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Ч
ЛЕН па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым 

са ма кі ра ван ні Вік тар АМБ РА ЖЭЙ ЧЫК 
абра ны ў верх нюю па ла ту 
пар ла мен та ад Брэсц кай воб лас ці. 
Пра цуе Вік тар Ге ор гі е віч ды рэк та рам 
Дра гі чын ска га ляс га са. На пра ця гу 
не каль кіх склі кан няў быў дэ пу та там 
Брэсц ка га аб лас но га і Дра гі чын ска га 
ра ён на га Са ве таў, зна чыць, мае 
прак тыч ны во пыт ра бо ты ў ор га нах 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. Гу тар ку 
з ім па чы на ем з пра мых аба вяз каў 
се на та ра — ра бо ты над за ко на мі.

— Што да ты чыц ца за ко на твор час ці, 
мне, як ра бот ні ку ляс ной га лі ны, апош-
нім ча сам най больш бліз кай бы ла ра-
бо та над за ко нам аб асаб лі ва ахоў ва е-
мых пры род ных тэ ры то ры ях, уня сен ні 
змя нен няў у Ляс ны ко дэкс, — га во рыць 
Вік тар Амб ра жэй чык. — На зва ны за кон 
быў пры ня ты ў 1994 го дзе, за чвэрць 
ста год дзя шмат змя ні ла ся, той вы па-
дак, ка лі са мо жыц цё за па тра ба ва ла 
но вую рэ дак цыю важ на га для кра і ны 
за ка на даў ча га ак та. А вось Ляс ны ко-
дэкс — на мно га больш поз ні да ку мент, 
яго зме ны аб умоў ле ны прак ты кай вя-
дзен ня ляс ной гас па дар кі і но вы мі 
пры род ны мі з'я ва мі, што ўплы ва юць 
на стан ле су. Так што змя нен ні ў да-
ку мент ста лі свое ча со вы мі і па трэб-
ны мі.

— Што скла дае асно ву ва шай 
ра бо ты на мес цы, у акру зе? З чым 
пры хо дзяць лю дзі да се на та ра?

— На мес цы чле ны Са ве та Рэс-
пуб лі кі пра цу юць у цес най звяз цы з 
мяс цо вы мі Са ве та мі і дэ пу та та мі ўсіх 
уз роў няў. На пры ёмы лю дзі пры хо-
дзяць з са мы мі роз ны мі пы тан ня мі. 
Ня даў на гра ма дзя не пра сі лі знес ці 
ста рое дрэ ва ў рай цэнт ры, ад ра ман-
та ваць учас так да ро гі. Тра ды цый на 
пэў ная част ка зва ро таў да ты чыц ца 
ра бо ты ЖКГ. Ра зам з за ці каў ле ны мі 
ве дам ства мі, як пра ві ла, зна хо дзім 
ра шэн не па гэ тых пы тан нях. Вар та 
ад зна чыць, што ўсім дэ пу та там па-
сту па юць па доб ныя зва ро ты, і яны 
но сяць, ка лі не зу сім пры ват ны, то 
дак лад на, не гла баль ны ха рак тар. 
Най больш хва лю юць зва ро ты, звя за-
ныя з пра ца ўлад ка ван нем, по шу ка мі 
ра бо ты, асаб лі ва ма ла ды мі людзь мі. 
У Дра гі чын скім ра ё не апош нім ча сам 
з-за скла да най фі нан са вай сі ту а цыі 
і з ін шых пры чын шэ раг прад пры-
ем стваў знач на ска ра ці лі свой штат. 
Лю дзі вы му ша ны бы лі шу каць ра бо-
ту аль бо спо саб кар міць ся бе і сваю 
сям'ю. На пры ёмах, у раз мо ве на 
се сі ях, на па ся джэн нях вы кан ка маў 
мы пры хо дзім да вы сно вы, што для 
эка но мі кі, аль бо, як ця пер пры ня та 
га ва рыць, для ўстой лі ва га раз віц ця 
тэ ры то рыі па трэб на больш пры ват-
най іні цы я ты вы. А мяс цо вая ўла да 
па він на ўся ляк гэ та му спры яць.

