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Член Са ве та Рэс пуб лі кі, 
га лоў ны ўрач Брэсц кай 

аб лас ной баль ні цы Аляк сандр 
КАР ПІЦ КІ пра вёў пра мую 
тэ ле фон ную лі нію і аса біс ты 
пры ём гра ма дзян у Ка мян цы.
 А па коль кі пры ём пра хо дзіў 
17 лю та га, праз два дні пас ля 
Дня па мя ці во і наў-ін тэр на -
цы я на ліс таў, на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі 
па між на род ных спра вах 
і на цы я наль най бяс пе цы так са ма 
на ве даў ма ці сал да та, які за гі нуў 
пад час вай ны ў Аф га ні ста не.

Ці ка ва, што пер шы зва нок на 
пра мую лі нію па сту піў ме на ві та з 
вёс кі Шы шо ва, у якую паз ней і на-
кі ра ваў ся се на тар. Ад на вяс коў цы 
сал дац кай ма ці скар дзі лі ся, што 
аў та кра ма за мест ра ней шых трох 
ра зоў у ты дзень ста ла за хо дзіць 
да іх два ра зы. Паз ней прад стаў-
нік рай спа жыў са ю за рас тлу ма чыў 
сі ту а цыю. У на зва най вёс цы жы ве 
20 ча ла век, а ўся го ў Ка мя нец кім 
ра ё не больш за 230 на се ле ных 
пунк таў. Вель мі цяж ка на ла дзіць 
гра фік за ез ду аў та кра мы, каб 
уклю чыць у яго тры на вед ван ні 
кож най з ма лых вё сак. І ка лі пен-
сі я нер ка Лі дзія Іг на цюк лі чыць да-
стат ко вым два пры ез ды кра мы, 
то яе ад на вяс коў цы, як ба чым, 
ха це лі ба чыць ганд лё вую ма шы-
ну час цей. Мяс цо вая ўла да ра зам 
са спе цы я ліс та мі рай спа жыў са-
ю за бу дзе яшчэ раз су стра кац ца 
з людзь мі і да маў ляц ца на конт 
ганд лё ва га аб слу гоў ван ня.

Пен сі я нер кі з до ма № 27 па ву-
лі цы Брэсц кай пра сі лі па спры яць, 
каб іх не па збаў ля лі ага ро даў. 
Спра ва ў тым, што пе рад до мам 
га да мі раз бі тыя не вя лі кія град кі, 

якія па пе ры мет ры лю дзі для эс тэ-
ты кі аб са джва юць квет ка мі. Дык 
вось, ім па ве да мі лі, што вяс ной 
тэ ры то рыя бу дзе за ара ная, там 
па се юць тра ву. Лю дзі не згод ныя 
з та кой па ста ноў кай пы тан ня. Тым 
больш што тра ву ўжо ад ной чы 
за ся ва лі, яна рас ла па по яс, пса-
ва ла вы гляд на ва кол ля, і жыль цы 
ўсё вяр ну лі як бы ло. Аляк сандр 
Кар піц кі пас ля пры ёму вы ехаў 
на мес ца і на свае во чы ўба чыў 
тыя два ры з не вя ліч кай аку рат най 
ага ро джай. Аляк сандр Сяр ге е віч 
па га дзіў ся з на вед валь ні ца мі і па-
абя цаў на кі ра ваць ліст кі раў ні кам 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-
кі, каб пры слу ха лі ся да па жа дан-
няў гра ма дзян.

Усе ас тат нія зва ро ты, якія па-
сту пі лі ў дзень пры ёму, тым ці 
ін шым чы нам да ты чы лі ся бяс пе-
кі лю дзей. На прык лад, жыль цы 
да моў па ву лі цы 1 Мая скар дзі лі-
ся на па ток ве лі ка гру заў, якія не 
толь кі ро бяць больш скла да ным 
рух, раз бі ва юць да ро гу, але і ўяў-

