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Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы ра жа юць глы-

бо кія спа чу ван ні мі ніст ру юс ты цыі Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь Але гу Ле а ні да ві чу Слі жэў ска му 

ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — 

смер цю БАЦЬ КІ.

Пра мую лі нію з жы ха ра мі Ма гі лёў шчы-

ны пра вёў у су бо ту, 27 чэр ве ня, стар-

шы ня абл вы кан ка ма Ле а нід ЗА ЯЦ. 

Да яго да зва ні лі ся 30 за яў ні каў.

Ад ра зу не каль кі зван коў бы ло ад жы-

ха роў ад ной з цэнт раль ных ву ліц аб лас но-

га цэнт ра: лю дзей не па ко іць кра ма, якая 

з ня даў ня га ча су пра цуе круг ла су тач на. 

Як па ве да мі лі за яў ні кі, там збі ра ец ца 

шмат на ро ду, асаб лі ва па на чах, мно гія 

па вод зяць ся бе не адэ кват на: уклю ча юць 

гуч на му зы ку, шу мяць у два рах, б'юц ца і 

ўжы ва юць ал ка голь. Га ра джа не пра сі лі 

звяр нуць ува гу на сі ту а цыю, бо гэ та не 

толь кі псуе імідж го ра да, але і пе ра шка-

джае жы ха рам спа кой на ад па чы ваць па 

на чах. Гу бер на тар узяў гэ тыя зва ро ты на 

кант роль і да ру чыў ад каз ным струк ту рам 

на вес ці па ра дак.

З роз ных ра ё наў Ма гі лё ва за яў ні кі 

агуч ва лі праб ле мы, звя за ныя з доб ра ўпа-

рад ка ван нем тэ ры то рый, што пры ля га юць 

да іх да моў. Ад ну га ра джан ку хва ля ва ла 

ад сут насць ву ліч на га асвят лен ня, дак лад-

ней, тое, што яно не пра цуе. Жан чы на 

па скар дзі ла ся, што скла да на да бі рац ца 

да ха ты, ка лі на ву лі цы цём на, тым больш 

у дрэн нае на двор'е. З та кой жа праб ле май 

зна ё мы і жы хар Баб руй ска, які агу чыў, 

што яго дом зна хо дзіц ца ў ту пі ку ву лі цы, 

які не асвят ля ец ца. Усе зва ро ты ўзя ты на 

кант роль.

Не ка то рыя жы ха ры Ма гі лёў шчы ны тэ-

ле фа на ва лі на пра мую лі нію да стар шы ні 

абл вы кан ка ма, каб па ве да міць, што ім не-

да пла ці лі ці на огул не вы пла ці лі за ро бак. 

Та кія сіг на лы бы лі з Хо цім ска га і Глус ка га 

ра ё наў. Ле а нід За яц пад крэс ліў, што не-

да пу шчаль на абы хо дзіц ца так з людзь мі. 

Ад каз ным струк ту рам да ру ча на тэр мі но ва 

ра за брац ца ў сі ту а цы ях, якія скла лі ся.

З прось бай зра біць да дат ко вы пры пы-

нак гра мад ска га транс пар ту ў ад ным з па-

сёл каў Ча вус ка га ра ё на звяр нуў ся жы хар 

Ма гі лё ва. Ён рас тлу ма чыў, што ў вёс цы 

шмат па жы лых, а пра цяг ласць на се ле на га 

пунк та больш за тры кі ла метры: ста лым 

вяс коў цам прос та цяж ка іс ці да пры пын ку, 

які іс нуе. Гу бер на тар па абя цаў, што гэ тае 

пы тан не бу дзе вы ра ша на.

— Ула да не па він на за кры ваць во чы 

на праб ле мы жы ха роў рэ гі ё на. 90 % сён-

няш ніх зван коў — гэ та пы тан ні бя гу ча га 

ха рак та ру. І мяс цо вая ўла да па він на бы ла 

даў но звяр нуць на іх ува гу ды вы ра шыць 

на мес цах. Але пы тан ні за ста лі ся не вы ра-

ша ныя. У гэ тым кі рун ку не аб ход на пра вес-

ці больш шчыль ную ра бо ту, — пад крэс ліў 

Ле а нід За яц. Па яго сло вах, пос пех у вы-

ра шэн ні праб лем на шых жы ха роў — гэ та 

су мес ная дзей насць кі раў ні коў ад мі ніст ра-

цый, упраў лен няў жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі, ЖЭУ і ін шых струк тур.

