
ЧЫТАЙЦЕ Ў НУМАРЫ:

Двойка ад міністра
Міністр сельскай гаспадаркі 
Беларусі распавёў праўду 
пра рэальны стан аграрнага 
сектара Пухавіччыны

Афіцыйна запусцілі

ААТ “Завод Горнага Воску” 
афіцыйна запусціў цэх па 
вырабу парафінаў. Праўда 
парафіны на заводзе 
выпускаюцца ўжо год.

Пассавет і выбары
Склад Свіслацкага 
пасялковага савета чакаюць 
вялікія змены. Іх жадаюць як 
жыхары так і раённая ўлада. 
Як далёка гатовы пайсці 
чыноўнікі каб “зрабіць 
добры вынік выбараў”?

Колькі заплацяць
Аналіз рынку працы і 
прапанаваных заробкаў 
па вакансіях Пухавіцкага 
раёна.
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Усё вакол маё
Звычайны старшыня 
селськага савету спрабуе 
прымерыцца да ролі 
рэйдэра. Вайна чыноўніка 
і пчаляра.

Тэма нумара:

Тыгрыны год: жыццё 
ў чорна-белыя палосы 
і зубы варта паказаць
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Думаць Думаць 
трэба трэба 
галавойгалавой

жадаеце вы-

казаць сваю дум-

ку ў калонцы? дасы-

лайце тэкст на адрас: 

sviesnik@gmail.com

ЛІЧБЫ І ФАКТЫЛІЧБЫ І ФАКТЫ

Раённыя СМІ досыць 
багата часу і ўвагі над-
зяляюць сельскай гас-
падарцы. Ў часе уборкі 
збожжа “весткі з палёў” 
наагул стаюць самымі 
галоўнымі падзеямі аж 
на некалькі тыдняў. Па-
радаксальна, бо ў лю-
бой іншай краіне такіх 
паняццяў як “бітва за 
ўраджай”, “гарачая пара 
жніва” і ім падобных не 
разумеюць нават самі 
сяляне. Логіка простая: 
сельская гаспадарка ці 
не самы распланаваны 
від дзейнасці. За пасе-
вам будзе дагляд палет-
каў а па даглядзе будзе 
і жніво. Адпаведна ёсць 
не “бітвы” а звычайная 
цяжкая, але даючая пры-
бытак сялянская праца.

То можа Беларусь і 
Пухавіцкі раён у прыват-
насці за кошт падобных 
байцоўскіх настрояў 
вынайшлі рэцэпт уні-
кальнай прыбытковасці 

сельскай гаспадаркі? 
Калі чытаць артыкулы 
“Пухавіцкіх навін” альбо 
матэрыялы з сайта рай-
выканкаму пачынаеш 
у гэта верыць. І гана-
рыцца. Тым больш што 
самі карэспандэнты 
альбо “мясцовыя ідэ-
олагі” схільны закляй-
міць як “ілгуна”  любога, 
хто наважыцца крытыч-
на ставіцца да навінаў 
раённай сельскай гас-
падаркі.

І таму для аўтара гэ-
тага артыкула чытанне 
дакладу Міністра сель-
скай гаспадаркі і пра-
дуктаў Сямёна Шапіры 
маланкай у ясны дзень. 
Паводле дакуманта, 
апублікаванага 9 лютага 
2010 года, Пухавіччына 
далёка не лепшы сельга-
срэгіён вобласці і краі-
ны. Хутчэй наадварот 
— наш раён уваходзіць 
у пералік найгоршых 
тэрыторый. І гэта кажа 
не “апазіцыянер” а про-
фільны міністр. 

Для нагляднасці пя-
ройдзем да чытання 
вынятак з дакладу спа-
дара Шапіры. Паводле 
міністра праблемы сель-

скай гаспадаркі назіра-
юцца практычна ва ўсіх 
сферах. План па росту 
вытворчасці ў сельскай 
гаспадарцы правалены. 
Аднак большасць раё-
наў хоць і не выканала 
планавыя паказчыкі, але 
прынамсі засталіся на 
узроўні 2008 года. А вось 
16 раёнаў вылучыліся: 
дапусцілі нават зніжэн-
не аб’ёмаў вытворчасці. 
Пухавіцкі раён, нату-
ральна, у ліку гэтай шас-
надцаткі з паказчыкам 
98,1% да ўзроўню 2008 
году. Дарэчы, дадзеная 
сітуацыя характэрна для 
усёй Міншчыны — 10 з 
16 правальных раёнаў 
ёсць раёнамі Мінскай 
вобласці. 

Прывеўшы першыя 
лічбы, міністр пачаў 
удакладняць з чаго скла-
даецца такі антыпось-
пех “сталічнага рэгіёну”. 
Натуральна, узгадаў пра 
жніво. І тут высвятляец-
ца, што пры сярэднебе-
ларускай ураджайнасці 
зернявых на узроўні 
33,2 ц/га, паказчык 
вобласці толькі 32,5. 
Папраўдзе, па гэтаму 
паказчыку Пухавіцкі 
раён не знаходзіцца ся-
род абласных аўтсай-
дэраў. Чаго не скажаш 
пра жывёлагадоўлю. 
Сярэднесуткавы прывес 
буйной рагатай скаці-
ны на Пухавіччыне ці 
не самы нізкі ў Бела-
русі — 468 грама. Для 

Міністр сельскай гаспадаркі распавёў 
праўду пра стан аграрнага сектара 
Пухавіцкага раёна. Іначай як 
“адкрыццём” прыведзеныя ім факты 
не назавеш.

ДВОЙКАДВОЙКА  
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Aгульная рэнтабельнасць сельскай 
гаспадаркі Міншчыны 3,7%. Гэты 

паказчык забяспечаны 
дзякуючы толькі 5 

раёнам. Астатнія 15 
— стратныя. 

Сямён Шапіра — міністр 
Сельскай гаспадаркі 
Рэспублікі Беларусь

Спадзевы на тое, што 2010 год стане знач-
на лягчэйшым за мінулы на жаль, пакуль не 
спраўджваюцца ні ў звычайных людзей ні ў 
“асобаў пасадамі абцяжараных”. Натуральна, 
станоўчыя рэчы ёсць: немагчыма жыць у стане 
перманентнай дэпрэсіі. Але, ёсць выпрабаван-
ні і цяжкасці. Сапраўды, як тая скура тыгра ці 
зебры ў чорна-белую палоску.

Такія варункі, з іншага боку можна успры-
маць як магчымасць заняцца будаўніцтвам 
свайго жыцця. Не плыць “за плынню як усе” а 
пачаць думаць. Думаць галавой а не тым мес-
цам на якім сядзіш. Пачынаючы ад працы і по-
шукаў лепшых магчымасцяў і сканчваючы па-
радкам у пад’едзе свайго дома. Вельмі проста 
ўзгадаць, што ніхто за мяне рабіць не абавяза-
ны. І ніхто АКРАМЯ МЯНЕ самога не паклапоціц-
ца пра МОЙ дабрабыт і МАЁ жыццё.

А калі пачынаеш думаць, зазвычай 
з’яўляюцца і пытанні. Напрыклад, чаму не 
выконваюцца гарантаваныя законам нормы 
(пачынаючы ад цеплыні ў хаце і сканчваючы 
улікам маёй думкі ў прыняцці рашэнняў на ўз-
роўні пасёлка, раёна, краіны).¬ Калі пачынаеш 
думаць – прыходзяць і адказы якім чынам за-
рабіць на хлеб дзецям, якім чынам давесці да 

ладу свой дом. Якім чынам можна 
абараніць сваё і атрымаць гаран-

таванае законам у рэшце рэшт.

Што да “пасадамі абцяжа-
раных” – яны таксама людзі. 
І па вялікім рахунку – яны 
наёмныя работнікі кожна-
га жыхара. Бо чыноўнік не 
вырабляе іматэрыяльных 

каштоўнасцяў і не надае “ка-
мерцыйных паслугаў”. Ягоны заробак – адлі-
чэнні з нашых падаткаў. Тым больш ім карысна 
задумацца як і якім чынам зрабіць сістэму жыц-
ця на пэўнай тэрыторыі эфектыўнай. Эфектыў-
най не на справаздачах а паводле адчуванняў 
людзей, якія жывуць на гэтай самай тэрыторыі. 
Гэта лёгка – дастаткова толькі перастаць баяц-
ца “ісчо большага начальніка” і пачаць думаць 
галавой а не тым месцам дзе спіна губляе сваю 
благародную назву.

А мы з вамі, у сваю чаргу можам задумац-
ца ў тым ліку і ў красавіку. Калі будзем абіраць 
дэпутатаў. Абіраць “як заўсёды” ці “абіраць за 
справы і для справаў”. І тады магчыма ўсё ў нас 
атрымаецца.

Шчыра Ваш, рэдактар Свіслацкага Весніка
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параўнання: сярэдні 
па Мінскай вобласці — 
574 гр. А па Беларусі — 
586 гр.

Так можа раённыя 
ўлады ахвяруюць ва-
лавымі паказчыкамі 
дзеля прыбытковасці 
аграрнага сектара. Што, 
дарэчы, і ёсць крытэрам 
эфектыўнасці вядзення 
гаспадаркі. У такім разе 
раён можна толькі па-

хваліць. Шукаем адказы 
ў дакладзе міністра.

І высвятляецца, што 
агульная рэнтабельнас-
ць сельскай гаспадаркі 
Міншчыны 3,7%. Для 
параўнання паказчыкі 
Магілёўскай і Гомель-
скай абласцей — 5,5 і 
5,3% адпаведна. А рэн-
табельнасць вобласці 
забяспечылі толькі 5 
раёнаў з двух дзесяткаў. 
А менавіта Дзяржынскі, 
Мінскі, Нясвіскі, Слуцкі 
і Смалявіцкі. Астатнія 
спрацавалі “у мінус”. 
Дарэчы, заўважым, што 

ўсе 5 прыбытковых зна-
ходзяцца паблізу сталі-
цы і маюць магчымасці 
рэалізацыі прадукцыі 
ў Мінску. Пухавіччына 
таксама надзелена такой 
геаграфічнай перавагай. 
Але нават гэта не дапа-
магло нашым чыноўні-
кам ад сельскай гаспа-
даркі. Дарэчы, паказчыкі 
эфектыўнасці сельскай 
гаспадаркі, а менаві-

та сабекошт прадукцыі 
ў агуле па Міншчыне 
таксама блізкі да “анты 
рэкордаў”. Сабекошт 
зерня у Мінскай вобласці 
323 тыс. Рублёў за тону 
(паказчык па Беларусі — 
299 тыс.) Выдаткі кармоў 
пры вытворчасці БРС 
перавышаюць нормы на 
51%, свіней  на 20%. 

Зразумела, што пры 
такім сабекошце няма 
адкуль узяцца прыбыт-
кам. Сельгас вырабнікі 
спрабуюць залатаць 
дзіркі у сваім бюджэце 
крэдытамі і дачакацца 

чарговай порцыі дата-
цый з бюджэту. Дарэчы, 
паводле спадара Шапіры, 
у 2009 годзе з бюджэтаў 
розных узроўняў сель-
ская гаспадарка была 
прадатаваная у памеры 
212 даляраў ў разліку 
на кожны гектар зямлі. 
Што перавышае паказ-
чык 2008 года больш 
чым на 33%. Але нават 
у такіх умовах сельска-
гаспадарчыя арганізацыі 
Міншчыны і Пухавіцкага 
раёна ўмудрыліся ўлезці 
у крэдыты і даўгі. Дайш-
ло да парадаксальнага: 
нават пры адначасовым 
продажы усяго сабра-
нага ураджаю аграры-
ям Міншчыны не хопіць 
сродкаў каб пакрыць 
нават 60% сваіх фінан-
савых абавязацельстваў. 
Профільны міністр пры-
вёў шакуючы факт: сума 
толькі пратэрмінаваных 
(гаворка ідзе пра тыя, па 
якіх не плаціцца больш 
за 2 месяцы) фінанса-
вых абавязацельстваў 
гаспадарак станам на 
1.10.2009 г., перавышала 
памер чаканага гадавога 
прыбытку на 70%. 

Аналагічныя паказ-
чыкі і ў галіне перап-
рацоўкі прадукцыі. Па 

аператыўных дадзеных 
міністэрства  прадп-
рыемствы па вырабу 
малочных прадуктаў на 
Міншчыне стратныя. 
Сярэдні паказчык воб-
ласці -5,6%. Натураль-
на, фіксаваныя кошты 
на малако ў Беларусі не 
спрыяюць прыбытко-
васці. Выхад тут мог бы 
быць у экспарце прадук-
цыі на знешнія рынкі, але 
Міншчына і тут вызна-
чылася: экспарт прадук-
таў харчавання Мінскім 
аблсельгасхарчам за 11 
месяцаў 2009 года зні-
жаны 5,9% і склаў ўсяго 
толькі 94,1% да ўзроўню 
2008 года.

Прычытаўшы вы-
шэйзгаданае становіцца 

не дзіўнай прапановы 
міністра Шапіра прыз-
наць працу Камітэта па 
сельскай гаспадарчы 
па прадуктах Мінскага 
аблвыканкаму (кіраўнік 
Шматко Іван Міхайлавіч) 
не задавальняючай. А 
працу упраўлення сель-
скай гаспадаркі Пу-
хавіцкага райвыканкаму 
(кіраўнік Юркевіч Сяргей 
Браніслававіч) паставіць 
пад прамы кантроль 
Мінсельгасхарчу. Адным 
з вынікаў такога рашэн-
ня стане справаздача 
мар’інагорскіх чыноўні-
каў міністру па выніках 
першага паўгоддзя 2010 
года. Таксама, магчыма, і 
праверак у райвыканка-
ме пабольшае. 

ДВОЙКА  ад міністра

У 2009 годзе толькі 16 раёнаў 
Беларусі знізілі аб’ёмы вытворчасці 
ў сельскай гаспадарчы. Пухавіцкі 
раён — у тым ліку.

Калі сітуацыя ў сельскай гаспадарцы раёна не 
паправіцца, то намеснік старшыні РВК С.Б. Юркевіч можа 
пазбавіцца свайго зручнага крэсла і пасады ў выканкаме
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Пухавіцкі райвыканкам раз-
гледзеў вынікі работы прамыс-
ловых прадпрыемтсваў раёна за 
першыя 9 месяцаў 2009 года. Па-

водле ранейшай завядзёнкі, тром 
лепшым меліся прысуджацца 
грашовыя прэміі.

Аднак, па выніках разгляду 
былі размеркаваныя толькі два 
першых месца. Трэцяе месца не 
прысуджалася з прычыны таго, 
што іншымі прадпрыемствамі не 
выкананыя усе запланаваныя па-
казчыкі. Такім чынам толькі два 

прадпрымества з 22-х асноўных 
не “правалілі план” па выніках 
2009 года.

У  выніку, першае месца апт-
рымаў “Мар’інагорскі завод жа-
лезабетонных вырабаў”. Прадп-
рыемства атрымала 20 базавых 
велічынь узнагароды (5 – перса-
нальна дырэктару і 15 – на прэміі 
працаўнікам).

Другое – “пухавіцкі камбінат 
хлебапрадуктаў”, які праз шмат-
лікія судовыя працэсы здолеў 
спагнаць з кліентаў даўгі і пачу-
вацца, прынамсі на плаву. Прад-
прыемтсву ад РВК дасталася 
узнагарода ў памеры 15 базавых 
велічынь. У тым ліку дырэктару – 
3. А на прэміі працаўнікам — 12.

