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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Для ма лых і ста рых
У Мін ску сё ле та пла ну юць увес ці 

ў экс плу а та цыю ся рэд нюю шко лу і лі-

цэй, сем дзі ця чых сад коў і ад рэ стаў-

ра ваць адзін дзі ця чы сад пад цэнтр 

ка рэк цый на-раз ві валь на га на ву чан ня 

і рэ абі лі та цыі. Акра мя та го, пла ну ец ца 

за вяр шыць ра бо ты ў ам бу ла тор на-па-

лі клі ніч най уста но ве і скон чыць рэ кан-

струк цыю 20-й га рад ской па лі клі ні кі.

Акра мя та го, з мэ тай ства рэн ня кам-

форт ных умоў для пра жы ван ня і аб-

слу гоў ван ня гра ма дзян з асаб лі вас ця мі 

псі ха фі зіч на га раз віц ця, па ру шэн ня мі 

ін тэ ле кту аль на га раз віц ця, слы ху і зро-

ку, функ цый апор на-ру халь на га апа ра-

ту пра ек ту юц ца і рэ кан стру ю юц ца кар-

пу сы ў да мах-ін тэр на тах. У За вод скім 

раё  не вя дзец ца рэ кан струк цыя бу дын-

ка псі ха не ўра ла гіч на га до ма-ін тэр на та 

№ 2 для са ста рэ лых і ін ва лі даў, у Цэнт-

раль ным ра ё не бу ду ец ца но вы кор пус 

дзі ця ча га до ма-ін тэр на та.

Га да вы план 
не вы ка на лі....

У 2019 го дзе ў Мін ску ўвя лі ў экс-

плу а та цыю 511 ты сяч квад рат ных мет-

раў жыл ля. «Гэ та менш за па каз чы кі 

да ве дзе на га пла на, але на гэ та ёсць 

свае пры чы ны», — па ве да мі ла Іры на 

Гон та ра ва.

Па вод ле яе слоў, пус тых пля цо вак 

пад бу даў ніц тва ў Мін ску ўжо ня ма. Усе 

аб' ёмы маш таб на га жыл лё ва га бу даў-

ніц тва скан цэнт ра ва ныя ця пер у ра ё не 

«Мінск-Мір» і за бу до вы ва кол ву лі цы 

Ма ка ён ка. Усе ас тат нія ка мер цый ныя 

за бу до вы — кроп ка выя. Ка му наль ныя 

за каз чы кі бу ду юць толь кі тра ці ну ад 

уся го жыл ля, якое ўзво дзіц ца на тэ-

ры то рыі ста лі цы. Усе пуст кі ўжо за рэ-

зер ва ва ны пад аб' ек ты са цы яль на га 

пры зна чэн ня.

Дык вось, ця пер бу даў ніц тва жыл-

ля вядзецца прак тыч на толь кі на тых 

пля цоў ках, якія рэ кан стру ю юц ца. Для 

гэ та га пад знос ідзе пры ват ны сек тар. 

Та кі па ды ход пра ду гледж вае рас ся-

лен не лю дзей, фі зіч ны знос бу дын каў 

і толь кі по тым бу даў ніц тва.

«Згод на з дзе ю чым за ка на даў ствам 

(Ука зам № 26), зям ля вы дзя ля ла ся 

толь кі пад бу даў ніц тва са мо га до ма. 

Мы не ме лі пра ва вы дзя ляць пля цоў кі 

для рас ся лен ня пры ват на га сек та ра, 

на месцы якога ўзводзілася б уся ас-

тат няя ін жы нер ная інф ра струк ту ра, 

якую трэ ба пад вес ці да гэ тых да моў, 

а так са ма пад са ды, шко лы і па лі клі-

ні кі.

Фак тыч на «скрын кі» маг лі бу да-

ваць, а ін жы нер ныя сет кі пад во дзіць 

не маг лі. Гэ та зна чыць, пад бу даў ніц-

тва до ма вы дзя ляў ся жы лы фонд пад 

знос, а пад ін жы нер ныя сет кі — не. 

