі го ра да так са ма за ма ца-
ва ны прад пры ем ствы. На наш між на-
род ны фес ты валь «За ла тая пчол ка» 
пры яз джа юць прад стаў ні кі шмат якіх 
кра ін. Мы ж па він ны тры маць мар ку!.. 

Вы ра шы лі праб ле му з асвят лен нем 
вяс ко вых ву ліц. Ле тась на гэ тыя мэ-
ты бы ло на кі ра ва на 477 міль ё наў руб-
лёў. Ста яць рэ ле ча су, каб эка но міць 
элект рыч насць. Не ка то рыя, бы вае, 
на ра ка юць на тое, што свят ло ра на 
вы клю ча ец ца. Я ім ка жу: да ра жэнь кія 
мае, за раз усё каш туе гро шай. Вы ж у 
поз ні час па дыс ка тэ ках не хо дзі це... 
Яны смя юц ца і па га джа юц ца са мной. 
З людзь мі трэ ба па-доб ра му раз маў-
ляць, пра ца ваць з імі.

Мы ра зу ме ем, што бюд жэт не гу мо-
вы, але ка лі неш та са праў ды па трэб на, 
не маў чым, ад стой ва ем свае па зі цыі. 
Вось ка лі б асвят лен не не зра бі лі, стра-
ці лі б удвая больш. На рэ ле ча су пай шло 
міль ё ны два, а знай шлі ў ра зы больш. 
Ста рас ты ад соч ва юць, каб усё пра ца ва-
ла без пе ра бо яў. У кож на га ёсць дзён нік 
з усі мі не аб ход ны мі ну ма ра мі. Мне мо-
гуць па тэ ле фа на ваць і апоў на чы... За тое 
я доб ра ва ло даю ста но ві шчам, мне ўжо 
не схлу сіш. І сам кож ны дзень усім тэ ле-
фа ную, збі раю ін фар ма цыю.

— А мяс цо вае на сель ніц тва да па-
ма гае пад трым лі ваць па ра дак?

— Збо ры з на сель ніц тва — гэ та не 
вый сце. Ка лі ў ча ла ве ка 2 міль ё ны пен-
сія, што з яго возь меш? У нас 93 на се-
ле ныя пунк ты, дзе коль касць жы ха роў 
скла дае не больш за 30 ча ла век. І ў 
асноў ным ад ны ста рыя. Яны ж са мі не 
аб ко сяць, а іх дзе ці — за ты ся чу кі ла-
мет раў, дзесь ці ў Ра сіі, пры яз джа юць 
адзін раз на год.

— Ча му ў вас у ра ё не мож на па-
ву чыц ца? Ёсць што-не будзь на ва-
тар скае?

— Кож ны ме сяц мы збі ра ем ся ра-
зам з ка ле га мі з ін шых ра ё наў. Ка лі 
дзе што на ва тар скае, ад ра зу бя ром 
на ўзбра ен не. У Круг лян скім ра ё не 
па гля дзе лі, як зно сяць старыя хаты, 
ста лі так са ма пры цяг ваць наш «Ка-
му наль нік».

У нас доб ра на ла джа на пра ца цяг ні-
ка «Кло пат». Вы яз джа юць усе: ура чы, 
участ ко вы, псі хо ла гі, ра та валь ні кі, ін-
шыя спе цы я ліс ты. Пра ар тыс таў так-
са ма не за бы ва ем ся. Пры еха лі, па раз-
маў ля лі, ціск па ме ра лі, кі но па ка за лі, 
пес ні па спя ва лі — і ўсе за да во ле ны. 
У нас гэ ты цяг нік ў вёс ках ча ка юць з 
не цяр пен нем.

— П'я ні цы і лай да кі — веч ная 
праб ле ма. Ці шмат у вас та кіх жы-
ха роў?

— Дзесь ці 1400... Нех та з іх ез дзіць 
у Ра сію і тут афі цый на ні дзе не зна-
чыц ца. Ха ця маг чы мас цяў пра ца ваць 
коль кі за ўгод на. Мож на за няц ца фер-
мер скай гас па дар кай: бя ры гек тар 
зям лі, хо чаш дзе сяць — са джай буль-
бу, вы рошч вай збож жа выя. І на жыц цё 
хо піць, і ўтры ман цам у гра мад ства не 
бу дзеш.

Але ёсць та кія, да якіх не да сту кац-
ца. Асноў ная мэ та жыц ця — га рэл ка, 
а мы па він ны іх ля чыць, дзя цей га-
да ваць. Пра во дзім вяс ко выя схо ды ў 
кож ным сель са ве це, збі ра ем лю дзей, 
рас каз ва ем, пра па ноў ва ем неш та. 
Доб ра, што ця пер ёсць за кон су праць 
утры ман ства.

