
Гэ тая гіс то рыя на столь кі 
пад куп ляе сва ёй шчы рас цю, 

што грэх яе не рас ка заць. 
Пен сі я нер ка з вёс кі Ха мён кі 

Сен нен ска га ра ё на вель мі 
пе ра жы ва ла, што з-за па дзен ня 

слу па, на якім зна хо дзі ла ся 
бус лі нае гняз до, птуш кі сё ле та 

мо гуць не пры ля цець.
— Гняз до бус лы ўлад ка ва лі на 

ста рым слу пе лі ніі элект ра пе ра да чы. 
Элект ры кі не пры ня лі яго, ка лі но выя 
ста ві лі. Ды ён ня даў на ўпаў сам па са-
бе... Звы чай на птуш кі на шы пры ля та лі 
2-3 кра са ві ка: спа чат ку бу сел, а по тым 
сяб роў ка яго... І ме ся цаў 5-6 тут жы лі. 
А 16 жніў ня ўжо ад ля та лі, — з хва ля-
ван нем рас па вя дае пен сі я нер ка Яні на 
Ля вонць еў на Яц ко. (На пэў на, ме на ві та 
пра та кіх ду шэў ных і муд рых лю дзей 
ка жуць, што яны — соль зям лі.)

Па вод ле слоў мяс цо вай жы хар кі, 
бус лы вяр та лі ся што год. Яны пры-
но сі лі вя лі кую ра дасць і ка рысць. У 
пры ват нас ці, пу жа лі змей і дра пеж-
ных пту шак, якія кра дуць ку рэй. І 
мы шэй елі!

— Ка лі бус лы ў нас, кар шу ны сю ды 
ўжо не за ля та юць. Птуш кі ахоў ва лі 

на шы «ма ёнт кі», быц цам во пыт ныя 
на зі раль ні кі, — пра цяг вае ба бу ля.

Вёс ка, дзе яна жы ве, не вя лі кая, 
ма ла на се ле ная. Але на жыц цё Яні на 
Ля вонць еў на, якая раз мя ня ла вось мы 
дзя ся так, не скар дзіц ца.

— Я ўвесь час у вёс цы пра жы ла: ка-
роў да іла, у па ля вод стве пра ца ва ла. Я 
ба га тая — у мя не дзве дач кі, сын, 6 уну-
каў і 4 праў ну кі! Так што ні ко га ў сель вы-

кан ка ме не трэ ба з-за мя не тур ба ваць. 
Ды і чым да па мо гуць у гэ тай сі ту а цыі? — 
раз ва жае жан чы на — Не пры му сяць жа 
пту шак тут із ноў па ся ліц ца...

Усё ж я па тур ба ваў мяс цо вую ўла-
ду. Тым больш што проз ві шча кі раў-
ні ка спра ва мі, якая ча со ва вы кон вае 
аба вяз кі стар шы ні Сту дзён каў ска га 
сель вы кан ка ма, Ха мян ко ва. Мо жа, 
ро дам з гэ тай вёс кі?

— Ту тэй шая, але ро дам не ад туль. 
А ў на ва кол лях Ха мён каў уво гу ле 
шмат бус лоў, яны і па по лі хо дзяць... 
Жы ха роў жа там — у трох да мах пя-
цё ра па ста ян на пра жы ва юць. Плюс 
дач ні кі, — рас ка за ла Свят ла на Іва наў-
на Ха мян ко ва, якая вель мі здзі ві ла ся 
пы тан ню пра бус лоў.

Пра ліў свят ло на бус лі ныя звыч кі 
Ула дзі мір Іва ноў скі, да цэнт ка фед-
ры эка ло гіі і ахо вы пры ро ды Ві цеб-
ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
П.М. Ма шэ ра ва, кан ды дат бія ла гіч-
ных на вук, вя до мы да лё ка за ме жа мі 
Бе ла ру сі ў тым лі ку і дзя ку ю чы ўні-
каль ным фо та дра пеж ных пту шак і 
ба лот.

— Вя до ма, гнёз ды птуш кі бу ду юць 
са мі. Дык чым у гэ тай сі ту а цыі ім да-
па мо жаш? Да рэ чы, бус лы мо гуць 
і са мі па кі нуць гняз до, на прык лад, 
та ды, ка лі там за вод зяц ца па ра зі ты, 
кры ва смо кі і пу ха е ды, якія асаб лі ва 
моц на да пя ка юць пту ша ня там. Ка-
лі так, птуш кі ро бяць но вае гняз до 
і жы вуць там, але праз не каль кі га-
доў мо гуць і вяр нуц ца на бы лое мес-
ца — ка лі яно ім спа да ба ла ся. Так 
што мо жа це су па ко іць ба бу лю: ка лі 

бус лы за хо чуць за стац ца ў аб лю ба-
ва ным імі мес цы, дык са мі зной дуць 
дзе па ся ліц ца... На конт та го, што бус-
лы ад пуж ва юць дра пеж ных пту шак... 
Ну, гэ та на ўрад ці... А вось ядуць яны 
са праў ды ўсё, што тра піц ца на во чы: 
мы шэй, змей, жаб...