Пры кла ды ёсць. Ска жам, не так 
даў но ў вёс цы Лі тоўск ад кры ла ся прад-
пры ем ства «Лі тоўск Прам». Мяс цо вы 
жы хар Аляк сандр Га ла бур да на ла дзіў 
свой не вя лі кі біз нес. Аляк сандр, за ў-
ва жу, не за ез джы ін вес тар, на ват не 
прад пры маль нік са ста жам. Ён жы-
хар су сед ня га За ко зе ля, а на ра дзіў ся 
і вы рас у Лі тоў ску. У 2014 го дзе Аляк-
сандр Аляк санд ра віч ку піў бу ды нак 
бы лой ра монт най май стэр ні і ад крыў 
у ім пі ла ра му. Ця пе раш ні вяс ко вы біз-
нес мен да ня даў ня га ча су пра ца ваў у 
мяс цо вай гас па дар цы ме ха ні за та рам, 
кі роў цам, на ін шых участ ках. А ка лі у 
вёс цы ста ла вя до ма, што па мяш кан не 
вы зва лі ла ся, на яго шу ка юць па куп-
ні коў, яны з жон кай-бух гал та рам усё 
пра лі чы лі, скла лі свой біз нес-план і 
вы ра шы лі ры зык нуць.

Най перш на бы лі тэх ні ку, аб ста ля-
ван не, афор мі лі да ку мен ты на рас пра-
цоў ку ляс ной дзя лян кі. Прад пры ем-
ства зай ма ец ца рас пі лоў кай дзе ла вой 
драў ні ны і атрым лі вае бу даў ні чы ма тэ-
ры ял. Ра бо ту ад ра зу пас ля рэ гіст ра цыі 
«Лі тоўск Прам» атры ма лі сем ча ла век. 
Але пі ла ра му сваю Аляк сандр Га ла-
бур да мае на мер па шы раць, на па ды-
хо дзе но вы цэх з усім аб ста ля ван нем. 
Та кі прык лад, на шчас це, не адзін ка вы, 
але нель га ска заць, што рэ гіст ра цыя 
не вя лі ка га біз не су ста ла ма са вай з'я-
вай. У Дра гі чын скім ра ё не раз віц цё 
атры ма ла за ня тасць у пры ват най да-
па мож най гас па дар цы.

Лю дзі бя руць участ кі зям лі, зай ма-
юц ца вы рошч ван нем ма лі ны, клуб-
ніц. Дра гі чын скія ма лін ні кі ве да юць 
ця пер да лё ка за ме жа мі ра ё на, воб-
лас ці, на ват кра і ны. І вось гэ тае за-
хап лен не гас па дар кай да па маг ло вы-
ра шыць даў нюю праб ле му, якой быў 
знос ста рых да моў. За раз гас па да ры, 
якія жа да юць вы рошч ваць ага род ні-
ну аль бо яга ды, куп ля юць ці бя руць 
у арэн ду ўчаст кі з ні чый ны мі да ма мі, 
зно сяць рэшт кі па бу доў, рас чы шча юць 
тэ ры то рыю, рас пра цоў ва юць зям лю і 
вы рошч ва юць сель гас куль ту ры. Гэ та 
вель мі ста ноў чая тэн дэн цыя. Маг чы-
ма, з та кіх вось дроб ных гас па да роў 
у бу ду чым вы рас туць буй ныя фер ме-

ры-прад пры маль ні кі, а нех та з іх ста не 
ін вес та рам бу ду ча га за во да па пе ра-
пра цоў цы ягад. Ця пер у мно гіх, ка лі не 
ва ўсіх, дроб ных гас па да роў уз ні ка юць 
праб ле мы са збы там сва ёй пра дук цыі, 
асаб лі ва ма лін, якія вель мі хут ка псу-
юц ца. Адзін фер мер вы ка заў на мер 
узяц ца за ажыц цяў лен не пра ек та пе-
ра пра цоў ча га прад пры ем ства, але 
па куль што на зва ны пра ект не на быў 
рэ аль ныя аб ры сы. Спа дзя ём ся, што з 
ча сам та кое прад пры ем ства з'я віц ца.