— Але і лю дзі па він ны ад каз на ста віц ца 

да та го, што ад бы ва ец ца ва кол іх. Мож на і 

са мо му аб ка сіць тра ву, што вы рас ла по бач 

з до мам, а не ча каць, па куль ін шыя прый-

дуць і гэ та зро бяць. Усё, што за ле жыцць 

ад вы ка наў чай ула ды, мы ро бім. І імк нём ся 

па-ча ла ве чы і з ра зу мен нем ста віц ца да 

кож на га зва ро ту, — рэ зю ма ваў ён.

Пра мую лі нію з 

жы ха ра мі воб лас ці 

пра вёў у мі ну лую 

су бо ту стар шы ня 

Брэсц ка га абл вы-

кан ка ма Ана толь 

ЛІС: за тры га дзі-

ны да кі раў ні ка воб-

лас ці да зва ні ла ся 

25 ча ла век.

У пры яры тэ це, як 

заў сё ды, бы лі пы тан ні доб ра ўпа рад ка ван ня, па ляп шэн ня тэ ры то-

рый, ра мон ту да рог. Па доб ныя зва ро ты ў лі ку пер шых па сту пі лі 

з Ба ра на віч і Брэс та. Лю дзі ці ка ві лі ся ад наў лен нем дзі ця чых 

пля цо вак. Яно і зра зу ме ла: прый шло ле та, дзе ці больш гу ля юць 

на све жым па вет ры. І ад на му, і дру го му за яў ні кам па абя ца лі, 

што ра бо та бу дзе пра ве дзе на ка му наль ны мі служ ба мі ра зам з 

мяс цо вым на сель ніц твам.

Шмат дзет ны баць ка з вёс кі Па лон ка Ба ра на віц ка га раё  на 

збі ра ец ца ўзво дзіць дом для сям'і, але з вы дзя лен нем участ-

ка мяс цо вая ўла да ма ру дзіць. Вось і па зва ніў на пра мую 

лі нію. Гра ма дзя ні ну рас тлу ма чы лі, што ўчас так вы дзе ліць 

мож на, ка лі пад ве дзе ны ўсе ка му ні ка цыі, та му най час цей і 

вы хо дзіць за трым ка. Але ў яго кан крэт ным вы пад ку абя ца-

лі ра за брац ца. Да сло ва, па доб ны зва нок па сту піў ле тась 

з вёс кі Тэль мы Брэсц ка га ра ё на. Праб ле ма вы ра шы ла ся, 

і жы хар ка на зва най вёс кі да зва ні ла ся, каб па дзя ка ваць за 

да па мо гу.

А з Лу ні нец ка га ра ё на па скар дзі лі ся, што цяж ка да бі рац ца на 

па пу ляр нае мес ца ад па чын ку — во зе ра Бе лае. Ца на пы тан ня — 

два кі ла мет ры да ро гі, якія трэ ба за ас фаль та ваць. Ад каз ныя 

асо бы атры ма лі да ру чэн не вы ву чыць сі ту а цыю і даць аб грун-

та ва ны ад каз за яў ні ку.

На пра мую лі нію па сту пі лі зва ро ты з Брэс та, Ба ра на віч, 

Бя ро заў ска га, Пру жан ска га, ін шых ра ё наў.

Па вод ле Бел ТА.

«Рэ фе рэн дум трэ ба пра вес ці мак сі-

маль на ад кры та», — ска заў стар шы ня 

Брэсц ка га гар вы кан ка ма Аляк сандр 

РА ГА ЧУК на су стрэ чы з га ра джа на мі, 

якая пры свя ча ла ся аб мер ка ван ню пы тан-

няў ар га ні за цыі і пад рых тоў кі пра вя дзен ня 

га рад ско га рэ фе рэн ду му ў да чы нен ні да 

аку му ля тар на га за во да, што раз ме шча ны 

ў сва бод най эка на міч най зо не «Брэст».

Гэ та тэ ма ўзнік ла пас ля на вед ван ня 

Прэ зі дэн там кра і ны го ра да над Бу гам 

22 чэр ве ня. Як вя до ма, кі раў нік дзяр жа вы 

су стрэў ся з пра ціў ні ка мі аку му ля тар на га 

за во да і вы ка заў пра па но ву пра вес ці га-

рад ское га ла са ван не, каб раз і на заў сё ды 

вы ра шыць лёс праб лем на га прад пры ем-

ства.

