
Пра Ана то ля Іса чан ку, 
які зна хо дзіц ца на сва ёй 
па са дзе амаль год, 
не ад ной чы да во дзі ла ся 
чуць ста ноў чыя вод гу кі. 
Ён не з тых, хто кі руе 
пра цэ сам з ра бо ча га 
ка бі не та. З ім хут чэй 
мож на су стрэц ца не дзе 
ў ра ё не, чым у Ма гі лё ве. 
На конт ін тэр в'ю мы 
да мо ві лі ся за га дзя, але 
вы зва ліц ца ад спраў у 
Ана то ля Мі хай ла ві ча ўсё 
роў на атры ма ла ся толь кі 
пад ка нец пра цоў на га 
дня. І хоць яго тэ ле фон 
час ад ча су на гад ваў 
пра ся бе, мож на бы ло ў 
больш-менш спа кой най 
аб ста ноў цы па раз ва жаць 
пра скла да нас ці і ню ан сы 
дэ пу тац кай пра цы.

— Ста віць ад зна ку ўся му 
дэ пу тац ка му кор пу су не ка-
рэкт на, але ж ска жу, што мы 
па ста ра лі ся аха піць ме на ві та 
тыя тэ мы, якія бы лі ак ту аль-
ныя і ба лю чыя для лю дзей. 
На прык лад, ма біль нае паш-
то вае аб слу гоў ван не на-
сель ніц тва. Гэ та аб са лют на 

пра віль ны на пра мак, трэ ба 
ру хац ца, ап ты мі зоў ваць вы-
дат кі, але ні ў якім ра зе не 
па гар шаць умо вы жыц ця лю-
дзей. Ча ла ве ка не аб ход на 
пад рых та ваць, у яго па ві нен 
быць пе ры яд пры вы кан ня, 
ра зу мен ня. На пэў на, спа чат-
ку трэ ба бы ло па кі нуць усё 
як ёсць і пе ра хо дзіць на пе-
ра соў ны від па слуг па сту по-
ва. Па ка заць, што ёсць і та кі 
ва ры янт. Мы ж доб ра па мя-
та ем, як па чы на ла спа жыў-
ка а пе ра цыя, ка лі ад праў ля ла 
свае ма шы ны ў ад да ле ныя 
вёс кі. Так са ма спа чат ку бы-
лі праб ле мы. А ця пер лю дзі 
яшчэ і дзя ку юць. Ма шы ны 
ста лі ін ша га ўзроў ню і якас-
ці, яны аб ста ля ва ны ўсім не-
аб ход ным, вя зуць пра дук ты 
пад за яў ку. Акра мя гэ та га, 
мож на рэ гу ля ваць і час та ту 
вы ез даў, і марш рут.

— Аса біс та мне ці ка-
вы мі зда лі ся тыя се мі на-
ры, якія вы пра во дзі це ў 
ра ё нах. Ак цэнт ро біц ца 
на тым, ча му мож на ў гэ-
тым ра ё не па ву чыц ца. У 
Глус ку, на прык лад, вель-
мі доб ра быў ар га ні за ва ны 
пры ват ні ка мі збор ма ла ка 
ў на сель ніц тва...

— Да рэ чы, пас ля су стрэ чы 
з імі мно гія ра ё ны пай шлі па 
гэ ты м шля ху — Чэ ры каў, Клі-
ма ві чы... Я люб лю ў ра бо це 
сіс тэм насць і ра зу мен не пра-
цэ су. Ра за выя ак цыі — гэ та 
не пра фе сій на. Трэ ба шу каць 
тую праб ле ма ты ку, якая ёсць, 
і шля хі яе вы ра шэн ня. Або, 
на ад ва рот, па ву чыц ца там, 
дзе гэ та ўжо вы ра ша на. 
(Заканчэнне на 2-й стар. 

«МС».)

