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Вы ні кам 
на ву чан ня 
стаў кон курс 
іні цы я тыў ся род 
дэ пу та таў, дзе 
пяць на род ных 
абран ні каў 
атры ма лі рэ сур сы 
для іх рэа лі за цыі.

Якая пра ца Якая пра ца 
больш больш 
цэ ніц ца?цэ ніц ца?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 13-й стар. «МС».)

Ця пер у аса цы я цыі рас пра цоў ва юць ма кет 
«Дзён ні ка ў да па мо гу дэ пу та ту». Да ку мент 
бу дзе ўтрым лі ваць за ка на даў чыя нор мы ў 
га лі не са ма кі ра ван ня і гра ма дзян скіх пра воў, 
іс ну ю чы во пыт удзе лу гра мад ства ў пра цэ сах 
пры няц ця ра шэн няў, ста ноў чыя пры кла ды 
вы ра шэн ня мяс цо вых праб лем у Бе ла ру сі 
пры ўдзе ле гра мад ства. Ад мыс ло вы раз-
дзел бу дзе пры све ча ны ар га ні за цыі ра бо ты 
з гра мад скас цю для стра тэ гіч на га пла на ван-
ня раз віц ця тэ ры то рыі.

Так са ма Ана толь Ма цю лін па ве да міў, што 
за кан чва ец ца ра бо та па ства рэн ні сай та аса-
цы я цыі.

— Гэ та плат фор ма для аб ме ну во пы там 
і ін фар ма цы яй, — ска заў ён. — Вэб-рэ сурс 
дасць маг чы масць атры маць зва рот ную су-
вязь ад дэ пу та таў, а так са ма дзя ку ю чы яму 
гра мад скасць і не дзяр жаў ныя гра мад скія 
ар га ні за цыі змо гуць пра па на ваць свае ідэі 
па вы ра шэн ні мяс цо вых праб лем.

Вяр та ю чы ся да тэ мы срод каў, без якіх 
не маг чы мыя ні я кія кар ды наль ныя зру хі, 
трэ ба ска заць, што сё ле та ўпер шы ню пры 
пад трым цы фі нан са ва га ўпраў лен ня абл вы-
кан ка ма бы лі вы зна ча ны і са бра ны член скія 
ўзно сы ў па ме ры 123 ты сяч руб лёў. На што 
на кі ра ва лі гэ тыя гро шы? Больш за па ло ву 
су мы пай шло на пад трым ку дэ пу та тац кіх іні-
цы я тыў, якія бы лі раз гле джа ны і пад тры ма ны 
на па ся джэн нях се сій і прэ зі ды у маў аб лас но-

га Са ве та дэ пу та таў, 
гар- і рай са ве таў.

Што гэ та за іні-
цы я ты вы? Ка лі лас-
ка, пры кла ды. У Ча-
ву сах 600 руб лёў 
бы ло на кі ра ва на на 
са дзей ні чан не жы-
ха рам мік ра ра ё на 
Іль но за вод у доб-
ра ўпа рад ка ван ні 
дзі ця чай пля цоў кі, 
у Крас на пол лі — 
1275 руб лёў на доб-

ра ўпа рад ка ван не дзі ця чай гуль ня вой пля-
цоў кі мік ра ра ё на Ма шэ раў скі, Се му кац ка му 
сель вы кан ка му вы дзе ле на 1862 руб лі для на-
быц ця дзі ця ча га спар тыў на га аб ста ля ван ня 
для пля цоў кі ў пар ку вёс кі Вя лі кія Бя ле ві чы. 
Так са ма больш за 1200 руб лёў бы ло вы ка-
ры ста на для доб ра ўпа рад ка ван ня дзі ця чых 
пля цо вак у аг ра га рад ках Му шы на, Ра за нцы 
і ў вёс цы Па стар на кі. Не за стаў ся без ува гі і 
аб лас ны цэнтр: 600 руб лёў спат рэ бі лі ся для 
доб ра ўпа рад ка ван ня два ра па ву лі цы Маў-
чан ска га ў ме жах да моў 40, 42 і 44.

І гэ та да лё ка не ўсе рэа лі за ва ныя іні цы я-
ты вы — іх звыш трыццаці.