— А ёсць вы пад кі, ка лі нех та па-
чы нае но вае жыц цё? І на огул, ці 
мож на «бес пра цоў на га па пе ра ка-
нан ні» пры му сіць іс ці пра ца ваць?

— І раз маў ля ем, і ка дзі ру ем... Не 
па ве ры це, але ста но вяц ца пра цаў ні-
ка мі ўсім на зайз драсць. Да рэ чы, ка-
дзі роў ка — вель мі эфек тыў ны ме тад. І 
гас па дар ка тут мо жа пля чо пад ста віць. 
Вось у Кі ся лё ва-Буд скім сель са ве це 
ўжо ча ла век 40 за ка дзі ра ва лі. Пры-
бліз на столь кі ж у Да ма ме рыц кім. У 
лю дзей ад ра зу ў ха це і тэ ле ві за ры з'я-
ві лі ся, і ха ла дзіль ні кі. Што та іць, бы лі 
та кія і ся род ма іх род ных. Пі лі, тол ку 
не бы ло... А за ро зум узя лі ся, не на-
гля дзец ца на іх. Ма шы ны па куп ля лі, 
да мы па бу да ва лі. І ў сем' ях усё доб ра. 
Ка лі ча ла век гля дзіць у бок га рэл кі, ён 
апош няе пра пі вае.

Не да юць спа кою не пра цу ю чым і п'я-
ні цам кі раў ні кі мяс цо вых прад пры ем-
стваў, якія да та го ж з'яў ля юц ца на род-
ны мі абран ні ка мі і ма юць у на сель ніц тва 
аў та ры тэт. На прык лад, кі раў нік фі лі яла 
«Пры гра ніч ны» Клі ма віц ка га кам бі на та 
хле ба пра дук таў Ігар Ко ці каў, ды рэк тар 
гас па дар кі «Экс пе ры мен таль ная ба за» 
Рад нян ская» Юрый Ула сі каў і ін шыя. 
Вель мі ак тыў ная дэ пу тат Люд мі ла Ма-
ла ко віч ад Мі ха лін скай вы бар чай акру гі. 
Ра ней яна ўзна чаль ва ла Клі ма віц кі фі лі-
ял кам па ніі «Да ма чай», а ця пер на пен сіі, 
вы ра шае праб ле мы лю дзей. Ну і да мя не 
звяр та ец ца, ка лі па трэб на да па мо га.

Вя лі кія маг чы мас ці дае Указ Прэ-
зі дэн та аб раз віц ці паўд нё ва-ўсход-
ніх рэ гі ё наў. Спа дзя ём ся, што сю ды 
прый дуць ін вес та ры, пры ват ны біз нес. 
Вель мі доб ры сты мул — бу даў ніц тва 
жыл ля, крэ ды ты на 20 га доў пад 1%. 
І аб' ёмы з'я вяц ца ў бу даў ні коў, і поў-
ная за груз ка, каб па ін шых ра ё нах не 
ез дзі лі. Маг чы ма, на рэш це атры ма-
ец ца да бу да ваць ра ён ны фіз куль тур-
на-азда раў лен чы комп лекс, пад му рак 
яко га ўжо быў за кла дзе ны, але гро шай 
не ха пі ла. І Дом куль ту ры патрэбен, і 
кі на тэ атр. Та ды і лю дзі менш бу дуць 
гля дзець у бок га рэл кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
zigulya@zviazda.by

«...МЯ НЕ 
НЕ ПАД МА НЕШ»

Я бабулькам ка жу: да-
ра жэнь кія мае, за раз усё 
каш туе гро шай. Вы ж у 

поз ні час до ма ся дзі це, па дыс-
ка тэ ках не хо дзі це... Яны смя-
юц ца і па га джа юц ца са мной. 

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Але важ на, каб бы ла ад па вед ная 

чар го васць і лю дзі ве да лі, ка лі гэ та 
за пла на ва на зра біць. Та му што га-
до выя ты туль ныя спі сы пра вя дзен-
ня ка пі таль на га ра мон ту жыл лё ва га 
фон ду і да рож на га па крыц ця, га зі-
фі ка цыі на Гро дзен шчы не дру ку-
юц ца ў аб лас ной і ра ён ных га зе тах. 
Кож ны мо жа азна ё міц ца з ад па вед-
ны мі звест ка мі, а зна чыць, не трэ ба 
тэ ле фа на ваць на «пра мую лі нію».