Га рад скі па сё лак Смі ла ві чы, што ў Чэр вень скім 
ра ё не, су стрэў па фар ба ва ны мі ага ро джа мі 
і вы ме це ны мі тра ту а ра мі.
— Так, у нас лю дзі пра ца лю бі выя, кож ны 
ста ра ец ца «на вес ці гля нец» на сва іх ся дзі бах, 
тэ ры то рыі, што пры ля гае да до ма, — па га джа ец ца 
са мной стар шы ня Смі ла віц ка га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Ва лян ці на Пі ва вар. — У га рад скім 
па сёл ку і на ва коль ных вёс ках пра жы вае каля 
12 ты сяч ча ла век. Акра мя та го, у нас раз ме шча на 
сем са до вых та ва рыст ваў. На ла дзі лі доб рыя 
ста сун кі з іх стар шы ня мі, ра зам уда ло ся 
на вес ці па ра дак. Ця пер тут ня ма зва лак, ні хто 
з дач ні каў не вы кід вае смец це ў лес ці на по ле. 
Улас ні кі за клю чы лі да га во ры з прад пры ем ствам 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі на вы ваз 
бы та вых ад хо даў, вя дзём з імі ра бо ту па 
ўста ноў цы кан тэй не раў.

— І ўсё ж, якія праб ле мы больш за ўсё хва лю юць лю дзей? — 
ці каў лю ся ў сва ёй су раз моў цы.

— Сён ня ў мя не пры ём гра ма дзян, вось і па слу ха е це, з які мі 
пы тан ня мі пры хо дзяць жы ха ры сель са ве та, — ка жа Ва лян ці на 
Іва наў на (яна вя дзе пры ём кож ную се ра ду з 8 да 14 га дзін). — 
А на огул у нас усе дні пры ём ныя. Лю дзі звяр та юц ца ў лю бы 
час, ка лі ім зруч на.

Су цін і спон са ры
Іван Паў ла віч Яра шэ віч — мяс цо вы края знаў ца. А за зір нуў 

ён у сель скі Са вет, каб за пра сіць стар шы ню на ад крыц цё ме-
ма ры яль на га зна ка ў го нар за гі ну лых пад час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны жы ха роў вёс кі Жу раў ко ві чы.

— У адзін дзень, па ад ной да ро зе пай шлі на фронт Кан-
стан цін Ані сі ма віч Па тап чык і яго баць ка. Сын слу жыў ку ля-
мёт чы кам, быў цяж ка па ра не ны пад Аў гус то вым, але вы жыў. 
А ста рэй шы Па тап чык за гі нуў. Да гэ та га ча су не вя до ма, дзе ён 
па ха ва ны, шу ка ем яго ма гі лу. Сын па кляў ся, што ўша нуе па-
мяць род на га ча ла ве ка і за гі ну лых зем ля коў. Мы сва і мі сі ла мі 
па ста ві лі не вя лі кі ме ма ры ял — са мі знай шлі ка мень, зра бі лі ага-
ро джу, за дзей ні ча лі лю дзей, 
ар га ні за цыі, — рас ка заў Іван 
Паў ла віч.

А за ад но па пра сіў Ва лян ці-
ну Іва наў ну да па маг чы ар га ні-
за ваць абед для за про ша ных 
на ад крыц цё пом ні ка.

Яна па абя ца ла, што звя-
жац ца са стар шы нёй рай спа-
жыў са ю за, па ра іц ца, як гэ та 
лепш зра біць.

— Ва ўся кім ра зе гар ба ту 
ды бу лач кі га ран тую, — за пэў-
ні ла яна. — За ме ма ры я лам 
мы за ма цу ем школь ні каў. А 
па куль трэ ба там пяс ку пад-
сы паць ды пліт ку па клас ці. Ду маю, усё гэ та вы ра шым.

— У нас за рэ гіст ра ва на фір ма «Спад чы на і час», — пра-
цяг вае мая су раз моў ца. — У перс пек ты ве мяр ку ем зра біць 
па сё лак куль тур ным цэнт рам. Тут ёсць што па ка заць гас цям. 
Смі ла ві чы — ра дзі ма мас та ка Ха і ма Су ці на, у шко ле ство ра ны 
яго му зей. Ад сюль ро дам і яшчэ адзін мас так, Царфін. У нас 
пла ну ец ца між на род ны фо рум, дзе па ка жуць дзве ары гі наль-
ныя кар ці ны гэ тых мас та коў. У Смі ла ві чы пе ра нес лі і му зей 
вя до ма га кам па зі та ра Ма нюш кі. Ка ля Смі ла віч зна хо дзіц ца ся-
дзі ба Вань ко ві чаў. Гос ці змо гуць так са ма на ве даць муж чын скі 
ма нас тыр у Ля дах, му зей ма ну фак ту ры, ва люш на-лям ца вую 
фаб ры ку, Свя тую га ру са ста ра жыт ным ка пі шчам. А яшчэ мы 
хо чам зра біць алею Су ці на, маг чы ма, па ста вім там брон за вую 
фі гу ру на ша га зем ля ка, ка ва ныя пад даў ні ну лаў кі, ліх та ры. 
Мяр кую, па сту по ва ажыц ця вім свае за ду мы, ця пер жа шу ка ем 
спон са раў...

