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

Як за пэў ніў мой су раз моў нік, тут бу дуць ство ра ны 
кам форт ныя ўмо вы для ад па чын ку сту дэн таў і вы-
клад чы каў. Бу дзе і вы бар з пра жы ван нем: акра мя 
асноў на га кор пу са, лю дзі змо гуць спы ніц ца і ў не-
вя лі кіх лет ніх до мі ках.

...Рэ ста ран «За слаўе» па бу да ва ны ў 1976 го дзе. 
Ра ней сю ды не маг чы ма бы ло тра піць. Але з ця гам 
ча су ўста но ва ста ла не рэн та бель най і яе за кры лі. 
Так і пус та ваў не каль кі га доў бу ды нак, па куль яго з 

аўкцы ё на не на бы ло су мес нае та ва рыст ва з аб ме-
жа ва най ад каз нас цю «Мі ру ар».

— За мест рэ ста ра на тут з'віц ца шмат функ цы я наль-
ны комп лекс: СПА-атэль, ба сейн, пункт гра мад ска га 
хар ча ван ня, — тлумачыць ды рэк тар та ва рыст ва Ге-
ор гій Са віц кі.— Увес ці ў дзе ян не комп лекс пла ну ец ца 
праз два га ды. Ужо атры ма лі за клю чэн не на знос 
ста ро га бу дын ка. У да лей шым бу дзе пра ве дзе ны 
тэн дар па вы ба ры пад рад най ар га ні за цыі. Бу даў ніц-
тва, па па пя рэд ніх раз лі ках, абы дзец ца пры клад на ў 
7 млн еў ра. Ін вес тар — за меж ная кам па нія.

На ба зе ад па чын ку «Па рус» мя не су стрэ лі вар таў-
ні кі — два вя лі кія са ба кі. Сле дам вый шаў Вя ча слаў 
Два рэц кі, ка мен дант.

— Ра ней ба за на ле жа ла да рож на му ўпраў лен ню 
«Бел аў та стра да», якую за тым рас фар мі ра ва лі, а бу-
дын кі пе рад алі Аў та да рцэнт ру. У су вя зі з тым, што 
ба за не экс плу а ту ец ца, яе вы ста ві лі на аў кцы ён, — 
ад зна чыў Вя ча слаў Ка зі мі ра віч.

Ра зам з тым ві даць, што тут пад трым лі ва юць па-
ра дак і чыс ці ню, — до мі кі па фар ба ва ныя, га зо ны 
дагледжа ныя...

На мес цы, дзе ў хут кім ча се па ўста не аг ра эка ту-
рыс тыч ны аб' ект, кі піць ра бо та, пра цу юць лю дзі, 
тэх ні ка. Ка лісь ці тут мес ціў ся за кі ну ты бу ды нак До-
ма ры ба ка. Сю ды пры яз джа лі шмат лі кія ама та ры 
рыб най лоў лі, спы ня лі ся спарт сме ны пад час лет ніх 
збо раў. Але драў ля ная кан струк цыя гні ла, ру шы-
ла ся. Но вы ўлас нік яе знёс, па кі нуў толь кі част ку 
фун да мен та. Тут ужо вы рас лі два кор пу сы гас ці ні-
цы: ад па вед на на 8 і 4 кам фар та бель ныя ся мей ныя 
ну ма ры. Лю дзі змо гуць па ры ба чыць, ад па чыць на 
пры ро дзе, па каш та ваць эка ла гіч на чыс тыя пра дук-
ты. На тэ ры то рыі пла ну ец ца раз біць ага род, дзе 
бу дуць вы рошч вац ца ага род ні на, ле ка выя тра вы. 
Яны бу дуць вы ка рыс тоў вац ца для скла дан ня роз-
ных кам па зі цый гар ба ты. Дзе ці змо гуць азна ё міц ца 
з куль ту рай зем ля роб ства.