ля юць са бой па гро зу для жыц ця 
і зда роўя. «Асаб лі ва ле там, ка-
лі шмат дзя цей гу ляе на ву лі цы, 
страш на бы вае гля дзець, ка лі па 
ву лі цы ру ха ец ца шмат тон ная фу-
ра, — да во дзі ла за яў ні ца. — А з-за 
вя лі кай ма шы ны, ка лі яна ста іць 
на ўзбо чы не, ня ма ні я ка га агля-
ду для кі роў цаў лег ка ві коў, што 
вы яз джа юць». На ўка за най ву лі-
цы мес ціц ца ма ла ка апра цоў чае 
прад пры ем ства, і ту ды пры хо-
дзяць гру за ві кі з ма ла ком. Але 
ж пы тан не па тра буе вы ву чэн ня 
і пры няц ця мер ра зам з ДАІ і ін-
шы мі служ ба мі. Рух ве лі ка груз-
ных ма шын фак тыч на па цэнт ры 
го ра да трэ ба не як аб ме жа ваць і 
ўпа рад ка ваць, зга дзіў ся член Са-
ве та Рэс пуб лі кі і ўзяў пы тан не на 
за мет ку.

Мед сяст ра ра ён най баль ні цы 
скар дзі ла ся на ава рый ную сі ту а-
цыю, якая ўзні кае на пад' ез дзе да 
2-й шко лы кож ны ра нак. Вя до ма, 
шко ла бы ла па бу да ва ная ў той 
час, ка лі ў яе ха дзі лі дзе ці. А ця-

пер, ка лі што ра нак сю ды пад'-
яз джае дзве-тры сот ні ма шын, 
на якіх пад во зяць школь ні каў, 
раз' ехац ца спа кой на і бяс печ на 
ста но віц ца скла да на. Та му прад-
стаў ні кам Дзяр жаў та інс пек цыі 
не аб ход на ра зам з кі раў ніц твам 
шко лы вы пра ца ваць марш ру ты, 
па ста віць да дат ко выя зна кі для 
кі роў цаў.

І са мае, ві даць, скла да нае пы-
тан не гэ та га пры ёму ўзняў га ра-
джа нін Яў ген Кас цю чык. По бач
з яго до мам пра цуе прад пры ем-
ства па вы твор час ці па лі мер най 
пра дук цыі і ўпа коў кі. Прад пры ем -
ства пра цуе дзе сяць га доў, а 
ця пер мае на мер па шы раць вы-
твор часць. Лю дзі час та па ку ту юць 
ад сму ро ду, асаб лі ва ле там. Пі са-
лі шмат лі кія зва ро ты, але пра вер-
кі мяс цо ва га ўзроў ню ні чо га не 
да лі. За яў нік лі чыць, што філь тры, 
якія ёсць на прад пры ем стве, пра-
цу юць не заў сё ды ў па трэб ным 
рэ жы ме, бо пе ры я да мі бы вае не-
пры ем ны пах, асаб лі ва ад чу валь-
ны ён ле там. Яшчэ Яў ген Ула дзі-
мі ра віч звяз вае хва ро бы верх ніх 
ды халь ных шля хоў сва іх дзя цей 
ме на ві та з бліз ка сцю прад пры-
ем ства.

Праб ле ма ўзня та сур' ёз ная, 
да ты чыц ца зда роўя лю дзей. Се-
на тар Кар піц кі, вя до мы ў воб лас-
ці хі рург, док тар ме ды цын скіх на-
вук, па абя цаў на кі ра ваць за пыт 
для вы ву чэн ня ў аб лас ны цэнтр 
гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі. Вя до ма, да-
во дзіц ца здзіў ляц ца, якім чы нам 
дзе сяць га доў та му да ва лі да звол 
на ад крыц цё па доб най вы твор-
час ці ў го ра дзе. Ця пер, вя до ма, 
усе ха па юц ца за ар гу мент іс на-
ван ня 150 ра бо чых мес цаў. Ка лі 
ўжо гэ тае прад пры ем ства ёсць, 

функ цы я нуе, трэ ба яго хоць пры-
му сіць без да кор на вы кон ваць 
па тра ба ван ні бяс пе кі.

