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Пач нём з пе рад гіс то рыі. Як рас тлу-
ма чы ла су раз моў ні ца, да рэ фор мы іс-
на ва ла «ЖРЭА Ле нін ска га ра ё на», у 
склад яко га ўва хо дзі ла 12 ЖЭ Саў: спе-
цы я лі за ва ныя вы твор чыя ўчаст кі, якія 
да зва ля лі боль шую част ку ра бот вы-
кон ваць сва і мі сі ла мі. Пры гэ тым ЖРЭА 
ад на ча со ва вы сту па ла і за каз чы кам і 
пад рад чы кам. Рэ фор ма ўнес ла ў гэ тую 
сіс тэ му іс тот ныя зме ны. Бы ло ство ра на 
КУП «ЖКГ Ле нін ска га ра ё на», ЖЭ Сы 

аб' яд на ны ў ЖЭУ, якіх у ра ё не ця пер 4. 

Функ цыя за каз чы ка бы ла за ма ца ва ная 

за КУП «ЖКГ Ле нін ска га ра ё ну», для 

яко га ЖЭУ ста ла пад рад най ар га ні за-

цы яй. Пры чым у тар гах на пра вя дзен не 

кож най з ра бот ЖЭУ ўдзель ні ча юць на 
тых жа ўмо вах, што і ін шыя кан ды да ты, 

як дзяр жаў най, так і пры ват най фор маў 
улас нас ці. У сваю чар гу, КУП «ЖКГ» 

больш не вы кон вае ра бо ты сва і мі сі ла мі, 

а толь кі зай ма ец ца по шу кам пад рад чы-

каў і кант ро лем якас ці.

Так, у сфе ры ка пі таль на га ра мон ту 

до ля пры ват ных і дзяр жаў ных кам па-

ній раз мер ка ва ла ся пры клад на па роў-

ну. Пры гэ тым ка ля 40 % усіх ра бот у 
Ле нін скім ра ё не вы кон вае дзяр жаў нае 
прад пры ем ства ААТ «Мінск рам буд». 
Як рас ка заў га лоў ны ін жы нер Вік тар 
МУ РА ВІЦ КІ, ле тась у ра ё не пра во дзіў-
ся экс пе ры мент пад наз вай «Дом за 
ме сяц», у якім ге не раль ным пад рад-
чы кам вы сту піў «Мінск рам буд». Ка пі-
таль ны ра монт пя ці па вяр хо ва га до ма з 
ча тыр ма пад' ез да мі вы ка на лі роў на за 

ме сяц. Як рас тлу ма чыў га лоў ны ін жы-
нер, экс пе ры мент па ка заў, што тэм пы 
мо гуць быць больш апе ра тыў ныя, але 
на столь кі сціс лыя тэр мі ны — гэ та, хут-
чэй, вы клю чэн не з пра ві лаў. Бо ёсць 
тэх ніч ныя нор мы, якія за клі ка ны зра біць 
дыс кам форт пад час пра вя дзен ня ра-

мон ту для жы ха роў до ма мі ні маль ным. 
Да та го ж мно гае за ле жыць ад пе ры я ду 
го да, ка лі па чаў ся ка пі таль ны ра монт: 
на ту раль на, у цёп лую па ру ён пра хо-
дзіць хут чэй. Да рэ чы, дзя ку ю чы вы ба-
ру ад каз ных пад рад чы каў, за пе ры яд 
экс пе ры мен та ў КУП «ЖКГ» па сту піў 

толь кі адзін зва рот, і тое тлу ма чаль на-
га ха рак та ру. Уво гу ле, за раз ка на лаў 
уза е ма дзе ян ня з мяс цо вы мі жы ха ра-
мі ве лі зар нае мност ва: па чы на ю чы ад 
пра вя дзен ня пра мых тэ ле фон ных лі ній і 
вы ез даў на мес ца, і за кан чва ю чы элект-

рон ны мі зва ро та мі і па пя ро вы мі ліс та мі. 

Су пра цоў ні кі прад пры ем ства піль на со-

чаць за тым, каб з на сель ніц твам быў 

на ла джа ны цес ны кан такт.

