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Ста рая маёмасць 
на но вы лад
Мін ская воб ласць пра дэ ман струе, 
як уцяг ваць у аба рот ка му наль ную 
ма ё масць, якая не вы ка рыс тоў ва ец ца
Са вет па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі пра вя дзе 
чар го вае вы яз ное па ся джэн не ў Мін скім і Дзяр жын скім 
ра ё нах. У гэ ту пят ні цу чле ны Са ве та на ве да юць шэ раг 
прад пры ем стваў, дзе аб мяр ку юць леп шыя прак ты кі 
ра бо ты па азна ча най тэ ме.

У За слаўі бу дзе раз гля дац ца во пыт ства рэн ня вы-
твор час ці на ба зе ма ё мас ці, якая не эфек тыў на вы ка-
рыс тоў ва ла ся. Дзе знай сці ін вес та ра і як з ім пра ца-
ваць, рас ка жа ды рэк тар ТАА «Марк-Фар мэль» Анд рэй 
Се ры каў. Прад пры ем ства шые адзен не не толь кі для 
бе ла ру саў: фі лі ялы ёсць і ў Ра сіі, Укра і не, Ка зах ста не. 
Стар шы ня За слаў ска га га рад ско га Са ве та дэ пу та-
таў Свят ла на КАР ТА ШО ВА рас ка за ла, што на мес цы 
«Марк-Фар мэ ля» ра ней бы ла кар да наж ная фаб ры ка — 
го ра даў тва раль нае прад пры ем ства, на якім пра ца ва ла 
1700 ча ла век. Але пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за яно 
ста ла не за па тра ба ва ным. Ста но ві шча склад ва ла ся сум-
нае, па куль не прый шоў но вы ін вес тар. Ён за ха ваў вы-
твор часць гоф раў па коў кі і па чаў вы раб ляць шкар пэт кі 
і пан чо хі.

— Ка ля Мін ска ня ма праб ле мы з увя дзен нем у аба-
рот ма ё мас ці, якая не вы ка рыс тоў ва ец ца. Ка лі па чы на-
юць пра ца ваць та кія прад пры ем ствы, ва кол на во дзіц ца 
па ра дак, ства ра юць но выя пра цоў ныя мес цы. Гэ та на-
дае ім пульс са цы яль на-эка на міч на му раз віц цю рэ гі ё на. 
Да та го ж пры доб рым ме недж мен це мож на вый сці на 
знач ны пры бы так, а гэ та га лоў ная мэ та як для пры ват-
на га, так і для дзяр жаў на га прад пры ем ства, — ад зна-
чы ла Свят ла на Кар та шо ва.

На дзён ная тэ ма — ства рэн не но вых ра бо чых мес-
цаў. Пра та кі во пыт з пры цяг нен нем за меж на га ка пі та лу 
рас ка жа ды рэк тар Фа ні паль ска га за во да вы мя раль ных 
пры бо раў «Энер га ме ра». Прад пры ем ства мае ўлас нае 
кан струк тар скае бю ро і рас пра цоў вае но выя пры бо ры 
ра зам з ра сій скі мі кар па ра тыў ны мі парт нё ра мі. Пра цу-
юць з аў та ма ты за ва ны мі сіс тэ ма мі ўлі ку элект ра энер гіі, 
а так са ма за бяс печ ва юць га ран тый нае і сер віс нае аб-
слу гоў ван не ўлас най вы твор час ці.

