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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

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

Бяс спрэч на, сель скія Са ве ты за ці каў ле ны, 
каб па ступ лен ні дай шлі да іх як ма га ра ней. 
Па вод ле за ка на даў ства, апош ні тэр мін апла ты 
па дат каў — 15 ліс та па да. Мі ніс тэр ства па па-
дат ках і збо рах рэ ка мен дуе гра ма дзя нам раз-
ліч вац ца ра ней.

Стар шы ня Блон ска га сель ска га Са ве та дэ-
пу та таў Пу ха віц ка га ра ё на Але на Гнядзь ко вы-
ка за ла дум ку, што пры за цвяр джэн ні бюд жэ ту 
на бу ду чы год вар та пра ду гле дзець тэр мі ны 
апла ты да 1 каст рыч ні ка, а за пра тэр мі ноў ку 
ўвес ці жорст кія штраф ныя санк цыі. А то атрым-
лі ва ец ца ча сам, што стар шы ням сель вы кан-
ка маў да во дзіц ца... уно сіць су мы па дат каў за 
тых, хто свое ча со ва не раз лі чыў ся, са сва ёй 
зар пла ты. Тут мо жа і міль ён на бег чы.

Але Мі ха іл Ра соль ка лі чыць, што ў асноў ным 
гра ма дзя не пла цяць ма ё мас ны па да так свое-
ча со ва. На ка нец го да за па зы ча насць скла дае 

менш як 0,3%. А ад мі ніст ра цый ная ад каз насць 
за за трым ку пра ду гле джа на. Ды і як су па ста-
віць, на прык лад, 10 тыс. па да тку, які пра тэр-
мі на ваў пла цель шчык, з боль шым у не каль кі 
ра зоў штра фам? Лю дзі гэ та га прос та не зра-
зу ме юць.

Ці ка ві лі ся пры сут ныя і да лей шай перс пек-
ты вай па дат ка аб кла дан ня, зме на мі, якія тут 
пра ду гле джа ны.

Як вы свет лі ла ся, пла ну ец ца адап та ваць па-
мер зя мель на га па да тку да ры нач ных цэн — у 
за леж нас ці ад ка даст ра вай ацэн кі зям лі. Ця пер 
раз гля да ец ца пы тан не, каб аб' яд наць зя мель-
ны па да так і па да так на не ру хо масць у адзін 
— ма ё мас ны па да так. У гэ тым вы пад ку бу дзе 
ўліч вац ца мес ца зна хо джан ня ўчаст ка, аб' ек-
ты інф ра струк ту ры, да ро гі, ін жы нер ныя сет кі. 
Але для гэ та га па трэб ны знач ныя ўкла дан ні. 
Па куль мяр ку ец ца ар га ні за ваць пі лот ны экс пе-
ры мент на ба зе Коб рын ска га ра ё на Брэсц кай 
воб лас ці.

ЗА МЕСТ НЕ КАЛЬ КІХ — АДЗІНЗА МЕСТ НЕ КАЛЬ КІХ — АДЗІН

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

У Вей не, на прык лад, за ас-
фаль та ва ны ву лі цы Цаг ля ная, 
Клуб ная і Са вец кая, і да кож на-
га до ма пад ве дзе ны газ. У вёс-
цы Віль чы цы па кла лі ас фальт і 
пра вя лі газ на ву лі цы Пар ты-
зан скай. «Каб мая во ля, я б 
Раз га на ва яшчэ і на на ступ ны 
тэр мін пе ра вы бра ла, — ка жа 
яна. — Ён жа на сва ім участ ку 
ўсё ве дае! І вель мі спра вяд лі вы, 
ні ко лі не ся чэ з пля ча, заў сё ды 
ста віц ца да пы тан ня з ро зу-
мам, не пры мае не аб ду ма ных 
ра шэн няў».

— Я ве даю Аляк санд ра Іва-
на ві ча з 2002 го да, і за гэ ты 
час у ра ё не шмат ча го зроб-
ле на пры яго да па мо зе па бу-
даў ніц тве жыл ля, во да пра во-
да і да рог, — уклю ча ец ца ў 
раз мо ву ды рэк тар Ма гі лёў-
ска га ра ён на га ўпраў лен ня 
ка му наль на га бу даў ніц тва, 
дэ пу тат рай са ве та Яў ген 
ДРАЗ ДОЎ, які спе цы яль на 
прый шоў на су стрэ чу з пар ла-
мен та ры ем, каб аб мер ка ваць 
праб ле мы. — Ка лі Раз га наў 
уз на чаль ваў Ма гі лёў скі рай-
вы кан кам, бы ла ство ра на ка-
ман да ад на дум цаў, якія маг лі 
пра ца ваць, не зва жа ю чы на 
вы хад ныя ці ад па чын кі. Ця пер 
ён у ста лі цы, але пра зем ля-
коў не за бы вае. Да па мог вы-
ра шыць пы тан не са стан цы яй 
абез жа лез ван ня у Віль чы цах, 
знай сці 5 міль яр даў руб лёў з 
8 не аб ход ных на бу даў ніц тва 
да ро гі ў па сёл ку Гу ба на ва.

