
Не каль кі га доў та му бы ла 
зроб ле на спро ба пе ра даць 
сель скія мо гіл кі на ба ланс 
спе цы я лі за ва ных прад пры-
ем стваў. На Ма гі лёў шчы не 
Клі чаў скі ра ён у гэ тым сэн се 
адзін з лі да раў — ка ля 70% 
ту тэй шых мо гі лак ця пер у 
ка му наль най улас нас ці. Каб 
ле га лі за ваць гэ тыя спе цы фіч-
ныя аб' ек ты, сель скім Са ве-
там прый шло ся вы ра шыць 
пы тан ні з ад во дам зя мель і 
іх рэ гіст ра цы яй. Пра цэ ду ры 
не з тан ных, але дзесь ці на-
су страч іш лі ляс га сы і част ку 
вы дат каў бра лі на ся бе. Як 
гэ та бы ло ў Па тоц кім сель са-
ве це, дзе трэць мо гі лак зна-
хо дзіц ца ме на ві та ў ляс ных 
ма сі вах. Але пе рад тым, як 

пе ра даць на ба ланс ка му-
наль ных служ баў но выя аб'-
ек ты, прый шло ся пра вес ці іх 
ін вен та ры за цыю, ка ра цей ка-
жу чы, пе ра пі саць проз ві шчы 
ўсіх, хто знай шоў тут свой 
апош ні пры ту лак. Да спра вы 
да лу чы лі ся ак ты віс ты. Ста-
рас та клі чаў скай вёс кі Па пла-
вы Ма рыя Га рох ус па мі нае, як 
ра зам з ся ля на мі абы хо дзі ла 
мо гіл кі з на тат ні кам і алоў кам 
у ру ках.

Сель са ве ты зра бі лі вя лі кую 
пра цу, але та ко га, каб пе ра-
даць мо гіл кі і за быць пра іх, 
не атры ма ла ся. Як сцвяр джае 
стар шы ня Па тоц ка га сель ска-
га Са ве та Аляк сандр Кры ва-
нос, у яко га на «аб слу гоў ван-
ні» за ста ло ся 7 мо гі лак з 24, 

да гля даць усё роў на пры хо-
дзіц ца ўсе.

— Ста ла пра сцей за ка заць 
тэх ні ку, каб знес ці ава рый нае 
дрэ ва ці вы вез ці смец це, — 
ка жа ён. — Але мы па-ра ней-
ша му со чым, каб ад наў ля ла ся 
ага ро джа, не ўзні ка ла зва лак. 
Бы вае, што праб ле ма доў гі час 
не вы ра ша ец ца. Але ві на ва-
ціць у гэ тым ка му наль ні каў бы-
ло б не спра вяд лі ва. Мы ж не 
адзі ны сель са вет, які пе ра даў 
ім мо гіл кі. Кла даў шмат, і ўсе 
яны — на вя лі кай ад лег лас ці 
ад рай цэнт ра.

Не да хоп ува гі час цей за ўсё 
тлу ма чыц ца дэ фі цы там срод-
каў.

— Ле тась мы атры ма лі па 5 
міль ё наў руб лёў на кож ны та кі 
аб' ект, — тлу ма чыць стар шы-
ня мяс цо вай ула ды. — З та-
кі мі гра шы ма не вель мі раз-
мах неш ся. Іх ха пае на тое, каб 
пад тры маць у доб рым ста не 
ага ро джу, аб ка сіць тра ву, вы-
вез ці смец це і знес ці ава рый-
ныя дрэ вы.

Да рэ чы, дрэ вы — га лаў ны 

боль усіх, хто зай ма ец ца мо-
гіль ні ка мі. Аляк сандр Кры ва-
нос ус па мі нае, як не каль кі га-
доў та му ў вёс цы За куп лен не 
на тэ ры то рыі су сед ня га сель-
са ве та бу ра па ва лі ла прак тыч-
на ўсе дрэ вы на мо гіл ках. Не 
ўца ле лі ні ага ро джы, ні пом ні кі. 
Мож на ўя віць, якія стра ты па-
нес лі лю дзі, бо толь кі адзін кі 
сён ня стра ху юць та кую спе цы-
фіч ную ма ё масць. А трэ ба бы-
ло б стра ха ваць, ра яць у сель-
вы кан ка мах. Пра фі лак ты ка, 
зра зу ме ла, так са ма вя дзец ца. 
На прык лад, дрэ вы вы шы нёй з 
шмат па вяр хо ві кі лік ві ду юц ца 
з да па мо гай аль пі ніс таў. Яны 
іх зра за юць част ка мі, каб пры 
па дзен ні «во ла ты» не па шко-
дзі лі пом ні каў.

