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Яго яшчэ на зы ва юць 
го ра дам-му зе ем пад ад кры тым 
не бам, дзе цес на пе ра пля лі ся 
даў ні на і су час насць. 
Хтось ці яго хва ліць, а нех та 
кры ты куе, маў ляў, ма ла ва та 
інф ра струк ту ры, са цы яль ных 
і за баў ляль ных мес цаў. 
Ка рэс пан дэн ты «МС» на ве да лі 
спа да рож нік ста лі цы.

Ад па чы нак і ры бал ка 
ў дзі ця чым пар ку

Асаб лі ва ўра зіў дзі ця чы парк, 
які зна хо дзіц ца не па да лё ку ад 
чы гу нач най стан цыі, ад ра зу 
за пе ра ез дам. У за це ні дрэў па 
ўлад ка ва ных але ях гу ля лі ма ту-
лі з ма лы мі. Хтось ці чы таў кні гу, 
се дзя чы на лаў цы. Як ака за ла ся, 
гэ та яшчэ і лю бі мае мес ца для 
ама та раў рыб най лоў лі, бо па ся-
рэ дзі не пар ку мес ціц ца во зе ра.

— А ад куль тут ры ба? — пы та-
ем у ры ба ка.

— Дык, мяс цо выя ўла ды за-
ры бі лі.

— Гэ та ця пер тут цу доў на ад па-
чы ваць, гу ляць. Ра ней на гэ тым 
мес цы ста я ла ста рая тан ца валь-
ная пля цоў ка — пры тон для аса-
цы яль ных эле мен таў. А там, дзе 
во зе ра, «кра са ва ла ся» га рад ская 
звал ка. Пля цоў ку знес лі, тэ ры-
то рыю акуль ту ры лі, уста ля ва лі 
аль тан кі, лаў кі, фан тан. З ця гам 
ча су тут пры баў ля ец ца дрэў, кве-
так. Ня даў на па са дзі лі ся мей ную 
алею.

А ў цэнт ры го ра да, як раз на су-
праць гар вы кан ка ма, за ча роў вае 
ўсы па нае ру жо вы мі квет ка мі дрэ-
ва. «Гэ та наш го нар — яб лы ня сор-
ту ра нет, але мы на зы ва ем яе за-
слаў скай са ку рай. І рас цві тае яна 
кож ны год да дня Пе ра мо гі», — 
рас тлу ма чыў пра хо жы.

Га лоў нае — за ха ваць 
і пры мно жыць

У 2014 го дзе За слаўю вы паў 
го нар пры маць Свя та бе ла рус ка-
га пісь мен ства. Гэ тая ака ліч насць 
паў плы ва ла на знеш ні вы гляд го-
ра да. Бы ло доб ра ўпа рад ка ва на 

больш за 14 ву ліц, 25 два ро вых 
тэ ры то рый, 13 дзі ця чых гуль ня-
вых пля цо вак. Акра мя та го, ка пі-
таль на ад ра ман та ва лі ся рэд нюю 
шко лу № 1, дзі ця чую шко лу мас-
тац тваў, га рад скі Дом куль ту ры 
«Сві та нак», Спа са-Пра аб ра жэн-
скі ка фед раль ны са бор, цэнт-
раль ную пло шчу і шмат ін ша га. 
У ме жах пад рых тоў кі да свя та 
з'я віў ся і но вы аб' ект — дзі ця чы 
парк. Вя до ма, сва і мі сі ла мі го рад 
не спра віў ся б. Вя лі кі ўклад унес лі 
Мін скі рай вы кан кам, Мі набл вы-
кан кам, ар га ні за цыі Пры ста ліч ча 
і цэнт раль на га рэ гі ё на.

— З та го ча су прай шло амаль 
пяць га доў. І га лоў ная на ша за да-
ча — не толь кі за ха ваць зроб ле нае, 
але і ўдас ка на ліць, — ка жа стар-
шы ня За слаў ска га гар вы кан-
ка ма Свят ла на КАР ТА ШО ВА. — 
Доб ра ўпа рад ка ван не, ра монт 
пра цяг ва юц ца і да сён няш ня га 
дня. Улад коў ва ем два ры, ву лі-
цы, пра ез ды.

