
Яшчэ два га ды та му на мес цы, дзе за-
пла на ва на рэ кан струк цыя спар тыў на га 
азда раў лен ча га комп лек су між на род на га 
ўні вер сі тэ та «МІТ СО», па на ва ла ці шы ня. 
Як ка жуць, ні ма шын, ні лю дзей. Ця пер жа 
зру хі ві да воч ныя.

— Спар тыў на-азда раў лен чы комп лекс 
зна хо дзіц ца ў апе ра тыў ным упраў лен ні ўні-

вер сі тэ та, яго ўлас нік — Фе дэ ра цыя праф-
са юзаў Бе ла ру сі, — пра во дзіць эк скур сію 
пер шы на мес нік пра рэк та ра «МІТ СО» 
Аляк сандр ЛА ШЧЫН СКІ. — Аб' ект бу ду-
ец ца ў дзве чар гі. Па вод ле пла наў, пер шая 
бу дзе зда дзе на сё ле та. Кор пус раз лі ча ны 
на 52 спаль ныя мес цы, а ка фэ на 25 ча ла-
век. Ужо пад ве дзе ны газ, ва да, элект рыч-

насць, за ста лі ся толь кі пус ка на ла дач ныя 
ра бо ты. Аб' ект аб са лют на аў та ном ны: ёсць 
улас ная элект ра пад стан цыя.

Дру гая чар га — не па срэд на доб ра ўпа-
рад ка ван не тэ ры то рыі, улад ка ван не пля-
цо вак для гуль ні ў ва лей бол і бас кет бол, 
пры ча лу. І бу дзе ўсё гэ та ўве дзе на ў дзе-
ян не да 2020 го да.

— А ча му не ра ней? — па ці ка ві ла ся ў 
Аляк санд ра Аляк се е ві ча.

— Пры чы на ў бю ра кра тыч ных пра-
цэ ду рах. На тэ ры то рыі комп лек су ёсць 
яшчэ і ста рыя аб' ек ты, якія не аб ход на 
зно сіць. Шмат ча су ад бі рае пад рых тоў ка 
і за цвяр джэн не пра ект на-каш та рыс най 
да ку мен та цыі. А мы не мо жам да ваць 
не аб грун та ва ных абя цан няў. 
Ка лі ста вім за да чы, то па він-
ны іх вы ка наць у азна ча ны 
тэр мін.

У 
пер шай дэ ка дзе кра са ві ка кі раў нік дзяр жа вы ўзняў 
пы тан не якас ці і ра мон ту ма гіст ра ляў ра ён на га 
маш та бу і сель скіх да рог. Ра бо ты пла ну юц ца 
грун тоў ныя, бо сту пень зно су па лат на вя лі кая.

Са праў ды на ша кра і на мае да стат ко ва раз ві тую сет ку аў та-
ма біль ных да рог агуль на га ка ры стан ня. Іх пра цяг ласць скла дае 
71 ты ся чу кі ла мет раў. Мяс цо выя да ро гі ў Бе ла ру сі звяз ва юць па-
між са бой 23 ты ся чы на се ле ных пунк таў, у тым лі ку 199 га ра доў 
і га рад скіх па сёл каў, ка ля 1,4 ты ся чы аг ра га рад коў, 21,8 ты ся чы 
вё сак і сель скіх на се ле ных пунк таў. Нель га не ўліч ваць пад' ез ды 
да пра мыс ло вых, сель ска гас па дар чых аб' ек таў. Зра зу ме ла, усе 
гэ тыя да ро гі час ад ча су па тра бу юць ра мон ту, ад эле мен тар на га 
ямач на га да ка пі таль на га.