— У лю бым вы пад ку важ на па ве-
да міць ча ла ве ку, ка лі мо жа быць вы-
ра ша на ўзня тае ім пы тан не. А ка лі 
яго вы ра шыць не маг чы ма, то па тлу-
ма чыць пры чы ны. Як пра ві ла, лю дзі 
ста вяц ца да гэ та га з ра зу мен нем, — 
ка жа Ка ця ры на Фе да сен ка.

Але ёсць і та кія зва ро ты, якія 
ад ра зу ж бя руц ца на кант роль і ў 
той жа дзень аль бо ў най блі жэй-
шы час вы ра ша юц ца. Ка лі трэ ба, 
то і з вы ез дам на мес ца ад ра зу 
ж пас ля «пра мой лі ніі», як гэ та 
зра бі ла ня даў на на мес нік стар-
шы ні Гро дзен ска га абл вы кан-
ка ма Але на АГЕЙ. У вы ні ку бы лі 
пры ня ты кан крэт ныя ме ры, каб 
па леп шыць ганд лё вае аб слу гоў-
ван не жы ха роў ад ной з ву ліц аб-
лас но га цэнт ра.

Да рэ чы, ра ней шмат зва ро таў у 
роз ныя дзяр жаў ныя ін стан цыі да ты-
чы лі ся пы тан няў пе ра да чы жыл ля, 
якое на ле жыць сель ска гас па дар-
чым ар га ні за цы ям, ва ўлас насць 
мяс цо вых жы ха роў. Ад нак сё ле та 
па ток скар гаў знач на змен шыў-

ся. Ве ра год на, на гэ та паў плы ва-
ла ад па вед ная рас тлу ма чаль ная 
ра бо та ў ра ё нах воб лас ці на конт 
пры мя нен ня за ка на даў чых ак таў па 
пра ва вым рэ гу ля ван ні жыл лё вых 
ад но сін. Гэ та не зна чыць, што ўсе 
ах вот ныя мо гуць стаць улас ні ка мі 
жыл ля, якое бу да ва ла ся сель гас-
прад пры ем ства мі. Па ла жэн ні на-
конт та ко га жыл ля, што пры ня ты ў 
гас па дар ках, ні хто не ад мя няў. Але, 
ра зам з тым, ужо ёсць, пэў на, сіс-
тэ ма, якая грун ту ец ца не на ней кіх 
суб' ек тыў ных па ды хо дах (ха чу — не 
ха чу), а на за ка на даў чых нор мах. 
Важ ных для вы ка нан ня і ты мі, хто 
жа дае стаць улас ні кам до ма, і кі-
раў ні ка мі, ад якіх за ле жыць ад па-
вед нае ра шэн не.

prakopchik@zviazda.by

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

— Та кія свя ты аб' яд ноў ва юць лю дзей, 
са праў ды вы хоў ва юць па чуц цё па тры я-
тыз му, — лі чыць Яў ген Аляк се е віч.

— А я, на прык лад, слу ха ла, што ка за-
лі пра зем ля коў, і га на ры ла ся імі, — ра-
ду ец ца за «сва іх» Але на Мі ка ла еў на. — 
Уз га да лі шмат ка го: і прос та га паш таль-
ё на, і ва дзі це ля «хут кай» да па мо гі, і 
жы вё ла во даў, і на стаў ні каў, і ме ды каў, 
і бы лых да ярак ды ме ха ні за та раў, і тых, 
хто сён ня на па лях і фер мах шчы руе, і 
на огул усіх доб рых, спа гад лі вых лю дзей, 
што жы вуць на гэ тай зям лі.

Ана толь і Тац ця на За ян коў скія вы-
хоў ва юць тра іх род ных дзя цей, але 
да лі пры ту лак яшчэ се мя рым пры ём-
ным. Сям'я Дзміт рыя і Ка ця ры ны Ха-
ла дзін скіх — са мая ма ла дая ў Ко ра-
ні, тут га ду ец ца са мы ма лень кі жы хар 
вёс кі — Ула дзі слаў. Іван Іва на віч і Ні на 
Іо сі фаў на Ма лі шэў скія ра зам ужо 58 
га доў, вы ха ва лі чац вя рых дзя цей, ма-
юць пяцярых уну каў, усё жыц цё пра ца-
ва лі ў кал га се «Ко ран скі»... Па да рун кі 
атры ма лі і тыя, хто зра біў най боль шы 
ўнё сак у доб ра ўпа рад ка ван не на се ле-
на га пунк та. У на мі на цыі «Най леп шы 
пад во рак» пе ра маг лі Лю боў і Ула дзі мір 
Са ўрыц кія. На жаль, гас па да роў мы не 
за ста лі до ма. За тое па бы ва лі ў гас цях 
у іх су се дзяў.