— Аб' ект на ле жыць за кры та му ак цы я нер на му та-
ва рыст ву «Бел цяж маш», — кан ста туе ды рэк тар вы-
твор ча га аб' яд нан ня «Рэ кан струк цыя» Сяр гей Не-
сце раў. — Ме на ві та на ша ар га ні за цыя з'яў ля ец ца 
ге не раль ным пад рад чы кам. У чэр ве ні гэ та га го да 
тут пла ну ец ца за вяр шыць усе ра бо ты, а пер ша га 
ве рас ня пры няць на вед валь ні каў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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На дзяр жа ву спа дзя вай ся, На дзяр жа ву спа дзя вай ся, 
але і сам ста рай сяале і сам ста рай ся

Ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі 
на ве да ла Дом дзі ця ці ў па праў чай ка ло ніі

Ад на з пер ша рад ных за дач дзяр жа вы за клю ча ец ца ў аба ро не 
і пад трым цы дзя цін ства і ма ця рын ства. Пра гэ та на мі ну лым 
тыд ні за яві ла жур на ліс там на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын Ма ры я на Шчот кі на пас ля цы ры мо ніі ад крыц ця До ма 
дзі ця ці ў па праў чай ка ло ніі №4 Го ме ля.

У До ме дзі ця ці вы хоў ва юц ца дзе ці ва ўзрос це да трох га доў, 
на ро джа ныя ў ка ло ніі. Па сло вах ві цэ-спі ке ра верх няй па ла ты бе-
ла рус ка га пар ла мен та, дзяр жа ва ро біць усё не аб ход нае, каб дзе ці 
ні ў чым не ме лі па трэ бы, рас лі ў год ных умо вах. «Бо ўсе ба ко вая 
аба ро на дзя цей, не за леж на ад та го, дзе яны на ра дзі лі ся і хто іх 
баць кі, заў сё ды зна хо дзіц ца ў цэнт ры ўва гі ўлад, з'яў ля ец ца пер-
ша рад най за да чай дзяр жа вы», — пад крэс лі ла на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі.

Ра зам з тым Ма ры я на Шчот кі на ад зна чы ла, што «ма ці, якія во ляй 
лё су апы ну лі ся ў мес цах па збаў лен ня во лі, у бу ду чы ні не аб ход на 
ўзва жа на ста віц ца да пры няц ця ра шэн няў, па коль кі ме на ві та яны 
ня суць ад каз насць за сва іх дзя цей». Толь кі яны ў сі лах зра біць так, 
каб іх дзе ці бы лі шчас лі выя, вы рас лі ў лю бо ві, атры ма лі аду ка цыю, 
знай шлі ся бе ў жыц ці.

Крок у бок АзііКрок у бок Азіі
На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 

пра вя ла су стрэ чу з па слом Азер бай джа на
На мі ну лым тыд ні на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ма ры я на Шчот кі на су стрэ ла ся 
з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Азер бай джан скай 
Рэс пуб лі кі ў на шай кра і не Ла ці фам Сей фа дзін аглу 
Ган дзі ла вым.

Быў аб мер ка ва ны шы ро кі спектр ак ту аль ных пы тан няў двух-
ба ко вых ад но сін, у тым лі ку між пар ла менц кае ўза е ма дзе ян не і 
ганд лё ва-эка на міч нае су пра цоў ніц тва. Ба кі вы ка за лі ўза ем ную за-
ці каў ле насць у да лей шым па шы рэн ні ўза е ма вы гад ных су вя зяў. У 
су стрэ чы так са ма пры няў удзел стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па між на род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе цы Сяр-
гей Рах ма наў.

Па ад ным шля ху. Шаў ко вымПа ад ным шля ху. Шаў ко вым
Сяр гей Рах ма наў пра вёў шэ раг су стрэч 

з прад стаў ні ка мі Ту рэц кай Рэс пуб лі кі
Плён ным вы даў ся мі ну лы ты дзень для стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
па між на род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гея 
Рах ма на ва. Ён пра вёў дзве су стрэ чы з прад стаў ні ка мі Тур цыі, 
а так са ма вы сту піў пе рад вы клад чы ка мі і сту дэн та мі Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Се на тар су стрэў ся з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Ту-
рэц кай Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Кез бан Ніл ва най Да ра май. 
Ба кі пад ра бяз на аб мер ка ва лі стан і перс пек ты вы раз віц ця бе ла рус-
ка-ту рэц ка га між пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня, а так са ма шы ро кі 
спектр пы тан няў двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва ў ганд лё ва-эка на міч-
най, на ву ко ва-тэх ніч най, куль тур най і ін шых сфе рах.

