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Га за ві кі Ві цеб скай воб лас ці не толь кі спраў на 
вы кон ва юць свае пра фе сій ныя аба вяз кі, але і ства ра юць 
вёс ку бу ду чы ні. Ро біц ца гэ та ў рам ках ад най мен най 
рэс пуб лі кан скай пра гра мы, якая рэа лі зу ец ца 
з 2017 го да.

Аг ра га ра док Ма за ла ва Ві цеб ска га ра ё на ця пер ве да юць 
да лё ка за ме жа мі не толь кі Пры дзвін ня, але і кра і ны. На се-
ле ны пункт зна хо дзіц ца пры бліз на за пят нац цаць кі ла мет-
раў ад Ві цеб ска. На сель ніц тва — ка ля 1,3 ты ся чы ча ла век. 
Умо вам жыц ця і за роб кам мно гіх ту тэй шых жы ха роў зайз-
дрос цяць на ват га ра джа не, а не ка то рыя ві цяб ля не там і 
пра цу юць. Кон курс ся род ах вот ных вель мі вы со кі.

«Пра бу ду чы ню ўжо сён ня» — для Ма за ла ва дак лад на 
не пе ра боль шан не. Ка ля пят нац ца ці га доў та му з іні цы я-
ты вы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі за буй ны мі прад пры ем ства мі 
па ча лі за ма цоў ваць страт ныя сель ска гас па дар чыя ар га ні-
за цыі. У вы ні ку ў вы твор ча га рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га 
прад пры ем ства «Ві цеб скабл газ» з'я ві ла ся сель ска гас па-
дар чая вы твор часць «Ма за ла ва газ».

Па спя хо вая дзей насць гэ та га прад пры ем ства даў но 
ўжо не па кі дае шан цаў скеп ты кам на конт пра віль нас ці 
да лу чэн ня вяс ко вых гас па да рак да моц ных у эка на міч-
ным пла не прад пры ем стваў. Час па ка заў пра віль насць 
та ко га па ды хо ду. У «Ма за ла ва га зе» за раз пра цуе ка ля 
180 ча ла век, ся рэд ні ўзрост іх скла дае ка ля 40 га доў. На 
ба зе прад пры ем ства пра вод зяц ца роз ныя вы яз ныя па ся-
джэн ні, май стар-кла сы, се мі на ры, пры све ча ныя раз віц цю 

сель ска гас па дар чай га лі ны. Па во пыт пры яз джа юць на-
ват з Ра сіі.

Го нар гас па дар кі — ма лоч ныя фер мы. Між ін шым, ці-
ка вы факт: тут ёсць алея, дзе мож на ўба чыць фо та ка ро-
вак — лі да раў па на до ях.

У гас па дар цы так са ма зай ма юц ца вы твор час цю і рэа лі-
за цы яй на сен ня азі мых і яра вых збож жа вых куль тур, алею 
з на сен ня яра во га рап су, на сен ня шмат га до вых траў. Тут 
ёсць ад ны з най леп шых у кра і не зер не су шыль ны комп-
лекс, кам бі кор ма вая вы твор часць, ву чэб на-прак тыч ны 
цэнтр...

Кан ку рэн та здоль насць «Ма за ла ва га зу» яшчэ больш 
па вы сіц ца дзя ку ю чы рэа лі за цыі ін вес ты цый на га пра ек-
та — цэ ха па пе ра пра цоў цы алей ных куль тур.

Што да ты чыц ца ўмоў жыц ця ў аг ра га рад ку, дык тут 
бу ду ец ца жыл лё для ра бот ні коў гас па дар кі. Ёсць і так зва-
нае ін тэ ле кту аль нае, у якім аў та ма ты ка ства рае най больш 
утуль ныя ўмо вы для жыль цоў у за леж нас ці ад тэм пе ра-
ту ры па вет ра...

Та кім чы нам, не ка лі страт ная гас па дар ка «За клік» ця пер 
ак тыў на раз ві ва ец ца, не ад ста ю чы ад трэн даў ча су.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай 
ШАРС НЁЎ упэў не ны, што ў та кіх на се ле ных пунк тах лю-
дзі бу дуць з за да валь нен нем жыць і пра ца ваць — не вы-
клю чэн не і мо ладзь. Раз ві тая са цы яль ная інф ра струк ту ра 
ва біць і га ра джан. Тут шы коў ныя ка вяр ня і кра ма, доб рыя 
аб' ек ты аду ка цыі (у тым лі ку дзі ця чая шко ла мас тац тваў), 
ме ды цы ны. Усё по бач, на доб рым уз роў ні, аб лас ны цэнтр, 
як ка жуць, ру кой па даць, дык ча му б на са мрэч не жыць, 
не га да ваць дзя цей, не ста рац ца зра біць род ны ку ток яшчэ 
пры га жэй шым? Ту тэй шыя ра зу ме юць гэ та і цэ няць.