Да ро га зна чыць мно га
На шу раз мо ву пе ра пы няе чар го вы на вед валь нік — вы ка-

наў ца аба вяз каў га лоў на га ін жы не ра да рож на-бу даў ні чай 
ар га ні за цыі Аляк сандр Ха ла док. Ён на гэ тай па са дзе ня-
даў на, ра ней пра ца ваў тут май страм, пра ра бам. Аляк сандр 
Мі ка ла е віч прый шоў уз гад ніць са стар шы нёй пы тан ні па 
ўлад ка ван ні да рог.

Ва лян ці на Пі ва вар уво дзіць спе цы я ліс та ў курс спра вы, пад-
ра бяз на тлу ма чыць, на ўпа рад ка ван не якіх участ каў ёсць не-
аб ход ная да ку мен та цыя, а на якія трэ ба яшчэ ра біць пра ект. 
Вяс ной да ўла ды звяр та лі ся жы ха ры ву лі цы Юбі лей най — граз-
ка, ні пра ехаць, ні прай сці. Мік ра ра ён За рэ чан скі па бу да ва лі 
ня даў на, пра вя лі ка му ні ка цыі. Больш тут ка паць не бу дуць, 
та му і ву лі цу мож на пад сы паць.

— Што ж, бу дзем пра ца ваць, су пра цоў ні чаць. У мя не на 
дэ па зі це ля жаць гро шы ад про да жу зя мель ных участ каў. Раз-
лі чым ся з ва мі за ра бо ту, — па абя ца ла Ва лян ці на Іва наў на.

Каб па ці ка віц ца маг чы мас цю грэй да ван ня да ро гі ў вёс цы 
Верх лес, звяр нуў ся ў сель скі Са вет і ста рас та Ле а нід Мі ка ла-
е віч Шчарбак.

— Гэ та мой най леп шы па моч нік, — прад ста ві ла яго Ва лян ці-
на Іва наў на. — Вель мі ад каз ны і не абы яка вы ча ла век. Ка ва лер 
двух ор дэ наў Сла вы, шмат га доў ад пра ца ваў у Нацыянальным 
аэрапорце, уз на га ро джа ны ме да лём за асва ен не ца лі ны. Доб-
ра, што за гля нуў да мя не, бо ха це ла са ма з ім звя зац ца. У 
Верх ле се вя лі кія мо гіл кі. Там ужо быў пра ве дзе ны су бот нік, але 
трэ ба ар га ні за ваць яшчэ адзін, каб кан чат ко ва ўсё вы чыс ціць 
і па фар ба ваць ага ро джу.

— Фар бу я па ста ра юся знай сці, ад вас па тра бу ец ца толь кі 
па ве сіць аб' яву. Я ўжо пад рых та ва ла яе, — па пра сі ла Ва лян-
ці на Іва наў на.

— А яшчэ кры жы вы кід ва юць на смет нік, пас ля та го, як па-
ста вяць пом нік, — пра цяг вае Ва лян ці на Іва наў на. — Не па спя-
ваю вы во зіць. Ха чу па пра сіць ай ца Ва ляр' я на, каб про па ведзь 
пра чы таў пры ха джа нам, што нель га так ра біць. Ды і на огул, 
каб на ву чыў, як ся бе па во дзіць на мо гіл ках...

