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Веч ныя пы тан ні 
сель скай мяс цо вас ці

За дзень ра бо чыя гру пы аб' еха лі во-
сем на се ле ных пунк таў. Дзесь ці на су-
стрэ чу пры хо дзі ла 15 жы ха роў, дзесь ці 
50, у за леж нас ці ад па ме ру вёс кі.

Праб ле мы пры но сі лі роз ныя. Але 
скар гі на дрэн ныя да ро гі гу ча лі з кож-
на га дак ла да. Які мі толь кі эпі тэ та мі 
не на дзя ля лі бя ду вяс коў цы — па раў-
ноў ва лі пра ез ную част ку з праль най 
дош кай, рас каз ва лі пра шчэ бень, што 
сплы вае ў ка на ву ра зам з дож джы-
кам...

Анд рэй Гар ба чоў да ру чыў на чаль ні-
кам ка му наль ных служ баў і да рож на-
га ра монт на-бу даў ні ча га ўпраў лен ня 
ра за брац ца з праб ле май. Вы ка наць, 
па куль зі ма не прый шла, ямач ны ра-
монт, зра біць пад сып ку на грун тоў ках. 
Праб ле му па ста ві лі на кант роль і вы-
зна чы лі тэр мі ны вы ка нан ня.

Жы ха роў вёс кі За ві даў ка не па-
ко іць ву ліч нае асвят лен не. Сяль-
ча не пра сі лі на во сень-зі му па мя-
няць схе му ўклю чэн ня свят ла і ліх-
тар, раз ме шча ны пе рад ле ці шча мі, 
пе ра нес ці блі жэй да цэнт ра вёс кі. 
Стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та-
таў Але на Алек сі на рас тлу ма чы ла 
жы ха рам, што ліх та ры на слу пах не 
толь кі асвят ля юць пад вор'і. Іх асноў-
нае пры зна чэн не — ства рыць доб рую 
бач насць па ву лі цы, у тым лі ку для 
ава рый ных і ін шых служ баў. Ад нак 
Але на Іва наў на пра па на ва ла ўнес ці 
скар гу вяс коў цаў у пра та кол стар-
шы ні, каб ад па вед ныя ўста но вы яе 
вы ву чы лі і прый шлі з жы ха ра мі да 
кам пра міс на га ра шэн ня.

Для сель скай мяс цо вас ці важ-
ная праб ле ма піт ной ва ды. Пра яе 
якасць ці ка ві лі ся мно гія. Стар шы ня 
Са ве та дэ пу та таў на кі ра ва ла да-
ру чэн не ра ён на му цэнт ру гі гі е ны 
і эпі дэ мі я ло гіі і «Бу да-Ка ша лёў ска-
му ка му наль ні ку», каб гэ тыя дзве 
ар га ні за цыі ўзя лі про бы і по тым 
пуб ліч на пра ін фар ма ва лі пра вы-
ні кі ла ба ра тор най пра вер кі.

Яшчэ жы ха роў Ува ра віц ка га сель-
са ве та тур бу юць праб ле мы ачы шчэн ня 
шах та вых ка ло дзе жаў, пыл на ву лі цах 
ад сель гас тэх ні кі, пе ра па ды элект ра-
энер гіі ў сет цы, час тыя пра ры вы во да-
пра во да, знос пус тых бу дын каў, ме-
ды цын скае аб слу гоў ван не на мес цах, 
па бу до ва па жар ных ва да ёмаў, ра монт 
ста рых да моў... Ула ды па абя ца лі ра за-
брац ца з усі мі гэ ты мі пы тан ня мі.

Ка му за мі на юць 
ка ро вы?

— Сту пень за па тра ба ва нас ці праб-
ле мы вы свят ля ем праз па раў на нне 
коль кас ці зва ро таў гра ма дзян, — 
тлу ма чыць Але на Алек сі на. — За пыт 
аль бо вы ра ша ем, аль бо тлу ма чым 
на сель ніц тву, ча му за да ча па куль не 
мо жа быць рэа лі за ва на, аль бо ідзём 
на кам пра міс. Зра зу ме ла, што, ка лі 
праб ле ма доў га тэр мі но вая і па тра буе 
знач на га фі нан са ван ня, вы ка наць 
абя цан не ад ра зу не атры ма ец ца. Але 
гэ та не азна чае, што мы ад кла лі зва рот 
на даль нюю па лі цу.