Бы лі ў гэ ты дзень ся род на вед-
валь ні каў і та кія, хто не вы каз ваў 
прось баў, не агуч ваў скар гаў, а 
прый шоў па га ва рыць. На прык-
лад, на стаў нік на пен сіі Сяр гей 
Вал ка выц кі за кла по ча ны тым, што 
не ка то рыя ме ды кі з'яз джа юць на 
ра бо ту за мя жу. Аляк сандр Сяр ге е-
 віч, вя до ма, па дзя ляе та кую за -
кла по ча насць як кі раў нік най буй-
ней шай ме ды цын скай уста но вы 
воб лас ці. Па вод ле яго слоў, за тры 
га ды па еха лі на ра бо ту ў Еў ро пу 
дзе сяць ура чоў аб лас ной баль-
ні цы. За сло най на гэ тым шля ху, 
на дум ку га лоў на га ўра ча, мо жа
ў пэў ным сэн се стаць ля чэб на-ды я-
г нас тыч ны цэнтр на гас па дар ча--
раз лі ко вай асно ве, які хут ка ад-
кры ец ца ў баль ні цы. Там бу дуць 
рас цэн кі на ўзроў ні ры нач ных, 
і ква лі фі ка ва ныя ўра чы змо гуць 
пад пра цоў ваць на мес цы.

Пас ля пры ёму член Са ве та Рэс-
пуб лі кі на ве даў Лі дзію Іг на цюк у
вёс цы Шы шо ва. У 1981 го дзе 
Лі дзія Кан стан ці наў на атры ма ла 
цын ка вую тру ну з це лам ста рэй-
ша га сы на з Аф га ні ста на. Яе Ва-
сі лю бы ло ўся го 20 га доў. Баць ка 
пе ра жыў сы на толь кі на дзе ся ці-
год дзе. Лі дзія Кан стан ці наў на ўсё 
жыц цё пра ца ва ла, бы ла да яр кай 
у кал га се, тры ма ла вя лі кую ўлас-
ную гас па дар ку. Ця пер яе ра дас-
цю за ста ец ца сям'я ма лод ша га 
сы на. Ня вест ка, трое ўну каў не 
за бы ва юць ба бу лю. Пас ля раз-
мо вы з ма ці сал да та, уру чэн ня па-
да рун каў се на тар ус клаў квет кі на 
ма гі лу Ва сі ля Іг на цю ка.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,
Ка мя нец кі ра ён.

ШТО ХВА ЛЮЕ? Бяс пе ка ў шы ро кім сэн се

Аляк сандр КАР ПІЦ КІ і Лі дзія ІГ НА ЦЮК.

Да гле джа най тэ ры то ры яй і па рад кам, 
які па нуе ў акру зе, су стра кае ўсіх 

Го мель ская аб лас ная сель ска гас па дар чая 
до след ная стан цыя Ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі, што ў Доў ску Ра га чоў ска га 
ра ё на. Апош ні дзя ся так га доў яе 
кі раў ні ком быў Сяр гей КРАЎ ЦОЎ. Тут ён 
прай шоў шлях ад аг ра но ма да кан ды да та 
сель ска гас па дар чых на вук, да цэн та. 
Ура джэ нец не вя лі кай вёс кі Сыч ман, што 
на мя жы Ра га чоў ска га і Кар мян ска га 
ра ё наў, атры маў тры вы шэй шыя 
аду ка цыі. Зу сім ня даў на Сяр гея 
Ула дзі мі ра ві ча аб ра лі дэ пу та там Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га Схо ду 
сё ма га склі кан ня, на мес ні кам стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па аграр най па лі ты цы.

Да сфе ры яго ад каз нас ці — Ра га чоў скай 
вы бар чай акру гі № 45 — ад но сяц ца Ра га-
чоў скі, Кар мян скі ра ё ны, а так са ма шэсць 
сель са ве таў Жло бін ска га ра ё на. Свае га ла-
сы за тое, каб Сяр гей Краў цоў стаў дэ пу та-
там, тут ад да лі 75 пра цэн таў вы бар шчы каў. 
Та кі да вер да мно га га аба вяз вае.

