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Але не ка то рыя на се ле ныя 
пунк ты ў сель са ве тах па лі чы-
лі не перс пек тыў ны мі. У пер-
шую чар гу на гэ та паў плы ва ла 
іх ад да ле насць ад асноў ных 
транс парт ных шля хоў, рэк, ва-
да ёмаў, ле су. Ды, ка лі па гля-
дзець з ін ша га бо ку — і ў іх мо-
жа быць бу ду чы ня. На прык лад, 
у вёс цы Гры цу кі 8 мяс цо вых 
жы ха роў. Але, ра зам з тым, 
тут на ліч ва ец ца больш за 40 
дач ні каў. Ёсць усе пе рад умо-
вы для та го, што з ця гам ча су 
вёс ка ста не цал кам дач най. У 
Іва шы на ві чах — 17 мяс цо вых 
жы ха роў і 29 дач ні каў. У Кры-
ва сель скім сель са ве це ле там 
на сель ніц тва па вя ліч ва ец ца ў 
два ра зы.

— А як на зваць не перс пек-
тыў най вёс ку Ка чан кі, дзе жы ве 
14 мяс цо вых і 32 дач ні кі? Сён ня 
га ра джа не шу ка юць ці хія мяс ці-
ны, ад да ле ныя ад бой кіх да рог 
— без вы твор час цяў, фер маў, 
ру ху транс пар ту. Мно гія хо чуць 
жыць ся род дзі кай пры ро ды, 
по бач з рэч кай, зай мац ца аг ра-

ту рыз мам. Та му ак цэнт ро біц ца 
на раз віц цё аг ра ся дзіб з улі кам 
пры род ных ба гац цяў, пом ні каў 
гіс то рыі і куль ту ры, — лі чыць 
На тал ля Аляк санд раў на.

За ста лі ся на Ві лей шчы не і 
за ба ло ча ныя мяс ці ны, па рос-
лыя хмыз ня ком. Гэ та так зва ны 
Ба ла шоў скі рэ гі ён, дзе ўся го 12 
да моў. Гэ тыя да мы па куль не-
за па тра ба ва ны, але, маг чы ма, 
з ця гам ча су зной дзец ца ін вес-
тар, які вы ку піць вёс ку, што 
за ха ва ла ся ў пер ша па чат ко вым 
аў тэн тыч ным вы гля дзе, зро біць 
з гэ та га ці ка він ку і на ла дзіць 
ад па чы нак, ту рызм. Так што на-
ват у не перс пек тыў ных на пер-
шы по гляд на се ле ных пунк таў 
ёсць бу ду чы ня.

Вар та да даць, што ў ра ё не 
па ра лель на раз гля да юц ца так-
са ма перс пек ты вы рэа лі за цыі 
ін вес ты цый ных пра ек таў на 
сва бод ных пло шчах. Акра мя 
пла наў па са цы яль на-эка на міч-
ным раз віц ці, асаб лі вая ўва га 
на да ец ца доб ра ўпа рад ка ван-
ню, у тым лі ку на мо гіл ках, 
мес цах па ха ван ня во і наў і пар-
ты зан.

ЦІ ЁСЦЬ ЦІ ЁСЦЬ 
ПЕРС ПЕК ТЫ ВА?..ПЕРС ПЕК ТЫ ВА?..

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Тэ ры та ры яль ныя і акру-
го выя ка мі сіі ўжо сён ня па-
він ны па кла па ціц ца пра тое, 
каб у вы зна ча ны за ко нам тэр-
мін — за 10 дзён да вы ба раў 
— вы бар шчы кам бы ла пра-
да стаў ле на ін фар ма цыя пра 
кан ды да таў у дэ пу та ты, — за-
явіў прад стаў нік Цэнт раль най 
ка мі сіі. — Мож на ска заць, 
што яна ў ка мі сій ужо ёсць, бо 
кан ды да ты ў дэ пу та ты пры рэ-
гіст ра цыі па він ны бы лі ўка заць 
звест кі пра ся бе, свае да хо ды і 
ма ё масць. На ту раль на, у поў-
ным аб' ёме гэ тыя звест кі на-
дру ка ваць у ін фар ма цый ным 
ма тэ ры я ле не маг чы ма, але 
асноў ныя, якія па тра бу юц ца 
Вы бар чым ко дэк сам, па він ны 
быць. Па ра лель на ка мі сі ям 
не аб ход на пад рых та ваць і вы-
даць агуль ны пла кат пра ўсіх 
кан ды да таў, якія ба ла ту юц ца 
па вы бар чай акру зе.

Да рэ чы, я лі чу, што агі та-
цый ныя ма тэ ры я лы — гэ та 
толь кі адзін з эле мен таў агі-
та цый най кам па ніі. Са мае 
га лоў нае — не па срэд ныя су-
стрэ чы з вы бар шчы ка мі. Яны 
мо гуць пра во дзіц ца не па срэд-
на ў пра цоў ных ка лек ты вах, а 
так са ма ў мес цах, спе цы яль на 
ад ве дзе ных для пра вя дзен ня 
та кіх су стрэч. У кож ным ра ё-
не та кія мес цы ўжо вы зна ча ны 
— гэ та клу бы, ак та выя за лы 
школ, ЖЭ Саў, па ла цы куль ту-
ры. У кож ным ра ё не вы зна ча-
ны так са ма мес цы, дзе мо гуць 
пра во дзіц ца пе рад вы бар ныя 
ме ра пры ем ствы за ме жа мі па-
мяш кан няў — іх так са ма трэ ба 
вы ка рыс тоў ваць.