На вы ні ко вым па ся джэн ні чле ны Са ве та па ўза е ма-
дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пра ана лі-
зу юць маг чы мас ці ўвя дзен ня ў аба рот ка му наль най 
ма ё мас ці, якая не вы ка рыс тоў ва ец ца, пад агуль няць 
уба ча ны во пыт.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

НА ПЯ РЭ ДАД НІ

І быц цам не скла да на, але...
Ра шэн не аб змя нен ні па рад ку ўста ноў кі шлаг ба у маў бы ло 

пры ня та ў су вя зі з вя лі кай ці ка вас цю га ра джан да гэ та га пы-
тан ня. Але, як ака за ла ся, ад слоў да спра вы шлях не заў сё ды 
ка рот кі. Хоць ме ха нізм дзе ян няў ця пер і больш вы раз на сфар-
му ля ва ны, на зваць яго лёг кім не па ва роч ва ец ца язык. Спа чат ку 
іні цы я тыў ная гру па жы ха роў два ра ар га ні зоў вае аб мер ка ван-
не, пад час яко га пры ма ец ца агуль нае ра шэн не: усё сур' ёз на, 
пра га ла са ваць «за» па він ны 50% плюс адзін ча ла век. Праб-
ле ма ў тым, што мно гія пры трым лі ва юц ца прын цы пу 
«мая ха та з краю — хай вы ра ша юць са мі». А трэ ба ж 
не толь кі вы зна чыц ца «ста вім!», але і вы браць пэў ны 
тып і фір му, якая вы ка нае ра бо ты.

СТОЙ, ХТО ЕДЗЕ?
ЦІ ПА ТРЭБ НЫ ШЛАГ БА У МЫ НА ПРЫ ДА МА ВЫХ СТА ЯН КАХ

ТЭМА ТЫДНЯ

В
О СЕН НЮ мі ну ла га го да ў ста лі цы спрас ці лі 
па ра дак уста ноў кі шлаг ба у маў у два рах 
жы лых да моў. Прад стаў ні кі дзяр жаў на га 

аб' яд нан ня «Мін ская га рад ская жыл лё вая 
гас па дар ка» ча ка лі, што жы ха ры ста лі цы пач нуць 
ак тыў на ад гу ка цца на іні цы я ты ву ў вяс но вы 
пе ры яд. Ад нак, як на кра са віц кай прэс-кан фе рэн цыі 
за яві ла на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 
аб' яд нан ня Га лі на ГІ ЛЕ ВІЧ, за яў кі аб уста ноў цы 
шлаг ба у маў усё яшчэ адзін ка выя. Мы па спра ба ва лі 
да ве дац ца, ці да па ма гае шлаг ба ум вы ра шыць 
праб ле му з вост рым не да хо пам пар ко вач ных 
мес цаў, коль кі каш туе гэ та «за да валь нен не» 
і ці са праў ды ўсё так прос та з яго ўста ноў кай.
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Ся род мі ну ла год ніх пе ра мож цаў 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Жан чы на 
го да» — стар шы ня Бу да-Ка ша лёў ска га 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Але на АЛЕК СІ НА. 
Яна на зва на леп шай у на мі на цыі «За 
лі дар ства і па спя хо вае кі раў ніц тва». З Але най 
Іва наў най гу та рым пра тое, як баць ка ву чыў 
яе чы таць кні гі, а ма ці — апра на цца з гус там, 
пра пер шае пра цоў нае мес ца і сту дэнц кія 
шпар гал кі, пра аб ста ві ны, якія спры я лі яе 
ста наў лен ню як кі раў ні ка і лі да ра...

Дзе на ра дзіў ся, там і спат рэ біў ся. Гэ та ме-
на ві та пра яе, пра Але ну Алек сі ну. Бу да-Ка-
ша лёў скі ра ён як мес ца жы хар ства яна мя-
ня ла толь кі ка лі пас ля шко лы па еха ла ў Го-
мель пра ца ваць, а по тым ву чы ла ся ў гэ тым 
аб лас ным цэнт ры ў ін сты ту це чы гу нач на га 
транс пар ту (сён ня Бел ДУТ):

