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«МА ЛІ НА ВАЯ» ІДЭЯ «МА ЛІ НА ВАЯ» ІДЭЯ 
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Ма лі на каш туе до ра га, — 
пра цяг вае Жан на Чуб са, — а на 
на шым поўд ні кра і ны яна па чы-
нае па спя ваць на тры тыд ні ра-
ней, чым у Го мель скім ра ё не, дзе 
яе даў но ак тыў на куль ты ву юць. 
Мы ха це лі б, каб на ша пра дук-
цыя бы ла сер ты фі ка ва на. Уліч-
ва ю чы спе цы фі ку ра ё на, шу ка ем 
ар га ні за цыю, якая б нас пад тры-
ма ла. І та ды змо жам з чыс тым 
сум лен нем па стаў ляць сваю пра-
дук цыю на рын кі кра і ны і на ват 
за меж жа. 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 мі фаў і плё так 
пра ра ды я цыю.

Эфек тыў ным стаў і пра ект 
ПРА АН па вы рошч ван ні эка ла-
гіч на чыс тай га род ні ны. Вы дат-
ка ва ныя Br70 млн за да во лі лі 
гра ма дзян, якіх сён ня мож на на-
зваць па спя хо вы мі фер ме ра мі: 
яны пра па ну юць на рын ку вя лі кі 
асар ты мент сва ёй пра дук цыі — 
ад ра дыс кі і зе ля ні ны да та ма таў 
і бак ла жа наў.

Пер шыя вы ні кі ў вы гля дзе 
каш тоў ных ягад і гро шай ад іх 
про да жу пры но сіць пра ект па вы-

рошч ван ні бу я коў. Свят ла на Сні-
ца рэн ка з вёс кі Ча мя ры сы атры-
ма ла пад но вую куль ту ру Br7 млн. 
Жан чы на ку пі ла 100 са джан цаў, 
якія вы рошч вае па іна ва цый ных 
тэх на ло гі ях, ужы ва ючы кроп ле-
вы па ліў і пры трым лі ва ю чы ся 
ўсіх не аб ход ных па тра ба ван няў 
да гле бы.

Ч
аст ка іні цы я тыў, якія 
пад тры ма ны за меж ны мі 
гран та мі, пры све ча на вы-

ключ на гу ма ні тар ным на прам кам: 
зда ро ва му ла ду жыц ця і эка ло гіі, 
раз віц цю тра ды цый і куль ту ры, ар-
га ні за цыі куль тур на га і са цы яль на-
га жыц ця ў ра ё не. На Бра гін шчы не 
рэа лі зу ец ца пра гра ма па ад крыц ці 
ся мей ных клу баў. Сён ня іх шэсць, 
хут ка ста не во сем.

Пры ра ён ным му зеі ёсць клуб 
«На тхнен не». Тут за на тоў ва юць 
гіс то рыю Бра гін шчы ны. Да ве-
да лі ся, на прык лад, што ў вёс цы 

Тэль ман, дзе рэшт кі зам ка Віш-
ня вец кіх, ёсць ка мень ка хан ня. 
Па вод ле пад ан ня, ме на ві та на 
гэ тым мес цы Лжэ дзміт рый пры-
зна ваў ся ў ка хан ні Ма ры не Мні-
шак. Удзель ні кі гэ та га пра ек та 
раз ві ва юць і на род ны ля леч ны тэ-
атр — бат лей ку. Ця пер рых ту юць 
спек такль, які гле да чы па ба чаць 
на свя та Рас тва.

На Бра гін шчы не ад кры ты 
клуб «Ма ту лін руч нік». Гэ ты пра-

ект аб' яд ноў вае лю дзей ста ла га 
ўзрос ту, якім ёсць што ўспом ніць. 
Пен сі я не ры збі ра юц ца ра зам, 
спя ва юць, уз гад ва юць, а ча сам і 
дэ ман стру юць уні каль ныя аб ра-
ды, улас ці выя пэў най мяс цо вас-
ці. Ле там у гос ці за пра сі лі сяб-
роў з 15 ра ё наў Го мель шчы ны 
на вя лі кае ме ра пры ем ства «Ад 
пра дзе даў спа кон вя коў», дзе 
раз ва жа лі пра ду хоў ную спад-
чы ну бе ла ру саў.

