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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Анд рэй Мі ка ла е віч, у гэ тым го-
дзе Мас коў скі ра ён так са ма ад зна чыў 
круг лую да ту — 40 га доў з мо ман ту за-
сна ван ня. З які мі вы ні ка мі вы прый шлі 
да юбі лею?

— Мы пад ні ма лі ар хіў ныя да ку мен ты, і ка-
лі ў пер шыя га ды пас ля з'яў лен ня ра ё на тут 
пра жы ва ла ка ля 90 ты сяч ча ла век, то ця пер 
ужо больш за 290 тысяч. І ра ён пра цяг вае 
рас ці, па сту по ва сы хо дзіць пры ват ны сек-
тар, най больш ак тыў на ця пер за бу доў ва ец ца 
пра спект Дзяр жын ска га. На най блі жэй шы 
час за пла на ва на ад крыц цё доў га ча ка на га 
ба сей на ў мік ра ра ё не Бры ле ві чы.

Не ўза ба ве пас ля з'яў лен ня ра ён атры маў 
на род ную мя нуш ку «Ме ды цын скі». І не здар-
ма: тут зна хо дзіц ца Ме ды цын скі ўні вер сі тэт, 
4-я и 9-я га рад скія баль ні цы, РНПЦ кар дыя-
ло гіі і ота ла рын га ло гіі, Цэнтр транс план та цыі 
ор га наў і тка нак, дзе пра вод зяць уні каль ныя 
апе ра цыі. Да рэ чы, тут жа змя шча ец ца іна ва-
цый нае прад пры ем ства «Бел мед прэ па ра ты». 
Хоць прад пры ем стваў-гі ган таў у ра ё не ня ма, 
але пра мыс ло васць зна хо дзіц ца на до сыць 
вы со кім уз роў ні.

Мы мо жам па хва ліц ца так са ма і са цы яль-
ны мі аб' ек та мі, на прык лад, сту дэнц кай вёс-
кай. Яе ўні каль насць у тым, што ра зам тут 
жы вуць на ву чэн цы роз ных ВНУ, якія ак тыў на 
адзін з ад ным уза е ма дзей ні ча юць. На прык-
лад, ар га ні за ва лі фес ты валь на цы я наль ных 
куль тур «У ко ле сяб роў». Уз ро вень ся рэд-
няй аду ка цыі ў ра ё не адзін з най леп шых 
у кра і не.

— Рас ка жы це, якую ро лю ў жыц ці раё на 
ады гры вае пра спект Га зе ты «Звяз да»?

— Бу да ваць пра спект па ча лі ў 1977 го дзе, 
як раз та ды, ка лі з'я віў ся но вы ра ён. Так што 
яго мож на на зваць на шым «пер ша пра ход-
цам». Пра спект стаў ад ной з цэнт раль ных 
лі ній но вай за бу до вы. Па коль кі па ра лель-
на яму ішоў пра спект Га зе ты «Праў да», ён 
пер ша па чат ко ва атры маў наз ву — пра спект 
Га зе ты «Известия».

Дак лад ная пра цяг ласць пра спек та 2 км 
49 м, на ім раз ме шча ны 10 пры пы нач ных 
пунк таў. Па куль іш ла рэ кан струк цыя пра-

спек та Дзяр жын ска га, ме на ві та сю ды бы ла 
пе ра не се на вя лі кая коль касць марш ру таў. 
Ця пер іх ста ла менш, але дзя ку ю чы з'яў лен-
ню мет ро транс парт ныя зно сі ны мож на на-

зваць вель мі доб ры мі. Тут жа пра хо дзяць 

і эк за ме на цый ныя марш ру ты ДАІ, праў да, 

на ра кан няў ад мяс цо вых жы ха роў на конт 

гэ та га я не чуў ні ра зу, усе ста вяц ца з ра зу-

мен нем да бу ду чых аў та ма бі ліс таў.

У цэ лым пра спект ад но сіц ца да спаль-
ных ра ё наў, яго асно ву скла да юць шмат ква-
тэр ныя да мы. Але зна ка вы аб'ект усё ж не 
абы шоў гэ тую тэ ры то рыю. На скры жа ван ні 
пра спек та Га зе ты «Звяз да» і пра спек та Лю-
бі ма ва зна хо дзіц ца пом нік ар хеа ло гіі VІІІ—XІІ 
ста год дзяў — кур ган. Яшчэ ў па чат ку мі ну-
ла га ста год дзя іх тут бы ло больш за 200, 
так што гіс то рыя гэ та га мес ца вы мя ра ец ца 
ты ся ча год дзя мі.

