
ВО ДА ПРА ВОД 
ЗА МЕСТ КА ЛОН КІ

Пла ну ец ца, што ў го ра дзе не ў-
за ба ве па зба вяц ца ад усіх ка ло-
нак, ні вод ная з іх ужо не функ цы я-
нуе. А сё ле та пра ло жаць во да пра-
вод у ра ё не пры ват най за бу доў лі 
на пя ці ву лі цах Аст раў ца. Да сет кі 
ха лод на га во да за бес пя чэн ня пад-
клю чаць больш за 100 но вых аба-
не нтаў. Пра ект бу дзе фі нан са вац-
ца су мес на з жы ха ра мі.

— Ця пер у гэ тых лю дзей у 
пры ват ных до ма ўла дан нях лі чы, 
што ня ма ва ды. Ле тась мы спра-
ек та ва лі, а сё ле та збу ду ем ім во-
да пра вод, а яны змо гуць прый сці 
да нас, узяць тэх ніч ныя ўмо вы, 
апла ціць гро шы за су фі нан са ван-
не і мець маг чы масць пад клю-
чыц ца да ва ды, — па тлу ма чыў 
ды рэк тар Аст ра вец кага РУП 
ЖКГ Аляк сандр МЕ КІН. — Бу-
да ваць сет кі бу дзем гас па дар чым 
спо са бам, каб жы ха рам абы шло-
ся тан ней.

У ме жах пра гра мы «Чыс тая 
ва да» для якас на га піт но га во-
да за бес пя чэн ня на сель ніц тва 
ле тась у аг ра га рад ках ра ё на 
збу да ва на тры стан цыі абез жа-
лез ван ня. На сё ле та за пла на ва на 
яшчэ ча ты ры.

ПА СЛУ ГІ З РАН КУ 
ДА ВЕ ЧА РА

Ра бо та ка му наль ні каў заўж ды 
на сы ча ная. Гэ та за ме на цеп ла вых 
і ка на лі за цый ных се так, ар га ні за-
цыя асвят лен ня, пры бор ка тэ ры то-
рыі, во да за бес пя чэн не, азе ля нен-
не тэ ры то рый, на ват упры гож ан не 
на ва год няй ілю мі на цы яй.

— Ра ні цай пра чнуў ся ў цяп ле, 
уклю чыў свят ло — па чаў спа жы-
ваць на шу па слу гу. Пай шоў чыс-
ціць зу бы, умы вац ца — так са ма 
на шы мі па слу га мі ска рыс таў ся. 
Ве ча рам вяр та еш ся да до му — га-

раць ліх тары — і гэ та на шых рук 

спра ва. Усё жыц цё — з 

ЖКГ, — смя ец ца ды рэк-

тар. — Усё, ад ча го за-

ле жыць жыц ця дзей насць 

ча ла ве ка, ро бім мы.

Ле тась пры пла не 

3,5 ты ся чы м2 ка пі таль на 

ад ра ман та ва лі 6,1 ты ся-

чу. Сё ле та ў ра ё не трэ-
ба ма дэр ні за ваць ужо 
8,9 ты ся чы м2. 

Пры пад рых тоў цы да ка пі-
таль на га ра мон ту лю дзям пра-
па ну юц ца ўсе па слу гі па энер га-
эфек тыў нас ці, ад нак амаль ні хто 
не па га джа ец ца на гэ та, бо пра 
ста ноў чыя на ступ ствы ад цеп ла-
рэ на ва цыі не за дум ва юц ца, ак-
цэн туе ўва гу ды рэк тар.

З гэ та га го да пад час кап-
ра мон ту ка му наль ныя служ бы 
пла ну юць мя няць пры бо ры ўлі ку 
во да за бес пя чэн ня, каб зды маць 
па каз чы кі гэ та га рэ сур су дыс тан-
цый на. Усе цеп ла вуз лы ўжо дыс-
пет ча ры за ва ны, і да та го ж ста ну 

хо чуць да вес ці ва ду.