Ка лі па-люд ску
Не па спе лі за чы ніц ца дзве ры за Ле а ні дам Мі ка ла е ві чам, як 

увай шла ся мей ная па ра.
— Ха це лі б афор міць учас так у па жыц цё вае ка ры стан не, — 

па ча ла жон ка.
— На жаль, не зма гу вам да па маг чы, на ша зем ле ўпа рад-

чы ца за хва рэ ла. Але вы мо жа це звяр нуц ца ў ра ён ную служ бу, 
за пі шы це, ка лі лас ка, ну мар тэ ле фо на, — па ра і ла стар шы ня.

Праз коль кі ча су ў ка бі нет за гля ну ла і стар шы ня Чэр вень-
ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Ва лян ці на Бра ні сла ваў на 
Та ра сік:

— Пры еха ла па гля дзець, як ідзе пры ём. У Смі ла ві чах заў сё-
ды пад час пры ёму шмат гра ма дзян, — кан ста туе яна. — Зра-
зу ме ла, па сё лак вя лі кі. Ды стар шы ня спраў ля ец ца, і па моч ні кі ў 
яе вель мі пра фе сі я наль ныя. Пры ёмы вя дуць і на мес нік, і кі раў-
нік спра ва мі, і зем ле ўпа рад чык. Усе яны, як «шмат ста ноч ні цы», 
мо гуць за мя ніць ад на ад ну пры не аб ход нас ці. Зда ра ец ца, што 
ча ла век звяр та ец ца не па ад ра се, але яго не ад пра вяць на зад: 
гэ та ж свае лю дзі, вяс коў цы.

— А з які мі пы тан ня мі звяр та юц ца жы ха ры ў ра ён ны Са вет 
дэ пу та таў?—па ці ка ві ла ся ў Ва лян ці ны Бра ні сла ваў ны.

— З са мы мі роз ны мі. Але най больш на вед валь ні каў вяс-
ной, ка лі па чы на юц ца ага ро ды, па сад ка буль бы, і лю дзям 
па трэб на да па мо га. Во сен ню, ка лі на стае час збо ру ўра-
джаю, так са ма шмат лю дзей. Не ка то рыя праб ле мы вы ра-
ша ем ад ра зу на мес цы — тэ ле фа ну ем на прад пры ем ствы, 
у ар га ні за цыі, каб ака за лі са дзей ні чан не. А ка лі пы тан не 
скла да нае, па тра буе ча су, то тлу ма чым, што трэ ба па ча-
каць...

— На огул, з жы ха ра мі не аб ход на су стра кац ца, вы слу хоў ваць 
іх, тлу ма чыць, ін фар ма ваць. Ка лі з імі па-люд ску, дык і яны ўсё 
зра зу ме юць, — згод на са сва ёй ка ле гай Ва лян ці на Пі ва вар.

Уся го ў той дзень яна пры ня ла больш як 20 ча ла век.
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Мы хо чам 
зра біць 
алею Су ці на, 

маг чы ма, па ста вім 
там брон за вую 
фі гу ру на ша га 
зем ля ка, ка ва ныя 
пад даў ні ну лаў кі, 
ліх та ры... Ця пер жа 
шу ка ем спон са раў...

Нэлі ЗІГУЛЯ

Дзве част кі цэ ла га
У све це да во лі рас паў-

сю джа на прак ты ка, ка лі для 
пер са на лу атам ных стан цый 
спе цы яль на бу ду юць га ра-
ды — так бы мо віць, з ну ля. 
У нас інакш: АЭС па він на не 
толь кі па слу жыць най буй ней-
шай кры ні цай энер гіі для ўсёй 
кра і ны, але і стаць «ру ха ві-
ком» для раз віц ця ста ра жыт-
на га Аст раў ца. Дзве част кі 
ад на го цэ ла га.

— І гэ та ўда ец ца, — ка-
жа стар шы ня Аст ра вец ка-
га рай вы кан ка ма Адам КА-
ВАЛЬ КА і пра па нуе на свае 
во чы пе ра ка нац ца ў тым, што 
пы тан ні раз віц ця са цы яль най 
інф ра струк ту ры вы ра ша юц-
ца гэ так жа дак лад на, як і 
бу даў ніц тва АЭС.