Ця пе раш ні пе ры яд мож на на зваць 

ад ным з са мых на пру жа ных у ра бо це 

КУП «ЖКГ». Ня гле дзя чы на тое, што 

ме сяч нік па на вя дзен ні па рад ку ў ста-

лі цы пас ля зі мо ва га пе ры я ду ўжо за-

вер ша ны, ак тыў ная ра бо та па доб ра-

ўпа рад ка ван ні пры да ма вых тэ ры то рый 

пра цяг ва ец ца — у цёп лую па ру го да 

яна пра хо дзіць пер ма нент на. Ця пер, 

як рас ка за ла на мес нік ды рэк та ра па 

доб ра ўпа рад ка ван ні і са ні тар ным 

утры ман ні жыл лё ва га фон ду Анас-

та сія ВА РАБ' Ё ВА, прад пры ем ства па-

ча ло лік ві да цыю кры тыч най ямач нас ці 

на два ра вых пад' ез дах і ра монт пе ша-

ход ных да ро жак. Ужо за вер ша на са-

ні тар нае і ама ла джаль нае аб ра за нне 

дрэў, пра цяг ва ец ца ра бо та па афар-

боў цы дзі ця ча га аб ста ля ван ня, ма лых 

ар хі тэк тур ных фор маў, ад наў лен не 
па шко джа ных га зо наў. На прык лад, па 

ад ра се ву лі ца Пля ха на ва, 30 мяс цо выя 
жы ха ры па ста ян на пар ка ва лі аў та ма-
бі лі на зя лё най зо не і раз' ез дзі лі яе да 
грун ту. Ця пер яна аб не се на жа ле за бе-
тон най дэ ка ра тыў най ага ро джай, пла-
ну юць ад на віць га зон. Са мы маш таб ны 
сё лет ні пра ект— аб наў лен не два ро вай 
тэ ры то рыі па ад ра се ву лі ца Пля ха на ва, 
79—81. Тут уста но вяць но вае дзі ця чае 
гуль ня вое аб ста ля ван не, спар тыў ную 
пля цоў ку, па бу ду юць да дат ко выя пар ко-
вач ныя мес цы. З'я віц ца по бач і дзі ця чая 
ве ла да рож ка з поў най інф ра струк ту рай. 
Та кая ўжо не каль кі га доў іс нуе ў два ры 
на ву лі цы Яку ба ва, 28 і ка рыс та ец ца 
вя лі кай па пу ляр нас цю: ту ды на ват пры-
хо дзяць на на ву чаль ныя за ня ткі вуч ні 
су сед ніх дзі ця чых са доў і школ.

Матэрыялы падрыхтавалі 
Дар'я КАСКО, Алена ДАЎЖАНОК. 

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
УНП 192610298.

Ня гле дзя чы на тое, што рэ фор ма 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 

па ча ла ся ў ста лі цы не каль кі га доў 

та му, не ўсе жы ха ры да гэ туль 

ра за бра лі ся ў яе тон ка сцях. Але 

гэ та не пе ра шка джае рэ фор ме быць 

дзейс най. Як пры зна ец ца ды рэк тар 

КУП «ЖКГ Ле нін ска га ра ё на г. Мін ска» 

Лю боў БУ КАТ КІ НА, коль касць зва ро таў 

гра ма дзян ідзе на спад, што, без умоў на, 

га лоў ны па каз чык 

у гэ тай сфе ры.

Га лоў ны ін жы нер ка му наль на га ўні тар на га прад пры ем ства «Жыл лё вая ка му наль ная гас па дар ка 
Ле нін ска га ра ё на г. Мін ска» Вік тар МУ РА ВІЦ КІ, на мес нік ды рэк та ра па доб ра ўпа рад ка ван ні 

і са ні тар ным утры ман ні жыл лё ва га фон ду Анас та сія ВА РАБ' Ё ВА (спра ва) і на мес нік ды рэк та ра 
па са цы яль ных пы тан нях і ра бо це з на сель ніц твам Вік то рыя СА ЎЛЕ ВІЧ (зле ва) на вы твор чай 

на ра дзе па пы тан нях пла на ва на га вы ка нан ня ра бот па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі з улі кам 
мер ка ван ня жы ха роў жы лых да моў Ле нін ска га ра ё на.

Спе цы я ліст ад дзе ла Ганна КІСЯЛЁВА ро біць 
па пя рэд ні аб мер пла ну е май да ра мон ту 

пе ша ход най да рож кі жы ло га до ма.

