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Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ

-Ё
н прын цы по вы, пра ца ві-
ты, свой ча ла век ся род 
вяс коў цаў, — ка жа пра 

Ця ро хі на стар шы ня Стаў бун ска га 
сель ска га Са ве та Мі ха іл Гры шач-
кін. — У яго шмат цка вых ідэй: як 
на даць вёс цы пры ваб ны вы гляд, 
як пад ах во ціць жы ха роў з па ва гай 
ста віц ца да ўся го, што ўзве дзе на 
па пя рэд ні мі па ка лен ня мі, пра яў-
ляць што дзён ную куль ту ру, тры-
маць у па рад ку пад вор'і.

Ула дзі мір Іва на віч стаў не толь кі 
ста рас там на се ле на га пунк та, але і 
ўзна ча ліў бры га ду па даб ра ўпа рад-
ка ван ні, ство ра ную пры сель скім 
Са ве це. Ён і яшчэ тры вяс коў цы 
зай ма юц ца на вя дзен нем па рад ку 
на ву лі цах, аб улад коў ва юць мес цы 
ад па чын ку на вяс ко вых скры жа ван-
нях. Ад ной з «кро пак» та ко га ад па-
чын ку ста ла цэнт раль нае вяс ко вае 
скры жа ван не, на якім Ула дзі мір 
Ця ро хін са сва і мі па моч ні ка мі ўзвёў 
мі ні я цюр ны драў ля ны за мак. Кры ху 
паз ней бу дуць змай стра ва ны лаў кі, 
сто лік, па вець ад сон ца і даж джу — 
для па да рож нікаў і жы ха роў вёс кі.

— Акра мя пля цо вак для ад-
па чын ку, ра ман ту ем ага ро джы і 
да хі, аб кош ва ем тра ту а ры, спі-
лоў ва ем ава рый ныя дрэ вы, да-
гля да ем пом нік за гі ну лым зем ля-
кам і во і нам у цэнт ры Стаў бу на, 
— рас па вя дае Ця ро хін пра фронт 
ра бот сва ёй бры га ды. — Да свя та 
вёс кі, якое ад бу дзец ца на пры кан-
цы чэр ве ня, хо чам на даць на се-

ле на му пунк ту са праў ды пры ваб-
ны вы гляд. Па ра дак — твар вёс кі, 
па ім бу дуць ацэнь ваць і нас.

Ула дзі мір Ця ро хін з дзя цін ства 
пры ву чаў ся да пра цы, рос у сям'і, 
у якой га да ва лі ся пяць хлоп цаў. 
Уро кі ся лян ска га жыц ця спат рэ-
бі лі ся яму на вай ско вай служ-
бе. 22 се зо ны ён ад пра ца ваў у 
сель скай гас па дар цы на жні ве, 

быў клас ным трак та рыс там, але 
апош нім ча сам зда роўе не да зва-
ля ла са дзіц ца за руль аў та трак-
тар най тэх ні кі. За тое бры га да па 
доб ра ўпа рад ка ван ні да зва ляе 
яму рэа лі зоў ваць сваю энер гію і 
пры но сіць да бро лю дзям.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Вет каў скі ра ён.

СВАЕ ЛЮ ДЗІ

ЯКІ Ў ВЁС КІ ТВАР?
Гэ та ве дае ста рас та Ця ро хін

Не ўза ба ве пас ля за вяр шэн ня вы ба-
раў у мяс цо выя Са ве ты на агуль ным 
схо дзе вёс кі Стаў бун Вет каў ска га ра-
ё на з яе жы ха роў быў абра ны ак тыў. 
Ула дзі мі ру Ця ро хі ну пра па на ва лі гра-
мад скую па са ду ста рас ты вёс кі.

Са стар шы нёй Кап ла нец ка га сель-
ска га Са ве та Бя рэ зін ска га ра ё на 
Лю боўю За ба ро нак едзем па вёс цы 
Га рэ ні чы. Лю боў Ула дзі мі ра ўна спы-
ня ец ца ка ля ад на го з дых тоў ных 
да моў: уздоўж ага ро джы — тра ва. 
«Аштра фую, Іва наў на! — звяр та ец-
ца яна да гас па ды ні. Тая ж ус пры мае 
за ўва гу сур' ёз на: «Зяць у вы хад ныя 
пры е дзе з го ра да дый ско сіць».

