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НА ПАРАДКУ ДНЯ 7 лютага 2020 г. 3
УСЁ ПА ВІН НА РА БІЦ ЦА УСЁ ПА ВІН НА РА БІЦ ЦА 

ДЛЯ ЧА ЛА ВЕ КА І ІС ЦІ АД ЖЫЦ ЦЯДЛЯ ЧА ЛА ВЕ КА І ІС ЦІ АД ЖЫЦ ЦЯ
Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та аца ні ла но выя аб' ек ты Ма гі лё ва Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та аца ні ла но выя аб' ек ты Ма гі лё ва 

і су стрэ ла ся з дэ пу тац кім ак ты вам рэ гі ё наі су стрэ ла ся з дэ пу тац кім ак ты вам рэ гі ё на
За апош ні час Ма гі лёў іс тот на змя ніў ся: 
з'я ві лі ся но выя са цы яль ныя і куль тур ныя 
аб' ек ты, больш дас ка на лая ста ла 
інф ра струк ту ра. І пра цэс пра цяг ва ец ца — 
бу ду юц ца жыл лё, па лі клі ні кі, но выя 
да ро гі. Сён ня мік ра ра ён Ка зі мі раў ка 
ў Ма гі лё ве — адзін з са мых 
перс пек тыў ных. Ле тась тут бы ла ўве дзе на 
ў экс плу а та цыю су час ная шко ла № 46 
з на чын нем па апош нім сло ве ІT-тэх ні кі. 
Ме на ві та з на вед ван ня гэ та га аб' ек та 
і па ча лі свой ра бо чы ві зіт у Ма гі лёў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На тал ля 
КА ЧА НА ВА і стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха іл РУ СЫ.

Ма гі лё ву 
на да лі глян цу

Но вая ўста но ва аду ка цыі са праў ды 
ўраж вае. Ін тэр ак тыў ныя дош кі, муль ты бор-
ды, у на стаў ні каў на ста лах кам п'ю та ры, у 
вуч няў — элект рон ныя дзён ні кі. Та кая шко ла 
чац вёр тая ў кра і не пас ля Мін ска, Баб руй ска 
і Кры ча ва. Але са сва і мі мяс цо вы мі ад мет-
нас ця мі. У фае на ўсю сця ну мас тац кае па но 
з усі мі ту тэй шы мі сла ву тас ця мі — ра ту шай, 
іль ва мі на мос це праз Дняп ро, уяз ной ар-
кай, аст ро ла гам на пло шчы Зо рак...

— Са мае га лоў нае, што на шы бу даў ні кі 
пры кла лі шмат на ма ган няў, каб здаць гэ-
тую шко лу да тэр мі но ва — да 1 ве рас ня, — 
прад ста віў яе вы со кім гас цям мэр Ма гі лё ва 
Ула дзі мір ЦУ МА РАЎ. — Па нар ма ты вах яе 
па він ны бы лі здаць толь кі сё ле та ў са ка ві ку. 
Але мы ра зу ме лі, на коль кі важ ны для го ра-
да аб' ект. Мік ра ра ён вя лі кі, перс пек тыў ны. 
Шко ла ўжо ста ла цэнт рам пры цяг нен ня ўсіх 
жы ха роў Ка зі мі раў кі. Па ве ча рах тут заў сё-
ды шмат лю дзей, школь ны спар тыў ны га ра-
док і бу да ваў ся з раз лі кам на на сель ніц тва 
мік ра ра ё на.

На тал ля Ка ча на ва і Мі ха іл Ру сы прай шлі-
ся па бу дын ку ў су пра ва джэн ні гу бер на та-
ра воб лас ці Ле а ні да ЗАЙ ЦА і ін шых прад-
стаў ні коў мяс цо вай ула ды і ве дам стваў. Спі-
кер пар ла мен та па гу та ры ла з на стаў ні ка мі, 
спы та ла ся, як ім пра цу ец ца ў но вай шко ле. 
На ўро ку ў пер ша клас ні каў па ці ка ві ла ся,  
якія прад ме ты яны вы ву ча юць.