Чым ба га тыя
Ся дзі ба Тац ця ны Ма роз па та нае ў 

квет ках і зе ля ні не. Ураж ва юць аздоб-
ле ныя роз ны мі ма люн ка мі гас па дар чая 

па бу до ва, што вы хо дзіць фа са дам на 
ву лі цу, ага ро джа. Тац ця на Ан то наў на 
за пра шае на «эк скур сію» па сва ім пад-
вор ку.

— Вель мі люб лю квет кі, іх у мя не і ў 
до ме шмат, ка лі вый шла на пен сію, за-
ня ла ся іх вы рошч ван нем. Са ма і ма люю, 
сю жэ ты бя ру з роз ных кні жак, у тым лі ку  
дзі ця чых.

Тац ця на Ан то наў на з за да валь нен нем 
па каз вае нам свой ага род, сад, пчаль-
нік.

— Як па спя ва е це ўсё да гля даць? — 
здзіў ля ем ся мы з фо та ка рэс пан дэн-
там.

У ад каз яна смя ец ца: «Ра ней у нас 
бы ла знач на боль шая гас па дар ка, тры-
ма лі з му жам дзвюх ка роў, быч ка, сем 
па рсю коў, гу сей. Ця пер жа — толь кі ку-
ры.

На раз ві тан не гас па ды ня час туе нас 
дух мя ным, толь кі што са бра ным з со-
таў, мё дам.

Па да ро зе су стра ка ем ды рэк та ра 
мяс цо ва га До ма куль ту ры Ган ну Аку-
ліч.

— На ра дзі ла ся я не па да лё ку, у су-
сед няй вёс цы, але ў Ко ра ні пра цую ўжо 
20 га доў, — рас па вя ла Ган на Адоль-
фаў на. — Пер шае свя та вёс кі бы ло 
як раз у той час, як я ўлад ка ва ла ся на 
пра цу. Сё ле та ад зна чы лі 620 га доў з 
дня за сна ван ня па се лі шча. Ар га ні за-
цыя та кіх ме ра пры ем стваў па тра буе 
шмат вы сіл каў, але яны та го вар тыя. 
Пад час свя та кож ны змог рас крыць 
свае та лен ты, пра дэ ман стра ваць лю-
дзям вы ра бы з са ло мы, ла зы, вы шыў-
кі, ко шы кі, кар ці ны, вы ці нан кі. І, бяс-

спрэч на, даць уро кі май стэр ства ўсім 
ах вот ным.

Да дам, пра вёс ку, яе ці ка вых і адо ра-
ных лю дзей зды ма ла ся шмат тэ ле пе ра-
дач. Ад на з іх — «Па да рож жа ды ле тан-
та». На сё лет няе свя та за ві таў яе вя ду чы 
Юрый Жы га монт.

Здаў на па вя ло ся на Ла гой шчы не ла-
дзіць свя ты вё сак, сяб роў, гас цей з усіх, 
так бы мо віць, ва лас цей за пра шаць.

— Але са мо свя та — гэ та за ключ ны 
акорд, вы нік та го, што зроб ле на па пя-
рэд не, — ка жа Анд рэй Сві бо віч. — Кож-
ны ме сяц мы «ад пра цоў ва ем» па ад ным 
на се ле ным пунк це: пра во дзім доб ра ўпа-
рад ка ван не, гля дзім, што трэ ба за мя-
ніць, пад пра віць, ад ра ман та ваць, па-
фар ба ваць. Та кія свя ты прай шлі ўжо ў 
Ко ра ні і Да ма ша нах. На чар зе — ін шыя 
на се ле ныя пунк ты сель са ве та.

lazovskaya@zviazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)
Да рэ чы, уця міць, што на 

ма ёй кух ні па ме рам пяць 
квад рат ных мет раў па він на 
быць не каль кі па ке таў для 
збо ру смец ця, вель мі скла-
да на. А вось, на прык лад, 
у Бель гіі та кая праб ле ма 
вы ра ша ец ца кар ды наль на. 
Сяб роў ка, якая там жы ве, 
рас ка за ла, што до ма ў іх 
ПЯЦЬ (!!!) роз на ка ля ро вых 
па ке таў для збо ру роз на га 
смец ця. І час ад ча су ад па-
вед ныя служ бы кант ра лю-
юць, ці су па дае іх змес ці ва 
з пры зна чэн нем та ры. Ка лі 
зна хо дзяць, што гас па да ры 
па мы лі лі ся, на іх на кла да ец-
ца штраф. Мо жа, і нам гэ ты 
во пыт пе ра няць? Праў да, 
да вя дзец ца не як ідэн ты фі-
ка ваць пры на леж насць ад-
хо даў. Бо кож ны дру гі ска-

жа: «Ё-маё! Смец це — не 
маё!» А хто нас бу дзе кант-
ра ля ваць? А хто штраф спа-
га няць?..