Мі ка лай Ла за вік за ўва жыў, 
што па коль кі ця пер гро шы 
з бюд жэ ту для пад рых тоў кі 
дру ка ва най пра дук цыі не вы-
дзя ля юц ца, кан ды да ты ў дэ-
пу та ты, якія жа да юць пад рых-
та ваць улас ныя агі та цый ныя 
ма тэ ры я лы, для гэ тых мэт па-
він ны сфар мі ра ваць улас ныя 
вы бар чыя фон ды.

— Тэ ры та ры яль ныя ка мі сіі 
кант ра лю юць фар мі ра ван не 
гэ тых вы бар чых фон даў, — 
да даў ён. — Ка лян дар ным 
пла нам уста ноў ле ны пе ры яд 
для фар мі ра ван ня і вы ка ры-
стан ня та кіх ра хун каў. Па-
ві нен ска заць, што ка лі на 
пяр віч ным уз роў ні кан ды да ты 
ў дэ пу та ты сель скіх, па сял ко-
вых Са ве таў гэ тыя фон ды не 
фар мі ру юць, то на ўзроў ні аб-
лас цей і го ра да Мін ска та кая 
прак ты ка вы ка рыс тоў ва ец ца 
да во лі ак тыў на. Толь кі па го ра-
дзе Мін ску на 28 лю та га бы лі 
за рэ гіст ра ва ны 84 вы бар чыя 
ра хун кі. Але на ту раль на, што 
па ін шых рэ гі ё нах іх менш. Як 
пра ві ла, кан ды да ты ў дэ пу та-
ты пяр віч на га ўзроў ню — гэ та 
ад на вяс коў цы вы бар шчы каў. 
Яны ча сам жы вуць на ад ной 
ву лі цы з дзя цін ства і без уся ля-
кіх агі та цый ных ліс то вак доб ра 
ве да юць адзін ад на го. Тым не 
менш вы бар чыя ка мі сіі па він-
ны пра да ста віць ін фар ма цыю 
кож на му вы бар шчы ку пра ўсіх 
кан ды да таў, якія ба ла ту юц ца 
па вы бар чай акру зе.

У пе ры яд з 24 лю та га па 
14 са ка ві ка кан ды да ты ў дэ-
пу та ты ра ён ных і аб лас ных 

Са ве таў ма юць маг-
чы масць вы сту піць 
па ра дыё. Та му, як 
ад зна чыў спа дар Ла-
за вік, ка мі сіі па він ны 
за няц ца раз мер ка-
ван нем эфір на га ча-
су, пра кант ра ля ваць 
ход вы ступ лен няў.

Па ін фар ма цыі 
Цэнт раль най ка мі сіі 
Бе ла ру сі па вы ба рах 
і пра вя дзен ні рэ фе-
рэн ду маў, бы лі вы лу-
ча ны 22 784 ах вот ныя 
стаць кан ды да та мі ў 
дэ пу та ты. З іх за рэ-
гіст ра ва на 22 338 ча-
ла век.

— Трэ ба ска заць, што 
агуль ны пра цэнт ад моў у рэ-
гіст ра цыі па рэс пуб лі цы вель-
мі не вя лі кі: ён зна хо дзіц ца на 
ўзроў ні пры клад на 1,5 пра-
цэн та, — звяр нуў ува гу Мі ка-
лай Ла за вік. — Больш за тое, 
пад час рэ гіст ра цыі пра вер ка 
да ку мен таў вы лу ча ных гра-
ма дзян пра во дзі ла ся вель мі 
ла яль на, та му што кон курс 
на мес ца дэ пу та та мяс цо ва-
га Са ве та тра ды цый на не вя-
лі кі. Та му ва ўсіх вы пад ках, 
дзе па ру шэн ні і па мыл кі бы лі 
ня знач ны мі, за якія ка мі сія не 
аба вя за на ад мо віць у рэ гіст-
ра цыі, мы рэ ка мен да ва лі вы-
ра шаць спрэч нае пы тан не на 
ка рысць вы лу чэн цаў.

Най больш рас паў сю джа-
ныя пры чы ны ад мо вы ў рэ гіст-
ра цыі — гэ та не са праўд насць 
под пі саў вы бар шчы каў, не дак-
лад ныя звест кі ў дэк ла ра цыі 
аб да хо дах, не пра да стаў лен-
не не аб ход най коль кас ці да-
ку мен таў.

� � �
Каб атры маць больш дэ-

та лё вую ін фар ма цыю, ка-
рэс пан дэнт «МС» звяр ну ла-
ся па яе ў не каль кі вы бар чых 
ка мі сій.