Са праў ды, гу ля ю чы па го ра-
дзе, за ўва жа ем шмат пе ра мен. 
З'ві лі ся но выя ганд лё выя цэнт ры, 
су час ныя шмат па вяр хо выя да мы. 
На ву лі цы Алім пій скай — пер шая 
экс пе ры мен таль ная стан цыя 
абез жа лез ван ня ва ды. Акра мя 
та го, спе цы я ліс ты прад пры ем ства 
«Мінск аб лво да ка нал» са ма стой-
на са бра лі і ўста на ві лі яшчэ тры 
па доб ныя стан цыі. Гэ та да зво лі ла 
знач на па леп шыць якасць ва ды ў 
асоб ных ра ё нах го ра да.

Што па трэб на?
Вя до ма, у За слаўі ёсць і праб ле-

мы, бо як спа да рож нік Мін ска го-
рад яшчэ ў ста дыі па чат ко ва га ста-
наў лен ня. Га лоў ная, як ад зна ча юць 
жы ха ры, — зно ша насць ін жы нер-
ных се так і ачы шчаль ных збу да ван-
няў. Без ра шэн ня гэ тых пы тан няў 
праб ле ма тыч на за бу доў ваць За-
слаўе. Го рад так са ма мае вост рую 
па трэ бу ў но вай баль ні цы.

— Ме ды цын ская ўста но ва 
раз ме шча на ў пры ста са ва ных 
па мяш кан нях 1930-х га доў па-
бу до вы. Час та да во дзіц ца звяр-
тац ца па ме ды цын скую да па мо гу 
ў Мін скую ра ён ную баль ні цу, што 
ў Ба раў ля нах. А гэ та вель мі ня-
зруч на, — па скар дзі ла ся пен сі я-
нер ка Тац ця на Ула дзі мі ра ўна.

Да рэ чы, ужо рас пра ца ва на 
пра ект на-каш та рыс ная да ку мен-
та цыя па бу даў ніц тве но вай уста-
но вы ахо вы зда роўя. Маг чы ма, 
у не та кой да лё кай перс пек ты ве 
яна і з'я віц ца. Але мяс цо выя жы-
ха ры не вы каз ва юць асаб лі ва га 
ап ты міз му. Баль ні цу яны ча ка-
юць ужо ка ля дзесяці га доў.

У За слаўі афі цый на за рэ гіст ра-
ва на 16 553 ча ла ве кі, але коль-
касць на сель ні каў да ся гае 20 ты-
сяч. Тут шмат ма ла дых сем' яў, 
дзя цей — на пра ця гу апош ніх га-
доў на ра джаль насць пе ра вы шае 
смя рот насць. На сён няш ні дзень 
шко лы і да школь ныя ўста но вы за-
поў не ны, як ка жуць, пад за вяз ку. 
Ад чу ва ец ца не да хоп тэх ніч ных 

гурт коў, перш за ўсё для хлоп-
чы каў, ня ма ні вод на га сур' ёз на га 
цэнт ра для ад па чын ку пад лет каў 
і мо ла дзі, ба сей на, фут боль на га 
по ля або ста ды ё на. Па пра гра ме 
«Род ная ста рон ка» ад кры лі по ле 
для ма ло га фут бо ла са штуч ным 
па крыц цём, за ня ткі на ім рас пі са-
ны лі та раль на па хві лі нах.

— Так, мы ў 15—30 хві лінах яз-
ды ад Мін ска ў за леж нас ці ад ві ду 
транс пар ту. Але ча сам хо чац ца, каб 
са цы яль ныя, спар тыў ныя, за баў-
ляль ныя аб' ек ты бы лі ка ля до му, у 
кро ка вай да ступ нас ці, — вы каз вае 
па жа дан не Та ма ра Вік та раў на.