— У боль шас ці вы пад каў пра ек ты ма юць 
са цы яль ны ха рак тар і на кі ра ва ны на па ляп-
шэн не мес цаў пра жы ван ня лю дзей. Але гэ та 
толь кі па ча так, — упэў не ны Ана толь Ма цю-
лін. — Мы ўсе ву чым ся, на пе ра дзе ў нас глы-
бо кае вы ву чэн не праб лем рэ гі ё наў эка на міч-
на га і эка ла гіч на га ха рак та ру, пра вя дзен не 
ана лі зу з удзе лам ор га наў са ма кі ра ван ня 
і пра па но вы па іх вы ра шэн ні ў ор га ны вы-
ка наў чай і рас па рад чай ула ды Ма гі лёў скай 
воб лас ці, ак тыў ныя по шу кі фі нан саў з ін шых 
за кон ных кры ніц.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Сён ня наш апо вед пра 
прэс-тур у Бы хаў скі ра ён, які 
быў ар га ні за ва ны пад эгі дай 
На цы я наль на га прэс-цэнт ра 
«Ма лая Ра дзі ма — вя лі кая 
зям ля».

Афі цый най да тай за сна-
ван ня го ра да Бы ха ва лі чыц ца 
1370 год, хоць, на дум ку мяс-
цо вых гі даў, да та гэ тая ўмоў-
ная. Ад ной з пер шых пісь мо-
вых кры ніц, дзе згад ва ец ца 
Бы хаў, з'яў ля ец ца «спіс га ра-
доў рус кіх да лё кіх і бліз кіх», 
на пі са ны не ра ней 1380 го да.

Ёсць шмат пад ан няў і ле-
ген даў аб па хо джан ні наз вы 
го ра да. Най больш рас паў-
сю джа ная з іх апа вя дае, што 
на мес цы Бы ха ва жы ха ры 
ха ва лі ся ад во ра гаў — «быў 
хоў». Ёсць і яшчэ ад на гі по тэ-
за, па вод ле якой сваю наз ву 
на се ле ны пункт атры маў ад 
сло ва «бу ха ві ца» — так у Ся-
рэд ня веч чы на зы ва лі гар ма ты. 
У гэ тым го ра дзе вы раб ля лі і 
ін шую зброю: мар ці ры, шмат-
стволь ныя ўста ноў кі, на прык-
лад, «ар га ны», «шмы гаў ні цы». 
Май стэр ня на зы ва ла ся «люд-
ві сар ня» і бы ла за сна ва ная пры 
Хад ке ві чах у дру гой па ло ве 
ХVІ ста год дзя. Пры чым яд ры 
вы раб ля лі ся як з чы гу ну, так і з 
дрэ ва і на ват са шкла. Да 1918 
го да бы хаў скія гар ма ты яшчэ 
за хоў ва лі ся на тэ ры то рыі зам-
ка. Ад ну з іх сён ня мож на ўба-
чыць у Ма гі лё ве.

Бы хаў шчы на з'яў ля ец ца 
лі да рам па коль кас ці ар хеа-
ла гіч ных пом ні каў у Бе ла ру-
сі — толь кі афі цый на іх на ліч-
ва ец ца 157. Гэ ты факт свед-
чыць пра тое, што пер шыя 
лю дзі з'я ві лі ся на гэ тай зям лі 
з па чат кам ад ступ лен ня лед-
ні ка, а вы яў ле ныя тут ар хеа-
ла гіч ныя пом ні кі ад но сяц ца да 
эпо хі ка мен на га, брон за ва га, 
жа лез на га вя коў і эпо хі Ся рэд-
ня веч ча.

Не каль кі слоў 
аб бан ках

Па сло вах стар шы ні Бы-
хаў ска га рай вы кан ка ма 
Дзміт рыя МАР ЦІ НО ВІ ЧА, у 
ра ё не зна хо дзіц ца 176 на се-
ле ных пунк таў і дзевяць сель-
са ве таў, у якіх пра жы вае ка ля 
29 ты сяч ча ла век. Што год ра ён 
экс пар туе сва ёй пра дук цыі за 
мя жу на 13 міль ё наў до ла раў.

