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КУТ — гэ та клу бы вяс ко вых ста рас таў, што дзей ні ча юць 
у аг ра га рад ках Каль чу ны і Му ра ва ная Ашмян ка.

Іх удзель ні кі — ак тыў ныя вяс коў цы, ста рас ты вё сак і мяс-
цо выя жы ха ры Каль чун ска га і Му ра ва на аш мян каў ска га 
сель скіх Са ве таў, ся род якіх вяс ко выя біб лі я тэ ка ры, школь-
ні кі і мо ладзь, прад стаў ні кі ор га наў ула ды ды ін шыя.

Ства рэн не клу баў вяс ко вых ста рас таў ста ла дыя ло га вай 
пля цоў кай для ўза е ма дзе ян ня гра ма дзян і ор га наў ула ды 
ў вы ра шэн ні праб лем мяс цо ва га маш та бу, рас тлу ма чы лі 

яго іні цы я та ры. З да па мо гай КУ Та ства ра юц ца са цы яль-
на-ін фар ма цый ныя цэнт ры на ба зе мяс цо вых біб лі я тэк, 
ар га ні зу юц ца ва лан цёр скія гру пы для да стаў кі лі та ра ту ры і 
ака зан ня са цы яль на-бы та вых па слуг са ста рэ лым жы ха рам 
ад да ле ных на се ле ных пунк таў.

Акра мя гэ та га, дзя ку ю чы роз ным кон кур сам, та кім як 
«Доб рая спра ва», «Най леп шы гас па дар», дзі ця чай твор-
час ці «За ма лёў кі з ванд роў кі» і «Мой род ны кут», вяс коў цы 
да лу ча юц ца да рэа лі за цыі знач ных спраў у сва ім рэ гі ё не. 
А яшчэ пра ект па спры яў ар га ні за цыі свят на род най куль-
ту ры «Зем ля кі» і «КУ Тар скі фэст».

Як па ве да мі лі ў рай вы кан ка ме, пра ек ты іні цы я тыў най 
гру пы гра ма дзян Каль чун ска га і Му ра ва на аш мян каў ска га 
сель скіх Са ве таў і мяс цо вай ула ды рэа лі за ва  лі дзя ку ю чы 
пе ра мо зе ў кон кур се «ТАН ДЭМ», што прай шоў у ме жах 
між на род най гу ма ні тар най да па мо гі. Мэ та пра ек таў — 
пры цяг нуць гра ма дзян да вы ра шэн ня пы тан няў мяс цо-
ва га зна чэн ня.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Мой род ны КУТ...Мой род ны КУТ...
Ад мыс ло вы пра ект з удзе лам вяс ко вых ста рас таў рэа лі за ва лі на Ашмян шчы не

П
АР ЛА МЕН ТА РЫІ на ве да лі го рад 
атам шчы каў і бу даў ні чую 
пля цоў ку Бе ла рус кай АЭС. 

Удзель ні кі вы яз но га па ся джэн ня 
на ча ле са стар шы нёй верх няй па ла ты 
пар ла мен та Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам 
аца ні лі маш таб бу даў ніц тва са ма га 
ма ла до га го ра да Бе ла ру сі і аса біс та 
ўпэў ні лі ся ў бес прэ цэ дэнт ных ме рах 
бяс пе кі пры ўзвя дзен ні атам най стан цыі.
У Са ве це Рэс пуб лі кі звяр ну лі ўва гу на 
за бяс пе ча насць ра бо чы мі мес ца мі 
тых, хто не пра цуе на атам най стан цыі, 
і рэ ка мен да ва лі мяс цо вым ула дам 
вы ра шыць пы тан ні па ар га ні за цыі бы ту 
і воль на га ча су жы ха роў ра ё на, а так са ма 
па за бес пя чэн ні бяс пе кі і зда ро ва га ла ду 
жыц ця.