Атры маў ся та кі раз рыў. Да мы мы так-

са ма бу да ваць не па чы на лі, та му што 

сэн су ў гэ тым ня ма. Увод до ма ў экс-

плу а та цыю не мог быць ажыц цёў ле ны 

без ін жы нер ных се так. Мы б спа ра дзі лі 

толь кі су цэль ныя даў га бу ды. На мі быў 

іні цы я ва ны зва рот у Са вет Мі ніст раў, 

каб унес ці змя нен ні ў дзе ю чае за ка-

на даў ства. У лі пе ні мі ну ла га го да ўне-

се ны гэ тыя зме ны, якія да зва ля юць 

на шым за бу доў шчы кам вы дзя ляць 

да мы пад знос і пад ін жы нер на-транс-

парт ную, са цы яль ную інф ра струк ту ру. 

Прак тыч на апош нія два-тры га ды гэ тая 

ра бо та бы ла па ра лі за ва ная», — рас-

тлу ма чы ла Іры на Гон та ра ва.

Ця пер сі ту а цыя вы праў ле на. Сё ле та 

рас пра цоў шчы кі пла ну юць вы ка наць 

за дан не па бу даў ніц тве жыл ля ў поў-

ным аб' ёме — гэ та 630 ты сяч квад-

рат ных мет раў. І ра бо ты на пля цоў ках 

ужо ідуць.

Дзе вяць плюс тры
Тро хі больш сціп лы мі тэм па мі вя-

дзец ца бу даў ніц тва са цы яль ных аб'-

ек таў у ста ліч ным рэ гі ё не. У Мін скай 

воб лас ці сё ле та ад кры юць дзе вяць дзі-

ця чых сад коў і пач нуць бу да ваць тры 

шко лы, па ве да міў на мес нік стар шы ні 

ка мі тэ та па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве 

Мі набл вы кан ка ма Аляк сей БЫ КАЎ.

Чы ноў нік аб лас но га ўзроў ню ад-

зна чыў, што сё ле та бы ло вы ра ша на 

зра біць ак цэнт на аб' ек тах аду ка цыі. 

У асно ву бы ло па кла дзе на ра шэн не 

пы тан ня з да школь ны мі ўста но ва мі. 

«У 2020 го дзе пла ну ец ца ўвес ці ў экс-

плу а та цыю дзе вяць дзі ця чых сад коў, 

шэсць з іх — у Мін скім ра ё не, яшчэ 

тры — у Сма ля ві чах, Чэр ве ні, Івян-

цы», — ад зна чыў Аляк сей Бы каў.

Так са ма ў ста ліч ным рэ гі ё не пач нуць 

бу даў ніц тва трох ся рэд ніх школ — у 

Сма ля ві чах, Стоўб цах і Ка ло дзі шчах.

Ак тыў ны мі тэм па мі бу дзе раз ві вац-

ца го рад-спа да рож нік Сма ля ві чы, дзе 

пра ду гле джа на бу даў ніц тва ў но вым 

квар та ле № 2 (ён ця пер ства ра ец ца) 

яшчэ ад ной шко лы і двух дзі ця чых 

сад коў, а так са ма ЖЭ Са, паш то ва га 

ад дзя лен ня і па лі клі ні кі.

Два нац цаць і два
Важ ным кі рун кам для Мін скай воб-

лас ці за ста ец ца бу даў ніц тва аб' ек таў 

ахо вы зда роўя. Бу дуць фі нан са вац ца 

12 аб' ек таў, з якіх два пла ну юць увес ці 

ў экс плу а та цыю сё ле та. Ад кры ец ца ам-

бу ла то рыя ў Ха це жы не Мінск ага раё на 

(ра бо ты пла ну юць скон чыць у пер шым 

паў год дзі). Так са ма за вер шыц ца рэ-

кан струк цыя пры ём на га ад дзя лен ня 

з бу даў ніц твам пры бу до вы пад раз мя-

шчэн не МРТ у баль ні цы Са лі гор ска.

Ча ка ец ца, што па ра лель на ў Ба ры-

са ве бу дуць вес ці бу даў ніц тва дзі ця ча-

га шмат про філь на га кор пу са стан цыі 

пе ра лі ван ня кры ві і рэ кан струк цыю хі-

рур гіч на га кор пу са. Пра цяг нец ца ўзвя-

дзен не дзі ця чай па лі клі ні кі ў Жо дзі не 

і па лі клі ні кі ў Азяр цы Мінск ага ра ё на. 