Хо чац ца ве рыць, што сё ле та бус-
лы зноў па се ляц ца ў вёс цы, бу дуць 
ра да ваць ту тэй шых і пры ез джых. 
І ў пер шую чар гу Яні ну Ля вонць еў-
ну, якая не пры вык ла скар дзіц ца на 
жыц цё выя праб ле мы, а пад ста расць 
яе тур буе неш та больш вы со кае і ра-
ман тыч нае...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
P.S. Дня мі ві цеб скія сва я кі ба бу-

лі па ве да мі лі мне, што бу сел усё 
ж пры ля цеў! А адзін з мяс цо вых 
жы ха роў знай шоў фо та (аж 1950-х 
га доў) бус лоў, якія та ды жы лі ў 
вёс цы...

Меў ра цыю Ула дзі мір Іва ноў скі: 
не важ на, што раз бу ра на ста рое 
гняз до. Ту тэй шыя жы ха ры на зі ра лі 
за бу даў ніц твам но ва га і ча ка лі, ка лі 
ў пра ца ві та га бус ла з'я віц ца па ра. І 
не па мы лі лі ся: у хут кім ча се бус лоў 
ста ла двое!

Ме ра пры ем ства ста ла 
пра ця гам аб лас ной ак цыі 
«Ма гі лёў шчы на — тэ ры то рыя 
зда роўя», якая стар та ва ла ле тась, 
а Крас на пол ле — чар го вым 
рай цэнт рам, які дэ ман стра ваў свае 
да сяг нен ні ў азна ча ным на прам ку.

На цэнт раль най пло шчы, у пар ку і ў 
ра ён ным ма ла дзёж ным Цэнт ры куль ту-
ры і воль на га ча су «Мі раж» пра во дзі лі ся 
вы ста вы, вік та ры ны, дэ гус та цыі. Спар-
тыў ны дух уз ды ма лі спрыт ныя хлоп цы і 
дзяў ча ты на ро лі ках і ве ла сі пе дах. Ра-
ён ная гім на зія дэ ман стра ва ла кан цэрт 
юных та лен таў і пра во дзі ла кон курс ма-
люн каў на «зда ро вую» тэ ма ты ку...

Не за ста лі ся звы чай ны мі на зі раль-
ні ка мі і са мі на род ныя абран ні кі. Дэ-
пу тат Тур' еў ска га сель са ве та Жан на 
Мель ні ка ва ра зам са сва і мі ка ле га мі па 
аду ка цый най уста но ве ар га ні за ва ла 
ра бо ту фі та-ба ра. Яна са ма раз лі ва ла 
ў шклян кі дух мя ныя на стоі і пад ра бяз-
на ін струк та ва ла, які ад ча го. «Ні хто з 
жы ха роў на ша га аг ра га рад ка не ад мо-
віў ся пры няць удзел у ак цыі, лю дзі дзя-
лі лі ся зёл ка мі і яга да мі, на ват пры нес лі 
мёд і ва рэн не, — рас ка за ла яна. — А 
яшчэ зра бі лі сва і мі ру ка мі кек сы, аба-
ран кі, роз нае пе чы ва. Ад ах вот ні каў 
па спы таць ад бою не бы ло».

Га лоў ны дзяр жаў ны сан урач ра ё на 
Аляк сандр Вет раў, а па су мя шчаль ніц-
тве дэ пу тат Крас на поль ска га рай са ве-
та, вёў ак тыў ную пра па ган ду зда ро ва га 
ла ду жыц ця. Ён за пра сіў у го рад сва іх 
ка лег з Ма гі лё ва, якія кан суль та ва лі па 
пы тан нях зда ро ва га хар ча ван ня і на ват 
ар га ні за ва лі па зна валь ную вік та ры ну.

Удзел у ме ра пры ем стве пры ня ла 
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы-
я наль на га схо ду Бе ла ру сі Тац ця на Ка-
нан чук. Яна ў ра ё не час ты госць. 