На кі роў ва ем ся ў па езд ку 
па Аст раў цы. Кі раў нік ра ё на 
па каз вае но выя жы лыя да мы, 
ганд лё выя і ін шыя аб' ек ты. Ця-
пер га лоў ная за да ча ра ён ных 
улад — за бяс пе чыць да стой-
ны по быт бу даў ні коў атам най 
стан цыі. Гэ та вель мі ня прос та: 
сён ня, у асноў ным па вах та-
вым ме та дзе, тут пра цуе ка ля 
4 ты сяч спе цы я ліс таў бу даў ні-
ча га пер са на лу (пе ра важ на з 
бе ла рус кіх прад пры ем стваў, 
а так са ма ра сі я не з ген пад-
рад най ар га ні за цыі «Ні жа га-
род ская ін жы ні рын га вая кам-
па нія «Ата мэ нер гап ра ект»), 
а да кан ца го да іх коль касць 
знач на па вя лі чыц ца. Част ка 
шмат ква тэр ных да моў (уво-
гу ле іх за 3 га ды па бу да ва лі 
19) ця пер вы ка рыс тоў ва ец ца 
пад ін тэр на ты. У двух па ка-
ё вай ква тэ ры пра жы ва юць 
чац вё ра ча ла век, у трох па ка-

ёў цы — сем. Ка лі бу доў ля за-
кон чыц ца, то зро бяць кас ме-
тыч ны ра монт і раз мяр ку юць 
жыл лё ся род сем' яў.

Ап ты маль ныя 
за тра ты

Пры гэ тым на мяс цо вым уз-
роў ні трэ ба зра біць так, каб і 
фі нан са выя за тра ты бы лі ап-
ты маль ныя, і го рад вы гля даў 
пры го жа. Для гэ та га над пра-
ек та ван нем двух но вых мік-
ра ра ё наў Аст раў ца пра ца ва-
лі, не за леж на адзін ад ад на го, 
шэ раг спе цы я ліс таў, а по тым 
ка мі сія вы бі ра ла са мы леп шы 
ва ры янт. Да та го, як уз вес ці 
бу ды нак, раз раў ноў ва юць 
пля цоў ку, пра клад ва юць усе 
ін жы нер ныя сет кі, бу ду юць 
пад стан цыі, а по тым ужо бя-
руц ца за да мы, ву лі цы, тра-
ту а ры, асвят лен не, азе ля нен-
не. Ня ма ні вод на га до ма, для 
яко га ка му ні ка цыі ро бяц ца 
асоб на — яны ў ца ну для за бу-
доў шчы каў не ўва хо дзяць. А 
ад сюдь і зні жэн не кош ту квад-
рат на га мет ра жыл ля. Пры гэ-
тым да мы не пра ек ту юц ца як 
«бліз ню кі», а з пэў най ад мет-
нас цю для агуль на га рад ской 
пры ваб нас ці.

Да рэ чы, да бу даў ніц тва АЭС 
на ўвесь Аст ра вец кі ра ён бы ло 
ўво гу ле 450 па са дач ных мес-
цаў ва ўста но вах гра мад ска га 
хар ча ван ня. Але по пыт, зра зу-
ме ла, вы клі кае і пра па но ву — 
ак тыў на бу ду юц ца ста ло выя і 
ка вяр ні роз ных фор маў ўлас-

нас ці. Сё ле та — па коль кі ста-
ла праб ле ма тыч на аб служ ваць 
ужо знач на боль шую коль касць 
лю дзей — рас пач нуць бу даў-
ніц тва но ва га кор пу са ра ён най 
баль ні цы, а яе ця пе раш ні бу ды-
нак пе ра пра фі лю юць пад цэнт-
раль ную па лі клі ні ку.

Зра зу ме ла, што пра яві-
лі за ці каў ле насць і буй ныя 
ганд лё выя сет кі, тым са мым 
вы клю чыў шы за тра ты бюд-
жэ ту на гэ тую сфе ру. Толь кі 
ад на ганд лё вая струк ту ра, 
каб атры маць пра ва на за-
клю чэн не да га во ра арэн ды 
зя мель на га ўчаст ка (54 сот кі) 
за пла ці ла ў бюд жэт 3 міль яр-
ды 276 міль ё наў руб лёў. Уво-
гу ле зям ля ў Аст раў цы ця пер 
вель мі за па тра ба ва ная і каш-
туе не менш, а, мо жа, і больш, 
чым у не ка то рых знач на буй-
ней шых га ра дах.