Прак тыч на ва ўсіх пра ек тах 
вы ка рыс тоў ва лі ся не толь кі срод-
кі за меж ных до на раў, але і мяс-
цо выя рэ сур сы. Та му мяр ку ец ца, 
што па ча тыя іні цы я ты вы бу дуць 
дзей ні чаць і раз ві вац ца.

іost@zvіazda.by

ВЯР ТАН НЕ 
«ДАЎ ГОЎ»

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

Каб гэ тыя «лёг кія» ды ха лі, так бы 
мо віць, на поў ную моц, у Ель ні пла ну-
ец ца ўзвес ці больш за 50 кас кад ных 
пла цін і пе ра мы чак на во да ад вод ных 
ка на лах. Бо ле тась спе цы я ліс ты, якія 
з да па мо гай мяс цо вых жы ха роў пра-
вя лі аб сле да ван не ба лот на га ма сі ву, 
вы свет лі лі, што іс ну ю чыя пе ра мыч кі 
пе ра ста юць вы кон ва юць сваё функ цы-
я наль нае пры зна чэн не, а іх коль касць 
ві да воч на не да стат ко вая.

Пад час бу даў ніц тва вы ка рыс тоў ва-
ец ца во пыт і пры мя ня юц ца тэх на ло гіі, 
што па спя хо ва за рэ ка мен да ва лі ся бе 
пры рэ крэ а цыі ба лот у Ір лан дыі і Паў-
ноч най Шат лан дыі. Но выя збу да ван ні 
вель мі важ ныя для за ха ван ня азёр-
на-ба лот на га комп лек су «Ель ня». Каб 
вяр нуць ба ло та ў ра ней шы стан, трэ ба 
за бяс пе чыць раў на мер ны пад' ём уз-
роў ню ва ды.

За каз нік так са ма здоль ны стаць 
цэнт рам між на род на га эка ла гіч на га і 
на ву ко ва га ту рыз му. Ель ня — важ ная 
тран зіт ная пля цоў ка для пе ра лёт ных 
пту шак, яна ва ло дае не ацэн ным ма-
тэ ры я лам для на зі ран няў на ву коў цаў, 
прак тыч ных ра бот сту дэн таў за меж-
ных ВНУ, ар ні то ла гаў-ама та раў. Сла-
віц ца Ель ня і сва і мі дзі ка рос лы мі ле-
ка вы мі тра ва мі: у на ва коль ных вёс ках 
за ха ва лі ся сот ні ары гі наль ных на по яў 
і на сто яў, якія мо гуць стаць брэн дам 
рэ гі ё на.

Без умоў на, у Мёр скім ра ё не ўліч ва-
ец ца до свед ра бот па вяр тан ні ў бы лы 
стан ін шых бе ла рус кіх ба лот. На прык-
лад, у Чэр вень скім ра ё не, які мож на лі-
чыць па ка заль ным у пла не паў тор на га 
за ба лоч ван ня асу ша ных тар фя ні каў. 
Да маш таб на га асу шэн ня ў ся рэ дзі-
не мі ну ла га ста год дзя гэ тыя тар фя-
ні кі ўяў ля лі сабой до сыць пры ваб ную 
эка сіс тэ му з раз на стай ным пры род-
ным ланд шаф там. Ад нак бяз дум нае 
ўмя шан не ста ла пры чы най па жа раў, 
са мы моц ны з якіх зні шчыў амаль 30% 
тэ ры то рыі. У ат мас фе ру тра пі лі ты ся-
чы тон пар ні ко вых га заў.

Паў тор нае за ба лоч ван не сты му ля-
ва ла на ту раль нае ад наў лен не па ру ша-
най эка сіс тэ мы.

Але па ста вім пы тан не гра ніч на 
праг ма тыч на: што атры ма лі мяс цо выя 

жы ха ры ад рэ на ту ра лі за цыі, ка жу чы 
на ву ко вай мо вай, ба лот у Чэр вень скім 
ра ё не?