— Гэ та бы лая на стаў ні ца, вель мі пры стой-
ная жан чы на, і дзя цей вы га да ва ла спа гад лі-
вы мі: на вед ва юць род ны дом, да па ма га юць 
па гас па дар цы. Але, на жаль, ёсць і та кія 
дзет кі, што пры яз джа юць да баць коў толь кі 
для та го, каб пен сію за браць ці асве жа ва-
на га ка бан чы ка... А тыя і ра ды з ся бе апош-
нюю ка шу лю зняць: абы доб ра бы ло сы ну ці 
да чуш цы. Жы ла ў нас ад на ба буль ка. Ці хая, 
не пры кмет ная — яна ні ко лі ні з кім не сва ры-
ла ся, ні ко му дрэн на га сло ва не ска за ла. Муж 
і сын яе па мер лі, а дач ка як з'е ха ла пас ля 

шко лы ў Мінск, так ні ра зу і не бы ла ў ма ту лі. 
Едзем не як з му жам на ма шы не, а Ка ця ры на 
Сця па наў на плот па ды мае: па ва ліў ся. Муж 
ад ра зу па бег у хле ву шок, знай шоў там пад-
руч ныя ма тэ ры я лы ды пад ла таў ага ро джу.

З та го ча су Лю боў Ула дзі мі ра ўна па ча ла 
са чыць за лё сам пен сі я нер кі, тэ ле фа на ва ла: 
мо жа, якая да па мо га па трэб на. Але пен сі-
я нер ка ня змен на ад каз ва ла: «У мя не ўсё 
ёсць». Стар шы ня сель ска га Са ве та на ват 
абя ца ла сва ёй па да печ най па ха дай ні чаць 
на конт до ма-ін тэр на та для са ста рэ лых. Але 
тая ад мо ві ла ся ад пра па но вы. Ра зам з тым, 
мяс цо выя ка бе ты, ад якіх ні чо га ўта іць не-
маг чы ма, рас ка за лі Лю бо ві За ба ро нак, што 
кож ны ме сяц жан чы на вы сы лае сва ёй да чцэ 
адзін міль ён руб лёў. Як толь кі ма ці атры мае 
пен сію, дач ка тут жа і тэ ле фа нуе: маў ляў, ма-
ла за раб ляю, да та го ж ква тэ ру трэ ба пры ва-
ты за ваць... Вось і атрым лі ва ец ца, што ін шыя 
пен сі я нер кі куп ля юць у аў та лаў цы і каў ба сы, 
і цу кер кі, і роз ныя пры сма кі, а яна — толь кі 
хлеб ды па кет ма ла ка. Буль бы да вяс ны не 
ха пі ла, — су сед ка ко шык пры нес ла.

Лю боў Ула дзі мі ра ўна зноў да Сця па наў-
ны: «Да вай це пры вя зу вам мя шок буль бы». 

Але тая, як заў сё ды — у ад каз: «Не трэ ба, 
у мя не ўся го ха пае...». А ад ной чы жан чы на 
не ад ка за ла на зва нок. Стар шы ня сель ска га 
Са ве та за хва ля ва ла ся, звя за ла ся з са цы-
яль ным ра бот ні кам, якая і па ве да мі ла, што 
ба бу ля тра пі ла ў баль ні цу — ін сульт.

— Я да зва ні ла ся да дач кі, — рас каз вае 
яна. — Але ў ад каз па чу ла: «Вам пла цяць 
— вы і да гля дай це. Ня хай сель скі Са вет да-
па ма гае — яго аба вя зак. А мне яна не па-
трэб на».

Ба ба Ка ця ўсё шка да ва ла сваю адзі ную 
да чуш ку: цяж ка ёй, ад на без му жа га дуе 
ўнуч ку. І вель мі ча ка ла, ка лі ж яна з'я віц ца ў 
баль ніч най па ла це. Ад ной чы ста рая па чу ла, 
што мед сяст ра ў ка лі до ры па клі ка ла ка гось-
ці: «Ле на, ха дзі сю ды».

Ус тра пя ну ла ся: «Ле нач ка мая пры еха ла, 
да чуш ка?»... Зра зу меў шы, што па мы лі ла ся, 
змоў кла і больш не вы ма ві ла ні сло ва. Праз 
ты дзень Сця па наў ны не ста ла. Стар шы ня 
сель ска га Са ве та па ве да мі ла на ві ну да чцэ. 
«Вы ўла да — вы і зай май це ся па ха ван нем, — 
пра гу ча ла ў труб цы. — У мя не гро шай ня ма».

(Заканчэнне на 2-й стар.  «МС».)

НА ШЫІ Ў БАЦЬ КОЎ І Ў ДЗЯР ЖА ВЫ

СІ ТУ А ЦЫЯ

Ха ця 
і бяс плат на...