...Пад' яз джа ем да дзвюх 
аду ка цый ных уста ноў, якія 
ня даў на пры ня лі сва іх вы ха-
ван цаў. У но вы бу ды нак пе ра-
ехаў ка лек тыў гім на зіі, а по бач 
уз ве дзе ны дзі ця чы сад-яс лі.

— У пер шыя два дні пас ля 
ўва хо дзін бы ла ка та стро фа. 
Лю дзі ў Аст раў цы пры звы ча і лі-
ся вы яз джаць з до му, каб за 10 
хві лін, да ста віў шы дзі ця да шко-
лы ці сад ка, па спець на пра цу. 
А тут та кі сто пар... Усе служ бы 
бы лі ў па ні цы. Але не ўза ба ве 
па ча лі вы яз джаць свое ча со ва, 
і сі ту а цыя нар ма лі за ва ла ся, — 
ка жа Адам Ка валь ка.

(Заканчэнне на 2-й стар. 
«МС».)

НА ПРЫ ЁМЕ

СВАЕ ЛЮ ДЗІ — 
РАЗ БЯ РОМ СЯ

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

ПА-ДА РОС ЛА МУ

ДАРОГУ 
МАЛАДЫМ
Вы ба ры 
ў ма ла дзёж ны 
пар ла мент прай шлі 
ў Мін скай воб лас ці
Больш як на 300 участ ках 
быў пра ве дзе ны пер шы этап 
вы бар чай кам па ніі. Кан ды да ты 
ў ма ла дзёж ны пар ла мент 
вы сту пі лі пе рад вы бар шчы ка мі 
з пра гра май сва ёй бу ду чай 
дзей нас ці. Пе ра мож ца мі 
ўчаст ко вых вы ба раў пры зна ны 
кан ды да ты, якія на бра лі 
най боль шую коль касць га ла соў 
(302 ча ла ве кі). На дру гім эта пе 
прай шлі акруж ныя вы ба ры ў 
вы гля дзе дзе ла вой гуль ні з 
трох час так: «ві зіт ная карт ка» 
кан ды да та, прэ зен та цыя 
пра гра мы дзей нас ці, бры фінг.

Та кім чы нам, дэ пу та та мі ста лі 
47 на ву чэн цаў уста ноў ся рэд няй, пра-
фе сі я наль на-тэх ніч най і ся рэд няй спе-
цы яль най аду ка цыі воб лас ці, а так са ма 
ак ты віс ты дзі ця чых і ма ла дзёж ных гра-
мад скіх ар га ні за цый. Мэ та ма ла дзёж-
на га пар ла мен та — са дзей ні чан не са-
цы яль най адап та цыі дзя цей і мо ла дзі 
ў су час ным гра мад стве, пад рых тоў ка 
іх да ўдзе лу ў гра мад скім і па лі тыч ным 
жыц ці дзяр жа вы, ума ца ван не і па вы-
шэн не пра ва вой ак тыў нас ці, фар мі ра-
ван не гра ма дзян скай па зі цыі.

Чле нам та ко га пар ла мен та мо жа 
стаць гра ма дзя нін Бе ла ру сі ва ўзрос-
це ад 12 да 31 го да, што пра жы вае 
на тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці. Уся го 
ў гэ тую струк ту ру ува хо дзяць 57 ча-
ла век, у тым лі ку 10 ма ла дых прад-
стаў ні коў Мінск ага аб лас но га Са ве-
та дэ пу та таў, га лоў на га ўпраў лен ня 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі, упраў лен ня аду ка-
цыі Мі набл вы кан ка ма.