Та кім чы нам, га за ві кі рэ аль на па ляп ша юць уз ро вень 
жыц ця вяс коў цаў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та Але га КЛІ МО ВІ ЧА.

ВО ПЫТ

НА ЛІ ДАР СКІХ ПА ЗІ ЦЫ ЯХНА ЛІ ДАР СКІХ ПА ЗІ ЦЫ ЯХ

«А ў нас у ква тэ ры газ! А ў вас?» Хто не 
ве дае гэ тыя рад кі з вя до ма га вер ша 
Сяр гея Мі хал ко ва. «Бла кіт нае» па лі ва 
даб ра ла ся да са мых ад да ле ных ад бой кіх 
ма гіст ра ляў па ся лен няў Бе ла ру сі. А яшчэ 
га доў 20–30 та му жы ха рам не ка то рых 
вё сак да во дзі ла ся толь кі ма рыць пра 
ба ло ны звад ка ва на га га зу, каб у цёп лую 
па ру го да не рас паль ваць печ ку, а 
пры га та ваць ежу з кам фор там на плі це.

Ма рыі Ада маў не і Ва лян ці ну Ры го ра ві чу 
да стаў ся до мік у спад чы ну ад баць коў у 
па сёл ку Ра каў Ва ло жын ска га ра ё на. Ра-
ней яны пры яз джа лі сю ды толь кі вяс ной 
ды ле там. Каб аба грэць зі мой па мяш кан-
не, не аб ход на бы ло на рых тоў ваць дро вы, 
тор фа бры кет — а гэ та да дат ко выя кло па ты 
і за тра ты. Але не каль кі га доў та му, ка лі ў 
дом прый шло «бла кіт нае» па лі ва, баць кі 
па кі ну лі га рад скую ква тэ ру дзе цям, а са мі 
пе ра бра лі ся блі жэй да пры ро ды. «Утуль на, 
кам форт на ця пер нам у лю бое на двор'е, — 
ка жа мая су раз моў ні ца. — Люб лю па чы-
таць кні гу ў цяп ле, па гля дзець тэ ле ві зар, 
а доў гі мі зі мо вы мі ве ча ра мі вы шы ваць, 
вя заць».

— На тэ ры то рыі ра ё на раз мя шча ец ца 
425 сель скіх на се ле ных пунк таў. Столь кі 
ня ма ні ў ад ным ра ё не Мін шчы ны, хоць, 
зрэш ты, наш ра ён не са мы вя лі кі: яго пра-
цяг ласць — 79 кі ла мет раў з ус хо ду на за хад 
і 57 кі ла мет раў з поўд ня на поў нач, — ка-
жа стар шы ня Ва ло жын ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Пётр БІ БІК. — У нас 
на ліч ва ец ца сем сель скіх Са ве таў і адзін 
па сял ко вы Са вет. Са мы ма лень кі До рскі 
сель са вет, дзе на ліч ва ец ца 44 на се ле ныя 
пунк ты, са мы вя лі кі — Ва ло жын скі (85). 
Ёсць па ся лен ні, дзе жы ве шмат лю дзей, а 
ёсць і та кія, дзе ўся го 10 да моў. Бяс спрэч-
на, на яў насць та кой коль кас ці па се лі шчаў 
па тра буе ства рэн ня ўмоў для жыц ця дзей-
нас ці гра ма дзян.

За апош нія пяць га доў на Ва ло жын шчы не 
да сяг ну ты ня дрэн ныя вы ні кі па га зі фі ка цыі 
ў сель скай мяс цо вас ці дзя ку ю чы ства рэн-

ню вы твор чых ка а пе ра ты ваў. У боль шас ці 
з іх ра бо ты пра вод зяц ца ў ад па вед нас ці з 
Ука зам Прэ зі дэн та № 368 «Аб ме рах па 
рэ гу ля ван ні ад но сін пры га зі фі ка цыі пры-
род ным га зам экс плу а та ва на га жыл лё-
ва га фон ду гра ма дзян». Гэ ты да ку мент 
пра ду гледж вае до ле вае фі нан са ван не, 
інакш ка жу чы, 30 % уно сяць гра ма дзя не і 
70 % — дзяр жа ва. У асоб ных вёс ках жы-
ха ры пра вод зяць га зі фі ка цыю цал кам за 
аса біс тыя срод кі. Ме на ві та так зра бі лі ў 
вёс ках Мі ха ло ва і Між рэч ча: ства ры лі ка-
а пе ра тыў, пад рых та ва лі каш та рыс ную да-
ку мен та цыю і пра вя лі «бла кіт нае» па лі ва 
ў свае да мы. Гэ ты ва ры янт ска ра чае час 
ча кан ня. У Мі ха ло ве, на прык лад, у но вым 
мік ра ра ё не жы ве шмат ма ла дых сем' яў, 
да стат ко ва за бяс пе ча ных. Яны вы ра шы лі 
па ско рыць пра цэс, каб не ча каць, па куль 
дой дзе чар га, і ўкла лі ў спра ву аса біс тыя 
срод кі. У гэ тым ме ся цы га за пра вод пач не 
дзей ні чаць.