ВУ ЧЭБ НЫ ЦЭНТР 
І ЧА ТЫ РЫ СТУ ПЕ НІ АБА РО НЫ
Аст ра вец, дзе бу ду ец ца Бе ла рус кая 

АЭС, стаў дру гім, пас ля Ашмян, пунк там 
марш ру ту вы яз но га па ся джэн ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі, на якім раз гля да ла ся тэ ма фар-
мі ра ван ня эфек тыў най рэ гі я наль най па лі-
ты кі. Бяс спрэч на, атам ная стан цыя — гэ та 
аб' ект, які бу дзе са дзей ні чаць устой лі ва му 
эка на міч на му рос ту не толь кі рэ гі ё на, але 
і ўсёй кра і ны. Бе ла русь атры мае больш 
тан ную элект ра энер гію.

Як рас тлу ма чы лі спе цы я ліс ты, са бе кошт 
элект рыч най энер гіі на атам най стан цыі бу-
дзе 3,27 цэн та, за раз гэ ты па каз чык у энер-
га сіс тэ ме скла дае 4,5 цэн та. Да 2025 го да 
стан цыя вый дзе на поў ную ма гут насць.

Пуск пер ша га энер га бло ка пла ну ец ца 
на ка нец бу ду ча га го да. У са ка ві ку 2019-га 
ад бу дзец ца фі зіч ны пуск — пач нец ца за-
груз ка ядзер на га па лі ва. А праз ме сяц 
стан цыя па він на «ўліц ца» ў агуль ную энер-
га сіс тэ му. Кошт пра ек та скла дае 7 млрд 
до ла раў. Ужо асвое на больш за па ло ву. 
Усе асноў ныя бу даў ні чыя ра бо ты па стан-
цыі за вер ша ны. На бра ны пер са нал па аб-
слу гоў ван ні важ на га стра тэ гіч на га аб' ек та. 
Уся го бу дзе пра ца ваць пяць змен. Больш 
за 50 спе цы я ліс таў прай шлі ста жы роў ку на 
дзе ю чых стан цы ях за мя жой і за раз ад пра-
цоў ваюць ал га рытм дзе ян няў у ву чэб ным 
цэнт ры Бе ла рус кай АЭС. Трэ на жор ны зал 
ад люст роў вае ўвесь пра цэс ра бо ты стан-
цыі ў аў та ма тыч ным рэ жы ме. Уліч ва ец ца 
і псі ха ла гіч ная су мя шчаль насць пер са на-
лу — усе яны прай шлі ад па вед ны тэст.

Удзель ні кі се мі на ра да ве да лі ся аб ме-
рах бяс пе кі бу ду чай стан цыі. У ін фар ма-
цый ным цэнт ры рас ка за лі аб ча ты рох 
бар' е рах, якія не да пус цяць, каб ра ды я цыя 
тра пі ла ў на ва коль нае ася род дзе. На прык-
лад, на Чар но быль скай АЭС бы ло толь кі 
два та кія бар' е ры.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ АК ЦЭНТ АСТ РАЎ ЦА
Бу даў ніц тва стан цыі амаль што су па-

ла з на быц цём Аст раў цом ста ту су го ра да. 
У ім ця пер пра жы вае ка ля 11 ты сяч ча ла-
век, ча ка ец ца, што да 2025 го да гэ та ліч ба 
пад во іц ца. Ад па вед на рас це і са цы яль ная 
інф ра струк ту ра, на гэ тыя мэ ты ле тась вы-
дат ка ва на 60 млн руб лёў па Дзяр жаў най 
ін вес ты цый най пра гра ме. Па бу да ва ны 
шмат па вяр хо выя да мы, ін жы нер ныя сет-
кі, да ро гі, дзі ця чы са док на 190 мес цаў. 
На пры кан цы чэр ве ня зда юц ца яшчэ адзін 
дзі ця чы са док і шко ла на 700 мес цаў.

