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Шмат дзет ная ма ма Але на Ві толь-

даў на з Грод на і яе сям'я не каль кі га-

доў пра жы вае ў но вым ты па вым па-

сёл ку ка тэдж на га ты пу «Ла сос на-4», 

які па бу да ва ны за го ра дам. Па сло вах 

жан чы ны, жы лы мік ра ра ён ад па вя дае 

ўсім нор мам пра жы ван ня — пад ве дзе-

ны ўсе ка му ні ка цыі, тэ ры то рыя доб ра-

ўпа рад ка ва на. Але ёсць на ра кан ні на 

да ро гу, якая вя дзе да па сёл ка. Але на 

Ві толь даў на ад імя жы ха роў вы ка за-

ла за не па ко е насць яе ста нам. Да ро га 

звяз вае па сё лак з га лоў най тра сай, па 

якой хо дзіць га рад скі транс парт. Але 

каб да брац ца да тра сы, трэ ба пе ра адо-

лець амаль кі ла метр да во лі скла да най 

для пе ша хо да да ро гі, на якой ня ма ліх-

та роў, а са мо па лат но па тра буе ра мон-

ту. Так са ма яе не па ко іць і тое, што на 

ву лі цах па сёл ка ў нач ны час поў нас цю 

ад клю ча ец ца элект рыч насць.

Гу бер на тар даў да ру чэн не пра ду гле-

дзець у жы лым мік ра ра ё не дзя жур нае 

асвят лен не і ноч чу. Што да ты чыц ца 

да ро гі, яе доб ра ўпа рад ка ван не бу дзе 

ўзя та пад кант роль як га рад скі мі, так і 

аб лас ны мі ўла да мі.

— За раз фар мі ру ец ца пра гра ма раз-

віц ця на 2019 год, і мы зноў звер нем 

ува гу на гэ ту да ро гу, — ад ка заў Ула-

дзі мір Краў цоў. — Маг чы ма, не ад ра-

зу там бу дзе па кла дзе ны ас фальт. Але 

доб ра ўпа рад ку юць так, каб мож на бы ло 

бяс печ на не толь кі ез дзіць, але і ха дзіць. 

Лю дзі па він ны без праб лем да бі рац ца 

да сва іх да моў. Гэ тыя пы тан ні бу дуць у 

цэнт ры ўва гі га рад ской ула ды.

Гу бер на тар ад зна чыў, што пы тан ні па 

да ро гах уз ні ка юць. І ў гэ тым кі рун ку ўла-

ды пра цу юць. У апош нія га ды на да ец ца 

важ нае зна чэн не доб ра ўпа рад ка ван ню 

да рог у жы лых мік ра ра ё нах, срод кі на іх 

за клад ва юц ца як у бюд жэт, так і ў ін шыя 

пра гра мы. Па сту по ва пы тан ні вы ра ша-

юц ца, хоць та кіх «да рож ных» ад ра соў 

ня ма ла. Па-ра ней ша му больш за па ло ву 

зва ро таў да ты чыц ца жыл лё ва-ка му наль-

най гас па дар кі, ёсць пы тан ні і ў сфе ры 

жыл лё ва га бу даў ніц тва, на конт маг чы-

мас ці на быц ця жыл ля, крэ ды та ван ня.

— Лю дзі хо чуць бу да вац ца, і трэ ба 

ім у гэ тым са дзей ні чаць. Доб ра, што ў 

кра і не пры ма ец ца ня ма ла за ка на даў-

чых ак таў, на кі ра ва ных на ра шэн не гэ-

тай праб ле мы, — пад крэс ліў Ула дзі мір 

Краў цоў.

Стар шы ня абл вы кан ка ма па ве да-

міў, што сё ле та, дзя ку ю чы пла на мер-

най, мэ та на кі ра ва най ра бо це ўсіх га лін 

ула ды, коль касць зва ро таў змен шы ла-

ся на дзе сяць пра цэн таў.