На мой по гляд, не стае го ра ду 
і ве ла сі пед ных да ро жак. А ама-
та раў гэ та га ві ду спор ту да вя-
ло ся за не каль кі га дзін су стрэць 
шмат. Ды гэ та му ёсць тлу ма чэн-
не: іх улад ка ваць тэх ніч на скла-
да на. Не да зва ля юць маш та бы 
ву ліц, якія за бу доў ва лі ся яшчэ ў 
са вец кія ча сы, — та ды бы лі ін шыя 
нор мы і па тра ба ван ні. У но вых 
мік ра ра ё нах больш пра сто ры. І 
маг чы ма, у перс пек ты ве тут з'я-
віц ца не аб ход ная ве ла сі пед ная 
інф ра струк ту ра.

А вось Але на Смір но ва, якую су-
стрэ лі ў цэнт ры, за да во ле ная ўсім:

— Я пра цую ў Мін ску і ах вот на 
вяр та ю ся да до му кож ны ве чар. 
Для мя не ў го ра дзе ўся го да стат-
ко ва: і крам, і інф ра струк ту ра 
нар маль ная. А што да ты чыц ца 
ўста ноў ад па чын ку, за баў ляль-
ных, то іх да стат ко ва ў ста лі цы, да 
якой ру кой па даць. За слаўе — го-
рад для тых, хто лю біць ці шы ню, 
го рад кам форт ны для дзя цей, 
пен сі я не раў — зя лё ны, чыс ты, дзе 
лёг ка ды ха ец ца. Го рад для тых, 
хто хо ча доб ра жыць.

Пра ца ўлад ка вац ца тут так са-
ма мож на без праб лем, бо ёсць 
шмат прад пры ем стваў, у тым 
лі ку і буй ных, та кіх як «Хен кель 
Баў тэх нік», «Кос вік», «Ені сей», 
«Дрэў дэ кор», «Мі ран», мэб ле-
вая фаб ры ка. Ка ля 30 % на сель-
ніц тва пра цуе ў Мін ску. І та кая ж 
коль касць лю дзей пры яз джае ў 
За слаўе з Ма ла дзе чан ска га ра ё-
на, блі жэй шых на се ле ных пунк-
таў — Чыс ці, Ра даш ко віч. Гэ та 
нар маль на, ка лі ў гра ма дзян 

ёсць маг чы масць мак сі маль на 
рэа лі за ваць свой па тэн цы ял.

Му зей 
пад ад кры тым не бам

За слаўе — спа да рож нік Мін-
ска — за дум ва лася як ту рысц ка-
рэ крэ а цый ны го рад. І яго гіс та-
рыч ная спад чы на бу дзе за ха ва на, 
упэў не ныя мяс цо выя па тры ё ты.

— У на шым ве дан ні ахоў ная 
зо на — 13 гек та раў зям лі, — рас-
ка за ла стар шы на ву ко вы су пра-
цоў нік му зея-за па вед ні ка «За-
слаўе» Тац ця на Ар ло ва. — Са мы 
цэнтр — гэ та Рын ка вая пло шча. Як 
мяр ку юць ар хе о ла гі, там ган даль 
ішоў ужо ў XІ ста год дзі. Ка лі ка-
па лі кат ла ван пад шко лу, знай шлі 
вя лі кую коль касць ар хеа ла гіч ных 
прад ме таў, да та ва ных ме на ві та 
гэ тым ча сам. Але ўпер шы ню ў 
да ку мен тах пло шча згад ва ец ца 
ў XІІІ ста год дзі.

Са мае зна ка вае мес ца ў За-
слаўі — За ма чак, ку ды бы лі вы-
сла ны Раг не да з Ізя сла вам.

Га ра дзі шча «Вал» — за слаў скі 
за мак — пом нік ар хеа ло гіі XІ—XІІ 
ста год дзяў. Тут не ка лі змя шчаў ся 
дзя дзі нец — цэнтр ста ра жыт на-
га го ра да Ізя сла ва і зна хо дзі ла ся 
сіс тэ ма аба рон чых збу да ван няў 
з ва лоў вы шы нёй 3—3,5 мет ра. 
У зам ка вых ва лах раз мя шча лі ся 
бра мы — вы яз ныя ва ро ты. Аба ра-
ня лі за мак роў і ва да, зда бы тыя з 
ра кі Свіс лач, якія ўтва ра лі во зе ра. 
У цэнт ры збу да ван ня быў уз ве-
дзе ны храм аба рон ча га ты пу — 
Спа са-Пра аб ра жэн ская царк ва.