Да рэ чы, шчыль насць да рож най сет кі ў Бе ла ру сі са мая вы-
со кая ся род кра ін СНД. У све це па куль па гэ тым па каз чы ку 
лі дзі ру юць Бель гія, Ні дэр лан ды і Гер ма нія. А ў нас ёсць два 
транс еў ра пей скія ка лі до ры, За хад — Ус ход і Поў нач — Поў дзень, 

якія звяз ва юць Ра сію і Еў ра са юз, Фін лян дыю, Літ ву, Мал до ву, 
Ру мы нію, Бал га рыю і г. д. Сён ня мы не прос та тран зіт ная дзяр-
жа ва, а з ня даў ня га ча су яшчэ і важ нае звя но пра ек та но ва га 
Шаў ко ва га шля ху.

Так ад бы ло ся, што апош нім ча сам удзя ля ец ца вя лі кая ўва га 
раз віц цю сет кі рэс пуб лі кан скіх аў та ма гіст ра ляў кра і ны, а пы-
тан ні мяс цо вых да рог ады шлі на дру гі план. Гэ та пры вя ло да 
з'яў лен ня спра вяд лі вых на ра кан няў з бо ку на сель ніц тва на стан 
да рож най сет кі ў рэ гі ё нах. Па роз ных ацэн ках, ад шас ці да дзе-
ся ці ты сяч кі ла мет раў да рог па тра бу юць не ад клад на га ра мон ту. 
Мі ніс тэр ства транс пар ту пад лі чы ла, што кож ны 8-ы кі ла метр 
мяс цо вых да рог зна хо дзіц ца ў дрэн ным ста не, а ка лі па крыц-
цё не ад наў ляць свое ча со ва, то вы дат кі на ра монт ўзрас туць у 
2,5—3 ра зы. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што ка ля 80% та кіх трас 
вы ка рыс тоў ва юц ца з пра тэр мі на ва ны мі ра монт ны мі тэр-
мі на мі. Амаль па ло ва з іх ка пі таль на не ра ман та ва ла ся 
на пра ця гу 20—30 га доў. Ме на ві та ім да рож ні кі ўдзя ля-
юць ува гу ў най блі жэй шы час.
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ГА ЛОЎ НАЯ ТЭ МА

ПА РА ДАК НА ЗЯМ ЛІ

АР ТЭ РЫІ АР ТЭ РЫІ 
ДЗЯРЖАЎНАГА ЗНА ЧЭН НЯДЗЯРЖАЎНАГА ЗНА ЧЭН НЯ

Сё ле та з рэс пуб лі кан ска га фон ду і рэгіянальных бюд жэ таў Сё ле та з рэс пуб лі кан ска га фон ду і рэгіянальных бюд жэ таў 
на па ляп шэн не мяс цо вых да рог на кі ру юць ка ля 120 млн руб лёўна па ляп шэн не мяс цо вых да рог на кі ру юць ка ля 120 млн руб лёў
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ВА КОЛ ВА КОЛ 
МІНСК АГА МО РА...МІНСК АГА МО РА...
У жы ха роў ста лі цы і на ва коль ных вё сак вя лі кай па пу ляр нас цю ка рыс та ец ца 
ад па чы нак на За слаў скім ва да схо ві шчы, або, як яго лю боў на на зы ва юць 
у на ро дзе, на Мін скім мо ры. За са вец кім ча сам тут бы ло па бу да ва на ня ма ла 
спар тыў ных баз, азда раў лен чых ла ге раў, пан сі я на таў, са на то ры яў. Ды з ця гам 
ча су яны пры хо дзі лі ў не пры год насць, пус та ва лі. А не ка то рыя ар га ні за цыі ўво гу ле 
імк ну лі ся ад іх па зба віц ца, па коль кі яны пры но сі лі стра ты. Ця пер за пры вя дзен не 
аб' ек таў у на леж ны вы гляд узя лі ся аб лас ная і ра ён ная ўла ды. Рас пра ца ва на цэ лая 
кан цэп цыя раз віц ця тэ ры то рый ва кол ва да схо ві шча. У най блі жэй шай перс пек ты ве 
тут бу дзе на ве дзе ны па ра дак. Наш ка рэс пан дэнт па бы ва ла на бе ра гах «мо ра», 
каб на свае во чы па ба чыць зрухі ў гэ тым кі рун ку.