— Мы вель мі ўдзяч ны ўсім, хто нас 
пад тры маў, — па дзя лі ла ся эмо цы я мі і 
стар шы ня Крас на поль ска га рай са ве-
та Ан жа лі ка Го ман. — Лю дзі змаг лі не 
толь кі пад за ра дзіц ца ста ноў чы мі эмо-
цы я мі, але і па ме раць ціск, уз ро вень 
цук ру ў кры ві. А яшчэ па каш та ваць 
зда ро вую пра дук цыю ай чын ных вы-
твор цаў — дзя куй ім, што ад гук ну лі ся 
на наш за клік і пры еха лі на ме ра пры-
ем ства. Ма гі лёў скія прад пры ем ствы 
«Да ма чай», мя са кам бі нат, бы хаў скі 
кан сер ва вы за вод ар га ні за ва лі дэ гус-
та цыю сва ёй пра дук цыі, па ра да ва ла 
і Ча вус кая рай спа жыў ка а пе ра цыя. 
Смач ных страў бы ло прад стаў ле на як 
ні ко лі шмат. Не за ста лі ся ў ба ку мяс-
цо выя ар га ні за цыя і ўста но вы. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

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

Ка лі мы са стар шы нёй Опаль ска га сель-
ска га Са ве та за зір ну лі на ба зу, тут іш ла 
рас пі лоў ка бяр вен няў на дро вы. Дрэ вы, якія 
ра бо чыя «Псы шчаў ска га» вы ся ка юць на мо-
гіл ках ды ў на се ле ных пунк тах, трап ля юц ца 
з дыя мет рам ства ла да двух мет раў. Та кія 
бяр вен ні, час та пус тыя і трух ля выя ўнут ры, 
ні дзе не рэа лі зу еш, вось і да во дзіц ца іх пе-
ра тва раць у дро вы.

Кан стан цін Мі ха ле віч, на чаль нік участ-
ка «Псы шчаў ска га», рас ка заў, што да во лі 
час та вы хо дзяць са строю пі лы. Ужо коль-
кі ін стру мен та па пса ва ла... мі ну лая вай на. 
Кан стан цін Іо сі фа віч пры нёс з пад соб кі цэ-
лую куч ку аскол каў, якія на збі ра лі ра бо чыя, 
ка лі пі ла ва лі дрэ вы на мо гіл ках у Ля да ві чах. 
Аказ ва ец ца, дрэ вы гэ тыя ста рэй шыя за Пе-
ра мо гу. Яны па цяр пе лі ў ба ях, але да ста я лі 
да на шых дзён. Тра піць пі ла «зу бам» на та-
кі агры зак ме та лу — і му сіш мя няць част ку 
ін стру мен та.

Да звол на знос
А зай мац ца зно сам дрэў ста ла маг чы ма 

та му, што КУП мае аў та гід ра пад' ём нік. За 
кошт гэ тай адзін кі тэх ні кі за бяс печ ва ец ца 
знач ны аб' ём ра бот. Каб атры маць да звол на 
знос дрэў, ра бот ні кі прай шлі пе ра пад рых тоў-
ку і атры ма лі па трэб ныя сер ты фі ка ты. Ця пер 
кож ны год на вяс ко вых ву лі цах, на сель скіх 
мо гіл ках яны пры бі ра юць сот ні дрэў. Гэ ту 
ра бо ту вы кон ва лі не толь кі ў сва ім, але і ў 
Бя ро заў скім, Дра гі чын скім ра ё нах.

Ця пер пры вод зяц ца ў па ра дак мо гіл кі 
на тэ ры то рыі вя лі ка га Опаль ска га сель са-
ве та, у склад яко га ня даў на ўвай шоў яшчэ 
адзін — Псы шчаў скі. На мо гіл кі вёс кі Свя та-
пол ка сён ня мож на за хо дзіць без асця ро гі. 
Тут усё чыс та і пры бра на. Але па коль кас ці 
і ве лі чы ні пнёў лёг ка зда га дац ца, што ня-
даў на гэ тыя ста рыя мо гіл кі ўяў ля лі са бой 
ледзь не лес з ава рый ных дрэў. Па сту по ва 
вы зва ля ец ца ад ста рых дрэў і мес ца спа чы ну 
ў вёс цы Ля да ві чы.

І та кая вя лі кая ра бо та па доб ра ўпа рад ка-
ван ні тэ ры то рыі ста ла маг чы май дзя ку ю чы 
іс на ван ню КУ Па. На прык лад, па вы ні ках мі-
ну ла га го да ў бюд жэт сель са ве та бы ло пе-
ра лі ча на 40 міль ё наў руб лёў у ад па вед нас ці 
са ста ту там (КУП пе ра ліч вае свай му за сна-
валь ні ку 22% ад пры быт ку). Бо на гро шы, што 
вы дзя ля юц ца з ра ён на га бюд жэ ту, столь кі па 
доб ра ўпа рад ка ван ні не зро біш.