Ма ла дыя пар ла мен та рыі бу дуць 
прад стаў ляць ін та рэ сы сва іх вы бар-
шчы каў на ўзроў ні аб лас ной ўла ды, 
су пра цоў ні чаць з аб лас ным Са ве там 
дэ пу та таў, ла бі ра ваць ідэі і пра ек ты 
ма ла дзёж най аў ды то рыі. Асаб лі вую 
ак ту аль насць гэ ты пра ект на бы вае ў 
су вя зі з Го дам мо ла дзі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

НА СВАЕ ВО ЧЫ

ЖЫЦЬ ПА СРОД КАХ. 
І ВЫ ЖЫЦЬ

Пры сель вы кан ка ме па спя хо ва пра цуе не вя лі кае ка му наль нае 
прад пры ем ства. Адзі нае на ўсю воб ласць

С
ён ня ў ка му наль на га 
ўні тар на га прад пры ем ства 
«Псы шчаў скае» за явак на 
во ры ва ага ро даў ня шмат — 

доб ры гас па дар пе ра вор вае зям лю 
во сен ню. Ця пер жа за маў ля юць 
куль ты ва цыю, на рэз ку рад коў.

— Па тэ ле фа нуе ба буль ка, каб ёй апра ца ва-
лі тры сот кі, — едзем апра цоў ва ем тры сот кі, 
рас каз вае ды рэк тар КУ Па Га лі на МЕЛЬ НІК. Для 
зруч нас ці лю дзей зра бі лі мак сі маль на прос ты 
раз лік. Вяс коў цу не трэ ба са мо му пры хо дзіць, 
каб унес ці гро шы ў ка су. Трак та рыст, ка лі вы-
яз джае на пры ся дзіб ны ўчас так, бя рэ з са бой 
ты па вы да га вор, ча ла век пад піс вае па пе ру, ад-
дае гро шы. Рас цэн кі за апра цоў ку сот кі лю дзі 
ве да юць, гро шы рых ту юць за га дзя. Не бу дзеш 
жа га няць па жы лую баб ку, якая з кій ком ледзь-
ве хо дзіць, у су сед нюю вёс ку па раз лік, — ка жа 
Га лі на Мі ка ла еў на.

Са мыя стой кія
Дро вы, пі ла ма тэ ры я лы так са ма па за яў ках 

лю дзям да стаў ля юць на пад во рак, вы кон ва юць 
і шэ раг ін шых дроб ных па слуг. Прад пры ем ства 
і ства ра лі пры сель вы кан ка ме во сем га доў та му 
най перш для ака зан ня па слуг на сель ніц тву. Ка лі 
па ча ла ся ак тыў ная рэ ар га ні за цыя кал га саў у бок 
іх уз буй нен ня, цэнт ры гас па да рак ака за лі ся ад 
не ка то рых на се ле ных пунк таў за дзя сят кі кі ла-
мет раў. І яшчэ: ко ней у ка лек тыў ных гас па дар ках 
амаль не за ста ло ся — яны на бы ва юць буй ную 
тэх ні ку. Не пой дзе та кая ма шы на ба буль цы ага-
род араць, бо, па-пер шае, не раз вер нец ца там, 
па-дру гое, до ра га абы дзец ца пен сі я не ру та кая 
па слу га. Вось та ды і быў пад пі са ны Указ №21, 
дзе ў пры ват нас ці га ва ры ла ся аб ства рэн ні КУ-
Паў. І па доб ныя не вя лі кія прад пры ем ствы ста лі 
ма са ва з'яў ляц ца па ўсёй кра і не.

Але, ака за ла ся, што ім вель мі скла да на вы-
жыць у но вых ры нач ных умо вах. Ста ла яс на, што 
на ад ных па слу гах на сель ніц тву эка но мі ку на-
ват ма лень кай гас па дар ча-раз лі ко вай струк ту ры 
не па бу ду еш. Па сту по ва КУ Пы па ча лі ад мі раць 

адзін за дру гім. Не ўза ба ве і тэр мін дзе-
ян не ўка за скон чыў ся.

За ста лі ся са мыя стой кія, тыя, хто 
змог раз віць ма тэ ры яль на-тэх ніч ную 
ба зу, знай шоў аб' ём ра бот, здо леў за-
ха ваць пра цоў ны ка лек тыў. У Брэсц кай воб лас ці 
та кое прад пры ем ства ад но — КУП «Псы шчаў-
скае» ў Іва наў скім ра ё не.

