
16 лютага 2017 г.4 ЛЮСТЭРКА

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Аказ ва ец ца, у Тац ця ны трое дзя-
цей. На раз мо вы ў яе ўся го 10 хві лін, 
та му што трэ ба іс ці за бі раць ся рэд-
нюю дач ку са шко лы.

— Я са ма не з Мін ска, больш за 
15 га доў «ба дзя ла ся» па здым ных 
ква тэ рах, жы ла ў роз ных кут ках го-
ра да. І, вя до ма, ка лі мы за ду ма лі ся 
аб улас ным жыл лі, яшчэ да з'яў-
лен ня Мі кіт кі (ма лод ша га сы на), 
мне ха це ла ся, каб гэ та быў но вы, 
чыс ты і пры го жы ра ён. Та му мы і 
спы ні лі вы бар на гэ тым мес цы, а 
вя лі кі паў парк-паў лес толь кі да даў 
ра ё ну ач коў, — рас каз вае Тац ця-
на. — Ска жу шчы ра, на бліз касць 
да пра мзо ны ўва гі мы не звяр ну лі. 
Тру бы не ды мяць — і тое доб ра. Ка-
лі пад ня ла ся гэ та хва ля абу рэн ня, 
вя до ма, я бы ла ў кур се: дзі ця чыя 
пля цоў кі — гэ та ж га лоў ныя «фо-
ру мы» для аб мер ка ван ня та кіх пы-
тан няў. Я ра зу мею, ча му су праць 
вы сту па юць мно гія ма мы: ка лі га-
вор ка за хо дзіць пра ўмо вы жыц ця 
іх дзя цей, яны зма га юц ца за най-
леп шыя, і ні я кія ра зум ныя до ва ды 
пе ра ка наць іх не мо гуць. У га ла-
ве ад ра зу з'яў ля ец ца пад свя до мая 
дум ка, што за во ды — гэ та за брудж-
ван не на ва коль на га ася род дзя, а 
за брудж ван не на ва коль на га ася-
род дзя — хва ро бы, якія, у пер шую 
чар гу, за кра на юць дзя цей. Ка лі 
гэ та вы твор часць бу дзе са праў-
ды бяс печ най, ха це ла ся б па чуць 
прос тае тлу ма чэн не — ча му. Бы ло 
б ня дрэн на, каб ха ця ча со ва ў ле са-
пар ку або на блі жэй шых пры пын ках 
з'я ві лі ся ін фар ма цый ныя пла ка ты. А 
так быц цам і ве рыш, што ўсё бу дзе 
доб ра, але ўсё-та кі не да кан ца.

За тры маў шы ся даў жэй, чым 
пла на ва ла, Тац ця на ў спеш цы збі-
ра ец ца і прак тыч на ўця кае. А мы 
тым ча сам шу ка ем но вую «ах вя ру». 
На на блі жэн не гэ тай «па ры» цяж ка 
не звяр нуць ува гу: брэх ма лень ка га, 
але вель мі гуч на га са бач кі з ары гі-
наль най мя нуш кай Ша рык раз но сіц-
ца на дзя сят кі мет раў на пе рад. Яго 
гас па ды ня Тац ця на Ва сі леў на жы ве 
ў гэ тым ра ё не ўжо прак тыч на 30 

га доў. У двух па ка ё вай ква тэ ры яна 
мес ціц ца з му жам і сям' ёй сы на, у 
якога хут ка з'я віц ца дру гое дзі ця.

— Мой сын пра цуе на Трак тар-
ным за вод зе. Не ка то ры час яны з 
жон кай спра ба ва лі зды маць не па-
да лёк ад яго ква тэ ру, але по тым усё 
ж та кі вяр ну лі ся да нас, та му што 
і ма тэ ры яль на бы ло ня прос та, і з 
дзі цем да па мо га па трэб на. І атрым-
лі ва ец ца, што на тое, каб да брац-
ца на пра цу, у яго сы хо дзіць шмат 
ча су, які мож на бы ло б пра во дзіць 
з сям' ёй. Та му я вель мі здзі ві ла ся, 
ка лі лю дзі па ча лі вы сту паць су праць 
бу даў ніц тва за во да ў нас не па да лёк. 
Гэ та ж так зруч на, ка лі ўсё по бач! І 
да та го ж, коль кі з'я віц ца но вых пра-
цоў ных мес цаў... А тое, што праб-
ле мы з пра ца ўлад ка ван нем за раз 
ёсць, усе ве да юць. Дык ня ўжо, ка лі 
вы бі раць па між «пры го жым знеш нім 
вы гля дам» ра ё на і пра ца ўлад ка ван-
нем ты сяч лю дзей, мо гуць уз нік нуць 
пы тан ні? — уз ру ша на пад вя ла вы нік 
Тац ця на Ва сі леў на.

