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Гру па жан чын пры еха ла на пры ём 

з аг ра га рад ка Вер ця ліш кі Гро-

дзен ска га ра ё на. Яны жы вуць 

на ву лі цы Пра цоў най, част ка 

якой не мае во да пра во да і ка-

на лі за цыі. Да та го ж за яў ні цы 

звяр ну лі ўва гу на дрэн ны стан 

са мой ву лі цы — ня ма ас фаль ту 

і тра ту а ра. Але перш чым доб-

ра ўпа рад ка ваць ву лі цу, трэ ба 

вы ра шыць праб ле му во да за бес-

пя чэн ня. Бо інакш да вя дзец ца 

зноў «па ды маць» ас фальт. 

У рай вы кан ка ме пад лі чы лі, што 

на тое, каб пры вес ці ву лі цу ў па-

ра дак, трэ ба 650 ты сяч руб лёў.

Пы тан не па ва дзе вы ра шаль нае, 

ёсць і пра ект, але не ўсе жы ха ры здоль-

ны ўзяць на ся бе вы дат кі па пра клад цы 

во да пра во да. Як па ве да мі лі жан чы ны, 

боль шасць жы ха роў ву лі цы — пен сі я-

не ры, і для іх гэ та не пад' ём на. Пад лі-

ча на, што на пра клад ку во да пра во да 

для 80 да моў трэ ба 250 ты сяч руб лёў. 

Ра ён ныя ўла ды па ве да мі лі, што част ку 

вы дат каў па зем ля ных ра бо тах мо жа 

ўзяць на ся бе мяс цо вая гас па дар ка 

«Пра грэс — Вер ця ліш кі». А вось пад-

клю чэн не — за свой кошт. На дум ку 

Ула дзі мі ра Краў цо ва, трэ ба шу каць 

кам пра міс ныя ва ры ян ты, у якіх за дзей-

ні ча ны і дзяр жа ва, і са мі жы ха ры. Тым 

больш што ім да ец ца рас тэр мі ноў ка 

вы плат на год.

— Ка неш не, лю дзі хо чуць жыць 

кам форт на, і за да ча ўла ды — рэа лі зоў-

ваць гэ тыя па жа дан ні. На ўсё, вя до ма, 

гро шай не ха пае, але дзяр жа ва ідзе 

на су страч, зна хо дзіць та кія нор мы, каб 

су мес на з на сель ніц твам вы ра шаць на-

дзён ныя пы тан ні, — пад крэс ліў Ула дзі-

мір Краў цоў. — Як па ве да мі лі жы хар кі 

аг ра га рад ка, мно гія га то вы паў дзель-

ні чаць у фі нан са ван ні ра бот. Адзі но-

кім, без умоў на, гэ та скла да на зра біць. 

Але ім мо гуць да па маг чы, на прык лад, 

са цы яль ныя служ бы аль бо прад пры-

ем ства, дзе яны пра ца ва лі. Су мес на 

мы знач на больш і хут чэй змо жам зра-

біць — і во да пра вод пра вес ці, і ка на-

лі за цыю, і газ. Да рэ чы, па га зе та кі 

во пыт на пра ца ва ны, удзел жы ха роў 

у фі нан са ван ні ра бот пра ду гле джа ны 

ад па вед ным ука зам. Ме на ві та па та кой 

схе ме га зі фі ка ва на боль шая част ка на-

шых аг ра га рад коў.

Яшчэ ад но на ба ле лае пы тан не агу-

чы лі прад стаў ні кі са до ва га та ва рыст-

ва «Хі мік Азот». Да рэ чы, ула ды доб ра 

ве да юць гэ тую праб ле му, якая вост-

ра паў ста ла не каль кі ме ся цаў та му. 

Спра ва да ты чыц ца зно су ўчаст каў, 

якія ра шэн нем гар вы кан ка ма пры зна-

ны са ма воль на за ня ты мі і зна хо дзяц ца

ў па ла се ін жы нер ных ка му ні ка цый 

ААТ «Грод на Азот».

Між тым гіс то рыя бя рэ па ча так яшчэ 

з 70-х га доў, ка лі і бы ло сфар мі ра ва-

на са до вае та ва рыст ва за во да-гі ган та. 

Участ кі для яго ра бот ні каў вы дзя ля лі ся 

не па да лёк ад са мо га прад пры ем ства. 

Та кім чы нам з'я ві ла ся ка ля ты ся чы 

на дзе лаў. І мяс цо выя ўла ды, па сло-

вах за яў ні ка, за ма ца ва лі гэ тыя зем лі 

за са до вым та ва рыст вам. Але за мест 

ага род ніц тва вы рас цэ лы дач ны па сё-

лак. З удас ка наль ван нем зя мель на га 

за ка на даў ства не аб ход на бы ло гэ тыя 

ўчаст кі ўза ко ніць. Больш за 350 дач 

та ко га да зво лу не атры ма лі, бо зна хо-

дзі лі ся ў ахоў най зо не. Сі ту а цыя па гор-

шы ла ся пас ля пра ры ву цеп ла тра сы. 

