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Жыц цё Са вец ка га ра ё на па ча ло ся 17 са ка ві ка 
1938 го да, ка лі Па ста но вай ЦВК БССР у ста лі-
цы быў утво ра ны Ва ра шы лаў скі га рад скі ра ён, 
у 1961-м ён быў пе рай ме на ва ны ў Са вец кі. У ім 
дзіў ным чы нам спа лу ча юц ца спа кой ная муд расць 
ста ро га го ра да і су час ная пла ні роў ка но ва бу доў-
ляў, моц пра мыс ло вых прад пры ем стваў і ма ла-
дая энер гія на ву чаль ных уста ноў, сі выя ле ген ды 
мі ну ла га і заўт раш ні дзень.
ПРА МЫС ЛО ВАСЦЬ

Са вец кі ра ён быц цам ва ло дае элік сі рам ма ла до сці. 
Ня гле дзя чы на свой уз рост і шчыль насць за бу до вы, ён 
ак тыў на рас це і аб наў ля ец ца. Ка ма роў скае ба ло та (а 
ця пер пло шча Яку ба Ко ла са) ка лісь ці бы ло ўскра і най 
Мін ска. За раз гэ тае мес ца трап ляе ў топ-ліст са мых 
па пу ляр ных кут коў ста лі цы. Ас но вай раз віц ця дзяр жа-
вы, га ран ты яй яго не за леж нас ці, умо вай ста біль нас ці 
з'яў ля ец ца рэ аль ны сек тар эка но мі кі. Ён за бяс печ вае 
ма тэ ры яль ную жыц ця здоль насць гра мад ства, ства рае 
ўмо вы для раз віц ця ча ла ве ка і со цы у му ў цэ лым. Сён-
ня пра мыс ло вы комп лекс ра ё на — гэ та больш за тры 
дзя сят кі асноў ных прад пры ем стваў. Най больш буй ны мі 
па-ра ней ша му за ста юц ца ААТ «Амка дор» — кі ру ю чая 
кам па нія хол дын га», ААТ «Мін скае вы твор чае аб' яд нан-
не вы лі чаль най тэх ні кі», РУП «Вы да вец тва «Бе ла рус кі 
Дом дру ку» і ін шыя. Пра дук цыя шмат лі кіх пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў Са вец ка га ра ё на вя до мая да лё ка за 

ме жа мі кра і ны. Пры яры тэт ным кі рун кам раз віц ця пра-
мыс ло вас ці за ста ец ца ма дэр ні за цыя дзе йных вы твор-
час цяў. Гэ та да зва ляе вы пус каць кан ку рэн та здоль ныя 
на су свет ных рын ках та ва ры, ства раць но выя ві ды 
пра дук цыі, якія за бяс печ ва юць ім парт аза мя шчэн не 
і на рошч ван не экс пар ту, пры цяг нен не ін вес ты цый у 
асноў ны ка пі тал.
НА ВУ КА

Для Са вец ка га ра ё на ха рак тэр ны вы со кі на ву ко-
ва-вы твор чы па тэн цы ял і ста тус ад на го з вы со ка аду-
ка ва ных ра ё наў. Тут функ цы я нуе 9 на ву ко ва-да след-
чых і пра ект ных ін сты ту таў. У тым лі ку рэс пуб лі кан-
скае ўні тар нае прад пры ем ства «На ву ко ва-да след чы 
ін сты тут элект рон ных вы лі чаль ных ма шын», якое 
з'яў ля ец ца ад ным з вя ду чых прад пры ем стваў ра-
дыё элект рон най га лі ны рэс пуб лі кі, ААТ «Мін скі на-
ву ко ва-да след чы пры бо ра бу даў ні чы ін сты тут», які 
рас пра цоў вае вы ра бы, пры зна ча ныя для шы ро ка га 
пры мя нен ня пры вы мя рэн нях роз ных фі зіч ных ве лі-
чынь у га лі нах пра мыс ло вас ці, энер ге ты кі, на транс-
пар це і ў ін шых.
ГАН ДАЛЬ

У апош ні час знач на змя ніў ся спа жы вец кі по пыт, 
па вы сі лі ся па тра ба ван ні да куль ту ры аб слу гоў ван ня, 
якас ці та ва раў і па слуг. Ад па вед на, па вя лі чыў ся пры-
ток па куп ні коў у ар га ні за ва ныя ганд лё выя сет кі. Сён ня 

ў Са вец кім ра ё не функ цы я нуе 16 ганд лё вых цэнт раў і 
больш за 400 ма га зі наў. Ад па чыць ад буд няў, смач на 
па ес ці жы ха ры і гос ці ста лі цы мо гуць ва ўтуль ных су-
час ных рэ ста ра нах, ка вяр нях, ба рах, якіх на ліч ва ец ца 
больш за 200. Ся род іх асаб лі вай па пу ляр нас цю ка-
рыс та ец ца рэ ста ран хут ка га хар ча ван ня «Лі до».