Фі нан сы 
і раз лі кі

— Ле таш ні год быў для 
нас вель мі ня прос тым, — 
рас каз вае ды рэк тар КУ Па 
Га лі на Мель нік. — Над звы-
чай цяж ка бы ло зво дзіць 
кан цы з кан ца мі ў фі нан са-
вым пла не. Бы ло б пра сцей, 
каб на шы вы твор чыя парт нё-
ры свое ча со ва раз ліч ва лі ся. 
А так Дра гі чын скае ДРСУ за 
зне се ныя ле там ава рый ныя 
дрэ вы не пе ра лі чы ла да гэ-
тай па ры 39 міль ё наў руб лёў. 

Не ад дае за роб ле ныя на мі ле тась 22 міль ё ны 
і мін ская фір ма «Са юз Ін вест Буд». Апош няя 
на огул, па вод ле на шых звес так, аб анк ру ці-
ла ся і лік ві ду ец ца. На зва ныя су мы для нас — 
вя лі кія гро шы. І яны ўжо знач на абяс цэ ні лі ся. 
Ня даў на ў нас пра ца ва лі пра вя ра ю чыя. Яны 
ска за лі, што ўпер шы ню ба чаць та кое прад-
пры ем ства, яко му мно гія па він ны, а яно не 
мае даў гоў ні пе рад кім. Нам жа ні хто не 
дасць у доўг па лі ва аль бо ін стру мент. А вось 
спаг наць сваё з не дыс цып лі на ва ных парт нё-
раў бы вае над звы чай скла да на.

Але ж не як «вы кру ці лі ся» ле тась. Спа-
дзя юц ца, што ўсё бу дзе доб ра і сё ле та. З 
па чат ку го да заў сё ды скла да на з ра бо тай, 
ня ма за ка заў. З на ступ лен нем цяп ла мно-
гія ар га ні за цыі па чы на юць за каз ваць вал ку 
дрэў, ра монт да хаў на гас па дар чых па бу-
до вах, ін шую ра бо ту, за якую КУП ах вот на 
бя рэц ца.

Яшчэ прад пры ем ства зай ма ец ца збо рам 
ма ла ка ад на сель ніц тва. Праў да, аб' ёмы 

ра бо ты на гэ тым на кі рун ку за апош нія га ды 
знач на ска ра ці лі ся. Ра ней пра ца ва ла пяць 
ма ла ка збор шы каў, ця пер за ста ло ся два, 
бо на пры ват ных пад вор ках утрым лі ва ец ца 
ўся го 98 ка роў. Але ле там аб' ёмы на рых тоў-
кі так са ма вы рас туць.

Ства рыў у свой час на зва ны КУП Сяр гей 
МЕЛЬ НІК, стар шы ня Опаль ска га сель ска га 
Са ве та — ка лі яшчэ ўзна чаль ваў Псы шчаў скі 
сель скі Са вет. Апош ні тра піў пад ска са ван-
не пад час ап ты мі за цыі тэ ры то рый. Ця пер 
пра вы за сна валь ні ка пе рай шлі да но ва га 
вы кан ка ма.

— Да вя ло ся толь кі ўнес ці зме ны ў ста тут 
і пе ра пі саць шэ раг да ку мен таў. А так для 
КУ Па ўсё за ста ло ся па-ра ней ша му, — га во-
рыць Сяр гей Ры го ра віч. — Прад пры ем ства 
для мяс цо вай ула ды вы гад нае: рэ гу ляр на 
пла ціць арэнд ную пла ту і пе ра ліч вае част ку 
пры быт ку.

Яшчэ кі раў нік мяс цо вай ула ды звяр нуў 
маю ўва гу на Указ №135, які быў пад пі са-
ны зу сім ня даў на — 23 са ка ві ка. У 4-м яго 
пунк це га во рыц ца аб не аб ход нас ці па ляп-
шэн ня ра бо ты па ар га ні за цыі плат ных па слуг 
на сель ніц тву па пра вя дзен ні сель гас ра бот, 
да стаў цы дроў, ін ша га па лі ва.

— Зна чыць, — пра цяг вае су раз моў ца, — 
ёсць та кая праб ле ма ў кра і не. А мы яе ўжо 
даў но вы ра ша ем з да па мо гай свай го ма-
лень ка га прад пры ем ства з ка лек ты вам у 16 
ча ла век.

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

Ад ным з пы тан няў, якія раз гля-
да лі ся на ба зе Глус ка га ра ё на, бы-
лі са цы яль ныя стан дар ты. Мы на-
гляд на па ба чы лі, што прый шоў час 
неш та тут мя няць. Ліч бы пры го жыя, 
пе ра вы ка нан ні — у 5 ра зоў, але рэ-
аль ную кар ці ну яны не ад люст роў-
ва юць. Мы звяр ну лі ўва гу мяс цо вых 
улад на не да хо пы, а дэ пу та ты, якія 
пры сут ні ча лі на се мі на ры, раз гля-
дзе лі та кое ж пы тан не ў сва іх ра-
ё нах.