Сайт Пухавіцкага РВК 

Няма кім ганарыцца
Толькі 2 прамысловых 
прадпрыемства раёна 
з 22-х летась не знізілі 
паказчыкі вытворчасці
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Уладальнікам сельскіх сядзіб 
у Беларусі плануецца дазволіць 
падвоіць колькасць гасцявых 
пакояў для прыёму турыстаў. Аб 
гэтым паведаміў сёння намеснік 
міністра эканомікі Андрэй Тур на 
міжнароднай спецыялізаванай 
канферэнцыі “Аграэкатурызм - 
стан і перспектывы развіцця”.

Уладальнікам сельскіх сядзіб 
у Беларусі плануецца дазволіць 
падвоіць колькасць гасцявых 
пакояў для прыёму турыстаў. Аб 
гэтым паведаміў сёння намеснік 
міністра эканомікі Андрэй Тур на 
міжнароднай спецыялізаванай 
канферэнцыі “Аграэкатурызм - 
стан і перспектывы развіцця”.

Цяпер у Савеце Міністраў 
знаходзіцца на разглядзе праект 
указа “Аб унясенні змяненняў ва 
ўказ Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь ад 2 чэрвеня 2006 года 
нумар 372 “Аб мерах па 
развіццю аграэ-
катурызму ў 
Рэспубліцы 

Беларусь”. Згодна з гэтым даку-
ментам прапануецца павялічыць 
колькасць пакояў, у якіх суб’екты 
аграэкатурызму маюць права 
аказваць паслугі насельніцтву, да 
10. Акрамя таго, плануецца па-
шырыць пералік суб’ектаў аграэ-
катурызму і прадоўжыць тэрмін 
дзеяння ўказа да 10 гадоў.

“Развіццё турызму ў вёсцы 
з’яўляецца адным з фактараў, 
якія садзейнічаюць развіццю і 
адраджэнню беларускай вёскі, 
- адзначыў намеснік міністра. 
- Таму сёння вя-
дуцца пошукі 
шляхоў па-
в е л і ч э н н я 
эканаміч-
най ста-
більнасці 

і стварэння інфраструктуры 
аграэкатурызму, перш за ўсё ў 
будаўніцтве агратурыстычных 
комплексаў на базе СВК”.

Па стану на 1 студзеня 2010 
года ў Беларусі налічваецца 884 
суб’екты аграэкатурызму, што 
ў 1,9 раза больш, чым у 2008 
годзе. Акрамя таго, у краіне 
функцыянуюць 17 турыстычных 
комплексаў, цэнтр развіцця сель-
скага прадпрымальніцтва і тры 
этнаграфічныя музеі. Дарэчы, у 
Пухавіцкім раёне колькасць аг-
расядзіб за апошні год вырасла 
больш чым у два разы і працяг-

ваецца павялічвацца. Толькі 
ў “Мікрарэгіёне Свіслач” 

(Свіслацкі, Дукорскі і 
Ананіцкі саветы) рыхту-

юцца заняцца такім біз-
нэсам штонайменей 

8 сем’яў.  

ПалёгкаПалёгка агратурызму
Урад робіць захады па 
развіццю турызму ў 
сельскай мясцовасці 

Дзеці едуць за мяжу

Беларусь адмяніла абмежаван-
ні пры накіраванні дзяцей на азда-
раўленне ў замежныя дзяржавы, 
з якімі заключаны міжнародныя 
дагаворы, па ўзросту і колькасці 
выездаў у адну і тую ж замежную 
дзяржаву. Адпаведны ўказ нумар 
59 Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка падпісаў 28 студзеня.

Беларусь адмяніла абмежаван-
ні пры накіраванні дзяцей на азда-
раўленне ў замежныя дзяржавы, 

з якімі заключаны міжнародныя 
дагаворы, па ўзросту і колькасці 
выездаў у адну і тую ж замежную 
дзяржаву. Адпаведны ўказ нумар 
59 Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка падпісаў 28 студзеня.

Да падпісання гэтага дакумен-
та на аздараўленне за мяжу ў тыя 
дзяржавы, з якімі Беларусь заклю-
чыла міжнародныя дагаворы да 1 
кастрычніка 2008 года, накіроў-
валіся дзеці ва ўзросце ад 7 да 18 

гадоў, а ў замежных дзяржавах, з 
якімі Беларусь заключыла між-
народныя дагаворы пасля 1 каст-
рычніка 2008 года, маглі прайсці 
аздараўленне дзеці ва ўзросце ад 
7 да 14 гадоў. 

Акрамя таго, былі ўстаноўле-
ны абмежаванні па колькасці вы-
ездаў дзяцей на аздараўленне (не 
больш як тры разы ў адну і тую ж 
замежную дзяржаву), за выклю-
чэннем замежных дзяржаў, з якімі 
Беларусь заключыла міжнарод-
ныя дагаворы да 1 кастрычніка 
2008 года.

БЕЛТА  

Беларусь адмяніла большую частку 
абмежаванняў, якія датычаць выезду дзяцей 
на аздараўленне ў іншыя краіны свету.

ААТ “ААБ Беларусбанк” у гэ-
тым годзе за кошт уласных срод-
каў прадаставіць насельніцтву 
больш як Br5,527 трлн. ільгот-
ных крэдытаў на будаўніцтва 
жылля. ААТ “Белаграпрамбанк” 
выдзеліць на гэтыя мэты Br1,266 
трлн. ільготных крэдытаў. 

Гэта прадугледжана сумеснай 
пастановай Савета Міністраў і 
Нацыянальнага банка Беларусі 
нумар 1749/19. Плануецца, што 
згаданыя банкі сумесна з Нацбан-
кам будуць прыцягваць дадатко-
выя ільготныя рэсурсы на жыллё-
вае будаўніцтва. А Міністэрства 
фінансаў забяспечыць штомесяч-
ную кампенсацыю банкам страт, 
павязаных з прадастаўленнем 
ільготных крэдытаў. 

Чаканыя аб’ёмы крэдытных 
рэсурсаў для будаўніцтва (рэ-
канструкцыі) або набыцця жылых 
памяшканняў у 2010 годзе скла-
дуць Br377,6 млрд. У тым ліку 
ААТ “ААБ Беларусбанк” прапана-
вана выдзеліць Br250 млрд., ААТ 
“Белаграпрамбанк” - Br25 млрд., 
ААТ “БПБ-Банк” - Br30 млрд., 
“Пріорбанк” ААТ - Br20 млрд., 
ААТ “Белінвестбанк” - Br15 
млрд., ААТ “Белгазпрамбанк” - 
Br20 млрд.

Усяго на будаўніцтва (рэканс-
трукцыю) жылля без уліку затрат 
на стварэнне інфраструктуры ў 
2010 годзе плануецца накіраваць 
Br12,647 трлн. У тым ліку ўлас-
ныя сродкі насельніцтва павінны 
скласці Br4,367 трлн., крэдытныя 
рэсурсы банкаў - Br7,171 трлн., 
сродкі кансалідаванага бюджэту 
- Br746,18 млрд., мясцовых бюд-
жэтаў - Br573,55 млрд.

БЕЛТА  

Грошы 

на жытло

Зацверджаныя 
фінансавыя механізмы 
надання ільготных 
крэдытаў на  
набыццё жытла
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І штомесяца І штомесяца новы нумар у тваёй скрынцы

Хочаш чытаць нас чытаць заўсёды?

Проста адашлі свой паштовы адрас 
праз форму зваротнай сувязі 
на інтэрнэт-рэсурсе 
“Свіслач: рэгіянальны партал” 
АЛЬБО НАЎПРОСТ на e-mail рэдакцыі:

sviesnik@gmail.comsviesnik@gmail.com

Падпіска 
бесплатна

Глабальны экалагічны фонд 
(ГЭФ) пры садзейнічанні Сусвет-
нага банка выдзеліць Беларусі 
грант $5,5 млн. на праекты па абы-
ходжанню са стойкімі арганічны-
мі забруджвальнікамі (САЗ). Аб 
гэтым паведаміў старшыня савета 
грамадскай арганізацыі “Экала-
гічная ініцыятыва” Юрый Салаўёў. 
Праекты разлічаны на 2010-2012 
гады і прадугледжваюць меры па 
змяншэнню ўплыву на наваколь-
нае асяроддзе стойкіх арганічных 
забруджвальнікаў. У прыватнасці, 
плануецца правесці мерапрыемс-
твы па абясшкоджванню ў Бела-
русі поліхлорбіфенілзмяшчаль-
ных (ПХБ) адходаў, а таксама па 
ліквідацыі Слонімскага пахавання 
непрыдатных пестыцыдаў. 

Акрамя таго, пры падтрымцы 
Глабальнага экалагічнага фонду 
і Сусветнага банка ў Беларусі 
плануецца распрацаваць адзіную 

базу даных аб стойкіх арганічных 
забруджвальніках, у якую будзе 
занесена інфармацыя аб існую-
чых тэхналогіях іх абясшкодж-
вання. Будуць таксама прыняты 
меры па развіццю  нацыянальнай 
сістэмы маніторынгу САЗ. 

“Праекты ўжо абазначаны, 
мерапрыемствы вызначаны, ча-
каецца, што ў хуткім часе сродкі 
на іх выкананне пачнуць пасту-
паць у Беларусь”, — дадаў Юрый 
Салаўёў.

Стойкія арганічныя забрудж-
вальнікі — першасныя і пабоч-
ныя прадукты прамысловасці. 
Яны ўяўляюць сабой малаля-
тучыя хімічна трывалыя злучэн-
ні, якія могуць заставацца ў на-
вакольным асяроддзі на працягу 
доўгага часу, не падвяргаючыся 
раскладанню. Трапіўшы ў па-
ветра, САЗ перамяшчаюцца на 
вялікія адлегласці. Такія рэчывы 

назапашваюцца ў тлушчавых 
тканках жывёл і чалавека. Пры 
гэтым нават малыя канцэнтрацыі 
некаторых стойкіх арганічных 
забруджвальнікаў могуць пры-
носіць істотную шкоду, прывод-
зячы да развіцця хвароб імуннай 
і рэпрадуктыўнай сістэм чалаве-
ка, ракавых захворванняў.  

Для аховы навакольнага ася-
роддзя і здароўя чалавека ад 
уздзеяння САЗ уступіла ў дзе-
янне Стакгольмская канвенцыя 
аб стойкіх арганічных забруд-
жвальніках. У спіс САЗ гэтай 
канвенцыі акрамя пестыцыдаў, 
дыаксінаў і фуранаў, уключаны 
поліхлараваныя біфенілы, якія 
на працягу доўгага часу выраб-
ляліся і прымяняліся ў многіх 
краінах свету практычна без 
абмежаванняў і кантролю 
за абыходжаннем з імі. Бе-
ларусь афіцыйна далучы-

лася да канвенцыі ў 2004 годзе. 
Для рэалізацыі эфектыўных мер 
па вырашэнню праблемы САЗ у 
нашай краіне быў распрацаваны 
Нацыянальны план выканання 
абавязацельстваў, прынятых па 
Стакгольмскай канвенцыі аб 
стойкіх арганічных забрудж-
вальніках на 2007-2010 гады і на 
перыяд да 2028 года. Сярод ас-
ноўных яго напрамкаў — ажыц-
цяўленне экалагічна бяспечнага 
захоўвання і абясшкоджванне іс-
нуючых у краіне адходаў, у склад 
якіх уваходзяць стойкія арганіч-
ныя забруджвальнікі. 

У Беларусі пачынаецца 
праграма па эфектыўнай 
перапрацоўцы адыходаў. 
Грошы на яе выдзелілі 
міжнародныя арганізацыі

ВялікаяВялікая 
чыстка
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Cярод іншага плануецца ліквідаваць Слонімскае 
пахаванне непрыдатных пестыцыдаў. і распачаць работу 
па абясшкоджванню поліхлорбіфенілзмяшчальных (ПХБ) 
адыходаў, 
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Мінаблвыканкам аб’явіў кон-
курс інвестпраектаў сярод прад-
стаўнікоў малога бізнэсу для ака-
зання дзяржпадтрымкі за кошт 
адмысловай абласной праграмы.

Яго пераможцам будуць 
прадстаўлены субсідыі для па-
крыцця часткі працэнтаў за ка-
рыстанне банкаўскімі крэдытамі 
ў памеры не больш як 0,5 стаўкі 
рэфінансавання і субсідыі для 
пакрыцця расходаў на выплату 
лізінгавых плацяжоў па дагаво-
рах лізінгу (фінансавай арэнды) 
у частцы аплаты сумы ўзнага-
роджання (даходу) лізінгадаўцы. 
Паводле праграмы падтрымкі 
прадпрымальніцтва на 2010 год 
на гэтыя мэты ў бюджэце запла-
навана 200 мільёнаў беларускіх 
рублёў.

Разлічваць на фінасавую да-
памогу могуць ІП, мікрааргані-
зацыі з сярэдняй колькасцю да 
15 работнікаў уключна, малыя 

прадпрыемствы, на 
якіх працуюць ад 

16 да 100 чалавек уключна пры 
ўмове стварэння імі новых ра-
бочых месц. Яны павінны падаць 
неабходныя дакументы і заяўку ў 
камітэт эканомікі да 5 сакавіка. 

Прыярытэт будзе аддавац-
ца тым, хто рэалізуе праекты па 
стварэнню і пашырэнню вытвор-
часцей тавараў (работ, паслуг), 
мае намер выпускаць экспарта-
арыентаваную, імпартазамяш-
чальную прадукцыю, укараняць 
энерга- і рэсурсазберагальныя, 
новыя тэхналогіі.

У конкурсе не могуць удзель-
нічаць банкі, крэдытна-фінан-
савыя, страхавыя арганізацыі, 
прафесійныя ўдзельнікі рынку 
каштоўных папер, ламбарды, 
арганізацыі, якія працуюць у 
сферы ігральнага, латарэйнага 
бізнесу, электронных інтэрак-
тыўных гульняў, вытворчасці і 
рэалізацыі падакцызных тава-
раў, а таксама якія займаюцца 
здабычай карысных выкапняў. 
Акрамя таго, перашкодай для 

атрымання дзяржпад-
трымкі з’яўляецца пе-

равышэнне гранічных 
значэнняў выручкі за год 

без уліку падатку на дабаўле-
ную вартасць (для ІП гэта Br550 
млн., мікраарганізацый — Br2,2 
млрд., малых арганізацый — 
Br15,4 млрд.). 

Не могуць разлічваць на да-
памогу тыя прадпрыемствы, 
у статутным фондзе якіх доля 
суб’ектаў малога прадпрымаль-
ніцтва меншая за 75 працэнтаў; 
якія знаходзяцца ў працэсе рэар-
ганізацыі, ліквідацыі, банкруц-
тва; не прадаставілі неабходныя 
дакументы або прадаставілі не-
дакладныя звесткі; маюць стра-
ты, запазычанасць па плацяжах 
у бюджэт і іншыя дзяржаўныя 
пазабюджэтныя фонды; якім 
ужо аказваецца дзяржпадтрым-
ка і хто парушыў умовы яе пра-
дастаўлення і інш.

Акрамя таго бюджэтам 
Мінскай вобласці сёлета за-
планавана скіраваць Br5 млрд. 
на крэдытаванне малогі біз-
нэсу, і 170 млн. на стварэнне 
адпаведнай інфраструктуры 
(крэдытавання бізнэсу). Калі 
пачнецца праца па выдачы крэ-
дытаў з гэтых 5 мільярдаў — не 
паведамляецца. 

Даведка
Станам на 1 лютага ў рэгіёне налічвалася больш 
як 10,5 тыс. юрыдычных асоб недзяржаўнай 
формы ўласнасці і звыш 27 тыс. індывідуальных 
прадпрымальнікаў. Больш за трэць прадстаўнікоў 
малога і сярэдняга бізнесу сканцэнтравана ў 
Мінскім раёне, далей ідуць Маладзечанскі і 
Барысаўскі раёны (па 10 адсоткаў у кожным), а 
таксама горад Жодзіна, Дзяржынскі, Смалявіцкі і 
Салігорскі раёны (па 4-5 адсоткаў у кожным). 

