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Ня даў на тут на дзі ця чых пля цоў ках 
у ра ё не шмат па вяр хо вай за бу до вы 
па ву лі цах Ку ра ка і Ле нін скай 
з'я ві лі ся но выя гуль ня выя комп лек сы 
і аб ста ля ван не. Жы ха ры зра бі лі гэ ту 
пры га жосць з да па мо гай ка му наль ні каў 
і пры фі нан са вай пад трым цы 
Ма гі лёў скай аб лас ной аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў.

Ска рыс тац ца та кой да па мо гай ім 
пад ка за ла стар шы ня ра ён на га Са-
ве та дэ пу та таў Ан жа лі ка ГОМАН. 
Пад час пры ёму гра ма дзян да яе звяр-
ну лі ся ма ла дыя ма ці — прад стаў ні цы 
ор га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня з прось бай да па маг чы 
ў аб наў лен ні гуль ня во га аб ста ля ван ня 
для дзя цей. Част ка яго прый шла ў не-
пры дат насць, а тое, што яшчэ мож на 

экс плу а та ваць, ка рыс та ец ца та кім по-
пы там, што дзе цям гэ та га не ха пае. На-
ват на арэ лі збі ра ец ца чар га.

Стар шы ня рай са ве та пра па на ва ла вы-
ра шыць пы тан не су мес ны мі на ма ган ня мі: 
каб атры маць гра шо вую да па мо гу, жы ха-
ры так са ма па він ны ўнес ці па сіль ны ўклад 
у спра ву. Жан чы ны па га дзі лі ся і да нес лі 
гэ ту ін фар ма цыю да жы ха роў. Гра мад скую 
іні цы я ты ву, да рэ чы, пад тры ма лі і са ма Ан-
жа лі ка Го ман як дэ пу тат па Ле нін скай вы-
бар чай акру зе № 10, і дэ пу тат рай са ве та па 
Ле нін скай вы бар чай акру зе № 11 Люд мі ла 
Па ла вая. Уся го жы ха ры са бра лі 640 руб-
лёў, унё сак жа Ма гі лёў скай аб лас ной аса-
цы я цыі мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў склаў 
1634 руб лі.

Ініцыятыўныя ма мы ра зам з ка му-
наль ні ка мі па да бра лі не аб ход нае аб-
ста ля ван не, якое «Жыл ка мц гас» уста-

на віў бяс плат на. Дзе ці бы лі на сё мым 
не бе ад ра дас ці і ад вя лі ду шу па поў най 
пра гра ме. На ват дзят ва з су сед ніх два-
роў пры бег ла, каб аца ніць на бы так. Па 
прось бе жы ха роў ка му наль ні кі зра бі лі 
но вае веч ка для пя соч ні цы і за мя ні лі пя-
сок. А за ад но па дра ман та ва лі гуль ня-
выя аб' ек ты і зра бі лі да дат ко вую лаў ку. 
Па іні цы я ты ве стар шы ні рай вы кан ка ма 
Аляк санд ра Труш кі на май стры «Жыл-
кам га са» са бра лі з дрэ ва і пад руч ных 
ма тэ ры я лаў дзі ця чы аў та ма біль.

Асаб лі ва за да во ле ныя зме на мі ма ла-
дыя ма ці. Ра ней ім з ма лень кі мі дзець мі, 
якім кры ху больш чым год, да во дзі ла ся 
ха дзіць у парк, а гэ та не зу сім зруч на. За раз 
усё по бач. І яны ўдзяч ны ўсім, хто пры клаў 
да гэ та га свае на ма ган ні. Іні цы я та ры так 
на тхні лі ся вы ні ка мі, што вы ра шы лі і да лей 
удас ка наль ваць сваю два ро вую тэ ры то-
рыю, каб яна ста ла яшчэ больш пры го жай 
і пры ста са ва най для ад па чын ку. Дэ пу та ты 
абя ца юць іх у гэ тым пад тры маць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та з ар хі ва Крас на поль ска га 

рай са ве та дэ пу та таў.

У аў то рак у цэнт ры ўва гі 
чле наў прэ зі ды у ма 
Ві цеб ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў быў 
Указ № 357, які да ты чыц ца 
жыл ля, што ста іць пус тое 
і не вы ка рыс тоў ва ец ца.