Праз не каль кі дзён пас ля гэ тай па дзеі ад бы ла ся су стрэ ча стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі і ў той жа час кі раў ні ка ра бо чай гру пы На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па су пра цоў ніц тве з Пар ла-
мен там Ту рэц кай Рэс пуб лі кі Сяр гея Рах ма на ва з пер шым на мес ні кам 
мі ніст ра за меж ных спраў Тур цыі Ахме там Йыл ды зам. Ба кі пад ра бяз-
на аб мер ка ва лі пы тан ні па шы рэн ня бе ла рус ка-ту рэц ка га су пра цоў-
ніц тва ў ганд лё ва-эка на міч най, на ву ко ва-тэх ніч най, аду ка цый най, 
ту рыс тыч най сфе рах і ін шых га лі нах. Асаб лі вую ўва гу пры сут ныя 
скі ра ва лі на ўдзел Бе ла ру сі і Тур цыі ў бу даў ніц тве эка на міч на га по яса 
«Шаў ко ва га шля ху». У за клю чэн не спа дар Ахмет Йыл дыз за пра сіў 
пар ла менц кую дэ ле га цыю Рэс пуб лі кі Бе ла русь на ве даць Тур цыю 
для аб мер ка ван ня на прам каў двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня.

У рам ках пра вя дзен ня адзі на га дня ін фар ма ван ня Сяр гей Рах ма-
наў на мі ну лым тыд ні вы сту піў пе рад пра фе сар ска-вы клад чыц кім 
скла дам і на ву чэн ца мі ў Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь на тэ му «Са юз ная дзяр жа ва: 20 га доў су мес на га раз-
віц ця». Пад час дыс ку сіі быў аб мер ка ва ны шы ро кі спектр пы тан няў 
між на род на га су пра цоў ніц тва з улі кам ін та рэ саў Бе ла ру сі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
рustаvіt@zvіаzdа.bу
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На пра ця гу мі ну ла га тыд ня 
бе ла рус кую ста лі цу на ве да ла 
дэ ле га цыя ад ніж няй па ла ты 
поль ска га пар ла мен та. 
Яе ўзна ча ліў стар шы ня 
поль ска-бе ла рус кай 
пар ла менц кай гру пы, дэ пу тат 
сей ма Адам Анд руш ке віч. 
Пе рад су стрэ чай з чле на мі 
Аса цы я цыі поль ска га біз не су 
ў Бе ла ру сі ён пад крэс ліў, 
што га лоў най мэ тай ві зі ту 
поль скіх пар ла мен та ры яў 
з'яў ля ец ца раз віц цё перш 
за ўсё ганд лё ва-эка на міч на га 
су пра цоў ніц тва.

Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ, стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве-
та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах, кан ста та-
ваў, што «ўза е ма ад но сі ны на шых 
дзвюх кра ін раз ві ва юц ца па воль-
на, але пра віль на». Ён на га даў, 
што пад час мі ну ла га пры ез ду гас-
цей бы ла агу ча на не аб ход насць 
пра вя дзен ня Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Поль шчы.

Па сло вах стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі, ад каз насць за па доб на га 
пла на ме ра пры ем ствы тра ды цый-

на бя руць на ся бе ме на ві та пар-
ла мен та рыі. «Фо рум — гэ та пля-
цоў ка, дзе мож на па ка заць ся бе, 
за да во ліць улас ны ін та рэс і за ма-
ца ваць гэ та афі цый на», — пад крэс-
ліў Ула дзі мір Пан цю хоў. Ме на ві та 
та му ён спа дзя ец ца, што ўза ем ныя 
пар ла менц кія ві зі ты поль ска га і 
бе ла рус ка га бо ку ўжо ў маі гэ та га 
го да кан чат ко ва вы свет ляць да ту і 
фор му пра вя дзен ня Фо ру му рэ гі-
ё наў на шых кра ін.

У сваю чар гу Анд рэй НА ВУ-
МО ВІЧ, стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па пра вах ча ла ве ка, на цы я-
наль ных ад но сі нах і срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі, кі раў-
нік пра цоў най гру пы На цы я-
наль на га схо ду Бе ла ру сі па су-
пра цоў ніц тве з Пар ла мен там 
Рэс пуб лі кі Поль шча, рас тлу-
ма чыў, што дыя лог з дэ пу та та мі 
Поль шчы вы бу да ва ны ад кры ты і 
да вя раль ны. «У нас ня ма за кры-
тых тэм, мы аб мяр коў ва ем усе 
пы тан ні — ад па лі ты кі і эка но мі кі 
да са цы яль на га раз віц ця, уклю-
ча ю чы ахо ву зда роўя, куль ту ру і 
аду ка цыю. Акра мя та го, мы раз-
ліч ва ем на пры цяг нен не поль скіх 
ін вес ты цый, поль ска га ка пі та лу ў 
Бе ла русь».