У прадпрымальніцкім сектары сканцэнтравана 
больш за 16 працэнтаў агульнай колькасці занятых 
у эканоміцы вобласці (на яго долю прыпадае 
больш за дзве трэці наваствораных рабочых месц). 
Удзельная вага малых прадпрыемстваў у агульным 

аб’ёме выпуску тавараў і паслуг вобласці складае больш за 
11 адсоткаў.

Вобласць 
дапаможа дапаможа  
бізнэсу
Мінаблвыканкам 
аб’явіў конкурс 
для падтрымкі малога 
бізнэсу

Біягаз ад 
немцаў
Нямецкія інвестары 
плануюць сёлета у 
вобласці збудаваць 10 
біягазавых установак 

Нямецкі інвестар гатовы 
прафінансаваць будаўніцтва ў 
Мінскай вобласці 10 біягазавых 
комплексаў. Аб гэтым паведа-
міў сёння журналістам началь-
нік аддзела навукова-тэхнічнай 
палітыкі і знешнеэканамічных 
сувязей дэпартамента па энер-
гаэфектыўнасці Дзяржстандарта 
Андрэй Мінянкоў. Адпаведныя 
пагадненні падпісаны ўжо з гас-
падаркамі Мінскага рэгіёну. Пла-
нуецца, што першыя два аб’екты 
будуць уведзены ў эксплуатацыю 
ў наступным годзе.

Паводле слоў начальніка ад-
дзела, паралельна вядуцца пе-
рагаворы з інвестарамі з іншых 
краін, якія зацікаўлены ў выка-
нанні інавацыйных праектаў па 
энергазберажэнню і энергаэ-
фектыўнасці ў жывёлагадоўчым 
комплексе. Спецыяліст адзначыў, 
што ў Беларусі ўжо функцыяну-
юць 3 біягазавыя ўстаноўкі. “Яны 
паказваюць нядрэнныя вынікі, 
нягледзячы на тое, што першы 
час былі цяжкасці з іх работай, 
у тым ліку звязаныя з загрузкай 
абсталявання і вывадам яго на 
праектную магутнасць. На гэты 
час усе праблемы вырашаны”, - 
сказаў Андрэй Мінянкоў.

БЕЛТА  

Даведка:
Біягаз — адзін з відаў біяпалі-
ва. Здабываецца з адыходаў 
сельскагаспадарчай прадукцыі 
(напрыклад салома, слонечніка-
вае лушпінне), жывелагадоўлі, 
птушкагадоўлі (гной, птушыны 
памёт), каналізацыйных сцёкаў і 
цвёржых бытавых адыходаў. 

Можа выкарыстоўвацца як 
поўная замена альбо дамешак 
да прыроднага газу практычна 
ва ўсіх відах гаспалдарскай 
дзейнасці.
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20 студзеня, адбыўся урачыс-
ты пуск цэха па вырабу парафі-
наў з нафтавага гачу вытворчага 
аб’яднання “Нафтан” на ААТ “За-
вод Горнага Воска”.

Ідэя наладзіць выпуск пара-
фінаў ўзнікла ў дырэкцыі завода 
ў 2006 годзе. А ўжо у 2007 была 
распрацаваная тэхналагічная 
дакументацыя і закуплена абста-
ляванне. Пачалася рэканструк-
цыя завода.  Акрамя аднаўлення 
вытворчых магутнасцяў плану-
ецца распачаць выраб тэхнічных 
парафінаў. Раней, да 90-х гадоў 
ХХ стагоддзя ЗГВ ужо вырабляў 
парафіны. Аднак, спосаб быў 
далёкі ад экалагічнай бяспекі — з 
дапамогай распушчальнікаў (рас-
тварыцеляў). Гэты метад прадба-
чаў выкарыстанне ў вытворчым 
працэсе атрутных рэчываў (тых 
жа злучэнняў хлору) і вялікую 
колькасць адыходаў. Старажы-
лы Свіслачы дасюль ўзгадваюць 
“добрым словам” чысціню павет-
ра калі цэх па вырабу парафінаў 
працаваў на поўную магутнасць.

Гэтым разам абралі лепшы, з 
пункту гледжання экалогіі, метад 
статычнай крышталізацыі. За 
асноўную узята тэхналогія з вы-
карыстаннем метаду статычнай 
крышталізацыі, які распрацава-
ны фірмай Sulzer Chemtech Ltd 
(Швейцарыя): крышталі парафіна 
растуць у ёмістасці на адмысло-
вых ахалоджваючых элементах. У 
Такі спосаб, пры наяўнасці ачыш-
чальнай сістэмы, можна звесці 
патэнцыйную экалагічную шкоду 
амаль да нуля. 

За час рэалізацыі праекта 
інфестыцыі ў асноўны капітал 
склалі больш за 68 млрд бел руб 
(1 даляр - 2842 бел руб). Сродкі 
былі ўзятыя за кошт дадатковай 
эмісіі акцый ААТ “Завод Горнага 
воска”, укладанняў з інфесты-
цыйнага фонду дзяржканцэрну 
“Белнафтахім” а таксама крэдыт-
ных сродкаў «Белаграпрамбан-
ку». Прыкладны час акупальнасці 
праекта - каля5 год.

Не абышлося, праўда без 
налёту “скандальнасці”. Ужо 
на пачатку 2008 у ведамасным 
часопісе”Весьнік белнафтахіма” 
дырэктар ЗГВ В. Мулярчык за-
явіў: “Предполагается уста-
новить один из кристаллиза-
торов на железнодорожной 
платформе, и выпускать 
парафин... Таким образом, мы 
еще больше привяжем наших 
потенциальных покупателей, 
покажем, что работаем на 
рынке парафина. А параллель-
но будем вести монтаж, что-
бы затем поставить этот 
кристаллизатор на штатное 
место.”

А напрыканцы 2008 спадар 
Мулярчык адзначыў што ўжо 
выпушчана першая партыя пра-
дукцыі ў памеры 70 тон. А да 
канца года ЗГВ накрышталізаваў 
яшчэ амаль 700 тон. Ў матэрыя-
ле дзяржаўнага інфармацыйнага 
агенцтва кажацца што “Выпуск 
парафина налажен пока по 
временной схеме, которая 
будет использоваться до 
ввода основных мощностей 
по его производству”. 

І сапраўды, нягледзячы на 
тое, што не была зроблена на-
ват праектная дакументацыя і 
той жа ОВОС, завод паспяхова, 
на чыгуначнай платформе і без 
ачышчальных збудаванняў паўта-
ры гады вырабляў парафіны. Да і 
цяпер, па шчырасці няма аніякай 
інфармацыі пра метады ачысткі 
і абыходжанне з адыходамі вы-
творчасці на ЗГВ. 

Выраб парафінаў – досыць 
прыбытковы бізнэс. Зважаючы 
на пэўную небяспеку і цяжкасць 
тэхналагічнага працэсу, ў былым 
СССР існуе (акрамя ЗГВ) толькі 
адно прадпрыемства аналагіч-
нага профілю. Таму дырэкцыя 
завода можа з гонарам 
канстатаваць факт, што 

мае замовы на прадукцыю на не-
калькі месяцаў наперад. Прычым, 
значная частка парафінаў мае эк-
спартавацца ў краіны ЕС.

Пуск новай лініі даў і свае 
плюсы ў сферы занятасці Свісла-
чы: створана 60 новых працоўных 
месцаў, падвышаны заробкі на 
прадпрыемстве. Акрыленыя пос-
пехам, кіраўнікі завода плануюць 
неўзабаве распачаць другі этап 
рэканструкцыі: перабудова, па-
шырэнне і пераабсталяванне ін-
шых цэхоў ЗГВ. У прыватнасці па 
выпуску тэхнічных алеяў і змазак. 
Застаецца спадзявацца што пры 
рэканструкцыі не будзе забытая 
такая сфера як ахова навакольна-
га асяроддзя. А Свіслачане буду-
ць піць чыстую грунтовую ваду і 
дыхаць чыстым паветрам.  

Афіцыйна Афіцыйна 
запусцілі
На Заводзе Горнага Воску адбыўся афіцыйны 
запуск цэху па вырабу парафінаў.

Больш за год выпуск парафіна адбываўся... 
на чыгуначнай платформе без аніякіх 
ачыстных збудаванняў

Першая афіцыйная 
прадукцыія: Працаўнікі 
ААТ ЗГВ грузяць першую 
прадукцыю, якая выраблена 
ў новым цэху
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Амаль на год раней за чака-
ны тэрмін ў Беларусі пачалася 
кампанія па выбарах дэпута-
таў мясцовых саветаў. Змена 
дэпутацкага корпусу мела-
ся адбыцца толькі пад новы 
2011 год. Але, з нежадання ад-
міністрацыі прэзідэнта сумяш-
чаць прэзідэнцкую кампанію 
з абнаўленнем мясцовага са-
макіравання, народныя абран-
нікі 25 склікання папрацавалі 
толькі 3 гады замест чатырох. 
На моманце вылучэння канды-
датаў у дэпутаты 26 склікання 
аўтар ўзяў на сабе смеласць 
правесці кароткі аналіз дзей-
насці Свіслацкага пассавета 
і паспрабаваць спрагназаваць 
ход выбарчай кампаніі ў сакаві-
ку - траўні.

Зіма 2007 Нічога не 
прадказвала праблем. 

Вынікі выбараў у Свіслацкі 
пасялковы савет 25 
склікання амаль не 
прынеслі сюр-
прызаў мяс-
цовым і раён-
ным уладам. 

Пераважны склад дэпутацкага 
корпусу быў спрагназаваны. Па 
пераважнай большасці акругаў 
выбіраць даводзілася “лепшага 
аднаго”. Да таго ж ідэолагі здо-
лелі адсвяткаваць невялікую 
перамогу: не была пераабрана 
дэпутат Свіслацкага пассавета 
24 склікання Вольга Галубовіч. 
Напярэдадні выбараў пра яе 
невядомыя асобы распаўсюд-
зілі досыць непрыемныя чут-
кі асабістага характару (якія 
на паверку часам аказаліся 
менавіта бруднымі чуткамі), 
а на акрузе раптоўна вылучылі 
альтэрнатыву — аўтарытэтна-
га лекара Свіслацкай бальніцы 
Шычко Анну Ўладзіміраўну. 
З агульнага спісу выпадала хіба 
Вольга Харламава, новы жыхар 
Свіслачы, якая па Свіслацкай 
другой выбарчай акрузе пера-
магла дэпутата Валянціну Да-
выдаву. Нічога, як кажуць, не 
прадбачала праблем.

2008. Свята 
непаслухмянасці. 

Але ўжо ў 2008 годзе ста-
лася неспадзеўка. На чыстым 
небасхіле прыцягнення “за-
межных інвестыцый” у выгляд-
зе завода ЗАТ “Август-Бел” 
з’явіліся навальнічныя хмары. 
А менавіта, надзіва дружны і 

арганізаваны пратэст 
жыхароў. І тутака 

раённыя ўлады 
чакаў неп-

рыемны сюрпрыз ад свіслацкіх 
народных абранцаў. Дэпутаты 
і супрацоўнікі пасялковага вы-
канкаму хоць адкрыта і не вы-
ступілі супраць завода, але сваімі 
дзеяннямі прынамсі не пераш-
каджалі пратэстам. Дастаткова 
ўзгадаць несанкцыянаваныя 
мітынгі ў Дружным і Свіслачы 
з колькасцю удзельнікаў ад 
500 да1500, правал пяці спро-
баў зладзіць грамадскія слу-
ханні па населеных пунктах 
(людзі прыходзілі, але гала-
савалі супраць будаўніцтва) 
і той адлуп, які быў учынены 
прадстаўнікам міністэрстваў 
і ведамстваў на спробе правяд-
зення грамадскіх слуханняў на 
ЦЭЦ-5. Варта адзначыць, што 
усё гэта адбывалася ў той час, 
калі сярэдняя працягласць не-
санкцыянаванай акцыі пратэсту 
ў любым іншым населеным пун-
кце Беларусі не перавышаў 10 
хвілін: ад моманту прыходу пер-
шых пратэстантаў да моманту 
затрымання ўсіх хто знаходзіўся 
ў радыусе 50 метраў ад месца 
правядзення. Тым часам праб-
лема будаўніцтва “заводзіка” з 
мясцовага ўзроўню выйшла ў ка-
тэгорыю пытанняў, якія разгля-
даюцца на пасяджэннях Саўміна. 
А, падчас пратэстаў, сярод “мяс-
цовага люду” выкрышталіза-
валіся прынамсі 10 асобаў, якія 
могуць называцца “лідарамі 
думак” і якія, паводле ўзроўню 
падтрымкі жыхарамі, могуць 
прэтэндаваць на месца ў вы-
барных органах. І тым болей 
нечаканай для райвыканкаму 
і абласных уладаў стала пазі-
цыя Свіслацкіх дэпутатаў, якую 
можна ахарактарызаваць ска-
зам: “Людзі хочуць выказацца: 
навошта ім замінаць”. Улічва-
ючы, што дэпутаты збольшага 
з’яўляюцца кіраўнікі прадпры-
емстваў і арганізацый пассавета 
— “звышнебяспечная” для ідэа-
лагічнай вертыкалі пазіцыя. 

Адначасова з тым ў 2007-
2008 гадах, пачаліся іншыя 
працэсы, якія хоць і меньш за-
ўважныя, але цікавыя сваёй 
сістэмнасцю. Па-першае, спара-

дычныя скаргі жыхароў на якас-
ць камунальнага абслугоўвання 
пачалі набываць сістэмны ха-
рактар. А людзі, замест індыві-
дуальнай барацьбы з ветракамі 
пачалі гуртавацца і рабіць ка-
лектыўныя захады. Што пачало 
прыносіць плён у выглядзе не 
толькі выпраўлення недахопаў, 
але і “раскашэльвання” КУП 
“Жылкампаслугі Свіслач”. Дас-
таткова ўзгадаць кампенсацыю 
жыхарам дома № 27 па вул. 
Партызанская за кепскі стан 
даху. А нежаданне жыхароў 9-га 
дома на той жа Партызанскай 
ісці на выбары дэпутатаў парла-
менту покуль “не адрамантуюць 
дах” стала наагул навіною уз-
роўню краіны. І тут чарговы раз 
сказаў сваё слова пасялковы Са-

вет. Упершыню за апошнія гады 
(а магчыма і за гісторыю Савета) 
было дэпутатамі прынятае афі-
цыйнае рашэнне ацаніць работу 
КУП “Жылкампаслугі Свіслач” 
як нездавальняючую.

Варта зазначыць, што эфект 
ад супольных дзеянняў пачаў 
гуртаваць людзей. А ўлічваючы, 
што праблемы ЖКГ “вечныя як 
свет”, стымул да самаарганізацыі 
жыхароў не знікае. Гэта і пужае 
раённыя ўлады: арганізаваныя 
групы больш небяспечныя для 
сістэмы за актыўных адзінакоў.

Наступным аспектам стала 
паза- саветаўская дзейнасць дэ-
путатаў. Бяскрыўдная і адобраная 
урадам размова наконт устойлі-
вага развіцця не выклікала пярэ-
чанняў раёна што да прымянен-
ня на тэрыторыі пассавета. Але 
дзейнасць прынесла нечаканы 
плён. Замест доўгай гаварыльні 
і пералівання з пустога ў парож-
няе, група мясцовай павесткі 

Пассавет   
Свіслацкі пасялковы савет хутчэй за ўсё істотна 
абновіць свой склад па выніках выбараў. 
Прычыны такой змены варта шукаць у працы 
дэпутатаў пассавета 25 склікання. 