Але фар ма лізм мо жа са пса ваць 
на ват вель мі доб рую спра ву. Мне не 
вель мі спа да ба ла ся, як мы пра вя лі ў 
Ма гі лё ве су мес на з сан служ бай се-
мі нар «Ма гі лёў шчы на — тэ ры то рыя 
зда роўя». Не бы ло той ма са вас ці і 
за па лу, што іс ну юць у ра ё нах. Ка лі 
мы пра во дзі лі та кое ме ра пры ем ства 
на ба зе Клі чаў ска га ра ё на, гэ та быў 
зу сім ін шы прык лад. Ві даць, што лю-
дзі там рых та ва лі ся, ча ка лі ме ра-
пры ем ства.

На конт спар та кі я ды доў га ду ма лі, 
ра і лі ся і дыс ку ці ра ва лі, але ка лі пра-
вя лі, атры ма ла ся лепш, чым на ват 
ча ка лі. Спра ва доб рая. Па-пер шае, 
лю дзі пад час та кіх ме ра пры ем стваў 
рас кры ва юц ца, па-дру гое, на та кіх 
не афі цый ных су стрэ чах на ра джа ец-
ца шмат но вых ідэй, а па-трэ цяе, па-
пу ля ры зу ец ца зда ро вы лад жыц ця.

— Якія праб ле мы за раз най-
больш ак ту аль ныя? Як вы ра ша-
юц ца та кія з іх, як знос ста ро га 
жыл ля, доб ра ўпа рад ка ван не мо-
гі лак?

— Сур' ёз на пра цу ем па Ука зу 
№100, на во дзім па ра дак на зям-
лі. Зем ле ўпа рад ка валь ная служ ба 
пра вя ла ін вен та ры за цыю зя мель 
амаль у 3000 на се ле ных пунк тах і 
вы яві ла, што не вы ка рыс тоў ва юц-
ца ты ся чы гек та раў. Але, каб увес ці 
іх у се ва зва рот, трэ ба дзесь ці са-
ды пры браць, дзесь ці гас па дар чыя 
па бу до вы знес ці. Спраў шмат, за 
год усё не зро біш. Па-пер шае, гэ та 
вя лі кія вы дат кі — трэ ба 7-10 міль ё-
наў руб лёў, каб знес ці 1 дом з гас-
па дар чы мі па бу до ва мі. Мы за кла лі 
па трэб ныя гро шы ў бюд жэт, ця пер 
яны асвой ва юц ца. Да мо ві лі ся з ра-
ё на мі: коль кі срод каў укла дзя це ў 
гэ тую спра ву, столь кі ж атры ма е це 
з аб лас но га бюд жэ ту.

З мо гіл ка мі так са ма трэ ба раз бі-
рац ца. У го ра дзе з гэ тым па ра дак, 
а на вёс цы, на жаль, не зу сім. Па 
воб лас ці толь кі ка ля 300 мо гі лак 
да ку мен таль на аформ ле ныя. А іх 
на са мрэч у не каль кі ра зоў больш... 
Участ кі мы ўжо ага ра дзі лі, але іх 
трэ ба яшчэ і за рэ гіст ра ваць. Гэ-
та каш туе вя лі кіх гро шай. Сён ня 
афарм лен не толь кі ад на го ўчаст ка 
абы дзец ца пры клад на ў 8 міль ё наў 
руб лёў. Каб «уза ко ніць» усе мо гіл кі, 
спат рэ бяц ца міль яр ды! Су па кой вае 
толь кі тое, што мы цвя ро за ацэнь-
ва ем ста но ві шча, доб ра ве да ем 
праб ле му, і пра цэс па яе вы ра шэн-
ні пай шоў ужо.

Не менш ба лю чае пы тан не — ка-
ло дзе жы. Так са ма не зу сім зра зу-
ме ла, хто гэ тым па ві нен зай мац ца. 
У Дры бін скім ра ё не, на прык лад, 
ства ры лі пры ка мун га се бры га ду, 
скла лі гра фік і пра цу юць. Але трэ ба, 
каб і жы ха ры пры ма лі ней кі ўдзел. 
Не вя лі кую су му яны ж так са ма мо-
гуць за пла ціць. Не ка то рыя су праць, 
ад маў ля юц ца: маў ляў, ні ко лі не пла-
ці лі і не збі ра ем ся. Але ж па слу гі 
тых, хто чыс ціць, так са ма не бяс-
плат ныя.

— Зва ро ты гра ма дзян сён ня на 
асаб лі вым кант ро лі. Ці мно гія да 
вас звяр та юц ца? Яко га кштал ту 
гэ тыя скар гі, ча го не ха пае на-
сель ніц тву?