— Якія пы тан ні за раз ак ту аль ныя для 
жы ха роў пра спек та?

— Ні я кіх вост рых праб лем у гэ тай част цы 
ра ё на ня ма. У асноў ным гэ та пы тан ні бя гу ча-

га ха рак та ру: доб ра ўпа рад ка ван не, утры ман-

не два ро вых тэ ры то рый, стан да рог. Да рэ-

чы, амаль па ўсёй пра цяг лас ці ас фаль та вае 

па крыц цё бы ло аб ноў ле на два га ды та му.

Пра спект мож на на зваць ужо цал кам 

сфар мі ра ва ным, сва бод ных тэ ры то рый пад 

за бу до ву ня ма. Гэ та мож на ад нес ці, хут чэй, 

да плю саў: тут ёсць вы раз на на ла джа ная 

інф ра струк ту ра, ня ма праб ле мы з мес ца-

мі ў дзі ця чых сад ках і шко лах. Яшчэ ад на 

пе ра ва га пра спек та — вя лі кая коль касць 

рас лін і вель мі шы ро кія, пры го жыя зя лё ныя 

па ло сы.

Ад ным з са мых важ ных змя нен няў для 

жы ха роў пра спек та ста ла яго пе рай ме на ван-

не ў 2005 го дзе, ка лі ён па чаў на зы вац ца ў 

го нар га зе ты «Звяз да». На огул, пе рай ме на-

ван не ву ліц ад бы ва ец ца не так час та, гэ та 

да стат ко ва пра ца ём кі і за трат ны пра цэс. Але 

гэ ты вы па дак, на мой по гляд, стаў зна ка-
вай па дзе яй і для ра ё на, і для ўся го го ра да. 
Ра шэн не аб пе рай ме на ван ні пры ма ец ца на 
се сіі гар са ве та. А вось з ідэ яй уста ля ваць па-

мят ную шыль ду з тлу ма чэн нем, у чый го нар 
на зва ны пра спект, не аб ход на звяр тац ца ў 
Мін гар вы кан кам. Там пры на яў нас ці не аб-
ход ных умоў ар га ні за цыя або фі зіч ная асо ба, 
якія звяр ну лі ся з та кой пра па но вай, мо гуць 
атры маць ад па вед ны да звол. Так са ма бу-
дуць вы зна ча ны і ўмо вы вы ра бу, раз мя шчэн-
ня дош кі і на ступ на га пад тры ман ня яе ў на-
леж ным ста не. Мне зда ец ца, ідэя мае вя лі кае 
гіс та рыч нае і аду ка цый нае зна чэн не.

— Што трэ ба для та го, каб ар га ні за ваць 
ма са вае ме ра пры ем ства сва і мі сі ла мі?

— Лю бую іні цы я ты ву згод на з за ка на даў-
ствам не аб ход на ўзгад няць у Мін гар вы кан ка-
ме. Ва ўста ноў ле ным па рад ку па да ец ца за ява 
з па зна чэн нем да ты, фар ма ту і пры бліз най 
коль кас ці ўдзель ні каў ад уста но вы або гру пы 
ар га ні за та раў, якія бя руць на ся бе пэў ныя аба-
вя за цель ствы па пад тры ман ні пра ва па рад ку, 
доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі пас ля свя та, 
у вы пад ку не аб ход нас ці па ме ды цын скім су-
пра ва джэн ні. Ка лі ня ма ні я кіх на кла дак, на 
тэ ры то рыі не за пла на ва ныя ін шыя ме ра пры-
ем ствы ці не пра хо дзяць ра бо ты ка му наль ных 
служ баў, да ец ца ад па вед ны да звол.