Вя лі кіх срод каў па тра буе 
пад тры ман не ага ро джы мо гі-
лак у доб рым ста не. Тых гро-
шай, якія за раз вы дзя ля юц ца, 
ха пае толь кі на кас ме тыч ны 
ра монт. Але ра на ці поз на 
спат рэ біц ца і ка пі таль ны.

— Па куль ага ро джа ў 
асноў ным драў ля ная, але на 

та кой пяс ча най гле бе, як на-
ша, гэ та не са мы на дзей ны 
ма тэ ры ял: яго ха пае на 5-6 га-
доў, — пе ра жы вае Аляк сандр 
Кры ва нос. — Ін шая спра ва — 
бе тон ная, тэр мін служ бы якой 
скла дае больш за 20 га доў. 
Але каб змя ніць дрэ ва на бе-
тон, па трэб ны не ма лыя гро шы. 
Пры хо дзіц ца вы бі раць, ра біць 
доб рую ага ро джу або ліш ні 
раз вы вез ці смец це ці па чыс-
ціць пад' яз ныя да ро гі... Вы ра-
шы лі зай мац ца гэ тай спра вай 
па сту по ва. Сё ле та на ме ці лі 
на двух мо гіль ні ках част ко ва 
ўста на віць бе тон ныя слу пы. А 
на огул, з 2011 го да мы па мя ня-
лі ага ро джы на 6 мо гіл ках.
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НАМ АД КАЗ АЛІ

Ра монт 
ство рыць 
кам форт

Аляк сандр Ры ба чо нак, 
які пра жы вае ў до ме 
№7 па ву лі цы Са вец-
кай у па сёл ку Мі ха на-
ві чы, да слаў у «Мяс-
цо вае са ма кі ра ван не» 
скар гу: ка ля яго пад'-
ез да па ста ян на «ста іць 
лу жы на».

 Як сцвяр джае муж чы на, яна 
не пе ра сы хае на ват у спя ко ту, 
а зі мой пе ра ўтва ра ец ца ў вя лі-
кі ка ток і ства рае па гро зу зда-
роўю лю дзей. Гэ тыя аб ста ві ны 
вель мі псу юць на строй жы ха-
рам. А мяс цо выя ўла ды, між 
ін шым, не ро бяць за ха даў, каб 
вы пра віць сі ту а цыю.

У ка му наль ным уні тар ным 
прад пры ем стве «ЖКГ Мінс -
к ага ра ё на» па га дзі лі ся: маў-
ляў, са праў ды, праб ле ма ёсць. 
Ка ля до ма, дзе пра жы вае аў-
тар, зрэш ты, як і ва ўсім аг ра-
га рад ку, ад сут ні чае ліў не вая 
ка на лі за цыя: яна «не пра ду-
гле джа на пра ек там». Да ро га 
ка ля дру го га пад' ез да вы шэй-
зга да на га до ма зна хо дзіц ца ў 
доб рым ста не, але па бу да ва на 
з ухі лам. У вы ні ку пры вы па-
дзен ні ат мас фер ных апад каў 
утва ра ец ца лу жы на. Та му пе-
ша ход ная да рож ка па тра буе 
ра мон ту, які бу дзе вы ка на ны з 
па ве лі чэн нем вы шы ні ас фаль-
та ва га па крыц ця. Гэ та да зво-
ліць пе ша хо дам кам форт на 
пе ра мя шчац ца. За пла на ва ны 
тэр мін вы ка нан ня ра бот — трэ-
ці квар тал 2014 го да.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ.

Ра ён для пра вер кі быў вы бра ны не вы-
пад ко ва: там у арэн дзе зна хо дзіц ца 21 
ва да ём. Прад пры маль ні кі, ві даць, ад чу лі, 
што на іх мож на лёг ка за ра біць. Та му ах-
вот ных узяць у ча со вае ка ры стан не га то-
вае азяр цо ці са жал ку ха па ла. А вось як 
да лей вес ці гэ ту арэнд ную гас па дар ку, 
кож ны вы ра шаў у ад па вед нас ці з улас ным 
ра зу мен нем.