— І бе ла рус кую мо ву так са ма? — спы та-
ла ся яна ў дзят вы.

— Так, — хо рам ад ка за лі яны.
— А ці па да ба ец ца яна вам?
— Вель мі!
На пы тан не На тал лі Ка ча на вай, як вы-

кон ва юц ца да ру чэн ні Прэ зі дэн та па на дан-

ні Ма гі лё ву «глян цу», гу бер на тар воб лас ці 
Леа нід За яц да ла жыў пра ўсе тыя зме ны, 
якія ўжо ад бы лі ся і якія яшчэ ча ка юць Ма-
гі лёў у най блі жэй шай бу ду чы ні. Гэ та бу-
даў ніц тва но вых важ ных спар тыў ных і ме-
ды цын скіх аб' ек таў, а так са ма дубль-тра-
сы, якая раз гру зіць пе ра поў не ныя сён ня 
Мін скую ша шу і ву лі цу Яку боў ска га. Го рад 
пас ля гэ та га ўздых не на поў ныя гру дзі, пад-
крэс ліў гу бер на тар.

На бу даў ніц тве 
па лі клі ні кі пра цу юць 

на ват ноч чу
Хут ка ў Ка зі мі раў цы з'я віц ца вель мі за па-

тра ба ва ная жы ха ра мі па лі клі ні ка — так са ма 
пе ра да вая і су час ная. Бу даў ні чая пля цоў ка 
ста ла на ступ ным аб' ек там на вед ван ня. Яе 
ўзвя дзен нем зай ма ец ца будт рэст № 12. Па-
лі клі ні ка так са ма бу ду ец ца з апя рэдж ан нем 

тэр мі наў. Ра бо ты вя дуц ца на ват па на чах, 
але, як за пэў ні лі прад стаў ні кі мяс цо вай 
ула ды, ні вод най скар гі не па сту пае. На род 
ча кае гэ тую па лі клі ні ку і цер піць ча со выя 
ня зруч нас ці.

— Гэ та бу дзе цэ лы кам бі на ва ны комп-
лекс для ака зан ня пер ша снай ме ды цын-
скай да па мо гі, — па ве да міў на чаль нік 
упраў лен ня ахо вы зда роўя Ма гі лёў-
ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр СТА-
РА ВОЙ ТАЎ. — Тут са бра ны ўсе най ноў шыя 
тэх на ло гіі, якія да ты чац ца ар га ні за цыі ам-
бу ла тор на-па лі клі ніч най дзей нас ці. Зруч-
насць па лі клі ні кі за клю ча ец ца ў тым, што 
37 ты сяч жы ха роў Ма гі лё ва, якія бу дуць 

тут аб слу гоў вац ца, атры ма юць да па мо гу 
ў поў ным аб' ёме. Не спат рэ біц ца дзе цям 
ха дзіць у адзін бок, да рос лым — у дру гі: 
усё бу дзе за ся ро джа на ў ад ным бу дын-
ку. Тут жа раз мес ціц ца пад стан цыя хут кай 
ме ды цын скай да па мо гі, ча ты ры ме ды цын-
скія бры га ды якой бу дуць аказ ваць эк-
стран ную да па мо гу жы ха рам ра ё на. Кошт 
па лі клі ні кі скла дзе 48 міль ё наў руб лёў, з 
якіх 19 міль ё наў пой дзе на за куп ку са ма га 
су час на га аб ста ля ван ня. Ад крыц цё за пла-
на ва на на ліс та пад.

На тал ля Ка ча на ва аца ні ла і но вы па-
вет ра апор ны фут боль ны ма неж на ба зе 
ДЮС ШАР № 7, па бу да ва ны ў Ма гі лё ве так-
са ма з апя рэдж ан нем тэм паў. 