Больш у той дзень та кія га вар кія 
су раз моў цы нам не трап ля лі ся: ас-
тат нія аль бо ко рат ка ад каз ва лі «ні-
чо га пра гэ та не ве даю», аль бо вы-
да ва лі быц цам бы за ву ча ную фра зу 
«мы су праць», хоць ні я кіх ар гу мен-
таў, акра мя як «за вод не мо жа быць 
бяс печ ным», не пры во дзі лі.

Спра ва не ў за во дах, 
а ў аў та ма бі лях

Па чуў шы «го лас на ро да», мы 
звяр ну лі ся з пы тан нем ва ўпраў лен не 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва ад мі ніст ра-
цыі Фрун зен ска га ра ё на. Ака за ла ся, 
што спрэч ную тэ ры то рыю вы зна чы лі 
як вы твор чую зо ну, яшчэ ка лі мік ра-
ра ё на Су ха ра ва не бы ло і ў па мі не. І 
ў да лей шым ге не раль ныя пла ны го-
ра да роз ных га доў толь кі ўма цоў ва лі 
гэ ты ста тус. На га лоў нае пы тан не: ці 
бу дзе вы твор часць бяс печ най, ёсць 
дак лад ны ад каз — так, інакш яна не 
ме ла б маг чы мас ці тут з'я віц ца.

У раз мя шчэн ні вы твор час цяў у 
жы лых ра ё нах ёсць неш та ад ідэі 
ства рыць го рад у го ра дзе. Ганд лё-
ва-за баў ляль ныя цэнт ры са сва і мі 
кі на тэ ат ра мі, ка фэ, кра ма мі, гуль-
ня вы мі за ла мі па сту по ва з'яў ля юц-
ца ў кож ным мік ра ра ё не го ра да. 
Дык ча му не пра вес ці ана ло гію і са 
ства рэн нем пра цоў ных мес цаў: па-
чаць так са ма больш ак тыў на раз-
мя шчаць і за во ды, і офі сы не толь кі 
ў цэнт ры? Гэ та да зво ліць ча ла ве ку 
пры не аб ход нас ці прак тыч на ўсе 
свае за да чы вы ра шыць па блі зу ад 
до ма, тым са мым ап ты мі за ваў шы 
свой час, да та го ж, та кая перс пек-
ты ва да па мо жа зні зіць на груз ку на 
пе ра поў не ны цэнтр.

І ўсё ж та кі вер нем ся да на ша га 
пры кла ду. Кож ны па ві нен зай мац ца 
сва ёй спра вай: бу даў ні кі — бу да ваць, 
а вы ву чаць эка ло гію — про філь ныя 
ўста но вы. Та му па тлу ма чэн ні на конт 
га лоў на га пы тан ня — бяс пе кі — мы 
звяр ну лі ся ў Рэс пуб лі кан скі цэнтр па 
гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак-
тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 
на ва коль на га ася род дзя. Два га лоў-
ныя па ра мет ры, ад якіх за ле жыць 
сту пень уз дзе ян ня прад пры ем ства 
на эка ло гію ра ё на, — ру жа вят роў і 
вы шы ня труб за во да. Да рэ чы, Су ха-
ра ва, ня гле дзя чы на бліз касць ЦЭЦ, 
з'яў ля ец ца спры яль ным з пунк ту гле-
джан ня чыс ці ні на ва коль на га ася род-
дзя ра ё нам. Та му цал кам ве ра год на, 
што но выя прад пры ем ствы, пры вы-
ка нан ні ўсіх тэх ніч ных па ра мет раў, 
ні я кай шко ды ні ра ё ну, ні тым больш 
яго жы ха рам не на ня суць. На огул 
га лоў ная праб ле ма ме га по лі саў — 
гэ та да лё ка не за во ды, а зда ва ла-
ся б, не вя лі кія, але рас паў сю джа ныя 
ў ве лі зар най коль кас ці аў та ма бі лі. 
Ме на ві та на вы хлап ныя га зы пры-
па дае больш за 80% за брудж ван няў 
па вет ра ў га ра дах.

Вы но сіць 
ці не вы но сіць?

