
Час уно сіць ка рэк ты вы 
ў эка на міч нае і 
са цы яль нае жыц цё 
кра і ны. Бы ва юць уз лё ты, 
бы ва юць і ча со выя 
цяж кас ці. У за леж нас ці 
ад аб ста він мя ня юц ца 
і фор мы ра бо ты 
дэ пу та таў мяс цо вых 
Са ве таў. Ме на ві та 
яны, як ні хто ін шы, 
ва ло да юць сі ту а цы яй у 
сва ім на се ле ным пунк це, 
ве да юць аб праб ле мах 
і кло па тах сва іх жы ха роў.

— У кра і не на ла джа на 
дак лад ная і раз га лі на ва ная 
сіс тэ ма ра бо ты ор га наў мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня. Сён ня 
ра зам з ак ты вам, дэ пу тац кім 
кор пу сам трэ ба за ха ваць на-
пра ца ва нае, пра ана лі за ваць 
вы ні кі сва ёй ра бо ты і па ду-
маць на перс пек ты ву — як 
вы ра шаць пы тан ні, што хва-
лю юць лю дзей на мес цах, — 
звяр ну ла ся да стар шынь 
па сял ко вых і сель скіх Са-
ве таў дэ пу та таў стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма-
кі ра ван ні Свят ла на ГЕ РА СІ-
МО ВІЧ.

Што да са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў, 
то яны ад роз ні ва юц ца ў за-
леж нас ці ад мно гіх фак та-
раў, у тым лі ку ча ла ве ча га, 
ар га ні за цый на га, кад ра ва га, 
дэ ма гра фіч на га. «Але са мае 
га лоў нае пы тан не, яко му па-
він ны на да ваць ува гу дэ пу та-
ты, — пра цоў ная за ня тасць 
на сель ніц тва, — пад крэс лі-
ла Свят ла на Ге ра сі мо віч. — 
З гэ та га па чы на ец ца ўсё 
ас тат няе: і даб ра быт сям'і, і 
на строй лю дзей».

Дэ крэт Прэ зі дэн та №6 дае 
маг чы масць раз ві ваць ма лое 
прад пры маль ніц тва, пры ват-
ны біз нес і па пер шым ча се 
не пла ціць па да ткі з пры быт-
ку. Але на мес цах не ўсю-
ды ска рыс та лі ся да дзе ным 
пра вам. «Вы нік, бяс спрэч на, 
ёсць. Але не та кі, як ха це ла ся 
б», — удак лад ні ла се на тар. 
Ця пер у да ку мент уно сяц ца 
да паў нен ні, якія пра да ста-
вяць да дат ко выя маг чы мас-
ці для ах вот ных рэа лі за ваць 
ся бе ў біз не се.

— Экс парт, пры цяг нен не 
ін вес ты цый у свой рэ гі ён — 
гэ тыя пы тан ні так са ма трэ ба 
раз гля даць на се сі ях сель скіх і 
па сял ко вых Са ве таў, — упэў-
не на Свят ла на Ге ра сі мо віч. А 
ў гэ тым, бяс спрэч на, да па мо-
гуць пла ны са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця на се ле ных 
пунк таў, сель са ве таў. На-
прык лад, у свой час у Мін-
скай воб лас ці та кая пра гра ма 
дзе ян няў не толь кі кар пат лі ва 
рас пра цоў ва ла ся, але і змя-
шча ла ся на ін фар ма цый ных 
стэн дах сель скіх Са ве таў. 
Пры чым з ука зан нем ад каз-
ных за той ці ін шы на пра мак 
(у асо бе кі раў ні коў дзяр жаў-
ных і пры ват ных прад пры ем-
стваў), а так са ма — тэр мі наў 
рэа лі за цыі.

Свят ла на Ге ра сі мо віч па-
ра і ла рас пра ца ваць план са-
цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця на 2016 год у кож ным 
сель скім Са ве це. І ў аба вяз-
ко вым па рад ку аб мер ка ваць 
яго з ак ты вам, ста рэй шы на-
мі, кі раў ні ка мі, пра ана лі за-
ваць, што бу дзе зроб ле на па 
кож най вёс цы, у тым лі ку і 
не перс пек тыў ных.