ДА СТУП НАСЦЬ ПА ЎСІХ КА НА ЛАХДА СТУП НАСЦЬ ПА ЎСІХ КА НА ЛАХ
«ЖКГ Ле нін ска га ра ё на» заў сё ды на су вя зі з мяс цо вы мі жы ха ра мі

Спе цы я ліс ты 
вы твор ча га 

ад дзе ла Кацярына СЯНКЕВІЧ 
(злева) і Алеся СІГАЕВА аб мяр коў ва юць 

пы тан ні па бя гу чым ра мон це ў рам ках 
тэ ры та ры яль най пры на леж нас ці жы лых да моў.

— Пётр Мі ка ла е віч, якім 

сфе рам у раз віц ці ра ё на на 

ця пе раш ні мо мант удзя ля ец-

ца най больш піль ная ўва га?

— Вя до ма, пра ца ваць эфек тыў на мож на 

толь кі, ка лі не вы пус каць з по ля зро ку ні 

адзін з кі рун каў. Але я ха цеў бы вы лу чыць 

дзве сфе ры, якія зна хо дзяц ца на асаб лі вым 

кант ро лі, — гэ та эка на міч ны блок і жыл лё-

ва-ка му наль ная гас па дар ка. Што да ра бо-

ты прад пры ем стваў і ар га ні за цый ра ё на, то 

ад іх па спя хо вас ці за ле жыць даб ра быт усіх 

жы ха роў. Та му га лоў ная за да ча, каб яны 

функ цы я на ва лі ста біль на і бы лі кан ку рэн та-

здоль ныя, мы, з бо ку ад мі ніст ра цыі, імк нём-

ся аказ ваць ім уся ля кую пад трым ку.

У дру гім кі рун ку — жыл лё ва-ка му наль-

най гас па дар цы — най больш пы тан няў 

паў стае з ка пі таль ным ра мон там жыл ля, 

уцяп лен нем і тэр ма рэ на ва цы яй жы ло га 

фон ду і ра мон там пад' ез даў. Усе праб ле мы 
зні ка юць, як толь кі пад рад ныя ар га ні за цыі 

па чы на юць вы кон ваць свае аба вяз кі ў поў-
най ме ры. Да рэ чы, Ле нін скі ра ён адзі ны ў 
го ра дзе ле тась зні зіў коль касць зва ро таў 

гра ма дзян па пы тан нях ЖКГ. Гэ та вы нік мэ-

та на кі ра ва най пра цы: мы па вя лі чы лі коль-

касць су стрэч з на сель ніц твам, пе ра нес лі 

іх на больш поз ні, зруч ны для боль шас ці 

час, уз мац ні лі кант роль за аб вест ка мі аб 

гэ тых схо дах.

— Да рэ чы, пра сфе ру ЖКГ. Як вы за-

раз ацэнь ва е це вы ні кі рэ фор мы?

— Ад на знач на ёсць ад чу валь нае па ляп-

шэн не. Ад нак рэ фор ма не па спе ла за вяр-

шыц ца, як змя ні лі ся па ды хо ды да та го ж ка-

пі таль на га ра мон ту. На прык лад, уцяп лен не 

да моў ця пер пра хо дзіць за кошт жы ха роў, 

гэ та ж да ты чыц ца і ра мон таў пад' ез даў. 

Вя до ма, пы тан няў уз ні кае ма са. Хоць у 

тых жа ма лых га ра дах та кая сіс тэ ма вы ка-

рыс тоў ва ла ся заў сё ды. Не ўсе мяс цо выя 

жы ха ры хо чуць уні каць у гэ тыя пра цэ сы і 

са ма стой на ра біць неш та для па ляп шэн ня 

ўмоў жыц ця. На прык лад, ця пер у якас ці 

экс пе ры мен та пра па ну юць уста лёў ваць ка-

ме ры ві дэа на зі ран ня ў мес цах пра вя дзен ня 

кап ра мон ту. На мой по гляд, гэ та ліш няе: 

ёсць аба вя зак за каз чы ка кант ра ля ваць ход 

ра бот і аба вя зак пад рад чы ка ад каз ваць за 

вы нік, трэ ці бок у гэ тых уза е ма ад но сі нах 
не па трэб ны. А вось уста ля ваць ка ме ры 

ў пад' ез дзе ў но ва бу доў лі або пас ля ра мон-
ту, лі чу, вель мі ка рыс на. Каб лю дзі ад чу ва лі 
ад каз насць за свае ўчын кі і не ста ві лі ся па-
вар вар ску да вы ні каў чу жой пра цы.