Сяр гей Ула дзі мі ра віч вя до мы тым, што 
заў сё ды ўка ра няе у ра бо ту най ноў шыя тэх-
на ло гіі. У мно гім дзя ку ю чы гэ та му сель-
гас прад пры ем ства пад яго кі раў ніц твам 
ста ла ад ным з са мых па спя хо вых на Го-
мель шчы не:

— Больш за 20 га доў свай го жыц ця я 
ад даў сель скай гас па дар цы. Гэ ты во пыт 
ра бо ты ця пер не ацэн ны для мя не як для 
на мес ні ка стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па 
аграр най па лі ты цы. За раз мы рых ту ем ся 
пры няць у дру гім чы тан ні пра ект За ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб уня сен ні да паў-
нен няў і змен у Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб зям лі».

Тут вар та ска заць і аб прад пры ем стве, 
якім доў гі час кі ра ваў но ва абра ны дэ пу-
тат. У ка лек ты ве до след най стан цыі ця пер 

100 ча ла век. На ву коў цы пра вод зяць се лек-
цыю збож жа вых, вы вод зяць но выя сар ты. 
Най леп шыя з іх по тым пра да юц ца гас па-
дар кам воб лас ці і кра і ны.

— На ша вы со ка тэх на ла гіч ная лі нія па да-
пра цоў цы на сен ня — адзі ная ў сва ім ро дзе ў 
Бе ла ру сі, — рас каз вае Сяр гей Краў цоў. — За 
11-12 га дзін ачы шча ец ца да 100 тон збож жа. 
Руч ной пра цы ня ма на огул.

Сель ска гас па дар чая до след ная стан цыя 
ак тыў на пра цуе і на экс парт. У ме рыс тэм-
най ла ба ра то рыі прад пры ем ства што год 
вы раб ля юць да 120 ты сяч адзі нак пра бі-
рач ных рас лін азда роў ле на га ма тэ ры я лу 
буль бы. Гэ та без улі ку пла до вых куль тур, 
якія так са ма вы рошч ва юц ца ў ла ба ра то рыі 
як са мы чыс ты па са дач ны пра дукт.

— Мы вый шлі на вы со кі ўзро вень і ў пла-
даводстве: пра да ём 100 ты сяч са джан цаў 
толь кі се меч ка вых куль тур, яб лынь. Іх у 
нас 76 сар тоў. Усе прад стаў ле ны ў ка лек-
цый ным са дзе.

Разам з  тым до след ная стан цыя, якая 
амаль 100 га доў та му бы ла за сна ва ная з 
мэ тай се лек цыі зла ка вых траў, пра цяг вае 
раз ві ваць і гэ ты кі ру нак. Тут па бу да ва-
лі адзі ную ў кра і не лі нію па да пра цоў цы і 

ачыст цы траў. Ча ты ры га ды та му ў Доў ску 
ачыс ці лі і за ры бі лі мяс цо выя азё ры, доб-
ра ўпа рад ка ва лі тэ ры то рыю. Ця пер у гас-
па дар цы на зі ра юць вы дат ны эка на міч ны 
эфект і ад пра ек та па вы рошч ван ні азёр най 
ры бы.

У су вя зі з пе ра хо дам на дэ пу тац кую 
па са ду Сяр гей Краў цоў ня даў на па кі нуў 
крэс ла кі раў ні ка прад пры ем ства. Але ж 
да гэ туль пра цяг вае да па ма гаць па ра да-
мі пе ра ем ні ку. Дэ пу тат га во рыць пра тое, 
што на род ны вы бран нік не па ві нен быць 
для лю дзей «па-за зо най до сту пу». Трэ ба 
не за вяз нуць у ка бі нет най ра бо це, на афі-
цый ных на ра дах, а су мя шчаць ак тыў ную 
дзей насць па за ка нат вор час ці і да па мо-
гу ў вы ра шэн ні праб лем лю дзей. Важ на 
вы пра ца ваць но вую сіс тэ му ка му ні ка цый 
па між гра ма дзя на мі і мяс цо вай ула дай. 
Та му што дзень ідзе ра бо та на мес цах са 
зва ро та мі гра ма дзян.