— З роз ны мі праб ле ма мі пры хо-
дзяць. Вось ад на жан чы на збі ра ец-
ца ства рыць пры ту лак для свой скіх 
жы вёл. Ужо на ват бу ды нак пры гле-
дзе ла. Па пра сі ла да па маг чы пра су-
нуць гэ тую ідэю. А ня даў на звяр та-
лі ся лю дзі з са доў ніц ка га та ва рыст-
ва, каб іх... аб' яві лі вёс кай. Ка лі ты 
жы веш у та ва рыст ве, ба лон га зу, 
умоў на ка жу чы, каш туе ка ля 200 
ты сяч руб лёў, а ка лі ў вёс цы — ка ля 
80 ты сяч... Але ёсць за кон, які ні хто 
не ад мя няў. Ка лісь ці лю дзі ўсту па лі 
ў гэ тае та ва рыст ва і, у ад роз нен не 
ад вяс ко вых жы ха роў, ка рыс та лі ся 
пэў ны мі льго та мі і прэ фе рэн цы я мі. 
Пра ві лы гуль ні змя ні лі ся, і з'я ві лі-
ся не за да во ле ныя. Гэ та не вель мі 
пра віль на.

Мне больш па да ба ец ца пра во-
дзіць пры ёмы ў сель са ве це — там 
ёсць маг чы масць па гу та рыць з 
людзь мі, аб мер ка ваць іх праб ле-
мы. Вось ез дзіў ня даў на ў Крас на-
пол ле і Кас цю ко ві чы. Су стра каў ся 
з укра ін ца мі, у якіх бы лі пы тан ні на-
конт пра ца ўлад ка ван ня, да па мо гі. 
Іх па тра ба ван ні так са ма не заў сё ды 
бы ва юць аб грун та ва ныя. Мы іх пры-
ня лі ў ся бе ў кра і не і за бяс печ ва ем 
усім маг чы мым у рам ках на ша га за-
ка на даў ства.

— Дэ пу та ты заў сё ды скар дзяц-
ца: гро шай ня ма, пра цу ем на го-
лым эн ту зі яз ме...

— Кож на му сель са ве ту вы дзя-
ля ец ца пэў ная су ма гро шай, яна 
не вя лі кая, але ёсць — на ўтры ман-
не апа ра та і ней кія спра вы. Гро шы 
на кі роў ва юц ца на доб ра ўпа рад ка-
ван не і ву ліч нае асвят лен не. Менш 
элект ра энер гіі спа лі лі — мож на 
ін шую праб ле му пра фі нан са ваць. 
Плюс вы дзя ля юц ца срод кі па «со-
тым» ука зе, па лі ні ях роз ных служ-
баў — на ра монт, аб слу гоў ван не і 
ра бо ты па до гля дзе. Дзесь ці мож на і 
са ма аб кла дан не пры мя ніць. На мой 
по гляд, фі нан саў да стат ко ва, трэ ба 
ўмець ра зум на імі рас па ра джац ца. 

— У воб лас ці пры ня та ра шэн не 
ства рыць аса цы я цыю дэ пу та таў. 
Што гэ та за струк ту ра, на вош та 
па трэб на?

— У аса цы я цыю бу дуць ува хо-
дзіць Са ве ты дэ пу та таў усіх уз роў-
няў. Яна бу дзе мець свой раз лі ко вы 
ра ху нак, на які мож на пе ра ліч ваць 
даб ра чын ныя гро шы на роз ныя 
спра вы. Пад эгі дай гэ тай ар га ні-
за цыі бу дуць пра во дзіц ца ву чо бы, 
вы ез ды, се мі на ры. Сён ня кож ны 
стар шы ня рай са ве та цяг не «ка шу-
лю» на ся бе, і гэ та нар маль на. А тут 
яны па він ны бу дуць ра біць неш та 
знач нае для ўсёй воб лас ці. Вось, на-
прык лад, стар шы ня абл вы кан ка ма 
пра па на ваў па ду маць над ідэ яй па 
ства рэн ні пом ні ка кі раў ні ку Ма гі лёў-
скай гу бер ні ў ХІХ ста год дзі Аляк-
санд ру Дэ мба вец ка му. Гэ ты ча ла-
век у свой час зра біў усё маг чы мае, 

каб на ша гу бер ня з са май ад ста лай 
у Ра сій скай ім пе рыі ста ла ад ной з 
леп шых.

— Не пер шы год ідзе га вор ка 
пра тое, ці па трэб ны ор га ны тэ-
ры та ры яль на га гра мад ска га са-
ма кі ра ван ня...