— Ле нін скі ра ён пра цяг вае па паў няц-
ца но вым жыл лём. А якія аб' ек ты інф ра-
струк ту ры з'я вяц ца тут у най блі жэй шы 
час?

— Так, са праў ды, ле тась мы ня дрэн на 
спра ца ва лі па бу даў ніц тве жыл ля: увя лі ў 
экс плу а та цыю 61 ты ся чу мет раў квад рат-
ных. Сё ле та за да чы не каль кі ін шыя — пад-
рых тоў ка пля цоў кі пад бу ду чае бу даў ніц тва: 
рас чы шча ем тэ ры то рыю, пра во дзім сет кі, 
раз ві ва ем транс парт ную інф ра струк ту ру. 
Да на ступ на га го да мы бу дзем га то вы ак-
тыў на пра ца ваць у ча ты рох мік ра ра ё нах. 
На пра ця гу 10 га доў пла ну ем па бу да ваць 
яшчэ 600 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля. 

У ад ной толь кі Ло шы цы за мест ця пе раш ніх 
43 ты сяч ча ла век па він на па ся ліц ца 80 ты-
сяч. Што, ад па вед на, цяг не за са бой зме ны 
і ў інф ра струк ту ры.

Так, на лі пень у нас за пла на ва на ад-
крыц цё но ва га дзі ця ча га сад ка. Сё ле та 

пры сту пім да бу даў ніц тва яшчэ ад на го са-
да і шко лы, ужо вый шлі на пра ек та ван не 
дзі ця чай па лі клі ні кі і спар тыў на-азда раў-

лен ча га цэнт ра з ба сей нам ты пу «Ман да-

рын». Ма дэр ні зу ец ца і ФАК «Се раб ран ка». 

Тут з'я віц ца 13 тэ ніс ных кор таў, ме ды цын скі 

цэнтр, бу дзе аб ноў ле ны ба сейн, ужо ад-

кры тая трэ на жор ная за ла. Та ко га аб' ек та 

ў Мін ску яшчэ ня ма.

У гэ тым ме ся цы па чаў пра ца ваць Мін скі 

га рад скі Па лац куль ту ры, які ў хо дзе бу даў-

ніц тва на зы ваў ся ДК «Ло шыц кі». Уста но ва 

та ко га пла на бы ла прос та не аб ход ная ра ё-

ну, ду маю, яна па спя хо ва спра віц ца з усі мі 

ус кла дзе ны мі на яе за да ча мі.

Тое, чым са праў ды га на рыц ца Ле нін скі 

ра ён, дык гэ та раз ві тая ве ла інф ра струк-

ту ра. Па на шым ра ё не пра хо дзіць 15,5 км 

ве ла да рож кі, а ка лі ўлі чыць усе да рож кі, 

якія раз ме шча ны па пе ша ход ным су вя зях, 

уво гу ле 35,7 км. Ле тась мы на рэш це звя-

за лі Ло шы цу з Се раб ран кай, сё ле та на па-

рад ку дня ўста ноў ка ў два рах ве ла га ра жоў, 

дзе за аба ненц кую пла ту ў 3 руб лі мож на 

бу дзе за хоў ваць ро вар.

— Ка лі га ва рыць пра эка но мі ку, на 

якія рын кі збы ту за раз ары ен ту ец ца 

ра ён?

— Прад пры ем ствы ра ё на да ня даў ня га 

ча су па стаў ля лі сваю пра дук цыю ў 55 кра ін 

све ту. Не ўтой ваю, што 88 % па ста вак ідзе 

на ра сій скі ры нак. Але мы раз ві ва ем і но выя 

на прам кі, толь кі сё ле та ў спіс парт нё раў да-

да ло ся 14 но вых кра ін. Да рэ чы, най боль шы 

пры рост з іх да лі Вір гін скія аст ра вы. Так са ма 

па ча лі пра ца ваць з Азер бай джа нам, Уз бе кі-

ста нам, Мал до вай, Ар ме ні яй, Ку бай, Ке ні яй, 

ААЭ, Сер бі яй — геа гра фія па ста вак са праў-

ды шы ро кая. На май за пла-

на ва на па езд ка дэ ле га цыі 

Ле нін ска га ра ё на ў Кі тай, дзе 
бу дзе пад пі са на па гад нен не 
аб су пра цоў ніц тве з ра ё нам 
Сі чэн го ра да Пе кін.