Бяз вы плат ная пе ра да ча но вым гас па-
да рам дзяр жаў най ма ё мас ці, якая не 
вы ка рыс тоў ва ец ца, — яшчэ не га ран-
тыя яе за дзей ні чан ня ў гас па дар чым 
аба ро це. Аб гэ тым свед чаць вы ні кі 
ма ні то рын гу, пра ве дзе на га Ка мі тэ там 
дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен скай 
воб лас ці.

У 2011—2013 гг. ра шэн ня мі Гро дзен ска-
га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў ва ўлас насць 
сель ска гас па дар чых ар га ні за цый пе рад алі 
20 аб' ек таў ка му наль най улас нас ці ра ё на, 
што не вы ка рыс тоў ва лі ся. Быц цам ні я ка га 
пры му су тут не бы ло: усё ра бі ла ся на пад-
ста ве пісь мо вых ха дай ніц тваў сель гас прад-
пры ем стваў аб вост рай вы твор чай і ін шай 
не аб ход нас ці ў гэ тых аб' ек тах. Пісь мо выя 
аб грун та ван ні да ва лі ся і ар га ні за цы я мі, якім 
на ле жа лі гэ тыя аб' ек ты не ру хо мас ці.

Ня даў няя пра вер ка па ка за ла, што 18 
аб' ек таў но выя ўлас ні кі не вы ка рыс тоў-
ва юць ні ў вы твор чай, ні ў гас па дар чай 
дзей нас ці. Пры чым пе рад імі не ста ві лі-
ся кан крэт ныя ўмо вы па ўцяг нен ні гэ тай 
ма ё мас ці ў гас па дар чы аба рот. Як вы нік, 
пе ра да дзе ныя аб' ек ты пе ра важ на пус-
ту юць, за сме ча ны роз ны мі ад хо да мі і не 
вы ка рыс тоў ва юц ца, у тым лі ку з-за ад-
сут нас ці фі нан са вых маг чы мас цяў. Ха ця 
і пе ра да дзе ны бяс плат на.

Ана ла гіч ныя фак ты не эфек тыў на га вы-
ка ры стан ня «бяз вы плат най» дзяр жаў най 
ма ё мас ці вы яў ле ны ў Ка рэ ліц кім, Дзят лаў-
скім, Свіс лац кім, Бе рас та віц кім ра ё нах. 
Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю ўзяў гэ тую 
сі ту а цыю на асаб лі вы кант роль. Ор га нам 
мяс цо вай вы ка наў чай ула ды да дзе ны ад-
па вед ныя да ру чэн ні па вы праў лен ні не га-
тыў най тэн дэн цыі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Ча му не ка то рыя за ста юц ца ўтры ман ца мі да ста лас ці?

А па ча ло ся ўсё з та го, што 
15 эн ту зі яс таў з роз ных кут-
коў на шай кра і ны вый гра лі 
гран ты Аса цы я цыі агенц тваў 
мяс цо вай дэ ма кра тыі. Для 
та го, каб атры маць гро шы 
на свае пра ек ты, яны па за-
ко не па він ны прай сці праз 
рэ гіст ра цыю Дэ парт амен та 
па гу ма ні тар най дзей нас ці 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. 13 пра ек таў Дэ-
парт амент ужо за рэ гіст ра ваў. 
Боль шасць іх аў та раў узя-
ла ся за за ду ма ныя доб рыя 
спра вы. У пры ват нас ці, 
сыр ны фес ты валь сё ле та 
прай шоў у Слаў га ра дзе 
ў ме жах пра ек та «Зро бім 
фес ты валь ра зам». У той 
жа час жы ха ры Шчу чын ска га 
ра ё на мо гуць за стац ца без 
кон на га фес ты ва лю...

З 
гас па да ром аг ра ся дзі бы «Баб-
ро вая да лі на» Але гам Ся маш-
кам я па зна ё мі ла ся на кан фе-

рэн цыі «Су пра цоў ніц тва мяс цо вых 
ор га наў ула ды і гра ма дзян». Там ён 
і рас па вёў пра сваю за ду му пра вес ці 
фес ты валь у пад трым ку бе ла рус кай 
за пра жной па ро ды ко ней.

