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Ма ла дое жыц цё 
ў ін тэр на тах 
з «гіс то ры яй»

Ма ла хто ве дае, што ў на-

шай кра і не ёсць не ад на сту-

дэнц кая вёс ка, а дзве. Пер-

шая зна хо дзіц ца ў Мін ску. 

Гэ та сем хма ра чо саў, дзе 

жы вуць сту дэнты роз ных 

ВНУ, а ў чэр ве ні там спы-

ня лі ся спарт сме ны і ба лель-

шчы кі Еў ра пей скіх гуль няў. 

Дру гая — у Пін ску. Не та кая 

зна ка мі тая і гу ста на се ле ная, 

але знач на ці ка вей шая ў ар-

хі тэк тур ным пла не.

— Вёс кай мы на зы ва ем 

пя ты ін тэр нат — сем роз-

на па вяр хо вых і роз на ка ля-

ро вых бу дын каў, злу ча ных 

па між са бой і па бу да ва ных 

зу сім ня даў на — у 2012-м. 

Уні каль насць у тым, што 

знеш не яны ўпіс ва юц ца ў 

сты ліс ты ку па чат ку ХХ ста-

год дзя, а ўнут ры — су час-

нае кам форт нае жыл лё з 

усі мі вы го да мі. Каб не па-

ру шаць ар хі тэк тур ную гар-

мо нію цэнт ра го ра да (Пінск 

сла віц ца сва ёй гіс та рыч най 

за бу до вай), аў та ры на тх-

ня лі ся да рэ ва лю цый ны мі 

фо та здым ка мі на шых мяс-

цін, — з го на рам за зна чае 

пра рэк тар па ад мі ніст ра-

цый на-гас па дар чай част-

цы і бу даў ніц тве Па лес ДУ 

Анд рэй НО ВІК. — Да рэ чы, 

за пра ект 5-га ін тэр на та 

ар хі тэк та ры з Брэс та атры-

ма лі прэ стыж ную ўзна га ро-

ду «Хрус таль ная цэг ла» ў 

Поль шчы.

Я як ча ла век не мяс цо-

вы абы шла бу ды нак звон-

ку і знут ры не каль кі ра зоў, 

і вёс кай пас ля гэ та га яго 

на зы ваць не  ха це ла ся. 

Хут чэй паў на вар тас ны га-

рад скі квар тал, які менш за 

ўсё па доб ны на ін тэр нат у 

кла січ ным ра зу мен ні. Ка лі б 

не шмат лі кія хлоп цы і дзяў-

ча ты з сумкамі, якія ў дзень 

май го пры ез ду пад цяг ва лі ся 

да ўва хо даў, мож на бы ло б 

па ду маць, што гэ та эліт нае 

жыл лё.

У за ле для дыс ка тэк не 

пра піх нуц ца. Толь кі за мест 

му зы кі — гул раз моў. За 

дзя сят ка мі сто лі каў ся дзяць 

сту дэн ты і за паў ня юць жыл-

лё выя да мо вы, за піс ва юц ца 

да паш пар тыс таў, пра хо-

дзяць ін струк таж па пра ві-

лах бяс пе кі. Ка лі хто пра га-

ла да ец ца — ка лі лас ка, тут 

жа для зруч нас ці ад кры лі 

бу фет.

Пра хо джу по бач з хлоп-

ца мі і дзяў ча та мі і ці каў лю-

ся, ад куль на род. Бу ду чыя 

біз нес-ад мі ніст ра та ры са 

Сто лі на, эка на міс ты з Ба ра-

на віч і Чэр ве ня, трэ не ры з 

Го мель шчы ны, мар ке то ла гі 

з Лу ні нец ка га ра ё на.

— А я з Дзяр жын ска, — 

ка жа пер ша курс ні ца бія-

тэх на ла гіч на га фа куль тэ та 

Алі на Ся мё на ва. — У Мінск 

бы ло блі жэй па сту паць, але 

мне за ха це ла ся да лей ад 

баць коў пе ра ехаць, каб на-

са мрэч ад чуць са ма стой нае 

жыц цё.

Ся род на тоў пу за ўва жаю 

ка ле гу. Жан чы на за піс вае 

на ві дэа ін тэр в'ю з пер ша-

курс ні ка мі і іх баць ка мі. 

Гу тар ка ідзе на ту раль ная, 

лёг кая: як вы бі ра лі мес ца 

ву чо бы, ад куль пры еха лі, 

ча го ча ка е це ад бу ду ча га 

се мест ра. Пас ля аказ ва ец-

ца, што пы тан ні сту дэн там 

за да ва ла зу сім не жур на-

ліст, а пра рэк тар уні вер сі-

тэ та Свят ла на УЛА СА ВА.

— Заў сё ды ці ка ва па зна-

ё міц ца з на віч ка мі, да ве дац-

ца пра іх пла ны і жа дан ні. 