Стар шы ні па сял ко вых 
і сель скіх Са ве таў бу дуць 
уклю ча ны ў ма ні то рын га выя 
гру пы, што ство ра ны пры 
ра ён ных і га рад скіх Са ве тах 
дэ пу та таў. Яны вы яз джа юць 
на прад пры ем ствы, у сель-
гас ар га ні за цыі, ту ды, дзе 
ёсць праб ле мы з вы пла тай 

за ра бот най пла ты, за ня тас-
цю і ін шыя.

— Трэ ба не толь кі вы-
ву чаць сі ту а цыю, але і гля-
дзець, чым мо жа да па маг чы 
дэ пу тац кі кор пус, уно сіць 
пра па но вы па вы праў лен ні 
ста но ві шча, раз гля даць пы-
тан ні на па ся джэн нях прэ зі-
ды у ма аб лас но га, ра ён на га 
і на ват сель ска га Са ве таў. 
Вя до ма, не ўсё вы ра ша ец ца 
на мес цы. Па вы ні ках ана лі зу 
бу дуць зроб ле ны пра па но вы 
мяс цо вай і рэс пуб лі кан скай 
ула дам, — ад зна чы ла се на-
тар.

У кра і не дзей ні ча юць 
327 дэ пу тац кіх груп. Пад іх 
ува гай най перш — праб лем-
ныя суб' ек ты гас па да ран ня. 
Гэ тыя гру пы ад кры лі гра мад-
скія пры ём ныя, ку ды мо жа 
звяр нуц ца лю бы гра ма дзя нін. 
Маг чы ма, не ўсе пой дуць са 
сва і мі пы тан ня мі да кі раў ні-
ка за во да, але да дэ пу та та 
лю дзі не ба яц ца звяр нуц ца 
з жыц цё вы мі кло па та мі. Пры 
ста ноў чым вы ра шэн ні ў ча ла-
ве ка па ляп ша ец ца на строй, 
а зна чыць, і пра ца ідзе спар-
ней.

— Мне б ха це ла ся, каб вы 
ў гэ тых аб' яд нан нях не ста я лі 
ўба ку, а гля дзе лі, дзе мож на 
пад ста віць пля чо лю дзям у 
та кі ня лёг кі час, — ска за ла 
Свят ла на Ге ра сі мо віч.

Звяр ну ла яна ўва гу і на 
раз віц цё і пад трым ку аг ра га-
рад коў, дзе скан цэнт ра ва на 
асноў ная інф ра струк ту ра. З 
гэ тай на го ды Свят ла на Ге ра-
сі мо віч пры вя ла прык лад на-
шай су сед кі — Ра сіі. У не вя-
лі кіх на се ле ных пунк тах, якія 
ма юць ба га тую са ма быт ную 
гіс то рыю, здо ле лі пры цяг-
нуць пры ват ныя ін вес ты цыі. 
На прык лад, сім ва лам не вя-
лі ка га га рад ка Мыш каў, што 
на ра цэ Вол га, ста ла мы ша-
ня. І, воб раз на ка жу чы, гэ та 
на да ло пры ваб нас ці па се лі-
шчу — за год тут па бы ва ла 
100 ты сяч ту рыс таў. У на шых 
на се ле ных пунк таў свая ці-
ка вая і ад мет ная гіс то рыя, 
свае асаб лі вас ці, якія вар та 
вы ка рыс таць для пры цяг нен-
ня ту рыс таў.

Ра ней пры сель скіх Са ве-
тах пра ца ва лі ін фар ма цый на-
пра па ган дысц кія гру пы.

— Бяс спрэч на, не трэ ба іх 
ад наў ляць фар маль на, штуч-
на, не вар та гнац ца за коль-
кас цю ўдзель ні каў. Маг чы ма, 
гэ та бу дуць 3 ча ла ве кі, але ж 
та кія, якія ва ло да юць ве да-
мі, аб' ек тыў ны мі звест ка мі, 
лю дзі дзяр жаў на га скла ду, 
якія мо гуць да нес ці да гра-
ма дзян ар гу мен та ва ную ін-
фар ма цыю, — пад крэс лі ла 
се на тар.