Ві зіт ная карт ка Са вец ка га ра ё на — ААТ «ЦУМ-
Мінск». 5 ліс та па да 1964 го да бу даў ні кі ўру чы лі сім-
ва ліч ны за ла ты ключ пер ша му ды рэк та ру ЦУ Ма Іва ну 
Іва на ві чу Ка лен ні ку. Сён ня ЦУМ — гэ та най буй ней-
шае ганд лё вае прад пры ем ства Бе ла ру сі, дзе мож на 
на быць та ва ры як для аса біс та га ка ры стан ня, так і 
для до ма і сям'і.

«Мін скі Ка ма роў скі ры нак» даў но і за слу жа на на зы-
ва юць га лоў ным хар чо вым рын кам кра і ны. Уні каль ны 
кры ты па віль ён, свое асаб лі вы па сва ёй ар хі тэк ту ры, 
па бу да ва ны ў 1980 го дзе, зай мае пло шчу ка ля 5 гек-
та раў. Толь кі агуль ная ганд лё вая пло шча рын ку скла-
дае больш за 30 ты сяч кв.м. Бу ды нак та ко га кштал ту 
(пры чым адзі ны ў Еў ро пе) з'яў ля ец ца пом ні кам ар хі-
тэк ту ры і го ра да бу даў ніц тва, ахоў ва ец ца дзяр жа вай. 
Аб ноў ле ная по бач з рын кам пло шча, з фан та нам і 
скульп ту ра мі вя до ма га мінск ага май стра Ула дзі мі ра 
Жба на ва, ста ла не ад' ем най част кай аб ліч ча ста лі цы. 
Мін ча не і гос ці го ра да вель мі лю бяць гэ тае мес ца 
по бач з рын кам, дзе мож на ад па чыць на лаў цы ка ля 
фан та на і па фа та гра фа ваць усю сваю сям'ю.

— У чым асаб лi васць ва ша га ра-
ё на ў па раў на ннi з iн шы мi ра ё на мi 
ста лi цы?

— На тэ ры то рыi ра ё на зна хо дзяц ца i 
буй ныя пра мыс ло выя прад пры ем ствы, 
i ВНУ вы со ка га ўзроў ню, якiя да юць 
вы со ка iн тэ ле кту аль ныя кад ры. А гэ та 
пра да стаў ляе нам маг чы масць ства-
рыць эка но мi ку клас тар на га ты пу, што 
ха рак та ры зу ец ца пэў ным цык лам — ад 
за ра джэн ня iдэi да на ву ко вага аб грун-
та ван ня, пас ля яко га па чы на ец ца вы-
твор часць. На коль кi я ве даю, тыя iдэi, 
што ёсць ва ўнi вер сi тэ тах, па куль не 
ўсе за па тра ба ва ны. I мы хо чам iх раз-
гле дзець, аца нiць i са праў ды iна ва цый-
ным даць жыц цё. Раз вi ваць мы бу дзем 
тэх на ла гiч ныя ўкла ды най вы шэй ша га 
ўзроў ню — 5-га i 6-га (бiя- i на на тэх на-
ло гii). Ма гут нас цi ця пе раш нiх прад пры-
ем стваў для гэ та га мо жа i не ха пiць. 
Та ды мы бу дзем шу каць iн вес та раў пад 
кан крэт ныя iдэi, каб яны гэ та рэа лi за-
ва лi. I бу дуць з'яў ляц ца но выя прад-
пры ем ствы. Ча му не? Тым больш што 
гэ та бу дуць эка ла гiч ныя вы твор час цi, 
якiя не трэ ба вы но сiць за мя жу го ра да. 
За 75 га доў iс на ван ня ра ён змя нiў ся да 
не па зна валь нас цi. I ён не бу дзе пры-
пы няц ца ў сва iм раз вiц цi. Ня гле дзя чы 
на вель мi шчыль ную за бу до ву, на яго 
тэ ры то рыi пра цяг ва юць з'яў ляц ца су-
час ныя ганд лё выя i дзе ла выя цэнт ры, 
ак тыў на раз вi ва ец ца пра мыс ло васць i 
сфе ра па слуг.

— Як пра цуе эка но мi ка ра ё на? 
Якiя прад пры ем ствы i ар га нi за цыi 
вы мо жа це ад зна чыць?

— Эка на мiч най асаб лi вас цю ра-
ё на з'яў ля ец ца лi дзi ру ю чае мес ца ў 
го ра дзе па ўзроў нi раз вiц ця роз нiч най 
ганд лё вай сет кi i знач нае пе ра вы ка-
нан не дзяр жаў ных мi нi маль ных са цы-
яль ных стан дар таў у га лi не ганд лю i 
бы та во га аб слу гоў ван ня. Асаб лi вую 
знач насць гэ та атрым лi вае на пя рэ дад-
нi чэм пi я на ту све ту па ха кеi, ка лi го рад 
ча кае вя лi ка га на плы ву ту рыс таў. Лi-
дзi ру ю чыя па зi цыi па аб' ёме вы руч кi 
ра ё на ма юць ар га нi за цыi роз нiч на га i 
ап то ва га ганд лю. У агуль ным аб' ёме 
вы руч кi го ра да ра ён зай мае 15%, у 
той час як у аб' ёмах вы твор час цi толь-
кi 3,5%.