Пра ку рор ская 
пра вер ка

На прык лад, адзін з прад пры маль ні каў, 
які аран дуе са жал ку пло шчай у 27 гек та-
раў, за пла ціў 2,4 міль ё на руб лёў (за год) у 
якас ці арэнд най пла ты. А вы ла віў ры бы за 
ўка за ны год... уся го 1 то ну 100 кі ла гра маў. 
І гэ та амаль што са мы леп шы па каз чык на 
пра ве ра ных аб' ек тах. А вось бе раг ва да ёма 
па пе ры мет ры на мо мант пра вер кі быў за-
ва ле ны смец цем, якое звы чай на за ста ец ца 
пас ля ак тыў на га ад па чын ку. За ўва жым пры 
гэ тым, што да га вор арэн ды ў спа да ра прад-
пры маль ні ка быў аформ ле ны вы ключ на на 
за ня ткі ры ба вод ствам. Вы хо дзіць, ён сам, 
ка лі раз во дзіў, кар міў, ла віў сваю ры бу, так 
на сме ціў у ва ко лі цах ма ляў ні ча га во зе ра?..

Стар шы па моч нік пра ку ро ра воб лас-
ці Іры на ГРА ЧО ВА, якая і пра во дзі ла пра-
вер ку, рас ка за ла ка рэс пан дэн ту га зе ты, 
што па ру шэн ні эка ла гіч ных (і не толь кі) 
нор маў бы лі за фік са ва ны лі та раль на на 
кож ным кро ку. Та кое ўра жан не, што ні-
хто не кла па ціў ся пра па ра дак з мо ман ту 
за клю чэн ня да га во ра аб арэн дзе па мен-
шай ме ры на ся мі ва да ёмах. Больш за 
тое, не ка то рыя аран да та ры ўмуд ры лі ся 
не афарм ляць у арэн ду зям лю ва кол ва-
да ёмаў, а вы ка рыс тоў ваць яе, так бы мо-
віць, на «гра мад скіх па чат ках» і так са ма 
атрым лі ваць да ход. Ін шыя пай шлі яшчэ 
да лей: бяс плат на ка рыс та лі ся гід ра тэх ніч-
ны мі збу да ван ня мі і ў вус не дзьму лі. Шлю-
зы час цей за ўсё зна хо дзяц ца на ба лан се 
ме лі я ра та раў аль бо сель гас прад пры ем-
стваў, але тыя ча мусь ці сціп ла за моўч ва лі 
факт та ко га па ра зі тыч на га су сед ства.

Вы яў ле ныя па ру шэн ні скла лі не ад ну 
ста рон ку да вед кі, якую аб мер ка ва лі на 
па ся джэн ні Ка мя нец ка га рай вы кан ка ма, 
дзе пры сут ні чаў і пра ку рор воб лас ці Іван 
На ске віч. Бы ло агу ча на жорст кае па тра-
ба ван не на вес ці па ра дак у спра ве арэн ды 
ва да ёмаў. Як па ве да міў пра ку рор Ка мя-
нец ка га ра ё на Ва ле рый Ка ра люк, па мер 
арэнд най пла ты вы ра шы лі па вя лі чыць на 
тым жа па ся джэн ні рай вы кан ка ма. Як вы-
кон ва юц ца ўмо вы да га во раў арэн ды і за-
ка на даў ства, як уста ра ня юц ца вы яў ле ныя 
не да хо пы, пра ку ра ту ра ра ё на мае на мер 
пра ве рыць у маі гэ та га го да.

Та кая ж сі ту а цыя з арэн дай вод ных аб'-
ек таў не толь кі ў Ка мя нец кім ра ё не, але 
і ў ас тат ніх ра ё нах воб лас ці. Іры на Гра-
чо ва ска за ла, што ёю быў уста ноў ле ны 
факт, ка лі са жал ку па ме рам у 4 гек та ры ў 
Сто лін скім ра ё не прад пры маль нік аран да-
ваў... уся го за 50 ты сяч руб лёў у год.

Ня даў на па гэ тых пы тан нях пра хо дзі-
ла на ра да ў Брэсц кім абл вы кан ка ме. На 
сход за пра сі лі аран да та раў вод ных аб'-
ек таў. Прэ тэн зіі мно гіх, хто ўзяў у арэн ду 
ва да ём для вы рошч ван ня ры бы ў штуч-
ных умо вах, зво дзі лі ся да та го, што не ка-
то рыя служ бы пе ра шка джа юць ім ра біць 
доб рую спра ву для лю дзей — ар га ні зоў-
ваць плат ную ры бал ку, аказ ваць па слу гі 
па куль тур ным ад па чын ку на пры ро дзе. 
Агу ча ныя на на ра дзе фак ты, што вы лаў 
і про даж ры бы з ад на го гек та ра аран да-
ва на га для ры ба вод ства ва да ёма склаў 
дзе-ні дзе кі ла грам, а то і 200-300 гра маў, 
ні хто з аран да та раў ка мен та ваць не спя-
шаў ся.