— Фак тыч на наш пра ект стар-
та ваў ле таш няй во сен ню, ка лі пры 
Цэнт ры твор час ці дзя цей і мо ла дзі 
ў па сёл ку Аст ры но ар га ні за ва лі гур-
ток ак тыў на га ад па чын ку і вер ха вой 
яз ды «Адзі ныя з пры ро дай», — рас-
па вя дае Алег Мі ка ла е віч. — У ім зай-

ма юц ца вуч ні Аст рын скай ся рэд няй 
шко лы. За ня ткі пра во дзіць на ба зе 
сва ёй аг ра ся дзі бы («Кон ны двор» 
Кен таўр». — Аўт.) пра фе сій ны ін-
струк тар па кон ным спор це Люд мі-
ла Ба сак. Гэ тыя гурт коў цы пры муць 
удзел у рас пра цоў цы і мар кі роў цы 
ла каль ных ту рыс тыч ных марш ру таў, 
а так са ма ў фі наль най па дзеі — кон-
ным фес ты ва лі. Вы сту пяць з па ка-
заль ны мі вы ступ лен ня мі на ко нях, 
бу дуць ва лан цё ра мі па ін фар ма ван ні 
гас цей і пры бі ран ні тэ ры то рыі. Гэ тым 
фес ты ва лем мы хо чам «раз ва ру-
шыць» сель скае на сель ніц тва, пад-
штурх нуць да доб ра ўпа рад ка ван ня 
сва іх пад вор каў, па ка заць гас цям і 
ту рыс там, што ў вёс цы мож на год на 
жыць і пра ца ваць... За кошт срод-

каў пра ек та мы хо чам зра біць сцэ ну 
для пра вя дзен ня фес ты ва лю. Пас ля 
яе пе ра да дзім Аст рын ска му сель вы-
кан ка му для вы ка ры стан ня ў ін шых 
свя тах вё сак, якіх з ця гам ча су бу дзе 
больш. Га лоў нае — па чаць.

Пе ра мож цы кон кур су «Тан дэм 2» 
па чар зе рас каз ва лі пра свае пра ек-
ты, за ду мы, дзя лі лі ся па ра да мі, ідэ я-
мі. І ўсе як адзін сцвяр джа лі, што зна-
хо дзяць агуль ную мо ву з мяс цо вы мі 
ўла да мі. Што ў іх ра ё нах усе доб рыя 
іні цы я ты вы пры ма юць на ўра. І не ра-
зу ме юць, як мо жа быць па-ін ша му.

Та ды я, шчы ра пры знац ца, ад ду-
шы па ра да ва ла ся. Вось ма лай цы 
лю дзі — не скар дзяц ца на мяс цо выя 
ўла ды, не ча ка юць ка ля мо ра па го ды, 
а са мі да па ма га юць тым жа мяс цо-

вым ула дам зра біць так, каб на ма лой 
ра дзі ме жы ло ся лепш і ці ка вей. Тым 
больш ус це шы ла, што боль шасць 
пра ек таў на кі ра ва на на раз віц цё вё-
сак, якія з кож ным го дам пус це юць.

П
раз не каль кі дзён — тэ ле фон-
ны зва нок. На тым кан цы про-
ва ду чую раз губ ле ны го лас 

Але га Ся маш кі:
— У Дэ парт амен це па гу ма ні-

тар най дзей нас ці па пра сі лі, каб я 
пры клаў да па ке та да ку мен таў ліст 
пад трым кі ад рай вы кан ка ма: маў-
ляў, вы ж рэ кла му е це і пра соў ва е це 
ўвесь ра ён. Доб ра, ка жу, без праб-
лем. На ват дум кі спяр ша не ўзнік-

ла, што мо гуць уз нік нуць ней кія 
пе ра шко ды. З рай вы кан ка мам 
доб рыя ста сун кі. Тым больш 
уся дзей насць па пра ек це на кі-
ра ва на на раз віц цё па дзей на га 
ту рыз му, пад трым ку вяс коў цаў, 
пры цяг нен не ва лю ты ў дзяр жа-

ву — усё ў ад па вед нас ці з па тра ба-
ван ня мі ўра да і Прэ зі дэн та. Ну ні як 
не ча каў, што атры маю ад ва рот па-
ва рот. Амаль два тыд ні да сле да ва лі 
да га вор, по тым ка жуць: «Пра бач, мы 
ця бе не пад тры ма ем». Спа чат ку мы 
з Лю дай па ду ма лі, што яны ба яц ца 
ліш ніх кло па таў (маў ляў, ка лі ў вёс-
ку пры едуць ту рыс ты, да вя дзец ца 
платы пад фар боў ваць). Але ж мы не 
пра сі лі ні гро шай, ні да па мо гі. А мо-
жа, ар га ні за цыя, якая вы дзя ляе гран-
ты, на сця ро жы ла? Не па він на. Усё 
за кон на, не пер шы год гэ тая аса цы-
я цыя пра цуе. Ды і ў ін шых аб лас цях 
рай вы кан ка мы пад тры ма лі аў та раў 
пра ек та. Чым мы гор шыя?..
(Заканчэнне на 2-й стар.  «МС».)