— Мы з сяст рой На дзе яй, якая ста рэй шая 
за мя не на сем га доў, на ра дзі лі ся ў звы чай най 
вяс ко вай сям'і ў па сёл ку Бе ра зі на Бу да-Ка ша-
лёў ска га ра ё на. Баць ка ў мя не — звы чай ны 
сель скі му жык Іван Са вель е віч Тка чоў. Усё 
жыц цё да смер ці, якая спа сціг ла яго заў час на, 

у 59 га доў, ад пра ца ваў на чы гун цы. Ён быў 
ча ла ве кам вель мі ад каз ным. Ма ці Яў ге нія 
Кі рэ еў на пра ца ва ла ў гас па дар цы, а по тым 
вы раб ля ла бе тон у мяс цо вай ПМК. Для ўсіх 
быў за ве дзе ны стро гі рас па ра дак дня. Мы 
іш лі ў шко лу паз ней за баць коў, але ўсе му-
сі лі сне даць ра зам. Бы ло пра ві ла: сня да нак і 
вя чэ ра — аба вяз ко ва з сям' ёй. За ста лом вы-
ра ша лі ся ней кія пы тан ні, дый прос та ма ма пе-
ра кон ва ла ся, што мы не за ста лі ся га лод ны мі. 
Ця пер ра зу мею, на коль кі гэ та дыс цып лі на ва-
ла і ства ра ла ся мей ную агуль насць. Да та го ж 
баць кі ні ко лі пры дзе цях не вы свят ля лі ад но-
сі ны. Па гас па дар цы мы ўсё ра бі лі ра зам. Ма-
ці ста ві ла за да чу: што трэ ба вы ка наць да яе 
вяр тан ня. Праў да, ка лі не спраў ля лі ся — толь-
кі ад чыт ва лі, фі зіч на ні ко лі не ка ра лі. Толь кі 
ад ной чы атры ма ла апля ву ху: ка лі да зво лі ла 
са бе ўмя шац ца ў раз мо ву да рос лых.

— Ка са на ка мень не на хо дзі ла? Бо і 
ма ці, і вы з лі дар скі мі якас ця мі...

— Не. Баць кі ўме лі вы хоў ваць, і мы іх па ва-
жа лі. У вёс цы нель га па во дзіць ся бе так, каб 
лю дзі з ця бе смя я лі ся. Гра мад ская дум ка заў-

сё ды пры сут ні ча ла як сту пень кант ро лю. Мне 
зда ец ца, і ін шыя так жы лі — каб не да ваць 
пад ста вы для ней кіх вяс ко вых раз моў. Мо жа, 
і гэ та па слу жы ла раз віц цю лі дар скіх якас цяў. 
Па ста ян на трэ ба бы ло да не ча га імк нуц ца, не 
ад клад ваць спра вы ў доў гую скры ню...

— У шко ле, ві даць, усе вер шы кі бы лі 
ва шы мі?

— Так. І спя ваць ха це ла, хоць не бы ло доб-
ра га слы ху. Ад бі ра лі ў хор, я вель мі ста ра ла-
ся, пе ла на роз ныя ма ты вы. Сён ня ўяў ляю, як 
гэ та бы ло смеш на. Соль на вы сту паць мне не 
да зво лі лі, але ж у хор па ста ві лі. Хут ка ста ла 
вя ду чай на кан цэр тах. Па мя таю: мне за вя за лі 
пі я нер скі галь штук, і я іш ла па вес на во му без-
да рож жу з Бу шаў скай шко лы да до му. У гу ма-
вых бо тах, курт ка на росх рыст — усе па він ны 
ба чыць, што я пі я нер ка. По тым уз на чаль ва ла 
пі я нер скую дру жы ну, кам са моль скую ар га ні-
за цыю шко лы. На ват на Но вы год бы ла чар-
ня вай Сня гур кай. Удзель ні ча ла 
ва ўсіх кон кур сах са ма дзей нас-
ці і шко лу за кон чы ла з за ла тым 
ме да лём.

Пры ступ кі Але ны Алек сі най
ЖАН ЧЫ НА ГО ДА