Роз нiч ная ганд лё вая сет ка Са вец-
ка га ра ё на прад стаў ле на 475 кра ма мi 
агуль най ганд лё вай пло шчай больш 
за 100 ты сяч квад рат ных мет раў (з iх 
115 хар чо вых, 360 не хар чо вых), 1 ры-
нак, больш за 200 аб' ек таў гра мад ска га 
хар ча ван ня на 10 ты сяч па са дач ных 
мес цаў i амаль паў ты ся чы аб' ек таў бы-
та во га аб слу гоў ван ня. Са вец кi ра ён — 
гэ та яшчэ i шмат ганд лё вых цэнт раў. Iх 
у ра ё не 16. I гэ та не мя жа. Сё ле та за 
9 ме ся цаў у ра ё не ад кры ла ся 49 крам 
ганд лё вай пло шчай 2,8 ты ся чы квад-
рат ных мет раў i 12 аб' ек таў гра мад-
ска га хар ча ван ня на 988 па са дач ных 
мес цаў. З iх 20 ма га зi наў i 2 рэ ста ра ны 
— за кошт но ва га бу даў нiц тва. Да рэ-
чы, у чэр ве нi ад крыў ся рэ ста ран хут-
ка га аб слу гоў ван ня «Лi до» на ву лi цы 
Куль ман на 650 па са дач ных мес цаў. 

Рэ ста ран даў 420 пра цоў ных мес цаў. 
Удзель ная ва га та ва раў ай чын най 
вы твор час цi ў рэ ста ра не па вы нi ках 
II квар та ла 2013 го да скла ла больш 
за 70%. У ве рас нi ад крыў ся рэ ста ран 
кi тай скай кух нi «Хан» на ву лi цы Сур га-
на ва на 100 па са дач ных мес цаў.

— Цi та кiм жа бур ным з'яў ля ец ца 
раз вiц цё пра мыс ло вас цi?

— Пра мыс ло вая вы твор часць ра ё на 
прад стаў ле на прад пры ем ства мi ма шы-
на бу да ван ня, па лi гра фiч най, лёг кай i 
хар чо вай пра мыс ло вас цi i прад пры ем-
ства мi, што вы раб ля юць роз ную апа-
ра ту ру, — ад вы со ка дак лад ных да зi-
мет рыч ных пры бо раў да аб ста ля ван ня 
су вя зi i спец тэх нi кi для асна шчэн ня 
ўзбро е ных сiл. Кож нае трэ цяе прад-
пры ем ства ра ё на вы пус кае iна ва цый-
ную пра дук цыю. I ла ка ма ты вам у ра ё не, 
вя до ма, з'яў ля ец ца хол дынг «Амка дор». 
Гэ та прад пры ем ства, якое мае на мэ-
це гла баль ную ма дэр нi за цыю i па ста-
ян нае па шы рэн не сва ёй пры сут нас цi 
на знеш нiх рын ках. Сён ня «Амка дор» 
— гэ та вя ду чае прад пры ем ства ма шы-
на бу даў нi ча га комп лек су кра i ны, а 85 
га доў та му па чы на ла ся яно з пра цоў-
на га ка лек ты ву для вы твор час цi ца цак i 
вы ра баў з ла зы. Тэх нi ка прад пры ем ства 
экс пар ту ец ца больш чым у 30 кра iн све-
ту. Больш за 50 дыс трыб' ю та раў i ды ле-
раў у кра i нах СНД i да лё ка га за меж жа 
зай ма юц ца яе рэа лi за цы яй. Ма шы ны 
«Амка дор» унi каль ныя тым, што больш 
за 65% дэ та ляў вы пус ка юц ца прад пры-
ем ства мi хол дын га. Да лё ка не кож ны 
хол дынг сён ня мо жа пра дэ ман стра ваць 
та кi ўзро вень ка а пе ра цыi, адзi ную збы-
та вую сiс тэ му i га лоў нае — фар мi ра-
ван не вы со ка пра фе сiй на га ка лек ты ву. 
Та кое прад пры ем ства — го нар ра ё на i 
прык лад раз вiц ця для iн шых.

— Цi ха пае ў ра ё не пра цоў ных 
мес цаў? Мо жа быць, ёсць не да хоп 
у ней кiх кад рах?

— Як я ўжо ка заў, у нас шмат тэх-
на ла гiч ных вы твор час цяў, якiя па тра-
бу юць вы со ка ква лi фi ка ва ных кад раў. 
Та му то ка ры, сле са ры вы со ка га раз-
ра ду i iн жы нер ныя ра бот нi кi — гэ та са-
мыя за па тра ба ва ныя спе цы яль нас цi на 
пра мыс ло вых прад пры ем ствах ра ё на. 
Акра мя та го, сур' ёз ны дэ фi цыт кад раў 
ад чу ва юць i на шы ме ды цын скiя ўста но-
вы, та му ў ра ё не, як i ў цэ лым па го ра-
дзе, за ста ец ца праб ле май вы ка нан не 
са цы яль ных стан дар таў па за бяс пе ча-
нас цi ўчаст ко вы мi ўра ча мi i пе ды ят ра мi 
на ты ся чу жы ха роў (у нас 1 урач на 
1990 жы ха роў, пры нар ма ты ве 1 урач 
на 1300 жы ха роў).