Апош нім ча сам ра ён ны Са вет дэ пу-
та таў ста ра ец ца на кі роў ваць фер ме раў, 
гас па да роў смя лей асвой ваць но выя 
ві ды пра дук цыі. На прык лад, мож на вы-
рошч ваць ка ву ны аль бо ра я на ва ныя 
сар ты ві на гра ду. Клі мат змя ніў ся, у на-
шых шы ро тах тра ды цый на паў днё выя 
куль ту ры так са ма мо гуць рас ці. І мы, 
дэ пу та ты абедз вюх па лат пар ла мен та, 
пад трым лі ва ем мяс цо вых дэ пу та таў. 
Чым больш бу дзе пры ват най іні цы я ты-
вы, тым лепш бу дзе раз ві вац ца ра ён.

— А пры ват ная іні цы я ты ва су-
по лак на ча ле са ста рас там аль-
бо асоб ных груп лю дзей у вёс цы, 
сель са ве це, на ваш по гляд, мо жа 
змя ніць сі ту а цыю з доб ра ўпа рад-
ка ван нем, па ляп шэн нем знеш ня га 
вы гля ду на се ле ных пунк таў?

— Спа кон ве ку ў на шых мяс ці нах 
мно гае ра бі лі та ла кой. І ця пер тра ды-
цыі па пя рэд ні каў ча сам ус па мі на юць. 
У на шым ра ё не фак тыч на ў кож ным 
сель са ве це мож на знай сці та кія іні-
цы я ты вы. Вось, ска жам, у Імя нін скім 
сель са ве це прык лад ад ной вёс кі стаў 
штурш ком для ін шых. Спа чат ку знай-
шла ся гру па іні цы я тыў ных лю дзей у 
вёс цы Дзе раў ная. Яны са бра лі гро шы, 
за мя ні лі ага ро джу ва кол мо гі лак, по-
тым узя лі ся за доб ра ўпа рад ка ван не 
гэ тай тэ ры то рыі ў цэ лым. На іх па гля-
дзе лі су се дзі з Зё ла ва, зра бі лі тое ж 
са мае. А ця пер жы ха ры аг ра га рад ка 
Імя нін вы бра лі іні цы я тыў ную гру пу па 
збо ры срод каў. Яны не хо чуць ад стаць 
ад ін шых, а ма юць на мер зра біць яшчэ 
лепш. Мо гіл кі спрад ве ку ша на ва лі ся 
прод ка мі. І не дзі ва, што на вя дзен не 
па рад ку ў вёс ках па чы на юць з гэ та-
га аб' ек та. У воб лас ці ж мож на пры-
вес ці мност ва пры кла даў, ка лі лю дзі 
аб' яд ноў ва юц ца ў ву ліч ныя, да ма выя 
ка мі тэ ты, а то і цэ лым мік ра ра ё нам 
вы ра ша юць пы тан ні доб ра ўпа рад ка-
ван ня. Так ро бяць у ка мі тэ це тэ ры та-
ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван-
ня «На дзея» ў Ба ра на ві чах. Мож на 
зга даць, як збі ра юц ца лю дзі і ра зам 
улад коў ва юць дзі ця чыя пля цоў кі, мес-
цы агуль на га ад па чын ку, раз бі ва юць 
фут боль нае по ле. Агуль ная спра ва не 
толь кі яд нае лю дзей, яна здоль ная мя-
няць све та по гляд, стаў лен не да ся бе, 
су се дзяў, да агуль най ма ё мас ці. Тое, 
што зроб ле на агуль ны мі на ма ган ня мі, 
збе ра га ец ца так са ма гра ма дой.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Дэ пу тац кая Дэ пу тац кая 
алеяалея

У рам ках тыд ня ле су на род ныя абран ні кі ўсіх 

уз роў няў у Дра гі чы не вы са дзі лі алею ма ла дых дрэў.

На пра цоў ную ак цыю прый шлі дэ пу та ты ра ён-
на га Са ве та на ча ле са стар шы нёй Свят ла най Бар-
таш. Ка лег пад тры ма лі чле ны аб лас но га Са ве та, 
пар ла мен та рыі. Па ву лі цы Шаў чэн кі ў рай цэнт ры 
ўзня ла ся алея з елак, каш та наў, клё наў.