Гра ма дзя не з вёс кі Ра дзе е ва прый-
шлі на су стрэ чу ў скла дзе 50 «дэ ле га-
таў» і вост рых пы тан няў за да ва лі шмат. 
Пра па ноў ва лі ра за брац ца з за трым ка-
мі ў ра бо це пош ты, спі ла ваць на мо-
гіл ках ава рый нае дрэ ва, ар га ні за ваць 
дзі ця чую пля цоў ку. Яшчэ не пры ем нас ці 
вяс коў цам да стаў ляе бы лая шко ла. Не-
ра бо чы бу ды нак вы ку піў улас нік і па-
ся ліў у па мяш кан нях жы вё лу. У вы ні ку 
ле там на вёс ку ідзе дрэн ны пах.

Не звы чай ную прось бу па чу лі 
прад стаў ні кі рай вы кан ка ма ў вёс-
цы Ла пі чы. Жы ха ры пра па на ва лі 
не са дзіць ку ку ру зу на мес цы, дзе 
ра ней ста я лі пус ту ю чыя да мы. Як 
ака за ла ся, ле там вы со кія сцяб лі ны 
пад сту па юць да са мых пад вор' яў, 
а вяс коў цы ба яц ца, што ў за рас ні-
ках мо гуць ха вац ца дзі кія жы вё лы 
і ба дзяж ныя са ба кі.

Ад сут насць бан ка ма та ва Ува ра ві-
чах ака за ла ся ку ды больш глы бо кім 
пы тан нем, чым маг ло пад ацца. Для 
яго ўста ноў кі па трэб на дзве ты ся чы 
тры маль ні каў кар так бан ка ў на се ле-
ным пунк це, а так са ма пэў ны аба рот 
гра шо вых срод каў за дзень.

— Са праў ды, ка лі раз гля даць толь-
кі Ува ра ві чы, то па трэб най коль кас ці 
тры маль ні каў кар так тут ня ма. Але гэ та 
да во лі буй ны па сё лак, по бач іс ну юць 
дроб ныя на се ле ныя пунк ты, тут пра-
цуе аў та стан цыя. І ад сут насць маг чы-
мас ці пра во дзіць апе ра цыі з гра шы-
ма ста но віц ца сур' ёз ным не да хо пам. 
Я па спра бую на ла дзіць пе ра піс ку 
з Бе ла рус бан кам, маг чы ма, да вя дзец-
ца па сы лаць за пыт на воб ласць, — па-
абя цаў стар шы ня рай вы кан ка ма.

* * *

Пас ля та го як дак ла ды па «па ля вой 
ра бо це» скон чы лі ся, прый шла чар га 
скрын кі для ана нім ных зва ро таў. За ме-
сяц яе пе ра во зі лі па вёс ках сель са ве та, 
каб по тым ад чы ніць пад час асноў най 
су стрэ чы. Яшчэ ад на част ка ра бо ты з 
на сель ніц твам — пы тан ні з за лы.

— Сён ня мы вы ка рыс тоў ва ем раз-
на стай ныя фор мы кан так ту з на сель-
ніц твам, каб кож ны меў маг чы масць 
вы сту піць, — пад су моў вае Анд рэй 
Гар ба чоў. — Ка лі ча ла век са ро ме ец ца, 
ён апус кае зва рот у скры ню. Ка лі хо ча 
аб вяс ціць праб ле му пе рад усі мі — вы-
бі рае за яву на агуль най су стрэ чы. Мы 
пра во дзім ан ке та ван не на сель ніц тва 
па тэ ры то рыі, про сім вы ста віць ад-
зна кі ўсім служ бам, якія аказ ва юць 
па слу гі, — ме ды цы не, куль ту ры, ка-
му наль най гас па дар цы і г. д. Я лі чу, 
што коль касць лю дзей, якія прый шлі 
на ме ра пры ем ства, свед чыць, што 
ўла дам лю дзі да вя ра юць і спа дзя юц-
ца на ста ноў чае вы ра шэн не. Бы лі пы-
тан ні лёг кія, бы лі па дзя кі, але гу ча лі і 
са праў ды «ба лю чыя» тэ мы, над які мі 
да вя дзец ца па пра ца ваць.

Мы, у сваю чар гу, бу дзем спа дзя-
вац ца, што ўла ды і жы ха ры ра ё на са-
праў ды знай шлі агуль ную мо ву, а доб-
ры во пыт за хо чуць пе ра няць су се дзі.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zviazda.by

ГЭ ТА ВАМ НЕ ФУТ БОЛ

П
А ЗІ ЦЫЯ Бе ла ру сі ў рэа лі за цыі Мэт устой лі ва га 

раз віц ця (МУР) на сён няш ні дзень і пла ну е мыя 

вы ні кі да 2030 го да бу дуць раз гле джа ны на 

се мі на ры-на ра дзе «Мэ ты ўстой лі ва га раз віц ця — 

ім пле мен та цыя на на цы я наль ным і рэ гі я наль ным 

уз роў нях», які ад бу дзец ца 15 ліс та па да ў Мін ску. 