За ка на даў чыя 
ас пек ты

Вось тут вар та спы ніц ца на не ка то рых 
за ка на даў чых ас пек тах арэн ды ва да ёмаў. 
Аб са лют ная боль шасць на шых фер ме раў 
або прад пры маль ні каў за клю чае да га вор 
арэн ды ў ад па вед нас ці з па ста но вай Саў-
мі на РБ № 1260 ад 4 каст рыч ні ка 2007 го да 
з фар му лёў кай «ры ба вод ства». Умоў на ка-
жу чы, та кі аран да тар па ві нен пра ца ваць як 
ма лень кі рыб гас. Схе ма тыч на пра цэс мож-
на аба зна чыць так: ва да ём атры маў, ва ду 
спус ціў, са на цыю дна пра вёў, ва ду за пус ціў, 
по тым па мяс ціў ту ды ры бу аль бо маль ка, 
па кар міў яе, аба ра ніў ад хва роб і шкод ні каў, 
а ка лі ры ба пад рас ла, вы ла віў яе і пра даў. 
Але гэ ты пра цэс, зга дзі це ся, пра ца ём кі. Ды 
і срод каў па тра буе знач ных. Зноў жа, ры бу 
вель мі не прос та пра даць, та му што гэ та 
пра дукт, які хут ка псу ец ца, ад ча го і цер пяць 
стра ты мно гія на шы на ват вя лі кія рыб га сы. 
Пра сцей ар га ні за ваць плат ную ры бал ку і 
са браць «рэ аль ныя гро шы» з гра ма дзян за 
за да валь нен не ад рыб най лоў лі.

Але, як рас ка за лі ў Брэсц кай аб лас ной 
ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту, для ар га ні за цыі ама тар скай ры бал кі 
па трэб на, каб у арэн ду бы лі пе ра да дзе ны 
ры ба лоў ныя ўгод дзі, якія ўклю ча ны ў рэс-
пуб лі кан скую схе му раз мя шчэн ня ры ба лоў-
ных угод дзяў (а гэ та ў асноў ным пры род ныя 
рэ кі і азё ры), і за клю ча ны ад па вед ны да га-
вор на ар га ні за цыю пра мыс ло ва га аль бо 
ме на ві та ама тар ска га ры ба лоў ства, якое 
рэг ла мен ту ец ца пра ві ла мі вя дзен ня ры ба-
лоў най гас па дар кі і ры ба лоў ства, за цвер-
джа ны мі Ука зам Прэ зі дэн та РБ № 580. У 
гэ тым вы пад ку пра ва арэн ды пра да ец ца 
з аў кцы ё ну. Аран да та ру не аб ход на да ку-
мен та цыя — ры ба лоў на-бія ла гіч нае аб-
грун та ван не, якое за маў ля ец ца ў на ву ко-
вых уста но вах і ўзгад ня ец ца з Мінп ры ро ды і 
Мін сель гас хар чам. А так са ма трэ ба пра вес-
ці комп лекс ме ра пры ем стваў па доб ра ўпа-
рад ка ван ні бе ра га: па він на быць мес ца для 
ста ян кі ма шын, сан вуз лы, кан тэй не ры для 
смец ця, пра кат ло дак, ву да чак і г.д.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

АРАН ДА ТА РЫ ВА ДА ЁМАЎ: АРАН ДА ТА РЫ ВА ДА ЁМАЎ: 
гас па да ры гас па да ры 

ці «гаст ра лё ры»?ці «гаст ра лё ры»?
У спра ве арэн ды ры ба лоў ных У спра ве арэн ды ры ба лоў ных 

угод дзяў трэ ба на вес ці па ра дакугод дзяў трэ ба на вес ці па ра дак

Л
е тась пра ку ра ту ра Брэсц-
кай воб лас ці пра ве ры ла 
вы ка нан не за ка на даў ства 

на аран да ва ных для ры ба вод ства 
ва да ёмах Ка мя нец ка га ра ё на і вы-
яві ла гру быя па ру шэн ні. 

Вы лаў і про даж ры бы з ад-
на го гек та ра аран да ва на га 
для ры ба вод ства ва да ёма 

склаў дзе-ні дзе ўсяго кі ла-
грам, а то і 200-300 гра маў!

К
он курс, на кі ра ва ны на 
су пра цоў ніц тва мяс цо-
вых ор га наў ула ды і гра-

ма дзян, пра во дзіц ца ў на шай 
кра і не ў ме жах пра ек та «Тан-
дэм» ужо дру гі раз. Сё ле та ар-
га ні за та ры атры ма лі з роз ных 
аб лас цей рэс пуб лі кі больш як 
30 за явак, пе ра важ на ад ак тыў-
ных рэ гі я наль ных ар га ні за цый. 
З іх бі лет шчас ця (вар тас цю ад 
3 да 10 ты сяч еў ра ў за леж нас ці 
ад маш та бу пра ек та. — Аўт.) 
«вы паў» 15 ак ты віс там. Усе 
мі ні-пра ек ты ўмоў на мож на 
па дзя ліць на са цы яль ныя, эка-
ла гіч ныя і ту рыс тыч ныя. Па куль 
яны пра хо дзяць аба вяз ко вую 
рэ гіст ра цыю ў Дэ парт амен це па 
гу ма ні тар най дзей нас ці, мы рас-
пы та лі ў пе ра мож цаў пра доб-
рыя спра вы, якія яны за ду ма лі.