Так, дэ пу та ты шмат ро-
бяць на сва іх тэ ры то ры ях, 
але час та пра гэ та не ве да-
юць жы ха ры.

— Трэ ба смя лей ін фар ма-
ваць лю дзей пра зроб ле нае, 
пра тое, што на мя ча е це зра-
біць, на ста рон ках рэ гі я наль-
ных га зет, агуч ваць па мяс-
цо вым ра дыё, — пад су ма ва-
ла Свят ла на Ге ра сі мо віч.
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Но вую пра ва слаў ную царк ву ў вёс цы 
Мі куль чы Бра гін ска га ра ё на ад кры лі 
ў мі ну лым ме ся цы. Для гэ тай мэ ты, 
па ра іў шы ся, цал кам пе ра ра бі лі 
бу ды нак бы ло га сель вы кан ка ма. 
Мяс цо выя жы ха ры, аб' яд на ныя 
ся мей ным клу бам пад наз вай 
«Мі ку ля нач ка», са бра лі ся ра зам, 
каб ад на віць храм у вёс цы з сум най 
чар но быль скай спад чы най. Ка лісь ці, 
у кан цы 80-х, гэ тая вёс ка пад па да ла 
пад аба вяз ко вае ад ся лен не. Хтось ці 
ад сюль з'е хаў, хтось ці за стаў ся. 
Хтось ці па жыў у чу жых кра ях, але 
вяр нуў ся на ма лую ра дзі му.

С
ён ня ў вёс цы жы ве шмат ма ла-
дых сем' яў, якія так са ма прый шлі 
на ад крыц цё сель ска га хра ма. А 

чле ны ся мей на га клу ба «Мі ку ля нач ка» ар-
га ні за ва лі вы ста ву роз ных вы ра баў, гро шы 
ад про да жу якіх пай шлі на да лей шае доб-
ра ўпа рад ка ван не царк вы. Кан цэрт на род-
на га ка лек ты ву «Ве ся лу ха» да ба віў свя ту 
ра дас ных фар баў.

Гэ та — толь кі ад на з іні цы я тыў, ува-
соб ле ных у рам ках пра ек та «Раз віц цё 
па тэн цы я лу сет кі ся мей ных клу баў у чар-
но быль скай зо не з мэ тай па ляп шэн ня са-
цы яль на-эка на міч най сі ту а цыі». Яго парт-
нё рам з'яў ля ец ца гра мад ская ар га ні за цыя 
«Бе ла рус кі зя лё ны крыж» пры пад трым-
цы Еў ра ка мі сіі. Пад яе эгі дай 
у Бра гін скім ра ё не ство ра на 
шэсць ся мей ных клу баў, у якія 
ўвай шлі лю дзі, звя за ныя па між 
са бой пэў ны мі ін та рэ са мі.

Жан на Чуб са з 2011 го да 
кі руе фі лі ялам між на род на га 
фон да «Раз віц цё сель скіх тэ ры-
то рый». Яна са ма рых туе пра-
ек ты для атры ман ня мік ра фі-
нан са ван ня ад роз ных за меж-
ных ар га ні за цый і пра во дзіць 
шмат лі кія се мі на ры, якія да-
па ма га юць ін шым ува саб ляць 
свае ідэі ў жыц цё. Між тым іх 
у жы ха роў Бра гін шчы ны, якія 
жы вуць на тэ ры то рыі, дзе ўво-

гу ле ня ма пра мыс ло вых прад пры ем стваў, 
за шмат. «На прык лад, ужо рэа лі за ва ны ў 
ра ё не пра ект пад наз вай «На ша доў гая ка-
роў ка». Спа чат ку для шас ці шмат дзет ных 
сем' яў вёс кі Ся лец у рам ках гран таў «Зя-
лё на га Кры жа» бы лі на бы ты ка ро вы. Па 
за клю ча ным да га во ры лю дзі бяс плат на пе-
ра да ва лі два ця ля ці ад сва ёй жы вё лы ін шай 
сям'і, якая так са ма ха це ла раз ві ваць гас-
па дар ку ў «ма лоч ным» кі рун ку. Урэш це за 
3,5 го да па га лоўе буй ной ра га тай жы вё лы ў 
пры ват ным сек та ры Сяль ца па вя лі чы ла ся з 
17 да 70», — ад зна чае Жа нна Чуб са.