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

ЭХ ВЫ, КО НІ, МАЕ КО НІ...ЭХ ВЫ, КО НІ, МАЕ КО НІ...

У Год ка ня жы ха ры Шчу чын ска га ра ё на У Год ка ня жы ха ры Шчу чын ска га ра ё на 
мо гуць за стац ца без кон на га фес ты ва люмо гуць за стац ца без кон на га фес ты ва лю

НА СЛЫХУ

ПРОС ТАЯ РЫН КА ВАЯ 
ФОР МУ ЛА:

Мя са да ра гое, 
бо сві ней ста ла менш

Даў но не бы ла на Брэсц кім цэнт раль ным 
рын ку, а ў мі ну лую пят ні цу зай шла і, што на-
зы ва ец ца, ад чу ла роз ні цу: мяс ныя ра ды ў 
па раў на нні з мі ну лым вы гля да юць сціп ла, але 
не ска заць, што сві ні ны ня ма. Яна каш туе до-
ра га і па ца не ця пер прак тыч на зраў ня ла ся з 
ця ля ці най і ма ла дой яла ві чы най, якую пра па-
ноў ва юць по бач. Ка ва лак доб рай сві ні ны мож-
на на быць па 100-120 ты сяч руб лёў за кі ло (у 
вы хад ныя, ка жуць, яшчэ да ра жэй), столь кі ж 
про сяць за ця ля ці ну. Ка лі та кое бы ло?

Ры нак
Ганд ля ры сві ні най раз маў ля юць не ах вот на, ка жуць, 

што ўсе да ку мен ты ў іх у па рад ку, за бой пра ве дзе ны 
па ўсіх пра ві лах — не ў хат ніх умо вах, а на ста цы я нар-
ных бой нях. Ві да воч на, што на рын ку ста яць не сель-
скія гас па да ры, а прад пры маль ні кі-пе ра куп шчы кі. Яны 
так са ма ста мі лі ся ад роз ных но ва ўвя дзен няў апош ня га 
ча су, та му не лі чаць за па трэб нае асаб лі ва дзя ліц ца 
сва і мі мер ка ван ня мі.

— Бя ры це лад ны ка ва ла чак, да маш няе, — за пра шае 
ўсмеш лі вая ма ла дзі ца.

Ка ва ла чак са праў ды лад ны, але я ад даю пе ра ва-
гу ка вал ку ця ля ці ны по бач, бо гэ та мя са, як вя до ма, 
менш тлус тае, больш ка рыс нае, а ца на ад ноль ка вая. 
А не ка то рыя лю дзі, што пры вык лі ўжы ваць сві ні ну, 
рас ча ра ва на ады хо дзяць ад пры лаў ка. Так, па жы лая 
пен сі я нер ка па гля дзе ла на ба чок, які ёй рас хваль ва лі, 
па чу ла кошт, уз дых ну ла і пай шла.

За апош ні год цэ ны на сві ні ну вы рас лі амаль што 
ўдвая. У ад мі ніст ра цыі рын ку ска за лі, што пра дук цы яй 
ганд люе ў асноў ным пры ват нік, та му і ца ну ён вы зна чае 
са ма стой на. Яно і зра зу ме ла. Але ж і цэн ні кі ў спе цы я-
лі за ва ных ма га зі нах сві на комп лек саў пры клад на та кія 
ж, як на ба зар ных ра дах. Так што ця пе раш нюю ца ну 
сфар мі ра ваў у шы ро кім сэн се ры нак.

Па га лоўе
І паў плы ва ла на яе, ні для ка го ўжо не сак рэт, знач-

нае па мян шэн не па га лоўя сві ней. У га лоў ным ста тыс-
тыч ным упраў лен ні Брэсц кай воб лас ці па цвер дзі лі, што 
ў па раў на нні з 1 сту дзе ня 2013 го да на па ча так гэ та га 
па га лоўе сві ней у гра мад скім стат ку па мен шы ла ся на 
100 ты сяч, а ў пры ват ным — на 60 ты сяч.

На мес нік стар шы ні аб лсель гас хар ча Сяр гей Бут ке віч 
па тлу ма чыў, што зні жэн не па га лоўя ад бы ло ся, га лоў ным 
чы нам, за кошт лік ві да цыі дроб на та вар ных фер маў, дзе 
не бы ло маг чы мас ці стро га за ха ваць са ні тар ныя нор мы 
і тэх на ло гію вы рошч ван ня сві ней. Акра мя та го, буй ныя 
сві на комп лек сы вы му ша ны бы лі пе ра гле дзець шчыль-
насць па га лоўя на квад рат ны метр пло шчы. У су вя зі з 
па гро зай аф ры кан скай чу мы нор мы ўтры ман ня вы кон-
ва юц ца без да кор на, і «ліш нія» на сель ні кі сві на га доў чых 
па мяш кан няў, на якіх ра ней ве тэ ры нар ная служ ба ча сам 
за кры ва ла во чы, прос та не да пус ка юц ца.

