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Пры га жу ня і вы клад чы-
ца анг лій скай мо вы Яні на 
з'е ха ла з Мін ска на По-
лач чы ну, дзе знай шла 
му жа і ця пер ра зам з ім 
га дуе ко ней і по ні. Ка рэс-
пан дэнт «Звяз ды» да ве-
даў ся, як ма ла дая сям'я 
спра буе на блі зіц ца да 
на ту раль най гас па дар кі.

ПА СТА ЛІ ЦЫ 
НЕ СУ МУ ЮЦЬ

Яня і Аляк сандр Мас лоў скія 
на ўмыс на ўцяк лі ад цы ві лі за-
цыі ў вёс ку Ці наў ка По лац ка га 
ра ё на, каб жыць, як ка лісь ці 
жы лі іх прод кі.

— Я на ра дзі ла ся ў да лё кім 
На рыль ску. На столь кі хо лад-
на там, што, бы вае, вы хо дзіш 
з пад' ез да, і пер шы ўздых аб-
паль вае лёг кія. На Поў на чы і 
ма ма мая на ра дзі ла ся, і цёт-
ка, якая пер шай пе ра еха ла ў 
Мінск — ву чыц ца. По тым і мы 
за ёй, — згад вае Яні на.

Па коль кі аў тар гэ тых рад-
коў у ар міі слу жыў на Чу кот-
цы, ра зу ме лі мы ад но ад на го 
з паў сло ва. Ка лі, на прык лад, 
за вок на мі мі нус 40, жы ха ры 
Поў на чы, як звы чай на, ідуць 
на пра цу.

Яня, як і цёт ка ў свой час, 
спа чат ку ву чы ла ся ў Мін ску. 
Але по тым дзяў чы на пе ра-
еха ла ў пра він цыю, каб пра-
цяг нуць аду ка цыю на гіс то ры-
ка-фі ла ла гіч ным фа куль тэ це 
По лац ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та. Дып лом да зва ляе 
ёй вы кла даць і анг лій скую 
мо ву.

— Не ха чу зноў у Мінск, — 
ка жа ма ла дая жан чы на. — 
Мне не па трэб ны вя лі кія га-
ра ды з мі тус нёй. Ня даў на 
бы ла ў ста лі цы, ды яшчэ ў 
ча су пік... Дык хві лі ны лі чы-
ла, каб хут чэй з'е хаць. Да 
та го, як пе ра брац ца ў вёс ку, 
жы ла ў На ва по лац ку. Там і з 
бу ду чым му жам па зна ё мі ла-
ся. Ён на ва по лац кі. Але яго, 

як і мя не, заў сё ды цяг ну ла да 
пры ро ды... Ка жуць, у вёс цы 
сум на. Ня праў да! Тут кож ны 
дзень усё па-роз на му! Конь, 
на прык лад, уця чэ, ку ры яй кі 
зня суць.

Яня з лю боўю рас па вя дае 
пра жы вёл, якія жы вуць на іх 
«фер ме»: уся го ў гас па дар-
цы ча ты ры ка ні, у тым лі ку 
адзін ма лень кі, два по ні, сем 
ку рэй, тры гу сі (якія сва ім га-
гакан нем пе ра шка джа лі нам 
гу та рыць), ча ты ры ка зы, ле-
бедзь... А яшчэ двое ка ця нят 
і ча ты ры са ба кі.

ВЫ РА ТА ВА ЛА 
АД МЯ СА КАМ БІ НА ТА

— Вось та го ка ня ха це-
лі з гас па дар кі, дзе ён жыў, 
на мя са кам бі нат здаць. Яму 
яшчэ і го да не бы ло. Я та ды 
ву чы ла ся на дру гім кур се 
ўні вер сі тэ та. Збі ра ла гро шы, 
каб на мо ры ад па чыць. Ка лі 
да ве да ла ся пра ка ня, вы ра-
шы ла яго ку піць. Зра зу ме ла, 
не ў ква тэ ры жыў (смя ец ца), у 
зна ё мых ма іх у вёс цы. А той, 
што по бач — яго брат. Ку пі ла 
ў цы га ноў, — па каз вае жы вёл 
Яні на.