— У кан цы го да мы тра ды цый на пад-

во дзім вы ні кі, у тым лі ку па та кой важ най 

част цы дзей нас ці ор га наў вы ка наў чай 

ула ды, як ра бо та са зва ро та мі гра ма-

дзян. Увай шлі ў прак ты ку пра мыя тэ ле-

фон ныя лі ніі, якія да юць маг чы масць жы-

вой гу тар кі з ча ла ве кам, у якім бы кут ку 

воб лас ці ён ні пра жы ваў. Дзя ку ю чы та кім 

зно сі нам вы ра ша юц ца пы тан ні, якія па-

са праўд на му хва лю юць лю дзей, — пад-

крэс ліў Ула дзі мір Краў цоў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

— Ге надзь Мі хай ла віч, якія, на 

ваш по гляд, са мыя зна ка выя па дзеі 

і ме ра пры ем ствы бы лі рэа лі за ва ныя 

на Ві цеб шчы не сё ле та?

— Аб' яў лен не Го да ма лой ра дзі мы 

пад штурх ну ла больш піль на пры гле-

дзец ца да праб лем ма лень кіх вё сак, 

не вя лі кіх па сёл каў. У пры ват нас ці, да доб-

ра ўпа рад ка ван ня ву ліц і ся дзіб. Упэў не ны, 

са праўд ная лю боў да ра дзі мы па чы на ец ца 

з кло па ту аб ёй.

Цяж ка пе ра лі чыць усе ме ра пры ем ствы. 

На ват ка лі за хо ча це ко рат ка на пі саць пра 

кож нае, ду маю, не хо піць для гэ та га і цэ ла га 

ну ма ра «Звяз ды»...

Ся род ін ша га Ві цеб шчы на ак тыў на пры-

ма ла ўдзел у эка ла гіч най кам па ніі «Улад ку-

ем ма лую ра дзі му». Пе ра ме ны да леп ша га 

ад бы лі ся ў па сёл ку Езя ры шча Га ра доц ка га 

ра ё на, у сель скіх на се ле ных пунк тах: Оп-

са — Брас лаў ска га ра ё на, Вы мна і Коп ці — 

Ві цеб ска га, Мя рэц кія — Глы боц ка га, Крын-

кі — Лёз нен ска га, Ка маі — Па стаў ска га, 

Ча рэя — Чаш ніц ка га ра ё на і гэ так да лей.

Пра ве дзе ны ра бо ты па ўлад ка ван ні 

475 спар тыў ных і дзі ця чых гуль ня вых пля-

цо вак, ра мон це 183,5 ты ся чы мет раў квад-

рат ных да рог, зно се 400 пус ту ю чых і ста рых 

да моў. Па са джа на 32,5 ты ся чы дрэў і кус тоў, 

улад ка ва на 22 гек та ры га зо наў.

Вя лі кія аб' ёмы ра бот па доб ра ўпа рад ка-

ван ні пра ве дзе ны ў на се ле ных пунк тах Ар-

шан ска га ра ё на. Так, у па сёл ку Бал ба са ва 

ад ра ман та ва ны фа са ды шмат ква тэр ных да-

моў, доб ра ўпа рад ка ва ны два ро выя тэ ры то-

рыі, улад ка ва ны пар коў кі і тра ту а ры. У гэ тым 

на се ле ным пунк це ўста ноў ле ны гуль ня выя 

пля цоў кі з дзі ця чы мі ат рак цы ё на мі, пра кла-

дзе ны ве ла сі пед ныя і пе ша ход ныя да рож кі, 

па са джа на 300 дрэў. Па бу да ва ная і стан цыя 

абез жа лез ван ня, што да зво лі ла па леп шыць 

якасць піт ной ва ды.

— Год ма лой ра дзі мы па доў жа ны яшчэ 

на два га ды. Што пла ну ец ца зра біць у пы-

тан нях доб ра ўпа рад ка ван ня, ад наў лен ня 

хра маў, пом ні каў ар хі тэк ту ры?

— Важ на пра цяг ваць тое, што па ча лі. 

Тыя ж ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ-

ры то рый і на вя дзен ні па рад ку на зям лі. Ця-

пер фар мі ру юц ца спі сы ме ра пры ем стваў. 

Асаб лі вая ўва га бу дзе ад да дзе на раз віц цю 

і ўлад ка ван ню глы бін кі. Шмат ча ка юць ад 

мяс цо вай ула ды жы ха ры бы лых рай цэнт-

раў: Езя ры шча Га ра доц ка га ра ё на, Ба гу шэў-

ска — Сен нен ска га, Дзіс ны — Мёр ска га...