Гра мад ская іні цы я ты ва Гра мад ская іні цы я ты ва 
як ру ха вікяк ру ха вік

Се на тар пра ра бо ту над за ко на мі, сель скі біз нес, 
раз віц цё да па мож най гас па дар кі, доб ра ўпа рад ка ван не та ла кой

(Бес)па ра дак, (Бес)па ра дак, 
сяў ба сяў ба 

і за ня тасцьі за ня тасць
Экс пер ты вы ву чы лі стан спраў 

у гас па дар ках трох ра ё наў Брэст чы ны

Р
А БОТ НІ КІ Сак ра та ры я та Са ве та Рэс пуб лі кі і 
прад стаў ні кі НАН Бе ла ру сі пра вя лі ма ні то рынг 
у асоб ных сель гас ар га ні за цы ях рэ гі ё на, 

па ве да мі лі ў Са ве це Рэс пуб лі кі.

Па да ру чэн ні спі ке ра верх няй па ла ты пар ла мен та, 
упаў на ва жа на га прад стаў ні ка кі раў ні ка дзяр жа вы ў 
Брэсц кай воб лас ці Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча для ма ні то-
рын гу сі ту а цыі ў сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях 
бы лі ство ра ны тры ра бо чыя гру пы, у якія ўвай шлі ра-
бот ні кі Сак ра та ры я та Са ве та Рэс пуб лі кі і ар га ні за цый 
Ад дзя лен ня аграр ных на вук НАН Бе ла ру сі.

Ма ні то рынг пра вя лі дзе ля са дзей ні чан ня ў больш 
эфек тыў най лік ві да цыі не да хо паў.

На мі ну лым тыд ні спе цы я ліс ты па бы ва лі ў гас па-
дар ках Ган ца віц ка га, Дра гі чын ска га і Ма ла рыц ка га 
ра ё наў, дзе вы ву чы лі стан жы вё ла га доў чых аб' ек таў, 
ме ха ні за ва ных два роў, ход вя сен не-па ля вых ра бот, 
фі нан са вае ста но ві шча і ін шыя пы тан ні. Вы ні кам та кіх 
ві зі таў ста лі ад па вед ныя пра па но вы.

У фо ку се ўва гі экс пер таў у пер шую чар гу бы лі пы тан-
ні пад тры ман ня па рад ку ў сель ска гас па дар чых ар га ні-
 за цы ях, за ха ван ня тэх на ло гій пры пра вя дзен ні сяў бы.
У пры ват нас ці, бы ло вы яў ле на, што да ру чэн ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы па на вя дзен ні па рад ку, доб ра ўпа рад ка ван-
ні аб' ек таў вы твор чай інф ра струк ту ры, асаб лі ва ў ар-
га ні за цы ях з ня ўстой лі вым фі нан са вым ста но ві шчам, 
вы кон ва юц ца не ў поў най ме ры. На не ка то рых жы-
вё ла га доў чых фер мах эле мен тар на не бы лі па бе ле ны 
па мяш кан ні, умо вы ўтры ман ня жы вёл не ад па вя да лі 
асноў ным па тра ба ван ням. Не бы ло і сіс тэм нас ці ў за-
куп цы на рых тоў шчы ка мі дру гас ных ме та лаў, у вы ні ку 
ча го на тэ ры то ры ях мехд ва роў на за па шва ец ца лом.

Каб улад ка ваць вы твор чыя і да па мож ныя аб' ек ты 
і пры вес ці іх у на леж ны стан, пра па на ва на вы зна чыць 
кан крэт ныя тэр мі ны, на мяс цо вым уз роў ні ад шу каць 
кры ні цы фі нан са ван ня, пры цяг нуць дэ пу тац кі кор пус.