Аляк сей БЫЧ КО, член 
Брэсц кай ра ён най вы бар чай 
ка мі сіі, за ўва жыў, што ад моў 
вы лу чэн цам у рэ гіст ра цыі не 
бы ло — усе 30 ча ла век (з 26 
акруг), якія па да лі за яў кі, бы лі 
за рэ гіст ра ва ны. Ся род іх — кі-
раў ні кі гас па да рак, прад пры-
маль ні кі, на стаў ні кі, ура чы. 
Усе кан ды да ты — бес пар тый-
ныя. «Ця пер ідзе пе рад вы-
бар ная агі та цыя і кан ды да ты 
су стра ка юц ца з вы бар шчы ка-
мі, — за ўва жыў Аляк сей Быч-
ко.  — Не ка то рыя фар мі ру юць 
вы бар чыя ра хун кі. Сён ня та кіх 
чац вё ра: адзін ча ла век, які ба-
ла ту ец ца ў дэ пу та ты сель ска-
га Са ве та, і тры вы лу чэн цы ў 
ра ён ны Са вет». Акра мя та го, 
як па ве да мі лі ў Брэсц кай ра-
ён най вы бар чай ка мі сіі, ця пер 
рых ту ец ца ін фар ма цый ны ма-
тэ ры ял пра кан ды да таў у дэ пу-

та ты, а так са ма за пра шэн ні на 
вы ба ры для гра ма дзян.

Ва лян ці на КА ЗА КОЎ-
СКАЯ, стар шы ня Ві цеб скай 
га рад ской вы бар чай ка мі сіі, 
ад зна чы ла, што ка мі сія рых-
туе ін фар ма цый ныя ма тэ ры-
я лы пра кан ды да таў. «Ця пер 
кан ды да ты су стра ка юц ца з 
вы бар шчы ка мі, — рас па вя ла 
спадарыня Ка за коў ская. — 
Да рэ чы, мно гія з іх, да ве даў-
шы ся пра тое, што, згод на са 
зме на мі ў Вы бар чым ко дэк се, 
упер шы ню ін фар ма цыя пра 
ўсіх кан ды да таў акру гі дой-
дзе да кож на га вы бар шчы ка, 
вы ра шы лі не фар мі ра ваць 
улас ныя вы бар чыя ра хун кі. 
Тым не менш два кан ды да-
ты ўжо ства ры лі фон ды, яшчэ 

пры клад на 10 узя лі ў ка мі сіі 
не аб ход ныя для гэ та га да ку-
мен ты. Так што ў хут кім ча се 
мож на ча каць, што вы бар чых 
ра хун каў па го ра дзе ста не 
больш». Стар шы ня Ві цеб скай 
га рад ской ка мі сіі ад зна чы ла, 
што ця пер кан ды да ты ма юць 
маг чы масць вы сту піць па мяс-
цо вым тэ ле ра дыё вя шчан ні. 
«Лё са ван не бы ло пра ве дзе на 
яшчэ 19 лю та га, — пра ін фар-
ма ва ла Ка за коў ская. — Кож-
ны вы сту поў ца мае пра ва на 
3 хві лі ны эфір на га ча су». Уся-
го ў Ві цеб ску, па ін фар ма цыі 
Ва лян ці ны Ка за коў скай, бы ло 
за рэ гіст ра ва на 66 кан ды да таў 
на 40 вы бар чых акруг (уся го 
83 за яў кі).

Як па ве да міў Пётр ГУ СА-
РАЎ, стар шы ня На ва по лац-
кай га рад ской вы бар чай 
ка мі сіі, у На ва по лац ку на 34 
акру гі за рэ гіст ра ва на 67 кан-
ды да таў у дэ пу та ты. «Тром 
вы лу чэн цам ад мо ві лі ў рэ гіст-
ра цыі, — рас ка заў ён. — Бы лі 
вы яў ле ны па ру шэн ні ў збо ры 
под пі саў». Па сло вах спадара 
Гу са ра ва, у кож на га кан ды да-
та ёсць маг чы масць вы сту піць 
па мяс цо вым ра дыё, і па куль 
што ін фар ма цыі пра тое, што 
нех та ад мо віў ся вы сту паць, не 
бы ло. Як да даў Пётр Гу са раў, 
пры клад на 6-7 ча ла век за рэ-
гіст ра ва лі вы бар чы ра ху нак.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Ста рас ты і дэ пу та ты, якія ўва хо-
дзяць у склад на зі раль ных ка мі сій, не 
з'яў ля юц ца спе цы я ліс та мі, якія ма юць 
маг чы масць зра біць гэ та пра фе сій на, 
— ка жа Ма рыя Су шчан ка. — Пас ля ад-
на го на ша га на вед ван ня жы ха ры за чы-
ня юць дзве ры і не пус ка юць на ват на 
па рог. Асаб лі ва ка лі ў гэ тай ха це бы лі 
вы яў ле ны па ру шэн ні. Згод на з за ко-
нам, мы па він ны па ве да міць пра гэ та ў 
ор га ны МНС. Яны да юць прад пі сан не 
вы пра віць ста но ві шча, а мы па він ны 
пра кант ра ля ваць вы ка нан не. Але ж не 
ў кож на га вяс коў ца сён ня зной дуц ца 
срод кі. Вось лю дзі і за чы ня юц ца. А ка лі 
рап там у та кім до ме ад бу дзец ца па жар 
— мы «край нія»? Ор га ны мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня не ад маў ля юц ца ад свай го 
ўдзе лу ў гэ тай спра ве, але ча му яны 
па він ны нес ці ад каз насць за яе вы ні кі? 
Атрым лі ва ец ца, па-мой му, аб сурд. Трэ-
ба, каб вы ра та валь ні кі са мі ад каз ва лі ў 
вы пад ку, ка лі што зда рыц ца.