(Заканчэнне на 2-й стар.  «МС».)

Святлана ЯСКЕВІЧ

Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.

Для гэ та га ка ля бу дын ка 
мяс цо ва га сель вы кан ка ма 
трэ ба лік ві да ваць не па лад кі ў 
во да пра вод ным ка ло дзе жы і 
ад ра ман та ваць во да пра вод ную 
ка лон ку. Ка лі ка рэс пан дэнт вы-
ехаў на мес ца, не па лад кі ўжо 
лік ві да ва лі, але мяс цо выя на-
сель ні кі бы лі ўпэў не ны: га ран-
тыі, што сі ту а цыя не паў то рыц-
ца зноў і зноў, ня ма.

Як ад зна чыў стар шы ня Ла-
га зін ска га сель ска га Са ве та 
Анд рэй Сві бо віч, праб ле ма з 
за бес пя чэн нем ва дой жы ха-
роў ву лі цы Пад гор най ёсць. 
Тут ня даў на пра кла дзе на но-
вае ад га лі на ван не во да пра-
во да. Яно пра цуе нар маль на. 
Па ры вы зда ра юц ца на ву лі цы 
Цэнт раль най, дзе ёсць свід ра-
ві на і дзей ні ча юць ста рыя ка-
му ні ка цыі. Ву лі ца Цэнт раль ная 
зна хо дзіц ца па ўзроў ні ні жэй, 
чым ву лі ца Пад гор ная. Ка лі на 
ву лі цы Цэнт раль най зда ра ец ца 
па рыў во да пра во да, то ва да не 
да хо дзіць у да мы ву лі цы Пад-
гор най у вы ні ку пе ра па ду ціс-
ку. У ас тат нія ра ё ны вёс кі яна 
па сту пае нар маль на. Агуль ная 
пра цяг ласць во да пра вод ных 
се так на тэ ры то рыі сель ска га 

Са ве та — больш як 45 кі ла мет-
раў. Пы тан ні з якас цю сіс тэм 
уз ні ка юць і ў ін шых на се ле ных 
пунк тах. За мя ніць усе ад ра-
зу сет кі на но выя не пад сі лу 
з-за не да стат ко ва га фі нан са-
ван ня. У пер шую чар гу трэ ба 
раз бі рац ца з са мы мі праб лем-
ны мі кроп ка мі. Сё ле та, згод на 
з пра гра май «Чыс тая ва да», 
пла ну ец ца част ко ва за мя ніць 
во да пра вод ныя ка му ні ка цыі ў 
аг ра га рад ку «Ко рань»: пад рых-
та ва на пра ект на-каш та рыс ная 
да ку мен та цыя.

Ра зам з тым, ды рэк тар ра-
ён на га ўні тар на га прад пры ем-
ства «Ла гой ская ка му наль ная 
гас па дар ка» Вік тар ЛОЙ ЧЫЦ 
нам ад ка заў, што пры ня ты не-
аб ход ныя ме ры для лік ві да цыі 
не да хо паў за бес пя чэн ня ва дой 
жы ха роў ву лі цы Пад гор най. У 
пры ват нас ці, у вёс цы Ла га за 
пра ве дзе ны ра монт во да пра-
во да, ка ло дзе жа і ка ло нак. Во-
да за бес пя чэн не пра цуе ў штат-
ным рэ жы ме. Свід ра ві ны №№1 
і 2 за каль ца ва ны, а ціск у сіс тэ-
ме во да за бес пя чэн ня скла дае 
не аб ход ныя 2 ат мас фе ры.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

МЯС ЦО ВЫ ІН ТА РЭС
Бе ла русь і Літ ва ак ты ві зу юць 

су пра цоў ніц тва на ўзроў ні рэ гі ё наў

Та ва ра аба рот па між кра і на мі-су сед ка мі што год уз-
рас тае (ле тась ён пе ра вы сіў 2,3 міль яр да до ла раў), і 
пры гэ тым «цаг лін ка мі» ў агуль ны «бу ды нак» бе ла-
рус ка-лі тоў ска га су пра цоў ніц тва ста но вяц ца кан так-
ты па між рэ гі ё на мі, ор га на мі мяс цо ва га са ма кі ра ван-
ня, прад пры ем ства мі і ар га ні за цы я мі. На па глыб лен-
не ўза е ма вы гад ных су вя зяў (не толь кі ў эка но мі цы, 
але і ў ту рыс тыч най сфе ры) быў на кі ра ва ны чар го-
вы, трэ ці бе ла рус ка-лі тоў скі фо рум рэ гі я наль на га су-
пра цоў ніц тва, які ад быў ся на Гро дзен шчы не.