Не так даў но ў рай цэнт ры 
ўра чыс та ад кры лі но вы 40-
ква тэр ны жы лы дом. Ква тэ ры 
ў ім атры ма лі 195 ма ю чых па-
трэ бу (у тым лі ку 184 ча ла ве кі 
з 34 шмат дзет ных сем' яў). Але 
ця пер на жыл лё вым улі ку ста-
яць 1,5 ты ся чы сем' яў, з якіх 
100 шмат дзет ныя. Ня шмат? 
Але для не вя лі ка га ра ё на і не 
ма ла. З усі мі шмат дзет ны мі 
ця пер пер са наль на пра цу-
юць спе цы я ліс ты. Та кія сем'і 
атрым лі ва юць жыл лё згод-
на з 240-м ука зам, але ёсць 
ад но ма лень кае «але». Гэ та 
крэ ды ты мі ну лых га доў той 
ці ін шай сям'і. З бу даў ніц твам 
жыл ля не вы ра шаль ных за дач 
ня ма — праб ле ма ў бы лых не 
зу сім доб рых крэ дыт ных гіс то-
ры ях. Час та ў гэ тым ві на ва тыя 
і са мі атры маль ні кі крэ ды таў. 
Ра зам з тым з сі ту а цыі трэ ба 
не як вы хо дзіць.

На мес нік стар шы ні рай-
вы кан ка ма Вік тар ПУ ГАЧ лі-
чыць, што пы тан не гэ тае не вы-
ра ша ец ца на ўзроў ні ра ён най 
ад мі ніст ра цыі. Тут не аб ход на 
па мя няць прын цы по вае стаў-
лен не да крэ дыт ных гіс то рый у 
шмат дзет ных. А гэ та ўжо прэ-
ра га ты ва Нац бан ка...

У да лё кую Япо нію
Пад час зай маль най эк-

скур сіі па Бы хаў скім ага род-
ні на су шыль ным за вод зе мы 
на ўлас ныя во чы ўба чы лі, як 
вы раб ля ец ца лю бі мая мно гі мі 
ка бач ко вая ік ра, як па ку юц ца 
ку ку ру за і зя лё ны га ро шак.

Кі раў нік прад пры ем ства 
Тац ця на КО РАНЬ рас ка за ла, 
што ААТ «Бы хаў скі кан сер ва-
ва-ага род ні на су шыль ны за-
вод» не вы пад ко ва на зы вае 
ся бе «прад пры ем ствам вя лі-
кіх маг чы мас цяў». У яго асар-
ты мен це — джэм, ва рэн не, 
па від ла, кет чу пы, со у сы, та-
мат ныя со кі, нек та ры, са ла ты, 
за кус кі, гар ні ры — уся го ка ля 
200 най мен няў. Тут кан сер ву-
юць па мі до ры, агур кі, морк ву, 
бу ра кі, фа со лю. Аба вяз ко вае 
па тра ба ван не да сы ра ві ны — 
на ту раль насць і эка ла гіч ная 
чыс ці ня. І яшчэ адзін прын-
цып: упа коў ка — толь кі шкля-
ная або ме та ліч ная. За зме ну 
вы пус ка ец ца 100—120 ты сяч 
адзі нак пра дук цыі.

На экс парт больш чым у 
20 кра ін — ад Ка на ды да Аў-
стра ліі — ад праў ля юць ку ку-
ру зу і зя лё ны га ро шак, ка-
бач ко вую ік ру і бя ро за вы сок. 
Па сло вах вы ка наў ча га ды-
рэк та ра за во да Аляк санд ра 
МА РО ЗА ВА, ня даў на пра дук-
цы яй за ці ка ві ла ся Япо нія.

— Ад на го бя ро за ва га со ку 
за мо ві лі во сем най мен няў. 
І чыс та га, і на тра вах: з ме лі-
сай, ча бо рам. А яшчэ ку ку-
ру зу, га ро шак, клуб ніч нае і 
па рэч ка вае ва рэн не, пе ра-
цёр тыя з цук рам жу ра ві ны. 
Праў да, ёсць ню анс: цук ру ў 
пры сма кі па пра сі лі да да ваць 
менш. Хут ка ад гру зім ім пер-
шую пар тыю та ва ру, — рас тлу-
ма чыў су раз моў нік. Бе ла рус кі 
зя лё ны га ро шак у па раў на нні 
з кі тай скім ака заў ся на вы шы-
ні — япон цы бы лі ў за хап лен ні, 
рас каз вае прад стаў нік прад-
пры ем ства.

Толь кі за апош нія тры га ды 
прад пры ем ства асво і ла 27 ві даў 
но вай пра дук цыі. У іх лі ку дзі ця-
чыя со у сы і со кі. На экс парт сён-
ня ідзе ка ля 40 % пра дук цыі.