Масавыя акцыі пратэсту супраць будаўніцтва завода “Август-
Бел” сталі шокам для раённых уладаў і рэспубліканскіх ідэолагаў. 
Шакавала іх таксама і пазіцыя дэпутатаў пассавета: “Калі не 
падтрымліваем, то і не моцна замінаем”

Эфектыўнасць 
супольных дзеянняў 
пачала гуртаваць 
людзей.  Гэта вельмі 
насцярожыла 
райвыканкам
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(куды дарэчы ўваходзяць дэпу-
таты, прадстаўнікі бізнэсу і звы-
чайныя жыхары) пачала рэальна 
дзейнічаць. Першы шок — выхад 
па-за межы пасёлкаў і стварэнне 
“Мікрарэгіёна Свіслач”. А дру-
гое — актыўныя праца ў кірунку 
пошукаў магчымасцяў самім 
адказваць за сваё развіццё і пра-
водзіць адпаведную палітыку. 
Дастаткова ўзгадаць:

міжнародныя кантакты 
і подпіс дамовы аб 
супрацоўніцтве паміж 
Свіслаччу і Грыцівым 
(Україна) — першую 
ў Беларусі дамову 
пра “пабрацімства”, 
якая заключана паміж 
паселішчамі ўзроўню 
пасёлкаў, 
Спробы самастойна 
заняцца рэкламай свайго 
рэгіёна,
працу па ўключэнню 
Свіслачы ў 35 адабраных 
рэгіёнаў для рэалізацыі 
праграмы ЕК/ПрААн. 

Група МП-21 пры гэтым за-
сталася адкрытай да прыходу 
новых людзей. І гэта, нягледзячы 
на выпадкі кшталту візітаў “абу-
раных бабушак” толькі ўмацава-
ла працу.

Натуральна, што такія рэчы 
падаліся прадстаўнікам ідэала-
гічнай вертыкалі “недапушчаль-
нымі”. Прадумваліся захады па 
навядзенню парадку. І грамнула. 
Але не так, як чакаў Пухавіцкі 
райвыканкам.

Бунт на караблі 

Па ініцыятыве раённых уладаў 
склікаецца пазачарговая сесія 
Свіслацкага пассавета. У парадку 
дня адно пытанне: вызваленне 
ад займаемай пасады старшыні 
Савета А. Кацэні. Пытанне важ-
нае і таму, што па дзеючаму за-
канадаўству старшыня пассавета 
аўтаматычна становіцца і стар-

•

•

•

шынёй пасялковага выканкаму. 
Але раённых чыноўнікаў чакае 
шок. Дэпутаты галасуюць “суп-
раць” зняцця. Паўторная сесія, 
скліканая меней чым праз месяц 
заканчваецца тым жа вынікам. І 
толькі калі сам А. Кацэня, атры-
маўшы прапанову добрай і спа-
кайнейшай для нерваў працы, 
вырашае сысці з пасады і просіць 
дэпутатаў падтрымаць ягонае 
рашэнне, адбываецца галасаван-
не. Але гэта ўжо не “адстаўка” а 
“сыход па ўласным жаданні”. І 
тут жа перад РВК узнікае другое 
пытанне “а каго на замену”. Ніх-
то з дэпутацкага корпусу ўжо не 
выклікае даверу. А не дэпутат не 
можа стаць старшынёй Савета. 
Знаходзіцца на першы погляд 
“ідэальны крок”: пасля размоваў 
з дэпутатам Шчыко, апошняя 
просіць вызваліць яе ад выка-
нання дэпутацкіх абавязкаў. Тэр-
мінова прызначаюцца выбары па 
вызваленай акрузе. Але тут пра 
сабе даюць знаць жыхары: яны 
звяртаюць увагу на парушэнне 
часовых межаў у рашэнні Савета 
пра прызначэнне выбараў. Дэ-
путаты, натуральна, адмяняюць 
памылковае рашэнне. Але напу-
жаны такой увагай, РВК не ры-
зыкуе прапанаваць прызначыць 
новую дату галасавання. Такім 
чынам акруга № 1 застаецца 
без дэпутата. А замест старшыні 
выканкаму мы маем “в.а. стар-
шыні”. У працы савета “бярэцца 
перапынак” на 5 месяцаў (ме-
навіта столькі не склікаліся сесіі), 
а на наступных пасяджэннях 
колькасць прысутных ледзьве 
перавышае памер кворуму для 
прыняцця рашэнняў.

Паралельна “вайне са стар-
шынёй у Савеце” нечаканы 
сюрпрыз прыносяць і жыхары: 
маладыя дзеўчына з Дружнага 
Анастасія Рысявец падае ў суд 
на … Пухавіцкі раённы выка-
наўчы камітэт. Тэма старая: 
будаўніцтва завода “Август-
Бел”. Раённыя чыноўнікі хоць 
і выйграюць працэс у судзе 
ў Мар’інай Горцы, але гэтая 
перамога даецца цяжка і “вя-
лікімі нервамі”.

Выбары -2010. 
Найцікавейшае будзе. 

Можна з упэўненасцю сказа-
ць, што склад дэпутацкага кор-
пусу найхутчэй чакае перафар-
матаванне. Асноўных прычын 
тут дзьве:

Райвыканкам, па вялікім 
рахунку не мае даверу 
да цяперашніх дэпутатаў 
Свіслацкага пассавета і 
таму чыноўнікі будуць 
спрыяць вылучэнню 
кандыдатамі больш 
“прадказальных людзей”
Грамадскія лідары, якія 
з’явіліся ў прамежку 
2007-2009 гадоў таксама 
маюць свае амбіцыі 
і, найхутчэй, будуць 
вылучацца кандыдатамі ў 
дэпутаты.

Калі перафразаваць вядомае 
выказванне класіка марксізму 
- ленінізму, то склаўся стан калі 
“не хочуць і вярхі і нізы”. Адпа-
ведна, на значнай частцы акругаў 
будзе канкурэнцыя паміж кан-
дыдатамі. І жыхары атрымаюць 
магчымасць сапраўды выбіраць 
а не галасаваць па адзінай кан-
дыдатуры.

У такіх варунках перад ідэ-
алагічнымі работнікамі будзе 
стаяць галоўная задача: забяспе-
чыць прадказальны для “раёна” 
склад пасялковага Савета. Якімі 
метадамі? Вось гэта пытанне 
цікавае. На першым этапе, нату-
ральна, будзе спроба папросту 
не зарэгістраваць кандыдатамі 
пэўную частку “непажаданых 
асобаў”. Тым больш, што новы 
выбарчы кодэкс з’явіўся да вы-
вучэння на сайце ЦВК ужо пад-
час выбарчай кампаніі. І памылкі 
не выключаны ва ўсіх. Асабліва 
на этапе збору подпісаў (а ме-
навіта такім метадам вылучаюц-
ца большасць альтэрнатыўных 
кандыдатаў)

Таксама нельга скідаць з уліку 
раённую газету “Пухавіцкія наві-
ны”: негатыўны артыкул супраць 
пэўнай асобы ці групы асобаў 
можа паўплываць на вынікі гала-
савання. Але, пераацэньваць уп-
лыў раёнкі чыноўнікі, найхутчэй, 
таксама не будуць: колькасць 
падпісчыкаў і памер рэалізацыі 

•

•

газеты на тэрыторыі Свіслацкага 
савета мае тэндэнцыю да змян-
шэння.

Таму ў ход пойдуць і іншыя 
метады. А менавіта стварэнне 
празмернай канкурэнцыі: вы-
лучэнне па патрэбных акругах 
нетыпова высокай колькасці 
кандыдатаў, якія “расцягнуць 
галасы між сабою”. У тэхналогіі 
палітычных кампаній такія людзі 
называюцца “тэхнічнымі канды-
датамі”. Таксама да кампаніі 

З другога боку, не выключаны 
і размовы пра жыццё і перспек-
тывы з сябрамі выбарчых камісій. 
У першую чаргу участковых. Як 
казаў дзядуля Сталін “выбары 
выйграе не той хто галасуе, а 
той, хто лічыць”. Дарэчы, падзеі 
апошняга часу толькі падцвярд-
жаюць дадзенае прыпушчэнне.

Не выключана таксама такая 
з’ява як распаўсюд “невядомымі 
асобамі” досыць брудных чутак 
пра некаторых кандыдатаў. Тым 
больш, што методыка апрабава-
ная ў Свіслачы. Такія чуткі, якія 
на паверку аказаліся банальнай 
хлуснёй, сярод іншага зашкодзілі 
ў пераабранні у 2007 годзе Воль-
зе Галубовіч. 

Магчымыя і іншыя цікавыя 
варыянты барацьбы за галасы. 
Іх выбар дастаткова шырокі. Пы-
танне толькі ў маральнасці таго, 
хто вырашае наколькі можна 
карыстацца той ці іншай тэхна-
логіяй і наколькі яна выглядае 
“бруднай” у вачах людзей.

У любым разе гэтая выбарчая 
кампанія на тэрыторыя Свісла-
чы і Дружнага абяцае быць ціка-
вай і памятнай. Але наколькі яна 
запомніцца залежыць ад набору 
скарыстаных метадаў. У пер-
шую чаргу метадаў “барацьбы з 
няўгоднымі”. Хочацца, канешне, 
каб выбары 2010 запомніліся 
канкурэнцыяй а не выліваным 
на некаторых асобаў брудам. 
Час пакажа.  

  і выбары

Дэпутаты прагаласавалі за 
адстаўку старшыні А. Кацэні толькі 
пасля таго як той сам іх папрасіў.

Дэпутаты Пассавету 
двойчы галасавалі 
супраць прапановаў 
райвыканкаму пра 
зняццё старшыні
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Кіраўніцтва “Заводу горнага 
воску” врырашыла пагуляцца 
ў вялікую  палітыку. А менаві-
та праводзіць папераджальныя 
размовы з “незапланаванымі” 
кандыдатамі ў дэпутаты.

Яўген Якіменка, малады спе-
цыяліст і сябра АГП і “Маладых 
дэмакратаў”, прыйшоў працава-
ць на ААТ “Завод Горнага воску” 
у 2008 годзе. Сёлета Яўген выра-
шыў, што у стане паўдзельнічаць 
у выбарах дэпутатаў мясцовых 
саветаў. 17 лютага ён падаў за-
явы на рэгістрацыі ініцыятыў-
ных група па збору подпісаў для 
ягонага вылучэння кандыдатам 
у дэпутаты Свіслацкага пасял-
ковага, Пухавіцкага раённага і 
Мінскага абласнога Саветаў 26-
га склікання.

Але, такі крок выклікаў 
нечаканую рэакцыю з боку 
кіраўніцтва прадпрымества і, у 
прыватнасці, дырэктара -- спа-
дара Мулярчыка. 

– Я зарэгістраваў ініцы-
ятыўныя групы і намерваўся, 
назбіраўшы неабходную коль-
касць подпісаў, балатавацца 
кандыдатам у дэпутаты ў гэтыя 
тры Саветы, – распавёў Яў-
ген Якіменка. – Але ж ужо 23 
лютага мяне выклікаў да сябе 
дырэктар, які ведае пра мае 
палітычныя погляды. Ён доўга 
разважаў пра ролю дзяржавы 
ў дабрабыце людзей і іншыя 
жыццёвыя моманты і ў выніку 
прыйшоў да ўльтыматуму: “Ці 
ты на заводзе, ці ты на выба-
рах”. Такая ж размова адбы-
лася і з маім сябрам, які пра-
цуе на тым жа заводзе і меўся 
працаваць у маіх ініцыятыўных 
групах.

– Я б з задавальненнем 
сышоў з завода, але гэта нічо-
га не дасць, і ў выбарах я ўсё 
роўна не змагу ўдзельнічаць, 
– заўважыў Яўген Якіменка. 

– А падаваць якіясьці скаргі 
няма сэнсу, бо усё роўна нічога 
не вырашыцца ў лепшы бок.

Як бачым, кіраўніцтва раёна 
і дырэкцыя ЗГВ знайшлі арыгі-
нальны і дзейсны спосаб уплы-
ву на маладога актывіста.  Тым 
болей, што “націснуць” на яго 
ў склаўшыхся варнуках вельмі 
проста. Яўгену Якіменку прый-
дзецца або звольніцца з пра-
цы па сваім 
жаданні і 
выплац іць 

дзяржаве прыкладна 6-7 мільё-
наў рублеў за неадпрацаваны 
па размеркаванню тэрмін, або 
яго звольняць за атрыманыя 
дзьве вымовы, знайсці пад-
ставу для якіх няцяжка. Пры 
гэтым хлопец будзе вымушаны 
высяліцца з інтэрната завода, 
дзе ён зараз пражывае і тым 
самым аўтаматычна згубіць 
права балатавацца ў пасял-
ковы і раённы Саветы. Такім 
чынам, падлічыўшы ўсе “за” і 
“супраць”, Яўген Якіменка быў 
вымушаны адмовіцца ад удзе-
лу ў выбарах. 

Вёска Талька апошнімі 
месяцамі стала досыць 
вядомай у Беларусі. Дас-
таткова ўзгадаць зварот 
жыхароў супраць ліквіда-
цыі Талькаўскага сельса-
вету і спробы звальнення 
настаўніцы мясцовай 
школы за яе палітычныя 
перакананні. “Свіслацкі 
веснік” пісаў пра абодва 
выпадкі у мінулых нума-

рах. На жаль, сельсавет 
ўсё ж ліквідаваны і далу-
чаны да Блужскага. Па-
водле былога старшыні 
Талькаўскага сельскага 
Савету, Талька нічога ад 
гэтага ня страціць.
Сяргей Палазьнік, Стар-

шыня Талькаўскага сель-

савету: “Усе аб’екты 
сацкультбыту заста-
нуцца. Акрамя таго, 

каб людзям было прас-
цей, у будынку былога 
сельсавету будзе вес-
ці прыём спецыяліст 
першай катэгорыі”.

Але талькаўцы не 
падзяляюць аптыміз-
му былога старшыні ды 
абвінавачваюць мясцо-
выя ўлады ў бяздзеянні. 
Менавіта таму яны выра-
шылі актыўна ўдзельніча-
ць у мясцовых выбарах. 
Спадзеў на тое, што на-
ват у складзе Блужскага 
сельсавету адказныя дэ-
путаты здолеюць рэальна 
бараніць інтарэсы жы-
хароў. Логіка жыхароў 

простая — калі дэпутаты 
Талькаўскага сельсаве-
ту не здолелі эфектыўна 
абараніць правы і інтарэ-
сы жыхароў (у тым ліку і 
ў пытанні ліквідацыі саве-
та), то трэба абраць тых, 
хто можа і жадае праца-
ваць эфектыўна і якасна.
Людміла Лявонцеўна, 

сябра ініцыятыўнай 

групы жыхароў:”Чым 
больш я сутыкаюся з 
нашымі чыноўнікамі, 
тым болей я перакон-
ваюся, што ім гэта 
зусім не патрэбна. Я 
не разумею функцыяў 
дэпутатаў. Я сапраў-

ды іх не разумею па ад-
ной простай прычыне: 
яны сапраўды нічога не 
робяць”.
Наталля Ільініч, на-

стаўніца: “Хто б піль-
ню якую зрабіў, не 
проста дошкі піла-
ваць ці брус, як у нас 
цяпер, а вокны, дзверы 
рабіць. Гэта б праца 
была людзям. Падаткі 
пайшлі б у бюджэт. 
Глядзіш, і сельсавет 
быў бы багацейшы, і 
дарогі можна было б 
парамантаваць”. 

БелСАТ  

ВЫБАРЫ-2010ВЫБАРЫ-2010

Ідзеш на выбары — 

звальняйсязвальняйся
Менавіта такі падыход 
абрала кіраўніцтва 
ААТ ЗГВ датычна 
жадання працаўніка 
стаць кандыдатам у 
мясцовыя саветы. 