Ба раць ба 
су праць са бак...

Да па чат ку пры ёму за ста-
юц ца лі ча ныя хві лі ны, але, як 
ні дзіў на, мяс цо выя жы ха ры не 
вы строй ва юц ца ў чар гу. Ка лі і 
за хо дзяць, то больш па ві тац ца 
з дэ пу та там. «А тое, што вост-
рых праб лем ня ма, дык гэ та ж 
доб ра, — тлу ма чыць Свят ла на 
Сці шан ко ва. — Зна чыць яны 
вы ра ша юц ца апе ра тыў на на 
мяс цо вым уз роў ні».

Па чуў шы, што пры мае Раз-
га наў, у сель вы кан кам за ві та-
ла мяс цо вая пен сі я нер ка, якую 
тур буе сі ту а цыя з ба дзяж ны мі 
са ба ка мі. Па яе зва ро це ў аг ра-
га рад ку ўжо пра вя лі ад лоў, але 
жы хар ку гэ та не за да валь няе. 
Пра па но ву тры маць аса біс тую 
«жуч ку» на пры вя зі жан чы на 
пра пус кае мі ма ву шэй. Свая — 
гэ та ад но, а вось ін шыя «пу жа-
юць ку рэй». Аляк сандр Раз га-
наў між тым ста віц ца да скар гі 
з ра зу мен нем. І пра па ноў вае 
пен сі я нер цы пры няць удзел у 
чар го вым ад ло ве. Тая з за да-
валь нен нем па га джа ец ца, на-
ват га то вая па ка заць мес цы, 
дзе ха ва юц ца ча ты рох но гія 
ба дзяж кі.

Прад стаў ні кі мяс цо вай ула-
ды, якія прый шлі аб мер ка ваць 

з дэ пу та там пра цоў ныя мо ман-
ты, ад зна ча юць: жан чы на, вя-
до ма, мае ра цыю, ды толь кі яе 
ба раць ба су праць са бак ста ла 
да куч лі вай. Але дэ пу тат за клі-
кае да па ра зу мен ня і на гад вае 
ко ліш ні вы па дак у Баб руй ску, 
ка лі зграя ба дзяж ных са бак 
ледзь не за грыз ла дзяў чы ну. 
«Тое, што мы ча сам ус пры ма-
ем жар там, мо жа за кон чыц ца 
тра ге ды яй, — ка жа ён. — Та ды 
шу ка ем «край ніх.» Зні шчэн не 
жы вёл дэ пу тат лі чыць не леп-
шым вый сцем. Але ж па куль 
ін ша га ня ма: пы тан не ад ло ву 
і ўтры ман ня са бак у спе цы я лі-
за ва ных уста но вах толь кі раз-
гля да ец ца на рэс пуб лі кан скім 
уз роў ні.

Як цяж ка бы вае знай сці 
ўза е ма ра зу мен не з людзь мі, 
Аляк сандр Раз га наў ве дае не 
па чут ках. Да сва ёй дэ пу тац-
кай дзей нас ці ён доў гі час уз на-
чаль ваў Ма гі лёў скі рай вы кан-
кам. Не ад но кап'ё зла маў, каб 
пры ву чыць жы ха роў пры ват на-
га сек та ра да куль ту ры. Цэнт-
раль ная ву лі ца аг ра га рад ка 
Вей на ка лісь ці на гад ва ла кі тай-
скі «шан хай» — збі тыя з до шак 
раз на мас ныя па вет кі, паў раз-
бу ра ныя пла ты, смец це. Ка лі 
па ча ло ся доб ра ўпа рад ка ван не, 
Аляк санд ра Раз га на ва жы ха ры 

Вей на на ват... шкод ні кам на-
зы ва лі. Але мі нуў час, і на яго 
ад рас пай шлі па дзя кі: вы ж нам 
во чы ад кры лі. Тра ды цыя пад-
трым лі ваць па ра дак ка ля сва іх 
да моў, раз бі ваць клум бы і да-
гля даць га зо ны пры жы ла ся. Да 
пры го жа га хут ка пры вы ка еш.

Вось і ба буль ка, якая аб' яві ла 
вай ну мяс цо вым са ба кам, пры-
зна ец ца, што не па спе ла сваю 
ага ро джу пры вес ці ў па ра дак. 
Гро шай не ха пае, каб да вес ці 
спра ву да кан ца за адзін раз. 
Дэ пу тат на гэ та за ўва жае, што 
ага ро джа — не га лоў нае. Трэ-
ба, каб па ра дак быў ка ля до ма, 
бо сён ня шмат хто за пло там 
ха вае сваю без гас па дар часць.

