
Тым ча сам са ма Га лі на лі чыць, 
што з да па мо гай важ на дай сці да 
са мых сціп лых, хто сам са ро ме ец-
ца звяр тац ца да ўлад. Мель ні ка ва 
з'яў ля ец ца яшчэ дэ пу та там ра ён-
на га і аб лас но га ўзроў няў, та му 
су час ныя праб ле мы лю дзей ве дае 
дас ка на ла. Ка жа, гэ та му спры яе і 
асноў ная пра фе сій ная па са да.

— Ра бо та з людзь мі даў но ста-
ла ма ім ла дам жыц ця. Я ча ла век 
ка ман ды. Для мя не ва ўза е ма-
дзе ян ні заў сё ды га лоў нае, што 
мне ака за лі да вер. Да та го ж 
хут ка бу дзе 20 га доў, як уз на-
чаль ваю ра ён ную ар га ні за цыю 
Бе ла рус ка га са ю за жан чын. Я, 
ві даць, на ра дзі ла ся лі да рам. У 
шко ле бы ла стар шы нёй са ве та 
пі я нер скай дру жы ны, а по тым 
сак ра та ром ка мі тэ та кам са мо ла. 
І так заў сё ды. Ха ця са мой зда-
ец ца, што на ўмыс на да гэ та га 
не імк ну ла ся, але пра ца ваць з 
людзь мі па да ба ла ся.

— Га лі на Ула дзі мі ра ўна, мно-
гія за да юц ца пы тан нем: а на-
вош та ёй гэ та ўсё па трэб на?

— Я так са ма час та за даю са-
бе гэ тае пы тан не, асаб лі ва ка лі 
моц на стам ля ю ся. Ча сам зда ец-
ца, што сіл уво гу ле ўжо ня ма. Але 
по тым я аказ ва ю ся ў ко лаз ва ро це 
жыц ця і мя не зноў за цяг вае. Лю-
дзі пры хо дзяць, рас каз ва юць пра 
свае праб ле мы, і ў мя не ня ма сіл 
ім ад мо віць. Ра ду ю ся, ка лі ўда-
ец ца да па маг чы. Маг чы ма, гэ та 
важ на для ўнут ра на га са ма ад-
чу ван ня і раз віц ця. Ві да воч на: 
ка лі ты да па ма га еш, неш та ад-
да еш, ты ў шмат ра зоў больш 
сам атрым лі ва еш. Жы веш больш 
асэн са ва на. Ка лі ба чыш роз ныя 
праб ле мы лю дзей, больш аб' ек-
тыў на ацэнь ва еш і ся бе. Урэш це, 
ша ну еш тое, што та бе Бо гам да-
дзе на. І на ват тыя вы пра ба ван ні, 
якія пра хо дзіш. А ў ма ім аса біс-
тым жыц ці іх бы ло ня ма ла.

— Ве даю, што вы 17 га доў та-
му па ха ва лі ста рэй шую дач ку...

— Так, та му па сту по ва сы хо-
дзяць ней кія за над та ам бі цый ныя 
пла ны і ты да ра жыш тым, што ў 
ця бе ёсць сён ня. І гэ та — са мае 
каш тоў нае ў ма ім жыц ці і ра бо це. 
У лё се ўсё не вы пад ко ва. Ві даць, 
так хо ча Бог — каб я кла па ці ла ся 
пра ін шых лю дзей. Мо жа, ён хо-

ча мя не за гар та ваць ці ад вес ці ад 
ней кіх ін шых вы пра ба ван няў...

— Звы чай на той, хто праз 
неш та прай шоў і пе ра жыў, зу-
сім па-ін ша му гля дзіць на свет 
і яго спа ку сы...

— Я на ра дзі ла ся на ху та ры — 
у па сёл ку Эрд, тут, на Жло бін-
шчы не. І та ды там бы ло ўся го 15 
да моў, а ця пер за ста ло ся толь кі 
тры. У ма ёй вёс цы ні ко лі не бы-
ло ні шко лы, ні кра мы, ні тым 
больш сад ка. У шко лу ха дзі ла ў 
Шчэд рын пеш шу за тры кі ла мет-
ры. Нас бы ло чац вё ра дзя цей у 
сям'і, я са мая ма лод шая. Баць кі 
не ста ла, ка лі ву чы ла ся ў сё мым 
кла се. Ма ці нас па ды ма ла ад на. 
Так зда ры ла ся, што ця пер я ва кол 
ся бе аб' яд ноў ваю ўсіх сва я коў.