Трэ ба вы кон ваць і да ру чэн не Прэ зі дэн та 

па доб ра ўпа рад ка ван ні двух ра ё наў што год. 

Спа чат ку за пла на ва на «даць дру гое ды хан-

не» Брас лаў ска му і Сен нен ска му ра ё нам. 

По тым — астатнім.

Рас пра цоў ва юц ца пла ны па пе ра ўтва рэн-

ні аг ра га рад коў у «вёс кі бу ду чы ні» з улі кам 

мяс цо вых асаб лі вас цяў. Ад мет на па ды шлі да 

перамен у аг ра га рад ку Ма за ла ва Ві цеб ска га 

ра ё на. Спа чат ку на мяс цо вым сель гас прад-

пры ем стве ўка ра ні лі су час ныя тэх на ло гіі, а 

по тым узя лі ся за са цы яль ную сфе ру. Пла-

ну ец ца, што ў 2019 го дзе гэ та бу дзе вёс ка 

Ба роў ка Ле пель ска га ра ё на, у 2020-м — аг-

ра га ра док На ва сёл кі Па стаў ска га ра ё на.

Па ад ра джэн ні гіс та рыч най спад чы ны 

ёсць ці ка выя пры кла ды. У Дуб роў не ад кры-

лі рэ кан стру я ва ны да рэ ва лю цый ны бу ды нак 

Дняп роў скай ма ну фак ту ры — ён на ле жыць 

ААТ «Дуб ро вен скі льно за вод», які дзя сят кі 

га доў уз на чаль вае ды рэк тар Ана толь Ба сян-

коў. Ця пер там му зей, дзе са бра лі ма тэ рыя -

лы аб Дняп роў скай ма ну фак ту ры. Ці ка ва, 

што ёсць і за ла ся мей ных ура чыс тас цяў. Усе 

ра бо ты па рэ кан струк цыі бу дын ка пра ве дзе-

ны за ўлас ныя срод кі прад пры ем ства...

А ў Па ста вах сё ле та ад кры лі му зей, пры-

све ча ны гіс то рыі ап тэч най служ бы. Іні цы я-

та рам ства рэн ня экс па зі цыі стаў ка лек тыў 

на ча ле з Жан най Лаг ві нен кай, за гад чы кам 

цэнт раль най ап тэ кі Па стаў ска га ра ё на, най-

ста рэй шай у воб лас ці. Бу ды нак, уз ве дзе ны 

больш за 200 (!) га доў та му, не ад ной чы рэ-

кан стру я ва лі. Але за ха ва ла ся не паў тор нае 

ар хі тэк тур нае аб ліч ча і, га лоў нае, пер ша па-

чат ко вае пры зна чэн не...

— А хто з вя до мых па лі ты каў і біз нес-

ме наў, дзея чаў мас тац тваў дбае сён ня 

пра сваю ма лую ра дзі му?

— У Лёз не пры са дзей ні чан ні стар шы ні 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду, на ша га зем ля ка Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі, 

уве дзе на ў экс плу а та цыю дру гая чар га куль-

тур на-азда раў лен ча га цэнт ра.

У Мё рах уз во дзіц ца ўні каль ны пра мыс ло-

вы аб' ект, ме та ла пра кат ны за вод па вы ра бе 

бе лай бля хі — ТАА «ММПЗ-груп» ін вес ці ра-

ва ла 264,4 млн руб лёў. Рэа лі за цыя гэ та га 

пра ек та з'яў ля ец ца асноў ным перс пек тыў-

ным і іна ва цый ным кі рун кам са цы яль на-эка-

на міч на га раз віц ця ра ё на. Стар шы ня са ве-

та ды рэк та раў на зва най фір мы — Аляк сей 

Ка ва лё нак, ура джэ нец ра ё на. Да рэ чы, дзя-

ку ю чы яму пла ну ец ца па бу да ваць у Мё рах 

кар дыя ла гіч ны цэнтр па ня мец кіх стан дар тах 

для ака зан ня эк стран най і пла на вай спе-

цы я лі за ва най да па мо гі на сель ніц тву на ва-

коль ных ра ё наў. У да да так бу дуць ля чыць 

ін ша зем цаў.