...і су се дзяў
У пен сі я не ра з Ду бін кі ка-

ме нем спа тык нен ня стаў ка ва-
лак зям лі. Так скла ла ся, што 
не каль кі га доў та му зям лю 
ва кол яго на дзе ла ад да лі мяс-
цо ва му фер ме ру, і пен сі я не ру, 
як ён сцвяр джае, ста ла цяж ка 
да бі рац ца да ўчаст ка. З су се-
дам па-доб ра му да мо віц ца не 
ўда ло ся, і муж чы на вый шаў на 
сця жы ну вай ны. Ку ды толь кі ён 
не звяр таў ся са сва ёй скар гай: 
і да мяс цо вых улад, і ў га зе ту, і 
ў аб лас ныя ін стан цыі. Пен сі я не-
ру пра па ноў ва лі ін шы на дзел, 
але яго гэ та не за да во лі ла. Ён 
лі чыць, што ад яго прос та ад-
мах ну лі ся. Аляк сандр Раз га наў, 
не ста вя чы пад су мнен не спра-
вяд лі васць і кам пе тэнт насць 
сва іх ка лег, якія зай ма лі ся гэ-
тай «зя мель най» спра вай, па-
абя цаў ра за брац ца. На ват ка лі 
за яў нік «пе ра гі нае пал ку», трэ-
ба да кан ца зра зу мець, чым ён 
кі ру ец ца. У ча ла ве ка не па він на 
за ста вац ца ад чу ван ня, што яго 
іг на ру юць. Ка лі ён не мае ра цыі, 
трэ ба даць гэ та зра зу мець.

Чым тэ ры то рыя 
«ды хае»

— Дэ пу та ты роз ных уз роў-
няў па він ны быць на су вя зі, — 
упэў не ны Аляк сандр Раз га наў. 
— Дзя ку ю чы Свят ла не Сці шан-
ко вай, Яў ге ну Драз до ву і ін шым 
ма ім па плеч ні кам я заў сё ды ве-
даю, чым «ды хае» той жа Ма гі-
лёў скі ра ён. З ін шы мі ра ё на мі, 
якія ад но сяц ца да ма ёй акру гі, 

так са ма ёсць цес ныя кан так ты. 
Гэ тыя су вя зі на пра ца ва ны яшчэ 
ў бы лыя га ды, ка лі я зна хо дзіў-
ся на роз ных кі ру ю чых па са дах. 
Я ні ад ка го не ўтой ваю ну мар 
свай го тэ ле фо на. Ка лі ча ла век 
па зва ніў ноч чу, зна чыць, у гэ-
тым бы ла па трэ ба. Мне со рам-
на, ка лі я, ся лян скі сын, баць ка 
яко га ва я ваў на фрон це, бу ду 
ся дзець склаў шы ру кі і не рэ-
ага ваць на зва ро ты лю дзей 
— які мі б не да рэ чны мі яны не 
зда ва лі ся на пер шы по гляд. Я 
шмат ра зоў пе ра кон ваў ся: дро-
бя зяў у жыц ці не бы вае. Як і ў 
тым, што больш за ўсё цэ ніц-
ца тое, што ро біц ца для ся бе. 
Па мя таю, як з'я ві ла ся пер шая 
клум ба ў аг ра га рад ку Ус ход. Я 
звяр нуў ся да ін шых: а чым вы 
горш? З та го ча су жы ха ры заў-
сё ды са джа юць там квет кі.

— Дэ пу та ту, які пра цуе дру гі 
тэр мін, ляг чэй вы ра шаць пы-
тан ні?

— На дру гі тэр мін заў сё ды 
больш скла да на іс ці, чым на 
пер шы. Трэ ба спа чат ку пра ана-
лі за ваць: а што ты ка рыс на га 
зра біў для сва іх зем ля коў? Ка лі 
вы браў та кі шлях — слу жыць 
на ро ду — трэ ба іс ці ім да кан ца. 
Тое, што та бе да вя ра юць лю дзі, 
да дае ад каз нас ці.

— А на што час цей за ўсё 
скар дзяц ца?

— Час цей за ўсё звяр та юц ца 
з праб ле ма мі па во да за бес пя-
чэн ні, доб ра ўпа рад ка ван ні да-
рог, з жыл лё ва-ка му наль ны мі 
пы тан ня мі, — пе ра ліч вае Аляк-
сандр Раз га наў. — Шмат пры-
хо дзіц ца раз гля даць спраў па 
зя мель ных участ ках, пад во зе 
лю дзей. Вя до ма, адзін дэ пу тат 
та кія праб ле мы вы ра шыць не 
мо жа — у яго ня ма фі нан са вых 
срод каў. Ра зам з вы ка наў чай 
ула дай аб мяр коў ва ем пы тан ні 
і шу ка ем шля хі вы ра шэн ня. Сё-
ле та на рэш це «зні ма ем» праб-
ле му па ка на лі за цыі ў вёс цы 
Ма ха ва. А ле тась за бяс пе чы лі 

ва дой і га зі фі ка ва лі вёс ку Ся-
лец. Тое, што я быў кі раў ні ком 
ра ё на, вель мі да па ма гае. На 
пры ёме з вы бар шчы ка мі ад чу-
ваю ся бе ўпэў не на, ад ра зу ра-
зу мею, чым і як мож на да па маг-
чы. А вось ад пус тых абя цан няў 
ус трым лі ва ю ся — інакш ні я ка га 
да ве ру не бу дзе.