Бы лая га ра джан ка пад ра-
бяз на рас каз вае пра па ро ды 
і ха рак тар сва іх хвас та тых га-
да ван цаў. Рап там да ма іх ног 
нех та да лі кат на да кра на ец ца. 
Ка зёл па мя нуш цы Пуш кін та-
кім чы нам пра явіў ін та рэс. Гас-
па да ры тут жа па га джа юц ца, 
што на рус ка га паэ та знеш не 
па до бен жур на ліст «Звяз ды», 
і да лей са сме хам на зі ра юць 
зна ём ства двух «пуш кі ных».

Ко ні ма ла дой сям'і пры-
бы так па куль не пры но сяць: 
і ту рыс таў, і мяс цо вую дзят ву 
Мас лоў скія ка та юць за дар-
ма.

— Адзі нае, про сім лю дзей 
тро хі да па маг чы па гас па дар-
цы. Не ха пае рук з усім са мім 
спра віц ца. Ні як нар маль нае 
на ва сел ле не спра вім. Дом 
па бу да ва лі мае баць кі. Мы 

фер му ні як не да бу ду ем, — 
пе ра жы вае Яня.

Ня гле дзя чы на скла да нас-
ці, ма ла дыя поў ныя ап ты міз-
му. Ко ні ім за мя ня юць і трак-
тар, і га зо на ка сіл ку...

— У мя не і су се дзі про сяць 
«ка пыт ны апа рат» у арэн ду: 
га зо ны да гля даць, — ка жа 
Яня.

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ
Са ша па куль пра цуе на 

«Наф та не» ма шы ніс там 
кам прэ сар най уста ноў кі. Па-
жар та ваў, што на ват у кар-
па ра тыў най га зе це яшчэ не 
ве да юць, што ён і яго жон-
ка — «пус тэль ні кі». Яго прод кі 
з Укра і ны.

— У на шай сям'і ўва со бі ла-
ся друж ба на ро даў. Я — на па-
ло ву ўкра і нец, на па ло ву па ляк. 

Жон ка — бе ла рус ка, але на ра-
дзі ла ся ў Ра сіі. Дзед мой пад-
час вай ны быў у ад ным пар ты-
зан скім атра дзе з Ма шэ ра вым. 
Слу жыў у дэ сант ных вой сках... 
У Бе ла ру сі ён па зна ё міў ся з 
ба бу ляй. Тут ма ма мая на ра-
дзі ла ся, — да паў няе ся мей ную 
гіс то рыю Са ша.

У два ры Мас лоў скіх ста іць 
зла ма ны аў та ма біль. Га ла ва 
сям'і ез дзіць на пра цу на аў то-
бу се, по тым доў га да бі ра ец ца 
пеш шу. Ён ма рыць пра тое, 
каб улас ная фер ма да зво лі ла 
яму цал кам пе ра клю чыц ца на 
пра цу на зям лі.

— На ма ім прад пры ем стве 
доб ры ка лек тыў і за ро бак. 
Да плач ва юць за вы твор чую 
шкод нас ць. А мне хо чац ца 
ды хаць чыс тым па вет рам, — 
раз ва жае Са ша.

Ён не ўжы вае спірт но га, 
не ку рыць. Лю біць мя са, але 
сва іх жы вёл ес ці Мас лоў скія 
не збі ра юц ца.

«ПЕ ДЫ КЮР»... 
КО НЯМ

Яня па каз вае ле бе дзя з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-
мі. Яго пры вез лі ры ба кі, каб 
птуш ка не за гі ну ла ад го ла-
ду — у моц ныя ма ра зы ва-
да ём, дзе яна жы ла, цал кам 
па крыў ся лёдам.

— Не абы яка выя лю дзі 
звяр ну лі ся да эко ла гаў. Тыя 
спа сла лі ся на на ту раль ны 
ад бор. Маў ляў, дра пеж ная 
птуш ка: ка лі не вы жы ве, дык 
так трэ ба пры ро дзе. Але ж 
шка да, — ка жа Яня.