Зва рот ная су вязь не дае 

рас сла біц ца, спры яе раз-

віц цю на ву чаль най уста но-

вы, — тлу ма чыць Свят ла на 

Вік та раў на. — А ві дэа аба-

вяз ко ва пой дзе ва ўні вер сі-

тэц кі ар хіў.

Ня гле дзя чы на тое, што 

за ла са сту дэн та мі ні на хві-

лі ну не пус цее, лю дзі ў ёй 

мя ня юц ца до сыць хут ка. 

Трэ ба ад даць па ле шу кам 

на леж нае: пра цэс ар га ні-

за ва ны на дзя сят ку. Не ка-

то рым ста ліч ным ка ле гам 

ёсць ча му ў іх па ву чыц ца. 

Пом ню, як мы, сту дэн ты 

жур фа ка БДУ, у дзень за-

ся лен ня пры яз джа лі ў ін-

тэр нат у шэсць-сем га дзін 

ра ні цы, каб за няць чар гу і 

пер шы мі па чаць за паў няць 

да ку мен ты. Але на ват ран ні 

пры езд не га ран та ваў хут ка-

сці: у най леп шым вы пад ку 

да па коя да хо дзі лі га дзін у 

11—12. Ад ной чы пад ка бі-

не та мі ка мен дан та і вы ха-

ва це ля мы з ад на курс ні ка мі 

пра вя лі га дзін во сем на ча-

ма да нах.

Ці ка ва, што за ся лен не ў 

Па лес кім дзяр жаў ным уні-

вер сі тэ це ідзе ў пят ні цу, су-

бо ту і ня дзе лю, ча го ў мно гіх 

ста ліч ных уста но вах і ўя віць 

не маг чы ма.

— Дык гэ та ж зруч на! 

Баць кам не трэ ба браць ад-

гу лы на ра бо це, а са мі сту-

дэн ты не бу дуць без спра вы 

ся дзець ліш нія дні 

ў ін тэр на це. Лепш 

хут ка за ся ліц-

ца на вы хад ных, 

чым рас цяг ваць 

гэ тую спра ву на 

ўвесь ты дзень, — 

упэў не ны Анд рэй 

Но вік.

Нель га не зга дзіц ца.

Гнут касць ад мі ніст ра цыі 

ўні вер сі тэ та ад чу ва ец ца і ў 

ін шых рэ чах. На прык лад, 

да ро га па між ін тэр на там і 

ву чэб ным кор пу сам, па якой

ез дзі лі аў та ма бі лі, ста ла пе-

ша ход най зо най з квет ка мі, 

лаў ка мі і ліх та ра мі. «Да зво-

лу да бі ва лі ся праз мі ніс тэр-

ства. Але ж яно та го вар-

та — ця пер на конт бяс пе кі 

баць кі мо гуць не хва-

ля вац ца», — дзе ліц ца 

пра рэк тар.

Кар ці ну, кар зі ну, 
кар дон ку...

— Ка лі сё ле та скла-

да лі парт рэт абі ту ры ен-

та Па лес ДУ, то вы яві лі, 

што толь кі 13 пра цэн таў 

ад агуль най коль кас ці 

бу ду чых сту дэн таў — 

пін ча не. Апош нім ча сам 

на зі ра ец ца ці ка вая тэн-

дэн цыя: Пінск усё час-

цей абі ра юць вы пуск ні-

кі з ін шых аб лас цей. Не 

толь кі су сед ніх — Гро-

дзен скай і Го мель скай, 

але і з Мін скай. Не 

ба яц ца вез ці да ку мен-

ты жы ха ры ўсіх аб лас-

ных га ра доў і ста лі цы. Гэ та 

свед чыць аб тым, што са-

мы ма ла ды ўні вер сі тэт кра і -

ны (сё ле та яму спаў ня ец ца 

13 га доў. — Аўт.) на бі рае 

па пу ляр насць, у тым лі ку 

і дзя ку ю чы ін тэр на там, — 

ка жа на чаль нік ад дзе ла 

вы ха ваў чай ра бо ты з мо-

лад дзю Ка ця ры на ПРЫ-

БА РО ВІЧ. — Да рэ чы, мес ца 

ў іх атрым лі ва юць аб са лют-

на ўсе сту дэн ты, на ват за-

воч ні кі і слу ха чы фа куль тэ та 

да дат ко вай аду ка цыі.

Тым не менш гля дзіш на 

пер ша курс ні каў Па лес ка га 

дзярж уні вер сі тэ та, і ўзні кае 

ўра жан не, што яны па куль 

не ў ста не аца ніць, на коль кі 

ім па шан ца ва ла. Яны раз-

губ ле ны мі по зір ка мі шу-

ка юць у хо лах і ка лі до рах 

ін тэр на таў зна ё мыя тва ры, 

па гляд ва юць у эк ра ны тэ ле-

фо наў у ча кан ні па ве дам-

лен няў ад ад на груп ні каў. 