У Са ве це Рэс пуб лі кі звяр ну лі ўва гу на 
не аб ход насць за бяс пе чыць ра бо тай тых, 
хто не з'яў ля ец ца ра бот ні кам АЭС.

— У Аст раў цы мы асо бую ўва гу ўдзя ля-
ем вы ра шэн ню са цы яль ных праб лем, — 
пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч, — на АЭС 
пры е дзе пра ца ваць да во лі шмат спе цыя -
ліс таў. Трэ ба вы ра шаць праб ле мы пра-
ца ўлад ка ван ня чле наў іх сем' яў, пы тан ні 
да школь ных і школь ных уста ноў, ме ды-
цын ска га аб слу гоў ван ня, уво гу ле комп-
лекс на га раз віц ця рэ гі ё на. Ра зам з вы ка-
наў чай ула дай гэ тую ра бо ту па він ны вес ці 
і мяс цо выя Са ве ты.

Пар ла мен та рыі змаг лі аца ніць комп-
лекс нае раз віц цё на се ле на га пунк та ў са-
цы яль ным ас пек це. Го рад пе ра тва рыў ся 
ў агуль ную шмат па вяр хо вую за бу до ву. 
Праб ле му жыл ля тут вы ра ша юць у пер-
шую чар гу. Толь кі сё ле та бу дзе зда дзе на 
ў экс плу а та цыю 30 ты с. кв. м жыл ля, для 
ра бот ні каў са цы яль най сфе ры пла ну ец-
ца пе ра пра фі ля ваць не каль кі бу дын каў 
у рай цэнт ры. Згод на з ра шэн нем Са ве та 
Рэс пуб лі кі, вар та звяр нуць ува гу на бу даў-
ніц тва арэнд на га жыл ля для спе цы я ліс таў, 
якія пры едуць пра ца ваць у Аст ра вец кі ра-
ён.

Бы ла звер ну та ўва га і на не аб ход насць 
ар га ні за цыі бы ту і воль на га ча су жы ха роў 
ра ё на, зда ро ва га ла ду жыц ця. Трэ ба ска-
заць, што пла наў у гэ тым кі рун ку ў мяс цо-
вых ула даў ня ма ла. Ад чы ніць свае дзве ры 
буй ны фіз куль тур на-азда раў лен чы комп-
лекс з ба сей нам, у рам ках ін вест праг ра-

мы ў ле са пар ка вай зо не бу ду ец ца га рад скі 
ста ды ён на адну ты ся чу мес цаў.

У 2-м мік ра ра ё не ўзво дзяц ца кар пу сы 
баль ні цы, якую пла ну ец ца здаць на ле та. 
Кам плек та цыя вя дзец ца з улі кам но вых 
тэх на ло гій. У перс пек ты ве боль шасць ад-
дзя лен няў ста не не толь кі між ра ён ны мі, 
але і між рэ гі я наль ны мі. На прык лад, ад-
дзя лен нем ка рды я ло гіі з са мым су час ным 
аб ста ля ван нем змо гуць ка рыс тац ца жы ха-
ры су сед ніх ра ё наў. А ў ста рым бу дын ку 
баль ні цы раз мес ціц ца па лі клі ні ка.

ЯКАЯ БУ ДУ ЧЫ НЯ 
Ў ГО РА ДА АТАМ ШЧЫ КАЎ?