Анд рэй На ву мо віч так са ма ад-
зна чыў, што ў ме жах ві зі ту поль-
ская дэ ле га цыя на вед ва ла ў тым 
лі ку і Лід скі за мак. «Я з'яў ля ю ся 
дэ пу та там ад Лід ска га рэ гі ё на, та-
му мне б ха це ла ся, вы ка рыс тоў-
ва ю чы маг чы мас ці транс гра ніч-
на га су пра цоў ніц тва, пры цяг нуць 
срод кі поль скіх ін вес та раў для 
за вяр шэн ня яго бу даў ніц тва», — 
пад крэс ліў дэ пу тат і ад зна чыў, 
што та кая пра па но ва ўжо агу ча на 
ка ле гам з Поль шчы і бу дзе аб-
мяр коў вац ца.

У сваю чар гу, стар шы ня поль-
ска-бе ла рус кай пар ла менц кай 
гру пы Адам Анд руш ке віч ад-
зна чыў, што га лоў ная за да ча ві-
зі ту — аб мер ка ван не эка на міч-
ных пы тан няў. «На ша сён няш няя 
су стрэ ча і ўвесь ві зіт у Бе ла русь 
пра хо дзіць пад зна кам эка на міч-
на га су пра цоў ніц тва, та му мы су-
стра ка ем ся не толь кі з дэ пу та та мі, 
але і з прад стаў ні ка мі біз не су. Мы 
ўжо на ве да лі да стат ко ва па спя-
хо выя прад пры ем ствы ў На ва-
груд ку і Лі дзе і ба чым, што на шы 
кра і ны мо гуць доб ра пра ца ваць 
ра зам», — ска заў ён.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
рustаvіt@zvіаzdа.bу

ВА КОЛ ВА КОЛ 
МІНСК АГА МІНСК АГА 
МО РА...МО РА...

БЕЗ МЕЖ

І ДА ПА МО ГА ЛІД СКА МУ ЗА МКУІ ДА ПА МО ГА ЛІД СКА МУ ЗА МКУ
Поль ская пар ла менц кая дэ ле га цыя на ве да ла на шу кра і ну

У тэ му
Ва дзім НІ КА ЛА ЕН КА, на мес нік стар шы ні 

Ка мі тэ та па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве Мін-
абл вы кан ка ма:

— Тэ ры то рыя, што пры ля гае да За слаў ска га 
ва да схо ві шча, мае асо бы ста тус. Яна заў сё ды 
раз гля да ла ся як рэ акрэ а цый на-ланд шафт ная 
зо на, пры зна ча ная для ад па чын ку га ра джан, 
жы ха роў на ва коль ных на се ле ных пунк таў. На 
асно ве пра ек таў раз віц ця тэ ры то рый Мінск ага 
ра ё на і ста ліч най воб лас ці рас пра ца ва ны ге-
не раль ны план раз віц ця тэ ры то рый ва кол За-
слаў ска га ва да схо ві шча. Вы зна ча на 17 аб' ек таў, 
над які мі не аб ход на па пра ца ваць, у тым лі ку і 
ў су вя зі з іх функ цы я наль ным пры зна чэн нем. 
Па пя рэд не пра во дзі лі ся на ра ды з улас ні ка мі. 
У вы ні ку ўла ды пры ня лі ад па вед ныя ра шэн ні. 
І ця пер ідзе іх па этап ная рэа лі за цыя. Мяр кую, 
праз два-тры га ды тут з'я вяц ца аб' ек ты са ма га 
вы со ка га ўзроў ню.

Але на ЧА БА ТА РЭН КА, на чаль нік упраў лен-
ня па рас па ра джэн ні ма ё мас цю Мінск ага аб-
лас но га тэ ры та ры яль на га фон ду дзяр жаў най 
ма ё мас ці:

— Сё ле та ў Мін скай воб лас ці пла ну ец ца пры-
цяг нуць у экс плу а та цыю больш як 300 аб' ек таў. 
Для кож на га з іх вы зна ча ны кан крэт ны спо саб: 
арэн да, про даж, пе ра да ча ін шай ар га ні за цыі. 
Не ка то рыя з іх не пад ля га юць да лей ша му вы-
ка ры стан ню, а ў ін шых вы пад ках не знай шло ся 
пры маль ных шля хоў ра шэн ня праб ле мы. Та му 
дзяр жа ва іх кан сер вуе, каб у да лей шым знай-
сці доб ра сум лен на га ўлас ні ка, які на вёў бы тут 
па ра дак.