БЕЗ ТРАН ШЭЙ НАЕ 
БУ ДАЎ НІЦ ТВА

— З бу даў ніц твам жы лых мік-

ра ра ё наў но ва га го ра да на наш 

ба ланс па ча лі пры хо дзіць да мы, 

ву лі цы і пра ез ды, — ус па мі нае 

кі раў нік ЖКГ. — Ад нак уся пры-

да ма вая і два ра вая тэ ры то рыя за-

ста ла ся ў АЭС. Тым не менш, па 

да га во ры мы і там пра ца ва лі. 
З вяс ны «атам ную» гас па дар ку 
ста ла аб слу гоў ваць пры ват ная 
струк ту ра. У но вым го ра дзе, ад-
нак мы за ста лі ся ма на па ліс там па 
ва дзе і цяп ле. У ста рым го ра дзе 
так са ма ўсё ў на шым вя дзен ні.

Доб ра ўпа рад ка ваць і ра ман-
та ваць ву лі цы аст ра вец кім ка му-
наль ні кам да па ма гае ўста ноў ка 
на кі ра ва на га бу рэн ня. Да ра гое 
аб ста ля ван не да зва ляе ра біць 
пра ко лы пад ас фаль там, не па-
ды ма ю чы да рож нае па крыц цё 

пад час бя гу ча га ра мон ту тэ ры-
то рыі. Ця пер яно да па ма гае гас-
па дар цы не толь кі пра цяг ваць 
сет кі бес тран шэй ным спо са бам, 
а яшчэ і да дат ко ва за раб ляць 
гро шы, да па ма га ю чы пад час ра-
мон ту ін шым ар га ні за цы ям.

Стан асвят лен ня ву ліц так са-
ма на пля чах ка му наль най служ-
бы. Ле тась ра бі лі асвят лен не па 
ву лі цы Ва ла дар ска га, част ку свя-
ціль ні каў за мя ні лі энер га эфек-
тыў ны мі свят ло ды ёд ны мі, да да лі 
ліх та роў там, дзе не ха па ла. Эка-
на міч ны эфект ад гэ та га па куль 
не пра лі ча ны, ад нак ста ноў чая 
са цы яль ная рэ ак цыя ўжо ёсць.

ГЕ РАНЬ, БЕ ГО НІЯ, 
ЦЮЛЬ ПА НЫ...

Упры гож ва юць го рад мяс цо-
выя азе ля ні це лі. Улас на вы ра-

шча ныя з ра са ды ў дзвюх цяп лі-
цах квет кі не ўза ба ве рас се ляц ца 
па клум бах і га бе о нах Аст раў ца. 
Сё ле та ўпер шы ню да 8 Са ка ві ка 
вы рас цілі дзве ты ся чы цюль па-
наў. Квет ка во ды, да рэ чы, упры-
гож ва юць хат ні мі рас лі на мі і па-
мяш кан ні гас па дар кі.

А ў цяп лі цах тут ам пель ная 
ге рань, саль вія, ко люс, бя го нія, 
ак са міт кі, хры зан тэ мы, на стур кі, 
аст ра, цэ ло зія... Пе ра ліч ваць усё 
доў га.

— Мес ца нам ма ла, трэ ба 
трэ цяя цяп лі ца, — за пэў ні вае 
квет ка вод Гра жы на ЛУ КА ШЭ-
ВІЧ. — Вось пе ту нію і суль фі нію 
для вер ты каль на га азе ля нен ня 
толь кі вы са джваем. Баль за мі ну 
непасрэдна ў ка се ты вы са дзім 
паз ней, бо яна над та крох кая.

— Па куль ра на ва та па шы рац-
ца. Але збі ра ем ся зра біць сіс тэ-
му кро пель на га па лі ву, каб увесь 
час пад трым лі ваць не аб ход ную 
віль гот насць, — абя цае на чаль-
нік участ ка доб ра ўпа рад ка-
ван ня, азе ля нен ня і са ні тар най 
ачыст кі Аст раў ца Аляк сандр 
КОЎ ЗАН.

— У се зон для вы сад кі зе ля-
ні ны па го ра дзе двум ра бот ні кам 
цяп ліц най ма юць у да па мо гу жан-
чын-пен сі я не раў, — да дае га-
лоў ны ін жы нер ЖКГ Ва ле рый 
ГРЫШ КЕ ВІЧ. — Га ды тры ўжо 
пра цу юць у нас і сту дат ра ды са 
школь ні каў. Яны на ад мост ках 
да моў шчы ру юць.