Заў сё ды да ступ ны
— Для дэ пу та та мяс цо ва га 

ўзроў ню вель мі важ ная пад-
трым ка ка лег вы шэй ша га звя-
на, — лі чыць стар шы ня Ра-
дам лян ска га сель ска га Са-
ве та Ча вус ка га ра ё на Анд рэй 
РА ГУ ЕЎ. — І я вель мі ўдзяч ны 
за тыя па ра ды і да па мо гу, якія 
дае Аляк сандр Раз га наў. Дзя-
ку ю чы яму шмат ка рыс на га 
зроб ле на для на сель ніц тва. Ад-
ной чы ад мя ні лі пят ніч ны аў то-
бус ны рэйс Ча ву сы—Ра дам ля, 
які ка рыс таў ся па пу ляр нас цю. 
Але пас ля та го, як умя шаў ся 
Раз га наў, рэйс вяр ну лі. З да-
па мо гай Аляк санд ра Іва на ві ча 
ўда ло ся ад ра ман та ваць не-
каль кі ву ліц, якія зна хо дзі лі ся 
ў вель мі дрэн ным ста не. А за 
мі ну лыя 2 га ды зра бі лі доб рую 
ас фаль та ва ную да ро гу ад на-
ша га аг ра га рад ка да Ча ву саў. 
Да гэ та га тут бы ла звы чай ная 
гра вій ка — ня гле дзя чы на тое, 
што ў 2006 го дзе вёс ка атры-
ма ла ста тус аг ра га рад ка. Мне 
ім па нуе, што Аляк сандр Іва на-
віч заў сё ды за ста ец ца да ступ-
ным і нос, як не ка то рыя ін шыя, 
не за дзі рае. Та му і вы бар шчы кі 
ста вяц ца да яго з асаб лі вы мі 
да ве рам і па ва гай.

— Сва ім ап ты міз мам ён за-
ра жае ўсіх, — да паў няе ка ле-
гу стар шы ня Чэ ры каў ска га 
рай са ве та Ган на ЦІ ХА НА ВА. 
— Да яго лю дзі ідуць і з аса біс-
ты мі пы тан ня мі, і прос та па ві-
тац ца. Ён з усі мі доб ра зыч лі вы 
і ўваж лі вы. Ка лі б усе дэ пу та-
ты та кі мі бы лі, мы б праб лем 
не ве да лі!

У ЖЫЦ ЦІ ДРО БЯ ЗЯЎ НЕ БЫ ВАЕ...У ЖЫЦ ЦІ ДРО БЯ ЗЯЎ НЕ БЫ ВАЕ...

За да чы дэ пу тац ка га кор пу су бы лі аб мер ка ва ны 
на дру гой се сіі Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў.

Іні цы я ты ву пад тры ма юць
Рэа ліі та кія, што коль касць сель скіх жы ха роў у на шай кра-

і не ня ўхіль на ска ра ча ец ца, і та му да во дзіц ца ап ты мі за ваць 
струк ту ру ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня. Гэ та вя дзе да лік ві да-
цыі ад ных і тэ ры та ры яль на га ўзбуй нен ня ін шых сель са ве таў. 
Ад нак праб лем менш не ста но віц ца. Сель скае на сель ніц тва 
ста рэе, а зна чыць, уз рас тае па трэ ба ў са цы яль най аба ро не, 
ме ды цын скім аб слу гоў ван ні. Уліч ва ю чы, што ў сель вы кан ка мах 
сён ня пра цу юць уся го два-тры спе цы я ліс ты, ба чыць праб ле мы 
лю дзей, сіг на лі за ваць пра іх, са дзей ні чаць іх свое ча со ва му вы-
ра шэн ню мо гуць дэ пу та ты, якія жы вуць по бач. Усе яны без вы-
клю чэн ня па він ны пра ца ваць ак тыў на, каб у мяс цо вых Са ве таў 
не бы ло «сла бых звё наў», фар ма ліз му ў ра бо це.

— Ча ка ем ад на род ных вы бран ні каў мак сі маль най ад да чы, 
са свай го бо ку га ран ту ю чы мак сі маль ную пад трым ку іні цы я тыў, 
— адзна чыў стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў Ігар ЖУК.