— Па ла жэн не аб на зі раль ных ка-
мі сі ях бы ло за цвер джа на яшчэ ў 1995 
го дзе, а та му трэ ба яго ка рэк та ваць, 
— ад зна чае і стар шы ня Чэ ры каў ска га 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў На тал ля 
Га тоў чык. — На зі раль ная ка мі сія сён ня 
скла да ец ца з ды ле тан таў. Па свед чан-
не па за штат на га па жар на га атрым лі ва-
юць біб лі я тэ кар, ка сір, за гад чык клу ба, 
у рэд кім вы пад ку — ін жы нер-ме ха нік. 
Тое, што ў ка мі сіі па він ны быць су пра-
цоў ні кі МНС, у па ла жэн ні не ага вор ва-
ец ца. Але яны па трэб ны! Гэ та не аб ход-
на для та го, каб мы свое ча со ва змаг лі 
вы яў ляць па ру шэн ні па жар най не бяс-
пе кі. Без спе цы я ліс та на ват цяж ка пра-
віль на афор міць спра ва зда чу для па ся-
джэн ня се сіі сель са ве та, пры хо дзіц ца 
звяр тац ца да су пра цоў ні каў МНС.

Мяс цо выя ўла ды глы бін кі звяр та-
юць ува гу на тое, што за апош ні час 

з'я ві ла ся шмат га за ва га аб ста ля ван-
ня. На жаль, у на зі раль ных ка мі сі ях 
не пра ду гле джа на пры сут насць га за-
ві коў. Атрым лі ва ец ца, што за бяс пе ку 
лю дзей па він ны ад каз ваць не вель мі 
кам пе тэнт ныя пра вя ра ю чыя.

Ка му зруч ней зай мац ца 
«ка му нал кай»?

Гэ тае пы тан не прад стаў ні кі ор га наў 
мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня 
ўзды ма юць не пер шы раз.

— Трэ ба ства рыць ка му наль ныя 
ўні тар ныя прад пры ем ствы (КУ Пы), 
якія зай ма лі ся б аб слу гоў ван нем не 
толь кі аб' ек таў жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі, але і на сель ніц тва, — упэў-
не на ка жа стар шы ня Чэ ры каў ска га 
рай са ве та На тал ля Га тоў чык. — Лю дзі 
ста рэ юць, яны ма юць па трэ бу ў да па-
мо зе па апра цоў цы ўчаст ка, ра мон-
це до ма, на рых тоў цы дроў. І згод ны 
атрым лі ваць гэ тыя па слу гі за гро шы. 
Афар боў ка фа са даў, уста ноў ка ага-
ро джы, ра монт пяч но га аб ста ля ван-
ня, элект ра пра вод кі — лю бы гас па-
дар бу дзе за да во ле ны та ко му спект ру 
па слуг. Ка лі б КУП ад жыл ка мун га са 
быў у кож ным сель са ве це, ці хоць бы 
адзін на два, бы ло б доб ра. Тры маць 
та кую служ бу са мім сель са ве там не 
па сі лах. Да стат ко ва ска заць, што ў 
іх ня ма на ват раз лі ко ва га ра хун ку. Як 
яны бу дуць ажыц цяў ляць гра шо выя 
здзел кі? Я не ка жу, што зра біць тут ні-
чо га нель га. Але на вош та вы находзіць 
ко ла, ка лі ка му наль ні кі ма юць для ака-
зан ня гэ тых па слуг усе маг чы мас ці? 
Тым больш, што для іх гэ та да дат ко вы 
да ход і пра цоў ныя мес цы, а для дзяр-
жа вы — па да ткі. А вось ка ар ды на ваць 
пра цу і збі раць за яў кі ад на сель ніц тва 
змаг лі б і сель вы кан ка мы. На жаль, 
гэ тае пы тан не нель га вы ра шыць на 
мяс цо вым уз роў ні. Трэ ба, каб яго раз-