Талька не здаецца

Дырэктар ЗГВ 
сп. Мулярчык 
прапануе 
альтэрнатыўным 
кандыдатам 
у дэпутаты 
звальняцца з 

завода

Жыхары Талькі чарговы раз 
аб’ядналіся для абароны сваіх 
інтарэсаў. Гэтым разам у выбарчай 
кампаніі. 
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1 лютага Аляксандр Лукашэн-
ка падпісаў указ № 60 “Аб мерах 
па ўдасканаленні выкарыстання 
нацыянальнага сегмента сеткі 
Інтэрнет”. Некаторыя палажэнні 
указу прымушаюць казаць пра 
з’яўленне цэнзуры ў айчыным 
сегменце сусветнага павуціння.

Указ прадугледжвае абавязак 
дзяржорганаў, іншых дзяржар-
ганізацый і гаспадарчых тава-
рыстваў з пераважнай доляй 
дзяржавы ў статутных фондах 
размяшчаць інфармацыю аб 
сваёй дзейнасці на сваіх афіцый-
ных сайтах, а таксама забяспечва-
ць іх эфектыўнае функцыянаван-
не і сістэматычнае абнаўленне. 

Кранае дакумант і “элект-
ронныя навіны”. Паведамленні і 
матэрыялы СМІ, якія распаўсюд-
жваюцца праз інтэрнет, павінны 
мець гіперспасылку на перша-
крыніцу інфармацыі, якая раней 
размясціла гэтыя звесткі. 

Суб’екты гаспадарання, якія 
рэалізуюць у Беларусі тавары 
(работы, паслугі) з прымяненнем 
інтэрнета, з 1 ліпеня 2010 года 
абавязаныя ажыццяўляць гэтую 
дзейнасць з выкарыстаннем ін-
фармацыйных сетак, сістэм і рэ-
сурсаў нацыянальнага сегмента 
інтэрнета, размешчаных на тэры-
торыі Беларусі. 

Указ уводзіць дзяржрэгістра-
цыю такіх сетак, сістэм і рэсурсаў. 
Яна будзе праводзіцца па заяў-
ным прынцыпе ў Міністэрстве 
сувязі і інфарматызацыі або ўпаў-
наважанай ім арганізацыі. Пара-
дак дзяржрэгістрацыі, пералік і 
формы дакументаў, неабходных 
для яе ажыццяўлення, павінны 
быць вызначаныя ўрадам да 1 
мая 2010 года. 

“У мэтах арганізацыі бяспекі 
грамадзян і дзяржавы” з 1 ліпе-
ня пастаўшчыкі інтэрнет-паслуг 
павінны ажыццяўляць ідэнтыфі-
кацыю абаненцкіх прылад карыс-
тальнікаў інтэрнет-паслуг, весці 
ўлік і захоўваць звесткі аб такіх 
прыладах і аказаных інтэрнет-
паслугах. 

Указ упершыню рэгламентуе 
механізм абмежавання доступу 
да інфармацыі па запатрабаванні 
карыстальніка інтэрнет-паслуг. 
Напрыклад, па запыце карысталь-
ніка інтэрнет-паслуг пастаўшчык 
абавязаны абмежаваць доступ 
абаненцкай прылады, што на-
лежыць гэтаму карыстальніку, 
да інфармацыі, змест якой на-
кіраваны на распаўсюджванне 
парнаграфічных матэрыялаў, 
прапаганду насілля, жорсткасці і 
іншых дзеянняў, забароненых за-
канадаўствам. 

Указ набывае моц 1 ліпеня 
2010 года. “Дакумент накіраваны 
на абарону інтарэсаў грамадзян, 
грамадства і дзяржавы ў інфарма-
цыйнай сферы, павышэнне якасці 
і патанненне інтэрнет-паслуг, за-
беспячэнне далейшага развіцця 
нацыянальнага сегмента сеткі ін-
тэрнет”, — гаворыцца ў паведам-
ленні прэс-службы прэзідэнта.

А ўжо 3 сакавіка прэзідэнт 
падпісаў Указ № 129, якім за-
цвердзіў палажэнне аб парадку 
ўзаемадзеяння аператараў элек-
трасувязі (за выключэннем тых, 
што аказваюць паслугі па распаў-
сюджванні праграм тэлевізійнага 
і радыёвяшчання) з органамі, якія 
ажыццяўляюць аператыўна-вы-
шуковую дзейнасць (АВД).

Дакумент рэгламентуе пара-
дак іх узаемадзеяння пры: ака-

занні садзейнічання ў правядзенні 
аператыўна-вышуковых мерап-
рыемстваў і стварэнні ўмоў для іх 
правядзення на сетках электрасу-
вязі; забеспячэнні доступу да баз 
даных, аўтаматызаваных сістэм 
аператараў, інфармацыі пра аба-
нентаў і пра аказаныя ім паслугі 
электрасувязі, а таксама да іншай 
інфармацыі, неабходнай для вы-
канання задач, ускладзеных на 
ўпаўнаважаныя органы — тыя, 
якія займаюцца АВД.

У палажэнні выкарыстоўваец-
ца паняцце «аддаленыя пункты 
кіравання сістэмамі тэхнічных 
сродкаў для забеспячэння апе-
ратыўна-вышуковых мерапры-
емстваў» (СЗВМ). Такімі пунктамі 
з’яўляюцца аб’екты з апаратнымі 
і праграмнымі сродкамі для кіра-
вання СЗВМ, што выкарыстоў-
ваюцца органамі дзяржбяспекі і 
Аператыўна-аналітычным цэнт-
рам пры прэзідэнце.

Палажэнне, у прыватнасці, 
прадугледжвае: пры пабудо-
ве сеткі электрасувязі апера-
тар абавязаны выкарыстоўваць 
сродкі электрасувязі, якія дазва-
ляюць забяспечыць укаранен-
не і эксплуатацыю СЗВМ, што 
прадугледжваюць незалежнае 
падключэнне аддаленых пунктаў 
кіравання СЗВМ органаў дзярж-
бяспекі і Аператыўна-аналітыч-
нага цэнтра.

Дакумент рэгламентуе пытан-
ні набыцця і эксплуатацыі бакамі 
неабходнага абсталявання. 
Так, напрыклад, ён аба-
вязвае аператара за 
кошт уласных сродкаў 
і іншых крыніц, не 
забароненых зака-
надаўствам: набы-
ваць, устанаўліваць, 
абслугоўваць і ра-
мантаваць СЗВМ, 
за выключэннем 
аддаленых пун-
ктаў кіравання 

СЗВМ; абараняць звесткі пра 
тактыку правядзення АВД, абмя-
жоўваць кола асоб, якія прыцяг-
ваюцца да ўстаноўкі, абслугоў-
вання і рамонту СЗВМ; набываць 
і эксплуатаваць каналаўтвараль-
нае абсталяванне, размешчанае 
на аб’ектах электрасувязі, для ар-
ганізацыі каналаў сувязі з аддале-
нымі пунктамі кіравання СЗВМ.

Паводле патрабавання орга-
наў, упаўнаважаных на правяд-
зенне АВД, аператар абавязаны 
даваць бясплатны кругласутачны 
аддалены доступ да баз даных 
абанентаў з выкарыстаннем тэх-
нічных сродкаў гэтых органаў.

У адпаведнасці з палажэннем 
базы звестак абанентаў — фізіч-
ных асобаў павінны ўтрымліваць: 
абаненцкі нумар, прозвішча, імя, 
імя па бацьку, адрас абанента ці 
адрас устаноўкі канцавога аба-
ненцкага абсталявання (тэрмі-
нала), даныя, якія дазваляюць 
вызначыць (ідэнтыфікаваць) 
абанента ці яго тэрмінал, а для 
абанентаў сеткі сотавай рухомай 
электрасувязі — таксама рэк-
візіты дакумента, што сведчаць 
асобу (яго назва, серыя, нумар, 
дата выдачы і найменне дзяржаў-
нага органа, які выдаў дакумент); 
агульныя звесткі аб паслугах 
электрасувязі, актываваных аба-
нентам.

БЕЛАПАН   

ЦэнзуруюцьЦэнзуруюць  
і слухаюць
Прэзідэнт Беларусі падпісаў два Указа, якія 
дазваляюць увесці цэнзуру ў Беларускім 
сэгменце Internet а таксама значна палягчаюць 
працэс праслухоўвання мабільных тэлефонай 
і маніторынга актыўнасці карыстальнікаў 
кампутарных сетак
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Карціну поўнай 
разрухі і п’янства 
пабачылі журналісты 
і чыноўнікі Мінсель-
гас харчу ў адной з 
гаспадарак раёна

Эканоміка Эканоміка 

У нашым раёне існуе сель-
гаспрадпрыемства з красамо-
ўнай назвай “Светлая Ніва”. 
Менавіта яго мінулым тыднем 
наведаў карэспандэнт “Бела-
рускай Нівы” у складзе групы 
інспекцыі Мінсельгасхарчу. 
Ягоныя ўражанні пачынаюцца 
са словаў: “Толькі на трактары 
і ў гумовых ботах можна даб-
рацца да цэнтральнай сядзібы 
сельгаспрадпрыемства “Свет-
лая Ніва”... Вадакая арганіка 
пакрыла тоўстым слоем усе 
пад’яздныя шляхі”.

Кажучы простымі словамі: 
дарогу затапіла гноем альбо 
навозам (каму як падабаецца). 
Папраўдзе, да прыезда жур-
наліста і інспекцыі Мінсель-
гасхарчу, у гаспадарку прыг-
налі бульдозер, які спрабаваў 
расчысціць дарогу для высокіх 
гасцей. Але гэта былі кветачкі.

Пасля дарогі якая мела ад-
мысловы водар грамадскай 
прыбіральні, прайшоўшы паўз 
разбураны цялятнік, міністэр-
скія чыноўнікі дабраліся да 
сараю, які выконвае ролю кан-
торы. Шыбы, як пасля стыхій-
нага бедства, былі зацягнуты 
паліэтыленам. Паводле словаў 
дырэктара, старая кантора 
згарэла, а на адбудову новай 
няма сродкаў і іншых рэсурсаў.

І самага галоўнача - чала-
вечага. Нават у дзень прыезда 
міністэрскай інспекцыі на працу 
выйшлі толькі 3 даяркі з васьмі. 
Астатнія - у запоі. Як патлума-
чыў сітуацыю дырэктар - “а што 
ж вы хочаце, перад вашым пры-
ездам заробак выдалі...”

І пры гэтым “Светлая Ніва” 
яшчэ нейкім чынам умудраецца 
выконваць планы па здачы ма-
лака. Папраўдзе, ягоную якасць 
пракантраляваць немагчыма - у 
сельгасвырабніка няма нават 
прыбора па вызначэнні коль-
касці антыбіётыкаў, а сітуацыя 
з сілкаваннем скаціны выглядае 
страшна: нават галоўны заатэх-
нік гаспадаркі не мог распавесці 
пра разлікі рацыёна і колькасці 
кармоў.

Крыху лепшая, але падобная 
сітуацыя яшчэ ў колькіх гаспа-
дарках раёна. Вынік: няглед-
зячы на тое, што Пухавіччына, 
паводле Ул. Філіпава, гадоўнага 
эканаміста аддзелу рэсурсаў 
Дэпартамента па хлебапрадук-
тах, дасягнула неблагіх паказ-
чыкаў па прадуктыўнасці мала-
ка і мяса, сабекошт прадукцыі 
завысокі. Да і якасць пры па-
добным падыходзе не “блеш-
ча”. “Пра якую якасць можа ісці 
гаворка...” — у сэрцах заявіў 
чыноўнік міністэрства Пётр Са-
лянкін.

І сапраўды, адрозна ад міну-
лых гадоў, у 2009 Пухавіччына 
не здала ні аднаго (!!!) кілаграма 
малака класа “Экстра”.

Як за часамі СССР: галоўнае 
— колькасць а якасць будзе пры 
камунізме! 

Станам на 12.02.20010 
агульнарэспубліканскі банк ва-
кансій змяшчае 213 запрашэн-
няў на працу ў Пухавіцкі раён.  
З іх 25 вакансій з прапанаваным 
заробкам ніжэй за бюджэт пры-
жыццёвага мінімуму для пра-
цаздольнага насельніцтва (271 
тысяча 450 рублёў).

Самыя нізкааплачваемыя 
вакансіі – прадавец прадукто-
вых тавараў у райспажыўсаюзе 
(стаўка – 205 тысяч) і медсястра 

(0,5 стаўкі) у Яслі-сад вёскі Пу-
хавічы – стаўка 123 тысячы. Ку-
хар – 207, памочнік выхавацель-
кі – 224 тысячы. А таксама, што 
ўжо традыцыйна для Пухавіц-
кага раёна, малодшы медычны 
персанал – медсястра у Свіслац-
кай бальніцы – 243 тыс. А тая ж 
пасада ў Рудзенску – 226.

Як плацяць 
так і лечаць

Калі казаць пра медыкаў, 
то з 19 вакансій раённага тэ-
рытарыяльнага медычнага 

Дарога ў гноі, 
работнікі ў запоіработнікі ў запоі

Толькі бульдозер 
здолеў расчысціць 
ад гною дарогу для 
высокіх гасцей

КОЛЬКІКОЛЬКІ  
Прапанаваныя 
заробкі па вакансіях 
у Пухавіцкім раёне 
значна ніжэй за 
сярэдні заробак у 
Беларусі

Назва працадаўцы Пасада
Вышэйшая 

адукацыя
Заробак

ДУА “ЯСЛІ-САД №3 
М.ГОРКА” Медсястра (0,5 стаўкі) НЕ 123,00

РАЙСПАЖЫЎСАЮЗ Прадавец НЕ 205,00
ДУА “ЯСЛІ-САД №3 
г.М.ГОРКА” Кухар НЕ 207,00

ДУА “ЯСЛІ-САД №3 
г.М.ГОРКА” Памочнік выхавацеля НЕ 224,00

РТМА Медсястра (Рудзенская 
лякарня) НЕ 226,00

РТМА Медсястра (Свіслацкая 
лякарня)) НЕ 243,00

СПК”ШАЦК” Электрык участка НЕ 250,00
РТМА Медсястра НЕ 252,00

РТМА
Фельдшар (праца ў шацкай, 
Талькаўскай участковых 
лякарнях)

НЕ 252,00

РТМА Фельдшар НЕ 252,00

РТМА Фельдшар-лабарант (раённая 
лякарня) НЕ 252,00

РТМА Фельдшар-лабарант (Рудзенс-
кая лякарня) НЕ 252,00

РТМА Акушэрка (Свіслацкая 
лякарня) НЕ 252,00

РТМА Акушэрка (раённая лякарня) НЕ 252,00
ДУА “ЯСЛІ-САД №3  
М.ГОРКА” Выхавацель НЕ 275,00

ДУА “ЯСЛІ-САД №3 
М.ГОРКА” Медсястра НЕ 277,00

РТМА
Лекар-спецыяліст ( Дружнены 
— 2 вакансіі, Пухавічы — 2 
вакансіі)

ТАК 285,00

РТМА Лекар-спецыяліст  (Праўдзінс-
кая лякарня) ТАК 285,00

РТМА Лекар-спецыяліст  (Рудзенская 
лякарня) ТАК 285,00

РТМА Лекар-спецыяліст  ТАК 285,00

Самыя нізкааплачваемыя 

вакансіі раёна 

(без уліку грамадскіх работ)
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аб’ядняння (РТМА) 9 маюць 
заяўлены заробак ніжэй за 
пражыццёвы мінімум. Пара-
даксальна, але кіраўнікі РТМА, 
якія маюць дбаць пра здароў’е 
пра людзей, прызначаюць 
сваім працаўнікам заробак 
які, паводле вызначэння пра-
жыццёвага мінімуму “не можа 
забяспечыць жыццядзейнасць 
чалавека і захаванне ягонага 
здароў’я”. 

