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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Што хва люе?

На пры ём да се на та раў 
пры хо дзяць з са мы мі 
роз ны мі пы тан ня мі: 
ад куль ту ры 
да зям лі.

Мах ля ры 
не ма ру дзяць

Што трэ ба ве даць 
га ра джа нам і вяс коў цам, 
каб не тра піць 
да іх у паст ку. стар. 14, 15

Як за ста вац ца 
кан ку рэн та здоль ным 
у пле мян ной 
спра ве?

Паш парт 
для жы вё лы

стар. 4

Ме тэа стан цыя
ў да па мо гу

У Ар шан скім ра ё не 
ве да юць, як па вы сіць 
ура джай насць агур коў, 
та ма таў і ін шай 
ага род ні ны. стар. 16

стар. 2, 3У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ

Та кое ра шэн не пры няў кі раў нік 
дзяр жа вы пас ля дас ка на ла га вы ву чэн ня 
сі ту а цыі. Сут насць праб ле мы бы ла ў 
на ступ ным: зя лё ная зо на апы ну ла ся 
лі та раль на ў ко ле но ва бу доў ляў, якое 
пра цяг ва ла сціс кац ца ва кол «лёг кіх 
ра ё на». І мяс цо выя жы ха ры спра вяд лі ва 
ста лі вы каз ваць абу рэн не дзе ян ня мі 
за бу доў шчы ка. У хут кім ча се зя лё ная 
тэ ма ста ла прад ме там вы ву чэн ня на 
са мым вы со кім уз роў ні.

Кры ху на га да ем пе рад гіс то рыю су праць-
ста ян ня. У 2017 го дзе за бу доў шчык ТАА 
«Датч Стар» атры маў да звол на да бу доў-
ван не яшчэ двух сек цый комп лек са «Гранд 
Хаўс». Для гэ та га яму вы дзе лі лі тэ ры то рыю, 
дзе ра ней раз мя шча лі ся ба ра кі, а так са ма 
зя лё ную зо ну, што пры мы кае да скве ра, 

якую за бу доў шчык абя цаў акуль ту рыць. 
А да гэ та га тут ча со ва раз мяс ці ла ся пар коў ка.
Ка ме нем спа тык нен ня ста ла пы тан не зме ны 
пло шчы скве ра. Жы ха ры спра вяд лі ва вы-
сту пі лі су праць вы руб кі дрэў у сва ім улю бё-
ным мес цы для ад па чын ку і пра гу лак.

Па да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы спі кер 
верх няй па ла ты пар ла мен та На тал ля Ка ча-
на ва, якая так са ма з'яў ля ец ца ўпаў на ва жа-
най па го ра дзе Мін ску, глы бо ка вы ву чы ла 
сут насць праб лем на га пы тан ня, су стрэ ла ся 
з ра ён най ула дай, за бу доў шчы ка мі, мяс-
цо вы мі жы ха ра мі, уваж лі ва вы слу ха ла ўсе 
пунк ты гле джан ня і ар гу мен ты ба коў.

«Я па ве да мі ла кі раў ні ку дзяр жа вы, як 
раз ві ва ец ца сі ту а цыя, і ён пры няў ра шэн-
не, што Гру шаў скі сквер па ві нен быць за-
ха ва ны. За бу до ва і доб ра ўпа рад ка ван не 

бу дуць вес ці ся так, каб ён ні ў якім ра зе 
не па цяр пеў», — цы туе На тал лю Ка ча на ву 
тэ ле грам-ка нал «Пул Пер ша га».

Між ін шым, трэ ба ад зна чыць, што Прэ-
зі дэнт звяр тае вя лі кую ўва гу на пы тан ні 
эка ло гіі. Асаб лі ва ак ту аль ная гэ тая тэ ма 
для Мін ска: ме га по ліс не шка дуе зя лё ныя 
ла пі кі — зям ля і «квад ра ты» на іх да ра жэй-
шыя за дрэ вы... У та кое ста но ві шча тра піў і 
Гру шаў скі сквер, яко му ка ля 90 га доў.

Кроп ка ў гэ тым пы тан ні па стаў ле на на 
са мым вы со кім уз роў ні. Пас ля дак ла да 
На тал лі Ка ча на вай Прэ зі дэнт на пі саў рэ-
за лю цыю: «Бу да ваць так, каб сквер не па-
цяр пеў». Та кім чы нам, лю дзей па чу лі, ра-
шэн не кі раў ні ком дзяр жа вы пры ня тае.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Гру шаў скі сквер, за за ха ван не яко га вы сту па лі 
жы ха ры Мас коў ска га ра ё на ста лі цы,

па кі нуць у ня змен ным вы гля дзе

«БУ ДА ВАЦЬ ТАК, «БУ ДА ВАЦЬ ТАК, 
КАБ СКВЕР КАБ СКВЕР 

НЕ ПА ЦЯР ПЕЎ»НЕ ПА ЦЯР ПЕЎ»

Дэ пу тат onlіne

Ці ка вы прык лад 
ра бо ты ў сва ёй акру зе 
ка рэс пан дэнт «МС» 
пад гле дзе ла ў Доў ску 
Ра га чоў ска га ра ё на 
Го мель шчы ны. стар. 13