А ня даў на ўпер шы ню ў 
воб лас ці на да па мож най гас-
па дар цы за во да вы рас ці лі 
дру гі ўра джай зя лё на га га-
рош ку. Дзя ку ю чы та ко му ўда-

ла му экс пе ры мен ту ў за во да 
з'я ві ла ся да дат ко вая маг чы-
масць доб ра за ра біць. Ця-
пер па ча ла ся ўбор ка дру го га 
ўра джаю — і вы нік па ра да ваў. 
Ле та рас цяг ну ла ся яшчэ на 
два тыд ні. І га лоў нае, у гэ-
ты пе ры яд га ро шак зу сім не 
трэ ба аба ра няць ад шкод-
ні каў. Шкод ныя ка зур кі ўжо 
за коп ва юц ца ў зям лю пе-
рад зі мо вай сцю жай. Вось і 
атрым лі ва ец ца не кра ну ты 
пра дукт, і аб са лют на эка-
ла гіч на чыс ты.

«Па са дзі лі су пер ра ніш няе 
вен гер скае на сен не. На пя-
рэ дад ні пры сту пі лі да ўбор кі 
ўра джаю, якую пла ну ем за-
вяр шыць на пра ця гу двух тыд-
няў. За ня та пад дру гі ўра джай 
зя лё на га га рош ку ў гас па дар-
цы — 250 гек та раў. У па чат ку 
каст рыч ні ка пач нем пры бі-
раць з па лёў кір гіз скую фа-
со лю, якую так са ма вы рас ці лі 
ўпер шы ню. Ця пер ста ра ем-
ся па спець больш вы пус ціць 
за па тра ба ва най пра дук цыі з 
га рош ку. У су вя зі з тым, што 
ў кра і нах, якія па стаў ля юць 
гэ тую куль ту ру, ура джай быў 
ніз кі, ца на на яго вы рас ла. 
Кошт га то ва га пра дук ту па вя-
лі чыў ся амаль у 1,5 ра зы. А мы 
сё ле та атры ма лі ўлас най сы-
ра ві ны ў ра зы больш».

Экс парт прад пры ем ства 
ле тась склаў у гра шо вым вы-
ра жэн ні 2,5 міль ё на до ла раў. 
Знач ная яго част ка ідзе ў Ра-
сію. Ці ка ва, што ле тась Бы-
хаў скі за вод, шы ро ка прад-
стаў ле ны на ра сій скім рын ку, 
вы пус ціў но вы від экс парт най 
пра дук цыі — уз ва ры. Экс пе-
ры мент ака заў ся па спя хо вы, 
асаб лі вым по пы там віш нё выя 
ўзва ры ка рыс та лі ся на поў на-
чы Ра сіі, і сё ле та па стаў кі гэ тай 
пра дук цыі па вя лі чы лі ся.

Анг лі чан «па ра ду ем» 
слу па мі

Бы хаў скі ляс гас ле тась у 
снеж ні ад крыў цэх па вы твор-
час ці ако ра най і ацы лінд ра-
ва най драў ні ны і амаль 100 % 
сва ёй пра дук цыі па стаў ляе на 
знеш ні ры нак. Як ад зна чыў 

ды рэк тар ляс га са дэ пу тат 
Бы хаў ска га ра ён на га Са-
ве та Вік тар КУЗ НЯ ЦОЎ (на  
фота), у асноў ным пра дук цыя 
ідзе праз па ся рэд ні каў на анг-
лій скі ры нак. Там з бе ла рус кіх 
ка лоў і слу поў ро бяць пла ты, 
ад га родж ва юць вы па сы для 
аве чак і зя мель ныя ўчаст кі.

«Мы па ча лі ін тэн сіў на зай-
мац ца пе ра пра цоў кай ме на ві та 
дроб на та вар най і ніз ка га тун ко-
вай драў ні ны. Ака за ла ся, гэ та 
вель мі доб рая ні ша. На ўчаст ку 

бы ло га аэ ра дро ма па бу да ва лі 
цэх, на гэ та пай шоў год. За ку пі-
лі аб ста ля ван не ў рас тэр мі ноў-
ку. Пра цу ем у трох змен ным 
рэ жы ме. Ёсць яшчэ цэх ле са-
пі ла ван ня, — рас каз вае дэ пу-
тат. — Прос тыя вы чы шча ныя 
ка лы пра да ём як па за ло ча ныя 
ка ло дач кі — па 130 еў ра за ку-
біч ны метр». Па вод ле яго слоў, 
асноў ныя кра і ны — спа жыў цы 
пра дук цыі — Гер ма нія, Бель гія 
і Пры бал ты ка.