Быў вы па дак, ка лі пра па на ва лі пра вес ці 
свя та ў скве ры, по бач з якім іш ла бу доў ля. 
Дзвес це ча ла век ра зам, а за сот ню мет раў 
ве жа выя кра ны і рух тэх ні кі. З мер ка ван няў 
бяс пе кі да пус ціць та кое мы не маг лі, але 
пра па на ва лі пе ра нес ці збор у ін шае мес ца. 
А ня даў на да нас звяр ну ла ся жы хар ка Бры-
ле ві чаў з ідэ яй пра вес ці свя та мік ра ра ё на. 
Да гэ та га яна за ру чы ла ся ад аб рэ ннем Тэ ры-
та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня. Вя до ма, мы з эн ту зі яз мам па ста ві лі ся 
да гэ та га і ця пер ча ка ем больш дак лад ных 
пра па ноў, каб пры няць ра шэн не. Так са ма 
мы пад трым лі ва ем і ва шу іні цы я ты ву. Спар-
тыў нае ме ра пры ем ства, на якім змо гуць са-
брац ца жы ха ры ра ё на цэ лы мі сем' я мі, каб з 
ці ка вас цю і ка рыс цю пра вес ці час, — гэ та не 
мо жа не ра да ваць. Ду маю, мяс цо выя жы ха-
ры з эн ту зі яз мам ад гук нуц ца на ва шу пра-
па но ву. А ад ся бе аса біс та і ад уся го ра ё на 
ха чу па він ша ваць лю бі мую га зе ту са свя там: 
пос пе хаў і на тхнен ня!

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by
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Геа ла ка цыя: пра спект Га зе ты «Звяз да»

Жы ха ры ра ё на раз гля да юць 
афі шу спар тыў на га свя та «Звяз ды»,
якое адбудзецца ў гэту суботу.

Як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі, не за поў не ны мі па ўсіх 
ВНУ за ста лі ся ўся го 7 бюд жэт ных мес цаў на дзён най фор ме 
на ву чан ня і 16 мес цаў — на за воч най. У па раў на нні з па пя-
рэд нім го дам коль касць ва кант ных бюд жэт ных мес цаў ска-
ра ці ла ся ў шэсць ра зоў: ле тась ва кант ны мі за ста ва лі ся пас ля 
асноў най хва лі за лі чэн ня 109 бюд жэт ных мес цаў на дзён най 
фор ме на ву чан ня і 32 — на за воч най.

У Ма гі лёў скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя А. Ку ля шо ва аб-
ве шча ны да дат ко вы на бор на шэсць бюд жэт ных мес цаў па спе-
цы яль нас ці «фі зі ка і ін фар ма ты ка» (дзён нае на ву чан не) і на 
ад но мес ца — па спе цы яль нас ці «гіс то рыя і гра ма да знаў чыя 
дыс цып лі ны» (за воч нае на ву чан не).

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це фі зіч най куль ту ры за ста-

ло ся ад но ва кант нае мес ца з дзён най фор май на ву чан ня па спе цы-

яль нас ці «спар тыў на-пе да га гіч ная дзей насць» (кі ру нак — трэ нер ская 

ра бо та па па рус ным спор це) і сем па гэ тай жа спе цы яль нас ці з за-

воч най фор май на ву чан ня па на ступ ных кі рун ках: трэ нер ская ра бо та 

па вяс ляр ным спор це (1), па пла ван ні (1), па лыж ных гон ках (1), па 

бок се (1), па ха кеі на тра ве (2), па ру ка паш ным баі (1).

По лац кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт аб вяс ціў да дат ко вы на бор на тры 

мес цы на за воч най фор ме на ву чан ня па спе цы яль нас цях «аў та сэр віс», 

«эка но мі ка і кі ра ван не на прад пры ем стве» і «са цы яль ныя ка му ні ка цыі». 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт транс пар ту за пра шае абі ту ры ен таў 

на тры бюд жэт ныя мес цы на за воч ным ад дзя лен ні па спе цы яль нас ці 

«ар га ні за цыя пе ра во зак і кі ра ван не на чы гу нач ным транс пар це». Яшчэ 

два не за поў не ныя мес цы за ста лі ся тут па спе цы яль нас ці «пра мыс ло-

вае і гра ма дзян скае бу даў ніц тва» (за воч ная фор ма).

Пры ём да ку мен таў у рам ках да дат ко ва га на бо ру для ўдзе лу ў 

кон кур се на бюд жэт ныя мес цы бу дзе ажыц цяў ляц ца з 30 лі пе ня па 

1 жніў ня.

