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ХУТ КАЯ І НЕ АД КЛАД НАЯ

У рэа лі за цыю пра ек-

та ін вес та ва на пры бліз на 

130 міль ё наў до ла раў. Пра 

маш та бы бу даў ні чых і ман-

таж ных ра бот мож на мер ка-

ваць па коль кас ці лю дзей, 

якія ў іх за дзей ні ча ны, — 

а гэ та ка ля 500 бу даў ні коў і 

спе цы я ліс таў па ўста ноў цы і 

на ладж ван ні аб ста ля ван ня. 

Но вая апа ра ту ра да зво ліць 

па мен шыць ім парт і доб ра 

за раб ляць на экс пар це.

На огул, ка лі бу дзе 

поў нас цю рэа лі за ва на 

інвестыцыйная пра гра ма, 
на «Наф та не», глы бі ня пе-
ра пра цоў кі наф ты па вя лі-
чыц ца да 90 %, а ўзро вень 
вы ха ду свет лых наф та пра-
дук таў — да 65 %.

Ця пер за вяр ша ец ца бу-
даў ніц тва но вых для на ва-
по лац ка га наф та хі міч на га 

комп лек су аб' ек таў. Сё ле та 

за пла на ва на ў асноў ным 

скон чыць ма дэр ні за цыю 

прад пры ем ства, са мую 

маш таб ную за ўсю гіс то рыю 

яго іс на ван ня. Па вод ле слоў 

Аляк санд ра ДЗЯ МІ ДА ВА, 

ге не раль на га ды рэк та ра 

ААТ «Наф тан», ме на ві та бя-

гу чы год абя цае стаць вель-

мі знач ным. Мяс цо вая ўла да 

ра зу мее, што прый шоў час 

на паў нен ня каз ны не толь кі 

за кошт пе ра пра цоў кі.

А ў Ор шы, дзе ак тыў на 

пра цяг ва ец ца пе ра за груз ка 

ўся го ра ё на, ня даў на прэ зен-

та ва лі рэ кан стру я ва ны Па-

лац куль ту ры. Дру гое жыц цё 

ў гэ ты аб' ект удых ну лі пры-

клад на за дзе сяць ме ся цаў. 

Ця пер там но выя фа са ды з 

якас ця мі «фут ра», дах, ва да-

пра вод, сіс тэ мы ка на лі за цыі і 

элект ра за бес пя чэн ня.

Мі ка лай Шарс нёў пад-

крэс ліў, што без пад трым кі 

кі раў ні ка дзяр жа вы па лац 

куль ту ры, па бу да ва ны яшчэ 

ў 1950-я га ды, на ўрад ці стаў 

бы та кім пры го жым за па-

раў наль на ка рот кі тэр мін.

Да рэ чы, тут у гурт ках і 

сту ды ях зай ма юц ца больш 

за 440 дзя цей, пад лет каў і 

да рос лых. Ся род іх ёсць і 

шэсць ка лек ты ваў са зван-

нем на род ны.

Аб' ект куль ту ры ста не 

год ным ме с цам для пра вя-

дзен ня фес ты ва ляў, кан-

цэр таў, кон кур саў, алім пі яд 

твор час ці, а так са ма ад ным 

з сім ва лаў раз віц ця ста ро-

га, але веч на ма ла до га го-

ра да, ку ды цяг не вяр нуц ца 

і які не со рам на па ка заць 

гас цям.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У на шай кра і не ад крыц цё но вых 
аб' ек таў са цы яль на га пры зна чэн ня 
і пра мыс ло вас ці ста ла тра ды цы яй 

не толь кі ў го нар свят. І гэ та не 
па пу лізм, а да ні на рэа лі ям ча су, 

прак ты ка, на пра ца ва ная дзе ся ці год дзя мі.

НА ПАЎ ГО ДА РА НЕЙ

Пас ля за кан чэн ня лет ніх ка ні кул 

пры бра ны мі і аб ноў ле ны мі да за-

ня ткаў кла са мі су стрэ не дзя цей і 

пе да го гаў гіс та рыч ная част ка бу-

дын ка Рэс пуб лі кан скай гім на зіі-ка-

ле джа пры Бе ла рус кай дзяр жаў най 

ака дэ міі му зы кі, што знаходзіцца на 

пло шчы Сва бо ды ў Мін ску.

Пас ля ра мон ту ў юных му зы каў, якія 

на ву ча юц ца тут, з'я ві ла ся пра стор ная 

кан цэрт ная за ла, спе цы я лі за ва ныя ха ра-

выя кла сы, гу ка за піс ная сту дыя. Шко ле 

па шан ца ва ла не толь кі з рэ кан струк цы-

яй са мо га бу дын ка, але і з но вым аб ста-

ля ван нем і му зыч ны мі ін стру мен та мі. 