Ко рат ка на га даю гэ тую гіс то рыю. 

У СЭЗ «Брэст» за вод уз вя ла кам па нія 

«Ай Па у эр». Ён раз ме шча ны менш чым 

за дзе сяць кі ла мет раў ад мя жы аб лас но га 

цэнт ра. Яго бу даў ніц тва вы клі ка ла хва лю 

не за да во ле нас ці ў жы ха роў го ра да і на-

ва коль ных не се ле ных пунк таў Брэсц ка га 

ра ё на. Лю дзі лі чаць, што прад пры ем ства 

ня се па гро зу для іх зда роўя. З лю та га 

2018 го да кож ную ня дзе лю на пло шчы 

Ле ні на ў Брэс це су стра ка ю цца пра ціў ні кі 

аку му ля тар га за во да.

Год та му стар шы ня абл вы кан ка ма 

Ана толь ЛІС пад ісаў рас па ра джэн не 

аб пры пы нен ні бу даў ніц тва за во да «да 

ўста ра нен ня вы яў ле ных не да хо паў» у хо-

дзе эка ла гіч най экс пер ты зы. По тым бы лі 

за ве дзе ны кры мі наль ныя спра вы ў да-

чы нен ні да кі раў ні коў на зва най кам па ніі. 

У маі гэ та га го да аку му ля тар ны за вод ТАА 

«Ай Па у эр» вы ве лі з-пад кант ро лю гру-

пы кам па ній 1АК GROUP і пра да лі ін шым 

улас ні кам. У вы ні ку за вод атры маў наз ву 

ТАА «Аку му ля тар ны аль янс».

Пас ля су стрэ чы Прэ зі дэн та з ак ты віс-

та мі ў Брэс це но вы ды рэк тар Дзміт рый 

БУ ТАЎ на сва ёй прэс-кан фе рэн цыі рас ка-

заў аб пла нах но ва га кі раў ніц тва. Ды рэк тар 

па ве да міў, што за раз на прад пры ем стве 

дзей ні чае за ба ро на на бу даў ні ча-ман таж-

ныя ра бо ты, гэ та зна чыць, за вод не пра цуе. 

На прад пры ем стве зна хо дзі цца пер са нал, 

які со чыць за ста нам інф ра струк ту ры, пад-

трым лі вае ў па рад ку аб ста ля ван не.

Ды рэк тар рас ка заў так са ма, што ў ад мі-

ніст ра цыі за во да вы ву ча юць па тра ба ван ні 

за ка на даў ства аб пра вя дзен ні мяс цо вых 

рэ фе рэн ду маў. Ме на ві та ста ноў чы вы нік 

рэ фе рэн ду му на прад пры ем стве ча ка юць 

як сіг нал да зняц ця за ба ро ны на бу даў ні-

ча-ман таж ныя ра бо ты. А ін шы сцэ на рый 

раз віц ця па дзей тут па куль ка мен та ваць 

не га то выя.

Дзміт рый Бу таў, да рэ чы, за пра шаў усіх 

ах вот ных на ве даць за вод, каб аса біс та 

азна ё міц ца з аб ста ля ва нем, ін жы нер ны мі 

сет ка мі, га за ачы шчаль ны мі ўста ноў ка мі, а 

так са ма лю бы мі да ку мен та мі. Для гэ та га 

трэ ба толь кі па пя рэд не за пі сац ца. «Мы 

ўзя лі курс на поў ную ад кры тасць для ўсіх 

гра ма дзян, не за леж на ад сту пе ні іх ак тыў-

нас ці ў про ці дзе ян ні ад крыц цю за во да і 

га то выя да кан струк тыў на га дыя ло гу», — 

пад крэс ліў ды рэк тар.

А вось Аляк сандр Ра га чук раз гля дае 

лю быя сцэ на рыі раз віц ця па дзей, у тым 

лі ку і за крыц цё за во да. Пра гэ та ён вы ка-

заў ся на су стрэ чы з ак ты віс та мі ў мі ну лую 

ня дзе лю. Су стрэ ча ад бы ла ся ў за ле гар-

вы кан ка ма. На ме ра пры ем ства са бра лі ся 

паў та ры сот ні ча ла век. «Я на стро е ны зра-

біць гэ ту ра бо ту — рэ фе рэн дум — мак сі-

маль на праз рыс тай, мак сі маль на ад кры-

тай і тым са мым за даць доб рую план ку 

на шай га рад ской дэ ма кра тыі», — пад-

крэс ліў кі раў нік го ра да.