Астатнія 10 вакансій (пе-
раважна лекары з вышэйшай 
адукацыяй) запрашаюцца на 
працу з заробкам 285 (лека-
ры) — 479 тысяч (загадчык 
аддзелам). Пры гэтым праца 
кваліфікаванага лекара у баль-
ніцы ацэнена ніжэй за працу 
звычайнага кухара ў Рудзенска 
бальніцы. Заробкі адпаведна 
285 і 300 тысяч. Іначай нельга 
назваць іначай як пляўком у 
твар медыкам вакансію кухара 
з заробкам 300. А “обрубщик 
сучьев» з 10 класамі адукацыі 
у Пухавіцкім лясгасе будзе ат-
рымліваць ўжо 600 тысяч, што 
больш чым у 2 разы перавы-
шае ўзровень аплаты лекара з 
6 гадамі медычнага універсітэ-
ту. Для даведкі – сярэдні заро-
бак медычных працаўнікоў на 
вакансіях РТМА складае 282 
тысячы, што аж на 10,5 тысяч 
перавышае бюджэт пражыц-
цёвага мінімуму. Такой лічбай 
кіраўніцтва раённай медыцыны 
паставіла рэкорд. 282 тысячы 
– самы нізкі сярэдні заробак па 
вакансіях арганізацый раёна. 

Сярэднія лічбы 
таксама не 
радуюць

Учора БелТА са спасылкай 
на нацыянальны статыстычны 
камітэт паведаміла, што сярэд-
ні заробак ў Беларусі (станам 
на студзень месяц) склаў 998,3 
тысячы рублёў. Калі параўна-
ць гэтую велічыню з сярэднім 
заробкам Пухавіцкіх вакансій, 
то становіцца не да смеху. 
Сярэдняя заработная плата па 

вакансіях раёна складае толь-
кі 526,3 тысячы рублёў. Альбо 
толькі 52,7% ад сярэднебе-
ларускага паказчыка аплаты 
працы.

Па мінскай вобласці станам 
на студзень сярэдні заробак 
склаў 1 млн. 032 тысячы руб-
лёў. Суадносіны з прапанава-
най аплатай па вакансіях раёна 
яшчэ больш сумныя.

Дарэчы, разрыў паміж най-
меньшым і найбольшым за-
робкамі сярод вакансій раёна 
складае без малага 10 разоў. 
(123 тысячы і 1200 тысяч).

А дзе плацяць 
болей?

Самыя высокія заробкі у ПВС 
(машыніст экскаватара) – 1,2 
мільёна і галоўны заатэхнік у 
ВСУ “Рудзенскі” 1,1 млн. Наагул, 
станам на студзень, сярэдняя за-
рплата ў Беларусі склала 998,3 
тысяч. З прапанаваных Пухавіц-
кім раёнам вакансій толькі 4 ма-
юць вышэйшы ўзровень аплаты. 
І яшчэ 19 на 10-15% ніжэй за 
гэты паказчык.

Найбольш аплачваемыя ва-
кансіі – будаўнічыя спецыяль-
насці альбо заатэхнікі і ветэры-
нарныя лекары. Такіх набіраецца 
15 з “найлепшых” 21 вакансіі (з 
заробкам больш за 900 тыс.)

А што па нашай 
тэрыторыі:

З 213 вакансій па раёну 
16 – на тэрыторыі Свіслачы і 
Дружнага. Найбольшымі пра-
цадаўцамі нашых пасёлкаў 
з’яўляюцца традыцыйна Завод 
Горнага Воску (5 вакансій) і 
ЦЭЦ-5 (4 вакансіі) і традыцый-
ныя 4 ад РТМА (21% ад усіх 
медычных вакансій раёна). Калі 
лічыць з медычнымі вакансіямі, 
то сярэдні прапанаваны заро-
бак па Свіслацкаму пассавету 
складае толькі 519 тысяч. Але 
калі ўзяць толькі тыя вакансіі, 
на якія фармуюць заробкі 
нашы працадаўцы (а не раён-
ныя арганізацыі), то застаецца 
11 вакансій з сярэднім прапа-
наваным заробкам на ўзроўні 
605,4 тысячы рублёў. Сярэдні 
ўзровень аплаты па вакансіях 
ЦЭЦ-5 складае 725 тысяч, па 
вакансіях Завода Горнага Вос-
ку – 621 тысячу рублёў. Пры 
гэтым варта адзначыць тэн-
дэнцыю росту прапанаванага 
заробку ў вакансіях ААТ ЗГВ. 
Да прыкладу, у ліпені 2009 
сярэдні прапанаваны заробак 
па вакансіях заводу быў крыху 
большым за 580 тысяч рублёў 
(4 вакансіі на 10.07.2009 г.). 
Прапанаваныя заробкі на ЦЭЦ-
5 істотна не мяняліся. 

Даведка

Пастановай Савета 
Міністраў Рэспублікі 
Беларусь № 127 ад 
29.01.2010 г. зацверджаны 
наступныя бюджэты 
пражыццёвага мінімуму:

Бюджэт пражыццёвага 
мінімуму (БПМ) на 
душу насельніцтва 
(сярэдні) роўны 255 220 
беларускіх рублёў. БПМ 
для працаздольнага 
насельніцтва:  271 450 
рублёў

Бюджэт пражыццёвага 
мінімуму уяўляе з сабе 
коштавую велічыню 
мінімальнага набору 
матэрыяльных выгодаў і 
паслуг, якія неабходныя 
для забеспячэння 
жыццядзейнасці чалавека, 
захавання ягонага здароў’я 
а таксама абавязковыя 
плацяжы і ўнёскі.

У БПМ у Беларусі 
уваходзяць наступныя 
выдаткі: прадукты 
харчавання (53,5 %), аплата 
за карыстанне жытлом і 
камунальныя плацяжы 
(17,1 %), прадметы 
гардэробу (17,3), бытавыя 
і транспартныя паслугі 
(6,3 %), тавары бытавога і 
гаспадарчага прызначэння 
(3,3%), унёскі і плацяжы 
(0,3 %), прадметы першай 
неабходнасці, санітарыі і 
лекі (2,2 %).

КОЛЬКІ   заплацяць

Назва працадаўцы Пасада
Ці патрэбна 

вышэйшая адукацыя
Заробак

ААТ “ЗАВОД ГОРНАГА ВОСКУ” Начальнік аддзелу ТАК 878,00
ААТ “ЗАВОД ГОРНАГА ВОСКУ” Начальнік аддзелу капітальнага будаўніцтва ТАК 878,00
ДЭПАРТАМЕНТ АХОВЫ Стрелок НЕ 900,00

ЗАТ “ПУХАВІЦКІ АГРАПРАДУКТ”
шкляр, тынкоўшчык, бетоншчык, мантажнік 
(3 розныя вакансіі), Абліцоўшчык-плітачнік, 
муляр, страхар, цясляр. Разам 11 вакансій

НЕ 900,00

КАРТОННАЯ ФАБРЫКА галоўны механік ТАК 900,00
ААТ “РУДЗЕНСК” Начальнік аддзела МТЗ ТАК + стаж 900,00
ПВС Трактарыст (бульдозер ДТ-75) НЕ 900,00
СПК”ШАЦК” Галоўны заатэхнік ТАК 900,00
СПК”ШАЦК” Галоўны вет. лекар ТАК 900,00
ПМС Інжынер-энэргетык ТАК 920,00
ДЭПАРТАМЕНТ АХОВЫ Спецыяліст (кіроўца, кінолаг) НЕ 950,00
ПВС Машыніст грэйдэра НЕ 1000,00
СВФ “СВЕТЛАЯ НІВА” Трактарыст НЕ 1000,00
ПСУ “РУДЗЕНСКІ” Галоўны заатэхнік ТАК 1100,00
ПВС Машыніст экскаватару НЕ 1200,00

Самыя высокааплачваемыя вакансіі раёна 
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Свіслацкі Веснік ужо звяртаў 
ўвагу на рост колькасці неплаця-
жоў у арганізацыях раёна. Адпа-
ведна расла колькасць справаў 
датычных даўгоў, якія разгляда-
юцца ў гаспадарчым судзе Мінс-
кай вобласці. Суддзі ў прыватным 
парадку казалі, што колькасць 
іскаў з траўня 2009 года пачала 
расці з хуткасцю 20-30 на тыд-
зень. Па Пухавіцкаму раёну (іскі 
дзе адным з бакоў выступае юры-
дычная асоба, якая зарэгістра-
вана на тэрыторыі Пухавіччыны) 
сярэдні штомесячны прырост 
пададзеных іскаў складаў 7-8. 
Калі ў чэрвені ў судовых працэ-
сах удзельнічалі у сярэднім 5-6 
арганізацый нашай тэрыторыі, 
то, напрыклад, ў кастрычніку ўжо 
19. А увосень штомесячны аб’ём 
неплацяжоў арганізацый раёна, 
якія фігуравалі ў справах гаспа-
дарчага суда  вобласці перавысіў 
псіхалагічны бар’ер у 1 мільярд 
рублёў. Папраўдзе, рост колькас-
ці спраў і памераў іскаў тычыўся 
ўсёй вобласці. Крызіс даваў пра 
сабе знаць.

У выніку кіраўніцтва аблас-
нога гаспадарчага суда прыняло 
рашэнне пра часовае прыпынен-
не… друку інфармацыі па разгля-
ду справаў у судзе. Мусіць, каб 
не псаваць “справаздачнасць” ні 
сабе ні раёнам вобласці. Атры-
маць падобную інфармацыю на 
сёння можна толькі юрыдычным 
асобам і толькі за дадатковую 
плату. 

Тым не меней, стан, у якім па-
дышла да новага году эканоміка 
вобласці і Пухавіцкага раёна ў 
прыватнасці можна атрымаць з 
іншых крыніц. Для гэтага дастат-
кова ўзяць справаздачы суда па 
колькасці юрыдычных асобаў і 
прадпрымальнікаў, датычна якіх 
вядуцца выканаўчыя працэдуры. 
Гэта азначае тых, хто пасля ра-
шэння суда не здолеў у устаноў-
леныя тэрміны сплаціць даўгі і суд 
прыцягнуў да спагнання сродкаў 
судовых выканаўцаў. Улічваючы, 
што на аплату зазвычай даецца 

месяц і пасля яшчэ каля месяца 
сыходзіць на прыцягненне інсты-
тута судовых выканаўцаў мы 
маем спіс тых хто не здолеў знай-
сці сродкі каб аплаціць нават пер-
шачарговыя траты да якіх адно-
сяцца судовыя выдаткі і выдаткі 
на выкананне судовых рашэнняў.

Што ж мы маем? Станам на 
студзень 2010 года у судзе Мінс-
кай вобласці налічваецца аж 799 
такіх выпадкаў. З гэтай колькас-
ці – 42 выпадкі – арганізацыі і 
прадпрымальнікі Пухавіцкага 
раёна (40 юрыдычных асобаў па 
42 справах). Год таму (станам на 
10.01.2009) у такім спісе аблас-
нога суда фігуравалі ўсяго толькі 
крыху больш за 150 справаў і 
толькі 2 арганізацыі нашага раёна. 
Такім чынам за 2009 год колькас-
ць не выкананых рашэнняў гаспа-
дарчага суда ў вобласці вырасла 
прынамсі ў 5 разоў. Датычна Пу-
хавіцкага раёна – у 20 разоў. 

Варта зазначыць, што калі ў 
прадпрыемства няма сродкаў 
каб аплаціць выдаткі звязаныя з 
выкананнем рашэння суда – яно 
знаходзіцца на мяжы банкруцтва. 
Нагадаем, што пры адсутнасці 
магчымасцяў спагнання даўгоў 
праз выкананне судовага рашэн-
ня, ісцец (як і адказчык) могуць 
падаць іск на прызнанне даўжніка 
банкрутам. І ў 90% выпадкаў так 
яно і будзе.

Тым больш нам цікавы другі 
спіс – гэта пералік тых аргані-
зацый, спагнанне даўгоў з якіх 
судовыя выканаўцы палічылі не-
магчымым. Год таму Пухавіцкі 
раён не меў “шчасця” мець прад-
стаўнікоў у падобным пераліку. А 
вось станам на 8.12 іх стала аж 12. 
У пераліку побач з ІП фігуруюць і 
досыць буйныя арганізацыі. Такія 
як, напрыклад, Райспажыўсаюз. 
Мусіць, нягледзячы на бравурныя 
справаздачы вельмі кепскія спра-
вы ў спажывецкага таварыства. І, 
хуткая спроба продажу нерухо-
масці таму пацверджанне. РАЙ-
ПО як паветра патрэбныя грошы. 
Праўда не на развіццё а каб ура-
тавацца ад банкруцтва і пакрыць 
свае даўгі.

Інтарэс людзей:

Як вядома, банкруцтва спа-
раджае беспрацоў’е. А што та-
кое 40 юрыдычныя асобы, якія 
знаходзяцца пад пагрозай лікві-
дацыі і 12 фактычна банкрутаў? 
Калі ўзяць сярэднюю колькасць 
працуючых у юрыдычнай асобе 
за 15 чалавек, то атрымаем, што 
пад пагрозай страціць крыніцы 
існавання знаходзіцца што най-
меней 780 жыхароў раёна. Для 
параўнання прывядземцытату з 
афіцыйнага сайта Райвыканкаму: 
“Среднесписочная численность 
работников района за 1 октября 
2009 года составляет 18798, в 
том числе в сельском хозяйстве 
на 1 октября 2009 года - 3853 
человека. Трудоспособное на-
селение – 43773 человек…”. Як 
кажуць “Без каментароў”  

Дагаспадарыліся
Ацаніць эфектыўнасць працы эканомікі раёна 
можна па справаздачах РВК а можна 
і па колькасці непляцельшчыкаў

Спіс юрыдычных асобаў, датычна якіх немагчыма 
выканаць судовае рашэнне:

Г. МАРЬИНА ГОРКА УНИТАРНОЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
“ОФОРМИТЕЛЬ” УНН 600042953
ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н БИЗЮК ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ УНН 690308244
ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н ООО  “ЖИВКОМ” УНН 690342733
ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н ЦЫБУК ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ УНН 690182209
ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н ЧТ ПУП  “ИНФОКАР-ПЛЮС” УНН 690456205
ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО “ВЕСТАЛИЯ” УНН 
600418654
ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н ОДО  “АСФАДОР” УНН 690230787
Г. МАРЬИНА ГОРКА ПУХОВИЧСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО УНН 600115965
Г.МАРЬИНА ГОРКА ДАНИЛЕНКО АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ УНН 690200008
ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н ИП ЦЫГАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ УНН 
690274777
ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н ИП КУЗНЕЦОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ УНН 690413398
ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н ООО  “СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ” 
УНН 690604232

Дзірка ў 
бюджэце

2010 год пачаўся з праблем 
у галіне напаўнення дзяржаў-
нага бюджэту. Так, у студзені 
недабор падатковых даходаў у 
бюджэт краіны склаў 200 млрд. 
рублёў. Пра гэта заявіў міністр 
фінансаў Андрэй Харкавец 4 
лютага ў Мінску на калегіі Мін-
фіна.

“У посткрызісны перыяд на-
пружанасць у эканоміцы і фі-
нансах дзяржавы захоўваецца”, 
— заявіў ён. Як лічыць міністр, 
пра гэта сведчаць вынікі студзе-
ня 2010 года. У рэспубліканскі 
бюджэт без уліку даходаў фон-
даў паступіла 2 трлн. рублёў, 
што адпавядае ўзроўню кра-
савіка мінулага года. 