гля да лі ў ад па вед ным мі ніс тэр стве.
За раз у Чэ ры каў скім ра ё не на 5 

сель са ве таў 2 участ кі ад жыл ка мун-
га са, але аб слу гоў ва юць яны толь кі 
ка цель ныя і жыл фонд, які да лу ча-
ны да цэнт ра лі за ва на га ацяп лен ня 
і во да за бес пя чэн ня. «Ча му б пры іх 
не ства рыць КУ Пы для да па мо гі лю-
дзям? — раз ва жае На тал ля Ра ма-
наў на. — Трэ ба толь кі за бяс пе чыць іх 
не аб ход най тэх ні кай і ра бот ні ка мі. А 
ка лі да дат ко ва ства рыць яшчэ адзін 
КУП для ас тат ніх сель са ве таў, бы-
ло б і на огул цу доў на». — Я за тое, 
каб КУ Пы бы лі ме на ві та пры жыл-
ка мун га сах, — па га джа ец ца з На-
тал ляй Га тоў чык стар шы ня Шкло ў-
ска га рай са ве та дэ пу та таў Мі ха іл 
Паў ло віч. — У ад па вед нас ці з ука зам 
№  21, сель са ве ты ўжо пе рад алі спе-
цы я лі за ва ным прад пры ем ствам ка-
ло дзе жы, да ро гі, мо гіл кі. Ча му сён ня 
аб ко сам тэ ры то рый па ві нен зай мац-
ца стар шы ня сель вы кан ка ма? Па куль 
участ кі ЖКГ у аг ра га рад ках сла быя 
(ад каз ва юць у асноў ным толь кі за ка-
цель ныя), трэ ба па шы рыць іх функ-
цыі. Ча му б ім не зай мац ца аб ко сам, 
збо рам смец ця, ад ным сло вам — доб-
ра ўпа рад ка ван нем тэ ры то рыі? Гэ та ж 
не бяс плат на.

Па са да або пры зван не?
Нель га не па га дзіц ца са стар шы-

нёй Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та 
Ма ры яй Су шчан кай, якая лі чыць, што 
сён ня ба лю чыя пы тан ні вёс кі вы ра ша-
юць ме на ві та лю дзі, якія ста но вяц ца 
дэ пу та та мі.

— Вяс коў цы ж лі чаць, што дэ пу тат — 
гэ та цар і Бог, які ледзь не аса біс та раз-
мяр коў вае мяс цо вы бюд жэт, — ка жа 
яна. — Ха ця гэ тыя гро шы не на столькі 
вя лі кія, каб вы ра шыць тыя пы тан ні, з 
які мі звяр та ец ца на сель ніц тва. Мо жа 

спат рэ біц ца не адзін год, каб пра вес ці 
ва ду, ка на лі за цыю, а лю дзі хо чуць ба-
чыць усё гэ та як ма га хут чэй.

— Ка лі стар шы ня сель ска га Са ве та 
да свед ча ны, ён мо жа і аб' яд наць ва кол 
ся бе, і на кі ра ваць, і ска ар ды на ваць, 
— дзе ліц ца мер ка ван нем стар шы ня 
Чэ ры каў ска га рай са ве та дэ пу та таў На-
тал ля Га тоў чык. — Цяж касць у тым, як 
знай сці ак тыў на га ча ла ве ка, які хва рэе 
за свой на се ле ны пункт. Ка лі ра ён, як 
наш, да ту ец ца з аб лас но га бюд жэ ту 
больш чым на трэць, дзе ўзяць гро-
шы на за ах воч ван не лю дзей? Бы ло 
б доб ра пра ду гле дзець для іх ней кую 
фі нан са вую пад трым ку. Ста рас ты ж 
пра цу юць на го лым эн ту зі яз ме. Мы, 
вя до ма, імк нём ся ад зна чыць ак ты віс-
таў, але ж гэ та га не да стат ко ва. Кож-
ны хо ча мець за сваю пра цу ней кую 
ўзна га ро ду. За 4 га ды мы шмат ка го 
прэ мі ра ва лі, уз на га ро дзі лі.

— Ці па трэб ны дэ пу та ты на пяр віч-
ным — сель скім — уз роў ні? — раз ва-
жае стар шы ня Шкло ўска га рай са ве та 
Мі ха іл Паў ло віч. — Пярвічны ор ган па-
ві нен быць. Але, як мне па да ец ца, у ін-
шай фор ме. Маг чы ма, трэ ба змен шыць 
коль касць абран ні каў і па вы сіць ад да-
чу. Ра шэн ні дэ пу та таў сель скіх Са ве-
таў но сяць рэ ка мен да цый ны ха рак тар. 
Дэ пу та та трэ ба на дзя ліць пра ва мі, каб 
ён мог пры маць кан крэт ныя ра шэн ні. І, 
на рэш це, вы зна чыц ца з пы тан нем аб 
сродках для пяр віч на га ўзроў ню ўла-
ды, як гэ та зроб ле на ў су сед ніх кра і-
нах. Для гэ та га не трэ ба шу каць іх у 
бюд жэ це. Да стат ко ва пе ра на кі ра ваць 
тыя, якія за раз вы дзя ля юц ца для ЖКГ 
ці ДРБУ на той жа ра монт да рог. Ка лі 
кож ны год за тым ці ін шым сель са ве-
там за ма цоў ваць срод кі, то яны хут чэй 
дой дуць да мес цаў, не трэ ба бу дзе тур-
ба вац ца, што гро шы пой дуць у ін шым 
кі рун ку.