— Ле тась у ад па вед нас ці з да ру чэн-
ня мі кі раў ні ка дзяр жа вы мы яго ад кры-
лі, — удак лад ніў мэр Ма гі лё ва Ула дзі мір 
Цу ма раў. — Гэ та вель мі доб ры комп лекс 
для дзя цей. Усе ўмо вы для раз віц ця гэ-
та га ві ду спор ту мы ства ры лі. Ле там так-
са ма ад кры лі кры тыя тэ ніс ныя кор ты з 

тры бу на мі — зра бі лі ўсё для та го, каб 
ча ла век мог раз ві вац ца і вес ці зда ро вы 
лад жыц ця.

Акрамя таго, ле тась у цэнт ры Ма гі лё ва 
быў ура чыс та ад кры ты вя лі кі шмат функ-
цы я наль ны комп лекс — дзе ся ці па вяр хо-
вы ганд лё ва-дзе ла вы цэнтр «Атры ум» 
агуль най пло шчай 43 ты ся чы квад рат ных 
мет раў. Пад ад ным да хам зна хо дзяц ца 
кра мы, кі на за лы, за баў ляль ны комп лекс, 
ча ты рох зор ка вая гас ці ні ца са спа-цэнт рам 
і фіт нес-за лай.

— Мы яшчэ па мя та ем той ста ры сціп-
лы бу ды нак До ма бы ту, які быў на гэ тым 
мес цы. Ён функ цы я на ваў з 1973-га і ўжо 
ма раль на са ста рэў, — ка жа Ула дзі мір Цу-
ма раў. — У 2008 го дзе мы знай шлі ін вес-
та ра, які абя цаў на даць ста ро му бу дын ку 
но вы вы гляд, але пра цэс з-за фі нан са вай 
не ста біль нас ці кам па ніі на не каль кі га-
доў пры пы ніў ся. Бу ды нак вяр та лі праз 
гас па дар чы суд. У 2014 го дзе для яго 
знай шоў ся но вы ін вес тар, які ўсе свае 
аба вя за цель ствы вы ка наў. Сён ня мы ма-

ем су час ны ганд лё ва-дзе ла вы цэнтр з 
гас ці ні цай.

Кі раў нік га тэ ля Тац ця на ФІ ЛІ ПА ВА 
па ве да мі ла, што ад на з га лоў ных мэт іх 
уста но вы — па вы сіць экс парт ту рыс тыч ных 
па слуг і ўз ро вень сэр ві су. Гас ці ніч ныя ну ма-
ры зай ма юць аж сем па вер хаў — з чац вёр-
та га да дзя ся та га.

— Мы ся бе па зі цы я ну ем як біз нес-атэль, 
мэ та вая аў ды то рыя яко га біз нес-ту рыс ты, — 
удак лад ні ла Тац ця на Фі лі па ва.

Пад вод зя чы вы ні кі зна ём ства з аб' ек та мі 
Ма гі лё ва, На тал ля Ка ча на ва пад крэс лі ла, 
што яны яе пры ем на ўра зі лі.

— Прэ зі дэнт кра і ны не каль кі га доў та-
му даў да ру чэн ні па раз віц ці го ра да, і гэ та 
зна хо дзіц ца на кант ро лі ў Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та, — рэ зю ма ва ла яна. — Та му 
пад час вы яз ной су стрэ чы з дэ пу тац кім кор-
пу сам я для ся бе вы ра шы ла па гля дзець, як 
вы кон ва юц ца гэ тыя да ру чэн ні. Зроб ле ны 
іс тот ныя кро кі ў раз віц ці го ра да. Са мае 
га лоў нае, што ўсе гэ тыя пе ра ме ны іш лі ад 
жыц ця. Не аб ход на бы ло ра біць транс парт-
ныя раз вяз кі, ра ман та ваць пу цеп ра во ды, і 
гэ тая ра бо та вя дзец ца. У ска ро ча ныя тэр-
мі ны ўвод зяц ца са цы яль ныя аб' ек ты. Мя не 
вель мі ўра зі ла шко ла, па бу да ва ная ра ней, 
чым за пла на ва на. Я спа дзя ю ся, што ўсе 
да ру чэн ні, якія бы лі да дзе ны Прэ зі дэн там, 
бу дуць вы ка на ны ў ка рот кія тэр мі ны. Па 
шэ ра гу аб' ек таў мы ба чым, што гэ та рэ-
аль на.