На га да ем, што мі ні маль ныя ба лы па прад ме тах ЦТ, з які мі мож на 

па сту паць у рам ках да дат ко ва га на бо ру, не зні жа юц ца! Яны та кія ж, 

як і мі ні маль ныя ба лы, уста ноў ле ныя для асноў на га на бо ру. На ва-

кант ныя бюд жэт ныя мес цы змо гуць прэ тэн да ваць абі ту ры ен ты, якія 

не прай шлі па кон кур се пры па ступ лен ні ў ін шыя ВНУ, але ма юць на 

ру ках па трэб ныя сер ты фі ка ты або па сту па лі на ін шыя спе цы яль нас ці 

ў тую ж ВНУ. Акра мя та го, удзель ні чаць у кон кур се мо гуць гра ма-

дзя не Укра і ны, што пра жы ва лі і на ву ча лі ся на тэ ры то рыі Да не цкай 

або Лу ган скай аб лас цей, якія пры бы лі ў на шу кра і ну для атры ман ня 

да зво лу на ча со вае або па ста ян нае пра жы ван не.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalаeva@zvіazda.by
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Па тра бу юц ца на стаў ні кі 
фі зі кі і трэ не ры

У вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах кра і ны аб ве шча ны 
да дат ко вы на бор на ва кант ныя бюд жэт ныя мес цы

У лі пе ні на Бе ла русь, як і ле тась, прый шла сты хія. 
Моц ныя даж джы і на валь ні цы ад бы лі ся ў аў то рак 
прак тыч на па ўсёй тэ ры то рыі кра і ны. Асаб лі ва 
ад чу валь ным уз дзе ян не не па га дзі бы ло ў ста лі-
цы. Па вод ле звес так Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 
гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за-
брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род-
дзя Мінп ры ро ды, дождж, што прай шоў у Мін ску 
ноч чу з 25 на 26 лі пе ня, уво гу ле стаў са мым моц-
ным за ўсю гіс то рыю на зі ран няў. За су ткі вы па ла 
77 мі лі мет раў апад каў, што скла дае 87 пра цэн таў 
ме сяч най нор мы. Ра ней рэ корд ным быў дождж, 
які прай шоў у 1973 го дзе, та ды вы па ла 73 мі лі мет-
ры апад каў (83% ме сяч най нор мы).

Жы ха ры і гос ці ста лі цы, што зна хо дзі лі ся ве ча рам у 

цэнт ры го ра да, су тык ну лі ся са шмат лі кі мі праб ле ма мі. 

Моц ная за ле ва пад та пі ла 14 участ каў да рог, з-за гэ та га 

спы ні лі або аб ме жа ва лі рух 37 тра лей бус ных і 22 аў то-

бус ныя марш ру ты. Ня прос тым ве чар вы даў ся і для ра-

та валь ні каў — яны эва ку і ра ва лі з пад топ ле ных зон пры-

пар ка ва ныя аў та ма бі лі (су мар на 8 ма шын). Пра во дзі лі ся 

ра бо ты па рас пі ла ван ні па ва ле ных дрэў і ад пам поў ван ні 

ва ды. На шчас це, ад сты хіі ў ста лі цы ні хто не па цяр пеў, 

ця пер у го ра дзе вя дуц ца ад наў лен чыя ра бо ты. У тві тар-

акаў нце ГУ УС Мін гар вы кан ка ма па ве дам ля ец ца пра 

шмат лі кія вы пад кі змы ван ня за ле вай аў та ма біль ных 

ну ма роў. Ка лі вы рап там знай шлі ну мар ны знак, трэ ба 

звяр нуц ца ў ДАІ па ад ра се: пра спект Дзяр жын ска га, 3 

у ка бі не ты 110 і 113.

Пад уда рам сты хіі ака за лі ся і рэ гі ё ны, асаб лі ва за-

ход нія. Так, на прык лад, у Брэс це вы па ла 29 пра цэн таў 

ме сяч най нор мы, у Ба ра на ві чах — 51 пра цэнт, у Ган-

ца ві чах — 58 пра цэн таў. А ў Са ма хва ла ві чах, што пад 

Мінск ам, — 104 мі лі мет ры, гэ та 116 пра цэн таў ме сяч най 

нор мы! У Гро дзен скай воб лас ці з-за ўда раў ма лан кі 

ад бы ло ся тры па жа ры. Га рэ лі гас па дар чыя па бу до вы ў 

Зэ львен скім і Аст ра вец кім ра ё нах, а так са ма не жы лы 

дом на Ашмян шчы не. Ужо 26 лі пе ня но вую хва лю сты хіі 

су стрэў Грод на. На не ка то рых ву лі цах уз ро вень ва ды 

быў вы шэй шы за бар дзюр. У Бе рас та віц кім і Сло нім скім 

ра ё нах моц ныя даж джы пад та пі лі пад вор кі: у пер шым 

вы пад ку ра та валь ні кі ад пам поў ва лі ва ду з два роў трох 

пры ват ных да моў, у дру гім — з не каль кіх пад вор каў і 

га ра жа.