— А як з са цы яль ным бо кам? У 
чым за клю ча ец ца кло пат ра ё на ў да-
чы нен нi да жы ха роў?

— Прын цып лю бо га кi раў нi ка па вi-
нен быць прос ты: не аб ход на ства рыць 
ча ла ве ку та кiя ўмо вы, каб яму ра нi цай 
ха це ла ся iс цi на пра цу, а пас ля пра цы 
вяр тац ца да до му. Па-пер шае, на пра-
цоў ным мес цы па вi нен быць за клю ча ны 
мак сi маль на эфек тыў ны для ра бот нi ка 
ка лек тыў ны да га вор — да дат ко выя днi 
да ад па чын ку, ма тэ ры яль ная да па мо-
га, маг чы масць на вед ван ня куль тур ных 
ме ра пры ем стваў. Вось пра хо дзяць у 
нас кан цэр ты i вы ступ лен нi — важ на, 

каб ча ла век мог iх на ве даць. Трэ ба, каб 
кож ны ад чу ваў ся бе не «пра цоў ным ко-
нi кам», а год ным ча ла ве кам. Па-дру гое, 
па трэб на, каб га рад ская тэ ры то рыя бы-
ла зруч най i ўтуль най. Ча ла век па вi нен 
iс цi па ву лi цы i не ба яц ца пра ма чыць 
но гi цi вы па цкац ца ў гразь. Гэ та так са ма 
наш кло пат. Як i тое, каб ча ла век меў 
свой дом. Гэ та дрэн на, што ёсць да мы 
са звыш нар ма тыў най зда чай. Мы сi ту-
а цыю кант ра лю ем, i праб ле ма бу дзе 
вы ра ша на ў най блi жэй шыя ме ся цы. 
Пер шы дом бу дзе зда дзе ны ў лiс та па-
дзе — на Ла гой скiм трак це, 21.

— У якiм ста не ўво гу ле сi ту а цыя 
з жыл лё вым бу даў нiц твам? Цi шмат 
лю дзей мае па трэ бу ў па ляп шэн нi 
жыл лё вых умоў?

— Тэ ры то рыя на ша га ра ё на ад роз-
нi ва ец ца вы со кай шчыль нас цю за бу до-
вы i ад сут нас цю сва бод ных пля цо вак 
(дзе не трэ ба зна сiць iн ды вi ду аль ныя 
жы лыя да мы) для бу даў нiц тва но вых 
аб' ек таў. Ад нак у ра ё не вя дзец ца бу-
даў нiц тва больш за сот ню роз ных 
аб' ек таў, у тым лi ку 25 жы лых да моў. 
Уся го сё ле та ўве дзе на ў экс плу а та цыю 

37,5 ты ся чы квад рат ных мет раў жыл-
ля (ся род iх як шмат ква тэр ныя, так i 
iн ды вi ду аль ныя да мы). У гэ ты час на 
ўлi ку тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн-
нi жыл лё вых умоў зна хо дзiц ца 21740 
ся мей (гра ма дзян). З iх 1869 ма юць 
пра ва на бу даў нiц тва жыл ля з дзяр жаў-
най пад трым кай у вы гля дзе льгот на га 
крэ ды ту цi ад на ра зо вай суб сi дыi, а 64 
— на атры ман не жы ло га па мяш кан ня 
са цы яль на га ка ры стан ня дзяр жаў на га 
жыл лё ва га фон ду.

— Як раз вi ва ец ца iнф ра струк ту ра 
ра ё на (но выя шко лы, ганд лё выя i за-
баў ляль ныя аб' ек ты i гэ так да лей)?

— Сё ле та iдзе рэ кан струк цыя ганд-
лё вых ра доў пад шмат функ цы я наль ны 
цэнтр на Ла гой скiм трак це, бу даў нiц тва 
ма га зi на па про да жы хар чо вых i пра мыс-
ло вых та ва раў па ву лi цы Куй бы ша ва, 
рэ кан струк цыя ба сей на ў ву чэб ным кор-
пу се БНТУ на ву лi цы Б. Хмяль нiц ка га, 
бу даў нiц тва шмат уз роў не вай аў та ста-
ян кi па ву лi цы Га мар нi ка i гэ так да лей. 
Згод на з Ге не раль ным пла нам за бу до вы 
Мiн ска i ка рэк цi роў кай дэ та лё ва га пла на 
тэ ры то рыi ву лiц Шы ро кай  — Ла гой ска-

га трак та, ву лiц Лук' я но вi ча — Га ла  — 
Але ша ва — Баг да но вi ча, на пра ця гу 
пя цi—дзе ся цi га доў бу дзе па бу да ва на 
па лi клi нi ка ў ра ё не ву лi цы Га ла i Ме лi я-
ра тыў на га за вул ка. Раз лi ча на яна бу дзе 
на пры ём 850 на вед валь нi каў у зме ну. А 
ў ме жах ву лiц Ус ход няй — Але ша ва  — 
Па лi гра фiч най пла ну ец ца па бу да ваць 
шко лу i дзi ця чы са док.