Паў ста ла праб ле ма бяс пе кі. І ця пер 

за вод ста віць пы тан не аб лік ві да цыі 

амаль 100 участ каў, з якіх па ло ва ма-

юць бу дын кі.

— У гэ тай праб ле мы свая гіс то рыя, 

якую трэ ба вы ра шаць, бо лю дзі не ме-

лі мэ ты за ха піць зем лі, ім вы дзя ля лі ся 

ўчаст кі, каб яны маг лі за бяс пе чыць

ся бе ага род ні най. Тым больш тут бы ла 

пуст ка. Го рад і тра са бы лі за ме жа мі 

прад пры ем ства, а за раз гэ та га рад-

ская тэ ры то рыя, тра са зна хо дзіц ца 

по бач. А хут ка бу дзе яшчэ ад на. Для 

гэ та га прой дзе рэ кан струк цыя бы ло га 

чы гу нач на га мос та пад аў та ма біль ны, 

каб звя заць мік ра ра ё ны го ра да з тра-

сай М6 і «Грод на Азо там». І пад гэ та 

трэ ба вы зва ліць тэ ры то рыю, — па тлу-

ма чыў стар шы ня абл вы кан ка ма.

Ра зам з тым кі раў нік рэ гі ё на не зды-

мае ад каз нас ці з са мо га прад пры ем-

ства. Не ўсё бы ло зроб ле на пра віль на 

з юры дыч на га пунк ту гле джан ня пры 

раз да чы ўчаст каў. Та му ця пер трэ ба 

раз бі рац ца з кож ным ін ды ві ду аль на. 

Іс нуе пэў ны кры тэ рый кан фіс ка цыі 

ма ё мас ці пад дзяр жаў ныя па трэ бы. 

На прык лад, пры бу даў ніц тве тра сы 

ўлас ні кам бу дзе вы пла ча на ад па-

вед ная кам пен са цыя. Ка лі тэ ры то-

рыя ад во дзіц ца пад па трэ бы за во да, 

прад пры ем ства па він на па кла па ціц ца 

аб вы ра шэн ні гэ тай праб ле мы. Тым 

больш што спра ва да ты чыц ца за ме ны 

іс ну ю чых ін жы нер ных се так пад бу даў-

ніц тва но ва га комп лек су за во да.

— Пры ня та ра шэн не бу да ваць но вы 

азот ны комп лекс, ін вес ты цыі ў які скла-

дуць міль ярд до ла раў. Сё ле та па він ны 

вы зна чыць ге не раль на га пад рад чы ка, 

а ў кан цы бу ду ча га го да пла ну ец ца рас-

па чаць ра бо ты, — па ве да міў Ула дзі мір 

Краў цоў. — Па па пя рэд нім раз лі ку, не-

аб ход на па бу да ваць но выя сет кі з за бо-

рам ва ды з Нё ма на, і яны пра хо дзяць 

так са ма па дач ных участ ках. Та му трэ-

ба бу дзе ра за брац ца з да ча мі, якія зна-

хо дзяц ца ў гэ тай зо не. Гіс то рыя ня прос-

тая, та му мяр ку ем пад клю чыць рэс пуб-

лі кан скія ве дам ствы, ар хі вы, атры маць 

кан суль та цыю і рэ ка мен да цыі з та кім 

раз лі кам, каб ра біць па спра вяд лі вас ці 

і не крыў дзіць лю дзей.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Пар ла менц кі дзён нік

ДОБ РЫЯ СУ СЕ ДЗІ  
І ДЗЕ ЛА ВЫЯ 
ПАРТ НЁ РЫ

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў Ула дзі мір 

АНД РЭЙ ЧАН КА су стрэў ся з Над звы чай ным і Паў на-

моц ным Па слом Лат вій скай Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь Эй нар сам СЕ МА НІ САМ.

Па слом у на шу кра і ну спа дар Се ма ніс быў пры зна ча ны 

сёлета ў па чат ку жніў ня. Да гэ та га ён прад стаў ляў Лат вію 

ў Літ ве, Маль тый скім ор дэ не, Ва ты ка не, Поль шчы, Фін лян-

дыі, Бал га рыі, Кі таі, ЗША.