Не ліш нім бу дзе на га даць, 
што ра бо ту з праб лем ным 
жыл лём рас па ча лі яшчэ ў лю-
тым 2006-га. Згод на з Ука зам 
№ 70, па тра ба ва ла ся ска ра-
ціць коль касць не па трэб на га. 
І сель скія вы кан ка мы Ві цеб-
шчы ны пас ля кар пат лі ва га 
вы ву чэн ня на лі чы лі больш 
за 25 ты сяч та кіх да моў. Ме-
на ві та та ды бы ла пра ве дзе на 
знач ная ра бо та, каб ад шу каць 
спад чын ні каў. І ты ся чы даў но 
ўжо га рад скіх жы ха роў, і ня-
ма ла за меж ні каў «рап там» 
ус пом нілі пра свой ка ва лак 
зям лі. Па ча лі ду маць, што з ім 
ра біць. А ў лю тым 2012-га пра-
ця гам нар ма тыў най ба зы стаў 
Указ № 100.

Тэ ма ак ту аль ная і да гэ туль. 
На сель ніц тва не толь кі на Ві-
цеб шчы не ўсё больш ста но віц-
ца га рад скім: лю дзей у вёс цы, 
на жаль, усё ме ней. Ад па вед-
на, «мет ры» ў глы бін цы ня рэд ка 
за ста юц ца не за па тра ба ва ныя, 
без гас па да роў і прэ тэн дэн таў 
на вы ка ры стан не.

Да рэ чы, на ме ра пры ем стве 
бы ла агу ча на ці ка вая ста тыс-
ты ка, якая да ты чыц ца не толькі 
са май паў ноч най воб лас ці, 

але і кра і ны ў цэ лым. Ка лі ў 
1991-м у вёс ках і па сёл ках жы-
лі 3,3 міль ё на ча ла век, ця пер 
толь кі ка ля двух міль ё наў...

Пы тан не аб мяр коў ва ла ся 
не па прын цы пе пра та коль на га 
ме ра пры ем ства са спра ва зда-
ча мі — апош няе пе ра тва ры ла-
ся ў дыс ку сію. Усе пра па но вы, 
за ўва гі, спрэч ныя пы тан ні ста-
нуць на го дай для вы пра цоў кі 
адзі ных стра тэ гій, па ды хо даў, 
ал га рыт маў дзе ян ня, пад-
крэс ліў кі раў нік «пар ла-
мен та Пры дзвін ска га краю» 
Уладзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ.

Ён на га даў, што сё ле та за-
вяр ша ец ца трох год дзе ма лой 
ра дзі мы. Та му трэ ба ак ты ві за-
вац ца, каб у кож на га до ма ў 
сель скай мяс цо вас ці быў пры-
стой ны вы гляд. Ка лі ня ма гас-
па да роў, іх на шчад каў, трэ ба 
пра па на ваць жыл лё ін шым, 
на прык лад, пад да чы, сель скі 
біз нес, фер ме рам, каб раз во-
дзі лі жы вё лу, птуш ку. Ка лі з ча-
сам дом раз бу ра ец ца, яго трэ ба 
зруй на ваць. Усё прос та і ла гіч-
на. А на мес цы бы лых «мет раў», 
ка лі іх знес ці, мож на рас па чаць 
апра цоў ку зям лі, штось ці па бу-
да ваць «з ну ля»...

Што да коль кас ці вы яў ле-
на га без гас па дар на га жыл ля 
на Ві цеб шчы не на сён няш-
ні дзень, то та кіх да моў ка ля 
2,1 ты ся чы.

Ня ма агуль ных па ды хо-
даў, кан ста та ваў Ула дзі мір 

Цярэнць еў. І ў вы ні ку ад чу ва-
ец ца не зра зу ме лы ды са нанс. 
У пры ват нас ці, ча му ў Ар шан-
скім ра ё не вы яві лі пад дзвес-
це не па трэб ных да моў, а ў су-
сед нім Дуб ро вен скім — толь кі 
адзін?

Па вод ле ін фар ма цыі на-
чаль ні ка ўпраў лен ня зем-
ле ўпа рад ка ван ня Ві цеб-
ска га абл вы кан ка ма Іга ра 
ЛЕ ВЯН КО ВА, з па чат ку рэа лі-
за цыі ўка за па зно се ста рых і 
пус ту ю чых да моў, а гэ та ка ля 
пят нац ца ці га доў та му, іх ста-
ла менш на амаль што 17 ты-
сяч. Агуль ная пло шча зя мель-
ных участ каў на блі жа ла ся да 
2,5 ты ся чы гек та раў.