— Вяр та ю чы ся да па-
чат ку на шай раз мо вы. 
Ле нін скі ра ён за няў трэ-
цяе мес ца ў га рад скім 
са цы яль на-эка на міч ным 
спа бор ніц тве. Якія прад-
пры ем ствы і ар га ні за цыі 
па спры я лі гэ та му ў най-
боль шай сту пе ні?

— Мы што год пра во дзім 
сваё ўнут ра нае спа бор ніц-
тва, пе ра мож цы яко га за-
но сяц ца на Дош ку го на ру. 
Сё ле та ся род іх ака за лі ся 
СА АТ «Ка му нар ка», ААТ 
«Мінск Крыш таль» — кі-
ру ю чая кам па нія хол дын га 
«Мінск Крыш таль Груп», 
СТАА «Бел ра сін тэр», ПУП 
«Ды буд Тэх ні ка», ТАА «Аў-
та лай тэкс прэс», УП «Мінск -
інжпра ект», КУП «Жыл лё-
вая ка му наль ная гас па дар ка 
Ле нін ска га ра ё на г. Мін ска», 

Цэнтр ка рэк цый на-раз віц цё ва га на ву чан ня 

і рэ абі лі та цыі Ле нін ска га ра ё на, гім на зія № 

1 імя Ф. Ска ры ны, Га рад скі клі ніч ны дзі ця-

чы псі хі ят рыч ны дыс пан сер, Га рад скі цэнтр 

алім пій ска га рэ зер ву па вяс ляр ных ві дах 
спор ту і На цы я наль ны мас тац кі му зей.

Гім на зія, якая но сіць га на ро-

вае імя Фран цыс ка Ска ры ны, 

з'яў ля ец ца ад ной з най леп-

шых на ву чаль ных уста ноў не 

толь кі Ле нін ска га ра ё на, але і 

ўся го Мін ска. Пры за выя мес цы 

на рэс пуб лі кан скіх эта пах алім-

пі яд, пе ра мо гі ў між на род ных 

кон кур сах, удзел у прэ стыж-

ных кан фе рэн цы ях — пер шыя 

кро кі да гэ тых пос пе хаў гім на-

зіс ты ро біць яшчэ ў па чат ко вай 

шко ле.

Тон ву чо бе і вы ха ван ню за дае 

энер гіч ны ды рэк тар на ву чаль най 

уста но вы На тал ля БУШ НАЯ — за-

слу жа ны на стаў нік Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь і вы дат нік аду ка цыі кра ін 

СНД. Па сло вах кі раў ні ка, ка лян-

дар знач ных па дзей і што га до вых 

ме ра пры ем стваў звы чай на рас пі-

са ны ў гім на зіі на год на пе рад. Ад-

но з са мых маш таб ных — кон курс 

эка ла гіч ных пра ек таў на анг лій-
скай мо ве, які пра во дзіц ца 
ўжо 10 га доў. Што год ён збі-
рае ка ля ста ўдзель ні каў не 
толь кі са ста лі цы, але і з усёй 
Бе ла ру сі і на ват за меж жа. 
Ме ра пры ем ства пра хо дзіць 
у фар ма це стэн да вай аба-
ро ны. Удзель ні кі са ма стой на 
вы раб ля юць пост ары і рых-
ту юць да іх прэ зен та цыі. Да 
ўдзе лу да пус ка юц ца вуч ні 
па чы на ю чы з пя та га кла са. 
Пры гэ тым у жу ры кон кур су 
не толь кі во пыт ныя пе да го-
гі, але і вы клад чы кі про філь-
ных фа куль тэ таў вы шэй шай 
шко лы.

Да рэ чы, ма лод шыя школь ні кі 
так са ма ак тыў на зай ма юц ца да-
след чай пра цай — для іх што год 
пра во дзіц ца фес ты валь дзі ця чых 
іні цы я тыў для да сяг нен ня мэт устой-
лі ва га раз віц ця так са ма ў фар ма це 

стэн да вай аба ро ны. Дыя па зон там 
вель мі шы ро кі: ад уплы ву ка лы ха-
нак на сон дзі ця ці да аб грун та ван-
ня шко ды ма біль ных тэ ле фо наў для 
зда роўя.