За слаўль так са ма ба га ты на 
му зеі, іх тут сем. Ства ра ец ца вось-
мы — ма ля ва ных ды ва ноў. «Нам 
вы дзе лі лі па мяш кан не, дзе ўжо 
ідзе ра монт, — ка жа Тац ця на Ула-
дзі мі ра ўна. — Гэ та бу дзе, не па ба-
ю ся ска заць, адзі ны та кі му зей на 
ўсёй пост са вец кай пра сто ры».

Што год го рад на вед ва юць 
кры ху больш за 40 ты сяч ту рыс-
таў. Але гэ та га не да стат ко ва, лі-
чыць стар шы ня гар вы кан ка ма. 
На дум ку Свят ла ны Пят роў ны, 
ту рыс тыч ны па тэн цы ял для За-
слаўя — як мі ні мум 150 ты сяч на-
вед ні каў што год.

Жы ха ры Ба раў лян ска га сель са ве та ў свой час ста лі 
за лож ні ка мі сі ту а цыі. У апош нія га ды тут бу да ва ла ся 
мно га шмат ква тэр ных да моў, вы дзя ля лі ся ўчаст кі для 
ін ды ві ду аль най за бу до вы. Бу даў ні чыя фір мы не над та 
імк ну лі ся ўзво дзіць са цы яль ную інф ра струк ту ру.

У вы ні ку ўсё гэ та пры вя ло да не да хо пу мес цаў у да-
школь ных і школь ных дзі ця чых уста но вах. Ця пер тут ро-
бяц ца за ха ды да вы праў лен ня сі ту а цыі. У 2019—2020 га дах 
пла ну ец ца па бу да ваць комп лекс «Дзі ця чы сад — ся рэд няя 
шко ла» ў вёс цы Ба раў ля ны ў ра ё не ву лі цы Жам чуж най 
за кошт срод каў Мін гар вы кан ка ма, для ча го не аб ход на 
вы сек чы 4,8 гек та ра ле су. Су праць та ко га ра шэн ня вы-
сту пае част ка жы ха роў, якія ства ры лі іні цы я тыў ную гру пу. 
Яны сцвяр джа юць, што на гэ тым участ ку рас туць рас лі ны, 
за не се ныя ў Чыр во ную кні гу, у пры ват нас ці лі лея куд ра-
ва тая, і па тра бу юць пе ра нес ці бу даў ніц тва на пус тое по ле 
ў вёс цы Ба раў ля ны. Але тут пра ду гле джа на ўзвя дзен не 
шмат ква тэр ных да моў для ме ды каў і на стаў ні каў — на 
чар зе на па ляп шэн не жыл лё вых умоў у сель са ве це ста іць 
ка ля ча ты рох ты сяч спе цы я ліс таў. Як сцвяр джа юць пра ек-
ці роў шчы кі і бу даў ні кі, у Ба раў ля нах і аг ра га рад ку Ляс ны 
знай сці ін шыя ўчаст кі для бу даў ніц тва дзі ця чых уста ноў 
не маг чы ма па пры чы не шчыль нас ці за бу до вы.

У чар го вым зва ро це ў рэ дак цыю на шай га зе ты за яў ні-
кі за кла по ча ны, што прад пры ем ства «Ма рэ на» ўзна ві ла, 

на іх дум ку, не за кон ныя зя мель ныя ра бо ты ў ле са пар ка-
вай зо не. Яны па тра бу юць пе ра на кі ра ваць бу даў ніц тва 
комп лек су «Дзі ця чы сад — ся рэд няя шко ла» на пус тыр, у 
чыс тае по ле.