— Мы ве да ем, што ў вас ужо вель мі вя лі кі во пыт дып-

ла ма тыч най ра бо ты і ў су сед ніх з Рэс пуб лі кай Бе ла русь 

дзяр жа вах, і ў да лё кім за меж жы. Раз ліч ва ем, што і ваш 

во пыт, і на ша ак тыў ная ра бо та да зво ляць вы пра ца ваць 

но выя кі рун кі су пра цоў ніц тва па між на шы мі дзяр жа ва-

мі, — ска заў, ві та ю чы гос ця, Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — Мы 

за ці каў ле ныя, каб су пра цоў ніц тва ўма цоў ва ла ся ў да лей-

шым, бы лі ўза е ма па ра зу мен не, да вер, і не толь кі па між 

Бе ла рус сю і Лат ві яй, але ў цэ лым у на шым рэ гі ё не.

У апош ні час знач на ак ты ві за ва лі ся між дзяр жаў ныя, пар-

ла менц кія кан так ты, ад зна чыў спі кер і вы ка заў упэў не насць,

што бу ду чы ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Лат вію на дасць 

сур' ёз ны ім пульс на рошч ван ню двух ба ко вых ад но сін.

Што да ты чыц ца пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва, то яно 

раз ві ва ец ца не толь кі на двух ба ко вай асно ве, але і на між-

на род ных пля цоў ках, да даў стар шы ня Па ла ты прад стаў-

ні коў. У гэ тай су вя зі ён на га даў пра су мес ную ра бо ту над 

рэ за лю цы я мі Пар ла менц кай Асамб леі АБ СЕ і пра па на ваў 

пра цяг нуць та кую прак ты ку, бо яна спры яе ўста ля ван ню 

да ве ру па між кра і на мі і бяс пе цы ў рэ гі ё не.

«Нам трэ ба ак тыў на вы ка рыс тоў ваць і пля цоў ку Пар ла-

менц кай кан фе рэн цыі Бал тый ска га мо ра. Мы за ці каў ле ныя 

атры маць там ста тус на зі раль ні ка», — за явіў бе ла рус кі пар-

ла мен та рый. Пры гэ тым ён са шка да ван нем за ўва жыў, што 

па куль не ад бы ло ся су стрэ чы на ўзроў ні кі раў ні коў пар ла-

мен таў, і вы ка заў над зею, што пад час мі сіі спа да ра Се ма ні са 

ў Бе ла ру сі гэ та «не да рэ чнасць бу дзе вы праў ле ная».

Стра тэ гіч ным пы тан нем для абедз вюх кра ін Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка на зваў су пра цоў ніц тва ў транс парт на-тран-

зіт най сфе ры. «Ду маю, дэ пу та там трэ ба ак тыў на пад трым-

лі ваць пра ек ты, вы гад ныя Лат віі і Бе ла ру сі», — вы ка заў 

дум ку стар шы ня ніж няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Бліз кая ўла даУла дзі мір КРАЎ ЦОЎ: «Су мес на 
мы мо жам зра біць больш»

Стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма пад час аса біс та га пры ёму гра ма дзян
вы слу хаў ка лек тыў ныя зва ро ты жы ха роў го ра да і ра ё на

Учо ра ў кі на тэ ат ры «Маск-

ва» на ўра чыс тай цы ры мо ніі 

за крыц ця бы лі пад ве дзе ны 

вы ні кі кі на фес ты ва лю «Ліс-

та пад». Най леп шай іг ра вой 

ра бо тай На цы я наль на га 

кон кур су ста ла ка рот ка мет-

раж ка «Пляж/лес/там бур» 

Кі ры ла Га ліц ка га і Свят ла-

ны Каз лоў скай, у ані ма цыі 

пе ра маг ла кар ці на Але ны 

Пят ке віч «Ма гістр воль ных 

мас тац тваў Фран цыск Ска-

ры на», а ў да ку мен та ліс ты-

цы — фільм Summа Анд рэя 

Ку ці лы.

Апош ні ўга на ра ва ны 

так са ма пры зам Гіль дыі 

кі на знаў цаў і кі на кры ты каў, 

а дру гая ра бо та рэ жы сё ра 

«Стрып тыз і вай на» атры ма-

ла Спе цы яль ны прыз жу ры 

ў Асноў ным кон кур се да ку-

мен таль на га кі но «Ліс та па-

да». Гран-пры за най леп шы 

да ку мен таль ны фільм у гэ ты 

час ады шоў кі тай скай кар-

ці не «На ша ма шы на ча су» 

Яна Су ня і С. Леа Чы а на.

Най леп шым у кон кур се 

«Ма ла досць на мар шы» быў 

на зва ны ўдзель нік з Аў стрыі 

«Лі лі ан» Анд рэ а са Хор ва та. 

Гэ ты ж фільм сва ёй уз на-

га ро дай ад зна чы ла і жу ры

Між на род най фе дэ ра цыі 

кі на кры ты каў FІРRЕSСІ. Прыз

гля дац кіх сім па тый апроч 

«Це ла Бо жа га» атры ма ла 

да ку мен таль ная кар ці на 

«Эй фа рыя быц ця» Рэ кі Са ба 

з Венг рыі, а ў кон кур се філь-

маў для дзі ця чай і юнац кай 

аў ды то рыі «Ліс та па дзік» — 

ня мец кая ра бо та «Ро ка змя-

няе свет» Ка ці Бен рат.