Так, у Каль чун скім сель-
са ве це Ашмян ска га ра ё на 
не ў за ба ве з'я віц ца клуб ста-
рас таў вё сак «КУТ» і са цы-
яль на-ін фар ма цый ны цэнтр. 
Яны бу дуць пра ца ваць на 
ба зе мяс цо вай біб лі я тэ кі, за-
гад чы цай якой з'яў ля ец ца кі-
раў нік пра ек та Але на Шкел да. 
Жан чы на са ма — ста рас та, 
та му цу доў на ра зу мее, што 
ме на ві та ста рас ты мо гуць да-
па маг чы мяс цо вым ула дам 
пра ца ваць з на сель ніц твам 
ад да ле ных вё сак.

— У на шым клу бе «КУТ» 
мы бу дзем ла дзіць су стрэ чы 
вяс коў цаў з прад стаў ні ка мі ор-
га наў ула ды, ар га ні зоў ваць са-
цы яль на-куль тур ную да па мо гу 
па жы лым лю дзям і ін ва лі дам, 
якія жы вуць на тэ ры то рыі сель-
са ве та, ка ар ды на ваць пра цу 
ва лан цё раў, — рас па вя дае 
Але на Адоль фаў на. — Акра мя 
та го, пла ну ем пра вес ці ся род 
жы ха роў сель са ве та кон курс 
са цы яль на знач ных спраў, кон-
курс на леп шую ся дзі бу «Леп-
шы гас па дар — 2014» і твор чы 
кон курс дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га і вы яў лен ча га 
мас тац тва для дзя цей 
і мо ла дзі «Мой род ны 
КУТ». Куль мі на цый ным 
ме ра пры ем ствам пра ек та ста-
не фес ты валь на род най куль-
ту ры «КУ Тар скі фэст».

Для та го, каб па вы сіць ту-
рыс тыч ную пры ця галь насць 
го ра да Слаў га ра да, ка ар ды-
на тар пра ек та «Зро бім фес ты-
валь ра зам» Га лі на Та ран пра-
па ноў вае на даць фес ты ва лю 
«Гас па дар чы сыр» ста тус рэ гі-
я наль на га, з на ступ ным вы ха-
дам на аб лас ны ўзро вень.

— Для гэ та га за пла на ва лі се-
мі на ры і трэ нін гі для мяс цо вых 
сы ра ва раў, пад час якіх бу дем 
удас ка наль ваць на вы кі пры га-
та ван ня сы ру ў хат ніх умо вах, 
ву чыць лю дзей пра ца ваць у 
ка ман дзе, — ка жа Гал і на Та ран. 
— Так са ма пра вя дзём са ні тар-
на-гі гі е ніч нае на ву чан не і сер-
ты фі ка цыю сы роў. Мы ба чым 
Слаў га рад ста лі цай сыр ных 
фес ты ва ляў. Гэ та зро біць наш 
го рад больш вя до мым і пры ваб-
ным не толь кі для пра жы ван ня, 
але і для і пры цяг нен ня ту рыс-
таў. 24 мая ў Слаў га ра дзе ад бу-
дзец ца ІІІ фес ты валь на род ных 
про мыс лаў «Гас па дар чы сыр-
2014». Ка рыс та ю чы ся мо ман-
там, сар дэч на за пра шаю ўсіх на 
свя та сы ру і ра мёст ваў, пе сень і 
доб ра га на строю!