Тым ча сам су пра цоў-
ні кі го мель ска га «Спец-
камунтранса» ўжо па ча лі 
рас клад ваць у паш то выя 
скры ні да моў у пры ват ным 
сек та ры па пер кі з за клі-
кам: да вай це збі раць асоб-
на плас тык, па пе ру... Мо жа, 
ка го і пе ра ка на юць.

Ну, на ву чы лі ж мно гіх з 
нас за 20 га доў не кі даць аб-
горт кі ад цу ке рак на ву лі цах! 
Мо жа, яшчэ праз 20 на шы 
на шчад кі бу дуць здзіў ляц ца, 
што смец це ка лісь ці мож на 
бы ло не сар та ваць? Як сён ня 
мы, га мяль ча не, шчы ра здзіў-
ля ем ся, што ў ін шых буй ных 
га ра дах Бе ла ру сі нех та яшчэ 
ка рыс та ец ца смец цеп ра во-
дам.

astashkevich@zviazda.by

ЗВА РО ТАЎ СТА НО ВІЦ ЦА МЕНШ

Стар шы ня гар са ве та Сяр-
гей Іва ноў дэ ман струе ліст з 
па кі ну ты мі на ім под пі са мі. Да-
та яго атры ман ня — 30 лі пе ня. 
Пы тан не, па яго сло вах, бы ло 
вы ра ша на на пра ця гу тыд ня. 
Га рад ское да рож на-мас та вое 
прад пры ем ства ўжо па кла па ці-
ла ся, каб на вы шэй азна ча ным 
мес цы з'я ві лі ся і лаў ка, і, як той 
ка заў, «дах» над га ла вой.

Са мае ці ка вае, што за яў-
ні кі бы лі не ў кур се на ві ны. 
Гэ та вы свет лі ла ся вы пад ко-
ва — пад час та го, як мы ра-
зам з Сяр ге ем Іва но вым пра-
вя ра лі, ці за да во ле ны жы ха-
ры вы ра шэн нем пы тан ня. У 
ліс це па зна ча ны толь кі ад ра-
сы, та му праз да вед ку стар-
шы ня гар са ве та ўдак лад няе 
тэ ле фон ад ной з пад пі сан так. 
Жан чы на, якая з ня ла труб ку, 
да за во да «Оль са» ні я ка га 
да чы нен ня не мае, яна пен-
сі я нер ка. Пры зна ец ца, што 
і ка рыс та ец ца яна ін шым 
пры пы нач ным пунк там. А на 
тым, які аба зна ча ны ў пісь ме, 
апош ні раз на огул бы ла два 
тыд ні та му. Там, ка жа яна, аў-
то бу сы вель мі рэд ка хо дзяць, 
№17 на огул толь кі ра ні цай 

за во зіць лю дзей на пра цу і 
ве ча рам пры во зіць да до му. 
Ча му па кі ну ла свой под піс? 
Пра па на ва лі пад пі сац ца, яна 
і не пя рэ чы ла. Тым больш 
што пры пы нач на га па віль ё-
на там са праў ды пэў ны час 
не бы ло.

Пры ем най на ві ной мы так-
са ма па дзя лі лі ся яшчэ з ад ным 
пен сі я не рам, які ра зам з жон-
кай рас пі саў ся ў ка лек тыў най 
скар зе. На азна ча ным пры-
пын ку ён так са ма не вель мі 
час та бы вае. Але спра вяд лі ва 
лі чыць, што, ка лі там пры пы-
ня ец ца аў то бус, па він ны быць 
умо вы. Ха ця, пры знаў ся, ні ку-
ды не звяр таў ся, каб лік ві да ва-
лі гэ ты пра бел, па куль яму не 
пра па на ва лі па ста віць у агуль-
ным ліс це свой под піс. Ас тат нім 
мы ўжо не ста лі тэ ле фа на ваць. 
Хай ство ра ныя ка му наль ні ка-
мі ўмо вы на пры пын ку ста нуць 
для іх сюр пры зам. Толь кі зда-
ец ца, што мы ча сам не столь кі 
жы вём сва ім ро зу мам, коль кі 
ка рыс та ем ся чу жым. А ён зу-
сім па-ін ша му мыс ліць і ін шыя 
мэ ты мае на ўва зе.
Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

...А СМЕЦ ЦЕ ...А СМЕЦ ЦЕ 
ЧЫЁ?ЧЫЁ?