НА ЗВАЎ СЯ ГРУЗ ДОМ...НА ЗВАЎ СЯ ГРУЗ ДОМ...ДАВЯРАЙ ДАВЯРАЙ 
І ПРАВЯРАЙ...І ПРАВЯРАЙ...

Най больш рас паў сю джа ныя 
пры чы ны ад мо вы ў рэ гіст ра-

цыі — гэ та не са праўд насць под пі саў 
вы бар шчы каў, не дак лад ныя звест кі 
ў дэк ла ра цыі аб да хо дах, не пра-
да стаў лен не не аб ход най коль кас ці 
да ку мен таў.

Ка му наль нае ўні тар нае 
прад пры ем ства «Псы шчаў скае», 
што ў Іва наў скім ра ё не, 
вы жы ла, хут чэй, не дзя ку ю чы, 
а на су пе рак... На га даю, што 
КУ Пы па ча лі ма са ва ўзні каць 
пас ля вы ха ду Ука за № 21 
(сту дзень, 2007 г.). Па доб ныя 
прад пры ем ствы з'я ві лі ся та ды 
ў мно гіх сель са ве тах кра і ны.

За дум ка, не су мнен на, бы ла доб рая. Ма-
лень кае прад пры ем ства аказ вае па слу гі 
на сель ніц тву па апра цоў цы пры ся дзіб ных 
участ каў, па ра мон це і доб ра ўпа рад ка ван-
ні. Асаб лі ва па жы лым, адзі но кім лю дзям 
та кія па слу гі па трэб ны як па вет ра, ды і вы-
гад на: не трэ ба кла няц ца прад стаў ні кам 
вяс ко ва га «не пра цу ю ча га кан тын ген ту», 
куп ляць ім бяс кон ца «паў літ ра». Праў да, у 
асоб ных вёс ках гэ тую ні шу за ня лі пры ват-
ні кі — з тых, хто па спеў пры дбаць тэх ні ку. 
Яны ад воль на ўста наў лі ва юць цэ ны на 
па слу гі, але іх не так шмат.

А вось КУ Пам ака за ла ся не так прос та 
вы жыць. На па доб ных па слу гах на сель-
ніц тву не раз ба га це еш — пра ца ваць без 
страт не атры ма ла ся. Та му яны ста лі ад-
мі раць — адзін за ад ным... З ча сам і дзе-
ян не ўка за ад мя ні лі.

За ста лі ся са мыя моц ныя і стой кія, тыя, 
хто змог на быць тэх ні ку, па шы рыць пе ра-
лік па слуг, за бяс пе чыць ся бе пра цай не 
толь кі на се зон, але круг лы год. Та кім ста-
ла і прад пры ем ства «Псы шчаў скае», якое 
пра цуе на тэ ры то рыі сель са ве та ўжо сем 
га доў. Цяпер тут за ня тыя 16 ча ла век.

Ды рэк тар КУ Па Га лі на МЕЛЬ НІК ус-
па мі нае, што сем га доў та му, ка лі па ча лі 
ра бо ту і ўза ра лі пер шы ага род ба буль-
цы, цэ ны ў пры ват ні каў ад ра зу ж упа лі. 
У Псы шча ве і на ва коль ных вёс ках па слу-
гі па апра цоў цы пры ся дзіб ных участ каў 
аказ ва лі ін ды ві ду аль ныя прад пры маль-
ні кі — вяс коў цы, якія ме лі ва ўлас нас ці 
трак та ры. У пер шы ж год кан ку рэнт у 
асо бе дзяр жаў на га прад пры ем ства збіў 
ім цэ ны прак тыч на ўдвая. За ка заў з'я ві-
ла ся шмат: во ры ва, куль ты ва цыя, апра-
цоў ка буль бы су праць хва роб і шкод ні-
каў... Два трак та ры на бы лі ад ра зу ж за 
па зы ку, якую вы дзе ліў рай вы кан кам пад 
ства рэн не паў та ра дзя сят ка пра цоў ных 
мес цаў. Гру за вы і лег ка вы аў та ма бі лі, 
бен за пі лу, га зо на ка сіл ку КУ Пу пе рад ало 
гас па дар ча-раз лі ко вае пад раз дзя лен не 
сель вы кан ка ма. Сель вы кан кам жа вы-
сту піў і за сна валь ні кам КУ Па.

Але па сту по ва ста ла зра зу ме ла, што 
на ад ных па слу гах па апра цоў цы ага ро-
даў ды «со так» эка но мі ку, ня хай са бе і 
ма лень ка га прад пры ем ства, не па бу ду еш. 
Паў ста ла за да ча па шы раць спектр па слуг. 
На ступ ным эта пам раз віц ця прад пры ем-
ства ста ла пі ла ра ма. Яе аб ста ля ва лі ў 
вёс цы Упі ра ва, дзе за раз зна хо дзіц ца ўся 
ба за «Псы шчаў ска га». Тут ёсць агрэ га ты 
для рас пі лоў кі драў ні ны і на рых тоў кі дроў. 
Ад хо ды ра бо ты пі ла ра мы пра да юц ца на-
сель ніц тву па вель мі ніз кіх цэ нах.