Уста ноў ле на, што ра бо та па ўклю чэн ні ў гас па дар-
чы аба рот не вы ка рыс тоў ва е май і не эфек тыў на вы ка-
рыс тоў ва е май ма ё мас ці гас па да рак, якія зна хо дзяц ца 
ў пра цэ ду ры фі нан са ва га азда раў лен ня, мяс цо вы мі 
ор га на мі дзяр жаў на га кі ра ван ня, ан ты кры зіс ны мі 
кі раў ні ка мі пра во дзіц ца не на леж ным чы нам ці не 
вя дзец ца зу сім. Экс пер ты звяр ну лі ўва гу: вы ра шыць 
гэ тую праб ле му маг чы ма з удзе лам Дзярж кам ма ё-
мас ці, Мі нэ ка но мі кі і ін шых за ці каў ле ных ба коў.

Так са ма ад зна ча на, што, ня гле дзя чы на ство ра-
 ныя ў кра і не пра ва выя ін стру мен ты для фі нан са ва га 
азда раў лен ня не пла це жаз доль ных гас па да рак, гэ тая 
ра бо та вя дзец ца не на на леж ным уз роў ні. Коль касць 
та кіх ар га ні за цый у вы ву ча ных ра ё нах за ста ец ца 
прак тыч на ня змен най, а іх пра тэр мі на ва ная за па зы-
ча насць рас це.

Якое вый сце? Для па вы шэн ня эфек тыў нас ці сіс-
тэ мы кі ра ван ня ў сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях 
ка му наль най фор мы ўлас нас ці і ак цы я нер ных та ва-
рыст вах з да мі ну ю чай до ляй ка му наль най улас нас ці 
ў Ган ца віц кім, Дра гі чын скім і Ма ла рыц кім ра ё нах 
пра па на ва на ўка ра ніць эле мен ты кар па ра тыў на-
га кі ра ван ня або ад чу жэн ня (на прык лад, про да жу, 
бяз вы плат най пе ра да чы) дзяр жаў на га па ке та ак цый 
(ма ё мас ці) фі нан са ва няў стой лі вых ар га ні за цый па-
тэн цый ным ін вес та рам і эфек тыў на пра цу ю чым суб'-
ек там гас па да ран ня.

Што да ты чыц ца пра вя дзен ня вя сен не-па ля вых ра-
бот, у цэ лым яны пра хо дзяць ва ўста ноў ле ныя тэр мі-
ны, але гас па дар кі гэ тых ра ё наў ад чу ва юць дэ фі цыт 
мі не раль ных угна ен няў. Каб вы ра шыць праб ле му, 
трэ ба ад шу каць да дат ко выя кры ні цы фі нан са ван ня.

Важ ная ро ля ў Ган ца віц кім, Дра гі чын скім і Ма ла-
рыц кім ра ё нах на ле жыць за бес пя чэн ню за ня тас ці 
вяс коў цаў і па вы шэн ню іх да хо даў за кошт раз віц ця 
аса біс тых да па мож ных гас па да рак і не сель ска гас па-
дар чай дзей нас ці. Як кан ста та ва лі ўдзель ні кі ра бо чых 
груп, уз ро вень аб слу гоў ван ня і за да валь нен ня па трэб 
пры ват ных пад вор каў у не аб ход ных та ва рах, ра бо тах 
і па слу гах за ста ец ца ніз кім, уз ні ка юць праб ле мы са 
збы там атры ма най пра дук цыі.

На дум ку экс пер таў, вы ра шыць гэ тыя цяж кас ці 
да па мо жа ад ра джэн не і раз віц цё на пер ша сным уз-
роў ні роз ных сель гас ка а пе ра ты ваў. Пры гэ тым важ на 
ўліч ваць во пыт ра бо ты та кіх ар га ні за цый у кра і не і 
за яе ме жа мі.

Ін фар ма цыю аб вы яў ле ных не да хо пах у ра бо це 
сель ска гас па дар чых ар га ні за цый на кі ра ва лі ў Брэсц кі 
абл вы кан кам для іх пе ра адо лен ня ва ўза е ма дзе ян ні 
з про філь ны мі рэс пуб лі кан скі мі ор га на мі кі ра ван ня 
і ар га ні за цы я мі. Член Са ве та Рэс пуб лі кі Вік тар АМБ РА ЖЭЙ ЧЫК 

і стар шы ня рай са ве та Свят ла на БАР ТАШ.