Та кім чы нам, атрым лі ва ец ца, 
што вы твор часць бяс печ ная, і ўсе 
маг лі б жыць спа кой на і шчас лі ва, 
але... гэ та да ты чыц ца толь кі гэ та га 
кан крэт на га вы пад ку. У све це не 
прос та так іс нуе тэн дэн цыя вы на су 
вы твор час цяў за мя жу го ра да, а як 
да во лі злос на жар ту юць у вя до мым 
анек до це: мно гія кра і ны пай шлі 
яшчэ да лей — яны вы нес лі вы твор-
час ці за ме жы сва ёй тэ ры то рыі.

У боль шас ці буй ных га ра доў па 
ўсім све це ўжо даў но прый шлі да вы-
сно вы, што вы твор час цям дак лад-
на не мес ца ў цэнт ры го ра да. Мінск 
у гэ тым пы тан ні пры трым лі ва ец ца 
агуль ных ары ен ці раў: ёсць не адзін-
ка выя пры кла ды, ка лі бу дын кі бы лых 
за во даў аль бо зно сяц ца, аль бо пе-
ра пра фі лю юц ца, што ця пер вель мі 
па пу ляр на ў ста лі цы. Так, не каль кі 
кар пу соў за во да «Га ры зонт» пе ра-
тва ры лі ся ў са праўд ную зо ну твор-

час ці: тут і тан ца валь ныя і мас тац кія 
сту дыі, і ін тэ ле кту аль ныя квэс ты, і 
на ват воль ныя пра сто ры, дзе пра-
хо дзяць роз ныя ме ра пры ем ствы ад 
вы стаў да мод ных мар ке таў і ве-
ча ры нак. У Еў ро пе ня рэд ка бы лыя 
за во ды ад да юць пад му зеі, ганд лё-
выя за лы і на ват ква тэ ры. Хто ве дае, 
маг чы ма, і ў нас хут ка з'я віц ца та кое 
жыл лё з гіс то ры яй...

Ад нак гэ та толь кі адзін бок пы-
тан ня. А што ра біць з «бруд ны мі» 
вы твор час ця мі, раз ме шча ны мі ў 
пра мыс ло вых ра ё нах? Або ў та кіх 
ра ё нах, пра якія не зу сім зра зу ме ла: 
ад но сіць іх да цэнт ра ці ўжо не? У 
но вым ге не раль ным пла не го ра да, 
які жы ха ры ста лі цы ўба чы лі ле тась, 
па зна ча на па тэн цый ная маг чы-
масць пе рад ыс ла ка цыі не ка то рых 
вы твор час цяў. Пры чым, у ад роз-
нен не ад больш ран няй да ку мен та-
цыі, кан крэт ны спіс не на зы ва ец ца. 
Га вор ка ідзе аб пе ра мя шчэн ні не 
толь кі за ме жы го ра да, але і на тэ-
ры то рыю га ра доў-спа да рож ні каў.

Тым не менш ве рыц ца ў гэ та па-
куль з цяж кас цю. Пра цэс «пе ра ез-
ду» вель мі за трат ны, пры чым гэ та 
даты чыц ца не толь кі ра за ва га ўкла-
дан ня, але і па ве лі чэн ня агуль ных 
вы дат каў. На прык лад, да вя дзец ца 
мя няць на ла джа ныя ка на лы па стаў-
кі сы ра ві ны або пра дук цыі, акра мя 
та го, па ўста не пы тан не з да стаў кай 
су пра цоў ні каў да ра бо ча га мес ца. 
Маг чы ма, па ве лі чэн не рас хо даў па-
цяг не за са бой зні жэн не за ра бот най 
пла ты пры менш зруч ных умо вах. 
Так што па куль «па збаў лен не» го-
ра да ад вя лі кай коль кас ці прад пры-
ем стваў на гад вае ўто пію.

Раз мы яшчэ толь кі на шля ху да 
пост ын дуст ры яль на га гра мад ства, 
не аб ход на пад ладж вац ца пад ужо 
іс ну ю чыя ўмо вы. Уя віць буй ны го-
рад без вы твор час цяў усё ж та кі 
не маг чы ма. І, на пэў на, іс ці на, як 
заў сё ды, дзесь ці па ся рэ дзі не: ка-
лі бу дзе маг чы масць — вы но сіць, 
але па сту по ва і не ўсё, ка лі бу дзе 
маг чы масць — бу да ваць, але ў ра-
зум ных коль кас цях і без уро ну для 
эка ла гіч най сі ту а цыі.

Да р'я КАС КО.
kasko@zvіazda.by

ЦІ ПА ТРЭБ НЫЯ ЗА ВО ДЫ 
Ў ЖЫ ЛЫХ РА Ё НАХ?