ГА ЗА ВЫ, НА ШЧА ПЕ, 
ЭЛЕКТ РЫЧ НЫ

На аб слу гоў ван ні ка му наль ні-
каў ця пер 322 ты ся чы м2 жыл ля. 
Ма гут нас цяў іс ну ю чай ка цель ні 
ўжо не ха па ла, каб на грэць ва ду 
для та кой коль кас ці жыл ля, та му 
ў 2016-м зра бі лі яе рэ кан струк-
цыю, да бу да ваў шы част ку ка-
цель най. Ця пер гэ та хіба што не 

най ма гут ней шая цеплакрыніца ў 
воб лас ці.

— Сён ня ма гут насць усёй ка-
цель най 52,8 Гкал/г і пад та кую на-
груз ку яна функ цы я нуе на 100 % 
прак тыч на ў аў та ма тыч ным рэ-
жы ме, а ўся го па ра ё не вы ра бі лі 
90 ты сяч Гкал. З іх 12 ты сяч на 
ацяп лен не АЭС, 9 ты сяч на ра-
ён, і 73 ты сячы вы раб ле на для 
горада. Пер са нал тут за дзей ні-
ча ны ў асноў ным на аб слу гоў-
ван ні кат лоў, якія пра цу юць на 

шчэ пе, — па тлу ма чыў га лоў ны ін-
жы нер. — Функ цы я ну юць га за вы 
ка цёл на 25 Мвт, два кат лы па 16 
Мвт, два — па 10 Мвт, а таксама 
катлы на шчапе на 2 Мвт і 4 Мвт. 
Част ко ва шча пу ро бім са мі, але ў 
асноў ным куп ля ем. На ацяп ляль-
ны пе ры яд кат лам толь кі на гэ-
тай ка цель най трэ ба 16 ты сяч м3, 
а пра цэс ра бо ты з ёй пра ца ём-
кі. Яшчэ два га ды та му ле там на 
шча пе мож на бы ло на грэць ва ду 
для ўся го го ра да, ця пер вы му-

ша ны за дзей ні чаць і га за выя, бо 
Астравец знач на вы рас.

З не вя лі ка га пуль та ў ка цель-
най мож на кі ра ваць ра бо тай усіх 
сямі цеп ла кры ніц. Кацельныя 
на ся ле так са ма дыс пет ча ры за-
ва ны. У бу ду чым ма дэр ні зу юць 
цеплакрыніцы ў Мі ха ліш ках, Гер-
вя тах і Ры та ні.

— 60 % за трат на аб слу гоў-
ван не ка цель ных на ся ле — зар-
пла та ра бо чых, так што дыс пет-
ча ры за цыя ап ты мі зуе фі нан са-
ван не, — да даў Ва ле рый Грыш-
ке віч. — Для ацяп лен ня па сёл ка 
Гу да гай у 2025-м пла ну ем зра біць 
элект ра ка цёл. Ра ней та кую на-
груз ку там тэй шая сет ка не вы-
тры мае.

На дру гім эта пе бу даў ніц тва 
го ра ду спат рэ біц ца яшчэ адна 
цеп ла кры ні ца. Яшчэ ў 2018-м 
планавалася збу да ваць но вую 
цеп ла кры ні цу для аб слу гоў ван-
ня трэ ця га, Цэнт раль на га мік ра-
ра ё на, якая б ста ла рэ зер вам для 
ра ён най баль ні цы. Ад нак, пра лі-
чыў шы ма гут нас ці іс ну ю чай ка-
цель най пад фак тыч ную за груз-
ку, прый шлі да вы сно вы, што іх 
хо піць на пер шы этап.

Рэ зер во вая цеп ла кры ні ца 
для баль ні цы з дву ма кат ла мі на 
5 Мвт тым не менш збу да ва на, 
і ў вы пад ку ава рыі на іс ну ю чай 
ка цель най га то ва да пра цы.