— Га лі на Ула дзі мі ра ўна, ёсць 
праб ле мы, якія вы на зва лі б ха-
рак тэр ны мі для на ша га ча су?

— Ві даць, пы тан ні пра ца ўлад-
ка ван ня. Ня даў на пры хо дзі ла 
жан чы на, якую ска ра ці лі на прад-
пры ем стве, а ў яе пен сія праз не-
каль кі га доў. У яе ёсць пра цоў-
ны стаж для на лі чэн ня пен сіі, яна 
згод ная пра ца ваць і ця пер, але ж 
па сва ёй аду ка цыі ўлад ка вац ца 
ні дзе не мо жа. Яе тут жа за пі са лі 
ва ўтры ман цы. Вя до ма, крыўд-
на. У Дэ крэт «Аб па пя рэ джан ні 
са цы яль на га ўтры ман ства» ў па-
чат ку го да свое ча со ва ўне се ны 
пэў ныя змя нен ні. Маг чы ма, з 
ча сам спат рэ біц ца да лей шае яго 
ўдас ка на лен не. Не каль кі ра ней 
мы ў рэ дак цыі пра вя лі круг лы 
стол па рэа лі за цыі Дэ крэ та № 3 
на тэ ры то рыі Жло бін ска га ра ё-
на — з удзе лам усіх ад па вед ных 
спе цы я ліс таў. Маг чы ма, част ко ва 
па пя рэ дзі лі не ка то рыя праб ле-
мы, з які мі лю дзі сён ня так вост ра 
су ты ка юц ца. Уво гу ле ж, мно гія 
пы тан ні нель га ад ра зу вы ра-
шыць з-за не да хо пу фі нан са вых 
срод каў. Але ж, ка лі сён ня яны 

не вы ра ша юц ца, гэ та ад бу дзец ца 
праз пэў ны час. Да та го ж трэ ба 
па ста ян на ўдас ка наль ваць за ка-
на даў чыя ак ты.

— Бы ва юць мо ман ты, ка лі 
не ве да е це, як да па маг чы, бо 
вы чар па ны ўсе за ка на даў чыя 
маг чы мас ці?

— Без умоў на, у та кім вы пад ку 
за ста ец ца спа чу ваць лю дзям. Хоць 
та кіх пы тан няў ма ла. Зда ра ец ца, 
што асоб ныя лю дзі пры хо дзяць і 
ўскла да юць усе свае спа дзя ван ні 
вы ключ на на дзяр жа ву. Мя не на-
пруж вае тэн дэн цыя да ўтры ман-
ства. Ча сам пры хо дзіц ца да лі кат на, 
але па ста віць на мес ца. Пры ват ныя 
пы тан ні бы ва юць са мыя роз ныя. У 
тым лі ку яны да ты чац ца на ладж-
ван ня ста сун каў з су се дзя мі, дзець-
мі ці баць ка мі. На жаль, сціп лыя 
лю дзі, якім са праў ды па трэб на да-
па мо га, са мі не прый дуць на пры-
ём да дэ пу та та — яны са ро ме юц ца 
звяр тац ца да ўлад.

— А ці пры хо дзяць з пра-
па но ва мі гра мад скай знач-
нас ці?

— Так, зда ра ец ца, ней кае аса-
біс тае пы тан не пе ра рас тае ў пад-
ста ву для ка лек тыў на га аб мер ка-
ван ня. Пас ля апош ня га пры ёму 
ўзнік лі, на прык лад, пра па но вы 
ў Кры мі наль ны ко дэкс. Па коль кі 
я член ка мі сіі па за ка на даў стве 
і дзяр жаў ным бу даў ніц тве, бу-
дзем аб мяр коў ваць іх. Да рэ чы, 
у зо ну ма ёй ад каз нас ці ўва хо-
дзяць Жло бін скі, Свет ла гор скі і 
Бу да-Ка ша лёў скі ра ё ны. Ва ўсіх я 
пра вя ла ўжо пры ёмы гра ма дзян, 
пай шла па дру гім кру зе. Да та го 
ж ак тыў на су стра ка ю ся з людзь мі 
ў ка лек ты вах.