На цы я наль ны ка ар ды на тар па да сяг нен ні Мэт, на мес нік 

стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі Мар' я на ШЧОТ КІ НА і па ста ян ны ка ар ды на тар 

ААН — па ста ян ны прад стаў нік ПРА АН у Бе ла ру сі Са на ка 

СА МА РА СІН ХА прад ста вяць аў ды то рыі па кро ка вы шлях 

кра і ны да да сяг нен ня вы ні каў.

У цэнт ры ўва гі пад час се мі на ра бу дуць пы тан ні фар мі ра-
ван ня на цы я наль най сіс тэ мы па каз чы каў для ма ні то рын гу 
МУР, іх рэа лі за цыя ў эка на міч най, эка ла гіч най і са цы яль най 
сфе рах, асноў ныя па ды хо ды да фар мі ра ван ня на цы я наль-
най стра тэ гіі ўстой лі ва га са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 
Бе ла ру сі ў на зва ным кан тэкс це.

Удзель ні кі ме ра пры ем ства — кі раў ніц тва не каль кіх мі ніс-
тэр стваў, На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та, а так са ма 
прад стаў ні кі мяс цо вых ор га наў ула ды, на ву ко вай су поль-

нас ці, гра мад скіх і між на род ных ар га ні за цый, біз не су, між-
на род ныя экс пер ты. Яны азна ё мяц ца з бе ла рус кім і за меж-
ным во пы там рас пра цоў кі і рэа лі за цыі мяс цо вых стра тэ гій 
устой лі ва га раз віц ця, аб мяр ку юць парт нёр ства дзяр жа вы, 
біз не су і гра мад скіх ар га ні за цый для да сяг нен ня МУР. Асоб-
ная ўва га з улі кам між на род на га во пы ту бу дзе ўдзе ле на 
пы тан ню ла ка лі за цыі Мэт устой лі ва га раз віц ця.

На се мі на ры так са ма ад бу дзец ца прэ зен та цыя пуб лі ка-
цыі «Стар та выя па зі цыі Бе ла ру сі па да сяг нен ні Мэт устой лі-
ва га раз віц ця». Для пра соў ван ня МУР у Бе ла ру сі па пра ек це 
ПРА АН бы лі рас пра ца ва ны на цы я наль ныя вер сіі ство ра ных 
ААН ла га ты паў МУР (на рус кай, бе ла рус кай і анг лій скай 
мо вах). На цы я наль ны ва ры янт ла га ты па бу дзе так са ма прэ-
зен та ва ны на ме ра пры ем стве.

Се мі нар-на ра да пра во дзіц ца па пра гра ме пра ек та «Пад-
трым ка дзей нас ці На цы я наль на га ка ар ды на та ра па да сяг-
нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця і ўма ца ван не ро лі пар ла мен та 
ў да сяг нен ні Мэ т устой лі ва га раз віц ця». Мі ніс тэр ства за меж-
ных спраў вы сту пае на цы я наль ным вы кон ва ю чым агенц-
твам. Парт нё ры пра ек та — Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду і На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт Бе ла ру сі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

МАС ТАЦ ТВА, МАС ТАЦ ТВА, 
ШТО АД ЛЮСТ РОЎ ВАЕ ЧАСШТО АД ЛЮСТ РОЎ ВАЕ ЧАС
Гэ ту да ту са свя до мас ці не вы крас ліш
Вы стаў ка фо та ра бот ле ген дар на га фо та рэ пар цё ра 
Юрыя ІВА НО ВА «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та бы ло 
даў но...», пры све ча ная 100-год дзю Каст рыч ніц кай 
рэ ва лю цыі, ад кры ла ся ў мас тац кай га ле рэі 
«Уні вер сі тэт куль ту ры» ў Мін ску. У ад крыц ці ўзяў 
удзел стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Беларусі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

Экс па зі цыя ўклю чае 100 здым каў, зроб ле ных 
з 1962 па 1991 год. У твор час ці аў та ра знай шлі ад-
люст ра ван не як гіс то рыі прос тых лю дзей, зна ка мі тых 
гра мад скіх і куль тур ных дзея чаў, так і сцэ ны з жыц ця 
мі ну лай эпо хі.

Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен-
та па дзя ка ваў Юрыю Іва но ву за ці ка вы вы ста вач ны 
пра ект і ад зна чыў, што тое вы со кае мас тац тва, якое 
дэ ман стру ец ца сён ня ў мас тац кай га ле рэі «Уні вер-
сі тэт куль ту ры», яшчэ раз да зва ляе пе ра ка нац ца ў 
вя лі кім май стэр стве мас та ка. На яго дум ку, з кож най 
эпо хі трэ ба браць са мае леп шае. «У Бе ла ру сі гэ та 
ажыц цяў ля ец ца да стат ко ва па спя хо ва і ў пы тан нях 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця, ка лі па ды хо ды, 
якія ся бе апраў да лі ў эка но мі цы або ў са цы яль най 
па лі ты цы, атрым лі ва юць раз віц цё на су час ным эта-
пе», — ска заў ён.

«Гэ тая вы стаў ка вы па ку та ва на сэр цам, ду шой. Не 
ад зна чыць 100-год дзе рэ ва лю цыі нель га — у той час 
жы лі мае баць кі, дзядзь кі, цёт кі, сёст ры, стры еч ныя 
бра ты, мае сяб ры, — пад крэс ліў Юрый Іва ноў. — Гэ тую 
да ту са свя до мас ці вы крас ліць не маг чы ма, та му што, 
як у ад ной пес ні пя ец ца, «гэ та на ша з та бой бія гра фія». 
Фо та здым кі — зрэз ча су, па доб ны кол цам дрэ ва».

НЕ МЕНШ ЗА ТЫ СЯ ЧУ РУБ ЛЁЎНЕ МЕНШ ЗА ТЫ СЯ ЧУ РУБ ЛЁЎ
Мі ха іл Мяс ні ко віч на ве даў Брэсц кую воб ласць
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі, упаў на ва жа ны 
прад стаў нік кі раў ні ка дзяр жа вы па Брэсц кай воб лас ці 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пра вёў у Ба ра на ві чах на ра ду 
са стар шы ня мі га рад скіх і ра ён ных вы ка наў чых 
ка мі тэ таў і іх на мес ні ка мі.

Пад час яе аб мер ка ва ны пы тан ні раз віц ця сель-
ска гас па дар чай га лі ны Брэсц кай воб лас ці па вы ні ках 
дзе вя ці ме ся цаў 2017 го да. Так са ма раз гле джа ны ход 
вы ка нан ня да ру чэн няў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па вы ха дзе на ўзро вень за ра бот най пла ты не 
менш за ты ся чу бе ла рус кіх руб лёў. Асаб лі вая ўва га 
ўдзе ле на ад каз нас ці кі ру ю чых кад раў за вы ка нан-
не пра гноз ных па каз чы каў са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця рэ гі ё наў.

ЭКА НО МІ КА, РЭ ГІ Ё НЫ, ЭКА НО МІ КА, РЭ ГІ Ё НЫ, 
ДЫЯ ЛОГДЫЯ ЛОГ
У Са ве це Рэс пуб лі кі пры ня лі па сла Бе ла ру сі 
ў Бал га рыі
Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пры няў Над звы чай на га 
і Паў на моц на га Па сла Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы 
Бал га рыя, Грэ час кай Рэс пуб лі цы і Рэс пуб лі цы Кіпр 
(па су мя шчаль ніц тве) Ула дзі мі ра ВА РАН КО ВІ ЧА. 
У су стрэ чы так са ма ўзяў удзел стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па між на род ных спра вах 
і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей РАХ МА НАЎ.

На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся стан і да лей шае раз-
віц цё двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Бал га-
рыі, уклю ча ю чы ганд лё ва-эка на міч ныя пы тан ні і між-
пар ла менц кае ўза е ма дзе ян не. Ула дзі мір Ва ран ко віч 
пра ін фар ма ваў аб па рад ку дня па ся джэн ня Бе ла рус-
ка-Бал гар скай Між ура да вай ка мі сіі па ганд лё ва-эка-
на міч ным і на ву ко ва-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве, якое 
пра хо дзіць у Мін ску.

Мі ха іл Мяс ні ко віч зра біў ак цэнт на не аб ход нас ці 
па глыб лен ня эка на міч на га су пра цоў ніц тва, па шы рэн-
ня рэ гі я наль ных су вя зяў і ак ты ві за цыі пар ла менц ка га 
дыя ло гу па між на шы мі кра і на мі. У хо дзе раз мо вы 
бы ла за кра ну та так са ма праб ле ма ты ка ад но сін на шай 
кра і ны з Грэ час кай Рэс пуб лі кай і Рэс пуб лі кай Кіпр.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

УЖО СЁН НЯ

Па кро ках да мэтПа кро ках да мэт
Ві цэ-спі кер верх няй па ла ты 

бярэ ўдзел у се мі на ры

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