На прык лад, ужо ста ла нор май, што дэ пу та ты мяс цо вых 
Са ве таў ува хо дзяць у склад агляд ных ка мі сій, якія па він ны 
пры маць эфек тыў ныя ме ры ў тых вы пад ках, ка лі не ство ра ны 
бяс печ ныя ўмо вы пра жы ван ня па жы лых лю дзей і ін ва лі даў. 
Што год пра во дзіц ца аб сле да ван не ква тэр гэ тай ка тэ го рыі гра-
ма дзян, ім да па ма га юць у ра мон це пе чаў, элект ра пра вод кі, 
ва ўста ноў цы і за ме не па жар ных апа вя шчаль ні каў. Ад нак ці 
заў сё ды гра мад скія ак ты віс ты, дэ пу та ты (па вод ле за ка на даў-
ства, ме на ві та Са ве ты дэ пу та таў ка ар ды ну юць ра бо ту ор га наў 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня) на спра ве тры ма юць сі ту а цыю 
пад кант ро лем і ро бяць свое ча со выя за ха ды, каб жыл лё бы ло 
па жа ра не бяс печ ным? Сё ле та ў воб лас ці на па жа рах за гі ну ла 
больш за 40 ча ла век, пе ра важ на — па жы ло га ўзрос ту. Пры чым 
гэ та зда ры ла ся не толь кі з-за п'ян ства і не па ту ша най цы га рэ ты, 
але і па пры чы не не вы ка нан ня эле мен тар ных нор маў бяс пе кі.

Заахвоціць матэрыяльна
Гро дзен шчы на бы ла пер шым рэ гі ё нам, дзе ад на ві лі ін сты тут 

сель скіх ста рас таў. Экс пе ры мент ака заў ся па спя хо вым і рас-
паў сю дзіў ся на ўсю кра і ну. Сён ня толь кі ў Пры ня мон ні аба вяз кі 
ста рас таў вы кон ва юць 2,5 ты ся чы ча ла век — гэ та, як пра ві ла, 
най больш аў та ры тэт ныя на вёс цы лю дзі, якія з сель вы кан ка-
мам, ра ён най ула дай ста ра юц ца вы ра шаць на дзён ныя праб ле-
мы сва іх зем ля коў. І пра віль на ро бяць у тых ра ё нах, дзе ста рас-
таў за ах воч ва юць не толь кі ма раль на (ім ёны мно гіх за не се ны ў 
Кні гу сла вы ці на Дош ку па ша ны), але і ма тэ ры яль на.

Усе доб рае і па зі тыў нае трэ ба на леж ным чы нам сты му ля-
ваць, лі чыць стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
Краў цоў. На прык лад, ле тась Гро дзен скі аб лас ны Са вет дэ пу-
та таў пры няў ад па вед нае ра шэн не і прэ мі ра ваў за ра бо ту з 
та ле на ві тай мо ла дзю 177 пе да га гіч ных ра бот ні каў, трэ не раў-
вы клад чы каў па спор це (уво гу ле вы пла ча на больш за 660 міль-
ё наў руб лёў). Акра мя та го, 39 на ву чэн цаў і сту дэн таў у мі ну лым 
го дзе ма тэ ры яль на за ах во ча ны па вы ні ках алім пі яд, твор чых і 
спар тыў ных ме ра пры ем стваў. Та кія ра шэн ні пры ня ты і шэ ра гам 
ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў. Ад нак не ўсі мі. А пад трым лі ваць 
пе да го гаў і та ле на ві тую мо ладзь вар та ў кож ным ра ё не.

Акра мя та го, трэ ба пры ву чаць лю дзей да па рад ку з да па мо-
гай ад па вед ных кон кур саў (на леп шы двор, пад' езд, ся дзі бу, ву-
лі цу) і не шка да ваць гро шай на за ах воч ван не пе ра мож цаў.

Ужо не ў адзі но це
У шас ці ра ё нах Гро дзен скай воб лас ці (Во ра наў скім, Дзят лаў-

скім, Іў еў скім, Лід скім, Сло нім скім і Смар гон скім) па жы лыя адзі-
но кія лю дзі ка рыс та юц ца та кой фор май уза ем най пад трым кі, як 
да мы су мес на га пра жы ван ня. Сут насць за клю ча ец ца ў тым, што 
лю дзі, якім цяж ка ся бе аб слу гоў ваць у сва ёй ха це, утрым лі ваць 
у на леж ным ста не пяч ное ацяп лен не, элект ра пра вод ку і г. д., 
мо гуць з'е хац ца ў адзін вя лі кі дом, які ад па вя дае ўсім па тра ба-
ван ням бяс пе кі. І пра жы ваць там у год ных умо вах, да па ма га ю чы 
адзін ад на му, пад па тра на там са цы яль ных ра бот ні каў. Пры чым, 
ка лі аб ста ля ваць дом су мес на га пра жы ван ня ўсім не аб ход ным 
(з да па мо гай срод каў бюд жэ ту і спон са раў), бюд жэт ныя за тра ты 
бу дуць знач на мен шыя ў па раў на нні з до мам-ін тэр на там. Да та го 
ж лю дзі не зна хо дзяц ца ў рам ках пэў на га рас па рад ку, пры жа-
дан ні мож на зай мац ца пры ся дзіб най гас па дар кай.