На прык лад, сю ды бы ло па стаў ле на не-

каль кі дзя сят каў вы са как лас ных ра я ляў 

і пі я ніна.

У цы ры мо ніі ад крыц ця гім на зіі-кале-

джа, што прай шла ня даў на, узя лі ўдзел 

мі ністр куль ту ры Юрый БОН ДАР 

і стар шы ня Мін гар вы кан ка ма Ана толь 

СІВАК.

А днём ра ней ад ра зу два аб ноў ле ныя 

фут боль ныя па лі «ўвя лі ў строй» у Зя-

лё ным Лу зе. У Са вец кім ра ё не ста лі цы 

на ву лі цы Га мар ні ка пас ля ра мон ту ад-

крыў ся комп лекс плос кас ных спар тыў ных 

збу да ван няў. На пра ця гу дня на аб ноў-

ле ных па лях прай шлі фут боль ныя мат-

чы ся род ама тар скіх ка ман даў і дзі ця чых 

фут боль ных клу баў. Юныя фут ба ліс ты, 

апра ба ваў шы па крыц цё, за ста лі ся ім за-

да во ле ныя і ця пер га то выя зноў гу ляць і 

за бі ваць га лы.

Пас ля ад крыц ця ста ды ё на сю ды за-

пра ша юць і жы ха роў Са вец ка га ра ё на, 

і мін чан наогул: не толь кі пра фе сій ныя 

ка ман ды або дзі ця чыя спарт клу бы, але і 

ўсіх ах вот ных. Згу ляць мож на ў фут бол, 

ва лей бол, тэ ніс.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

І МАС ТАЦ ТВУ, І СПОР ТУ

У аг ра га рад ку Ка ло дзі шчы Мінскага 

ра ё на ад крыў ся но вы су час ны дзі-

ця чы са док № 3. Яго бу дуць на-

вед ваць 230 ма лых, для якіх укам-

плек та ва на 12 груп у за леж нас ці 

ад уз рос ту. Пяць груп раз лі ча ны на 

дзя цей ад 3 да 4 га доў, ча ты ры гру-

пы — ад 4 да 5 га доў і тры гру пы — 

ад 5 да 6 га доў.

Да па слуг ма лых — му зы каль ная і ха рэа-

гра фіч ная за лы, ка бі не ты на стаў ні ка-дэфек-

то ла га і пе да го га-псі хо ла га. Для пе да го гаў 

ство ра ны ін фар ма цый на-ме та дыч ны ка бі-

нет. Ва ўста но ве бу дуць пра ца ваць хар чо вы 

і ме ды цын скі бло кі, асна шча ныя най ноў шым 

тэх на ла гіч ным аб ста ля ван нем.

Для вы ха ван цаў з асаб лі вас ця мі фі-

зіч на га раз віц ця ство ра на без бар' ер нае 

ася род дзе, а спе цы яль ная сіс тэ ма ві дэа-

на зі ран ня да зво ліць кант ра ля ваць усю 

вон ка вую тэ ры то рыю.

У сад ку пра ду гле джа ны так са ма не аб-

ход ныя ўмо вы для ака зан ня раз настайных 

па слуг да дат ко вай аду ка цыі зы хо дзя чы 

з за пы ту баць коў. Асаб лі вас цю дзі ця чай 

уста но вы ста не спе цы яль ны цэнтр тэх-

ніч на га кан стру я ван ня. За ня ткі бу дуць 

са дзей ні чаць па зна валь на му раз віц цю 

дзя цей, фар мі ра ван ню ў іх ла гіч на га мыс-

лен ня.

Да да дзім, што да школь ная ўста но ва 

па бу да ва на за кошт рэс пуб лі кан ска га і 

аб лас но га бюд жэ таў — ААТ «За слаў е-

буд ін дуст рыя».

Ва ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц-

ця пры няў удзел на мес нік стар шы ні 

Мі набл вы кан ка ма Іван МАР КЕ ВІЧ. 

Як адзна чыў Іван Ста ні сла ва віч, у цэнт-

раль ным рэ гі ё не шмат ува гі ад да ец ца 

раз віц цю са цы яль най сфе ры: аду ка цыі, 

ахо ве зда роўя, ту рыз му, са цы яль най 

аба ро не на сель ніц тва. Да кан ца го да 

на Мін шчы не ад кры ец ца яшчэ два нац-

цаць роз ных уста ноў са цы яль на га пры-

зна чэн ня. Гэ та шко лы, дзі ця чыя са ды, 

да мы куль ту ры.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЯШЧЭ АДЗІН ДЗІ ЦЯ ЧЫ САД

На мі ну лым тыд ні ад бы ло ся ўра чыс-

тае ад крыц цё но вай стан цыі хут кай 

і не ад клад най да па мо гі ў Бара на ві-

чах. У зо не яе аб слу гоў ван ня (гэ та 

го рад і ра ён) жы ве больш за 210 ты-

сяч чала век. Па мяш кан не пас ля-

ва ен най па бу до вы не ад па вя да ла 

па трэ бам су час най ме ды цын скай 

уста но вы. Та му для стан цыі ўзвя лі 

но вы двух па вяр хо вы бу ды нак.