УЛЬ ТРА ФІ Я ЛЕТ 
І ЖА ЛЕ ЗА

Пяць ка на лі за цый на-на сос-
ных стан цый Аст раў ца так са ма 
дыс пет ча ры за ва ны. А ва дой на-
піт ва юць го рад два во да за бо-
ры. Адзін у го ра дзе, дру гі, но вы, 
яшчэ паў та ра го да та му збу да-
ва лі ў вёс цы Трай гі спе цы яль-
на для аб слу гоў ван ня трэ ця га 
мік ра ра ё на. Ад нак да ліс та па да 
2018 го да яго не экс плу а та ва-
лі, бо ха па ла па трэб пер ша га. 

Ця пер ён функ цы я нуе толь кі на 
40 %, так што рэ зерв ёсць.

— Абод ва во да за бо ры пад-
клю ча ны ў ад ну сет ку і кам пен-
су юць адзін ад на го. Яны дыс пет-
ча ры за ва ны і аў та ма ты за ва ны, 
кі ра ваць імі мож на непасрэдна 
з ма біль на га. Я вось ноч чу ма гу 
пра ве рыць, ці не спіць апе ра тар. 
Ад клю чыць на сос, каб убачыць 
рэ ак цыю, — жар туе га лоў ны 
ін жы нер. — І зван кі ў служ бу 
«115» мож на ад ра зу пра ве-
рыць — гля нуць, што ро біц ца.

Вы твор часць свід ра ві ны глы бі-
нёй 100 мет раў на но вым во да за-
бо ры 100 м3 у га дзі ну. Увесь гэ ты 
аб' ём ачы шча ец ца на стан цыі абез-
жа лез ван ня (да 4,5 ты сячы м3 ва ды 
за суткі). За ме сяц да спа жыў цоў 
па сту пае 40—45 ты сяч м3 ва ды.

У гас па дар цы во да за бо ру ёсць 
так са ма пом па вая стан цыя, два 
рэ зер ву а ры для за хоў ван ня чыс-
тай ва ды і рэ зер во вая свід ра ві на, 
якая па куль не пра цуе. Як толь кі 
го рад пад рас це, тут да дат ко ва 
ўста лю юць два но выя філь тры, 

па ста вяць пом па вае аб ста ля ван-
не (пля цоў ка пад іх га то вая за-
га дзя), ство раць рэ зер ву ар для 
чыс тай ва ды на 500 м3.

— За кошт глы бі ні ва да тут 
умоў на чыс тая і без апра цоў кі. 
Хі міч ны ана ліз па ка заў пе ра вы-
шэн не толь кі па жа ле зе. Пры 
да зво ле най нор ме 0,3 мкг/л, у 
свід ра ві не бы ло 0,4–0,5. На стан-
цыі мы да во дзім гэ ты па каз чык 
прак тыч на да ну ля, — рас ка заў 
на чаль нік участ ка ва да пра вод-
на-ка на лі за цый най га па дар кі 
Юрый ДАЎ ЛЯШ. — На стан цыі 
пра ду гле джа на  і ўльтра фі я ле та-
вае апра мень ван не ва ды, каб па-
зба віц ца ад мік ра ар га ніз маў.

Кож ны ты дзень ва ду во зяць на 
ана ліз у смаргонскую ла ба ра то-
рыю. Ад нак вяс ной усе па каз чы-
кі бу дуць пра вя раць у мяс цо вым 
цэнт ры гі гі е ны, дзе ўжо тэс ці ру-
юць аб ста ля ван не для гэ тай мэ-
ты. Так што ўдас ка наль ва ец ца і 
раз ві ва ец ца не толь кі го рад, але і 
яго ка му наль ная гас па дар ка.
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ВОДНАЯ, КВЕТКАВАЯ І ЦЕПЛАВАЯ ГАСПАДАРКАВОДНАЯ, КВЕТКАВАЯ І ЦЕПЛАВАЯ ГАСПАДАРКА

Ларыса МАЛЫШКА, 
начальнік планава-эканамічнага 
аддзела — адна са старэйшых 
работнікаў Астравецкай ЖКГ, 

яна курыруе эканамічныя 
паказчыкі гаспадаркі. 

За паспяховую і адданую працу 
летась узнагароджана нагрудным 

знакам «Ганаровы работнік 
жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі».