Як ні дзіў на, у пер шую чар гу — све-
жае і чыс тае па вет ра. Ра ней у спя-
кот ныя дні рэ гу ляр на ад бы ва лі ся ўзга-
ран ні су хіх тар фя ні каў. І та ды жы ха ры 
на ва коль ных вё сак і на ват рай цэнт ра 
бы лі вы му ша ны ды хаць ед кім ды мам, 
ба га тым на ўтры ман не вы кі даў не бяс-
печ на га дыя ксі ду вуг ля ро ду. Ба лот ныя 
па жа ры бы лі час тай з'я вай, асаб лі ва ў 
за суш лі выя га ды. У ра ё не па мя та юць 
па жа ры 1997, 1999, 2000 га доў, ка лі 
га рэ лі пло шчы ў сот ні гек та раў. Вя-
до ма, гэ та вы клі ка ла шмат скар гаў у 
на сель ніц тва...

Больш за пяць га доў та му на ба ло-
це Га лое па ча лі ся бу даў ні чыя ра бо ты 
па ўзвя дзен ні пе ра мы чак на ме лі я ра-
цый ных ка на лах. Сён ня ба ло та на блі-
зі ла ся да кан чат ко ва га ад ра джэн ня, 
што да зва ляе мяс цо ва му на сель ніц тву 
за раб ляць на збо ры жу ра він і чар ніц. 

У вя лі кім вый гры шу і мяс цо вая ўла да, 
бо пра фі лак ты ка тар фя ных па жа раў 
абы хо дзіц ца на шмат тан ней, чым іх 
лік ві да цыя. У вы ні ку паў тор на га за-
ба лоч ван ня ўда ец ца сэ ка но міць ве лі-
зар ныя гро шы. Коль касць па жа раў на 
та кіх тэ ры то ры ях знач на ска ра ча ец ца, 
а зна чыць, ня ма не аб ход нас ці ў вы-
ез дах падраздзяленняў МНС. Ся род 
ін шых вы год ад наў лен ня гід ра ла гіч-
на га рэ жы му — пад тры ман не ўзроў ню 
грун та вых вод на пры лег лых зем лях у 
між се зон ны пе ры яд, што спры яль на 
ўплы вае на вя дзен не сель скай гас па-
дар кі.

На вес ці па ра дак на зям лі — спра ва 
больш скла да ная і шмат гран ная, чым 
зда ец ца на пер шы по гляд... Звы чай на 
ад ра зу ўзгад ва юц ца чыс тыя па сёл кі 
і вёс кі, доб ра ўпа рад ка ва ныя да ро-
гі, да гле джа ныя па лі і фер мы, ля сы і 
ўзлес кі без бу даў ні ча га і дач на га смец-
ця. Але ка лі браць шы рэй, то па няц це 
«па ра дак на зям лі» ўклю чае ў ся бе 
пад тры ман не гар мо ніі з на ва коль ным 
ася род дзем, ства рэн не спры яль ных 
умоў для мяс цо вай фаў ны і фло ры, 
за ха ван не бія раз на стай нас ці. А гэ та 
не маг чы ма без вяр тан ня даў гоў пры-
ро дзе, у да дзе ным вы пад ку — ад наў-
лен ня па ру ша ных ча ла ве кам ба лот і 
тар фя ні шчаў.

Чэр вень — Мё ры.

«СЯ МЕЙ НЫЯ ХРО НІ КІ»
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Мая цёт ка рас каз ва ла, які мі вя сё лы-
мі бы лі ве ча ры ны. Збя руць не каль кі яек 
і бя гуць па гар ма ніс та. Зды ма лі ха ту ў 
якой-не будзь ба буль кі і да трох га дзін но-
чы гу ля лі. А ра ні цай трэ ба бы ло іс ці ка ро ву 
да іць, гнаць яе ў ста так, а по тым яшчэ і ў 
кал гас бег чы, каб зям лі не па зба ві лі...

За раз стар шы ня сель ска га Са ве та са-
ма мо жа рас ка заць шмат ці ка ва га. Пра ца-
ваць па чы на ла яшчэ пры Са вец кім Са ю зе, 
стаж дэ пу тац кай дзей нас ці — больш чым 
30 га доў. У 1982-м, ка лі толь кі прый шла 
ў Вась ка віц кі сель са вет, дэ пу тац кія ман-
да ты ме лі аж 35 ча ла век, а коль касць на-
сель ніц тва да хо дзі ла да 2,5 ты ся чы. Пас ля 
чар но быль скай ава рыі па чаў ся ад ток жы-
ха роў. Не ка то рыя з'яз джа лі сем' я мі. Знач-
на змен шыў ся і дэ пу тац кі кор пус. За мест 
70 у ра ён ным Са ве це за ста ло ся 35, а ў 
сель са ве це на огул 11.