— Ка лі па чаў дзей ні чаць пра ект ПРА АН 
«Па вы шэн не ўзроў ню бяс пе кі ча ла ве ка на 
тэ ры то ры ях, па цяр пе лых ад ка та стро фы 
на Чар но быль скай АЭС», быў на пі са ны 
пра цяг пра гра мы «На ша доў гая ка роў ка». 
Для лю дзей за ку пі лі яшчэ шэсць ка роў і 
больш су час нае аб ста ля ван не, якое да зво-
лі ла па вы гад ным кош це зда ваць ма ла ко 
на хой ніц кае прад пры ем ства «Па лес кія 
сы ры». Та кім чы нам у вёс цы Ся лец быў 
ад кры ты пункт пры ёму ма ла ка і за клю ча-
ны да га вор з ма ла ка за во дам.

Уз на ча лі ла ка а пе ра тыў «Ся лец кі аг-
ра рый» Тац ця на Рак. Яна са ма тры мае 
аж два дзя сят кі ка ро вак і кі руе пунк там 
пры ёму ма ла ка ў мяс цо ва га на сель ніц тва. 
Мно гія сем'і за раз аб за вя лі ся 4-5 жы вё-
ла мі, і гэ та ста ла ў ка го асноў ным, у ка го 
да дат ко вым за ня ткам.

Прад ба чу прад ка заль нае пы тан не — 
на конт ра ды я цыі. Між тым за па пя рэд нія 
30 га доў тут, у чар но быль скай зо не, бы ло 
ўва соб ле на шмат пра ек таў і пра грам, якія 
на ву ча лі жы ха роў ра ё на жыць на гэ тых тэ-
ры то ры ях. Жыць і пе ра сце ра гац ца, жыць і 
кант ра ля ваць, але — жыць. І не ба яц ца.

— Кож ны раз на ша ма ла ко пра хо дзіць 
ра ды я цый ны кант роль. І нар ма ты вы па ра-
ды я цыі ні ко лі не пе ра вы ша юц ца. Бо ўсе мы 
ўжо доб ра ве да ем, дзе і як на рых тоў ваць 
кар мы, як іх пра вя раць і як уво гу ле ся бе 
за сце раг чы. Мы прос та на ву чы лі ся жыць у 
гэ тай сі ту а цыі, — ад зна чае Жа нна Чуб са.

М
уж і жонка Аляк сандр і Жан на 
Чуб сы не толь кі сло вам, але і 
спра вай прык лад ін шым па-

каз ва юць. У сям'і ёсць учас так зям лі, дзе 
7 со так — пад ма лі най і столь кі ж — пад 
су ні ца мі.

— Наш біз нес-план быў за цвер джа ны 
і пад тры ма ны ў рам ках пра ек та ПРА АН 
«Па вы шэн не ўзроў ню бяс пе кі ча ла ве ка на 
тэ ры то ры ях, па цяр пе лых ад ка та стро фы 
на ЧА ЭС». Спе цы я ліс ты па ме ра лі ўзро-
вень ра ды я цыі на пры ся дзіб ным участ-
ку і бяс плат на да лі для вы сад кі са до вую 

ма лі ну.
«Ма лі на вая» ідэя пай-

шла па Бра гін шчы не пе ра-
мож ным мар шам, і ця пер у 
ра ё не ёсць два га да валь ні-
кі. Іх гас па да ры пад трым лі-
ва юць ма ла за бяс пе ча ныя 
і шмат дзет ныя сем'і, якім 
зу сім ня даў на, па во се ні, 
бы лі раз да дзе ны са джан-
цы са лод кай яга ды, якую 
тут вы рошч ва юць так са ма 
пад піль ным ра ды я цый ным 
кант ро лем і без ужы ван ня 
хі мі ка таў.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