Сё ле та ад крыц цё та кіх да моў пра ду гле джа на ў Ваў ка выс кім, 
Гро дзен скім, Ка рэ ліц кім, На ва груд скім, Аст ра вец кім, Ашмян-
скім, Свіс лац кім, Смар гон скім і Шчу чын скім ра ё нах. Вель мі 
важ на, ад зна ча ла ся на се сіі, каб дэ пу та ты па са дзей ні ча лі на 
мес цах у пад бо ры ад па вед ных бу дын каў і іх аб ста ля ван ні на 
су час ным уз роў ні. А, га лоў нае, не аб ход на да нес ці гэ тую ін фар-
ма цыю да адзі но кіх па жы лых лю дзей.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

На ват ка лі за яў нік «пе ра гі нае пал ку», 
трэ ба да кан ца зра зу мець, чым ён кі-
ру ец ца.  У ча ла ве ка не па він на за ста-

вац ца ад чу ван ня, што яго іг на ру юць.

ДА ВЕД КА 
«ЗВЯЗ ДЫ»

Аляк сандр РАЗ ГА НАЎ 
— дэ пу тат Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пер ша га, чац вёр та га і пя-
та га склі кан няў. На мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі-
сіі па аграр ных пы тан нях. 
Вы бі раў ся дэ пу та там Між-
пар ла менц кай асамб леі Еў-
ра зій скай эка на міч най су-
поль нас ці, чле нам Ка мі сіі 
па аг ра пра мыс ло вай па лі-
ты цы, пры ро да ка ры стан ні 
і эка ло гіі.

Па моч нік дэ пу та та Фё дар Кар та шоў Па моч нік дэ пу та та Фё дар Кар та шоў 
па зна чае ў на тат ні ку на ба ле лыя «кроп кі».па зна чае ў на тат ні ку на ба ле лыя «кроп кі».

СЕ СІЯ

ПРА СА МАЕ 
ВАЖ НАЕ

За апош нія не каль кі га доў 
Уз дзен скі ра ён не па зна-
валь на змя ніў ся, па пры-
га жэў. Гэ та ад зна ча юць і 
шмат лі кія гос ці, што пры-
яз джа юць сю ды. А па ра дак 
на зям лі тут на вод зяць та-
ла кой: мяс цо выя жы ха ры 
і ўла да, ар га ні за цыі, прад-
пры ем ствы, уста но вы, дэ-
пу та ты.

— Са праў ды, шмат зроб ле на па 
доб ра ўпа рад ка ван ні на се ле ных пунк-
таў, — па га джа ец ца стар шы ня Уз-
дзен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу-
та таў Ігар ПЯТ РО ВІЧ. — У пры ват-
нас ці, па за ме не ага ро джаў, ра мон це шах та вых 
ка ло дзе жаў, на вя дзен ні чыс ці ні на пры ват ных 
пад вор ках. І тут вар та ска заць, ста ра юц ца са мі 
гас па да ры: аб ра за юць дрэ вы, бе ляць іх, фар бу-
юць плот. Сло вам, імк нуц ца, каб бы ло не горш, 
чым у су се да. І гэ та вель мі доб ра, што псі ха ло гія 
лю дзей мя ня ец ца, што яны імк нуц ца да чыс ці ні 
ў сва ім два ры, вёс цы.

Свой плён пры но сіць і пра фі лак тыч ная ра бо та 
на мес цах, у кож ным сель са ве це, на се ле ным пунк-
це. У ра ё не пра цуе штаб па на вя дзен ні па рад ку, 
дзе вы ра ша юц ца шмат лі кія пы тан ні, у тым лі ку і 
па зно се пус ту ю чых і ста рых бу дын каў, за вор ван ні 
зя мель ных участ каў, пры цяг нен ні іх у се ва зва рот. 
На сён няш ні дзень зне се на 11 да моў, дзе ні хто не 
пра жы ваў. Але гэ та не мя жа, лі чыць Ігар Ана толь-
е віч, ле там і во сен ню ра бо та пра доў жыц ца.

Як звы чай на, з на ступ лен нем вяс ны, на пя рэ-
дад ні Вя лі ка дня, Ра даў ні цы, Дня Пе ра мо гі кло па-
таў у стар шы няў сель скіх Са ве таў пры баў ля ец ца 
— трэ ба доб ра ўпа рад ка ваць гра мад скія мо гіл кі, 
мес цы ма са вых па ха ван няў. Але пе ра да ваць мо-
гіл кі на ба ланс жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
ў ра ё не не збі ра юц ца. Ча му?