А пі ла ра ма прос та не аб ход ная для за-
бес пя чэн ня дзей нас ці яшчэ ад на го пад-
раз дзя лен ня. КУП ця пер мае да звол на 
ра бо ту па зно се дрэў. Ра бот ні кі прай шлі 
пе ра пад рых тоў ку і атры ма лі па трэб ныя 
сер ты фі ка ты. З на быц цём аў та гід ра пад'-

ём ні ка за год прад пры ем ства пры бі рае 
ў роз ных на се ле ных пунк тах сот ні дрэў. 
Трап ля юц ца дрэ вы з дыя мет рам ства ла 
да двух мет раў. Та кія бяр вен ні ні ко му не 
рэа лі зу еш, да во дзіц ца рас пі лоў ваць іх і 
пе ра тва раць у дро вы. За ка зы на знос ава-
рый ных дрэў па сту па лі апош нім ча сам 
ад суб' ек таў гас па да ран ня Дра гі чын ска га, 
Бя ро заў ска га, ін шых ра ё наў, з су сед ніх 
сель са ве таў. Гэ та ра бо та да во лі скла да-
ная, не бяс печ ная, та му і па слу га па зно се 
дрэў ня тан ная. Але бы ва лі вы пад кі, што 
ста рым адзі но кім вяс коў цам ава рый нае 
дрэ ва на пад вор ку зно сі лі бяс плат на — 
за кошт бюд жэ ту мяс цо ва га сель вы кан-
ка ма.

Пі ла ра ма, як і ба за «Псы шчаў ска га», 
зна хо дзіц ца ў вёс цы Упі ра ва, не да лё ка ад 
вяс ко вай шко лы, якую даў но за кры лі, бо 
не стала вуч няў. Не каль кі га доў та му бу-
ды нак шко лы пе рад алі на ба ланс сель вы-
кан ка ма. І ўжо сель вы кан кам пе ра даў яго 
ў арэн ду ка му наль на му ўні тар на му прад-
пры ем ству. Арэнд ная пла та, якая ця пер 
рэ гу ляр на па сту пае на ра ху нак мяс цо ва га 
ор га на ўла ды, ідзе на доб ра ўпа рад ка ван-
не тэ ры то рый. Так што атры ма ла ся з усіх 
ба коў вы гад ная здзел ка.

А пад соб ныя па мяш кан ні шко лы вы ка-
рыс тоў ва юц ца для роз ных па трэб прад-
пры ем ства. Тут аб ста ля ва на май стэр ня 
для ра мон ту і на лад кі аб ста ля ван ня. Ёсць 
па кой ад па чын ку для ра бо чых з цёп лай 
печ кай, ка на пай і сто лі кам для абе ду.

Уво гу ле, у вёс ку Упі ра ва, дзе не за ста-
ло ся ні вод на га з бы лых са цы яль ных аб'-
ек таў, ні бы вяр ну ла ся жыц цё. Па жы лыя 
лю дзі за хо дзяць на бы лы школь ны двор 
не толь кі, каб за мо віць якую па слу гу ці 
ку піць ма тэ ры ял, а прос та пе ра мо віц ца 
сло вам, па гля дзець, як ідзе ра бо та. Ды-
рэк тар Га лі на Мель нік рас каз вае, што 
ста рэнь кім вяс коў цаў заў сё ды ідуць на-
су страч. Бы вае, пен сі я не ры про сяць ад ну 
дош ку ці шты ке ці ну, каб па пра віць сваю 
ага ро джу, — ім мо гуць ад даць, і так. Да 
та го ж пі ла ра ма вы кон вае та кія спе цы-
фіч ныя за ка зы, за якія вя лі кае прад пры-
ем ства або на огул не возь мец ца, аль бо 
за па тра буе не пры маль ную для вяс коў ца 
су му. На прык лад, тут зро бяць драў ля-

ную пры бі раль ню або прос тую аль тан ку. 
І спра вяц ца з па доб ны мі за ка за мі ў сціс-
лыя тэр мі ны.

Ад ным сло вам, КУП у Іва наў скім ра ё не, 
ство ра ны Псы шчаў скім сель вы кан ка мам, 
сён ня ўяў ляе са бой ста біль нае вяс ко вае 
прад пры ем ства, якое мае сваю ба зу і 
цвёр ды на мер раз ві вац ца да лей.