З 
ці ка вай іні цы я ты вай вы-
сту пі лі і гас па да ры аг ра-
ся дзіб «Баб ро вая да лі-

на» і «Кон ны двор «Кен таўр». 
Фак тыч на яны ўжо за пус ці лі 
свой пра ект кон на га фес ты ва-
лю ў пад трым ку бе ла рус кай за-
пра жной па ро ды ко ней у ве рас-
ні мі ну ла га го да. У пры ват нас ці, 
пры Цэнт ры твор час ці дзя цей і 
мо ла дзі ў г.п. Аст ры на Шчу чын-
ска га ра ё на ар га ні за ва лі гур ток 
ама та раў ак тыў на га ад па чын ку 
і вер ха вой яз ды.
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ДОБ РЫЯ СПРА ВЫ

БЫ ЛО Б БЫ ЛО Б 
ЖА ДАН НЕ, ЖА ДАН НЕ, 

а гро шы зной дуц цаа гро шы зной дуц ца

У кож най вёс цы, го ра дзе, як пра ві ла, ёсць лю-
дзі, якія жы вуць пра прын цы пе: «Хто, ка лі не 
я?». Яны ста ра юц ца, неш та пры дум ва юць, 
каб на ма лой ра дзі ме жы ло ся лепш і ці ка вей. І 
на ват ад сут насць гро шай іх не спы няе. Як ка-
жуць, бы ло б жа дан не, а гро шы зной дуц ца. І, 
са праў ды, зна хо дзяц ца. «Га лоў нае — шу каць», 
— у адзін го лас ка жуць пе ра мож цы кон кур су 
мі ні-гран таў ALDA (Аса цы я цыі агенц тваў мяс-
цо вай дэ ма кра тыі).

На дзея ДРЫ ЛА

МЯС ЦО ВЫ ЧАСМЯС ЦО ВЫ ЧАС

ПЕ РА ДАЦЬ ПЕ РА ДАЦЬ 
НЕЛЬГА НЕЛЬГА 

ПАКІНУЦЬПАКІНУЦЬ
Ад ка го сён ня за ле жыць 

лёс сель скіх мо гі лак?

Ча мусь ці ўспом ні лі ся не вя сё лыя сло вы пра сель-
скія мо гіл кі рус ка га кла сі ка Іва на Тур ге не ва з ра-
ма на «Баць кі і дзе ці», дзе ён ка жа пра за рос лыя 
ка на вы, па нік лыя кры жы, ссу ну тыя ка мен ныя 
плі ты, аб ску ба ныя дрэў цы і аве чак, якія блу ка-
юць па ма гі лах... Не вя до ма, якія ўра жан ні вы клі-
ка лі б у пісь мен ні ка мес цы веч на га спа чы ну сён-
ня, але прэ тэн зій бы ло б, зда ец ца, менш. Хоць да 
ўзор на га ста ну сель скім мо гіл кам яшчэ да лё ка. 
Яно і зра зу ме ла — не ха пае срод каў.

«Па цяг нуць» аб-
слу гоў ван не мо гі лак 
ка му наль ні кі змо гуць 
пры ўмо ве, што бу дзе 
ство ра на яшчэ ад но 
звяно, якое не па срэд-
на зой мец ца гэ тым 
кі рун кам.
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КА РЫС НЫЯ СУ СТРЭ ЧЫ

АЎ ТА РЫ ТЭТ 
НЕ КУ ПІШ,

або Кі ра ваць тэ ры то ры яй 
трэ ба ву чыц ца

Пы тан ні дзей нас ці ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня, іх ро лі ў за бес пя чэн ні жыц ця дзей нас ці 
на сель ніц тва аб мер ка ва лі стар шы ні па сял ко вых 
і сель скіх Са ве таў дэ пу та таў у Ін сты ту це дзяр-
жаў най служ бы Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ-
зі дэн це Бе ла ру сі. Пе рад слу ха ча мі вы сту пі ла 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра-
ван ні Свят ла на Ге ра сі мо віч. 

Та кія су стрэ чы асаб лі ва ак ту аль ныя ў су вя зі з вы ба ра мі ў 
мяс цо выя Са ве ты: част ка дэ пу та таў абра на ўпер шы ню, змя ніў-
ся і склад стар шынь сель скіх Са ве таў. Та му на віч кам па ра ды 
толь кі на ка рысць: з ча го па чы наць, як за ва я ваць аў та ры тэт.

— Вы ба ры прай шлі год на і ста лі свое асаб лі вым эк за ме нам на 
па лі тыч ную ста ласць як кра і ны, так і кож на га яе жы ха ра. І ця пер 
для абра ных дэ пу та таў са мае га лоў нае — на пру жа ная ра бо та на 
ка рысць гра ма дзян, — кан ста та ва ла Свят ла на Ге ра сі мо віч.

У Мін скай воб лас ці 90,2% жы ха роў пра га ла са ва лі за дэ пу-
та таў ме на ві та сель скіх Са ве таў. Гэ та яск ра вы ад каз на тое, 
быць сель са ве там ці не быць. «Без умоў на, з ця гам ча су мно гае 
мя ня ец ца, але не бу дзем за гляд ваць у бу ду чыню. Сён ня гэ тую 
ні шу ні хто не за поў ніць», — за ўва жы ла стар шы ня ка мі сіі.