НЕ ПРА ЦА ВАЛІ 
З АБ' ЕК ТЫЎ НЫХ ПРЫ ЧЫН

У Ві цеб скай воб лас ці, згод на з ра шэн нем ор га наў мяс-
цо вай ула ды, пры бліз на 140 ча ла век вы зва ле ныя ад 
вы пла ты збо ру на фі нан са ван не дзяр жаў ных вы дат-
каў. Гэ та бы ло зроб ле на ў су вя зі з цяж кай жыц цё вай 
сі ту а цы яй.

У аб лас ным цэнт ры з гэ тай жа пры чы ны за да во лі лі прось-
бы пры бліз на 40% га ра джан, якія звяр ну лі ся ў ор га ны ўла ды. 
Як па ве да мі лі ў гар вы кан ка ме, бы ло больш за 300 зва ро таў, з 
якіх пры клад на трэць раз гле дзе лі. Ад па вед ная ка мі сія ін ды ві-
ду аль на па ды хо дзіць да кож най сі ту а цыі. Ка лі з аб' ек тыў ных 
пры чын ча ла век не мог за раб ляць, яму ідуць на су страч. На-
прык лад, ка лі гра ма дзя нін хва рэў або да гля даў хво рае дзі ця, 
са ста рэ лых баць коў. Пад трым лі ва юць і мам-адзі но чак, тых, 
хто пас ля во ін скай служ бы не змог улад ка вац ца на пра цу, 
як і пас ля ву чо бы.

Уся го, па вод ле ін фар ма цыі ін спек цыі Мі ніс тэр ства па па-
дат ках і збо рах па Ві цеб скай воб лас ці, ка ля 61,4 ты сяч ча ла-
век атры ма лі па ве дам лен ні з ін фар ма цы яй пра не аб ход насць 
удзе лу ў фі нан са ван ні дзяр жаў ных рас хо даў. Пры клад на кож-
ны пя ты змог да ка заць, што не аба вя за ны вы плач ваць збор. 
Гэ та, як пра ві ла, тыя, хто зна хо дзіў ся за мя жой, пра ца ваў па 
пра цоў ных да га во рах, га дуе дзя цей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
pukshanskі@zvіazda.by

АД ЗБОРУ ВЫ ЗВА ЛЕ НА 
500 ЧАЛАВЕК

Столь кі жы ха роў Го мель шчы ны ўжо змаг лі да ка заць, 
што яны не ўтры ман цы.

Каля 500 ча ла век на Го мель шчы не вы зва ле ны ад вы-
пла ты збо ру на фі нан са ван не дзяр жаў ных вы дат каў за 
2015 год. Гэ та ліч ба дак лад ная на 15 лю та га, і яна па ста-
ян на змя ня ец ца ў бок па ве лі чэн ня, ад зна чыў на мес нік 
на чаль ні ка ін спек цыі Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах 
па Го мель скай воб лас ці Дзміт рый ДАЙ НЭ КА.

Акра мя та го, у Го мель скай воб лас ці ад вы пла ты збо ру на 
фі нан са ван не дзяр жаў ных вы дат каў у 2015 го дзе вы зва ле ны 
больш за 12 ты сяч ча ла век, якія па цвер дзі лі сваю ад сут насць 
на гэ ты пе ры яд у Бе ла ру сі. Яшчэ не каль кі ты сяч ана ла гіч ных 
за яў ця пер раз гля да юц ца.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by

КАЛІ НЯМА МАГ ЧЫ МАС ЦІ 
ЗА ПЛА ЦІЦЬ

У Гро дзен скай воб лас ці раз гле джа на больш за 300 
зва ро таў гра ма дзян аб вы зва лен ні ад упла ты па дат каў 
у су вя зі з цяж кай жыц цё вай сі ту а цы яй.

За явы па ча лі па сту паць у снеж ні гэ та га го да пас ля та го, 
як у Дэ крэт №3 бы лі ўне се ны змя нен ні. Па апе ра тыў ных 
да ных Гро дзен ска га аб лас но га ка мі тэ та па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба ро не, у рэ гі ё не бу дзе раз гле джа на 
ка ля 750 зва ро таў. Ка ля па ло вы за яві це ляў ужо атры ма-
лі вер дыкт. За да во ле ны прось бы 110 жы ха роў воб лас ці. 
Кож ны кан крэт ны вы па дак вы ву чае спе цы яль ная ка мі сія, 
ство ра ная пры гар рай вы кан ка мах. Кан чат ко вае ра шэн не 
пры ма ец ца се сі яй га рад ско га ці ра ён на га Са ве та дэ пу-
та таў.