— Але ж спраў ля ем ся, — усмі ха ец ца 
стар шы ня. — Тэ ры то рыя па па ме рах тая 
ж, што і ра ней, а на сель ніц тва знач на па-
ме не ла, ды і тыя па асоб ку жы вуць. Маг-
чы ма, та му за раз та кая ці ка васць да ра да-
во даў — лю дзі хоць так імк нуц ца адзін да 
ад на го. Ад ка ра нёў нель га ад ры вац ца.

«Мя не хрыс ці лі 
ўпо тай кі»

Пра сва іх прод каў Пле ха ва ні ко лі не 
за бы ва ла ся, але да па ры тры ма ла ўсё ў 
га ла ве. За раз за ду ма ла ся над тым, што 
трэ ба ўсё сіс тэ ма ты за ваць і афор міць у 
вы гля дзе ся мей на га дрэ ва. Бо чым больш 
пра хо дзіць ча су, тым менш за ста ец ца ў па-
мя ці ці ка вых фак таў. Ка лісь ці іх узгад ва ла 
ма ці, але ўжо 10 га доў мі ну ла, як яе ня ма. 
Адзін за ад ным пай шлі з жыц ця дзядзь кі, 
цёт кі. Хо чац ца, каб па мяць пра іх так са ма 
за ха ва ла ся. Бо ўжо вы рас лі дзе ці і на ра-
дзі лі ся ўну кі. Яны па він ны ве даць прод каў. 

Па куль іс нуе чар на вы ва ры янт ра да во ду. 
За ста ло ся знай сці хві лін ку воль на га ча су, 
каб сес ці за стол і ўсё рас клас ці па па лі-
чках, гэ та зна чыць, па га лін ках.

— На жаль, да лё ка па глы біц ца не атры-
ма ла ся, але я доб ра ве даю сва іх пра дзе-
даў і пра ба бак, — па каз вае яна ліст па пе-
ры, дзе раз ма шыс тым по чыр кам за пі са ны 
слуп кі ім ёнаў. — Вось лі нія ма ці. Яе баць ка 
Пётр Фро ла віч Цвяр доў скі за гі нуў на фрон-
це, а ма ці — Соф'я Іва наў на — па мер ла ў 
жніў ні 45-га. Пад час жні ва раз га ра ча ная 
па пі ла ле дзя ной ва ды, за хва рэ ла і хут ка 
зга рэ ла. Мая ма ці, Ган на Пят роў на, за ста-
ла ся ў сям'і за ста рэй шую, і на яе пле чы 
ляг ло вы ха ван не трох ма лод шых сяс цёр. 
По тым сва іх дзя цей га да ва ла. На ша сям'я 
бы ла шмат дзет най — у мя не дзве сяст ры і 
два бра ты. Ра ней на ра джа лі па 5-6 дзя цей. 
Не тое, што ця пер. У мя не, як і ў сяс цёр з 
бра та мі, толь кі двое дзя цей.

У ся мей ных хро ні ках за ха ва ла ся гіс-
то рыя пра дзе да Ге ра сі ма — не за кон на-
на ро джа на га хлоп чы ка з сям'і Ані сі ма і 
Ві на до ры Кузь мі ных, баць ка вых прод каў. 
Ад на з пя ці іх да чок на ра дзі ла ў дзеў ках, 
і, каб гань ба не за пля мі ла рэ пу та цыю вя-
лі ка га ся мей ства, Ані сім за пі саў Ге ра сі ма 
на сваё імя. Ён быў ба га ты ча ла век, меў 
шмат зям лі і гро шай, на ват най маў ра бот-
ні каў, каб яны апра цоў ва лі гэ тыя на дзе-
лы. Лёс не за кон на на ро джа на га склаў ся 
вель мі ўда ла. За яго са сва та лі га рад скую 
ня вес ту з сям'і ста рас ты, які, акра мя ін-
ша га, спя ваў ра зам з усі мі сва і мі доч ка мі 
ў цар коў ным хо ры. Ад на з да чок ста рас-
ты — Ма рыя — бы ла ў Слаў га ра дзе на огул 
зна ка мі тая асо ба: у са вец кі час хрыс ці ла 
дзя цей. Зра зу ме ла, ра бі ла яна гэ та ціш-
ком. Быў вы па дак, ка лі па да ро зе ў вёс ку 
Клі ны да зна ка мі тай сён ня на ўвесь бе лы 
свет Бла кіт най кры ні цы яе сфа та гра фа ва-
лі для «дош кі гань бы».