Мяс цо выя ўла ды 
пад трым лі ва юць гэ ты 
пра ект, бо ра зу ме юць: 
за каз нік Ель ня — гэ та 
жам чу жы на не толь кі 
Мёр ска га ра ё на, але і 
бе ла рус кай пры ро ды, 
і яе не аб ход на 
за ха ваць для бу ду чых 
па ка лен няў. Ад наў лен не 
гід ра ла гіч на га ба лан су 
Ель ні да зво ліць ба ло ту 
зноў стаць важ кай 
кры ні цай да хо даў для 
мяс цо ва га на сель ніц тва.

Не ка лі тут бы ло ад но з 
най буй ней шых у Еў ро пе 
мес цаў вы рас тан ня жу-
ра він. Бу ду чыя маг чы мыя 
аб' ёмы ўра джаю гэ тай ка-
рыс най яга ды на ву коў цы 
ацэнь ва юць у не каль кі міль-
ё наў до ла раў ЗША што год. 

Вяр тан не ба ло та ў бы лы 
стан так са ма да зво ліць 
пра ду хі ліць утва рэн не су хіх 
па жа ра не бяс печ ных участ-
каў і пус так, зні зіць ве ра-
год насць уз нік нен ня маш-
таб ных тар фя ных па жа раў. 
«Да стат ко ва на га даць, што 
ў ня даў нім мі ну лым па жа-
ры ме лі ка та стро фіч ныя 
на ступ ствы для пры род-
ных эка сіс тэм за каз ні ка. У 
свой час по лы мя зні шчы ла 
па ло ву тэ ры то рыі, цяж кія 
стра ты па нес ла яго бія раз-
на стай насць», — га во рыць 
на чаль нік ра ён най ін спек-
цыі пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Іван РУН ДА.

Пра ект па ад ра джэн ні 
Ель ні, пра які ідзе га вор-
ка, са праў ды ўраж вае. 
Ён рас пра ца ва ны су мес-
на з Мі ніс тэр ствам пры-
род ных рэ сур саў і аховы 
навакольнага асяроддзя 
і Пра гра май раз віц ця ААН 
пры ак тыў ным удзе ле мяс-
цо вай ула ды. Яе за ці каў ле-
насць зра зу ме лая: пра ект 
да па мо жа вяр нуць Ель ню 
да на ту раль на га ста ну, 
зноў на быць вя до масць у 
якас ці ўні каль на га пры род-
на-ланд шафт на га комп лек-
су, дзе жы вуць рэд кія «чыр-
ва на кніж ныя» ві ды пту шак і 
жы вёл. На тэ ры то рыі ба ло та 
на ліч ва ец ца 98 ві даў пту шак, 
23 з якіх за не се ны ў Чыр во-
ную кні гу. Ад наў лен не Ель ні 

дасць маг чы-
масць жы ха рам 
на  ва  коль  ных 
вё сак за раб ляць 
на збо ры жу ра-
він. На га да ем, 
Ель ня — ад но з 
са мых буй ных 
вер ха вых ба лот 
у кан ты нен таль-
най Еў ро пе. Яго 
пло шча скла-
дае больш за 
23 ты ся чы га. 
Па за па сах ва-
ды, на ват без 
улі ку шмат лі кіх 
азёр, Ель ня ба-
га цей шая за Ві-
лей скую вод ную 

сіс тэ му. Не здар ма за каз ні ку 
пры свое ны між на род ны ста-
тус Рам сар ска га ўгод дзя.

Але рэа лі за цыя та ко га 
маш таб на га пра ек та па-
тра буе ўкла дан ня вя лі кіх 
срод каў, якіх, зра зу ме ла, 
не ха пае ў мяс цо вым бюд-
жэ це. Та му ў ро лі ін вес та ра 
вы сту пае Пра гра ма раз-
віц ця ААН і яе за меж ныя 
парт нё ры, за ці каў ле ныя ў 
ад ра джэн ні ба лот, за які мі 
за ма ца ва ла ся рэ пу та цыя 
«лёг кіх Еў ро пы». 