А вось Псы шчаў ска га сель са ве та 
больш ня ма. Пад час рэ ар га ні за цыі і ап-
ты мі за цыі тэ ры то рый ён ска са ва ны і да-
лу ча ны ле тась да Опаль ска га сель са ве та. 
Рас каз вае стар шы ня Опаль ска га сель-
ска га Са ве та Сяр гей МЕЛЬ НІК:

— Ап ты мі за цыя — пра цэс аб' ек тыў-
ны, ні ку ды ад яе не дзе неш ся. Лю дзей 
у вёс ках ста но віц ца менш, і тры маць 
дзве ад мі ніст ра цый ныя адзін кі там, дзе 
на вы зна ча ную коль касць на сель ніц тва 
хо піць ад ной, эка на міч на не мэ та згод на. 
Сам пра цэс ска ра чэн ня заў сё ды бы вае 
ня прос тым. Вось і ў нас бы лі скар гі, зва-
ро ты ў роз ныя ор га ны ўла ды. Псы шчаў цы 
ха це лі, каб сель скі Са вет за стаў ся ў іх, а 
опаль цы, вя до ма, ад стой ва лі сваё пра ва 
на мяс цо вую ўла ду. У рэш це бы ло пры ня-
та ра шэн не. І цэнтр аб' яд на ных тэ ры то рый 
ця пер у Опа лі. Лю дзі па сту по ва пры вы ка-
юць, тым больш што ў Псы шча ве два ра зы 
на ты дзень пра цуе спе цы я ліст сель вы кан-
ка ма. Лі чу, што вя лі кіх праб лем у су вя зі з 
рэ ар га ні за цы яй не ўзнік ла.

А КУП пра цуе, як і ра ней. Праў да, 
да вя ло ся ўнес ці пэў ныя зме ны ў ста тут 
прад пры ем ства. Ця пер за сна валь ні кам 
«Псы шчаў ска га» стаў Опаль скі сель вы-
кан кам. Але гэ та не больш чым тэх ніч ны 
мо мант. А вось вы га ду ад на яў нас ці та-
ко га прад пры ем ства ад чу лі і на но вых тэ-
ры то ры ях. Спе цы я ліс ты КУ Па ўжо знес лі 
ня ма ла ава рый ных дрэў у вёс ках Опаль-
ска га сель са ве та. Ця пер ра бо чыя пра цу-
юць на доб ра ўпа рад ка ван ні мо гі лак. На 
тэ ры то рыі аб' яд на на га сель са ве та — 10 
дзейных мо гі лак і ад ны за кры тыя. Ра бо-
ты па пад тры ман ні па рад ку ха пае. «Але 
ад рэ гу ля ваць фі нан са выя пы тан ні ўтры-
ман ня вяс ко вых мо гі лак, лі чу, трэ ба на 
за ка на даў чым уз роў ні», — ска заў кі раў нік 
сель са ве та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Пад ве дзе ны 
вы ні кі 
пра цы

На за ключ най, 18-й се сіі 
Брэсц ка га аб лас но га 
Са ве та 26-га склі кан ня 
бы лі пад ве дзе ны вы ні кі 
ча ты рох га до вай пра цы 
дэ пу та таў.

Стар шы ня аб лас но га Са-
ве та Сяр гей АШМЯН ЦАЎ ад-
зна чыў:

— Пер шае па ся джэн не аб-
лас но га дэ пу тац ка га кор пу-
са 26-га склі кан ня ад бы ло ся 
12 мая 2010 го да. З та го ча су 
кож ны дэ пу тат су меў да ка заць, 
што яго аб ра лі не здар ма. Кож-
ны дэ пу тат стаў асо бай, з якой 
лі чы лі ся ка ле гі па пра цы, кі раў-
ні кі ор га наў ула ды, аб лас ных 
і рэс пуб лі кан скіх ор га наў кі ра-
ван ня. І са мае га лоў нае, што 
да вер вы бар шчы каў дэ пу та ты 
апраў да лі: не па сту па ла на ра-
кан няў ні з бо ку гра ма дзян, ні 
з бо ку суб' ек таў гас па да ран ня 
на ня пра віль на пры ня тае ра-
шэн не.

Акра мя гэ та га, на се сіі бы-
ло раз гле джа на 15 пы тан няў у 
звы чай ным ра бо чым па рад ку. 
Пер шым ста ла за цвяр джэн не 
вы ка нан ня аб лас но га бюд жэ ту 
за 2013 год. Се сія кан ста та ва-
ла, што пе ра вы шэн не да хо даў 
над рас хо да мі скла ла больш за 
220 міль ё наў руб лёў.

Яна СВЕ ТА ВА.

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

ВЫ ЖЫЦЬ... НА ПЕ РА КОР
Ста біль ным вяс ко вым прад пры ем ствам стаў КУП «Псы шчаў скае» за сем га доў

НА СЛЫХУ

«ЛІШ НЯЯ» 
ПРЫ ГА ЖОСЦЬ

Су пра цоў ні кі Ашмян скай мыт ні за тры ма лі тры 
гру за выя аў та ма бі лі, якія пе ра во зі лі жы выя квет кі 
на су му больш чым 600 міль ё наў руб лёў.

Груз на кі роў ваў ся ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю. Коль-
касць «ліш ніх» кве так, якія не бы лі ўка за ны ў су пра ва-
джаль ных да ку мен тах, здзі ві ла на ват во пыт ных мыт-
ні каў. Так, не ле галь на ў Ра сію пла на ва ла ся пра вез ці 
звыш 85 ты сяч кве так: больш за 61 ты ся чу цюль па наў 
і ка ля 24 ты сяч руж.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
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