Па чы на лі, згад вае яго ды рэк тар, з бес пра цэнт-
най па зы кі, якую вы дзе ліў рай вы кан кам пад ства-
рэн не но вых пра цоў ных мес цаў. На той час 150 
міль ё наў бы лі вя лі кай су май, і ад даць іх ме на ві та 
ў пэў ныя тэр мі ны каш та ва ла вя лі кіх на ма ган няў. 
Але спра ві лі ся, і гэ та ста ла пер шай за гар тоў кай, 
а так са ма ўро кам. З та го ча су ні я кіх крэ ды таў 
прад пры ем ства не бра ла і жы ве дак лад на па 
срод ках. А з пер шай па зы кі ўда ло ся на быць два 
трак та ры: «МТЗ-32» і па тры ма ны «МТЗ-80» з 
пры чэ пам, гле ба апра цоў чыя агрэ га ты і аў та гід-
ра пад' ём нік, гру за вы і лег ка вы аў та ма бі лі. За 
гэ тыя га ды тэх ніч ны парк КУ Па па поў ніў ся, ку пі лі 
яшчэ лег ка вую ма шы ну і цэ лы шэ раг да па мож-
ных агрэ га таў для роз ных ві даў ра бот.

І спе цы фіч ныя за ка зы
У пер шыя ж га ды ра бо ты ста ла ві да воч на, што 

трэ ба па шы раць пе ра лік па слуг. Пер шым, што зра-
біў КУП, ста ла пі ла ра ма. Яе аб ста ля ва лі ў вёс цы 

Упі ра ва, дзе ця пер зна хо дзіц ца ўся 
ба за «Псы шчаў ска га». Ба за раз-
ме шча на на пад вор ку і ў бу дын ках 
бы лой шко лы. Шко лу даў но за кры-
лі, бо бы ло ма ла вуч няў. Бу ды нак 
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 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 гэ та вель мі 
вы гад на. (На прык-
лад, ад на з су сед-
ніх школ, якая бы ла 
ўзве дзе на па ана-
ла гіч ным пра ек це, 
за рас тае бур' я ном і 
раз валь ва ец ца.)

У пад соб ных па-
мяш кан нях Упі раў-
скай шко лы КУП 
зра біў май стэр ню 
для ра мон ту і на лад-

кі аб ста ля ван ня, склад ін стру мен таў. 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. На бы лым школь ным 
два ры чыс ці ня і па ра дак. Да ага ро джы пры вя за-
ны на вы гляд гроз ны, а на са мрэч па мяр коў ны і 
мі ра лю бі вы са бач ка-вар таў нік, яко га па да бра лі 
на ву лі цы і вы га да ва лі.

У вёс ку Упі ра ва, дзе не за ста ло ся ўжо ні вод на-
га са цы яль на га аб' ек та, з пе ра ез дам КУ Па ні бы 
вяр ну ла ся жыц цё. Па жы лыя лю дзі за хо дзяць на 
школь ны пад во рак не толь кі каб за ка заць па слу-
гу ці ку піць ней кі ма тэ ры ял, а прос та па га ва рыць, 
па гля дзець, як ідзе ра бо та. Ка лі ж ка му трэ ба 
дро вы ці шты ке ці ну, каб па пра віць ага ро джу, 
тут заў сё ды мож на на быць. 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, на пі ла ра ме зро бяць драў ля-
ную пры бі раль ню аль бо прос тую аль тан ку і ўсё 
гэ та ў сціс лыя тэр мі ны.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

ЯК ЁСЦЬ

«МА ЛЕНЬ КІ «МА ЛЕНЬ КІ 
АСТ РА ВОК АСТ РА ВОК 

МА ЁЙ ЗЯМ ЛІ»МА ЁЙ ЗЯМ ЛІ»

Барыс ПРАКОПЧЫК

Так пі саў 40 га доў та му пра Аст ра вец 
Ула дзі мір Ка рат ке віч. Ця пер го рад 
змя ня ец ца лі та раль на на ва чах — 

ра зам з бу даў ніц твам Бе ла рус кай АЭС.
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«ЛЮБ ЛЮ Ў РА БО ЦЕ 
СІС ТЭМ НАСЦЬ»

Стар шы ня Ма гі лёў ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Ана толь Іса чан ка — 

пра гра мад скае са ма кі ра ван не, 
дэ пу тац кую аса цы я цыю 

і не абы яка васць да спра вы

Га лі на Мель нік, ды рэк тар КУПа.

Аскол кі ў дрэвах.