Апроч ін ша га, Яні на — ра-
мес ні ца вель мі рэд кай спе цы-
я лі за цыі. Яна ры мар: ро біць 
вуп раж, гунь кі і па доб нае.

— А яшчэ рас чы шчаю ка-
пы ты ў ко ней — пад трым лі-
ваю іх у ана та міч на пра віль-
ным вы гля дзе. Па да па мо гу 
звяр та юц ца гас па да ры ін шых 
ко ней, якія жы вуць не да лё ка. 
Акра мя та го, рас чы шчаю ка-
пы ты ко ням з клу баў у По лац-
ку, Ба ра ву се. Ез джу дзе ля гэ-
та га ў ра сій скія Се беж, Пскоў, 
Не вель. Ча сам — у Мінск. Там 
ха пае та кіх спе цы я ліс таў... У 
аб лас ных цэнт рах іх больш, 
чым на пе ры фе рыі. А ў По-
лац кім ра ё не я ад на, — сціп ла 
тлу ма чыць Яня.

Гас па ды ня са ма не ве дае, 
ад куль пра яе да вед ва юц ца 
ўла даль ні кі ко ней. На пэў на, 
ад ны ад ным рас каз ва юць, 
што ёсць на По лач чы не «экс-
перт па ка пы тах»...

Пра дзя цей Мас лоў скія 
ма раць, але спа чат ку хо чуць 
моц на стаць на но гі. Каб не 
пры хо дзі ла ся ду маць, на якія 
гро шы ку піць абу так, адзен не 
ма лым.

Мы да мо ві лі ся су стрэц-
ца на ступ ным ра зам улет ку. 
Ка лі ў іх што дня ад бы ва юц ца 
па дзеі, то, пэў на, бу дзе пра 
што яшчэ рас ка заць. Са ша з 
Яняй пла ну юць, да рэ чы, на-
быць паў ноч на га але ня і раз-
во дзіць ін ды коў.

Да рэ чы, Мас лоў скія хоць 
і дзі ва ка мі вы гля да юць для 
мно гіх, але цал кам трап ля юць 
у тэн дэн цыю, якая на За ха-
дзе ўсё больш па шы ра ец ца: 
лю дзі з га ра доў пе ра бі ра юц-
ца ў глуш. Ка лі наз ву гэ тай 
«хва лі» дак лад на пе ра клас ці, 
атрым лі ва ец ца: «пе ра ход у ні-
зы», або «ад скла да на га да 
прос та га».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
Фо та аў та ра.

рukshаnskі@zvіаzdа.bу
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МО РА... ЗА КА НЯ

Коль кі жыл-
ля па бу ду юць 
у Мін ску? Ка-
лі вы ра шац ца 
праб ле мы з 
да школь ны мі 
і ам бу ла тор-
ны мі ўста-
но ва мі? Якія 
свя ты пры ва-
бяць сё ле та мін чан і ту рыс таў? 
Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма 
Анд рэй ШО РАЦ рас ка заў жур-
на ліс там, чым бу дзе жыць ста-
лі ца ў 2016 го дзе.

Но выя «мет ры», 
але не арэнд ныя

Сё ле та ў ста лі цы пла ну ец ца па бу-
да ваць 735 ты сяч кв.м жыл ля. Пры 
гэ тым для гра ма дзян, якія ма юць па-
трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў 
і ста яць на спе цы яль ным улі ку, па-
бу ду юць 390 ты сяч кв.м жыл ля. Для 
тых, хто бу ду ец ца з дзяр жаў най пад-
трым кай — 97 ты сяч кв.м (у тым лі ку 
па дзярж за ка зе — 15 ты сяч кв.м). 
Для шмат дзет ных сем' яў у Мін ску 
пла ну ец ца ўзвес ці 51,4 ты ся чы кв.м 
жыл ля. На гэ та бу даў ніц тва вы дат-
ку юць 380 млрд руб лёў.

Так са ма ў 2016-м у Мін ску збі-
ра юц ца па бу да ваць 3 ты ся чы кв.м 
жы лых па мяш кан няў са цы яль на га 
ка ры стан ня. Для гэ та га са срод каў 

га рад ско га бюд жэ ту вы дзе ляць 
30,2 млрд руб лёў.