У Сма ля ві чах так са ма пач нуць бу даў-

ніц тва па лі клі ні кі. У най блі жэй шы час 

раз гле дзяць пы тан не аб ства рэн ні па-

лі клі ні кі ў За слаўі.

Пла ну ец ца, што ў рэ гі ё не бу дуць 

уз во дзіць аб' ек ты фі зіч най куль ту ры і 

спор ту. Сё ле та да бу ду юць пла валь ны 

ба сейн у Мар' і най Гор цы, пра цяг нуць уз-

во дзіць шмат про філь ны фіз куль тур на-

азда раў лен чы цэнтр у Мі ха на ві чах 

Мінск ага ра ё на. Так са ма раз ліч ва юць 

за вяр шыць пра ек та ван не ля до вай арэ-

ны ў Ба ры са ве і комп лек су з пла валь-

ным ба сей нам у Ста рых Да ро гах.

Ін вес ты цый ныя пра гра мы ста ліч на-

га рэ гі ё на ма юць са цы яль ную на кі ра-

ва насць: што год больш за 50 % аб' ек-

таў пры па дае на ўста но вы куль ту ры, 

аду ка цыі і ахо вы зда роўя.

У па раў на нні з мі ну лым го дам ця пер 

знач на вы рас ла фі нан са ван не са цы-

яль ных аб' ек таў. У 2020 го дзе на аб'-

ек ты гэ тай сфе ры вы дзе ле на больш 

за 120 млн руб лёў. Ле тась дзяр жаў ных 

ін вес ты цый бы ло ка ля 100 млн.

Сяр гей КУР КАЧ.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Год ма лой ра дзі мы

У Ма гі лё ве шу ка юць 
леп ша га дэк ла ма та ра

Му зей В. Бя лы ніц ка га-Бі ру лі аб' явіў кон курс ся род 

ама та раў бе ла рус кай паэ зіі і про зы «Люб лю мой 

край». Кон курс пры мер ка ва ны да Дня бе ла рус кай 

мо вы і пра во дзіц ца ў рам ках Го да ма лой ра дзі мы.

— Та кім чы нам мы імк нём ся не толь кі па пу ля ры за ваць 

ся род мо ла дзі твор часць бе ла рус кіх паэ таў і пісь мен ні каў, 

але і пры віць лю боў да род най мо вы, вы ха ваць мас тац кі 

густ, па чуц цё па тры я тыз му, — ад зна чы ла за гад чык фі лі яла 

На цы я наль на га мас тац ка га му зея ў Ма гі лё ве «Му зей

В. К. Бя лы ніц ка га-Бі ру лі» Свят ла на СТРО ГІ НА.

Да ўдзе лу за пра ша юць на ву чэн цаў, а так са ма твор чыя 

ка лек ты вы ўста ноў да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі 

ва ўзрос це ад 12 да 18 га доў. За яў ні кі мо гуць вы кон ваць 

паэ тыч ныя або пра за іч ныя тво ры, урыў кі з іх або ўрыў кі 

з дра ма тур гіч ных тво раў. Га лоў нае, каб пра цяг ласць вы-

ступ лен ня не пе ра вы ша ла пя ці хві лін. Ча ты ры пе ра мож цы 

кон кур су атры ма юць ары гі наль ныя мас тац кія тво ры ў якас ці 

пры зоў. І ўсе без вы клю чэн ня бу дуць уз на га ро джа ны па-

мят ны мі дып ло ма мі. Для ўдзе лу ў кон кур се не аб ход на да 

15 лю та га да слаць за яў ку з наз вай тво ра бе ла рус ка га аў та-

ра на элект рон ны ад рас му зея з па зна кай «кон курс». Трэ ба 

напісаць у ёй свае імя і проз ві шча, а так са ма імя і проз ві шча 

свай го пе да го га, наз ву ўста но вы аду ка цыі і тэ ле фон для 

су вя зі. Вы ні кі бу дуць пад ве дзе ны 21 лю та га.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Конкурсы

Сту дэн ты з БДУ згу ля юць 
у Між на род ны суд ААН

Сту дэнц кія спа бор ніц твы ў юры дыч ным кон кур се 

імя Ф. Джэ са па ў Ва шынг то не (ЗША) пра хо дзяць у 

фар ма це гуль ня во га су до ва га пра цэ су, пад час яко га 

імі ту ец ца раз гляд спра вы Між на род ным су дом ААН, 

больш за 60 га доў. Сё ле та прад стаў ляць Бе ла русь у 

між на род ных «спрэч ках» у Ва шынг то не бу дуць сту-

дэн ты фа куль тэ та між на род ных ад но сін БДУ.