На су стрэ чы аб мяр коў ва лі, хто бу дзе 

іні цы я ваць рэ фе рэн дум. Гэ та мож на зра-

біць, на прык лад, шля хам збо ру под пі саў. 

Але мэр пра па на ваў да ру чыць іні цы я ты ву 

га рад ско му Са ве ту дэ пу та таў. Бы лі роз-

ныя мер ка ван ні, урэш це сыш лі ся на тым, 

што спа чат ку пы тан не раз гле дзіць се сія 

гар са ве та.

Яшчэ ад но важ нае пы тан не да ты чыцца 

тэ ры то рыі, на якой вар та пра во дзіць га ла-

са ва нне. Зноў жа, мэр пра па на ваў Брэст 

і Тэль мін скі сель са вет. Ак ты віс ты за пя рэ-

чы лі, яны лі чаць мэ та згод ным уклю чыць 

больш на се ле ных пунк таў Брэсц ка га ра ё-

на ў зо ну рэ фе рэн ду му. Боль шасць з за лы 

па га дзі ла ся з ак ты віс та мі.

Хоць яшчэ да лё ка да ства рэн ня ўчаст-

ко вых ка мі сій па га ла са ван ні, аб ме рка-

ва лі і на зва ную тэ му. Раз мо ва мо жа іс ці 

пра 133 участ кі, на кож ным з якіх бу дзе 

пра ца ваць ад 5 да 19 ча ла век. Ка ар ды-

на цыю ра бо ты па пра вя дзен ні мяс цо ва га 

рэ фе рэн ду му ў скла дзе га рад ской ка мі сіі 

да ру чы лі ак ты віст цы Але не ГА ЛУ ЗЕ. І 

што са мае важ нае, Аляк сандр Ра га чук за-

ве рыў, што ўсе ах вот ныя змо гуць тра піць 

у склад участ ко вых ка мі сій.

У най блі жэй шы час кі раў нік го ра да мае 

на мер су стрэц ца з но вы мі гас па да ра мі 

за во да. Аб гэ тым ён па ве да міў гра ма дзе. 

За кон чы ла ся су стрэ ча тым, што мно гія яе 

ўдзель ні кі ста лі за піс ва цца ў склад вы-

бар чай ка мі сіі, якая бу дзе ство ра на пас ля 

аб' яў лен ня мяс цо ва га рэ фе рэн ду му.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

На слы ху

ПРАЗ РЫС ТА І АД КРЫ ТА
Ма юць на мер пра вес ці га рад скі 

рэ фе рэн дум у Брэс це ў да чы нен ні 
да лё су аку му ля тар на га за во да

У ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ — ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

Бліз кая ўла да Шум нае су сед ства, пры пын кі 
і асвятленне вуліц

Заў сё ды 
трэ ба гля дзець 
і аверс, і рэ верс

Ігар ГЕ ДЗІЧ, ды-

рэк тар Гро дзен ска-

га аб лас но га дра-

ма тыч на га тэ ат ра, 

член Са ве та Рэс пуб-

лі кі ад Гро дзен скай 

воб лас ці:

— Пад час раз мо вы 

з роз ны мі людзь мі, якія 

кры ху інакш лі чаць, я 

пы таю: «Што для вас 

са мае га лоў нае?» 

Яны ка жуць — не за-

леж насць і су ве рэ ні-

тэт. Вось, ад каз ваю, 

мы па доб ныя з ва мі: для мя не так са ма — не за-

леж насць і су ве рэ ні тэт, толь кі мо жа быць адзін кі 

вы мя рэн ня ў нас кры ху ад роз ныя, але для мя не 

гэ тыя рэ чы — пер ша сныя! І бе ла рус кі на род, дак-

лад на, ка жа аб гэ тым. Ін шая спра ва, што ад бы-

ва юц ца ма ні пу ля цыі, асаб лі ва ў гэ тых ад но сі нах. 