— Тыя, хто жы ве не да лё ка ад Ла-
гой ска га трак та, час та скар дзяц ца 
на ад сут насць доб рай да рож най раз-
вяз кi на пе ра кры жа ван нi Ла гой ска га 
трак та i ву лi цы Кар бы ша ва: там па-
ста ян на бы ва юць вя лi кiя за то ры. А 
ня даў на, на коль кi я ве даю, там ста-
лi бу да ваць яшчэ i раз дзя ляль ную 
па ла су, якая за бя рэ ка ва лак да ро гi. 
Ка лi сi ту а цыя бу дзе вы праў ле на i на-
вош та бу ду ец ца гэ тая па ла са?

— Гэ тая раз дзя ляль ная па ла са бу ду-
ец ца з мэ тай змян шэн ня за то раў па ву лi-
цы Га мар нi ка (цот ная) на пе ра кры жа ван-
нi з Ла гой скiм трак там, якiя ўзнi ка юць 
з-за транс пар ту, што вы яз джае на ле ва з 
мяс цо ва га пра ез ду ву лi цы Мi ра шнi чэн ка 
ў бок Ла гой ска га трак та. Раз дзя ляль ная 
па ла са бу ду ец ца i з мэ тай па ве лi чэн ня 
бяс пе кi да рож на га ру ху пе ша хо даў, якiя 
пе ра хо дзяць ву лi цу Га мар нi ка, бо яны 
вы му ша ны пе ра адоль ваць шэсць па лос 
ру ху транс парт ных срод каў.

— Якая дэ ма гра фiч ная сi ту а цыя? 
Ваш ра ён «ма ла дзее» цi «ста рэе»?

— Па вы нi ках 9 ме ся цаў 2013 го да 
па каз чык смя рот нас цi на сель нiц тва 
ра ё на за стаў ся на ра ней шым уз роў нi 
i склаў 10,5 на 1000 ча ла век. У сваю 
чар гу, па каз чык на ра джаль нас цi склаў 
9,6 на 1000 ча ла век (на ра дзi ла ся 1149 
дзя цей), што нi жэй за ўзро вень ана-
ла гiч на га пе ры я ду 2012 го да на 0,1. У 
ра ё не за 9 ме ся цаў 2013 го да за рэ гiст-
ра ва на 947 шлю баў (на 8,7% больш за 
ад па вед ны пе ры яд 2012 го да). Гэ так жа 
ад зна ча на знi жэн не на 18,8% коль кас цi 
раз во даў (за 9 ме ся цаў 2013 — 420, 
за 9 ме ся цаў 2012 — 517). А ў бу ду чы-

нi мы ча ка ем «на ра джаль ны бум». Бо 
ста ра ем ся ства рыць для лю дзей та кiя 
ўмо вы, каб яны ад чу ва лi ўпэў не насць 
у заўт раш нiм днi. Та ды на шым жы ха-
рам не страш на бу дзе на ра дзiць дзi ця. 
Я ўво гу ле лi чу, што кан чат ко вая мэ та 
на шай пра цы — па ве лi чэн не коль кас цi 
дзi ця чых ка ля сак у ра ё не. Ад гэ та га тут 
ста не яшчэ пры ем ней жыць.

— Цi ёсць у пла нах ра ё на рэа лi за-
цыя якiх-не будзь ам бi цый ных пра-
ек таў (эка на мiч ных, бу даў нi чых цi 
яшчэ якiх)?

— У пла нах ра ё на — рэа лi за цыя 
знач на га для го ра да пра ек та па рэ кан-
струк цыi на пло шчы Яку ба Ко ла са бу-
дын ка бы ло га Па лi граф кам бi на та, якi 
пра ду гледж вае бу даў нiц тва гас цi нiч на га 

комп лек су. Пла ну ец ца, што пра ект бу дзе 
рэа лi зоў ваць за меж нае прад пры ем ства 
«Мiнск Прын цэс Атэль», якое па бу да ва-
ла атэль «Краўн Пла за». Гэ та бу дзе пя-
цi зор ка вы атэль у бу дын ку (апош нi, да-
рэ чы, з'яў ля ец ца пом нi кам ар хi тэк ту ры), 
якi бу дзе пра па ноў ваць шы ро кi спектр 
па слуг вы со кай якас цi i кам фор ту гас цям 
ста лi цы. У нас ма ла гас цi нiц i ня ма аб' ек-
таў та ко га вы со ка га ўзроў ню. Гэ та дасць 
i штур шок для но ва га эта пу раз вiц ця ту-
рыз му ў ра ё не. А яшчэ вель мi ха це ла ся 
б ад на вiць парк Друж бы на ро даў. Лi чу, 
што гэ тае мес ца мо жа стаць пры ваб ным 
не толь кi для жы ха роў ра ё на, але i для 
мiн чан у цэ лым.