Шэ раг фір маў ста лі па-
стаян  ны мі парт нё ра мі ляс га са. 
Ім зруч на, што тут у лю бы час 
мож на за гру зіц ца і афор міць 
да ку мен ты — на мес цы ёсць зо-
на мыт на га афарм лен ня. У жніў-
ні, на прык лад, ад сюль пай шло 
1024 ку ба мет ры пра дук цыі — гэ-
та 40 ма шы на гру заў.

Ка жу чы пра аб' ёмы вы твор-
час ці, Вік тар Куз ня цоў ад зна-
чыў, што ў гра шо вым вы ра-
жэн ні ме сяч ны экс парт да ся гае 
ў ся рэд нім 120 ты сяч до ла раў. 
Ся рэд ні за ро бак ра бот ні каў цэ-
ха скла дае 1130 руб лёў.

Зі мой і ле там 
плюс 12 гра ду саў

На фа рэ ле вай гас па дар цы 
«Лох ва» з кан ца 2013 го да рэа-
лі зу ец ца іна ва цый ны пра ект 
па га доў лі рыб каш тоў ных па-
род. За гэ тыя га ды прад пры-
ем ства ста ла най буй ней шым у 
сфе ры та вар на га вы рошч ван-
ня строн гі, на рас ці ла аб' ёмы 
вы твор час ці жы вой ры бы са 
110 тон да 550 тон за год.

У ак цы я нер на га та ва рыст-
ва ёсць фі лі ялы ў Бя лы ніц кім, 
Кас цю ко віц кім ра ё нах і ў Гор-
ках. Ле тась уста на ві лі но вае 
аб ста ля ван не па ўпа коў цы 
асту джа най ры бы, так са ма ад-
кры лі но вы ўчас так па вы твор-
час ці ік ры вя сёл ка вай фа рэ лі.

«Па стаў ка ры бы ажыц цяў-
ля ец ца ў Бе ла ру сі га лоў ным 
чы нам у вя лі кія фар мат ныя 
кра мы. Экс парт у асноў ным 
ідзе ў Ра сію, пе ра важ на асту-
джа най ры бы», — рас каз вае 
га лоў ны ін жы нер Дзміт рый 
ЛУ КА ШЭ ВІЧ. Па яго сло вах, 
каб вы рас ціць ры бу да про-
даж на га вы гля ду — ва гой ка ля 

800 гра маў — трэ ба не менш 
за восем ме ся цаў.

Адзі нае ад роз нен не ту-
тэй шай строн гі ад нар веж-
скай — тое, што жы ве яна не 
ў мар ской, а ў прэс най ва дзе, 
зда бы тай з ар тэ зі ян скай свід-
ра ві ны. У штуч ных ва да ёмах 
цэ лы год пад трым лі ва ец ца 
ста біль ная тэм пе ра ту ра — 
плюс 12 гра ду саў. Ле тась на 
экс пар це «Лох ва» за ра бі ла 
больш за міль ён до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

Рэ гі ён вя лі кіх маг чы мас цяў
Тро хі гіс то рыі, дру гі ўра джай га рош ку, каш тоў ная ры ба і драў ні на для анг лі чан

• Не аб ход ны ка мен та рый
Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, стар шы ня 

Ма гі лёў ска га аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў:

— Ра бо та, якая пра во дзіц ца Аса цыя -
цы яй у аду ка цый най, ін фар ма цый на-
ка му ні ка цый най, кан суль та тыў най сфе-
рах, у цэ лым спры яе па вы шэн ню якас ці 
ра бо ты мяс цо вых Са ве таў, ума ца ван ню 
«зва рот най» су вя зі дэ пу тац ка га кор пу са 
і гра ма дзян, па вы шэн ню сту пе ні да ве ру 
на сель ніц тва да Са ве таў і ака зан ня ста-
ноў ча га ўплы ву на сель ніц тва ў вы ра шэн ні 
пы тан няў мяс цо ва га зна чэн ня.

Стар шы ня Бы хаў ска га рай вы кан ка ма 
Дзміт рый МАР ЦІ НО ВІ Ч.