Кан так ты і кант рак ты
Сяб роў і во ра гаў мы ства ра ем са бе са мі, а су се дзі — ад Бо-

га, ска заў са вет нік прэм' ер-мі ніст ра Лі тоў скай Рэс пуб лі кі 
Ан та нас ВІН КУС:

— Бе ла русь — адзін з важ ней шых эка на міч ных парт нё раў 
Літ вы. Па вя ліч ва ец ца та ва ра зва рот па між на шы мі кра і на мі, 
мы па спя хо ва су пра цоў ні ча ем у сфе ры транс парт на га тран зі-
ту. І гэ тую па зі тыў ную ды на мі ку ў двух ба ко вых су вя зях ха це-
ла ся б пе ра пра ек та ваць на знач на больш шы ро кі кан тэкст у 
ад но сі нах Еў ра са ю за і Бе ла ру сі.

У на шай кра і не ўжо за рэ гіст ра ва на больш за 500 прад пры-
ем стваў з лі тоў скім ка пі та лам. Тое, што ство ра ны спры яль ныя 
ўмо вы для ін вес та раў, па цвяр джае, на прык лад, стар та вы пра-
ект лі тоў скай гру пы кам па ній «ARVІ». На тэ ры то рыі Лід ска га 
ра ё на бу ду ец ца комп лекс па пра мыс ло вай вы твор час ці і глы-
бо кай пе ра пра цоў цы мя са ін дыч кі, а так са ма ма дэр ні зу ец ца 
ве тэ ры нар на-са ні тар ны ўты лі за цый ны за вод, дзе бу дуць вы-
раб ляць пра тэ ін і кас цё вую му ку.

— У па раў на нні з ін шы мі за меж ны мі кра і на мі, ку ды мы 
ідзём са сва і мі пра ек та мі, ме на ві та ў Бе ла ру сі ад чу ва ем 
най боль шую за ці каў ле насць і пад трым ку з бо ку мяс цо вых 
улад, — ад зна чыў Ару нас МА РО ЗА ВАС, ві цэ-прэ зі дэнт 
гру пы кам па ній «ARVІ». — Ін вес ты цый ны да га вор быў 
пад пі са ны ў снеж ні 2012 го да, і ўжо сё ле та ў ве рас ні бу дзе 
за пу шча ны пер шы за вод. Для па раў на ння: у ад ной з кра ін 
бы ло га СССР мы да мо ві лі ся аб ін вес ты цы ях у 2011 го дзе, 
але толь кі ця пер за вяр ша ец ца экс пер ты за пра ек та. Та му 
збі ра ем ся пра ца ваць і ў ін шых бе ла рус кіх рэ гі ё нах. З Ма гі-
лёў скай воб лас цю пад пі са ны ме ма ран дум і ўжо вы дзе ле на 
мес ца для бу даў ніц тва та ко га ж комп лек су, як у Лід скім ра-
ё не, — не па да лё ку ад мя жы з Ра сі яй. Гэ та бу дзе экс пар та-
а ры ен та ва ны пра ект. Вя дзём пе ра мо вы аб су пра цоў ніц тве і 
з Мін шчы най.

Аль бо та кі прык лад: лі тоў ская кам па нія VMG ар га ні за ва ла ў 
Ма гі лё ве вы твор часць ДСП і мэб лі — гэ та да зво лі ла ства рыць 
1180 ра бо чых мес цаў, па вя лі чыць экс парт ны па тэн цы ял дрэ-
ва ап ра цоў чай га лі ны.

Уво гу ле ле тась ін вес ты цыі лі тоў скіх су се дзяў у бе ла рус кую 
эка но мі ку скла лі больш за 180 міль ё наў до ла раў. Доб рыя маг-
чы мас ці і ў вы твор чай ка а пе ра цыі, лі чыць па сол Бе ла ру сі ў 
Літ ве Аляк сандр КА РОЛЬ. На прык лад, у Літ ве ўжо на ла дзі лі 
су мес на з Баб руй скім за во дам трак тар ных дэ та ляў і агрэ га таў 
збор ку ма лых трак та роў.