Бе ла рус кія на цы я наль ныя раў нды па ад бо ры на най прэс-

тыж ней шы сту дэнц кі кон курс све ту па між на род ным пуб-

ліч ным пра ве лі чац ца ад ны мі з най буй ней шых ва Ус ход няй 

Еў ро пе. Ня гле дзя чы на гуль ня вую фор му, спа бор ніц твы пра-

хо дзяць у ад па вед нас ці з жорст кі мі пра ві ла мі між на род най 

су да вы твор час ці на анг лій скай мо ве. Ацэнь ва лі вы ступ лен не 

экс пер ты з Бе ла ру сі, Ра сіі, ЗША, Іра ка, Вя лі ка бры та ніі, Гру зіі, 

Ка зах ста на, Поль шчы, Укра і ны, Эс то ніі.

Сту дэн ты Бел дзярж уні вер сі тэ та вы ра шы лі між на род ную 

спрэч ку па ча ты рох клю ча вых пы тан нях па між вы ду ма ны мі 

дзяр жа ва мі Ада ва і Ра са са. Ужо ў кра са ві ку яны па ка жуць 

свае здоль нас ці ў Ва шынг то не не па срэд на на між на род ным 

кон кур се. Удзел у ім што год бя руць ка ля 2000 сту дэн таў з 

550 уні вер сі тэ таў све ту.

Іры на СІ ДА РОК.

У МІН СКУ АД ЗНА ЧАЦЬ МІЖ НА РОД НЫ 
ДЗЕНЬ ДА РЭ ННЯ КНІГ

Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі бе ла рус кай 

лі та ра ту ры за пра шае ўсіх ах вот ных 

14 лю та га паў дзель ні чаць у пісь мен ніц-

кай эс та фе це «Ра зам зро бім свя та кні гі». 

Ім прэ за пры мер ка ва на да Між на род на га 

дня да рэ ння кніг (Іnternatіonal Book Gіvіng 

Day), які пра хо дзіць што год 14 лю та га, па-

чы на ю чы з 2012 го да, як сім вал пе ра ем-

нас ці ча ла вец тва ў лю бо ві да чы тан ня.

З 10 да 17 га дзін у му зеі ар га ні зу юць су-

стрэ чы су час ных бе ла рус кіх пісь мен ні каў з чы-

та ча мі ўсіх уз рос таў. Пад час ім прэ зы аў та ры 

бу дуць не толь кі рас кры ваць твор чыя сак рэ ты, 

але і да рыць свае кні гі — зрэш ты, пры но сіць 

і да рыць іх мо гуць так са ма ўсе на вед валь ні кі. 

«У на шай нон-стоп эс та фе це ў на зва най пас-

ля доў нас ці вы сту пяць на ступ ныя твор цы: Мі-

ха іл Ба ра ноў скі, Ган на Ян ку та, Змі цер Бар то-

сік, Эду ард Аку лін, На дзея Яс мін ска, Але на 

Мас ла, Анд рэй Мель ні каў, Мак сім Клім ко віч, 

На тал ка Ба бі на і Люд мі ла Руб леў ская, — 

анан суе за гад чы ца на ву ко ва-асвет ніц ка га 

ад дзе ла му зея Элі на СВІ РЫ ДО ВІЧ. — Але 

гэ ты спіс не кан чат ко вы: маг чы мыя і ві та юц ца 

сюр пры зы з бо ку ін шых пісь мен ні каў».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

«ПА ЛЯ ВАЎ» НА РА РЫ ТЭТ НЫЯ 
ГА ДЗІН НІ КІ І МЕ ТАЛ

Сы шчы кі Ашмян ска га РА УС вы свет лі-

лі асо бу па да зра ва на га ў кра дзя жах з 

не жы лых да моў ра ё на. Ім ака заў ся 24-

га до вы мяс цо вы жы хар, што мае да чы-

нен не як мі ні мум да двух зла чын ных 

эпі зо даў, якія ме лі мес ца ў каст рыч ні ку 

мі ну ла га го да, па ве да мі лі ў МУС.