— У ка му наль ні каў і так ха пае спраў. Ме на ві та 
на іх аб слу гоў ван ні свід ра ві ны з ва дой піт но га 
пры зна чэн ня. Яны зай ма юц ца цэнт ра лі за ва ным 
збо рам цвёр дых бы та вых ад хо даў, — тлу ма чыць 
сваю па зі цыю стар шы ня рай са ве та. — Бяс-
спрэч на, на даць мо гіл кам ад па вед ны вы гляд, 
акуль ту рыць — спра ва цяж кая і ад каз ная. Але з 
да па мо гай служ баў ЖКГ, сель скіх Са ве таў, ар-
га ні за цый і прад пры ем стваў, што зна хо дзяц ца 
на іх тэ ры то рыі, нам гэ та ўда ец ца.

На прык лад, усе гра мад скія мо гіл кі ага ро джа-
ны. Але на не ка то рых, дзе гэ та зроб ле на ра ней, 
ага ро джы па тра бу юць за ме ны. Сё ле та ўста на ві-
лі да брот ныя бе тон ныя ага ро джы на двух мо гіл-
ках: у Азёр скім і Сла бад скім сель са ве тах. Гэ тую 
ра бо ту пла ну юць пра цяг ваць і да лей.

Вя до ма, ёсць тут і свае праб ле мы: част ка па-
ха ван няў зна хо дзіц ца ся род ста рых, трух ля вых 
дрэў, якія ства ра юць не бяс пе ку як для пом ні каў, 
так і для лю дзей. А вы да ліць та кія на са джэн ні 
— да ра гое за да валь нен не. Па-пер шае, трэ ба 
вы клі каць аль пі ніс таў, якія ма юць спе цы яль нае 
аб ста ля ван не, тэх ні ку. Па-дру гое, за кож нае спі-
ла ва нае дрэ ва трэ ба за пла ціць у ся рэд нім паў-
та ра міль ё на руб лёў. Не ха пае і кан тэй не раў для 
смец ця. Лю дзі, што на вед ва юць ма гі лы сва я коў, 
вы кід ва юць не па трэб шчы ну за ага ро джу. І гэ тыя 
звал кі трэ ба свое ча со ва ра за браць.

Але тут зна хо дзяць вый сце з сі ту а цыі. У пры-
ват нас ці, пры цяг ва юць сель гас прад пры ем ствы, 
якія ма юць не аб ход ную тэх ні ку і па груз чы кі. Яны 
і вы во зяць за ва лы на па лі го ны.

Уся го ж на Уз дзен шчы не 67 гра мад скіх мо-
гі лак. Акра мя та го, на ліч ва ец ца 108 во ін скіх 
па ха ван няў, у тым лі ку 104 — ча соў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, 1 — гра ма дзян скай вай ны, 3 
ма гі лы во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. Ба дай, са мае 
ма са вае па ха ван не — на яў рэй скіх мо гіл ках ка ля 
рай цэнт ра. У 12 брац кіх ма гі лах ля жыць больш 
як 3 ты ся чы ча ла век: мір ныя жы ха ры, во і ны, пад-
поль шчы кі і пар ты за ны, зні шча ныя фа шыс та мі. 
Ле тась тут прай шла рэ кан струк цыя.

Усе ма са выя па ха ван ні за ма ца ва ны за прад-
пры ем ства мі і ар га ні за цы я мі, якія пад трым лі ва-
юць тут чыс ці ню і па ра дак, ла дзяць су бот ні кі. 
Та му ўсе яны зна хо дзяц ца ў доб рым ста не: па-
бе ле ны, па фар ба ва ны. Мяс цо выя ўла ды так са-
ма пад трым лі ва юць у гэ тай спра ве. Свед чан не 
та кой да па мо гі — вы дат коў ван не з ра ён на га 
бюд жэ ту срод каў на за ме ну ста рых пом ні каў і 
ага ро джаў, доб ра ўпа рад ка ван не.

— Так што нам не со рам на пе рад па мяц цю 
за гі ну лых, іх дзя цей і ўну каў, якія пры едуць на 
Дзень Пе ра мо гі па кла ніц ца пра ху сва іх прод каў, 
— пад су ма ваў Ігар Пят ро віч.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ.

ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

ПЕ РАД ПРОД КА МІ 
НЕ СО РАМ НА

НО ВЫЯ, 
БОЛЬШ 

УМЯ ШЧАЛЬ НЫЯ
Пя ці ва гон ныя элект-

ра цяг ні кі рэ гі я наль ных 
лі ній біз нес-кла са з 1 мая 
пачалі кур сі ра ваць па 
марш ру тах Мінск — Ба-
ра на ві чы, Ба ра на ві чы — 
Брэст і Мінск — Ор ша.

Но выя са ста вы вы твор-
час ці швей цар скай кам па ніі 
замянілі на на зва ных участ-
ках менш ёміс тыя ча ты рох ва-
гон ныя цяг ні кі. Апош нія бу-
дуць за дзей ні ча ны на ін шых 
марш ру тах, у тым лі ку Мінск 
— Баб руйск. Рас клад руху і 
кошт пра ез ду пас ля з'яў лен ня 
пя ці ва гон ных элект ра цяг ні коў 
за сталіся ра ней шы мі.