Сён ня го рад атам шчы каў вя до мы да лё ка 
за ме жа мі кра і ны. Бу доў ля ста год дзя не зні-
жае тэм паў. На ва чах рас це но вы су час ны 
го рад. Толь кі на ўзвя дзен ні стан цыі пра цуе 
пяць ты сяч бу даў ні коў. Пер шая Бе ла рус кая 
АЭС пры цяг вае і звы чай ных гра ма дзян. Да-
рэ чы, атры маць ад ка зы на ўсе пы тан ні, якія 
да ты чацца стан цыі, мож на ў ін фар ма цый-
ным цэнт ры, ство ра ным ра зам з па чат кам 
бу даў ніц тва АЭС. За гэ ты час тут па бы ва ла 
больш за 15 ты сяч на вед валь ні каў. Шы-
ро кую асвет ніц кую ра бо ту су пра цоў ні кі 
цэнт ра пра вод зяць з вуч ня мі і пе да го га мі. 
Да рэ чы, з уво дам но вых са цы яль ных аб'-
ек таў у го ра дзе спат рэ бяц ца і ад па вед ныя 
спе цы я ліс ты — ура чы, мед сёст ры, пе да го гі, 
вы ха валь ні кі. Толь кі ў но вую баль ні цу спат-
рэ біц ца 400 ра бот ні каў, яшчэ 50 — у фіз-
куль тур на-азда раў лен чы комп лекс.

Аст ра вец упэў не на ру ха ец ца па шля ху 
ўстой лі ва га раз віц ця эка но мі кі. Аб гэ тым 
свед чыць і спры яль ны ін вес ты цый ны клі мат: 

у го рад прый шлі вя до мыя ганд лё выя сет-
кі, у тым лі ку з за меж ным ка пі та лам. Са вет 
Рэс пуб лі кі па рэ ка мен да ваў узяць пад асо бы 
кант роль фар мі ра ван не цэн у ганд лё вых ар-
га ні за цы ях го ра да і за бес пя чэн не жы ха роў 
ра ё на спа жы вец кі мі та ва ра мі і па слу га мі.

У го ра да ня ма ла пла наў. Мно гія з іх звя-
за ны з дзець мі і мо лад дзю. Ня даў на ў 2-м 
мік ра ра ё не каля пры го жай алеі па ча ло ся 
бу даў ніц тва До ма дзі ця чай твор час ці, які 
бу дзе зда дзе ны на ле та. Яшчэ адзін шмат-
функ цы я наль ны комп лекс са цы яль на-
куль тур на га пры зна чэн ня і твор час ці мо ла-
дзі плануецца бу да вац ца на бе ра зе во зе ра 
і ад чы ніць свае дзве ры ў 2020 го дзе.

Для шмат дзет ных сем' яў і дзя цей-сі рот 
бу дзе па бу да ва на два шмат па вяр хо выя 
да мы. У 3-м мік ра ра ё не вя дзец ца пра-
ек та ван не ра ё на ся дзіб най за бу до вы на 
340 участ каў, у тым лі ку бу даў ніц тва ка-
мер цый на га жыл ля.

У да лей шых пла нах — бу даў ніц тва но-
ва га аў та вак за ла на пра спек це Энер ге ты-
каў. Ма дэр ні за цыя за кра не кі на кан цэрт-
ную за лу «Аст ра вец» — да лу чыц ца яшчэ 
ад но па мяш кан не, зме ніц ца сцэ на, за лы, 
му зыч нае аб ста ля ван не.

Не за бу дуць і пра пар кі. У ра ё не пе шай 
рэ крэ а цый най зо ны з'я вяц ца но выя мес-
цы ад па чын ку, за ня ткаў спор там з пе шы мі 
сцеж ка мі і ве ла да рож ка мі. За пла на ва ны 
яшчэ адзін, трэ ці па лі ку, спар тыў ны аб'-
ект — кры тая ля до вая пля цоў ка. Вя дзец ца 
доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі атам най 
стан цыі. Пры гэ тым тут со чаць за тым, каб 
усе ра бо ты вы кон ва лі ся па гра фі ку.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

НА ЎЛАС НЫЯ ВО ЧЫ

АСТ РА ВЕЦ: ЯК БУ ДУ ЕЦ ЦА АСТ РА ВЕЦ: ЯК БУ ДУ ЕЦ ЦА 
ГО РАД ЭНЕР ГЕ ТЫ КАЎГО РАД ЭНЕР ГЕ ТЫ КАЎ
Пуск пер ша га энер га бло ка Бе ла рус кай АЭС 
пла ну ец ца на ка нец 2019 го да
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