Спа чат ку ў мі лі цыю звяр нуў ся жы хар Ма-

ла дзеч на. Ён пры ехаў у Ашмя ны пры гле-

дзець за до мам, які да стаў ся яму ў спад чы ну. 

Вы явіў шы, што ў ад ным з вок наў ня ма шкла, 

гас па дар звяр нуў ся ў мі лі цыю. Вы свет лі ла ся, 

што зло дзей вы нес з до ма ме та ліч ныя прад-

ме ты і ан ты квар ны ка мін ны га дзін нік.

Праз не каль кі дзён у пра ва ахоў ныя ор-

га ны па сту пі ла па ве дам лен не аб па доб ным 

кра дзя жы ў вёс цы Вя лі кія Шу мі ліш кі. Як і ў 

пер шым вы пад ку, па цяр пе лым быў спад-

чын нік жыл ля. Праў да, ця пер за мест акна 

па да зра ва ны па шко дзіў ува ход ныя дзве ры. 

З ха ты знік лі на столь ны і на сцен ны га дзін ні кі, 

ме та ліч ныя прад ме ты, па тэ фон і ча ма дан.

Вы лі чыць зла мыс ні ка ўда ло ся праз не-

каль кі ме ся цаў. За гэ ты час ма ла ды ча ла век 

па спеў пра даць част ку вы кра дзе на га і неш та 

здаць на ме та ла лом, па кі нуў шы са бе толь кі 

га дзін ні кі. Іх і знай шлі пра ва ахоў ні кі ў га ра жы 

па да зра ва на га.

У Ашмян скім РА УС мяр ку юць, што ён па-

кі нуў са бе ан ты ква ры ят з лю бо ві да га дзін ні-

каў аль бо па пры чы не ад сут нас ці па куп ні ка. 

Дзе ян ням муж чы ны след чы мі да дзе на пра-

ва вая ацэн ка, рас па ча ты кры мі наль ныя 

спра вы па фак тах кра дзя жу. Сы шчы кі ўста-

наў лі ва юць маг чы мую да тыч насць па да зра-

ва на га да ана ла гіч ных зла чын стваў. Вя до ма, 

што жы хар рай цэнт ра ўжо быў асу джа ны 

за па доб ныя зла чын ствы і за ўцяг ван не ў іх 

не паў на лет ня га.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЦУ ДАМ НЕ ПА ЦЯР ПЕ ЛА 
ЧАТЫРОХМЕ СЯЧ НАЯ ДЗЯЎ ЧЫН КА

Га вор ка ідзе пра ла ба вое ДТЗ на Брэст-

чы не. Дзі ця еха ла ў ад ной з ма шын без 

утрым лі ва ю ча га пры ста са ван ня, па ве-

да мі лі ва УДАІ МУС.

Ава рыя ад бы ла ся ран кам у Пін скім ра ё не 

на аў та да ро зе Р-6 Іва цэ ві чы — Пінск — Сто-

лін. Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, 27-га-

до вы пін ча нін на Vоlkswаgеn Раssаt вы ехаў 

на су стрэч ную па ла су і су тык нуў ся з Аudі-100 

пад кі ра ван нем 66-га до ва га жы ха ра Пін ска. 

У вы ні ку ДТЗ абод ва кі роў цы, а так са ма 27-

га до вая жан чы на з Vоlkswаgеn шпі та лі за ва-

ны з роз ны мі траў ма мі. На шчас це, 4-ме сяч-

ная дач ка не па цяр пе ла. УДАІ МУС на гад вае, 

што, у ад па вед нас ці з ПДР, пе ра воз ка дзя-

цей у лег ка вым аў та ма бі лі, аб ста ля ва ным 

ра мя ня мі бяс пе кі, па він на ажыц цяў ляц ца з 

вы ка ры стан нем дзі ця чых утрым лі валь ных 

пры лад, якія ад па вя да юць ва зе і рос ту дзі-

ця ці, ва ўзрос це да пя ці га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МІНСК БУ ДУЕ 
«СА ЦЫ ЯЛ КУ»