— Раз мя шчэн не комп лек су ў ра ё не ву лі цы Жам чуж-
най ад па вя дае функ цы я наль на му за на ван ню ўчаст ка, 
якое пра ду гле джа на і за цвер джа на Ге не раль ным пла нам 
раз віц ця вёс кі Ба раў ля ны і аг ра га рад ка Ляс ны ў жніў ні 
2018 го да, — ад зна чы ла стар шы ня Ба раў лян ска га сель-
вы кан ка ма Жан на ВА РА БЕЙ. — Вяс ной на аб' ек це пра-
во дзі лі ся ін жы нер на-геа ла гіч ныя раз вед валь ныя ра бо ты, і 
ў Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя на кі ра ва ны да ку мен ты на атры ман не да зво лу 
на пе ра сад ку «чыр ва на кніж ні каў».

І яшчэ адзін мо мант, які за кра на юць за яў ні кі, — ні бы та 
ра бо ты вя дуц ца без уз гад нен ня з за ці каў ле ны мі ар га ні за-
цы я мі. Ад нак, як за пэў ні ла Жан на Ва ра бей, усё ўзгод не на 
з ад па вед ны мі служ ба мі: эка ла гіч ны мі, пры ро да ахоў ны мі, 
ляс га сам, ва ўста ноў ле ным за ко нам па рад ку, з не аб ход-
ны мі да зво ла мі. Та му пад стаў для пе ра но су мес ца бу даў-
ніц тва ня ма.

Але ко ла прэ тэн зій част кі гра ма дзян з кож ным ра зам 
па вя ліч ва ец ца. На прык лад, яны не за да во ле ныя бу даў-
ніц твам шмат функ цы я наль на га ганд лё ва га цэнт ра. На іх 
дум ку, гэ та пры вя дзе да транс парт на га ка лап су.

Да рэ чы, па гэ тым аб' ек це прай шла пра цэ ду ра гра мад-
ска га аб мер ка ван ня, у До ме куль ту ры 12 са ка ві ка бы ла 
ар га ні за ва ная прэ зен та цыя пра ек та з удзе лам за бу доў-
шчы каў, спе цы я ліс таў Мінск ага рай вы кан ка ма, сель вы-
кан ка ма, жы ха роў. Пра ек тан ты і пад рад чы кі ад ка за лі на 
ўсе пы тан ні, што ці ка ві лі лю дзей.

Та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Знеш эка-
ном буд», якое на бы ло зя мель ны ўчас так з аў кцы ё ну, 
рас пра ца ва ла пра ект на-каш та рыс ную да ку мен та цыю. 
Яна ўзгод не на з усі мі служ ба мі, у тым лі ку і з да рож най 
аў та ін спек цы яй рэс пуб лі кан ска га і аб лас но га пад па рад-
ка ван ня. Па коль кі з ад на го бо ку аб' ек та ідзе рэс пуб лі-
кан ская аў та тра са М3 Мінск — Ві цебск, з дру го га — аб-
лас ная Н9037 Ду баў ля ны — Ба раў ля ны — Ка ра лёў Стан, 
для бяс пе кі пе ша хо даў і кі роў цаў на бу ду чым аб' ек це 
пра ду гле джа ны за езд і вы езд транс пар ту з роз ных ба коў, 
пе ша ход ныя да рож кі, свят ла фор, больш за 200 мес цаў 
для ста ян кі транс пар ту. Кам па нія пла нуе аб ста ля ваць 
за кры тыя комп лекс або зо ну ад па чын ку для дзя цей. 
Акра мя та го, ад крыц цё цэнт ра да зво ліць ства рыць ка ля 
200 но вых ра бо чых мес цаў, што бу дуць не ліш нія для 
Ба раў лян.

СІ ТУ А ЦЫЯ

ЧЫС ТАЕ ПО ЛЕ АБО ЛЕС
Дзе бу да ваць 

дзі ця чыя ўста но вы?

ПРАБ ЛЕ МЫ І РА ШЭН НІ

ЖЫЦ ЦЁ Ў СПА ДА РОЖ НІ КУ

Фо
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Што ўжо зроб ле на 
і ча го не ха пае 

ў За слаўі?

Матэрыялы паласы падрыхтавала 
Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.