З улі кам во пы ту
— Дэ пу тат мяс цо ва га Са ве та блі жэй за ўсіх да лю дзей. І 

ад яго стаў лен ня да па трэб кан крэт на га ча ла ве ка, ак тыў нас ці 
ў вы ра шэн ні праб лем сва ёй тэ ры то рыі за ле жыць аў та ры тэт. 
Ха це ла ся б, каб но вы дэ пу тац кі кор пус быў іні цы я тыў ны, вы ка-
рыс тоў ваў во пыт па пя рэд ні каў і, без умоў на, пра па ноў ваў сваё 
ба чан не вы ра шэн ня тых ці ін шых пы тан няў, — за ся ро дзі ла 
ўва гу пры сут ных стар шы ня па ста ян най ка мі сіі. — За ра біць аў-
та ры тэт мож на толь кі кан крэт ны мі спра ва мі і па важ лі вым стаў-
лен нем да праб лем вы бар шчы каў. Трэ ба на ве дац ца і ў шко лы, 
і ў ме ды цын скія ўста но вы, у кра мы, у тым лі ку і пры ват ныя, у 
ляс га сы. Сло вам, ва ўсе ар га ні за цыі, што зна хо дзяц ца на тэ ры-
то рыі сель са ве та, каб па гля дзець, як там ста вяц ца да лю дзей, 
ці якас на аб слу гоў ва юць.

Свят ла на Мі хай лаў на па ра і ла стар шы ням сель скіх і па сял ко-
вых Са ве таў пе ра няць во пыт ра бо ты ка лег Мін скай воб лас ці. У 
свой час у цэнт раль ным рэ гі ё не па ча лі прак ты ка ваць пла нёр кі ў 
стар шынь сель скіх Са ве таў. На іх за пра ша лі кі раў ні коў ар га ні за-
цый, што зна хо дзяц ца на пад ве да мас най тэ ры то рыі. З удзе лам 
раз на стай ных служ баў і ар га ні за цый тут раз гля да лі ся на дзён ныя 
пы тан ні жыц це за бес пя чэн ня, доб ра ўпа рад ка ван ня на се ле ных 
пунк таў. Асо бам, ад каз ным за той ці ін шы ўчас так ра бо ты, да-
ва лі ся кан крэт ныя да ру чэн ні. А на на ступ най се сіі ана лі за ва лі ся 
вы ні кі.

— Па жа да на, каб та кія пла нёр кі пра хо дзі лі і ў вас. Яны да юць 
маг чы масць рэ аль на кі ра ваць тэ ры то ры я мі, — ад зна чы ла се на-
тар. — Але для та го, каб да вас пры слу хоў ва лі ся, трэ ба шмат па-
пра ца ваць, сфар мі ра ваць на дзей ны і дзея здоль ны ак тыў.

Менш па пер — лепш спра ва
Свят ла на Ге ра сі мо віч па дзя лі ла ся са слу ха ча мі пры ем най 

на ві ной:
— Нам уда ло ся ап ты мі за ваць спра ва вод ства. На менк ла ту ра 

спраў ска ро ча на дзесь ці на 44%, лік ві да ва на 8 ві даў спра ва-
здач нас ці.

Се на тар пад крэс лі ла, што вель мі мно гае за ле жыць ад 
зла джа нас ці ў дзе ян нях стар шы ні сель ска га Са ве та дэ пу та-
таў, ра ён на га Са ве та дэ пу та таў і рай вы кан ка ма. «Ра ён ныя 
служ бы ма юць звыч ку вы сы лаць вам да ру чэн ні. Але, ка лі вы 
бу дзе це вы кон ваць не ўлас ці выя функ цыі, тол ку не бу дзе». 
Са праў ды, не ўва хо дзіць у служ бо выя аба вяз кі стар шы ні 
сель ска га Са ве та чыст ка ка ло дзе жаў без са ні тар най служ-
бы, пра вер ка спраў нас ці пяч но га ацяп лен ня без спе цы я ліс таў 
Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях або пра вод кі без 
прад стаў ні коў элект ра се так. Кож ны па ві нен зай мац ца сва ёй 
спра вай. На та кія «прось бы» трэ ба рэ ага ваць ад на знач на: 
не. «І не ба яц ца агуч ваць та кія мо ман ты пе рад кі раў ні ка мі 
ра ё наў. Ка лі не па ста ві це ся бе так, то бу дзе це і да лей вы кон-
ваць част ку ра бот за ра ён ныя служ бы», — па пя рэ дзі ла Свят-
ла на Ге ра сі мо віч.