— Тым не менш ах вот ных хрыс ціць 
сва іх дзя цей у яе бы ло шмат, — згад вае 

Аляк санд ра Пле ха ва. — Мя не яна так са-
ма хрыс ці ла. У яе быў вя лі кі крыж, яна 
здзяйс ня ла над на мі аб рад і чы та ла ма-
літ вы.

Ар хі вы 
сель са ве та

Апош нім ча сам у ама та раў скла даць 
ра да во ды ста лі на бы ваць па пу ляр насць 
так зва ныя па гас па дар чыя кні гі. У са вец-
кія га ды яны бы лі ва ўсіх вёс ках, па іх 
вёў ся ўлік на сель ніц тва, свой скай жы вё-
лы, пла до ва-ягад ных дрэў, зя мель ных 
участ каў. Там па зна ча ла ся ін фар ма цыя 
па кож ным чле не сям'і — год на ра джэн ня, 
аду ка цыя, мес ца пра цы. Па гэ тых кні гах 
ор га ны вы ка наў чай ула ды скла да лі спра-
ва здач насць і вя лі фі нан са ва-гас па дар-
чую дзей насць.

Аляк санд ра Пле ха ва дэ ман струе цэ-
лую біб лі я тэ ку та кіх кніг. «Да ва ен ныя, на 
жаль, не за ха ва лі ся. Слаў га рад скі ра ён 
пе ра жыў дзве аку па цыі, праз яго двой чы 
пра хо дзіў фронт. Але ў нас ёсць кні гі, па-
чы на ю чы з 1949 го да. У ад ной з іх знай-
шла ся ін фар ма цыя і пра маю ма му, ка лі 
яна яшчэ бы ла Цвяр доў ская».

Тым, хто ў по шу ках сва іх ка ра нёў звяр-
та ец ца ў сель са вет, да юць па гар таць гэ-
тыя кні гі. Не як пры яз джаў 40-га до вы жы-
хар з аг ра га рад ка Ржаў ка. Яму вель мі 
па шчас ці ла з ка рыс най ін фар ма цы яй пра 
свой род. Ён усё сфа та гра фа ваў і па ехаў 
да до му за да во ле ны.

— Але га лоў ная каш тоў насць па гас-
па дар чых кніг у тым, што яны да юць маг-
чы масць лю дзям вы ра шыць ней кія праб-
ле мы, — ад зна чае стар шы ня. — Пас ля 
Чар но бы ля, на прык лад, Куль шыц кі сель-
са вет быў цал кам ад се ле ны. Яго функ цыі 
і ўсе да ку мен ты пе рай шлі да нас. Лю дзі 
час цей звяр та юц ца па да вед кі аб мес цы 
жы хар ства на мо мант ава рыі. А жы ха рам 
ін шых кра ін, якія на ра дзі лі ся тут і жа да юць 

вяр нуц ца, з на шай ін фар ма цы яй пра сцей 
атры маць гра ма дзян ства.

