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Па кры віў ся дах, пус тыя вач ні цы акон, пра ва лі ла ся пад ло га... 

Кар ці на не пры ваб ная, хоць для на шай глы бін кі і ты по вая — 
пус тых да моў у вёс ках шмат. У 2012 го дзе вы да дзе ны 

Указ №100 «Аб ме рах па ўдас ка на лен ні ўлі ку і ска ра чэн ні 
коль кас ці пус тых і ста рых да моў у сель скай мяс цо вас ці».
Ёсць дак лад ны ал га рытм дзе ян няў, але прый шла па ра
яго ўдас ка на ліць.
На мі ну лай на ра дзе, што да ты чы ла ся пра ек та но вай рэ дак цыі 
Жыл лё ва га ко дэк са, лі дар на шай дзяр жа вы за кра нуў тэ му 

ста рых да моў. Праб ле ма даў но на спе ла, та кія бу дын кі трэ ба 
пры бі раць, а зем лі вяр таць у аба рот. Але да гэ та га не аб ход на 
бу дзе «пад вес ці» нар ма тыў на-пра ва вы акт, каб мяс цо выя 
ўла ды не бе га лі за го ра-ўла даль ні ка мі, якім гэ тая не ру хо масць 
на ле жыць толь кі на па пе ры. Як бу дзе вы ра шац ца праб ле ма
і якія зме ны ў за ка на даў стве мо гуць з'я віц ца 
ў най блі жэй шы час — ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» рас каз вае 
стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці Бе ла ру сі 
Анд рэй ГА ЕЎ.

ТЭ МА ТЫД НЯ

ПУС ТЫЯ ДА МЫ ПУС ТЫЯ ДА МЫ 
Ў АСНОЎ НЫМ... ЗНО СЯЦЬЎ АСНОЎ НЫМ... ЗНО СЯЦЬ

А мож на бы ло б уцяг ваць іх у гас па дар чы аба ротА мож на бы ло б уцяг ваць іх у гас па дар чы аба рот

На фо та здым ку, які пры нёс з са бою жы хар па сёл ка 
Ува ра ві чы Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на Вік тар Су да коў, 
ву лі ца Ба зар ная на гад вае не ахай ныя ра зо ры. 
Муж чы на ка жа, што звяр таў ся да ра ней ша га стар шы ні 
рай вы кан ка ма і ў сель са вет, але праб ле ма за ста ла ся без 
зру ху.
— Ка лі «на ся даў», пры сы ла лі ма шы ну, ра бот нік 
вы гру жаў пры чэп пяс ку, і на гэ тым ра бо та лі чы ла ся 
вы ка на най, — дзе ліц ца жы хар на ба ле лым. — Пас ля 
ад на го са зван коў на да ро гу вы гру зі лі ку чу дру зу з-пад 
ра за бра на га бу дын ка, вось толь кі пас ля даж ду ву лі ца ўсё 
роў на «плы ве».
Урэш це, Вік тар Вік та ра віч вы ра шыў за нес ці скар гу на 
«Жы вы дыя лог». Фор ма ра бо ты з на сель ніц твам ці ка вая, 
кі раў нік у ра ё не но вы — а рап там са праў ды да па мо гуць?

Твар да тва ру
На са мрэч, фар мат «Жы во га дыя ло гу» іс нуе даў но, 

толь кі ра ней на Бу да-Ка ша лёў шчы не па доб ныя ме ра-
пры ем ствы пра хо дзі лі пад ін шы мі наз ва мі. По тым быў 
пе ра пы нак, і вось ужо год як ра бо та ад на ві ла ся. Сут насць 
яе — раз мо ва на сель ніц тва і ра ён ных кі раў ні коў твар да 

тва ру, рас крыц цё лю бых праб лем, на якія ў чы ноў ні ка 
маг ло б «за мы ліц ца во ка».

Фор ма пра вя дзен ня су стрэ чы на ступ ная: кож ны ме сяц 
ра бо чыя гру пы рай вы кан ка ма на вед ва юць усе на се ле ныя 
пунк ты — ад буй ных да са мых дроб ных вё са чак, — якія 
ўва хо дзяць у склад сель са ве та, су стра ка юц ца з на сель-
ніц твам і за піс ва юць пра па но вы. Ве ча рам ад бы ва ец ца 
агуль нае па ся джэн не ў цэнт раль ным па сёл ку сель са ве та, 
дзе так са ма мож на за даць пы тан не. Кі раў нік ра ё на вы-

слух вае дак ла ды кож най ра бо чай гру пы, аб мяр коў вае 
маг чы мыя ва ры ян ты ра шэн ня праб ле мы і ад ра зу дае 
да ру чэн не на чаль ні ку ад па вед най струк ту ры вы пра віць 
ста но ві шча. Ад на ча со ва скла да ец ца пра та кол су стрэ чы 
стар шы ні, каб мож на бы ло за фік са ваць тэр мін і па яго 
скан чэн ні спы таць у вы ка наў цы, што бы ло зроб ле на па 
праб ле ме, які вы нік і ка лі ра бо та не вы ка на на, што гэ та-
му пе ра шко дзі ла.

Па сё лак Ува ра ві чы да во лі вя лі кі, а мяс цо вых жы ха роў 
ра ён нае на чаль ства ве дае па іх ак тыў нас ці. Вось і гэ тым 
ве ча рам у ак та вую за лу До ма куль ту ры са бра ла ся ка ля 
100 ча ла век — не ка то рыя з пы тан ня мі, але боль шасць па 
ці каў нас ці.

На па чат ку стар шы ня Бу да-Ка ша лёў ска га рай вы кан ка-
ма Анд рэй Гар ба чоў па ві таў усіх пры сут ных:

— Для мя не гэ та но вая, ці ка вая фор ма ра бо ты, якая па-
да ец ца вель мі перс пек тыў най. На па са дзе кі раў ні ка я па-
куль уся го толь кі паў та ра ме ся ца, але спа дзя ю ся, сён ня мы 
атры ма ем плён ад су пра цоў ніц тва. У лю бым вы пад-
ку, я не люб лю гуль ню ў па пя ро вы фут бол, ка лі ўста-
но вы ад сы ла юць ад на ад ной сто сы да ку мен таў 
на ма нер мя ча. Бу дзем пра ца ваць на вы нік.

ЖЫ ВЫ ДЫЯ ЛОГ

ГЭ ТА ВАМ НЕ ФУТ БОЛГЭ ТА ВАМ НЕ ФУТ БОЛ
Жы ха ры Ува ра віц ка га сель са ве та 

пра ве ры лі, ці са праў ды чы ноў ні каў 
тур бу юць кло па ты вяс коў цаў.