Ёсць раз лі кі, якія па ка за лі: ка лі вы клю чыць Ёсць раз лі кі, якія па ка за лі: ка лі вы клю чыць 
смец цеп ра во ды з пра ек таў да моў, мож на змен шыць смец цеп ра во ды з пра ек таў да моў, мож на змен шыць 
кошт іх бу даў ніц тва. У боль шас ці кра ін све ту та ко га кошт іх бу даў ніц тва. У боль шас ці кра ін све ту та ко га 
па няц ця, як убу да ва ны ў жы лы бу ды нак «сцёк» ад хо-па няц ця, як убу да ва ны ў жы лы бу ды нак «сцёк» ад хо-
даў, уво гу ле не іс нуе. У Гер ма ніі, Іс лан дыі, скан ды-даў, уво гу ле не іс нуе. У Гер ма ніі, Іс лан дыі, скан ды-
наў скіх кра і нах за ка на даў ча за ба ро не ны смец цеп ра-наў скіх кра і нах за ка на даў ча за ба ро не ны смец цеп ра-
во ды ў жы лых бу дын ках. У Араб скіх Эмі ра тах іс нуе во ды ў жы лых бу дын ках. У Араб скіх Эмі ра тах іс нуе 
прак ты ка бу даў ніц тва ва ку ум ных смец цеп ра во даў: прак ты ка бу даў ніц тва ва ку ум ных смец цеп ра во даў: 
смец це ўцяг ва ец ца ў тру ба пра вод, дзе пра хо дзіць смец це ўцяг ва ец ца ў тру ба пра вод, дзе пра хо дзіць 
пра цэс драб нен ня і пра соў кі, а по тым па тру бах на-пра цэс драб нен ня і пра соў кі, а по тым па тру бах на-
кі роў ва ец ца ў пункт пры ёму. Ту ды пад' яз джа юць кі роў ва ец ца ў пункт пры ёму. Ту ды пад' яз джа юць 
смец це выя ма шы ны і вя зуць ад хо ды на звал ку ці смец це выя ма шы ны і вя зуць ад хо ды на звал ку ці 
пе ра пра цоў ку.пе ра пра цоў ку.

...УГЛЫБ ...УГЛЫБ 
СТА ГОД ДЗЯЎСТА ГОД ДЗЯЎ

Тац ця на МА РОЗ — са праўд ны мас так.

Сё ле та ў Ві цеб скай 
воб лас ці ўжо больш 
за 160 на вас пе ча ных 
прад пры маль ні каў — бы лых 
бес пра цоў ных — атры ма лі 
дзяр жаў ную суб сі дыю. 
Кож ны — у ся рэд нім больш 
за 16,2 міль ё на руб лёў. Гэ тыя 
гро шы, што ці ка ва, вяр таць 
не трэ ба. Але і атры маць іх 
ня прос та.

С
у ма суб сі дыі за ле жыць 
ад па ме ру бюд жэ ту 
пра жы тач на га мі ні му-

му. З 1 жніў ня ён па вы сіў ся, а ра-
ней скла даў больш за 1,4 міль ё на 
руб лёў. Што год у Пры дзвін скім 
краі суб сі дыі (у па ме ры ад 11 уз-
га да ных бюд жэ таў — у за леж нас-
ці ад ві ду біз не су. — Аўт.) атрым-
лі ва юць ка ля 280 бес пра цоў ных. 
Гро шы вы да дуць, ка лі да ка жаш, 
што па тра ціш іх з ро зу мам. У 
пры ват нас ці, трэ ба пад рых та-
ваць і аба ра ніць біз нес-план, — 
рас па вя дае ка рэс пан дэн ту Іры на 
МАЦ ВЕ Е ВА, на мес нік стар шы ні 
ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і 

са цы яль най аба ро не Ві цеб ска-
га абл вы кан ка ма.

Але як ча ла ве ку, да лё ка му 
ад прад пры маль ніц тва, на пі саць 
біз нес-план? Хі ба ён са ма стой на 
раз бя рэц ца ў ню ан сах?

Ака за ла ся, гэ та му бяс плат-
на на ву чаць пра фе сі я наль ныя 
эка на міс ты — за кошт срод каў 
упраў лен ня па пра цы і за ня тас ці 
Ві цеб ска га гар вы кан ка ма. У Ві-
цеб скім дзяр жаў ным тэх на ла гіч-
ным уні вер сі тэ це ажыц цяў ля юць 
ад па вед ны пра ект. І ўпер шы ню 
ў рэ гі ё не там бу дуць ву чыць тых, 
хто ўжо вя дзе біз нес.