На прык лад, у Мас тоў скім ра ё не раз гле джа на 14 за яў з 27. 
Як па ве да мі ла на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мас тоў ска га рай вы кан-
ка ма Ма рыя СЕ МЯ НЮК, боль шас ці тых, хто звяр нуў ся, 
прось бу за да во лі лі. Ся род іх не каль кі жан чын, якія на ра дзі лі 
дзя цей у кан цы го да, але да гэ та га не пра ца ва лі. Ста ноў чы 
вы нік пры ня ты па за яве муж чы ны, які ў мі ну лым го дзе пра-
ца ваў, але на не каль кі дзён менш, чым па трэб на для вы зва-
лен ня ад па дат каў. Дэ пу та ты не ад мо ві лі сям'і, дзе пра жы-
вае дзяў чы на-ін ва лід, баць кі якой вы ра шы лі са цы я лі за ваць 
дач ку і зня лі ін ва лід насць, але знай сці пра цу дзяў чы не не 
ўда ло ся. Так са ма пай шлі на су страч жан чы не, якая вы му ша-
на бы ла зволь ніц ца з пра цы, каб да гля даць са ста рэ лую ма ці. 
«Доб ра, што та кія па праў кі да дэ крэ та з'я ві лі ся, — лі чыць 
Ма рыя Се мя нюк, — бо ста но ві шча не ка то рых жы ха роў не 
дае маг чы мас ці за пла ціць па да так». Ра зам з тым, за зна чае 
спе цы я ліст, ёсць вы пад кі, ка лі ў вы зва лен ні ад збо ру ад моў-

ле на. У Мас тоў скім ра ё не па куль та кіх тры. Па Гро дзен скай 
воб лас ці, згод на з апе ра тыў ны мі да ны мі, ад моў ле на ў вы-
зва лен ні ад збо ру ка ля 200 ча ла ве кам. Раз гляд зва ро таў 
пра цяг ва ец ца. Кан чат ко ва гэ та ра бо та бу дзе за вер ша на 20 
лю та га. Збор па фі нан са ван ні дзяр жаў ных рас хо даў за пла-
ці лі 4,2 ты ся чы жы ха роў Гро дзен скай воб лас ці.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

18 ТЫ СЯЧ МІН ЧАН 
ЗВЯР НУ ЛІ СЯ 

ПА ТЛУ МА ЧЭН НІ
Пад атко вая ін спек цыя ўно сіць яс насць у пы тан не 

аб тым, хто та кія «ўтры ман цы»
Па да ных на 13 лю та га, збор на фі нан са ван не дзяр жаў-
ных рас хо даў вы пла ці лі 15 ты сяч мін чан. Уся го па ве-
дам лен ні атры ма лі ка ля 106 ты сяч жы ха роў ста лі цы. 
Агуль ная су ма атры ма ных ад мін чан срод каў па куль 
скла ла 4,2 міль ё ны руб лёў.

Як рас тлу ма чы ла на прэс-кан фе рэн цыі ў Мін гар вы кан ка ме 
на мес нік на чаль ні ка ін спек цыі Мі ніс тэр ства па па дат ках 
і збо рах па Мін ску Га лі на ГУ РЫ НО ВІЧ, кож ны вы па дак 
раз гля да ец ца асоб на, на ват ка лі сі ту а цыі зда юц ца па доб-
ны мі ад на на ад ну, па сут нас ці яны мо гуць быць аб са лют на 
роз ны мі.

Уся го пра вам да тэр мі но вай вы пла ты збо ру ска рыс та лі ся 
ка ля 1,3 ты ся чы мін чан. З 1 жніў ня бя гу ча га пад атко ва га 
пе ры я ду па 31 мая на ступ на га го да гра ма дзя не мо гуць са-
ма стой на па ве да міць у пад атко вую ін спек цыю пра ня ўдзел 
у фі нан са ван ні дзяр жаў ных рас хо даў. Ка лі да 1 лі пе ня збор 
вы пла ча ны, то ён па мян ша ец ца на 10%.

З пы тан нем аб вы зва лен ні ад вы пла ты збо ру ў су вя зі з цяж-
кім жыц цё вым ста но ві шчам у служ бу «Ад но акно» га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та і ра ён ных ад мі ніст ра цый звяр ну ла ся 
ка ля ты ся чы ча ла век. У вы ні ку Мін гар вы кан кам на кі ра ваў у 
пад атко выя ін спек цыі ста лі цы 99 ра шэн няў, а льго ту атры-
ма лі 17 ча ла век.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by
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