За тое баць кі шчы ра ра ду-

юц ца кам форт на му по бы ту, 

у якім па кі нуць сва іх дзя цей 

на ча ты ры га ды. Уво гу ле, 

ці ка ва на зі раць не столь кі 

за са мі мі ўча раш ні мі вы-

пуск ні ка мі, коль кі за іх сем'-

я мі. Баць кі, бра ты і сёст ры, 

ба бу лі і дзя ду лі — усе, зда-

ец ца, да па ма га лі па сту піць, 

і ўсім хо чац ца гля нуць, што 

і як там бу дзе ва ўні вер сі тэ-

це, ін тэр на це.

На ад ным з ма лень кіх 

утуль ных бал кон чы каў ін-

тэр на та за ўва жа ем да рос-

лую жан чы ну, якая вый шла 

па лю ба вац ца края ві да мі пін-

скіх ву ліц. Гэ та ма ма На сці 

Лы сен кі, якая бу дзе ву чыц-

ца на фа куль тэ це бан каў-

скай спра вы.

— Мы з па сёл ка Ба гу-

шэўск, што на Ві цеб шчы не.

Да лё ка? Толь кі па да ец ца! 

З Пін ска да нас хо дзіць пра-

мы цяг нік. Праб лем з транс-

пар там ня ма, — за пэў ні вае 

Але на.

По бач на та кім жа бал ко-

не асвойваецца та та Алі ны 

Шпак. Дзяў чы на па сту пі ла 

на бія тэх на ла гіч ны фа куль-

тэт.

— Хо ра ша тут. Умо вы та-

кія, што нам у свой час і не 

сні лі ся, — дзе ліц ца ўра жан-

ня мі муж чы на. — Хоць бя ры 

ды сам па сту пай вучыцца!

На хві лін ку спы ня ем ся 

ка ля ўва хо ду, на зі ра ю чы за 

на ва сё ла мі. Вы лі чыць пер-

ша курс ні каў ся род ас тат ніх 

сту дэн таў лёг ка: яны, зда ец-

ца, вя зуць у ін тэр на ты ўсё, 

што толь кі ўлез ла ў баць-

коў скую ма шы ну. Ча ма дан, 

яшчэ адзін, сум ка, па ке таў 

штук пяць, кар дон ныя ка-

роб кі з за кат камі на лю бы 

густ, мех буль бы, вя ліз ны 

плю ша вы мядз ведзь, ко-

шык са све жы мі ба ра ві ка-

мі і чыр во на га ло ві ка мі — і 

гэ та ўсё толь кі для ад на го 

ча ла ве ка! Да ма, якая зда ва-

ла ба гаж у вер шы Мар ша ка, 

ад па чы вае.

— Праз ты дзень боль-

шасць пер ша курс ні каў ір ва-

не да до му на вы хад ныя, — 

усмі ха ю чы ся, за пэў ні вае нас 

вах цёр. — І зноў ма ту лі бу-

дуць склад ваць пры сма кі ў 

сум кі. Мно гае з та го, што за-

вез лі ця пер, пой дзе на смет-

ні цу. Ад ным сло вам, пер шыя 

не каль кі ме ся цаў зу сім зя лё-

ныя сту дэн ты бу дуць ву чыц-

ца раз ліч ваць не аб ход ныя 

за па сы хар чоў. На ўлас ных 

па мыл ках. Ма ла досць!

Што стар ша курс ні кі 
па кі да юць 
у спад чы ну 
пас ля доў ні кам?

Ку ды спа кай ней у ад ным 

з кар пу соў ін тэр на та № 2, 

дзе ў асноў ным жы вуць 

стар ша курс ні кі-эка на міс ты 

і бія тэх но ла гі.

— Доб ры дзень! У вас які 

фа куль тэт? — за пыт ва юц ца 

ў мя не дзяў ча ты-ва лан цё ры, 

якія да па ма га юць вы ха ва-

це лю Але Мі шы най на за-

ся лен ні.

Не ча ка ны па ва рот па-

дзей, але пры ем на, што сту-

дэн ты ўсё яшчэ пры ма юць 

за сваю. Яшчэ тры га ды та-

му я са праў ды еха ла ў ін тэр-

нат з ча ма да на мі, каб атры-

маць за па вет ную карт ку з 

над пі сам «про пуск» і ключ 

ад па коя ў сту дэнц кай вёс цы 

ў Мін ску.