Ма тэ ры я лы па ла сы пад рых та ваў 
Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

СА МЫ ДУ ШЭЎ НЫ СА МЫ ДУ ШЭЎ НЫ 
         РА ЁН СТА ЛI ЦЫ         РА ЁН СТА ЛI ЦЫ

«КОЖ НЫ ПА ВI НЕН АД ЧУ ВАЦЬ СЯ БЕ «КОЖ НЫ ПА ВI НЕН АД ЧУ ВАЦЬ СЯ БЕ 
ГОД НЫМ ЧА ЛА ВЕ КАМ»ГОД НЫМ ЧА ЛА ВЕ КАМ»

Аляк сандр ПА ЗНЯК: 
Дзе з'я вiц ца но вы 

пя цi зор ка вы атэль? Ча му 
ў Са вец кiм ра ё не ча ка юць 

«на ра джаль на га бу му»? 
Ка лi бу дуць зда дзе ны 

пра тэр мi на ва ныя на ва бу ды? 
Аб гэ тым i шмат чым iн шым 

ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
рас па вёў кi раў нiк ад мi нiст ра цыi 

Са вец ка га ра ё на Мiн ска 
Аляк сандр Ры го ра вiч ПА ЗНЯК.

«СТУ ДЭНЦ КІ» РА ЁН
У Са вец кім ра ё не зна хо дзяц ца тры вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы, 

ся род якіх най буй ней шы ў рэс пуб лі цы Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны ўні-
вер сі тэт. Ство ра ны ў 1920 го дзе на ба зе по лі тэх ніч на га ву чы лі шча, ён стаў 
з ча сам цэнт рам пад рых тоў кі ін жы нер ных кад раў і ар хі тэк та раў. ВНУ мае 
ста тус ба за вай ар га ні за цыі дзяр жаў — удзель ніц Са друж нас ці Не за леж ных 
Дзяр жаў па вы шэй шай тэх ніч най аду ка цыі.

Вя ду чай ВНУ ў га лі не су час ных ін фар ма цый ных тэх на ло гій з'яў ля ец ца 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі. На ву ко выя 
шко лы БДУ ІР з'яў ля юц ца пры зна ны мі лі да ра мі ай чын най і су свет най на ву кі 
ў га лі не ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі, што да зва ляе ажыц цяў ляць пад-
рых тоў ку кад раў вы шэй шай на ву ко вай ква лі фі ка цыі, па спя хо ва раз ві ваць 
фун да мен таль ныя і пры клад ныя да сле да ван ні.

Ака дэ мія Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь — ад на з са мых 
прэ стыж ных ВНУ ўні вер сі тэц ка га ты пу на шай кра і ны. За больш чым паў ве ка вую 
гіс то рыю ў сце нах Ака дэ міі МУС пад рых та ва ны ты ся чы афі цэ раў-юрыс таў.

СІС ТЭ МА АХО ВЫ ЗДА РОЎЯ СА ВЕЦ КА ГА РА Ё НА ПРАД СТАЎ ЛЕ НА:
� адзі нац цац цю дзяр жаў ны мі ўста но ва мі ахо вы зда роўя — «Га рад ская 

клі ніч ная ін фек цый ная баль ні ца», «1-ы га рад скі су праць ту бер ку лёз ны дыс-
пан сер», «34-я цэнт раль ная ра ён ная клі ніч ная па лі клі ні ка Са вец ка га ра ё на 
г. Мін ска», «13-я га рад ская па лі клі ні ка», «30-я га рад ская па лі клі ні ка», «33-я 
га рад ская сту дэнц кая па лі клі ні ка», «1-я га рад ская дзі ця чая па лі клі ні ка», «17-я 
га рад ская дзі ця чая клі ніч ная па лі клі ні ка», «11-я га рад ская клі ніч ная ста ма та-
ла гіч ная па лі клі ні ка», ААТ «Ме ды цын ская іні цы я ты ва», КУП «Клі ніч ны цэнтр 
плас тыч най хі рур гіі і ме ды цын скай кас ме та ло гіі г. Мін ска»;
� дзвю ма ве да мас ны мі ўста но ва мі — ДУ «432 ор дэ на Чыр во най Зор кі 

Га лоў ны ва ен ны клі ніч ны ме ды цын скі цэнтр Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь», ДУ «Рэс пуб лі кан скі шпі таль МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь»;
� тры ма буй ны мі ка мер цый ны мі ме ды цын скі мі цэнт ра мі — УП «Ме ды цын-

скі цэнтр «Нар дзін», ТАА «ЛА ДЭ», «Цэнтр рэ пра дук тыў най ме ды цы ны»;
� сям нац цац цю дзяр жаў ны мі ап тэ ка мі і больш чым ча тыр ма дзя сят ка мі 

ка мер цый ных;
� Цэнт рам гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі Са вец ка га ра ё на г. Мін ска.

Да рэ чы
34-я цэнт раль ная ра ён ная клі ніч ная па лі клі ні ка — ад на з пер шых уста ноў 

ам бу ла тор на-па лі клі ніч на га ты пу, якая прак тыч на цал кам ін фар ма ты за ва на: 
ахоп ла каль най сет кай скла дае 95%, а так са ма гэ та пер шая ўста но ва ахо вы 
зда роўя не толь кі ў Мін ску, але і ў рэс пуб лі цы, дзе ўпер шы ню быў уста ля ва ны 
ін фа кі ёск з ме ды цын скім пра грам ным за бес пя чэн нем. У 2011 го дзе па лі клі ні ка 
вы сту пі ла іні цы я та рам ідэі за ка зу та ло наў у па лі клі ні ку праз ін тэр нэт. Сіс тэ ма 
бы ла за пу шча на ў тым жа го дзе і ад ра зу ста ла ка рыс тац ца па пу ляр нас цю ся-
род па цы ен таў. Свед чан нем та му слу жыць ма са вая ўста ноў ка гэ тай сіс тэ мы 
ся род усіх ас тат ніх уста ноў ахо вы зда роўя ста лі цы, а так са ма ўсёй кра і ны. Як 
пра цяг раз віц ця ў гэ тым кі рун ку, у 2012 го дзе за пра ца ва ла сіс тэ ма вы клі ку 
ўра ча на дом праз ін тэр нэт.