— На Ма гі лёў шчы не пра цуе звыш 
11 ты сяч ста раст і кры ху больш за 
900 ка ле гі яль ных ор га наў гра мад-
ска га са ма кі ра ван ня. Лі чу, што гэ-
та вы дат ная фор ма са ма кі ра ван ня, 
адзі нае, што ёй трэ ба на даць но вы 
ім пульс, «рас кру ціць». Гэ тыя лю дзі 
мо гуць рэ аль на ўдзель ні чаць ва ўсіх 
пы тан нях і пра цэ сах.  

— А вось у го ра дзе кож ны 
жы ве сам па са бе, маг чы ма, на-
ват стар шыя па до му не ўсю ды 
ёсць.

— Зна чыць, трэ ба, каб бы лі. Ка лі 
я пра ца ваў стар шы нёй Кі раў ска га 
рай вы кан ка ма, мы пры ня лі ра шэн не 
за пра сіць на раз мо ву прад стаў ні коў 
з кож на га до ма. Лю дзей са бра ла-
ся цэ лая за ла. Дзве га дзі ны сло ва 
ска заць не да ва лі... Ка лі ўжо «па ру» 
вы пус ці лі, я ім рас ка заў пра ра ён ны 
бюд жэт, пра тое, якая су ма пра ду-
гле джа на на доб ра ўпа рад ка ван не 
го ра да. Пра па на ваў: ку ды ска жа це, 
ту ды і на кі ру ем. Усе ўзра да ва лі ся, 
па ча лі за піс ваць, што трэ ба зра-
біць. Адзін па пра сіў дах па дра ман-
та ваць, дру гі — два ра вую тэ ры то-
рыю, трэ ці яшчэ неш та за ка заў, а 
ка лі чац вёр ты пад ня ўся — гро шы 
ўжо... скон чы лі ся. Лю дзі між са бой 
яшчэ паў га дзі ны спра ча лі ся, каб тыя 
срод кі раз мер ка ваць. Ка лі су па ко і-
лі ся, па дзя ліў ся з імі сва і мі пра па-
но ва мі. У Кі раў ску на той час цяк лі 
да хі і іш ла раз мо ва пра за ме ну іх на 
схіль ныя — праў да гро шай ха пі ла 
б толь кі на тры но выя да хі. За тое 
мож на бы ло б ад ра ман та ваць усе 
тыя, якія ўжо ме лі ся. Жы ха ры за-
пя рэ чы лі: маў ляў, ра монт ро біц ца 
толь кі дзе ля «га лач кі». І та ды я пра-
па на ваў вы браць стар шых па до ме, 
каб са чы лі за якас цю. І мы за год 11 
да хаў ад ра ман та ва лі. А га лоў нае, 
ні вод най скар гі на якасць не атры-
ма лі. А на на ступ ны год узя лі ся за 
два ра выя тэ ры то рыі... Ма гі лёў, вя-
до ма, не Кі раўск. Усіх у ад ной за ле 
не збя рэш. Але ча му б не зра біць 
гэ та па мік ра зо нах? І лю дзі са мі са-
бе ад каз ных вы бе руць.

Ка лі б на сель ніц тва не за ста-
ва ла ся збо ку, мы б жы лі знач на 
лепш. Па мя таю, у Кі раў скім ра ё-
не, ка лі аб' яз джаў з кі раў ні ком ад-
ной з гас па да рак яго тэ ры то рыю, 
уба чыў жан чы ну, якая шчы ра ва ла 
ка ля до ма на ка ле нях. Як вы свет лі-
ла ся, у яе бы лі хво рыя но гі, але яна 
не маг ла гля дзець на тое смец це, 
якое ва ля ла ся пад вок на мі. Мя не 
гэ та вель мі ўра зі ла. З та го ча су, ка лі 
чую, што жы ха ры не мо гуць са ма-
стой на на вес ці па ра дак у пад' ез дзе 
ці два ры, пе рад ва ча мі ўзні кае тая 
жан чы на. Па він ны быць сум лен не 
і ад каз насць. Ка лі не пе рад са бой, 
дык пе рад сва і мі дзець мі. Мы ж не 
для ін шых ста ра ем ся, а для ся бе і 
для тых, ка го вы хоў ва ем.
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Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-
выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Зем ле ўпа-
рад ка валь ная 
служ ба пра вя ла 

ін вен та ры за цыю зя мель 
амаль у 3000 на се ле ных 
пунк тах і вы яві ла, што 
не вы ка рыс тоў ва юц ца 
ты ся чы гек та раў.

Ка лі ты жы веш 
у та ва рыст ве, 
ба лон га зу, умоў на 

ка жу чы, каш туе ка ля 
200 ты сяч руб лёў, а 
ка лі ў вёс цы — ка ля 80 
ты сяч... 