З май го пунк ту гле джан ня, ра ды ка лізм не ка то рых 

срод каў ма са вай ін фар ма цыі не га тыў на ўплы вае 

на лю дзей. На жаль, тыя, хто не вель мі ці ка віц ца 

па лі ты кай, аб са лют на кі ру е мыя і трап ля юць пад 

дэ кан струк ты візм, ска жам так, і гэ та шка да. Хо-

чац ца, каб лю дзі прос та асэн соў ва лі, што бы ло 

ў нас 25 га доў та му і да ча го мы прый шлі, дзе 

мы бы лі чвэрць ста год дзя та му і што ад бы ва ец ца 

за раз — гэ та гран ды ёз ныя рэ чы! Ка лі лю дзям ка-

жаш, на прык лад, а ці ве да е це, што ро біц ца? Ча сам 

да во дзіц ца чуць, маў ляў, бла га ў нас да куль ту ры 

ста вяц ца. А я са свай го бо ку пры вод жу пры кла ды 

на ват па Гро дзен скай воб лас ці: Свяц ка, Ста ро га 

зам ка, фі лар мо ніі, Мір ска га зам ка...

Лю дзі ча мусь ці гэ та га не жа да юць ве даць: ім 

нех та ў ву шы ўвёў, маў ляў, ня гле дзя чы на да-

сяг нен ні, вый дзем на ву лі цы — мы ж лю дзі. І тут 

спра цоў вае ад кры тая, фаль шы вая, бес пар дон ная 

лух та. Гэ та да ты чыц ца і фэй ка вых пуб лі ка цый: 

ча ла век пра чы таў адзін раз, а аб вяр жэн ня ён не 

чы тае, та му ў яго склад ва ец ца аб са лют на не га-

тыў нае ўра жан не. Хоць заў сё ды трэ ба гля дзець 

аверс і рэ верс. Заў сё ды. І ка лі ёсць жа дан не, ты 

ці каў ны (а я лі чу, што ча ла век па ві нен быць ці каў-

ны ў ней кай сту пе ні, ка лі гэ та да ты чыц ца бу ду чы ні 

сва ёй кра і ны), то, на пэў на, гэ та і трэ ба ра біць. 

У лю бым вы пад ку фра за «доб ра там, дзе нас 

ня ма» не пры маль ная. Там, дзе мы ёсць — вы дат-

на! Я люб лю ка ар ды на ты, у якіх жы ву і ўпэў не ны, 

што бу ду чае на шай кра і ны за ле жыць ад кож на га 

з нас, ад на шай сме лай, ад каз най і кар пат лі вай 

пра цы.

Мер ка ван не

У Мін ску 
прой дзе ве ла пра бег 

па зна ка вых мяс ці нах
1 лі пе ня ў Мін ску ў 14.00 стар туе ве ла пра-

бег #раЗАм, пры све ча ны Дню Не за леж нас ці 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ар га ні за та рам яко га 

вы сту пае Мін ская га рад ская ар га ні за цыя 

БРСМ (пр-т Не за леж нас ці, 116, На цы я наль-

ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі).

Марш рут ве ла пра бе гу пра ля жа па ста лі цы праз 

шэ раг зна ка вых аб' ек таў — На цы я наль ная біб-

лі я тэ ка Бе ла ру сі — Па лац Рэс пуб лі кі — Па лац 

спор ту, Му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны — 

пло шча Дзяр жаў на га сця га Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Удзель ні ка мі ме ра пры ем ства ста нуць больш за 

паў сот ні ча ла век — ак ты віс ты БРСМ, бе ла рус кія 

спарт сме ны і пар ла мен та рыі, ся род якіх — Яў ген 

Ка ра лёк, ула даль нік «зо ла та» ў скрэт чы на чэм-

пі я на це све ту па ве ла спор це на трэ ку ў Бер лі не ў 

2020 го дзе, дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Люд мі ла Ма ка ры на-

Кі бак, Ігар Мар за люк, Сяр гей Клі шэ віч і ін шыя. 

#раЗАм яны пе ра адо ле юць дыс тан цыю ў 15 кі ла-

мет раў, пры гэ тым у кож на га на воп рат цы бу дзе 

пры сут ні чаць на цы я наль ны ар на мент.

З іні цы я ты вай пра вес ці ве ла пра бег #раЗАм 

на пя рэ дад ні га лоў на га свя та бе ла рус кай дзяр-

жаў нас ці вы сту пі ла мо ладзь Мін ска.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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