“У параўнанні з планавай ды-
намікай даходаў бюджэт ужо 
недабірае каля 200 млрд. руб-
лёў. Правалены паступленні па 
ПДК, акцызах, падатковых дахо-
дах ад знешнеэканамічнай дзей-
насці, — канстатаваў кіраўнік 
Мінфіна. — Калі па знешнеэка-
намічнай дзейнасці яшчэ можна 
знайсці тлумачэнне, то паказ-
чыкі па ПДК і акцызах — вынік 
недастатковых тэмпаў росту ў 
эканоміцы”. Паводле слоў Хар-
каўца, гэта з’яўляецца “трывож-
ным сігналам” па ўсіх узроўнях 
бюджэтнай сістэмы. 

“Сёння павінен быць пра-
ведзены аналіз фарміравання 
падатковай базы з ацэнкамі, дзе 
мы адстаем, і прапановамі па 
выпраўленні сітуацыі”, — пад-
крэсліў Харкавец.

БелаПАН  

Першыя бюджэтныя 
надыходжанні 2010 
году значна ніжэйшыя 
за планаваныя 
паказчыкі
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Зямля усім 
патрэбнапатрэбна

У Голацку разгарнулася 
рэйдэрская драма мясцовага 
маштабу. Старшыня сельскага 
Савету спрабуе забраць у пча-
ляра надзел зямлі, які свайго 
часу быў выдзелены яму пад 
усталёўку вулляў. І паралельна 
будуе на “чужым” надзеле свае 
“аб’екты”.

Цягам ужо некалькіх год жы-
хар Голацку Мікалай Юцоў – ад-
зін з найвядомейшых пчаляроў 
роднай вёскі і ўсяго раёну. Дас-
таткова сказаць, што менавіта 
ягонымі высілкамі голацкае 
пчалярства не толькі не знікла 
з распадам СССР а і наадварот 
стала мясцовым промыслам: 
большасць мясцовых пасечнікаў 
навакольных паселішч – ягоныя 
вучні.

Сем год таму праца спада-
ра Юцова знайшла падтрымку 
м я с ц о в а й 

улады. Спадару Мікалаю, які да 
таго часу выйшаў на пенсію па 
інваліднасці выдзелілі сем со-
так зямлі ў вёсцы для усталёўкі 
вулляў. Праўда, надзел надалі ў 
арэнду тэрмінам на 10 год.

Шэсць год пасечнік развіваў 
гаспадарку аж покуль на зя-
мельку не ўпала вока старшыні 
сельсавету спадара Малухі. На 
пачатку, “кіраўнік самакіра-
вання” спрабаваў падгавары-
ць суседзяў напісаць скаргу 
на пчаляра – маўляў казуркі 
(насекомыя) не даюць жыцця. 
Але, большасць адмовілася. 
Гэта не спыніла памкненняў сп. 
Малухі атрымаць зямельку. І ён 
без аніякіх дазваляльных даку-
ментаў пачаў дзейнічаць. На 
пачатку ён на тэрыторыі пасекі 
збудаваў свой сарай. А неўза-
баве парубаў пуню пчаляра. 

Спадар Юцоў спадзяваўся 
на абарону правахоўчых орга-
наў, але міліцыянты яму ска-
залі “гэта Малуха і да яго мілі-
цыя не мае прэтэнзій”. Праўда, 
зварот у міліцыю меў іншыя 
наступствы: напачатку пчаляру 
прапанавалі іншы участак – па-
далей ад вёскі і ад… пад’ездных 
шляхоў, электрычнасці і іншых 
элементаў інфраструктуры. 
А праз нейкі час на пасецы 
дзіўным чынам вырас… гараж 

старшыні сельсавету. Пры 

гэтым, спадар Малуха не здо-
леў патлумачыць карэспандэ-
нтам, якім чынам ён паставіў 
пабудову на ўчастку зямлі, які 
арэндуе іншы чалавек без зго-
ды арэндатара.

А у сельсавеце прыдумалі 
цікавы спосаб легалізаваць 
участак як валоданне старшыні 
Савета: з’явілася ідэя спыніць 
дзеянне дамовы пра арэнду 
зямлі пад пасеку на падставе 
таго, што… пчаляр не выканаў 
прадпісанняў сельсавета. А ме-
навіта не абнес участак суцэль-
най цаглянай сцяной вышынёй 
прынамсі 2 метра “каб пчолы 
не маглі вылецець за межы вы-
дзеленых сямі сотак”.

Менавіта такой версіі пры-
трымліваецца і спадар Аляк-
сандар Баешка: начальнік 
землеўстраіцельнай службы 
Пухавіцкага раёну. Вось цыта-
та з ягонага адказу журналіс-
там:  «Надо забор высотой два 
метра. Но это – просто реко-
мендации. Законодательства 

о пчеловодстве в Республике 
пока нет».

Тым часам старшыня Саве-
ту усё ж дамогся з’яўлення ў 
сярэдзіне лютага “ліста пратэсту 
супраць пчол”. Яго падпісалі не-
калькі суседзяў пасечніка Юцо-
ва. Затое іншыя жыхары Голац-
ку гарой за суседа. Тым больш, 
што традыцыі пчалярства ў 
вёсцы моцныя. Калісці гэтым 
зарабляў нават мясцовы СВК. 
Але з-за разумнага мясцовага 
кіраўніцтва, “калгасная пасека” 
знікла, нягледзячы на высокую 
рэнтабельнасць такога віду гас-
падарчай дзейнасці. 

І на сёння Голацк падзелены 
на дзве паловы паводле стаў-
лення да пчол і учынкаў мяс-
цовага старшыні Сельсавету. А 
дэпутаты ўжо бліжэйшым ча-
сам маюць разгледзець пытан-
не “адбору зямлі і перадачы яе 
ў надзейныя рукі спадара Ма-
лухі” ужо бліжэйшымі днямі.

Тэлеканал “ОНТ”  

Тое, што гэтымі днямі адбываецца ў Голацку 
больш падобна да рэпартажаў 
пра рэйдэрскія захопы ў суседніх краінах, 
чым на беларускую рэчаіснасць. 
Але, факты — ўпартая рэч.

Старшыня Савету спадар 
Малуха і ягоны гараж на 

зямлі, якую “мясцовы 
кіраўнік” уважае за сваю

Работнікі міліцыі наступным чынам 
адказалі на скаргу пчаляра: “гэта Малуха 
і да яго міліцыя не мае прэтэнзій”
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Нядоўга радаваліся навасёлы 
з Блоні новым дамам, якія былі 
ўзведзены ў межах праграмы па 
стварэнню аграгарадка. Ужо з 
першымі маразамі, жыхары су-
тыкнуліся з купай праблем. На-
прыклад, у знешніх сценах дамоў 
былі шчыліны, праз якія знешняе 
халоднае паветра без перашкод 
патрапляла ўнутр. А драўляныя 
канструкцыі сцен праз невялікі 
прамежак часу пацямнелі і сталі 
выглядаць як бярвенне старой 
хаты. Каля часткі дамоў будаўнікі 
забыліся паставіць… гаспадар-
чыя прыбудовы. А частцы новай 
вуліцы застаецца толькі марыць 
пра тратуарныя сцежкі.

У выніку жыхары дома звяр-
нуліся ў Пухавіцкі райвыканкам і 
папрасілі, сярод іншага, наведаць 
іх новабудоўлі. Ніхто ў Блонь так 
і не даехаў. А неўзабаве ў адказ 
на калектыўную скаргу прый-

шоў адказ за подпісам намес-
ніка старшыні РВК у пытаннях 
будаўніцтва, архітэктуры і ЖКГ 
Кучко Іосіфа Васільевіча. Ліст 
складаўся аж з чатырох радкоў. 
А змест “дадзеныя дамы збуда-
ваныя адпаведна праектнай да-
кументацыі”. 

Жыхары праблемных дамоў, 
якія маюць дарэчы і малых дзя-
цей, тым часам працягвалі мер-
знуць і цярпець скразнякі ў сваіх 
“жылых памяшканнях”. Калі тры-
ванню прыйшоў каней – напісалі 
ліст у камітэт дзяржаўнага кант-
ролю па Мінскай вобласці.

Супрацоўнікі КДК не палена-
валіся завітаць у Блонь і паба-
чыць на свае вочы “збудаваныя 
адпаведна праекту дамы”.  У 
выніку аператыўна былі дадзены 
даручэнні інспекцыі кантролю 
і нагляду за будаўніцтвам, ДП 
“Дзяржбудэкспертыза правесці 
дэтальную экспертызу і правер-
ку якасці збудаванняў. А таксама 
правесці паўторную эксперты-
зу праектнай дакументацыі, 
паводле якой будавалася 

жытло. А, пасля, 
натуральна, 
п р ы н я ц ь 

захады па прыняцці адпаведных 
мераў для выпраўлення недахо-
паў у збудаваных дамах і забес-
пячэнні жыхарам нармальных 
умоў пражывання. Пра гэта паве-
даміў прэсе А. Раманоўскі — на-
меснік старшыні камітэта.

Дарэчы, цікавы факт. Першыя 
15 дамоў у Блоні будаваліся ра-
монтна-будаўніча-мантажным 
упраўленнем ААТ “Трэст Шахт-
спецбуд” з Салігорска. Прадп-
рыемства мае міжнародныя сэ-
ртыфікаты  OSHAS 18001:2007, 
ISO-14001:2004, ISO-
9001:2000(будаўнічыя 
работы), сэртыфі-
каты якасці (бе-
ларускія) на 

дзверы, дошку і сталярныя вы-
рабы ўласнай вытворчасці, усе 
іншыя віды будаўнічых работ. 
Акрамя таго шахтабудаўнікі самі 
вырабляюць большую частку 
будаўнічых матэрыялаў. Але з 
невядомай прычыны падрад на 
далейшае будаўніцтва быў пера-
дадзены Блоньскаму унітарнаму 
прадпрыемству “Сельремстрой”, 
якое, натуральна не мае такога 
аб’ёму уласнай вытворчасці буд-
матэрыялаў і мае непараўнаўча 
меньшыя посьпехі ў сэртыфіка-
цыя якасці.

У прычынах такой своеасаб-
лівай падтрымкі вытворцаў 

раёна цяпер разбіраецца 
Камітэт дзяржаўнага 

кантролю. 

Брак 
па праекту
Пры будаўніцтве аграгарадку ў Блоні была 
заменена арганізацыя - падрадчык. У выніку 
людзей засялілі ў непрыдатныя для жыцця 
дамы а “асаблівасцю выбару будаўніка” 
у Пухавіцкім раёне займецца Камітэт 
дзяржаўнага кантролю

Намеснік старшыні 
РВК у пытаннях 
архітэктуры Іосіф 
Кучко лічыць, што 
будаўніцтва дамоў са 
шчылінамі ў сценах 
“адпавядае праектнай 
дакументацыі

Адказ РВК жыхарам 
праблемных дамоў 
складаўся аж з 
чатырох радкоў
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Пастановай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь № 1694 ад 
24.12.2009 створаны Новы рэс-
публіканскі біялагічны заказнік 
“Амговіцкі”. Рашэнне Саўміна 
набыло сілы з 1 студзеня 2010 
года.

Пад заказнік адведзена у агу-
ле 2556,8 га тэрыторый Пухавіц-
кага і Сатарадароскага раёнаў. У 
нашым раёне пад ахоўваемую 
тэрыторыю пераведзены частка 
ляснога фонду Жылін-Брод-
скага і Селецкага лясніцтваў 

(Паўднёвы захад Пухавіцкага 
раёна). Заказнік сфармаваны 
для захавання ў натуральным 
стане каштоўных прыродных 
комплексаў, дзікіх жывёл і дзі-
карослых раслін, якія адносяцца 
да відаў, уключаных у Чырво-
ную кнігу Беларусі, а таксама іх 
месцаў існавання і росту.

На тэрыторыі рэспублікан-
скага біялагічнага заказніка 
“Амговіцкі” забараняецца пра-
вядзенне работ па гідратэх-
нічнай меліярацыі, а таксама 
работ, звязаных са змяненнем 
існуючага гідралагічнага рэжы-
му (за выключэннем рамонт-
на-эксплуатацыйных работ па 
забеспячэнню функцыянавання 
меліярацыйных сістэм); пра-
мысловая нарыхтоўка дзіка-
рослых раслін; знішчэнне або 
пашкоджанне драўнінна-хмыз-
няковай расліннасці (за вы-
ключэннем выпадкаў, калі гэта 
звязана з выкананнем лесагас-
падарчых і сельскагаспадарчых 
работ, работ па ахове і абароне 

ляснога фонду, а таксама ме-
рапрыемстваў па рэгуляванню 
распаўсюджвання і колькасці 
чужародных відаў дзікіх жывёл 
і дзікарослых раслін). Забароне-
на таксама спальванне рэшткаў 
нарыхтаванай драўніны пры 
правядзенні лесасечных работ; 
прымяненне хімічных срод-
каў аховы раслін і мінеральных 
угнаенняў; развядзенне агню, 
размяшчэнне асобных намётаў 
ці намётавых (палатачных) га-
радкоў, іншых месцаў масавага 
адпачынку, стаянак механічных 
транспартных сродкаў па-за 
месцамі, устаноўленымі мясцо-
вымі выканаўчымі і распарад-
чымі органамі, а таксама высеч-
кі лесу галоўнага карыстання; 
размяшчэнне адыходаў (за вы-
ключэннем захоўвання адыхо-
даў у санкцыянаваных месцах 
часовага захоўвання адыходаў 
да іх перавозкі на аб’екты паха-
вання).

Выкананне навукова абгрун-
таваных работ па выпальванню 

сухой расліннасці і яе рэшткаў 
на пні, трыснягу, чароту і іншых 
зараснікаў дзікарослых раслін, 
рамонтна-эксплуатацыйных ра-
бот па забеспячэнню функцы-
янавання меліярацыйных сістэм, 
работ па распрацоўцы радовіш-
чаў агульнараспаўсюджаных 
карысных выкапняў, а таксама 
мерапрыемстваў па рэгуляван-
ню распаўсюджвання і коль-
касці чужародных відаў дзікіх 
жывёл і дзікарослых раслін на 
тэрыторыі рэспубліканскага 
біялагічнага заказніка “Ам-
говіцкі” будуць ажыццяўляцца 
па ўзгадненню з Міністэрствам 
прыродных рэсурсаў і аховы на-
вакольнага асяроддзя.

Фінансаванне функцыяна-
вання і аховы рэспубліканскага 
біялагічнага заказніка “Амговіц-
кі”, а таксама мерапрыемстваў, 
звязаных з яго аб’яўленнем, 
будзе ажыццяўляцца з фондаў 
аховы прыроды і іншых крыніц, 
не забароненых заканадаўчымі 
актамі. 

Станам на сёння, вада 
ў рацэ Свіслач на 50% 
складаецца са сцёкавых 
водаў. Пра гэта ўжо другі 
год кажуць прадстаўнікі 
прыродаахоўных службаў. 
Прычын некалькі. Сярод 
асноўных: частка раёнаў 
Мінску забяспечваецца 
пітной вадой з ракі а не з 
артэзіянскіх свідравінаў. 
Бруду дадае зліў сцёкавых 
вод без ачысткі у мінскую 
водную сістэму. Да і тэх-

нічнае забеспячэнне мінс-
кай станцыі аэрацыі нельга 
назваць сучасным.

План развіцця сталіцы 
мае выправіць частку з гэ-
тых недахопаў. Ужо здадзе-
на першая чарга мінскага 
калектара (увесь комплекс 
запрацуе ў 2015г.), які мае 
збіраць сцёкавыя воды 
з вуліц. і адпраўляць на 
абноўленыя ачыстныя 
збудаванні. І толькі пасля 
даачысткі – у раку.