Аст ра вец — го рад, які імк лі ва 
пры рас тае не толькі да ма мі, а цэ лы мі 
ву лі ца мі і квар та ла мі. І ўсё гэ тае жыл лё вае 
ба гац це трэ ба аб слу гоў ваць: за бяс печ ваць 
цяп лом, ва дой і све там. Да 2025 го да го рад 
энер ге ты каў мяр ку юць цал кам аснас ціць 
во да пра вод най ва дой і збу да ваць у ра ё не 
11 стан цый абез жа лез ван ня. А да 2022-га — 
за ас фаль та ваць усе ву лі цы Аст раў ца. 
Да ся гаць гэ тых мэ таў ак тыў на да па ма гае 
Аст ра вец кая ЖКГ, 300 су пра цоў ні каў якой 
зай ма юц ца ва дой, ка на лі за цы яй, цеп ла- 
і га за за бес пя чэн нем, убор кай пры да ма вых 

тэ ры то рый і іх доб ра ўпа рад ка ван нем.

 У цяп лі цы 
пад рас та юць 
квет кі, ра са да для 
га рад скіх клумбаў. 
Па сад кі ма ла дых 
рас лі нак агля да юць 
на чаль нік участ ка 
Аляк сандр КОЎ ЗАН 
і квет ка вод 
Гра жы на ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

 Стан цыя 
абез жа лез ван ня — 
адзін з га лоў ных 
участ каў на шля ху 
ва ды ад свід ра він 
да спа жыў цоў. Ка ля 
ўста но вак — на чаль нік 
участ ка Юрый 
ДАЎ ЛЯШ.

 Апе ра тар 
ка цель най № 1 
Ле а нард ТРАХ НЕ ВІЧ.

Ды рэк тар Астравецкага РУП ЖКГ Ды рэк тар Астравецкага РУП ЖКГ 

Аляк сандр Аляк сандр МЕ КІНМЕ КІН..

Краіна моцная рэгіёнамі: Астравецкі раён

У пра гно зах — 
дэ ма гра фіч ны ўсплёск

Аст ра вец — ма ла ды го рад, які жы-

ве пад дэ ві зам «Го рад, у якім хо чац ца 

жыць». Лю дзі тут жва выя: бе га юць, 

ез дзяць на ро ва рах, ці ка вяц ца спор-

там. Па ўсім бач на, што жыц цё тут 

ві руе, упэў не ны ўла ды.

За най ноў шую гіс то рыю го ра да 

энер ге ты каў (з мо ман ту па чат ку бу даў-

ніц тва Бе ла рус кай АЭС) тут збу да ва ны 

дзве су час ныя шко лы, ча ты ры дзі ця чыя 

сад кі (кож ны з ба сей нам), дом твор час-

ці дзя цей і мо ла дзі. Сё ле та за вер шаць 

шмат функ цы я наль ны комп лекс са цы-

яль на-куль тур на га пры зна чэн ня, дзе бу-

дуць му зей, кан фе рэнц-за ла, біб лі я тэ-

ка. Пач нуць бу да ваць но вы аў та вак зал 

са стан цы яй элект ра за рад кі. Аст ра вец 

ста не дру гім у кра і не го ра дам, дзе на 
га рад скіх марш ру тах бу дуць пра ца ваць 
элект ро бу сы, а з ча сам, маг чы ма, яны 
пой дуць і па ра ё не.

— Ці ка ва, што пры рас пра цоў цы 
комп лекс на га пла на раз віц ця атам-
най стан цыі планавалася зра біць 
трам вай ны марш рут для да стаў кі на 
АЭС ра бот ні каў, — за ўва жыў стар-
шы ня Аст ра вец ка га рай вы кан ка ма 
Ігар ША ЛУ ДЗІН. — З ча сам кан цэп-
цыю па мя ня лі, на ра бо ту атам шчы кі 
па едуць на элект ро бу сах.

Сё ле та ў го ра дзе зда дуць 59-ква-
тэр ны дом і пач нуць на ступ ны 56-ква-
тэр ны. У кож ным з іх жыллё вы дзя ля-
юць сі ро там.