А вось арэнд нае жыл лё сё ле та 
бу да ваць не бу дуць праз ад сут насць 
срод каў у бюд жэ це. Хі ба што ўвя дуць 
у экс плу а та цыю два шмат па вяр хо-
ві кі на ву лі цы Сол ты са, уз вя дзен не 
якіх па ча ло ся ле тась. Пры на яў нас ці 
срод каў га рад скія ўла ды абя ца юць 
вяр нуц ца да бу даў ніц тва арэнд на га 
жыл ля ў 2017 го дзе.

Ра зам з тым сё ле та ў ста лі цы 
пач нуць пра ца ваць ад ра зу ча ты ры 
га тэ лі. Гэ та бу дуць гас ці ні цы Hіlton 
і Marrіott, яшчэ па ад ным га тэ лі з'я-
віц ца на ву лі цы Каст рыч ніц кай і ка ля 
аква пар ку.

Мно гіх хва люе пы тан не за вяр-
шэн ня бу даў ніц тва гас ці ні цы ка ля 
цыр ка, якую пла на ва ла ся здаць 
яшчэ да чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
два га ды та му. Ад нак па куль, па сло-
вах Анд рэя Шор ца, доб рых на він не 
чуваць. «Срод каў на тое, каб да бу-
да ваць аб' ект, у ін вес та ра ня ма. А 
з ін шы мі кам па ні я мі, ня гле дзя чы на 
шэ раг пе ра моў на роз ных уз роў нях, 
па куль кан крэт ных да моў ле нас цяў 
ня ма», — па ве да міў стар шы ня Мін-
гар вы кан ка ма.

Пра сад кі, па лі клі ні кі 
і пар коў кі

Па сло вах Анд рэя Шор ца, у блі жэй-
шыя не каль кі га доў у Мін ску знік не 
праб ле ма не да хо пу дзі ця чых сад коў і 

па лі клі нік. Да 2020 го да ў буй ных жы-
лых мік ра ра ё нах ста лі цы па він ны па бу-
да ваць 15 дзі ця чых да школь ных уста-
ноў. Тры дзі ця чыя сад кі сё ле та з'я вяц ца 
ў мік ра ра ё нах Мі ха ло ва-2, Ка мен ная 
Гор ка-3 і жы лым квар та ле «Ма гістр». 
Так са ма да 2020 го да пла ну ец ца ўзвес-
ці во сем школ (з іх дзве ўжо сё ле та: у 
мік ра ра ё нах Друж ба-1 і Ма сю коў шчы-
на-3) і столь кі ж па лі клі нік.

У го ра дзе ёсць яшчэ ад на праб-
ле ма: пар коў кі. Дак лад ней, праз мер-
ная за гру жа насць аў та ма бі ля мі два-
роў пры пус тых пе ра хоп ных ста ян ках 
у го ра дзе.

«Нель га па бу да ваць ка ля кож на га 
пад' ез да пар коў ку, — за явіў Анд рэй 
Шо рац. — У той час, ка лі ля да моў 
у не каль кі шэ ра гаў пры пар ка ва ны 
ма шы ны, пар кін гі пус ту юць. Каб сі-
ту а цыя змя ні ла ся, не аб ход на мя няць 
свя до масць гра ма дзян».

У ця пе раш ні час пра пра цоў ва-
ец ца пы тан не аб увя дзен ні ад каз-
нас ці за ня пла ту плат най пар коў кі. 
Кі раў нік го ра да па абя цаў, што коль-
касць плат ных мес цаў для пар коў кі 
ў цэнт ры Мін ска бу дзе рас ці, і ра зам 
з тым бу дуць за кры ва цца два ры для 
па боч ных ма шын. Ад нак гэ та ад бу-
дзец ца не блі жэй шым ча сам, бо трэ-
ба ства рыць не аб ход ную нар ма тыў-
на-пра ва вую ба зу.