Пе рад тым, як раз ві тац ца, стар шы ня 
па ка за ла мне свой дом, дзе на ра дзі ла-
ся. Па бу да ва ны ён быў аж у 1918 го дзе. 
Там ні хто не жы ве, толь кі на ле та сяст ра 
пры яз джае. А вось знес ці яго ру ка не па-
ды ма ец ца, та му і гро шай на ра монт не 
шка да. З ім не ад на ся мей ная гіс то рыя 
звя за на. Дзед пра ца ваў да рож ным ра бо-
чым і ня бла га за раб ляў, а дом бу да ваў з 
та кім раз лі кам, што сям'я бу дзе вя лі кая. 
«4 дач кі — гэ та яшчэ не мя жа», — ка заў 
ён. Але па ча ла ся вай на, з якой дзед ужо 
не вяр нуў ся. Нем цы ж з до ма ка нюш ню 
зра бі лі, а пас ля та го, як вёс ку вы зва лі лі, 
ма ці Аляк санд ры Пле ха вай, та ды яшчэ 
зу сім дзяў чын ка, там кі шэн ны за ла ты га-
дзін нік знай шла. Ня мец кі. Сям'я па мя ня ла 
яго на ад рэз тка ні ны...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

Фо та аў та ра.

ЗА ЧЫС ТЫ МО ТАЛЬ!
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Ельня — жамчужына беларускай прыроды.

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

— Над та прык ра ста но віц ца, ка лі агуль-
ны на бы так не цэ няць. Лю дзі мо гуць па ла-
маць но вую лаў ку, па пса ваць кан тэй нер, 
па ста віць ма шы ну пры са май ва дзе... Вы-
ні кі бес куль тур'я да во дзіц ца вы праў ляць, 
і зноў га ва рыць пра не аб ход насць вы ха-
ваў чай ра бо ты.

Для гэ та га, на дум ку Сяр гея Пі лі по ві ча, 
трэ ба вы ка рыс тоў ваць лю бую маг чы масць 
і най больш пра ца ваць з мо лад дзю. «На ву-
чыць ча ла ве ка ўсве дам ляць сваё мес ца ў 
на ва коль ным ася род дзі і сваю ад каз насць 
ака за ла ся за да чай яшчэ ця жэй шай, чым 
знай сці срод кі і тэх ні ку для на вя дзен ня 
па рад ку на ад ным асоб на ўзя тым аб' ек-
це», — за ўва жае Сяр гей Мі ка ла е віч. Та му 
стар шы ня лі чыць сва ім аба вяз кам быць 
не рэд кім гос цем у кож най з трох школ 
сель са ве та. Сё ле та з вуч ня мі адзі нац ца-
тых і пер шых кла саў Мо та льскай шко лы 
кі раў нік мяс цо вай ула ды вы са дзіў елач кі 
на ад ной з ву ліц аг ра га рад ка.

За кож най шко лай за ма ца ва ны ка ва лак 
ву лі цы, які вуч ні пад трым лі ва юць у па рад-
ку. Пры гэ тым сель вы кан кам за бяс печ вае 

дзя цей ад на ра зо вы мі паль чат ка мі, а прад-
пры маль ні кі куп ля юць па ке ты для смец ця. 
Дзе ці так са ма ўдзель ні ча юць у ства рэн ні 
вяс ко вай на гляд най агі та цыі. На прык лад, 
на ву ліч най смет ні цы мож на за ўва жыць 
спе цы яль ны над піс. Час цей за ўсё «Мы за 
чыс ты Мо таль!» аль бо больш раз гор ну ты 
ло зунг: «Шлях смец ця да кан тэй не ра пра-
ля гае праз на шу свя до масць. Будзь свя до-
мым і не за смеч вай!». Вуч ні не толь кі збі-
ра юць дроб ныя ад хо ды ў ва ко лі цах шко лы, 
яны ўдзель ні ча юць у твор чых пра ек тах па 
доб ра ўпа рад ка ван ні. (Так, на ву чэн цы шко-
лы мас тац тва ра зам з пе да го гам Воль гай 
Ка лі лец на бе тон най ага ро джы ма лоч на-
та вар най фер мы по бач з ад ным з уез даў у 
Мо таль зра бі лі цу доў ную кам па зі цыю).

М
о та льскі сель са вет хоць і вя лі кі, 
але апа рат сель вы кан ка ма не 
ад роз ні ва ец ца ад ін шых. Та му 

рай вы кан кам праз упраў лен не па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не вы ра шыў 
пы тан не аб увя дзен ні да дат ко вай стаў кі ра-
бо ча га па доб ра ўпа рад ка ван ні на пе ры яд з 
кра са ві ка па ве ра сень. А з па за бюд жэт ных 
срод каў сель скі Са вет узяў на пра цу ле там 
яшчэ ад на го ча ла ве ка. Та кім чы нам уда ло ся 
доб ра да гле дзець ву лі цы, га зо ны, а так са ма 
пля жы і ін шыя мес цы ад па чын ку вяс коў цаў.