— У ме жах ін вес ты цый най дзярж-
пра гра мы ў маі пла ну ец ца здаць дом 
для ра бот ні каў са цы яль най сфе ры. 
Толь кі ле тась да нас раз мер ка ва лі ся 
150 ме ды цын скіх ра бот ні каў і 40 пе да-

го гаў. Ду маю, боль шасць з іх за ста нец-

ца ў ра ё не, і мы змо жам праг на за ваць 

пэў ны дэ ма гра фіч ны ўсплёск, — вы ка-

заў спа дзеў стар шы ня. — Ужо пры ня лі 
14 ра шэн няў аб вы дзя лен ні ся мей на га 
ка пі та лу на бу даў ніц тва жыл ля. Мно-
гія жа да юць бу да ваць у ме жах го ра да 

ся дзіб нае жыл лё, і да кан ца го да мы 
па він ны атры маць ка ля 140 зя мель ных 
участ каў пад ін ды ві ду аль ную жы лую 
за бу до ву. Па куль пад цяг ва ем ту ды ін-
жы нер ныя сет кі і, ду маю, змо жам за да-
во ліць за пы ты ўсіх. Улас ны мі да ма мі, 
да рэ чы, вель мі ці ка віц ца мо ладзь.

Ганд лё вая кан ку рэн цыя 
і ма ры пра алім пій ска га 
чэм пі ё на

Пач нуць у Аст раў цы і бу даў ніц тва 
су час на га шмат па вяр хо ва га жыл ля 

з маг чы мас цю раз мя шчэн ня на яго 
пер шых па вер хах ад мі ніст ра цый ных 
і ганд лё вых па мяш кан няў.

— Клю ча вая па зі цыя рай вы кан ка-
ма ў раз віц ці ганд лю абы хо дзіц ца без 
бюд жэт на га фі нан са ван ня, за дзей ні-
чаць ін вес ты цыі ганд лё вых се так і 
пры ват на га біз не су, — акрэс ліў стар-
шы ня. — За апош нія га ды ў Аст ра вец 
прый шлі пяць се так, якія ства ры лі на 
рын ку доб рую кан ку рэн цыю. Кроп ка 
тут не па стаў ле на, раз віц цё пра цяг-
ва ец ца. Усе ўчаст кі пра да юц ца з аў к-
цы ё на. Вось і ця пер адзін на ста дыі 
пра ек та ван ня, дру гі — про да жу.

Пры гэ тым мяс цо выя жы ха ры вы-
каз ва юць па жа дан не мець шы рэй шы 
асар ты мент пэў ных груп та кіх не пра-
дук то вых та ва-
раў, як абу так, 
адзен не.

— На гэ та скі-
ра ва на да лей-
шае раз віц цё на-
ша га ганд лю, — 
п а д  к л ю  ч ы ў  с я 
да раз мо вы на-
мес нік стар шы ні Па вел МІ ЛЕШ КА. 
— У трэ цім мік ра ра ё не ця пер бу ду ем не 
прос та ганд лё выя аб' ек ты ў фар ма це 
пэў най сет кі, дзе ў за ле ня ма ні чо га, 
акра мя хар чо вых та ва раў, а аб' ек ты, 
част ку пло шчы якіх зой муць пра дук ты 

хар ча ван ня, част ку — не хар чо выя та-

ва ры. Пад бу даў ніц тва ад на го з та кіх 

пунк таў ужо вы дзе ле на больш за 3,5 

гек та ра.

У ра ё не вя лі кую ўва гу звяр та юць 

на спар тыў ны кі ру нак. За апош ні 

час у Аст раў цы збу да ва ныя фіз-

куль тур на-азда раў лен чы комп лекс, 

ста ды ён, шмат функ цы я наль ны 

спарт комп лекс «Ім пульс». Сё ле та 

пач нец ца бу даў ніц тва кры тай ля до-

вай пля цоў кі.