Гіс та рыч ны факт
СПАД ЧЫ НА РА ДЗІ ВІ ЛАЎ І ВАНЬ КО ВІ ЧАЎ

Гіс то рыя Са вец ка га ра ё на бя рэ свой па ча так з глы бо кай ста ра жыт на сці. 
Гэ та адзін з са мых ста рых ра ё наў Мін ска, і яго гіс то рыя скла дае боль шую 
част ку кан цэп цыі гіс то рыі го ра да. У гіс то рыі ра ё на вы зна чы лі ся ча ты ры 
гіс та рыч ныя зо ны — За ла тая Гор ка, Ка ма роў ка, Ста ра жоў ка, Пя рэс па.

Да рэ ва лю цыі Мінск быў па дзе ле ны на пяць па лі цэй скіх участ каў. Та ды ў го-
ра дзе ме жа ва лі не каль кі сла бод — Ка ма роў ка, Пя рэс па, Ста ра жоў ка, Ля хаў ка, 
Гру шаў ка і ін шыя. Са мым апош нім, за пу шча ным, пя тым участ кам быў той, дзе 
зна хо дзі ла ся Ка ма роў ка. Да 1812 го да вёс ка Ка ма роў ка на ле жа ла ро ду Ра дзі-
ві лаў. Ад нак пас ля вай ны з На па ле о нам Ка ма роў ка па сек вест ры ад Ра дзі ві лаў 
пе рай шла да Вань ко ві чаў. З дру гой па ло вы ХІХ ста год дзя сла ба да бы ла ўжо 
га рад ской ус кра і най і ўлас нас цю па ме шчы ка Вань ко ві ча. Ка ма роў скія зем лі 
на ле жа лі яму і ў па чат ку ХХ ста год дзя. У 1902-м Вань ко віч (ці, як яго на зы ва лі, 
«ка ма роў скі па вук») боль шую част ку з 220 дзе ся цін зям лі зда ваў у арэн ду.

Яшчэ ў ХІХ ста год дзі не да ра гія зем лі Ка ма роў кі па чаў аб жы ваць ра мес ны 
люд. Ву лі цы ўяў ля лі са бой вар тае жа лю ві до ві шча: пас ля даж джу яны пе ра-
тва ра лі ся ў су цэль нае ме сі ва. «Праз Ка ма роў ку — па ве дам ляў адзін з ка рэс-
пан дэн таў у 1899 го дзе, — што дня пра хо дзіць да сот ні ва зоў і ін ша га, і ўсё гэ та 
пе ра цяг ва ец ца ледзь не ў гра зі. Ноч чу ня ма ні вод на га ліх та ра на ўсю Ка ма роў ку; 
і толь кі агонь ка зён най кра мы асвят ляе ву лі цу саж ні на 2—3 кру гам».

На ват у 50-я га ды мі ну ла га ста год дзя тут да стат ко ва бы ло драў ля ных хат, 
не бру ка ва ных ву ліц, дзе-ні дзе мож на бы ло су стрэць ка зу ці ка ро ву, якія па-
сві лі ся ка ля драў ля на га пло ту. Але ма ла хто мо жа па ве рыць, што такое маг ло 
быць, гле дзя чы на су час ны го рад, які за раз не со рам на па ка заць лю бо му 
еў ра пей цу. І ўсё гэ та па бу да ва на за 70 га доў, а на ват і за мен шы тэр мін — 
за апош нія 20-30 га доў. Са вец кі ра ён стаў ад ной з най пры га жэй шых час так 
бе ла рус кай ста лі цы!

КУЛЬ ТУ РА І СПОРТ
Куль тур ным цэнт рам го ра да з'яў ля ец ца Бе ла рус кая дзяр жаў ная фі лар мо нія, 

у якой пра цу юць за слу жа ныя ка лек ты вы, вя до мыя да лё ка за ме жа мі Бе ла ру-
сі: дзяр жаў ны ан самбль тан ца Бе ла ру сі, ха рэа гра фіч ны ан самбль «Ха рош кі», 
дзяр жаў ны ка мер ны хор, ака дэ міч ная ха ра вая ка пэ ла імя Р.Р. Шыр мы, ан самб лі 
«Ку па лін ка» і «Пес ня ры», ака дэ міч ны на род ны ар кестр імя Жы но ві ча і ін шыя.

А кі на тэ атр «Каст рыч нік» — адзін з са мых на вед валь ных у ста лі цы, які пад-
час пра вя дзен ня фес ты ва лю «Ліс та пад» ста но віц ца свое асаб лі вым цэнт рам 
кі на мас тац тва.