Ка лі трэ ба бы ло, гэ тыя ра бо чыя да па-
ма га лі пад ка сіць ці пры браць смец це на 
мо гіл ках. Вар та ска заць, што мес цы па ха-
ван няў лі чаць сва ім кло па там усе пяць ста-
рас таў двух аг ра га рад коў. Пя цё ра мо гі лак 
пе ра да дзе ны апош нім ча сам на ба ланс 
ЖКГ, але і лю дзі не за ста юц ца ўба ку.

А яшчэ ста рас ты, па вод ле слоў стар шы-
ні сель ска га Са ве та, пра вод зяць вя лі кую 

ар га ні за тар скую ра бо ту: пе ра кон ва юць 
лю дзей вый сці на су бот нік, пры вес ці ў па-
ра дак коль кі мет раў тэ ры то рыі на су праць 
сва ёй ха ты і ў сва ім два ры. Ёсць, на жаль, 
та кія, ка му трэ ба аб тым на гад ваць... Але 
боль шасць жы ха роў лю біць і пад трым лі вае 
па ра дак. Сель скі Са вет што год пра во дзіць 
кон кур сы на най леп шы пад во рак ся род 
ве тэ ра наў і ма ла дых сем' яў. Здым кі пе-
ра мож цаў змя шча юц ца на бач ным мес цы 
пад час свя точ ных ме ра пры ем стваў, якія 
ў Мо та лі, як вя до ма, пра хо дзяць з раз-
ма хам.

Сё ле та на цэнт раль ных ву лі цах Мо та ля 
з'я ві лі ся пры го жыя трох 'ярус ныя квет ні цы, 
якія з вяс ны да во се ні ра ду юць яр кі мі фар-
ба мі. Ад но та кое пры ста са ван не каш туе 

тры міль ё ны руб лёў. Ку пі лі іх для род най 
вёс кі прад пры маль ні кі — знеш ні вы гляд 
свай го на се ле на га пунк та яны лі чаць не 
чу жой спра вай.

За раз сель вы кан кам пра цуе над пра-
ек там пла на доб ра ўпа рад ка ван ня на на-
ступ ны год. Ад ным з пунк таў пла на, маг-
чы ма, ста не вы раб па ка заль ні каў, які мі 
бу дуць аба зна ча ны гіс та рыч ныя квар та-
лы Мо та ля — ра ней жа мяс тэч ка ўмоў на 
па дзя ля ла ся на ча ты ры част кі. Сяр гей 
Пі лі по віч мае за дум ку ўзна віць іх наз вы 
для на шчад каў ха ця б у ары гі наль ных 
зна ках.

yackevіch@zvіazda.by

Іва наў скі ра ён.

Вось і за раз у мясцовым 
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. 

Да кан ца 2017 го да 
Еў ра са юз вы даткуе 
5 млн еў ра на рэа лі за цыю 
ў Бе ла ру сі су мес на га 
з ПРА АН пра ек та 
па раз віц ці мяс цо вых 
іні цы я тыў. 
На рэс пуб лі кан скі кон курс 
мяс цо вых іні цы я тыў, 
пра ве дзе ны ня даў на, 
бы ло па да дзе на 
больш за 700 за явак 
ад ар га ні за цый, 
вы кан ка маў, жы ха роў... 
Най больш за явак 
па сту пі ла з Го мель шчы ны.

Се мі нар па эка ла гіч ным зем ле ка ры стан ні.

ШТО НА СПРА ВЕ?

ПРАД СТАЎ НІК ДЗЯР ЖА ВЫ — 
НЕ «ВЯ СЕЛЬ НЫ ГЕ НЕ РАЛ»

Паў на моц твы ёсць, але як імі ка рыс та юц ца?

На яў насць на ба лан се 
ак цы я нер ных та ва рыст ваў аб' ек таў, 
якія не вы ка рыс тоў ва юц ца, вя дзе 
да знач ных за трат на іх утры ман не. 
Аб лас ны Са вет дэ пу та таў мае 
пра ва ў 5 ра зоў па вя лі чыць для 
та кой ма ё мас ці па да так на зям лю.