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

У 
Мо та льскі сель са вет, 
што ў Іва наў скім 
ра ё не, ува хо дзяць 
толь кі два на се ле ныя 

пунк ты, затое якія — 
аг ра га рад кі Тыш ка ві чы 
і Мо таль. Тут жы ве 
больш за 5270 ча ла век — 
амаль па ло ва не вя лі ка га 
рай цэнт ра. Зра зу ме ла, што 
доб ра ўпа рад ка ван не ў та кіх 
вя лі кіх вёс ках, на леж нае 
ўтры ман не інф ра струк ту ры 
ды ін шых аб' ек таў 
ста но віц ца га лоў най за да чай 
мяс цо ва га ор га на ўла ды.

Т
ым больш што Мо таль — 
мес ца асаб лі вае. Тут 
пра хо дзяць ад мет ныя 

ме ра пры ем ствы, пра цу юць аж 
тры му зеі (на род най твор час ці, 
ар хеа ла гіч ны і дом, у якім на ра-
дзіў ся пер шы прэ зі дэнт Із ра і ля 
Ха ім Вей цман), у вёс ку пры яз-
джае ня ма ла гас цей і ту рыс таў. 
У аг ра га рад ку і ва ко лі цах дзей-
ні чае ча ты ры аг ра ся дзі бы. У са-
мім Мо та лі ёсць гас ці ні ца. Яе афі-
цый ная наз ва — га тэль «Фэст». 
І за па тра ба ва на яна бы вае не 
толь кі ле там або пры пра вя дзен ні 
вя до ма га ку лі нар на га фес ты ва-
лю. Вось і за раз у га тэ лі пра жы-
ва юць італь ян скія спе цы я ліс ты, 
якія пры еха лі аказ ваць тэх ніч ную 
да па мо гу ад на му з прад пры ем-
стваў Іва на ва. Тое, што за меж-
ныя гос ці спы ні лі ся ў вяс ко вым 
га тэ лі, га во рыць, не су мнен на, 
пра яго ўзро вень.

— Тры маць гэ ты ўзро вень бы-
ло б над звы чай скла да на, — га-
во рыць стар шы ня Мо та льска-
га сель ска га Са ве та дэ пу та таў 
Сяр гей ПІ ЛІ ПО ВІЧ, — каб не 
да па мо га шмат лі кіх прад пры-
маль ні каў і прад пры ем стваў, якія 
пра цу юць на тэ ры то рыі, і ра зу-
мен не аб са лют най боль шас ці 
на сель ніц тва.

На прык лад, у 2015 го дзе на 
доб ра ўпа рад ка ван не сель са ве та 
бы ло вы дзе ле на толь кі 20 міль-
ё наў руб лёў. За гэ тыя гро шы хі-
ба толь кі пад кош ваць га зо ны ды 
ўзбо чы ны, ну, яшчэ што-ні што з 
дра бя зы ра ман та ваць. Ажыц цяў-
ляць жа ней кія пра ек ты па доб-
ра ўпа рад ка ван ні, 
вя до ма, не атры-
ма ла ся б. А пра-
ект, які част ко ва 
рэа лі за ва лі ў гэ-
тым го дзе, да ты-
чыць па ляп шэн ня 
тэ ры то рыі ва кол 
вод ных аб' ек таў. 
Іх пад чыс ці лі, 
пры бра лі, акуль-
ту ры лі бе ра гі і 
мес цы ад па чын-
ку. Гэ та бы ла ў 
мно гім дэ пу тац-
кая іні цы я ты ва — узяц ца за пры-
бя рэж ную зо ну Ясель ды. Ра ка, 
на бе ра зе якой і ўзнік не ка лі Мо-
таль, ця пер аб мя ле ла, мя ня ец-
ца яе рэ чы шча. Ну і не спры яе 
рэ чцы смец це, якое рэ гу ляр на 
па кі да юць ад па чы валь ні кі... Дэ-
пу тат аб лас но га Са ве та Мі ка лай 
Шы ка лай ра зам з дэ пу та та мі 
сель ска га Са ве та ўзна ча лі лі шэ-
раг су бот ні каў па ачыст цы і бе-