— У на шым ра ё не пра соч ва ец ца 

раз віц цё шля ху ад дзі ця ча га сад-

ка да вя лі ка га спор ту. Мы ма рым 

вы га да ваць алім пій ска га чэм пі ё на 

па пла ван ні, — па дзя лі ла ся стар-
шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Іры на ТАЛЬ ЧУК. — Усе сель са ве-

ты Аст ра веч чы ны ар га ні за ва лі пар кі 

ад па чын ку, дзе не толь кі ёсць гуль-

ня вое аб ста ля ван не, але і ство ра ны 

пля цоў кі для вар каў та. Гэ та вель мі 

зруч на: дзі ця – на арэ лі, а ма мы-та-

ты — на тур ні кі.

«Атам нае» 
су пра цоў ніц тва 
і ме ды цын ская эка но мі ка

Мяс цо выя ка жуць, што Аст ра-

вец вы цяг нуў шчас лі вы бі лет праз 

бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС. Та му 

не дзі ва, што за га ды яе ства рэн ня 

ў го ра да скла ла ся цес нае су пра-

цоў ніц тва з дзярж кар па ра цы яй 

«Ра са там», якая ад каз вае за бу-

даў ніц тва. Гэ та аб мен дэ ле га цы я мі 

дзя цей, мас тац кі мі ка лек ты ва мі з 

га ра да мі-па бра ці ма мі Аст раў ца, 

не ка то рыя з якіх зна хо дзяц ца ў 

рэ гі ё нах раз мя шчэн ня атам ных 

стан цый.

— Вель мі важ на, што кан такт іс-

нуе не толь кі па між ад мі ніст ра цы я мі 

га ра доў, але і на ўзроў ні аду ка цый-

ных уста ноў, якія ўжо ма юць пра-

мыя стасункі. Сё ле та ў ся бе ў ла ге-

ры мы бу дзем пры маць дзя цей з-за 

мя жы, а на шы па едуць у Венг рыю. 

Ка лі су вя зі бу дуць на ладж вац ца з 

та ко га ўзрос ту, то ў перс пек ты ве 

яны, пэў на, бу дуць больш моц ныя 

і перс пек тыў ныя, — пад крэс ліў Ігар 

Ша лу дзін. — У трэ цяй шко ле Аст-

раў ца рэа лі зу ец ца адзін з пра ек таў, 

пра па на ва ны Ра са та мам, па ства-

рэн ні атам-кла са. З па чат ко вых кла-

саў ма лым рас каз ва юць, што та кое 

атам і стан цыя. Пас ля яны ка жуць 

пра гэ та баць кам, атрым лі ва ец ца 

пе ра ка наў ча.

Ня кеп ска пай шло су пра цоў ніц тва і 

ў спор це. Упер шы ню ў Бе ла ру сі ў Аст-

раў цы на тэ ры то рыі пер шай гім на зіі 

збу да ва ны бас кет боль ны ста ды ён для 

гуль ні «тры на тры». Ця пер ужо амаль 

уся Гро дзен ская воб ласць удзель ні чае 

ў та кіх спа бор ніц твах.

Уз ро вень ту тэй шай ме ды цы ны 

так са ма пе ра вы сіў ра ён ныя ме жы. 

Сё ле та ў Аст раў цы зда лі пер шы 

пус ка вы комп лекс цэнт раль най ра-

ён най клі ніч най баль ні цы — та кім 

ста ту сам у кра і не ва ло дае толь кі 

ад на ра ён ная ме ды цын ская ўста но-

ва. А ў перс пек ты ве, пас ля ўво ду ў 

чэр ве ні—лі пе ні дру го га комп лек су, 

баль ні ца ста не ад ным з ча ты рох рэ-

гі я наль ных мед цэнт раў у Гро дзен-

скай воб лас ці.

— Акра мя най ноў ша га су час на-

га аб ста ля ван ня гэ та яшчэ і вя лі кія 

пло шчы, і ўкла дзе ныя гро шы. Яе за-

груз ка па він на абяр нуц ца не толь кі 

ней кім дэ ма гра фіч ным, але і эка на-

міч ным эфек там. Мы раз ліч ва ем на 

па ве лі чэн не экс пар ту ме ды цын скіх 

па слуг — да Віль ню са ж ад сюль 50 

кі ла мет раў. Па слу гі баль ні цы бу дуць 

ка рыс тац ца по пы там як у бе ла ру-

саў, так і ў за меж ні каў, асаб лі ва лі-

тоў цаў, — упэў не ны стар шы ня.