На чаль нік Ві цеб ска га аб-
лас но га ўпраў лен ня па над-
звы чай ных сі ту а цы ях Сяр-
гей МЯ ЛЕШ КІН ка тэ га рыч ны 
ў раз мо ве пра тых стар шынь 
сель скіх Са ве таў, якія не ра-
зу ме юць важ нас ці свое ча со-
ва га ўлі ку, зно су без гас па дар-
ных аб' ек таў. Та кіх ён па тра буе 
па збаў ляць зай ма е май па са-
ды. Пры вёў пры кла ды. У пры-
ват нас ці, кі раў ні ку мяс цо вай 
прад стаў ні чай ула ды тры ра зы 
тлу ма чы лі, што трэ ба зра біць, 
а ні я кіх спроб рэа лі за ваць тое, 
не бы ло. І што з та кім «ад каз-
ным» ра біць? Ня ўжо не ра зу-
мее, што дом без гас па да ра — 
гэ та мес ца, дзе мо гуць траў-
мі ра вац ца ў тым лі ку і дзе ці, 
якія вы ра шы лі там па гу ляць... 

А ле тась пры ту шэн ні па жа ру 
на та кім аб' ек це ў Па стаў скім 
ра ё не за гі нуў вы ра та валь нік. 
Без баць кі за ста лі ся двое дзя-
цей...

На за вяр шэн ні па ся джэн ня 
прэ зі ды у ма стар шы ня Ві цеб-
ска га аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў пад крэс ліў, што яно 
ста не па чат кам больш плён-
най пра цы. Са мыя ці ка выя 
дак ла ды ўвой дуць у бра шу-
ру, якая без пе ра больш ван ня 
ста не на столь най для вы ка-
наў цаў, да па мо жа ўлі чыць усе 
ню ан сы.

Да рэ чы, у Га ра доц кім ра ё-
не, як па ве да мі ла Свят ла на Зу-
е ва, стар шы ня рай са ве та, та-
кую «шпар гал ку» для ад каз ных 
асоб ужо рас пра ца ва лі. Ця пер 
«ве рас нёў скія тэ зі сы» ста нуць 
ас но вай для пуб лі ка цыі больш 
грун тоў на га да сле да ван ня на 
да дзе ную тэ му.

На сай тах ор га наў мяс цо-
вай ула ды вы ра ша на рэ кла ма-
ваць та кое жыл лё для про да жу 
з фо та, усёй не аб ход най ін-
фар ма цы яй і юры дыч ны мі ню-
ан са мі. За пла на ва на ар га ні за-
ваць эк скур сію для дэ пу та таў у 
ра ё ны Бе ла ру сі, дзе най больш 
уда ла па стаў ле на ра бо та з без-
гас па дар ным жыл лём.

«МС» бу дзе і да лей ад соч-
ваць, як рэа лі зу ец ца за ка на-
даў ства ў да чы нен ні да на вя-
дзен ня па рад ку на зям лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЛЕ КІ ЛЕ КІ 
ВЫ КІ ДА ЕМ ВЫ КІ ДА ЕМ 

АСОБ НААСОБ НА
У ста лі цы з'я вяц ца 
но выя па ды хо ды 

да ўты лі за цыі ад хо даў
У Мін ску з кра са ві ка 2021 го да бу дзе 
ўка ра нё ны раз дзель ны збор ле каў, 
таб ле так, пі люль, роз ных ме ды цын скіх 
прэ па ра таў, у якіх скон чыў ся тэр мін 
вы ка ры стан ня.

Та кое ра шэн не пры ня лі ста ліч ныя дэ-
пу та ты на 20-й се сіі Мінск ага га рад ско га 
Са ве та. Па вод ле слоў яго стар шы ні Анд-
рэя Буг ро ва, дэ пу та ты ад на га лос на ўхва-
лі лі пра ект па ста но вы «Аб абы хо джан-
ні з ад хо да мі пра тэр мі на ва ных ле ка вых 
срод каў». 

Пры няц цю гэ та га ра шэн ня па пя рэд-
ні ча ла пра цяг лая і сур' ёз ная ра бо та. 
Дэ пу та ты імк ну лі ся ўсе ба ко ва да сле-
да ваць зга да нае пы тан не, бо яго пэў-
ная не звы чай насць на сця рож ва ла: як 
пра віль на ар га ні за ваць пра цэс? Збі-
раць ме та ла лом, ма ку ла ту ру, бу тэль кі 
з плас ты ку і шкла, аў та ма біль ныя аку-
му ля та ры — спра ва звык лая. А вось ле-
кі... Тут трэ ба бы ло ўзва жыць усе плю сы 
і мі ну сы.