— Га лі на Ула дзі мі ра ўна, вас 
жа не вы па дко ва ўзна га ро дзі лі 
ле тась на рэс пуб лі кан скім кон-
кур се «Жан чы на го да — 2015». 
Бы ла ад зна ча на ва ша ак тыў-

ная дзей насць на гра мад скай 
па са дзе стар шы ні Жло бін скай 
ра ён най ар га ні за цыі Бе ла рус-
ка га са ю за жан чын...

— За 20 га доў мно гія з на шых 
іні цы я тыў бы лі пад тры ма ны ўла-
да мі. Рэа лі за ва на шмат раз на-
стай ных пра ек таў, і не ка то рыя 
атры ма лі раз віц цё ў Жло бін скім 
ра ё не. У нас ёсць ці ка вы пра ект з 
дзяў чат ка мі-пад лет ка мі: «Чац вер 
шчы рай раз мо вы». Мы з ак ты віст-
ка мі жа но ча га ру ху су стра ка ем ся 
са стар ша клас ні ца мі — ужо аб'-
еха лі па ло ву ра ё на. На аса біс тых 
пры кла дах рас каз ва ем, якім чы-
нам у на шай кра і не мож на па спя-
хо ва рэа лі за вац ца. Ра зам з тым 
пад каз ва ем дзяў чат кам, як пе-
ра адоль ваць ней кія не га тыў ныя 
жыц цё выя сі ту а цыі. У сям'і дзе ці 
не заў сё ды зна хо дзяць ад ка зы на 
хва лю ю чыя пы тан ні. Так зда ра-
ец ца, што пас ля на шых гу та рак 
хтось ці хо ча па га ва рыць пры ват-
на. Пы та юць пра роз нае: як вы 
вы хоў ва лі сваю дач ку, як скла-
да юц ца ад но сі ны з му жам. Тэм 
за кры тых у нас ня ма. Між тым не 
ўтой ваю, што са ма бы ла не вель мі 
дыс цып лі на ва ная ву ча ні ца. Я доб-
ра ву чы ла ся, але бы ла «рэ ак тыў-
ная». Та му рас каз ваю пра тое, як 
энер гію на кі ра ваць у мір нае рэ чы-
шча. Яшчэ мы ра зам — рэ дак цыя 
га зе ты і жа но чая ар га ні за цыя — 
пра во дзім ак цыю «Сям'я — уся му 
па ча так». У яе ме жах уша ноў ва ем 
най леп шыя сем'і па сель са ве тах. 
Зу сім ня даў на на ве да лі сям'ю, у 
якой на ра дзі ла ся ад ра зу тры дзі-
ця ці. Баць кі звяр ну лі ся да мя не з 
пы тан нем па ляп шэн ня жыл лё вых 
умоў. Ця пер раз ва жаю, як ім най-
хутчэй дапамагчы.

— Пры та кой ак тыў най 
дзей нас ці ці шмат ча су за ста-
ец ца для аса біс та га жыц ця?

— Мне бы вае вель мі скла да на. 
Але ж я да бі ла ся га лоў на га: кам-
форт на ся бе ад чу ваю і до ма, і на 
ра бо це, і на сва ёй да чы. Са мае 
важ нае — акру жыць ся бе та кі мі 
людзь мі, з кім утуль на. Я вель-
мі пры вя за на да сва іх ка ра нёў. 
З му жам Ва лян ці нам мы вы кон-
ва ем апош ні мат чын за гад. Ма ці 
заў сё ды пра сі ла: дач ка, не кі дай 
наш дом. І ця пер уся сям'я з за да-
валь нен нем ад па чы вае ў ку точ-
ку, дзе я на ра дзі ла ся. Мне час ад 
ча су хо чац ца ад па чыць ад пуб-
ліч нас ці. У той жа час я не люб лю 
сум нае жыц цё — люб лю жыць і 
пра ца ваць пры го жа. На ват ка лі я 
га тую неш та — па він на атры мац-
ца вель мі смач на і пры го жа.