Шмат ро біць для зем ля коў і Мі ка лай Мар-

ты наў, член Са ве та Рэс пуб лі кі, ге не раль ны 

ды рэк тар хол дын га «Бе ла рус кая гар бар-

на-абут ко вая кам па нія «Мар ка». Прад пры-

ем ствам ака за на фі нан са вая да па мо га на 

ра монт но вай вы ста вач най за лы гіс то ры ка-

края знаў ча га му зея. «Мар ка» — па ста ян ны 

спон сар Між на род на га фес ты ва лю пес ні і 

му зы кі «Дняп роў скія га ла сы ў Дуб роў не» і 

ін шых.

У вёс цы Маш ко ва Ар шан ска га ра ё на ў 

рам ках свя та «Ма лая ра дзі ма — вя лі кая лю-

боў» ура чыс та ад кры лі пас ля рэ кан струк цыі 

пом нік са вец кім во і нам, якія за гі ну лі ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най. Іні цы я та рам і спон са-

рам гэ та га пра ек та стаў стар шы ня кан цэр-

на «Бел дзярж харч прам» Аляк сандр За бе ла, 

ура джэ нец Ар шан шчы ны.

І ана ла гіч ных пры кла даў шмат.

— На ваш по гляд кі раў ні ка ідэа ла-

гіч най вер ты ка лі воб лас ці, што трэ ба 

зра біць, каб Год ма лой ра дзі мы не пе-

ра тва рыў ся ў кам па ней шчы ну для спра-

ва зда чы?

— Кам па ней шчы ны ў та кім пы тан ні быць 

не мо жа. Вось гля дзі це, як у ад ной з на шых 

рэ гі я наль ных га зет па ды шлі да аб вя шчэн-

ня тэ ма тыч на га кон кур су. Яны яго на зва лі 

«Ма лая ра дзі ма — дом май го сэр ца». Якое 

цёп лае су гуч ча слоў!

У той жа час тут важ на пра віль на рас-

ста віць ак цэн ты і ра цы я наль на ўсё ар га ні-

за ваць.

Пры вя ду прык лад. У лю тым ра шэн нем 

Глы боц ка га рай вы кан ка ма быў за цвер джа-

ны план ме ра пры ем стваў па пра вя дзен ні 

«Го да за ха ван ня гіс та рыч най спад чы ны Глы-

боч чы ны».

Сё ле та ў Дуб роў не стар та ваў пра ект «За-

ха ва ем спад чы ну ра зам». Іні цы я та ра мі ста лі 

жы ха ры го ра да і ўдзель ні кі гра мад скай іні-

цы я ты вы «Дуб ра ва». Пра ект пра ду гледж-

ваў доб ра ўпа рад ка ван не га рад ско га пар ку 

«Ліп кі». Гра шо выя срод кі на рэа лі за цыю 

бы лі вы дзе ле ны Фон дам імя Льва Са пе гі. 

Да рэ ва лю цыі парк на ле жаў кня зю Лю ба-

мір ска му, гэ та бы ло пры го жае мес ца пра-

гу лак для арыс та кра таў. По бач зна хо дзіў ся 

ба га ты фрук то вы сад. Да рэ чы, у свой час 

ён стаў ад мет най ры сай Дуб ро вен шчы ны, 

бо ва ўсіх сва іх ма ёнт ках і вёс ках князь Лю-

ба мір скі па тра ба ваў, каб у кож на га жы ха ра 

до ма цві лі са ды.

За час рэа лі за цыі пра ек та ў пар ку зра-

бі лі но выя тра ту ар ныя да рож кі, уз доўж якіх 

вы са джа на 100 ліп. На бе ра зе рэч кі За дуб-

ро вен кі па са джа на не вя лі кая дуб ро ва — 

100 ду боч каў. Над трэ на жор ным комп лек сам 

з'я віў ся дах. І ця пер мож на трэ ні ра вац ца ў 

лю бое на двор'е. Так са ма аб ста ля ва на ва-

лей боль ная пля цоў ка, уста на ві лі аль тан ку 

для ад па чын ку, сцэ ніч ную пля цоў ку... Усё 

гэ та зроб ле на не для спра ва зда чы.