Як прыз за най леп шую 

муж чын скую ро лю, так і прыз 

за най леп шую жа но чую ро-

лю атры ма лі ак цё ры гру зін-

скіх філь маў — ад па вед на 

Ле ван Гел ба хі а ні з «А по тым 

мы тан ца ва лі» і Са ла ме Дзя-

му рыя з кар ці ны «Удых-вы-

дах». За най леп шую апе ра-

тар скую ра бо ту ў Асноў ным 

кон кур се іг ра во га кі но быў 

ад зна ча ны Кім Хён Сок за 

кі тай скі фільм «Бы вай, сын 

мой», за най леп шы сцэ на-

рый — стуж ка «Зла чын ны 

ча ла век» Дзміт рыя Ма му ліі 

(зноў Гру зія), за най леп шую

рэ жы су ру — поль скае 

«Це ла Бо жае» Яна Ка ма сы, 

а так са ма Спе цы яль ны прыз 

жу ры.

І на рэш це. Гран-пры «Зо-

ла та Ліс та па да» за най леп-

шы фільм атры ма ла ўкра ін-

ская ан ты ўто пія Ва лян ці на 

Ва ся но ві ча «Ат лан ты да».

Поў ны спіс пе ра мож цаў 

мож на знай сці на афі цый-

ным сай це кі на фес ты ва лю 

lіstараd.соm, не ка то рыя 

ўдзель ні кі сё лет ня га фес-

ты ва лю бу дуць вы хо дзіць у 

мін скі пра кат.

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

ГРУ ЗІ НЫ І БЕ ЛА РУ СЫ Ў ФА ВО РЫ: 
«Ліс та пад» на зваў пе ра мож цаў

На двор'е

КРЫ ХУ ПА ХА ЛА ДАЕ, 
І ЗНОЎ ЦЯП ЛО

У гэ тыя су бо ту і ня дзе лю на тэ ры то рыі кра і ны бу дзе 

на зі рац ца вы ключ на даждж лі вае на двор'е, па ве-

дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за-

брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род-

дзя Мінп ры ро ды. Дзесь ці бу дуць ка рот ка ча со выя, 

мес ца мі моц ныя ліў ні, але ў асноў ным не ба за цяг не 

шэ ры мі хма ра мі, якія бу дуць па воль на па лі ваць нас 

во сень скім цёп лым даж джом.

У су бо ту ўмо вы на двор'я ў кра і не бу дуць фар мі ра вац ца 

пад уз дзе ян нем ат мас фер ных фран тоў, якія ру ха юц ца да 

нас з тэ ры то рыі Укра і ны. Ча ка ец ца воб лач нае з пра яс-

нен ня мі на двор'е. На боль шай част цы тэ ры то рыі на шай 

кра і ны ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы. Ве цер паўд-

нё ва-ўсход ні ўме ра ны, удзень па ры віс ты. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра ўдзень ад плюс 6 да плюс 12 гра ду саў, у 

паў днё вых ра ё нах — 13—15 цяп ла.

Бу дзе ад нос на цёп ла і ў ня дзе лю. Амаль паў сюд на 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай ча ка-

ец ца ту ман. У цём ны час су так слу пок тэр мо мет ра апус-

ціц ца да 4 — 11 гра ду саў з плю сам, удзень пад ні мец ца 

да 9 — 15 гра ду саў цяпла. У па ня дзе лак удзень ста не на 

не каль кі гра ду саў ха лад ней. Але ў аў то рак да нас зноў 

завета е віль гот нае па вет ра з Ат лан ты кі і па цяп лее.

Па вод ле звес так сэр ві су па пя рэд ніх пра гно заў, іс тот-

нае па ха ла дан не ча ка ец ца ў Бе ла ру сі толь кі блі жэй да 

па чат ку снеж ня. Толь кі на тыд ні з 25 ліс та па да да 1 снеж ня 

ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра па вет ра ў Мін ску на блі зіц-

ца да ну ля.

Сяр гей КУР КАЧ.
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Ад ра зу тры ўзна га ро ды Мінск ага між на род на га 

кі на фес ты ва лю ады шлі бе ла рус ка му да ку мен та ліс ту 

Анд рэю Ку ці лу, Кшыш таф За ну сі атры маў прыз 

Прэ зі дэн та «За за ха ван не і раз віц цё тра ды цый 

ду хоў нас ці ў кі на мас тац тве», а поль ская кар ці на 

«Це ла Бо жае» ста ла най леп шым іг ра вым філь мам 

з пунк ту гле джан ня гле да чоў.