У ім пра ду гле джа ны ка бі не ты ам бу-

ла тор на га пры ёму па цы ен таў. Яшчэ на 

пер шым па вер се раз мя шча ец ца дыс пет-

чар ская служ ба, служ бо выя па мяш кан ні, 

ду ша выя па коі. Стэ ры лі за цый нае ад дзя-

лен не асна шча на су час ны мі су ха жа ра вым 

і па ра вым стэ ры лі за та ра мі. Дру гі па верх 

ад да лі пад ад мі ніст ра цыю, па коі ад па чын-

ку пер са на лу, ста лоў ку, кан фе рэнц-за лу. 

Адзі ным комп лек сам да стан цыі хут кай 

пры бу да ва ны га раж на 20 аў та ма бі ляў. 

Ёсць аў та мый ка за мкну та га цык лу. На тэ-

ры то рыі ўлад ка ва на па мяш кан не для на-

паў нен ня кіс ла род ных ба ло наў. Ёсць лет-

няя ста ян ка для са ні тар на га транс пар ту і 

аса біс тых ма шын су пра цоў ні каў.

— Вель мі важ на ства рыць год ныя ўмо-

вы ра бо ты для тых, хто ста іць на пе ра да-

вой ба раць бы за зда роўе лю дзей, — пад-

крэс ліў пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім РЫ ЖАН-

КОЎ, які пры ехаў па він ша ваць ка лек тыў 

з важ най па дзе яй. Па спя хо вай ра бо ты 

ме ды кам па жа да лі так са ма ў гэ ты дзень 

стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ана толь ЛІС, мі ністр ахо вы зда роўя 

кра і ны Ула дзі мір КА РА НІК.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ін вес ты цыі аку пяц ца з ліш кам

Комп лекс ная ма дэр ні за цыя на ААТ «Наф тан» у мно гіх на 

слы ху. У сім ва ліч ным пус ку са май вя лі кай у кра і не ўста-

ноў кі вы твор час ці эле мен тар най се ры пе ра да вым ме та-

дам узяў удзел Мі ка лай ШАРС НЁЎ, стар шы ня Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма.

Аб' ект мож на на зваць ад-

ным з найбуй ней шых ін тэр-

на таў рэ гі ё на. Па-су час на му 

вы гля дае не толь кі сам ін тэр-

нат, які мае блоч ную сіс тэ му 

пра жы ван ня. Аб ста ля ва ны 

і дво рык, дзе раз мяс ці лі ся 

пля цоў кі для стрыт бо ла, ва-

лей бо ла і мі ні-фут бо ла.

Но вы 13-па вяр хо вы бу ды-

нак уда ла ўпіс ва ец ца ў га рад-

ское ася ро дзе, мае доб рую 

транс парт ную інф ра струк ту-

ру. А ўзна ві ла ся бу даў ніц тва 

па прось бе сту дэн таў, якія 

звяр ну лі ся да кі раў ні ка дзяр-

жа вы пад час яго на вед ван-

ня Гро дзен ска га ўні вер сі тэ та. 

За раз тут вя дуц ца за ключ-

ныя ўнут ра ныя ра бо ты, за во-

зіц ца мэб ля.

Ін тэр нат па бу да ва ны па 

ква тэр ным прын цы пе. На тры 

па коі — кух ня, сан ву зел, душ 

і кла доў ка. Кож нае па мяш-

кан не бу дзе аб ста ля ва на 

мэб ляй і бы та вой тэх ні кай. 

Уся го та кіх бло каў — амаль 

170, кож ны па кой раз лі ча ны 

на пра жы ван не двух ча ла век. 

Вя до ма, уста ноў ле ны ліфт, 

ёсць пан дус і па кой для лю-

дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-

мас ця мі.

На пер шым па вер се раз-

мяс ці лі ся ад мі ніст ра цый на-

гас па дар чыя служ бы, бу фет, 

ме ды цын скі блок, па мяш кан-

ні для куль тур на-ма са вых 

ме ра пры ем стваў, біб лі я тэ ка 

з чы таль най за лай. Так са ма 

ў ін тэр на це пра ду гле джа на 

12 ка бі не таў для са ма пад рых-

тоў кі, бу дуць пра ца ваць гурт кі 

і сту дыі. У дво ры ку аб ста ля-

ва ны спар тыў ныя пля цоў кі з 

су час ным па крыц цём. Ак тыў-

на ад па чы ваць «ку па лаў цы» 

змо гуць на ча ты рох пля цоў-

ках, пра ду гле джа ны і тры бу-

ны для гле да чоў на 70 мес цаў. 