ПА СУ СЕД СТВЕ ЦІ ВЕР НУЦ ЦА БУС ЛЫ?
Ка рэс пан дэнт «МС» па «сіг на ле» з глы бін кі па ста ра ўся ўнік нуць... у ню ан сы пту шы ных па во дзі н

«ЛЮБ ЛЮ Ў РА БО ЦЕ 
СІС ТЭМ НАСЦЬ»

«МА ЛЕНЬ КІ «МА ЛЕНЬ КІ 
АСТ РА ВОК...»АСТ РА ВОК...»

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

Гім на зія ця пер раз лі ча на на 510 вуч няў, сад — на 
190 са мых ма лень кіх жы ха роў го ра да энер ге ты каў, і 
ўсе гру пы ўжо за поў не ны. Да школь ная ўста но ва мае 
ба сейн, за лу для за ня ткаў ха рэа гра фі яй, ме ды цын скі 
блок з су час ным аба ста ля ван нем. У гім на зіі — трэ-
на жор ная за ла, ін тэр ак тыў ныя дош кі, ін фар ма цый на-
біб лі я тэч ны цэнтр, а ў два ры — пля цоў кі для за ня ткаў 
роз ны мі ві да мі спор ту і на ват для на ву чан ня Пра ві лам 
да рож на га ру ху.

Да рэ чы, і тут па ста ра лі ся не прос та асво іць бюд жэт-
ныя гро шы, а па ды сці да спра вы з ро зу мам і ду шой. 
На прык лад, яшчэ за паў го да да па чат ку аздаб лен чых 
ра бот па еха лі на «Ке ра мін» і па да бра лі вы дат ную 
пліт ку. Пры чым і ў гэ тым, і ў ін шых вы пад ках імк ну-
лі ся не па вя лі чыць, а на ад ва рот, эка но міць рас хо ды 
бюд жэ ту.

Скла да на. І ці ка ва
Бу даў ні чая пля цоў ка Бе ла рус кай АЭС, дзе дзя сят кі 

асноў ных і да па мож ных аб' ек таў, ця пер на гад вае вя-
ліз ны му раш нік, дзе ў кож на га свая за да ча. І ўсе яны 
вы кон ва юц ца з вы со кай ад каз нас цю і пад стро гім кант-
ро лем, усё ро біц ца дак лад на па гра фі ку бу даў ніц тва, 
пад крэс ліў на мес нік га лоў на га ін жы не ра РУП «Бе ла-
рус кая АЭС» Ула дзі мір ГО РЫН.

Рэ гу ляр на на бу доў лі пра вод зяц ца па ся джэн ні шта ба 
роз ных уз роў няў. А за да ча мяс цо вай ула ды — апе ра-
тыў на вы ра шыць усе пы тан ні, звя за ныя з пад рых тоў кай 
да ку мен та цыі для пра ек та ван ня, з да зво лам на бу даў-
ніц тва і пры ём кай роз ных аб' ек таў.

— Без умоў на, праб лем ня ма ла. Ад нак спе цы я ліс ты 
пра цу юць вель мі на пру жа на, ка ман да ў нас доб рая. 
Аса біс та для мя не, ды і, пэў на, для ін шых гэ та не прос та 
спра ва, якая зай мае льві ную част ку ра бо ча га ча су, а 
вель мі ці ка вы пра ект, дзе пра цу еш з за да валь нен нем і 
шмат ча му ву чыш ся, — за зна чае Адам Ка валь ка.

У су вя зі з гэ тым, на яго дум ку, вель мі ка рыс ным 
з'яў ля ец ца су пра цоў ніц тва на ўзроў ні ор га наў мяс цо-
вай ула ды па між рэ гі ё на мі кра ін, дзе бу ду юц ца аль бо 
ўжо пра цу юць АЭС. На гэ та скі ра ва ны па езд кі дэ ле га-
цый з Аст раў ца да ка лег у Ра сію, ві зі ты да нас ка лег 
з за меж жа. Каб пе рай маць во пыт раз віц ця рэ гі ё наў, 
ня даў на Аст ра веч чы на, а так са ма 5 су сед ніх ра ё наў 
Гро дзен скай і Мін скай аб лас цей, вы ра шы лі ўвай сці ў 
аса цы я цыю з ра сій скі мі га ра да мі — спа да рож ні ка мі 
атам ных стан цый.

ЖЫЦЬ ПА СРОД КАХ...ЖЫЦЬ ПА СРОД КАХ...

Могілкі пасля добраўпарадкавання.

Тое, што застаецца пасля спілаваных дрэў.
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ДА ЛУ ЧАЙ ЦЕ СЯ!

ХО ЧАШ БЫЦЬ ЗДА РО ВЫМ?