Аб гэ тым прад стаў ні коў дзяр жа вы ў 
ак цы я нер ных та ва рыст вах па пя рэ дзі лі 
на су мес най ка ле гіі Ка мі тэ та дзяр жаў-
на га кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці і 
фон ду «Грод на абл ма ё масць».

Дзяр жа ва з'яў ля ец ца та кім жа ак-
цы я не рам, як і ін шыя ўдзель ні кі та ва-
рыст ва. Ад нак, уліч ва ю чы на яў насць у 
ААТ знач най до лі ак цый, што на ле жаць 
дзяр жа ве, ме на ві та ад яе прад стаў ні-
ка за ле жыць пры няц це кан крэт ных 
ра шэн няў па пы тан нях ра бо ты прад-
пры ем ства, з ба чан нем перс пек ты вы 
яго раз віц ця. Ад нак...

— Як па ка заў ана ліз, функ цыі прад-
стаў ні коў дзяр жа вы зво дзяц ца да 
пры няц ця ра шэн няў па раз мер ка ван ні 
пры быт ку, вы пла це ды ві дэн даў і прэ-
мій і за цвяр джэн ні спра ва здач, — ка-
жа стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці Ва-
сіль ГЕ РА СІ МАЎ.

У той час, як адзін з га лоў ных аба-
вяз каў прад стаў ні ка дзяр жа вы — гэ та 
аба ро на эка на міч ных ін та рэ саў дзяр-
жа вы ў ААТ, за бес пя чэн не яго эфек-
тыў най ра бо ты. А што на спра ве?

— Ка лі кі раў нік прад пры ем ства па 
«поў най пра гра ме» ад каз вае за страт-
насць, лю бое па гар шэн не вы твор чых 
па каз чы каў, то прад стаў ні кі дзяр жа вы 

за ста юц ца ў ба ку, — за зна чыў Ва сіль 
Ге ра сі маў.

Мно гія з іх, па сут нас ці, са ма ўхі лі-
лі ся ад вы ра шэн ня праб лем прад пры-
ем стваў — мэ та на кі ра ва най ра бо ты па 
раз груз цы склад скіх за па саў, па шы-
рэн ні рын каў збы ту пра дук цыі, уцяг нен-
ні ў гас па дар чы аба рот ма ё мас ці.

Да рэ чы, па ста не на 1 ліс та па да сё-
лет ня га го да ак цы я нер ныя та ва рыст вы 
з до ляй улас нас ці Гро дзен скай воб лас ці 
ў ста тут ных фон дах пра да лі ма ё мас ці, 
што не вы ка рыс тоў ва ла ся, на су му 4,6 
міль яр да руб лёў. Ад нак мно гія аб' ек ты 
па-ра ней ша му ча ка юць но вых гас па да-
роў. Як па ско рыць гэ ты пра цэс? На ка-
ле гіі пра па на ва лі пры мя няць да аб' ек таў 
ААТ (з до ляй дзяр жа вы больш за 50%) 
та кія ж па ды хо ды, як і да аб' ек таў дзяр-
жаў най улас нас ці — з іх уклю чэн нем у 
ад па вед ныя гра фі кі, ра шэн ня мі мяс цо-
вых ор га наў ула ды і кант ро лем за ўцяг-
нен нем ма ё мас ці ў гас па дар чы аба рот.

Срод кі ад про да жу та кіх аб' ек таў 
ААТ, у ад роз нен не ад дзяр жаў най ма-
ё мас ці, па сту па юць на ра хун кі прад-
пры ем стваў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. 
prakopchik@zviazda.by

Для да вед кі:
На тэ ры то рыі Гро дзен шчы ны дзей-

ні ча юць 163 ААТ з до ляй дзяр жа вы, у 
тым лі ку 121 — з до ляй ка му наль най 
улас нас ці воб лас ці і ра ё наў. Дзяр-
жа ва ўдзель ні чае ў кі ра ван ні гэ ты мі 
прад пры ем ства мі праз сіс тэ му сва іх 
прад стаў ні коў.

Тыя самыя па гас па дар чыя кні гі.

Добраўпарадкаванне — справа кожнага.