Так са ма аб ста ля ва ны тры на-

ве сы для ро ва раў.

Здаць бу ды нак пла ну ец-

ца да па чат ку но ва га на ву-

чаль на га го да, што амаль на 

паў го да ра ней за пла на ва-

на га тэр мі ну. Пра ект ная ма-

гут насць но ва га ін тэр на та — 

1030 мес цаў. Мож на ска заць, 

што коль касць мес цаў для 

пра жы ван ня ін ша гарод ніх 

сту дэн таў удво іц ца. Гэ та дае 

маг чы масць за бяс пе чыць 

ін тэр на там ка ля 80 % такіх 

сту дэн таў.

Лі та раль на паў го да та му 

зда дзе ны ана ла гіч ны бу ды-

нак для сту дэн таў-ме ды-

каў. Па да ру чэн ні кі раў ні ка 

дзяр жа вы на аб ста ля ван не 

ін тэр на та вы дзе ле на ка ля 

30 міль ё наў руб лёў. Агуль-

ны кошт бу дын ка — амаль 

50 міль ё наў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

У Пет ры ка ве з'я ві ла ся су час ная вяс ляр-

ная ба за. Ста рая ву чэб на-трэ ні ро вач ная 

пля цоў ка па вес ла ван ні, па бу да ва ная 

ў 80-х га дах мі ну ла га ста год дзя, зна хо-

дзі ла ся ў ава рый ным ста не. Ула даль нік 

спар тыў на га аб' ек та — Го мель скае аб-

лас ное аб'яд нан не праф са юзаў — пры няў 

ра шэн не знес ці ста ры бу ды нак, а на яго 

мес цы ўзвес ці но вы.

Ця пер ба за ад па вя дае ўсім су час ным па-

тра ба ван ням. На бы ты но выя лод кі. Апроч та-

го, па да ру нак ад Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му 

да ад крыц ця аб' ек та — сер ты фі кат на 5 ты сяч 

руб лёў — пой дзе на за куп ку вяс ляр ных трэ на-

жо раў.

За раз на вяс ляр най ба зе ў Пет-

ры ка ве па ста ян на зай ма юц ца 

60 спарт сме наў. Але ў ра ён нным 

цэнт ры ўпэў не ны, што коль касць 

ах вот ных стаць вы ха ван ца мі-вес ля-

ра мі на но вым аб' ек це па вя лі чыц-

ца. Да рэ чы, ся род гуч ных ім ёнаў, 

якія ўслаў ля юць вяс ляр ную шко лу 

ў Пет ры ка ве, — двух ра зо вы брон-

за вы пры зёр Алім пій скіх гуль няў, 

трох ра зо вы пе ра мож ца Еў ра пей скіх 

гульняў, чэмпі ён ка све ту, Еў ро пы і на цы я наль-

ных пер шын стваў Ма ры на Літ він чук.

Між тым у па сёл ку Юбі лей ны Го мель ска га 

ра ё на 36 шмат дзет ных сем' яў атры ма лі клю чы 

ад ква тэр у но вым до ме. Жыл лё па бу да ва на пры 

дзярж пад трым цы згод на з Ука зам Прэ зі дэн та 

№ 240. Ква тэ ры па леп ша най пла ні роў кі аб ста ля-

ва ны не аб ход ны мі пры бо ра мі ўлі ку рэ сур саў.

Ле тась на тэ ры то рыі Го мель ска га ра ё на 

больш за 100 шмат дзет ных сем' яў змаг лі па-

леп шыць свае жыл лё выя ўмо вы. У пер шым паў-

год дзі ў ра ё не ўве дзе на ў экс плу а та цыю ка ля 

18 ты сяч «квад ра таў» жыл ля, а на ва сё ла мі ста лі 

40 шмат дзет ных сем' яў.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, фо та аў та ра.

Са цы яль ны пад му рак

Больш за ты ся чу сту дэн таў Гро дзен ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та імя Янкі Ку па лы рых ту юц ца стаць на ва-

сё ла мі су час на га ін тэр на та. Бу ды нак быў уклю ча ны 

ў рэс пуб лі кан скую ін вест праг ра му ў 2018 го дзе, пас ля 

на вед ван ня ўні вер сі тэ та кі раў ні ком дзяр жа вы.

Уста ноў ка вы твор час цi эле мен тар най се ры.

Атры ма ная се ра ў ру ках 
стар шы нi Вi цеб ска га 

абл вы кан ка ма 
Мi ка лая ШАРСНЁ ВА.
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