ра гоў, і са мой аква то рыі 
ра кі. За ад но бы лі зне се ны 
па лі ста ро га мос та. Тым 
ча сам дэ пу тат ра ён на га 
Са ве та Мі ка лай Ста се віч 
пры пад трым цы прад пры-
маль ні каў і пры ват ных 
прад пры ем стваў ар га ні-
за ваў пад сып ку пры бя-

рэж най част кі ў ра ё не ву лі цы 
На бя рэж най. Там атры ма ла ся 
не вя лі кая пля цоў ка, якую з ча-
сам мож на бу дзе вы ка рыс таць. 
За ад но ачыс ці лі за то ку і рэ кан-
стру я ва лі пірс для па жар на га 
за бо ру ва ды. На доб ра ўпа рад-
ка ван не ра кі пай шлі гро шы не 
толь кі прад пры маль ні каў і гас-
па да рак — пэў ную су му са бра лі 
жы ха ры пры бя рэж ных ву ліц.

А
д на ча со ва пра во дзі лі 
доб ра ўпа рад ка ван не на 
двух азё рах, якія афі цый-

на лі чац ца мес цам для ку пан ня і 
ад па чын ку. Па бе ра гах з'я ві лі ся 
кан тэй не ры для смец ця, лаў кі для 
ад па чын ку. Фі нан са мі і тэх ні кай да-
па маг лі абод ва сель гас прад пры ем-
ствы — «Аг ра-Мо таль» і «Тыш ка ві-
чы-Аг ра». А яшчэ кі раў нік фер мер-
скай гас па дар кі, дэ пу тат сель ска га 
Са ве та Соф'я Но вік да па маг ла 
знес ці ава рый нае дрэ ва, вы дзе лі ла 
гро шы на вы раб ла вак, якія по тым 
па ста ві лі ля во зе ра Муль ное.

— Столь кі гро шай і сіл бы ло 
па тра ча на! — рас каз вае стар шы-
ня сель вы кан ка ма.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

І СА БЕ, І ЛЮ ДЗЯМЖЫ ВАЯ ЗЯМ ЛЯ

ВЯР ТАН НЕ 
«ДАЎ ГОЎ»

Ці бу дуць «лёг кія Еў ро пы» 
ды хаць на поў ную моц?

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

УСЁ Ў ПА РАД КУ

ЗА ЧЫС ТЫ МО ТАЛЬ!

ТЭ МА ДНЯ

ЁСЦЬ ПРА ЦА — 
БУ ДЗЕ І НА СТРОЙ

За ня тасць на сель ніц тва — За ня тасць на сель ніц тва — 
га лоў нае пы тан не для дэ пу та таўга лоў нае пы тан не для дэ пу та таў

«МА ЛІ НА ВАЯ» «МА ЛІ НА ВАЯ» 
ІДЭЯ ІДЭЯ 

ПРЫ ЖЫ ЛА СЯ ПРЫ ЖЫ ЛА СЯ 
НА БРА ГІН ШЧЫ НЕНА БРА ГІН ШЧЫ НЕ

Жы ха рам ра ё на да во дзіц ца 
пе ра адоль ваць на ступ ствы 

мі фаў пра ра ды я цыю

Мы хо чам, каб нам 
да вя ра лі, бо Бра гін ска му 

ра ё ну да гэ туль да во дзіц ца 
пе ра адоль ваць на ступ ствы 
чутак і плё так пра ра ды я цыю.

Ірына АСТАШКЕВІЧ

Жан на ЧУБ СА з мяс цо вы мі жы ха ра мі аб мяр коў вае іх іні цы я ты вы.

Сем'і — удзель ні кі пра ек та «Уза е ма дзе ян не для квіт нен ня». Ура чыс тая пе ра да ча са джан цаў ма лі ны.