А пы тан не на спе ла. Дэ пу та там Мін-
гар са ве та бы ло ві да воч на, што ўты лі за-
цыя пра тэр мі на ва ных ле ка вых срод каў 
ра зам са звы чай ны мі бы та вы мі ад хо-
да мі ўяў ляе сха ван ую па гро зу для зда-
роўя мін чан. Та кія ле кі ў гле бе, у плас тах 
грун то вых во д мо гуць вы клі каць так січ-
ныя рэ ак цыі, якія по тым на га да юць аб 
сабе бу ду чым па ка лен ням не ча ка ны мі 
хва ро ба мі.

Вы ка заць сваё мер ка ван не па гэ тай 
праб ле ме на се сію дэ пу та ты за пра сі лі на-
чаль ні ка ўпраў лен ня га рад ской гас па дар-
кі і энер ге ты кі Мін гар вы кан ка ма Ула дзі мі-
ра Ле бе дзя. Той рас ка заў аб мяр куе мых 
за ха дах. 

У пры ват нас ці, пла ну ец ца рас па чаць 
збор ле ка вых срод каў у ап тэ ках, па лі клі-
ні ках, баль ні цах, ам бу ла то ры ях і ў ін шых 
уста но вах, дзе мін ча не атрым лі ва юць 
ме ды цын скія па слу гі, пра хо дзяць кур сы 
ля чэн ня. У спе цы яль ныя кан тэй не ры іх 
па цы ен ты, на вед валь ні кі змо гуць у якас-
ці ад хо даў скла дзі ра ваць не па трэб ныя 
ўжо ле кі і мед прэ па ра ты.

Дэ пу та та мі па стаў ле на за да ча ад-
па вед ным служ бам Мін гар вы кан ка ма 
вы пра ца ваць дак лад ны ал га рытм дзе-
ян няў па ўты лі за цыі та кіх не бяс печ ных 
ад хо даў, ар га ні за ваць ка ар ды на цыю 
ра бот, а так са ма вы зна чыць ад каз ных 
асоб за збор, вы да лен не і абяс шкодж-
ван не пра тэр мі на ва ных ле каў на тэ ры-
то рыі ста лі цы.

Як па ве да міў Анд рэй Буг роў, на 20-й 
се сіі Мінск ага га рад ско га Са ве та быў 
пры ня ты яшчэ шэ раг важ ных ра шэн-
няў. Дэ пу та ты да лі зго ду на па ве лі чэн не 
агуль на га аб' ёму ін вес ты цый най пра гра-
мы на 21 міль ён руб лёў. Гро шы пой дуць 
на за вяр шэн не бу даў ніц тва важ ных са-
цы яль ных аб' ек таў: мо гі лак «Ляс ная» і 
пад' яз ной да ро гі да іх, пра ця гу ўз вя дзен-
ня ад ной мін скай ву лі цы.

Дэ пу та ты Мін гар са ве та ўнес лі і зме ны 
ў бюд жэт ста лі цы. Яго срод кі пе ра раз мер-
ка ва лі ў ме жах удак лад не на га га да во га 
аб' ёму вы дат каў. 

У вы ні ку бу дзе да дат ко ва на кі ра ва на 
96,9 міль ё на руб лёў на ахо ву зда роўя. 
На прык лад, 2,2 міль ё на пой дуць на 
апла ту транс парт ных па слуг для пе ра-
воз кі па цы ен таў, хво рых на ка ра на ві рус. 
Больш як 10 міль ё наў вы дат ка ва на на 
апла ту ле ка вых срод каў і пе ра вя зач ных 
ма тэ ры я лаў на льгот ных умо вах ці ўво-
гу ле бес плат на для асоб ных ка тэ го рый 
гра ма дзян і г. д.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

СТА РОЕ ЖЫЛ ЛЁ СТА РОЕ ЖЫЛ ЛЁ 
ПЕ РА ТВА РА ЕЦ ЦА Ў...ПЕ РА ТВА РА ЕЦ ЦА Ў...

РО БІМ РА ЗАМ

І НА ВАТ З АЎ ТА МА БІ ЛЕМІ НА ВАТ З АЎ ТА МА БІ ЛЕМ
Яшчэ не каль кі два роў Крас на пол ля ста лі ўтуль ныя дзя ку ю чы 
ўза е ма дзе ян ню ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня з ула дай
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