Сё ле та на до ле вым удзе ле так са ма 
ўве дзе ны ў экс плу а та цыю га за пра вод у 

аг ра га рад ку Га родзь кі і вёс цы За брэз зе. 
Вя дуц ца ра бо ты ў ка а пе ра ты ве «Кры ні-
ца-2016», які пер шы ста яў на чар зе і тра-
піў у пра гра му. Га зі фі ка цыі тут пад ля гае 
37 жы лых да моў. На огул за пяць апош ніх 
га доў га зі фі ка ва на 17 на се ле ных пунк таў, з 
па чат ку 2020-га зда дзе ны ў экс плу а та цыю 
га за пра вод яшчэ ў ча ты рох вёс ках — гэ-
та два ка а пе ра ты вы. Акра мя та го, у ад-
ным за раз бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты. 
На сён няш ні дзень ра ён га зі фі ка ва ны на 
70 %. У 2015-м гэ ты па каз чык быў на 
ўзроў ні 50 %.

А на чар зе — яшчэ шэсць ка а пе ра ты ваў. 
Уся го ж сё ле та ра ё ну на га зі фі ка цыю вы-
дзе ле на 160 ты сяч руб лёў з бюд жэ ту.

— Пётр Іо сі фа віч, ці ах вот на лю-
дзі ідуць на до ле вы ўдзел з дзяр жа-
вай?

— Ка неш не, гра ма дзя не з жа дан нем 
ус ту па юць у ка а пе ра ты вы. Гэ та вы гад на, 
та му што боль шую част ку за трат бя рэ на 
ся бе бюд жэт. Але тут да вя дзец ца па ча-
каць, па куль дой дзе чар га.

— А як у не вя лі кіх на се ле ных пунк-
тах?

— Там, дзе пяць—дзе сяць да моў, ня-
ма сэн су пра во дзіць газ — не мэ та згод на. 
У гэ тых не вя лі кіх па ся лен нях, як пра ві ла, 
жы вуць дач ні кі або тыя гра ма дзя не, якія 
атры ма лі да мы ў спад чы ну ад баць коў, 
сва я коў. Асаб лі васць Ва ло жын ска га ра ё на 
ў вы гад ным геа гра фіч ным ста но ві шчы — 
не па да лё ку Мінск. І жы ха ры ста лі цы ах-
вот на на бы ва юць тут ня вы ка ры ста ную 
ма ё масць, што пус туе.

— Мне да во дзіц ца бы ваць на пры-
ёмах гра ма дзян роз на га ўзроў ню. 
І час та лю дзі пры хо дзяць з крыў да мі. 
Маў ляў, су сед ні ка а пе ра тыў уклю чы лі 
ў пра гра му фі нан са ван ня на гэ ты год — 
ча му не нас?

— Так, бы ва юць та кія зва ро ты. І гэ та зра-
зу ме ла. Кож на му хо чац ца атры маць вы го-
ды як ма га хут чэй. Але ж не ўсе ра зу ме юць, 
што гэ ты ка а пе ра тыў быў ра ней ство ра ны, 
ра ней па даў пра ект на-каш та рыс ную да ку-
мен та цыю. Па ра дак ёсць па ра дак: ні хто не 
бу дзе па ру шаць за ка на даў ства.

— А коль кі бу дзе каш та ваць ча ла-
ве ку пад вод га зу ў гра шо вым эк ві ва-
лен це? 

— Усё за ле жыць ад та го, на якую ад-
лег ласць трэ ба пра вес ці раз мер ка валь ныя 
сет кі. У ка гось ці яна 20 мет раў ад тру бы, а 
ў не ка га ўсе дзвес це.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ПРАБ ЛЕ МЫ І РА ШЭН НІ

ГА ЗІ ФІ КА ЦЫЯ: 

З УДЗЕ ЛАМ ДЗЯР ЖА ВЫ — ВЫ ГАД НА, 

ЗА ЎЛАС НЫЯ СРОД КІ — ХУТ ЧЭЙ
Як пад вес ці «бла кіт нае» па лі ва, кож ны вы ра шае са ма стой на

У асоб ных вёс ках жы ха ры 
пра вод зяць га зі фі ка цыю цал кам 
за аса біс тыя срод кі. Ме на ві та 
так зра бі лі ў вёс ках Мі ха ло ва і 
Між рэч ча: ства ры лі ка а пе ра тыў, 
пад рых та ва лі каш та рыс ную 
да ку мен та цыю і пра вя лі 
«бла кіт нае» па лі ва ў свае да мы.
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