Не толь кі на свя ты
На мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Але на 

Агей і кі раў нік ад мі ніст ра цыі СЭЗ «Грод на ін вест» Сяр гей 
ТКА ЧЭН КА за пэў ні лі лі тоў скіх парт нё раў у дзейс най пад трым-
цы ін вес ты цый ных пра па ноў мяс цо вы мі ўла да мі. У пры ват-
нас ці, па ма дэр ні за цыі гас ці ніч най гас па дар кі аль бо — у зо не 
Аў гус тоў ска га ка на ла — па ар га ні за цыі вод ных па да рож жаў 
праз тэ ры то рыю трох кра ін (Поль шчы, Бе ла ру сі і Літ вы) па ка-
на ле і Нё ма не.

Шмат пра па ноў па су мес ных пра ек тах пра гу ча ла і пад-
час на вед ван ня лі тоў ца мі ра ё наў Гро дзен шчы ны, з які мі 
ўста ноў ле ны парт нёр скія су вя зі. Дэ ле га цыі Шаў ляя і Алі ту са 
аб мер ка ва лі пы тан ні су пра цоў ніц тва з ула да мі аб лас но га 
цэнт ра і Гро дзен ска га ра ё на. Гас цей з Кай ша до ры са ў Іў еў-
скім ра ё не па зна ё мі лі з аг ра ся дзі ба мі і ўмо ва мі для ін вес та-
раў, пра вя лі «круг лы стол» з удзе лам прад стаў ні коў ма ло га 
біз не су. Парт нё раў з Ві са гі на са су стра ка лі, каб на ла дзіць 
су пра цоў ніц тва, на прад пры ем ствах Сло ні ма. А ў Ашмя нах 
прад стаў ні кам Бірш та на са па ка за лі ве ла да рож ку, якая з'я-
ві ла ся дзя ку ю чы су мес на му пра ек ту транс гра ніч на га су пра-
цоў ніц тва.

Па між рэ гі ё на мі Літ вы і Бе ла ру сі пад пі са на ўжо 70 па гад-
нен няў аб парт нёр скіх су вя зях. І да лей трэ ба не аб мя жоў вац-
ца па езд ка мі ў гос ці на свя ты, а па глыб ляць кан так ты ў эка но-
мі цы, ту рыз ме і ін шых сфе рах. Рэ гі ё нам вар та больш ак тыў на 
за няц ца фар мі ра ван нем су мес ных пра ек таў у рам ках транс-
гра ніч на га су пра цоў ніц тва, каб па мак сі му ме ска рыс тац ца 
фі нан са вай пад трым кай Еў ра пей ска га са ю за, за зна чыў па сол 
Літ вы ў Бе ла ру сі Эвал дас ІГ НА ТА ВІ ЧУС.

А за да ча ўра даў, дып ла ма таў — за бяс пе чыць як ма га 
больш спры яль ныя для кан так таў па між су се дзя мі ўмо вы на 
дзяр жаў най мя жы. Па сло вах Эвал да са Іг на та ві чу са, Літ ва 
пад трым лі вае пра цэс па спра шчэн ні ві за ва га рэ жы му па між 
Бе ла рус сю і кра і на мі Еў ра са ю за. Так са ма раз гля да ец ца пы-
тан не аб па ве лі чэн ні коль кас ці пунк таў про пус ку на бе ла рус-
ка-лі тоў скай мя жы, што ў ін та рэ сах рэа лі за цыі між ура да ва га 
па гад нен ня аб ма лым пры гра ніч ным ру ху.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ПАС ЛЯ ВЫ СТУП ЛЕН НЯ «МС»

КАБ ГРО ШЫ 
НЕ ЦЯК ЛІ Ў РА КУ...

У ну ма ры «Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня» (за 2 кра са-
ві ка г.г.) быў на дру ка ва ны ар ты кул «Гро шы — у ра-
ку». Пад ста вай для яго стаў зва рот Ула дзі мі ра Гваз-
дзец ка га, які ад свай го імя і ад імя жы ха роў ву лі цы 
Пад гор най вёс кі Ла га за Ла гой ска га ра ё на па пра сіў 
да па маг чы вы ра шыць праб ле му бес пе ра бой на га за-
бес пя чэн ня ва дой.

ПРЫ ГРА НІЧ НЫ РУХ

Алег Алег СЯ МАШ КАСЯ МАШ КА і Люд мі ла  і Люд мі ла БА САКБА САК  
аб мяр коў ва юць ад каз, аб мяр коў ва юць ад каз, 

які прый шоў з рай вы кан ка маякі прый шоў з рай вы кан ка ма