— Мы і ра ней ву чы лі бес пра-
цоў ных. Пер шы на бор ад быў ся 
га доў 7-8 та му. Ужо да лі пу цёў-
ку ў прад пры маль ніц кае жыц цё 
дзя сят кам жы ха роў Ві цеб шчы ны. 
А сё ле та вый гра лі грант ін фар-
ма цый на-асвет ніц кай уста но вы 
«Но вая Еў ра зія», якая фі нан су ец-
ца са срод каў агенц тва ЗША па 
між на род ным раз віц ці (USAІD)... 
Ня даў на вы да лі па свед чан ні аб 
на ву чан ні пер шым 12 вы пуск ні-
кам. Ся род іх — ма ма тра іх дзя-
цей, якая ця пер аказ вае па слу гі 
па афар боў цы аў то. А швач ка пе-
рад пен сій на га ўзрос ту ад кры ла 
сваю май стэр ню... Да рэ чы, вы-
шэй шую аду ка цыю ся род на шых 
бы лых вуч няў ма юць уся го ча ла-
ве кі тры-ча ты ры. Лю дзі ву чы лі-
ся на пра ця гу ме ся ца — мі ні мум 
8 га дзін што дня. Ся род ін ша га 
вы ву чалі, як пла на ваць біз нес, 
ню ан сы гас па дар ча га пра ва, 
мар ке тынг. Вы клад чы кі рас па-
вя да лі і пра бух гал тар скі ўлік, 
па дат ка аб кла дан не... Так, вуч ні 
на шы хва ля ва лі ся. Мно гія пе ра-

жы ва лі, што ні ко лі не раз бя руц-
ца ў тым, як пра віль на на пі саць 
біз нес-план, зра біць фі нан са вую 
спра ва зда чу. Не ка то рыя ледзь ве 
не пла ка лі: «Не ра зу мею ні чо га 
на огул! Лепш бы і не па чы на ла!» 
Я іх су па кой ва ла, што для та го 
яны і ву чац ца, каб по тым упэў не-
на маг лі вес ці спра вы. Ды і на гад-
ва ла, што ка лі аба ро няць біз нес-
план у нас, а по тым на «бір жы 
пра цы», то атры ма юць доб рую 
суб сі дыю, — дзе ліц ца на зі ран-
ня мі Га лі на ЯША ВА, за гад чы ца 
ка фед ры «Эка на міч ная тэ о рыя 
і мар ке тынг» ВДТУ.

Яна да да ла, што ўпер шы-
ню ў рэ гі ё не во сен ню ў рам ках 
пра ек та «Но выя тэх на ло гіі і ін-
стру мен ты на ву чан ня біз нес-ад-
мі ніст ра ван ню суб' ек таў ма ло га 
і ся рэд ня га біз не су Ві цеб ска га 
рэ гі ё на» за ўні вер сі тэц кія пар ты 
ся дуць прад пры маль ні кі.

— Мы пра вя лі ан ке та ван не 
і зра бі лі вы сно вы пра тое, якіх 
ве даў ім не ха пае. На што трэ-
ба зра біць ак цэнт, што «пад цяг-
нуць»... Без умоў на, ста ран ная 
ву чо ба пой дзе на ка рысць, а ве-
ды па спры я юць та му, каб у вы-
ні ку дзе ла выя лю дзі вя лі біз нес 
больш плён на, — да да ла Га лі на 
Ар цё маў на.

А
д на з яе бы лых ву ча-
ніц, экс-бес пра цоў ная 
Вар ва ра Аляк санд ра-

ва — ця пер «ка ра ле ва цы руль-
ні». Аба яль ная блан дзін ка пас ля 
па спя хо ва га за кан чэн ня Мас коў-
скай ака дэ міі пра цы і са цы яль-
ных ад но сін вяр ну ла ся ў род ны 
Ві цебск. Ра бо ту па спе цы яль нас-
ці, а га лоў нае, па ду шы не знай-

шла. Чым бы за няц ца — пра гэ-
та доў га ду маць не прый шло ся. 
Кож ная жан чы на хо ча быць пры-
го жай і стыль най. І са ма Вар ва ра 
вель мі доб ра со чыць за са бой... 
Та му і вы ра шы ла ад крыць сту-
дыю-цы руль ню. Рас ка за ла, што 
без праб лем аран да ва ла па мяш-
кан не на 1-м па вер се жы ло га до-
ма на пра спек це Фрун зэ. Ра ней 
там зна хо дзіў ся ганд лё вы пункт. 
Наз ва са ло на «Бе ат ры чэ» не 
пры цяг ну та за ву шы. Дзе ла вая 
жан чы на вель мі лю біць італь ян-
скую паэ зію, у пры ват нас ці твор-
часць Дан тэ Аліг' е ры. Прэ зен та-
цыя сту дыі прай шла крэ а тыў на: 
з удзе лам акт ры сы ў воб ра зе 
італь ян кі з мі ну ла га...