— А што вы та кое смач нае 
га ту е це?

— Люб лю га та ваць тра ды-
цый ную бе ла рус кую ежу, імк-
ну ся, каб яна атрым лі ва ла ся так 
смач на, як у ма ту лі. Мая дач ка 
На стас ся вый шла за муж за ра-
сі я ні на. І ця пер мой зяць вель мі 
лю біць ес ці тое, што мной пры-
га та ва на. Ён ка жа, што я час тую 
шкод най, але вель мі смач най 
ежай. Тут і дра ні кі, і кал ду ны, і 
баб ка, язык з гры ба мі, ра соль-
нік, боршч... Праў да, не люб лю 
гэ та ра біць што дзень. Але ка лі 
бя ру ся, то раб лю з ду шою.

— Бы ла вель мі здзіў ле на, 
ка лі да ве да ла ся, што ва ша 
рэ дак цыя спан сі руе асоб ныя 
бюд жэт ныя струк ту ры...

— Мы не толь кі рас каз ва ем 
пра жыц цё ў ра ё не, але і да па-
ма га ем вы ра шаць праб ле мы лю-
дзей і зна хо дзім для гэ тай мэ ты 
срод кі. Два га ды за пар дзес ці па 
паў міль яр да ў ста рых гро шах мы 
вы дат коў ва лі на даб ра чын насць. 
Гэ тыя срод кі пай шлі на мэб лю 
для баль ні цы, на ра монт да хаў, 
на кас цю мы для двух на род ных 
ка лек ты ваў. Са сва іх пры быт каў 
да ры лі за ла тым ме да ліс там ра ё-
на ноў тбу кі. Па за ле тась па да ры лі 
17, ле тась — 31. У мі ну лым го дзе 
за свае срод кі вы пус ці лі аль ма-
нах «Жло бін шчы на лі та ра тур-
ная», дзе са бра лі лі та ра тур ную 
твор часць на шых зем ля коў за 
85 га доў іс на ван ня га зе ты. На шы 
су пра цоў ні кі ма юць доб ры за ро-
бак, са цы яль ны па кет і пра цу юць 
у год ных умо вах.

— У вас ёсць ідэі, якія вы яшчэ 
ха це лі б ува со біць у жыц цё?

— Мой сён няш ні се на тар скі 
ста тус — гэ та сур' ёз ная на груз ка. 
У пер шую чар гу ў сэн се па тра-
ба ван няў да ся бе. Ёсць пла ны і 
маш таб ныя пра ек ты, якія мне хо-
чац ца рэа лі за ваць. Сё ле та мы па-
спра бу ем ства рыць даб ра чын ны 
жа но чы клуб «Ад кры тыя сэр цы». 
А ка лі пра аса біс тае... Наш вя лі кі 
баць коў скі дом быў заў сё ды поў-
ны сва я коў. Ду маю, прый дзе час, 
я бу ду больш сва бод ная, та ды 
на на шай ма лой ра дзі ме бу дуць 
час цей збі рац ца ўсе мае род ныя 
лю дзі: дач ка з зя цем, унуч ка Ва-
сі лі са, брат і сяст ра з пля мен ні-
ка мі. Ка лісь ці пра чы та ла та кое 
вы каз ван не: на ват там, дзе ня-
ма лю дзей, ста рай ся за ста вац ца 
ча ла ве кам. Ві даць, у жыц ці гэ та 
са мае важ нае.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by
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«Радуюся, калі ўдаецца «Радуюся, калі ўдаецца 
дапамагчы...»дапамагчы...»

Га лі ну Мель ні ка ву на Жло бін шчы не ве да юць прак тыч на ўсе. 
Яна як фе ер верк: там, дзе з'яў ля ец ца, уз ні ка юць но выя ідэі, 

ад бы ва ец ца свя та і вы ра ша юц ца мно гія пы тан ні

Ча сам зда ец ца, 
што сіл уво гу ле 
ўжо ня ма. Але 

по тым я аказ ва ю ся 
ў ко лаз ва ро це жыц ця 
і мя не зноў за цяг вае.