Пя ці ва гон нныя элект ра-
цяг ні кі рэ гі я наль ных лі ній 
біз нес-кла са, якіх ця гам 2013-
2014 га доў бы ло па стаў ле на 
шэсць, ма юць шэ раг пе ра ваг у 
па раў на нні са сва і мі па пя рэд-
ні ка мі — ча ты рох ва гон ны мі. 
Як рас па вя лі ў прэс-цэнт ры 
Бе ла рус кай чы гун кі, но выя 
са ста вы най перш больш умя-
шчаль ныя, у іх пра ду гле джа-
на 302 мес цы для ся дзен ня (у 
ча ты рох ва гон ных — 216 та кіх 
мес цаў).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

17 июня 2014 г. в 10.00 в зале Ченковского сельисполкома по адресу: п. Ченки, ул. Октябрьская, 16 
СОСТОИТСЯ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Адрес земельного участка
№ участка 

(лота)
Площадь 

участка, га
Кадастровый номер участка

Начальная цена 
участка (рублей)

Размер задатка 
(рублей)

Расходы по организации 
и проведению аукциона, подлежащие 
возмещению победителями аукциона 

в бел. руб. 

Гомельская область, Гомельский район, п. Ченки:

1. ул. Зеленая, У-18 1 0,1488 321086808602000064 52 391 300 5 239 100 1 506 900

2. ул. Зеленая, У-10А 2 0,1000 321086808602000065 35 209 200 3 520 900 1 506 850

Условия проведения аукциона: 
1. К участию в аукционе допускаются граждане РБ, подавшие в комиссию 

в указанные в объявлении сроки соответствующее заявление с приложением 
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в объявлении расчетный счет задаток. Аукцион признается не состоявшимся 
в случаях, если: заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя 
участниками; ни один из участников аукциона после трехкратного объявления 
первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников 
аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем. 

2. Информацию о месте размещения земельных участков, характеристик 
их расположения, условиях развития территории можно получить по адресу: 
п. Ченки, Гомельский район, Гомельская область, ул. Октябрьская, 16 
и тел. 8 (0232) 96 11 90, 8 (029) 139 14 59, 96 14 59; ознакомление на местности 
расположения участков проводится каждую среду с 8.00 до 14.00. 

3. Задаток в сумме 10% от начальной цены участка в белорусских рублях на 
р/с 3641414240030 ЦБУ 305 ф-л 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 151501664, 
УНП 400178309, код платежа 04901 вносится не позднее чем за три дня до даты 
проведения аукциона. 

4. Заявление на участие в аукционе с указанием адреса и кадастрового 
номера земельного участка принимаются с даты публикации извещения и 

заканчиваются за три рабочих дня до даты проведения аукциона по адресу: 
п. Ченки, ул. Октябрьская, 16 Гомельского района Гомельской области. 

5. Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задаток в размере, установленном для каждого 
земельного участка. 

6. Для участия в аукционе необходимо предоставить: 
- заявление на участие в аукционе: 
- заверенную банком копию платежного поручения, квитанцию о внесении 

задатка на расчетный счет; 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей граж-

дан — нотариально удостоверенную доверенность. 
7. Местный исполнительный комитет вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до назначенной даты 
его проведения. 

8. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается при оплате стоимости 
земельного участка. 

9. Победитель аукциона в 10-дневный срок оплачивает стоимость приоб-
ретенного участка, затраты на организацию и проведение аукциона, на изго-
товление документации по аукциону и расходы, связанные с опубликованием 
объявления. 

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 11 июня 2014 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№ 

лота
Адрес земельного участка, 

кадастровый номер
Площадь земельного 

участка, га
Инженерная 

инфраструктура
Начальная цена, 

руб.
Расходы по подготовке землеустрои-

тельной документации, руб.
Задаток (руб.)

1
д. Свидно, ул. Центральная, д. 5Б 

623284605201000090
0,1500 электричество, водопровод 13 010 850 4 737 850 1 301 100

2
д. Гаище, ул. Центральная, д. 20 

623284601301000107
0,1500 газ, электричество, водопровод 17 646 900 4 860 050 1 764 700

Задаток в размере 10% от начальной цены земельного участка перечисляет-
ся на р/с 3600619101109 в ЦБУ № 611 филиала № 500 Минское управление ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ул. Пролетарская, 1, УНН 600181577, код 04901. 
Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и воз-
местить расходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации. 
Все участники могут ознакомиться с земельными участками и документацией 

на них. Иные обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона 
оговорены в условиях его проведения.

Аукцион состоится 11 июня 2014 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. 
Тимчука, д. 6, ком. 7. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Последний день приема заявлений 5 июня 
2014 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 54350, 55056, 55473. 