— Я за рэ гіст ра ва ла пры ват нае 
ўні тар нае прад пры ем ства. Уся го 
тут бу дзе ство ра на ка ля 10 пра-
цоў ных мес цаў. Май стры — пе ра-
мож цы кон кур саў. Кошт па слуг, 
мож на ска заць, дэмакратычны. 

На прык лад, муж чы ну мо жам зра-
біць пры чос ку за 80 ты сяч руб-
лёў. Дзі ця чыя стрыж кі — за 50 
ты сяч. Мес ца, па га дзі це ся, бой-
кае — на ад ным з цэнт раль ных 
пра спек таў. По бач — пры пы нак 
гра мад ска га транс пар ту, ёсць 
пар коў ка ... Ду маю, ка лі клі ен таў 
бу дзе шмат, а ў гэ тым на ша ка-
ман да ўпэў не на, за пра шу вас на 
прэ зен та цыю яшчэ ад на го са ло-
на, — па-дзе ла во му рас па вя дае 
Вар ва ра АЛЯК САНД РА ВА.

Яна па цвер дзі ла , што ву чо ба 
«на прад пры маль ні ка» і бяз вы-
плат ная суб сі дыя — доб рыя прэ-
фе рэн цыі з бо ку дзяр жа вы. І кож ны 
іні цы я тыў ны ча ла век у на шай кра і-
не мо жа раз ліч ваць на пад трым ку 
ў рэа лі за цыі сва ёй дзе ла вой іні цы-
я ты вы. Бы ло б жа дан не...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.by

Фо та Аляк сея СПАТ КАЯ.

З БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ З БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ 
У ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КІ,У ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КІ,
або «Уні вер сі тэ ты» для тых, хто хо ча пра ца ваць на ся бе

ДЗЕ ЙНЫЯ АСОБЫ

Вар ва ра АЛЯК САНД РА ВА 
ўжо біз нес-лэ дзі.

У са ло не-цы руль ні «Бе ат ры чэ»

–

ПРЫПЫНАК 
АДНОЎЛЕНЫ

Фо
 та
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яр

 ге
я Н

І К
А Н
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І Ч

А.

У МА ЛА РЫЦ КІМ РА Ё НЕ 
ЗНАЙ ШЛІ АСТАН КІ 9 ЧА ЛА ВЕК
Уста ноў ле на, што гэ та сал да ты, якія за гі ну лі падчас 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Вес ці рас коп кі ў Мок ран скім сель са ве це вай скоў цам 52-га 
спе цы я лі за ва на га по шу ка ва га ба таль ё на да па ма га лі хлоп цы з 
ра сій ска га по шу ка ва га атра да «Ура лец». Як па ве да мі лі ў Ма ла-
рыц кім рай ва ен ка ма це, вы яў ле ны так са ма фраг мен ты аса біс тых 
рэ чаў чыр во на ар мей цаў і пар ты зан, ча ты ры ме дальё ны, два з 
якіх, маг чы ма, удасца пра чы таць.

У чэр ве ні на тэ ры то рыі Ха ціс лаў ска га сель са ве та Ма ла рыт-
чы ны бы лі зной дзе ны астан кі 11 чыр во на ар мей цаў. Пе ра па ха-
ван не прой дзе во сен ню ля Кур га на Сла вы на ўскра і не вёс кі Ха-
ціс лаў з усі мі во ін скі мі ўша на ван ня мі. Ча ка ец ца пры езд сва я коў 
за гі ну лых бай цоў, чые аса біс тыя да ныя ўжо ўста ноў ле ны.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.
dryla@zviazda.by

БЫЛА ВАЙНА

«Мы, жы ха ры мік ра ра ё на Тэх на пры бор, ра бот ні кі 
ААТ «Оль са», абу ра ны без ад каз ны мі дзе ян ня мі 
ра бот ні каў ка му наль ных служ баў, якія пас ля дэ ман та жу 
ка мер цый на га па віль ё на пры пын ку гра мад ска га 
транс пар ту «За вод «Оль са» (марш ру ты № 17, 30, 35) 
да гэ та га ча су не ўста ля ва лі ка му наль ны пры пы нач ны 
па віль ён», — на пі са лі ма гі ляў ча не ў ка лек тыў най за яве, 
якую атры ма лі ня даў на ў Ма гі лёў скім га рад скім Са ве це. 
Ана ла гіч ныя ліс ты бы лі на кі ра ва ны ў абл вы кан кам і 
гар вы кан кам.