У рэ дак цыю па скар дзі ла ся Ма рыя Пух то з вёс кі Плас ток 

Лю бан ска га ра ё на. Ма рыя Фі лі паў на рас ка за ла, што яны 

з му жам 4 га ды та му за бра лі да ся бе 89-га до ва га сва я ка, 

ах вя ру фа шысц кіх канц ла ге раў. «Ха це лі за рэ гіст ра ваць 

яго па мес цы свай го жы хар ства, але мяс цо выя ўла ды 

ад мо ві лі, па коль кі для гэ та га не ха пае 2,4 квад рат на га 

мет ра пло шчы. Ска за лі, што мо жам пра рэ заць дзве ры 

ў лет нюю пры бу доў ку для па ве лі чэн ня мет ра жу. І 

та ды дзя ду лю змо гуць за рэ гіст ра ваць. У вы ні ку мы 

яго за рэ гіст ра ва лі ў су се дзяў. Ча му мяс цо выя ўла ды не 

пай шлі нам на су страч у па рад ку вы клю чэн ня? Ці ма юць 

яны ра цыю з пунк ту гле джан ня за ка на даў ства?» — 

ці ка віц ца на ша чы тач ка.

Ад ка заць на пы тан не мы па пра сі лі ад ва ка та спе цы-

я лі за ва най юры дыч най кан суль та цыі №3 па пра ва вым 

за бес пя чэн ні здзе лак з не ру хо мас цю Мін скай га рад ской 

ка ле гіі ад ва ка таў Свят ла ну Кас це віч.

Спе цы я ліст рас тлу ма чы ла, што рэ гіст ра цыя гра ма-

дзян па мес цы жы хар ства ў пэў ных вы пад ках мо жа аб-

мя жоў ва ц ца. А ме на ві та: у за кры тых ва ен ных га рад ках і 

на тэ ры то ры ях, у зо нах эка ла гіч на га бед ства. А так са ма ў 

тых мяс ці нах, дзе ў су вя зі з не бяс пе кай рас паў сю джан ня 

ін фек цый ных за хвор ван няў або атру чэн ня мі ўве дзе ны 

асо быя ўмо вы і рэ жы мы. Ча ла век так са ма не мо жа быць 

за рэ гіст ра ва ны, ка лі ў на се ле ным пунк це, рэ гі ё не дзей ні-

чае над звы чай нае або ва ен нае ста но ві шча.

Акра мя та го, рэ гіст ра цыя па мес цы жы хар ства ў жы лое 
па мяш кан не маг чы ма толь кі та ды, ка лі пас ля гэ та га за-
бяс пе ча насць агуль най пло шчай у ім скла дзе не менш за 
15 квад рат ных мет раў на ад на го ча ла ве ка, у ін тэр на це — не 
менш за 6 «квад ра таў».

Та кім чы нам, у вы пад ку па ру шэн ня ўка за ных нор маў 
за яў ні ку мо гуць ад мо віць у рэ гіст ра цыі сва я ка па мес цы 
жы хар ства. Ра зам з тым ад мо ва па він на быць ма ты ва ва-
ная. Аб гэ тым за яў нік ін фар му ец ца пісь мо ва на пра ця гу 
трох ра бо чых дзён з дня пры няц ця ра шэн ня.

Акра мя та го, ад моў ны ад каз, ін шыя дзе ян ні ці бяз дзе ян ні 
служ бо вых асоб ор га на рэ гіст ра цыі мо гуць быць аб скар-
джа ны ў вы шэй шыя дзяр жаў ныя ін стан цыі або ў суд.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by

ПЫ ТАН НЕ — АД КАЗ

Не менш за 15 «квад ра таў» на ча ла ве ка

Га лоў ны рэ дак тар ра ён най га зе ты «Но вы дзень» ле тась бы ла ся род 
пе ра мож цаў VІІІ Рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Жан чы на го да — 2015». 
У шос тым склі кан ні яна абра на чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду кра і ны. Каб з ёй су стрэц ца, лю дзі неаба вяз ко ва за піс ва юц ца 
да яе на пры ём. Час та прос та па ды хо дзяць, ка лі яна ідзе па ву лі цы. 
Спы ня юць, звяр та юц ца, скар дзяц ца, дзе ляц ца бо лем і ра дас цю...