Угле дзеў шы ўва мне 

амаль род ную ду шу, па-

лес кія сту дэн ты не са ро-

ме юц ца аб мяр коў ваць на-

дзён ныя пы тан ні. Га вор ка 

ў стар ша курс ні каў ідзе жы-

вая. На прык лад, пра спа-

бор ніц твы па вес ла ван ні 

на ялах. Па лес ДУ зай-

меў тра ды цыю што га-

до ва га фа куль тэц ка га 

пер шын ства на ра цэ 

Пі не — амаль як у сла-

ву тых Кемб рыдж скім 

і Окс фард скім уні вер-

сі тэ тах. Тым больш ад 

уні вер сі тэц ка га комп-

лек су да бе ра гоў — ру-

кой па даць. Грэх бы ло б 

не ска рыс тац ца та кой 

маг чы мас цю.

Дру гія хва ляц ца, ка му 

што па кі ну лі вы пуск ні кі 

пры вы ся лен ні. Скарб 

па сту дэнц кіх мер ках не-

бла гі — шваб ра, по суд, 

ста ло выя пры бо ры. Ка-

рыс тай це ся на зда роўе!

Ін шыя дзе ляц ца ўра-

жан ня мі ад прак ты кі, 

пры кід ва юць, ку ды б добра 

бы ло пай сці на ад пра цоў ку 

па раз мер ка ван ні. Фа ва ры-

ты — Грод на ці Брэст. Ча му 

не Мінск?

— Да вай це ад кі нем убок 

стэ рэа тып пра тое, што ўсе 

ма раць ву чыц ца ў ста ліч ных 

уні вер сі тэ тах і пра ца ваць на 

ста ліч ных прад пры ем ствах. 

На ву чаль ную ўста но ву трэ-

ба вы бі раць не па прын цы пе 

«Усе пай шлі, і я пай ду», а 

цвя ро за ацэнь ваць сі ту а-

 цыю. Ска жу так: ка лі ты хо-

чаш усур' ёз зай мац ца на-

ву кай, то та бе ў Па лес кі, — 

дзе ліц ца до све дам трэ ця-

курс нік бія тэх на ла гіч на га 

фа куль тэ та Ста ні слаў Кась-

ко. — Ёсць усе ўмо вы —

якас нае аб ста ля ван не ў су-

час ных ла ба ра то ры ях, вы-

клад чы кі-пра фе сі я на лы і по-

быт ар га ні за ва ны так, што 

не трэ ба мар на ваць час на 

дро бя зі на кшталт да ро гі да 

ўні вер сі тэ та.

Ган на КУ РАК, 

фо та аў та ра.

г. Пінск.

ВЯ ЛІ КАЕ 
ЗА СЯ ЛЕН НЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Объявление о проведении повторного открытого аукциона по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, который состоится 19 сентября 2019 года по адресу: г. п. Руденск, ул. Ленинская, д. 17 

Пуховичского района Минской области, кабинет № 8 в 10.00 

№
Лота

Адрес земельного участка Площадь (га) Наличие инженерных сетей
Начальная цена 

(рублей)
Затраты

Задаток
(рублей)

Лот № 1
д. Варшавка, ул. Полевая, 5

Кадастровый номер: 624485701601000118
0,1499

Сети электроснабжения, 
газоснабжения

6313,79
1545,35 +

стоимость объявления в СМИ
631,79

Целевое назначение участка – для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Задаток в размере 10 процентов от начальной 
цены земельного участка перечисляется путем без-
наличных расчетов платежным поручением (квитан-
цией) на счет № ВY18АКВВ36006251600080000000 
Руденского сельского исполнительного комитета, 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка АКВВВY2Х, 
УНН 60017778.

 Заявление на участие в аукционе с необходимыми 
документами принимаются по адресу: г. п. Руденск, ул. 
Ленинская, д. 17, кабинет управляющего делами № 7, 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 18 сентября 2019 
включительно.

Участники аукциона должны представить следу-
ющие документы:

*заявление на участие в аукционе с указанием ка-
дастрового номера и адреса земельного участка;

*заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка

*копия личного паспорта
*представитель гражданина – нотариально заве-

ренную доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе 

граждане, представители граждан представляют до-
кумент, удостоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 8.00 до 9.50 в день 
проведения аукциона.

Оплата победителем предмета аукциона производит-
ся разовым платежом путем безналичных расчетов.

 Расходы по организации и проведению аук-
циона, затраты на публикацию информационного 

сообщения подлежат возмещению победителем 
аукциона. 

Участники аукциона предварительно могут ознако-
миться с земельным участком, который предлагается 
для продажи на аукционе, путем выезда к месту на-
хождения этого участка. 

Более подробную информацию об аукционе, усло-
виях участия можно узнать по телефонам: (801713) 
90080, 5-32-75.

Порядок проведения аукциона оговорен в Положе-
нии о его проведении. 

 Затраты на строительство, в том числе проекти-
рование объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры по земельному участку, 
подлежат возмещению в установленном законодатель-
ством порядке.