Су час ная спар тыў на-азда раў лен чая ба за і на яў насць пра фе сій ных кад раў 
дае маг чы масць пра во дзіць спар тыў ныя свя ты для жы ха роў і прад стаў ні коў усіх 
прад пры ем стваў ра ё на. Гэ та больш за 272 спар тыў ныя збу да ван ні, ся род якіх 
фіз куль тур на-азда раў лен чы цэнтр «Алімп», шмат функ цы я наль ны ста ды ён па 
ву лі цы Га мар ні ка, спар тыў ныя цэнт ры «Ат лет», «Та тэм», леп шыя ў рэс пуб лі цы 
спар тыў ныя комп лек сы Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та і 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі.

Ка жуць, што ра ё ны Мiн ска, як i лю дзi, ма юць свае знеш нiя ха рак тэр ныя асаб лi вас цi, свой Ка жуць, што ра ё ны Мiн ска, як i лю дзi, ма юць свае знеш нiя ха рак тэр ныя асаб лi вас цi, свой 
улас ны, ад роз ны ад iн шых гiс та рыч ны лёс. Ма ла та го, з кож ным ра ё нам у мiн ча нi на заў сё ды улас ны, ад роз ны ад iн шых гiс та рыч ны лёс. Ма ла та го, з кож ным ра ё нам у мiн ча нi на заў сё ды 
звя за ны пэў ныя ўспа мi ны. На прык лад, я ўсё дзя цiн ства пра вёў у Пер ша май скiм, вы шэй шую звя за ны пэў ныя ўспа мi ны. На прык лад, я ўсё дзя цiн ства пра вёў у Пер ша май скiм, вы шэй шую 
аду ка цыю атрым лi ваў у Фрун зен скiм, а сваё шчас це на пат каў у Са вец кiм ра ё не. аду ка цыю атрым лi ваў у Фрун зен скiм, а сваё шчас це на пат каў у Са вец кiм ра ё не. 
А коль кi яшчэ та кiх, як я, за ка ха ных, ле ту цен ных i шчас лi вых, шпа цы ра ва ла i бу дзе А коль кi яшчэ та кiх, як я, за ка ха ных, ле ту цен ных i шчас лi вых, шпа цы ра ва ла i бу дзе 
шпа цы ра ваць па сцеж ках уз доўж Цнян ска га ва да схо вi шча, на зi ра ю чы за чыр во на-фi я-шпа цы ра ваць па сцеж ках уз доўж Цнян ска га ва да схо вi шча, на зi ра ю чы за чыр во на-фi я-
ле та вы мi за ха да мi сон ца, якiх больш нi дзе ў Мiн ску не па ба чыш... Шмат i тых, хто лю бiць ле та вы мi за ха да мi сон ца, якiх больш нi дзе ў Мiн ску не па ба чыш... Шмат i тых, хто лю бiць 
пра ехац ца на пус тым ве ча ро вым тра лей бу се па ву лi цы Баг да но вi ча, мi на ю чы ка ва лак пра ехац ца на пус тым ве ча ро вым тра лей бу се па ву лi цы Баг да но вi ча, мi на ю чы ка ва лак 
пры ват най за бу до вы ста лi цы, дзе ты ад чу ва еш ся бе не дзе да лё ка ад мi тус нi, ска жам, пры ват най за бу до вы ста лi цы, дзе ты ад чу ва еш ся бе не дзе да лё ка ад мi тус нi, ска жам, 
пло шчы Яку ба Ко ла са. Мно гiх з жы ха роў Мiн ска, ду маю, з Са вец кiм ра ё нам звяз ва юць пло шчы Яку ба Ко ла са. Мно гiх з жы ха роў Мiн ска, ду маю, з Са вец кiм ра ё нам звяз ва юць 
сяб ры, сва я кi, ка ха ныя. I хоць гэ ты ра ён зна хо дзiц ца на поў на чы ста лi цы, ён цёп лы i ўтуль ны. сяб ры, сва я кi, ка ха ныя. I хоць гэ ты ра ён зна хо дзiц ца на поў на чы ста лi цы, ён цёп лы i ўтуль ны. 
Ён на столь кi ад роз нi ва ец ца ад су се дзяў, што гэ та ад чу ва ец ца на ват пры пе ра ся чэн нi Ён на столь кi ад роз нi ва ец ца ад су се дзяў, што гэ та ад чу ва ец ца на ват пры пе ра ся чэн нi 
ня бач най яго мя жы: зда ец ца, што там жыц цё больш па воль нае. Мо жа быць, та му, што ў той ня бач най яго мя жы: зда ец ца, што там жыц цё больш па воль нае. Мо жа быць, та му, што ў той 
бок хо дзiць увесь транс парт, акра мя мет ро, якое да дае хут ка сцi, але ад бi рае ду шэў насць.бок хо дзiць увесь транс парт, акра мя мет ро, якое да дае хут ка сцi, але ад бi рае ду шэў насць.

ЭКА НА МІЧ НАЯ АС НО ВА

Камароўскі рынак — унікальны помнік архітэктуры.
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