Ад па чы нак ка ля ра кі
У ме жах го ра да ёсць дзве ра кі. 

Ло ша пе ра ся кае Аст ра вец з за ха ду 

на ўсход, Ка ва лёў ка — з поўд ня на 

поў нач. У іх пой мах пла ну юць ства-

рыць мес цы для ад па чын ку і за ня-

ткаў спор там, ар га ні за ваць ве ла- і 

пе ша ход ныя сцеж кі ўздоўж рэк, це-

раз ля сок. Гэ ты пра ект дзе ляць на 

два эта пы, і пер шы рэа лі зу юць сё-

ле та да кан ца го да.

— Пра ект па ства рэн ні пе ша ход-

на-рэ крэ а цый ных зон па блі зу жы лых 

мік ра ра ё наў № 1 і 2 увяз ва ем з рэ-

кан струк цы яй ад ной з ву ліц ста ро га 

го ра да — Ва ла дар ска га, якая вя дзе 

ад пер ша га мік ра ра ё на да цэнт ра 

Аст раў ца, — удак лад ніў кі раў нік ра-

ё на. — Тут бу дзе ство ра на но вая 

каль ца вая раз вяз ка, за ме няць ін-

жы нер ныя сет кі, па шы раць пра ез-

ную част ку, ап ты мі зу юць аў то бус ныя 

пры пын кі, зро бяць да дат ко выя аў та-

ста ян кі для лег ка вых аў то.

Ёсць ін вес тар, які га то вы ства-

рыць за баў ляль ны дзі ця чы цэнтр. 

Мяс цо вы прад пры маль нік так са ма 

вы ку піў не да бу да ва ны ма лоч ны за-

вод, які з 90-х га доў ста яў не за па-

тра ба ва ны, і пла нуе змяс ціць тут 

ганд лё ва-за баў ляль ны цэнтр. Яшчэ 

адзін прад пры маль нік пра па на ваў у 
пер шым мік ра ра ё не на пля жы ства-
рыць лет нюю ка вяр ню, зла дзіць 
ка нат ныя да ро гі, ар га ні за ваць пэй-
нтбол, ка тан не на ка та ма ра нах, а 
ўзім ку — на цю бін гах з гор кі.

Не за бы ва юц ца ў Аст раў цы і пра 
зя лё ную эс тэ ты ку, каб во ка ра да ва-
ла ся. Ства ра юць га бе о ны, аль пій-
скія гор кі, клум бы, са джа юць дрэ-
вы. На ват па дум ва юць ар га ні за ваць 
кон курс на най леп шае ўпры гож ан не 
тэ ры то рый прад пры ем стваў і ар га-
ні за цый, у тым лі ку на сель скіх мех-
д ва рах і фер мах. Што і ка заць, ра-
бо ты ў ма ла до га го ра да на пе ра дзе 
яшчэ шмат, але ра бо ты пры ем най, 
бо для ся бе ж ро бяць.

К

ЖЫЦ ЦЁ І ПЛА НЫ ГО РА ДА ЭНЕР ГЕ ТЫ КАЎ
Элект ро бу сы, рач ныя ка та ма ра ны і сель скі вар каўт

Па-мас тац ку аформ ле ныя 
сце ны бу дын каў — 
на він ка га рад ско га ды зай ну.

У го ра дзе энер ге ты каў ёсць дзе пра ца ваць зран ку, сіл ка вац ца ў 
абед і ад па чы ваць уве ча ры. Ад нак ча ка ец ца, што да 2030 го да на-
сель ніц тва Астраўца да сяг не 20—22 ты сяч. Усім ім трэ ба бу дзе 
не дзе жыць, ес ці і ад па чы ваць, а іх дзе цям — яшчэ ву чыц ца і раз ві-
вац ца. Та му го рад пра цяг вае ак тыў на рэа лі зоў ваць пра ек ты па ўсіх 
кі рун ках, ары ен ту ю чы ся на за пы ты жы ха роў ця пе раш ніх і бу ду чых. 
Што ча кае ста ры і но вы Аст ра вец, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» за пы та-
ла ся ў мяс цо вай ула ды.
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