Яшчэ ад на на ба ле лая тэ ма: хто па ві нен аб слу гоў ваць шах-
та выя ка ло дзе жы? «Ёсць ад па вед нае ра шэн не: тыя, што зна-
хо дзяц ца ўнут ры пры ват ных два роў, да гля да юць са мі ўлас ні кі 
— вя до ма ж, з пры цяг нен нем са ні тар най служ бы. А тыя, што 
звон ку, трэ ба пе ра да ваць на ба ланс жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі.

Да га вор на тра іх
За кра ну ла Свят ла на Ге ра сі мо віч і пы тан не за ма ца ван ня 

кад раў у сель скай мяс цо вас ці. У пры ват нас ці, яна ад зна чы ла, 
што ў Го рац кім ра ё не Ма гі лёў скай воб лас ці бы ло пра ве дзе на 
вы яз ное па ся джэн не Са ве та 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 На цы я наль на га 
схо ду. Па вод ле яго, ство ра на ра бо чая гру па, якая вы пра ца ва ла 
кан крэт ныя пра па но вы ў дзяр жаў ныя ор га ны, мі ніс тэр ствы, ве-
дам ствы. Як вы нік, пры ём абі ту ры ен таў у сель ска гас па дар чыя 
на ву чаль ныя ўста но вы па вя лі чыў ся ў два ра зы. Умо вы мэ та вай 
пад рых тоў кі спе цы я ліс таў рас паў сю джа ны на га рад скую мо-
ладзь, якая хо ча пра ца ваць у вёс цы. Ад ме не на зда ча ўступ на га 
эк за ме ну па дзяр жаў най мо ве (рус кай, бе ла рус кай) для абі ту-
ры ен таў сель ска гас па дар чых на ву чаль ных уста ноў, што па сту-
па юць на ска ро ча ны тэр мін на ву чан ня, і г.д.

— Стар шы ням сель скіх Са ве таў су мес на з на стаў ні ка мі, 
баць ка мі трэ ба ўжо ця пер вы лу чаць здоль ных да той ці ін шай 
пра фе сіі пад лет каў, за ах воч ваць і рых та ваць да па ступ лен ня 
тых, хто мае схіль нас ці да сель скай гас па дар кі і ха цеў бы тут 
пра ца ваць. Мы пра па ноў ва ем, каб абі ту ры ент, шко ла і гас па-
дар ка за клю ча лі да га вор, які б сты му ля ваў пас ля за кан чэн ня 
сель ска гас па дар чай на ву чаль най уста но вы вяр тац ца да до му. 
А так са ма га ран та ваў ма ла до му спе цы я ліс ту перс пек ты вы пра-
фе сій на га рос ту, атры ман ня жыл ля і ў да лей шым яго пры ва ты-
за цыі па пры маль ным кош це, да пла ту, за кон ны вы хад ны, — лі-
чыць пар ла мен та рый.

— Да нас на пра цу пры яз джа юць ма ла дыя спе цы я ліс ты. З 
імі што год пра во дзім су стрэ чы, вы яў ля ем, што яны хо чуць, пра 
што ма раць. Вось і ня даў на да нас прый шоў вы пуск нік, сам мін-
ча нін. Вель мі доб ры, перс пек тыў ны ма ла ды ча ла век. З ра ні цы 
да ве ча ра на фер ме. І лю дзі яго па ва жа юць. Але пас ля аба-
вяз ко вай ад пра цоў кі ён хо ча сы хо дзіць: пы тан не ў зар пла це, 
— рас па вёў стар шы ня Стай каў ска га сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў Іва цэ віц ка га ра ё на Мі ка лай Ба са лай. 

З гэ тай на го ды Мі ка лай Іва на віч, як і яго ка ле гі, пра сі лі се на-
та ра па са дзей ні чаць у па вы шэн ні зар плат ма ла дым спе цы я ліс-
там-аг ра ры ям.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

З юбі ле ем!
75-га до вы юбі лей ад зна чае Ана толь 
Мі ка ла е віч Ру бі наў, Стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. 

Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та 
(гэ тую па са ду ён зай мае ўжо дру гое 
склі кан не) — вя до мы бе ла рус кі ву чо ны-
фі зік, ака дэ мік, док тар фі зі ка-ма тэ ма-
тыч ных на вук, аў тар больш як трох сот 
на ву ко вых ра бот, лаў рэ ат Дзяржаўных 
 прэ мій СССР і Рэспублікі Бе ла ру сь.

Рэ дак цыя га зе ты «Звяз да» шчы ра він шуе Ана то ля Мі-
ка ла е ві ча з юбі ле ем і жадае зда роўя і плё ну ў на ву ко вай і 
дзяр жаў най дзей нас ці на ка рысць род най Бе ла ру сі!