Піль ная ўва га спор ту
Га рад скія срод кі пла ну ец ца на кі ра-

ваць і на бу даў ніц тва спар тыў ных аб'-

ек таў, у пры ват нас ці, ба сей наў. Адзін 
з іх пла ну юць па чаць бу да ваць ужо 
сё ле та. Так са ма да кан ца гэ та га ле та 
ў го ра дзе па ві нен быць па бу да ва ны 
шмат про філь ны парк, у якім змо гуць 
прак ты ка вац ца прад стаў ні кі роз ных 
ву ліч ных кі рун каў. Срод кі на фі нан-
са ван не бу даў ніц тва гэ та га пра ек та 
так са ма бу дуць вы дзе ле ны з га рад-
ско га бюд жэ ту. Цэнтр раз мес ціц ца на 
ву лі цы Ста ле та ва, а ў яго струк ту ры 
бу дуць зна хо дзіц ца пля цоў кі для за-
ня ткаў вор ка у там, пар кур-га ра док, 
скейт-парк, дзі ця чыя пля цоў кі з аб-
ста ля ван нем для фі зіч на га раз віц ця. 
Так са ма пла ну ец ца ўлад ка ваць пля-
цоў кі для за ня ткаў лю дзей з аб ме жа-
ва ны мі маг чы мас ця мі, для мі ні-фут-
бо ла, стрыт бо ла, брэйк-да нса.

Шоу бай ке раў, 
на цы я наль ныя 
фес ты ва лі 
і асаб лі вае свя та

Мін чан і гас цей ста лі цы сё ле та ча-
ка юць як тра ды цый ныя, так і но выя 
куль тур ныя ме ра пры ем ствы. Ужо 
ў кра са ві ку ад бу дзец ца ўра чыс тае 
ад крыц цё мо та се зо на (а ў ве рас ні — 
за крыц цё).

У маі ў Верх нім го ра дзе ад кры-
ец ца лет ні му зыч на-ту рыс тыч ны 

се зон, які так па лю біў ся мін ча нам 
і гас цям ста лі цы. А для ама та раў 
ак тыў на га ад па чын ку сё ле та зноў 
ар га ні зу юць Мін скі «Polo ма ра фон», 
хі ба што га рад скія ўла ды праг на зу-
юць двух ра зо вае па ве лі чэн не яго 
ўдзель ні каў.

У мі ну лым го дзе ра зам з гру зін-
скай ды яс па рай упер шы ню правялі  
свя та куль ту ры гэ тай кра і ны «Тбі лі-
со ба». Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма 
пра па на ваў усім ды яс па рам пры няць 
удзел у 2016 го дзе ў та кіх ме ра пры-
ем ствах і пра вес ці Дні на цы я наль-
ных куль тур. «Ця пер гэ та пы тан не 
пра пра цоў ва ец ца. Ці ка васць ужо 
пра яві лі ар мян ская і азер бай джан-
ская ды яс па ры», — па ве да міў Анд-
рэй Шо рац.

А яшчэ Мін гар вы кан кам га то вы 
раз гле дзець пра па но вы га ра джан па 
свят ка ван ні асаб лі ва га дня Мін ска.

«Ка лі атры ма ец ца ар га ні за ваць 
та кое знач нае ме ра пры ем ства, якое 
пры цяг не ў ста лі цу вя лі кую коль-
касць ту рыс таў і знач на па вя лі чыць 
па ступ лен не срод каў у бюд жэт ад ту-
рыс тыч най га лі ны, то мы за ах во цім 
аў та раў гэ та га пра ек та каш тоў ным 
па да рун кам», — па абя цаў кі раў нік 
го ра да.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
seradzyuk@zviazda.by
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Ста ліч ны часСта ліч ны час  ��

КЛО ПАТ У МЕ ЖАХ БЮД ЖЭ ТУ
Мэ р Мінска — пра планы ў будаўніцтве жылля 
і сацыяльных аб'ектаў, платныя паркоўкі і культурныя падзеі
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Пад час фо та се сіі для га зе ты конь, яко га Яня і Са ша МАС ЛОЎ СКІЯ вы бра лі ў якас ці ма дэ лі, 
лі та раль на ўсмі хаў ся. Аса біс та я та ко га ра ней не ба чыў.
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