— Як я і абя цаў пад час пе рад вы бар чай 
кам па ніі, мой план — цал кам змя ніць па-
ды ход да зно сін з на сель ніц твам. Я і мая 
ка ман да пра цу ем над тым, каб у рэ жы ме 
ан лайн з да па мо гай ма біль най пра гра-
мы мож на бы ло за да ваць лю бое пы тан не
і атрым лі ваць ад каз за не каль кі га дзін. 
У са цы яль ных сет ках ужо ад кры ты мае афі -
цый ныя ста рон кі. Ка рыс таль ні кі ма біль ных 
дэ вай саў змо гуць на кі роў ваць за пы ты праз 
ма біль ную пра гра му «Краў цоў onlіne». 
Акра мя та го, што ты дзень мае прад стаў ні кі, 
а так са ма ад каз ныя асо бы бу дуць пра во-
дзіць пра мыя лі ніі з на сель ніц твам і ад каз-
ваць на пы тан ні ў рэ жы ме ан лайн. Ма гу 
ад зна чыць: у ма ёй акру зе не абы яка выя і 
вель мі іні цы я тыў ныя жы ха ры.

Сяр гей Краў цоў ка жа, што спра ва зда ча 
аб пра ве дзе най ра бо це бу дзе пуб лі ка вац ца 
ў ін тэр нэ це што ме сяц. І да дае: у гэ тым кі рун-
ку трэ ба пра ца ваць толь кі ў цес ным уза е ма-
дзе ян ні з ор га на мі мяс цо вай ула ды.

Ця пер вы зна ча ны мес цы пры ёмаў гра-
ма дзян у роз ных на се лен ых пунк тах. Лю-
дзі ак тыў на звяр та юц ца як са звы чай ны-
мі жыц цё вы мі праб ле ма мі ці скар га мі на 
не да пра цоў кі ка му наль ных служ баў, так і 
з ка лек тыў ны мі аб грун та ва ны мі пра па но-
ва мі та го ці ін ша га но ва ўвя дзен ня.

Су мя шчаць ра бо ту з людзь мі на мес цах 
і плён на пра ца ваць як на мес нік стар шы-
ні Па ста ян най ка мі сіі па аграр най па лі ты-
цы да во лі скла да на, ка жа дэ пу тат Па ла ты 
прад стаў ні коў:

— Лі чу, што вель мі важ ныя да па мо га ка-
ман ды, удзел са міх гра ма дзян-ак ты віс таў, 
а так са ма пад трым ка ор га наў мяс цо вай 
ула ды. Мая ма ра — зра біць «Ліч ба вы го -
рад». Гэ та так зва ны элект рон ны ўрад, у 
якім бу дуць маг чы мыя ан лайн-апла та па-
слуг, па да ча за яў, за піс да спе цы я ліс таў, 
са цы яль ныя гру пы ў ме сен джа рах, ства-
рэн не ак тыў най ра ён най ме ды я су пол кі, дзе 
бу дуць па ды мац ца і аб мяр коў вац ца са мыя 
роз ныя пы тан ні.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 
фо та аў та ра.

БЛІ ЖЭЙ ДА ЛЮ ДЗЕЙ

ДЭ ПУ ТАТ У РЭ ЖЫ МЕ ONLІNEДЭ ПУ ТАТ У РЭ ЖЫ МЕ ONLІNE

У 2013 го дзе стар шы ня прэ зі ды у-
ма НАН уру чыў Сяр гею Краў цо ву 
па дзя ку за да сяг нен ні ў сфе ры 
сель скай гас па дар кі. У 2017 го дзе 
ён быў уз на га ро джа ны Га на ро-
вай гра ма тай Мін сель гас хар ча, 
у 2018-м — па мят ным зна кам НАН 
Бе ла ру сі і ме да лём «За пра цоў ныя 
за слу гі». Акра мя та го, у 2017-м 
на мі на ва ны да ўзна га ро джан ня 
вы шэй шым ор дэ нам гра мад ска га 
пры знан ня «Га на ро вы гра ма дзя-
нін Еў ра зій ска га са ю за дзяр жаў» 
за аса біс ты ўнё сак у са цы яль на-
эка на міч нае раз віц цё пад на ча ле-
на га яму сель гас прад пры ем ства.