Плануецца цалкам пе-
равесці сталіцу на забес-
пячэнне пітной вадой з 
падземных крыніцаў. Гэта 
здыме нагрузку з воднай 
са сталічнай сістэмы (у 
тым ліку і ракі).

Рэалізацыя прынам-
сі гэтых двух захадаў, 
паводле адмыслоўцаў, 
дазволіць павысіць узро-
вень вады ў рацэ Свіслач 
а таксама зрабіць яе 
значна чысцейшай. А 
суадносіны сцёкавых 
водаў да ўласна рачной 
вады могуць змяніцца да 
30%/70%. 

Мінскі заапарк за-
купіў у Пухавіцкім ляс-
гасе на корм дзікім ка-
пытным жывёлам 1200 
венікаў для лазні. Пра 
гэта агенцтву “Мінск-На-
віны” распавяла намес-
ніца дырэктара заапарка 
Наталля Лебедзева.

Па яе словах, на корм 
ідуць пераважна бяро-

завыя, часам асінавыя 
венікі. У заапарку ўзімку 
такі ласунак уваходзіць 
у рацыён зуброў, казулі, 
аленяў, вярблюдаў. На-
прыклад, дзікаму казлу 
(казулі) Кузі нароўні з 
сенам, збожжавымі су-
месямі з цёртай морк-
вай у суткі належаць два 
венікі.

Наколькі танней было 
б нарыхтоўваць на корм 
жывёлам не венікі а 
проста галінкі раслінаў, 
агенцтва “Мінск-навіны” 
не паведамляе.

ІА “МінскНавіны”  

ЭКАЛОГІЯЭКАЛОГІЯ

Прыроду 
“заказалі”

Пастановай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь на 
тэрыторыі нашага раёну 
створаны рэспубліканскі 
біялагічны заказнік 
“Амговіцкі”.

На тэрыторыі 
заказніка 
“Амговіцкі” 
забараняецца 
правядзенне работ 
павязаных са 
змяненнем існага 
гідралагічнага 
рэжыму

Свіслач стане 

чысцейшай
План развіцця Мінску можа 
ўратаваць чысціню ракі Свіслач.

Замест лазні — 
у заапарк
Жывёл заапарку 
кормяць венікамі 
для лазні з 
Пухавіцкага 
лясгасу
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НАМ ПА ДАРОЗЕНАМ ПА ДАРОЗЕ

МЫ НЕ ПЛАЦІМНЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЕМ СЛОВА!СЛОВА!

Любіш праўду? 
Прагнеш справядлівасці? 
Маеш што сказаць іншым?

Чытай, пішы, працуй з намі. Твае 
лісты чакаем на:

sviesnik@gmail.comsviesnik@gmail.com

Нарэшце браканьеры, якія 
аблюбавалі вадаёмы Пухавіц-
кага раёна пачалі атрымліваць 
рэальныя тэрміны пазбаўлення 
волі. 

У прэсе неаднаразова 
асвятлялася праблема бра-
каньерства на вадаёмах. На 
жаль, значная частка пару-
шальнікаў абыходзілася “лёг-
кім спалохам” – папярэджан-
нем альбо штрафам. 2010 год 
можа змяніць такі ход справаў. 
Прынамсі, першыя прыкметы 
новага падыходу да пакарання 

браканьераў на Пухавіччыне 
ужо ёсць.

9 чэрвеня рыбакі на возе-
ры Сяргеевіцкае (блізу пас. 
Праўдзінскі) паведамілі ў 
дзяржінспекцыю аховы жы-
вёльнага і расліннага свету 
пра маштабнае выстаўленне 
сетак. На месца выехала гру-
па упраўлення аператыўнага 
рэагавання дзяржінспекцыі. 
Рыбінспектары вынялі з вады 
10 сетак агульнай даўжынёй 
450 метраў. Улоў браканьераў 
склаў каля 100 кілаграм рыбы. 
Пасля праваахоўнікі выра-
шыолі дачакацца гаспадароў 
снасцей. І ўвечары імі былі 
затрыманыя тры мужчыны: 
Антон Ладуцька, Віталь Сіпаты 
і Васіль Балашэвіч – усе жыха-
ры Праўдзінскага.

Паводле эколагаў, урон, які 
быў нанесены навакольнаму 

асяроддзю склаў 2054 тысячы 
рублёў. Ведаючы, што матэры-
ялы на завядзенне крыміналь-
най справы меліся перадавацца 
ў Пухавіцкі РАУС, а крыміналь-
ная справа мелася разглядацца 
Пухавіцкім райсудом, мы вы-
казвалі сумневы ў магчымасці 
сур’ёзнага пакарання для бра-
каньераў. Тым больш прыемна 
прызнацца ў сваёй памылцы: суд 
пухавіцкага раёна вынес абгрун-

таваны вырак. В. Барташэвіч 
атрымаў пакаранне ў выглядзе 
абмежавання волі тэрмінам на 
1 год без накіравання ў папраў-
чую установу, Ладуцька – паз-
баўленне волі на 2 гады і два 
месяцы з адбываннем пакаран-
ня ў калоніі агульнага рэжыму. А 
спадар Сіпаты – той жа тэрмін 
адно ў установе адкрытага тыпу 
(тое што ў народзе называецца 
“хіміяй”). 

ЭКАЛОГІЯЭКАЛОГІЯ

Тэрмін заТэрмін за  
браканьерства
Браканьерам, якіх затрымалі на тэрыторыі 
Пухавіцкага раёна пачалі даваць рэальныя 
тэрміны турэмнага зняволення.

Рыбінспектары 
вынялі з вады 10 
сетак агульнай 
даўжынёй 450 
метраў.

Такія аб’ёмы вылаву, на жаль,  звыклая з’ява для браканьераў на 
вадаёмах Пухавіцкага раёну
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Пішам тое, што баяцца казаць іншыя

Свіслач: Свіслач: 

svislac.belarda.orgsvislac.belarda.org

РЭГІЯНАЛЬНЫ РЭГІЯНАЛЬНЫ 
ПАРТАЛПАРТАЛ

ПАРТАЛ
пра НАШНАШы пасёлкі
Аператыўна, 

праўдзіва, 

трапна.

Нужно 
перевезти 
груз? 
Это к нам!
Автомобили грузоподъем-
ностью до 4-х тонн
Предлагаем Вам: 

низкие цены
своевременную подачу 
и доставку
не срываем загрузки
доставка точно в срок

Любая форма оплаты (в т.ч. 
безнал с НДС)

Заказ автомобиля 
и дополнительная 
информация:

тел.: +375 29 351-97-99 
Александр
e-mail: transport@gruzoper-
evozki2009.com

•
•

•
•

Першымі чысламі студзеня 
2010 года расійская кампанія 
«Бізон» завяршыла доследна-
канструктарскія выпрабаванні 
аднайменнага супертрактара. 
Машына мае стаць прататы-
пам транспартнага сродку для 
новага віду спорту — гонак на 
трактарах “Бізон Трэк Шоў”.

Супертрактар створаны на 
базе 25 гадовага МТЗ 80 «Бела-
рус». Удасканаленні крануліся 
рухавіка, трансмісіі, паліўнай 
апаратуры, іншых вузлоў і агрэ-
гатаў. Агулам над прадукцыяй 
мінскага трактарнага заводу 
інжынеры працавалі блізу двух 
год. Першы варыянт гэтага 
трактара быў паказаны яшчэ ў 
мінулым годзе на Трэк-Шоў -
2009 –   тады машына здолела 

разагнацца да 85 км/г. Але 
затым «балід» сур’ёзна ма-
дэрнізавалі. 

 У выніку знешні выгляд 
МТЗ змяніўся амаль на не-
пазнавальнасці.

На супертрактар ўсталя-
валі гідраўлічнае счапленне, 
дыскавыя тармазы з гідраваку-
умным узмацняльнікам, а так-
сама новы чатырохцыліндровы 
рухавік магутнасцю больш за 
200 к.с. Круцячы момант сіла-
вога агрэгату складае на сён-
ня 700 Нм. Галоўным вынікам 
мадэрнізацыі стала здольнасць 
сельгасмашыны пераадолець 
мяжу ў 100 км/г. Кампанія “Бі-
зон” мае намер на гэтым трак-
тары пабіць светавы рэкорд 
трактарнай хуткасці.

Паводле задумкі канструк-
тараў, гоначны супертрактар 
мае задаць накірунак развіцця 
інжынернай думкі камандам 
вясковых “пілотаў”, якія бяру-
ць удзел у “Бізон-Трэк-Шоў”. 
Пры гэтым стваральнікі апара-
ту запэўняюць, што не спыняц-
ца на дасягнутым і працягнуць 
працу над удасканаленнем ма-
шын дадзенага класу.  

І ТАКОЕ БЫВАЕІ ТАКОЕ БЫВАЕ

Гоначны трактартрактар
Расійская кампанія Бізон сабрала на базе 
МТЗ-80 першы ў свеце трактар які дасягае 
хуткасці 100 км./г.

Даведка:

Трактарныя гонкі 
праводзяцца ў Растоўскай 
вобласці расійскай 
федэрацыі з 2002 года. Мэта 
– папулярызацыя прафесіі 
механізатара. У гонках за 
час правядзення узялі ўдзел 
больш за 100 “цюнінгавых” 
трактароў марак МТЗ-
80 і МТЗ-82. Галоўным 
прызам гонак традыцыйна 
зьяўляецца трактар 
“Беларус” індывідуальнага 
дызайну.
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Інфармацыйна-аналітычнае выданне пасёлкаў Дружны і Свіслач № 1-2(7-8), сакавік 2010 года.
Выходзіць не радзей 1 раз на месяц
Рэдактар: Канстанцін Фёдаравіч Мелевіч
е-mail рэдакцыі: sviesnik@gmail.com
Рэдакцыя можа не падзяляць пункт гледжання аўтараў артыкулаў і друкуе як матарыялы для 
дыскусіі. Адказнасць за дакладнасць выкладзеных у артыкулах фактаў нясуць аўтары.
Падпісана ў друк: 10.03.2010 г.
Аддрукавана на капіравальным апараце рэдактара. Распаўсюджваецца бесплатна.

І ТАКОЕ БЫВАЕІ ТАКОЕ БЫВАЕ

АБ’ЯВЫ /

Каб ваша аб’ява была надрукавана ў наступным 
нумары “Свіслацкага весніка” дастаткова размясціць 
яе на сайце Свіслач:рэгіянальны партал альбо даслаць 
тэкст на адрас: sviesnik@gmail.com

ИП изготовит БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!!!!
торговые павильоны, дачные домики,мини-магазины, мини-
рынки, торговые и остановочные комплексы, роллетные боксы, 
автомобильные и остановочные навесы,бытовки, ворота, 
ворота гаражные, входные группы,заборы,калитки, козырьки, 
ангары, в том числе кованные изделия,фасонные изделия 
длинной до 3м, оконные отливы, коньки и т.д.
Телефон: 8-029-551-92-91
Sokova.o@yandex.ru

ЧТУП Адепта
Полный комплекс услуг в 
об ласти управления взаимо-
отношениями с клиентами. 
Продажа, внедрение, 
сопровождение программных 
продуктов класса CRM 
Quick Sales и Sales Expert. 
Организация сбытовой 
деятельности предприятий 
любых сфер деятельности, 
корпоративное обучение 
стратегии CRM. 

http://adepta.by
8(017) 313-59-31
info@adepta.by

= НЕРУХОМАСЦЬ =

Семья снимет жильё с 
удобствами в Свислочи на 
длительный срок. 

тел.: 8-029-341-06-61
alexmyyl@yandex.ru

= ТЭХНІКА =

Куплю Nokia 6555 в любом 
состоянии с исправной 
электронной платой

Holdvit69@mail.ru

У Віцебскай вобласці ў часе 
правядзення адмысловых мерап-
рыемстваў па вылучэнню зброі 
ў насельніцтва мясцовы жыхар 
здаў… 76мм горную артылерый-
скую гармату М-99 савецкай вы-
творчасці.

Як паведаміла агенцтва Ін-
тэрфакс-Захад са спасылкай на 
Цэнтр Інфармацыі і грамадскіх 
сувязяў КДБ “Вынікам рэалізацыі 
Камітэтам дзяржаўнай бяспекі 
комплексу захадаў па барацьбе 
з незаконным абаротам сродкаў 
паражэння стала добраахвотная 

здача жыхаром 
Віцебскай воб-

ласці артылерыйскай гарматы 
калібру 76мм савецкай вытвор-
часці”.

Уладальнік прызнаўся, што 
знайшоў гармату ў 2005 годзе на 
закінутым вайсковым палігоне 
блізу вёскі Чашкаўшчына Віцебс-
кай вобласці. Знаходку перавез на 
свой падворак, дзе яна і прастаяла 
каля пяці год. Акрамя таго, пры-
хапіў корпус разукамплектавай 
баявой машыны пяхоты (БМП). 
Меркаваў прывесці яе ў “належны 
стан”. І ўсё з мэтай “арганізацыі 
музэю на базе мясцовага лясніц-
тва” – менавіта так пракаментаваў 
сваю цікаўнасць да зброі селянін.

Суседзі уладальніка арсенала 
выказалі меркаванне, што зброя 
раней належала савецкім вайско-
вым часткам, якія ў 1988 г. выйшлі 
з Афганістана. І выкарыстоўвалі 
частку старых ўзбраенняў і тэхнікі 

на палігонах як мішэні. Ад-
нак стан гарматы не даз-
валяе адназначна сказаць 

пра яе “небоездатнасць”. 
Прынамсі, у КДБ адправілі 

знаходку на экспертызу з мэтай 
дакладнага высвятлення яе тэх-
нічнага і баявога стану. Пасля гар-
мата магчыма папоўніць экспазі-
цыю аднаго з музеяў Беларусі.  

А раптам 
спатрэбіцца
На падворку 
віцебляніна знайшлі... 
76мм горную гармату 
і корпус БМП

Горная гармата М-99 А2. Калібр 76 міліметраў. Актыўна 
выкарыстоўвалася падчас баявых дзеянняў у Афганістане.

Неспакойна стаіцца помнікам 
Леніну ў Кіеве. 13 студзеня на 
станцыі кіеўскага метро “Тэат-
ральная” каля 22-00 да помніку 
правадыру камуністычнай рэ-
валюцыі невядомыя маладзёны 
падцягнулі станіну для мыцця 
столяў. І, забраўшыся пад столь, 
выпалілі (!!!!) на лбе  металічнага 
Ільіча пяцікутную зорку. 

Мікола Коханівські, які не-
калькімі месяцамі раней адбіў 
кувалдай нос Леніну, які стаяў 
насупраць Бесарабскага рын-
ку (скрыжаванне Хрышчаціка 
і бульвара Шаўчэнкі) у ўкраін-
скай сталіцы пракаментаваў 

падзею наступным чынам: 
“Маладыя патрыёты прысвяцілі 
акцыю Міраславу Сімчычу – ка-
мандзіру УПА, які 65 год таму ў 
гэты ж дзень з сотняй байцоў 
напаў на дывізію НКВД і тым 
самым прадухіліў угон у лагеры 
мясцовага насельніцтва.” У тым 
баі страты войск НКВД склалі 
блізу 500 чалавек. Загінуў і ка-
мандзір дывізіі – генерал Пуга-
чоў. Сотня УПА выйшла з бою 
без істотных стратаў.

Украінскія нацыяналісты 
тлумачаць свае ўчынкі тым, 
што у такі своеасаблівы спосаб 
па ўласнай ініцыятыве выкон-
ваюць рашэнне прэзідэнта Ук-
раіны пра дэмантаж помнікаў 
камуністычнай эпохі, якія не 
ўяўляюць мастацкай каштоў-
насці.

bilozerska.livejournal.com  

А во лбу 
звезда горит
У Кіеве чарговы раз 
пашкоджаны помнік 
таварышчу Леніну
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