З кло па там 
пра людзей

Пад час су стрэ чы з ак ты вам га рад скіх і 
ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў На тал ля Ка ча-
на ва звяр ну ла ўва гу на важ насць іх ра бо ты 
на мес цах. У раз мо ве з жур на ліс та мі яна 
ад зна чы ла, як бу ду ец ца ўза е ма дзе ян не 
Са ве та Рэс пуб лі кі з дэ пу та та мі роз ных уз-
роў няў.

— Мы вы бра лі та кую фор му ра бо ты, 
як вы езд у рэ гі ё ны і су стрэ ча з кі раў ні ка мі 
Са ве таў дэ пу та таў на мес цах, — па ве да-
мі ла яна. — Я на гад ваю пра за да чы, якія 
вы зна чыў Прэ зі дэнт, вы сту па ю чы пе рад 
пар ла мен та ры я мі 5 снеж ня, і якія аба-
зна ча ны ў за ка на даў чых ак тах для Са ве та 
Рэс пуб лі кі. Я пра во дзі ла па доб ную су стрэ-
чу ў Ві цеб скай воб лас ці і пе ра ка на ла ся, 
што тыя лю дзі, якія пра цу юць на мес цах, 
глы бо ка ве да юць іс ну ю чыя там праб ле-
мы. Але ве даць пра іх — ма ла, іх яшчэ 
трэ ба вы ра шаць. І су мес ная дэ пу тац кая 
ра бо та з ор га на мі ўла ды вель мі па трэб-
на. У Са ве це Рэс пуб лі кі дзей ні чае Са вет 
па ўза е ма дзе ян ні з ор га на мі мяс цо ва га 
кі ра ван ня. Важ на, каб тыя пы тан ні, якія 
ўзні ка юць у лю дзей, бы лі свое ча со ва па-
стаў ле ны пе рад ты мі, ад ка го за ле жыць іх 
вы ра шэн не. За ка на даў ча ў на шай кра і не 
ўсе пы тан ні ўрэ гу ля ва ныя, зроб ле ны за ха-
ды для раз віц ця ўсіх га лін гас па да ран ня. 
Вы раз на вы зна ча ны ўсе за да чы і кі рун кі ў 
раз віц ці, за ста ец ца толь кі іх рэа лі зоў ваць. 
А вось як мы ро бім гэ та на мес цах, так 
і склад ва ец ца ра бо та. Дэ пу тац кі кор пус 
на шай кра і ны на цэ ле ны на тое, каб усе 
за да чы, якія бы лі па стаў ле ны, вы ра ша лі ся 
свое ча со ва. І той ло зунг, які па зі цы я нуе 
наш Прэ зі дэнт, — га лоў нае — лю дзі і спра-
вяд лі выя ад но сі ны да іх — быў у поў най 
ме ры рэа лі за ва ны.

Пад час раз мо вы з дэ пу та та мі спі кер пар-
ла мен та звяр ну ла ўва гу на тое, што для 
пры няц ця пра віль ных за ко наў па трэб на іх 
іні цы я тыў насць на мес цах. «І пла ны трэ ба 
рас пра цоў ваць не на год, а ад ра зу на пя-
ці год ку. І не ба яц ца вы сту паць з пра па но-
ва мі», — пад крэс лі ла яна.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та БелТА. 

Спі кер пар ла мен та за ві та ла на ўрок. 

На ўро ку ў пер ша клас ні каў  
На тал ля Ка ча на ва па ці ка ві ла-
ся, якія прад ме ты яны вы ву ча-
юць.

— І бе ла рус кую мо ву так са-
ма? — спы та ла ся яна ў дзят вы.

— Так, — хо рам ад ка за лі 
яны.

— А ці па да ба ец ца яна вам?
— Вель мі!