— Чым аса біс та вам за пом ніў ся Год 

ма лой ра дзі мы?

— На зям лі мно га цу доў ных мяс цін, але 

ня ма да ра жэй шай сэр цу за ма лую ра дзі му. 

Ня даў на на ма ёй род най Лёз нен шчы не ад-

кры ва лі пас ля рэ кан струк цыі ме ма ры яль ны 

комп лекс «Ада мен ская гор ка». Ме на ві та гэ-

та па дзея за пом ні ла ся больш за ўсё. Наш 

ра ён вель мі па цяр пеў у га ды Вя лі кай Ай чын-

най вай ны — за гі ну ла звыш 5 ты сяч мір ных 

жы ха роў, столь кі ж зем ля коў не да лі чы лі ся 

на фран тах і ў пар ты зан скай ба раць бе, бы-

ло спа ле на 196 вё сак. Та му па мяць аб за гі-

ну лых жы ве ў на шых сэр цах. Мы імк нём ся 

да яе за ха ван ня па ды хо дзіць не фар маль на. 

Гэ та на бы вае асаб лі вае гу чан не на пя рэ дад ні 

75-год дзя вы зва лен ня ад ня мец ка-фа шысц-

кіх за хоп ні каў.

З кож ным го дам рас це ўва га да за ха-

ван ня на цы я наль най спад чы ны, да лю дзей, 

якія пра сла ві лі род ную зям лю пра цоў ны мі 

да сяг нен ня мі і ге ра іч ны мі ўчын ка мі. І на ды-

хо дзя чы 2019 год бу дзе на Ві цеб шчы не пра-

ця гам агуль най спра вы на ка рысць на шай 

Ай чы ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы

ЛЮ БОЎ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З КЛО ПА ТУ

Блізкая ўладаБлізкая ўлада ИНФОРМАЦИЯ 
о совершении крупной сделки Эмитентом
1. Полное наименование и местонахождение эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Темпл Сити», 220043, 
г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, ком. 7.

2. Дата принятия решения о совершении сделки:

19 декабря 2018 года.

3. Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):

1. Кредитный договор

2. Договор залога недвижимого имущества (ипотека)

3. Договор залога недвижимого имущества (ипотека)

4. Предмет сделки:

Денежные средства на осуществление финансово-хозяйственной дея-
тельности.

5. Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок):

1 390 000,00 (один миллион триста девяносто) евро 00 евроцентов.

6. Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по 
сделке:

1 390 000,00 (один миллион триста девяносто) евро 00 евроцентов.

7. Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная 
на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
отчетный период (3 квартал 2018 года) составляет 4 761 000,00 (четыре мил-
лиона семьсот шестьдесят одна тысяча) белорусских рублей 00 копеек.

УНП 192280260

ИНФОРМАЦИЯ 
о совершении крупной сделки Эмитентом
1. Полное наименование и местонахождение эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Темпл Сити», 220043, 
г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, ком. 7.

2. Дата принятия решения о совершении сделки:

19 декабря 2018 года.

3. Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):

Договор купли-продажи доли в уставном фонде ООО «ТЕТ Пассаж»

4. Предмет сделки:

Приобретение 100 (сто) процентов доли в уставном фонде ООО «ТЕТ 
Пассаж».

5. Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок):

1 390 000,00 (один миллион триста девяносто) евро 00 евроцентов.

6. Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по 
сделке:

1 390 000,00 (один миллион триста девяносто) евро 00 евроцентов.

7. Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная 
на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
отчетный период (3 квартал 2018 года) составляет 4 761 000,00 (четыре мил-
лиона семьсот шестьдесят одна тысяча) белорусских рублей 00 копеек.

УНП 192280260

На пы тан ні «Звяз ды» 

ад ка заў на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты 

і па спра вах мо ла дзі 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь ЯГО РАЎ.

Піль ная ўва га — 
на доб ра ўпа рад ка ван не

Тэ ма якас ці і бяс пе кі да рог 
бы ла ўзня та пад час 

пра мой тэ ле фон най лі ніі 
гу бер на та ра 

Гро дзен скай воб лас ці 
з жы ха ра мі рэ гі ё на