Гэ та ця пер яна Пле ха ва, а да та го, як 
вый шла за муж, бы ла Кузь мі на. Вель мі 

ты по вае проз ві шча для Па поў кі, дзе са ма 
жы ве. А яшчэ ў яе ро дзе бы лі Цвяр доў скія, 

Ва шчы лы, Га по нен кі... Ся мей з та кі мі 
проз ві шча мі ў Вась ка віц кім сель са ве це 

коль кі за ўгод на. Ці ка ва ж да ве дац ца, сва я кі 
яны та бе або прос та цёз кі? 

«Род сы хо дзіць, 
і род пры хо дзіць...»

— Пры су стрэ-
чах, раз мо вах з 
людзь мі не ча ка-
на да вед ва еш-
ся штось ці пра 
сва іх род ных, 
штось ці пра чу-
жых, — усмі ха-
ец ца Аляк санд ра 
Пле ха ва. — Па-
чы на еш шу каць 
ін фар ма цыю — і 
ро біш са праўд-
ныя ад крыц ці. 
На жаль, ста рых 
лю дзей ста но віц-
ца ўсё менш, і па-
чуць неш та но вае 
скла да на. Цяж кае ў іх бы ло жыц цё, але ж ці ка вае. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЗВЯ ЗА НЫЯ КА РА НЯ МІ

«СЯ МЕЙ НЫЯ 
ХРО НІ КІ»

і ін шыя ці ка вост кі
Дэ пу тац кія спра вы на тхні лі Дэ пу тац кія спра вы на тхні лі 
стар шы ню Вась ка віц ка га стар шы ню Вась ка віц ка га 
сель са ве та Слаў га рад ска га ра ё на сель са ве та Слаў га рад ска га ра ё на 
Аляк санд ру Пле ха ву на ства рэн не Аляк санд ру Пле ха ву на ства рэн не 
ра да во дура да во ду

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Аляк санд ра ПЛЕ ХА ВА 
са сва ёй цёт кай Тац ця най.

Стар шы ня сель ска га Са ве та Сяр гей ПІ ЛІ ПО ВІЧ (справа) 
разам з падлеткамі са дзіць дрэ вы.

З КА РЭК ЦІ РОЎ КАЙ 
НА ДА ХО ДЫ

Дэ пу та ты Ма гі лёў ска га аб лса ве та 
за цвер дзі лі па праў кі ў бюд жэт-2015
Гэ та бы ло звя за на з пра гно зам га лоў на га фі нан са ва га 
ўпраў лен ня абл вы кан ка ма аб не да па ступ лен ні 
асноў ных срод каў у бюд жэт. Ён быў зроб ле ны па 
вы ні ках ана лі зу 10 ме ся цаў гэ та га го да. Каб вы дат кі не 
пе ра вы ша лі да хо ды, спат рэ бі ла ся пры няць ме ры для 
зба лан са ван ня.

— Усе са цы яль ныя на прам кі, я маю на ўва зе аба ро не ныя ар-
ты ку лы, за ста лі ся амаль без змя нен няў, — ад зна чыў стар шы-
ня Ма гі лёў ска га аб лса ве та дэ пу та таў Ана толь ІСА ЧАН КА. 
— Гэ та да ты чыц ца за роб ку, ка му наль ных пла ця жоў, сур' ёз ных 
са цы яль ных аб' ек таў. Ка рэк ці роў цы пад верг лі ся ін вест праг ра-
мы, кры шач ку да вя ло ся «пад рэ заць» кап ра мон ты, бя гу чыя ра-
мон ты. За раз мы ак тыў на зай ма ем ся фар мі ра ван нем бюд жэ ту 
і пра гно заў на 2016 год. Кож ны ра ён у пры сут нас ці струк тур ных 
пад раз дзя лен няў абл вы кан ка ма і дэ пу тац ка га кор пу са агуч вае, 
як пла нуе вы кон ваць асноў ныя па каз чы кі ў на ступ ным го дзе. 
Га лоў ная на ша за да ча — на паў нен не бюд жэ таў і ска ра чэн не 
да та цый нас ці ра ё наў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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