Па вод ле звес так ДВА «Бел энер га», за су ткі ў вы ні ку 

не па га дзі пе ры я дыч на па ру ша ла ся энер га за бес пя чэн не 

ў пры бліз на 200 на се ле ных пунк тах па ўсёй кра і не. У ся-

рэд нім на ад наў лен чыя ра бо ты іш ло ка ля га дзі ны. Ад нак 

у той жа час ад зна ча ец ца, што ма са вых і над звы чай-

ных па шко джан няў энер га сет кі не фік са ва ла ся. Ра ні цай 

26 лі пе ня ў боль шас ці на се ле ных пунк таў энер га за бес-

пя чэн не бы ло ад ноў ле на. Па вод ле пра гно заў сі ноп ты-

каў, ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы ча ка юц ца і 

сён ня. Пад час на валь ніц па ры вы вет ру бу дуць да ся гаць 

14 мет раў за се кун ду. Уна чы ча ка ец ца 13—19 цяп ла, 

удзень — 23—29.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lуskаvеts@zvіаzdа.bу



Раз гул сты хііРаз гул сты хіі  

ЗА ЛЕ ВАЙ ЗМЫ ВА ЛА НУ МА РЫ МА ШЫН

У Мін ску прай шоў са мы моц ны дождж 
за ўсю гіс то рыю на зі ран няў

ХХІV Кніж ны кір маш прой дзе 

з 13 па 17 ве рас ня ў Льво ве.

Па тра ды цыі ў ім аба вяз ко ва пры-

муць удзел і бе ла рус кія кні га вы даў-

цы. Кніж ны кір маш у Льво ве — ад на 

з аў та ры тэт ных пля цо вак ва Укра і не. 

Ды і не толь кі ва Укра і не. Сот ні вы-

даў цоў, пісь мен ні каў су стра ка юц ца 

што год у ста ра жыт ным го ра дзе, каб 

па ка заць свае но выя пра ек ты, аб мя-

няц ца во пы там, знай сці тыя тэх на-

ла гіч ныя і твор чыя ра шэн ні, што да-

па мо гуць па-ра ней ша му пры цяг ваць 

ува гу чы та чоў па пя ро вай кні гі.

— Для на ша га вы да вец тва Львоў 

кніж ны — гэ та асаб лі вы ад рас, — рас-

каз вае ды рэк тар кі еў ска га вы да вец-

тва «Яра сла ваў вал» вя до мы ўкра ін-

скі пра за ік, пуб лі цыст Мі хай ла Сла-

баш піц кі. — І сё ле та ў нас ёсць што 

па ка заць сяб рам, ка ле гам. Да рэ чы, 

мы вы да ём і бе ла рус кую лі та ра ту ру ў 

пе ра кла дзе на ўкра ін скую мо ву.

Вар та за ўва жыць, што і бе ла ру-

сам ёсць што па ка заць з кніг укра-

ін скіх пісь мен ні каў на бе ла рус кай 

мо ве. У пры ват нас ці, Вы да вец кі дом 

«Звяз да» ў апош ні час па да ра ваў 

юна му чы та чу дзве дзі ця чыя кні гі Мі-

хай лы Сла баш піц ка га. У лі та ра тур-

на-мас тац кіх ча со пі сах «По лы мя», 

«Ма ла досць», га зе це «Лі та ра ту ра 

і мас тац тва» апош нім ча сам не ад-

ной чы дру ка ва лі ся ўкра ін скія паэ ты, 

пра за ікі: Аляк сей Ка на нен ка, Га лі на 

Та ра сюк, Ула дзі мір Да ні лен ка... Га-

вор ка пра бе ла рус ка-ўкра ін скія лі-

та ра тур ныя ста сун кі пой дзе і ў час 

ра бо ты Між на род на га лі та ра тур на га 

фес ты ва лю, які па зна ча ны ў пра гра-

ме Львоў ска га кніж на га кір ма шу.

Сяр гей ШЫЧ КО.

ЧА КАЕ КНІЖ НЫ ЛЬВОЎ!..