Але на ву ко ва-прак тыч ная дзей-
насць — да лё ка не адзі нае, у чым 
пра яў ля юць ся бе гім на зіс ты. Так, на 
ба зе на ву чаль най уста но вы дзей ні-
чае біб лі я тэ ка, якой пры пад трым-
цы Ра сій ска га фон ду куль ту ры бы-
ло пры свое на імя Сяр гея Мі хал ко ва. 
Зра зу ме ла, у гім на зіі да гэ та га пісь-
мен ні ка асаб лі ва тра пят кое стаў лен-
не. Так, зу сім ня даў на вуч ні дру го-
га кла са пры пад трым цы клас на га 
кі раў ні ка пад рых та ва лі збор нік эсэ 
пад наз вай «Мі хал коў і мы». Кож ны 
ву чань на пі саў вод гук на най больш 
упа да ба ны ім твор аў та ра, які пра-
ілюст ра ваў улас ны мі ма люн ка мі. 
Кні га атры ма ла ся вель мі пры го жай 
і ці ка вай — да за дан ня ўсе па ды шлі 
з вя лі кім эн ту зі яз мам і ўжо пла ну юць 
зра біць се рыю.

Твор чы па ды ход пра соч ва ец ца 

на ват у афарм лен ні гім на зіі. Так, 

на пя рэ дад ні 950-га до ва га юбі лею 

ста лі цы тут з'я ві лі ся ін тэр ак тыў ныя 

тэ ма тыч ныя стэн ды. Дзя ку ю чы вы-

ка ры стан ню тэх на ло гіі да поў не най 

рэ аль нас ці пры на вя дзен ні на та кі 

стэнд смарт фо на ён... «ажы вае». 

Та кім чы нам мож на не толь кі па чы-

таць ін фар ма цыю, але і па гля дзець 

ві дэа ро лік. У пла нах — ства рыць ін-

тэр ак тыў ныя стэн ды па кож ным са-

цы яль на знач ным пра ек це шко лы. 

На прык лад, аб ва лан цёр скай пра-
цы ў ін тэр на це для дзя цей з 
асаб лі вас ця мі псі ха-фі зіч на-
га га раз віц ця і ня сен ні вах ты 
па мя ці ка ля Веч на га агню.

За раз жа ўба чыць усе га-
лоў ныя да сяг нен ні та ле на ві тых 
гім на зіс таў мож на на «лес ві цы 
пос пе ху». На су праць кож най 
пры ступ кі тут раз ме шча ныя 
здым кі вуч няў, якія пра яві лі 
ся бе ў роз ных на прам ках на 
пра ця гу на ву чаль на га го да. 
«Ве да е це, дзе ці час та ка жуць, 
што та кі на гляд ны прык лад — 
гэ та най леп шы ма ты ва тар для 
іх», — пад крэс лі ла На тал ля 
Ула дзі мі ра ўна.

Праз Цэнтр ка рэк цый на-раз ві ццёвага на ву-
чан ня і рэ абі лі та цыі Ле нін ска га ра ё на г. Мін-
ска пра хо дзяць усе дзе ці з асаб лі вас ця мі 
псі хафі зіч на га раз віц ця. За раз іх у ра ё не 
больў за тры ты сячы. Тут пра цуе ка ман да 
спе цы я ліс таў: на стаў ні кі-дэ фек то ла гі, псі-
хо ла гі, ме ды цын скія ра бот ні кі, якія аказ ва-
юць дзе цям усю маг чы мую да па мо гу.

— Чым ра ней па чаць ка рэк цый ныя за ня ткі, тым 
больш шан цаў на іс тот ны пра грэс. На шчас це, ця-
пер баць кі ста но вяц ца больш аба зна ны мі ў гэ тых 
пы тан нях і пры вод зяць дзя цей да нас у ран нім 
уз рос це. На ба зе цэнт ра пра вод зяц ца за ня ткі з 
дзець мі з са мы мі роз ны мі асаб лі вас ця мі раз віц-
ця: па ру шэн ня мі слы ху, зро ку, апор на-ру халь на-
га апа ра ту, псі хі кі. Так са ма дзей ні чае гру па для 
да школь ні каў і тры спе цы яль ныя 
кла сы, — рас каз вае ды рэк тар 
Цэнт ра ка рэк цый на-раз ві валь-
на га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі 
Ле нін ска га ра ё на г. Мін ска Тац-
ця на ПІ ВА ВАР ЧЫК.

Дзе ці да трох га доў пры хо-
дзяць на за ня ткі ра зам з баць-
ка мі. У ад ной гру пе збі ра ец ца да 
20 ма лых, якія ву чац ца мець зно-
сі ны не толь кі ад но з ад ным, але 
ў пер шую чар гу са сва і мі баць-
ка мі. Да рос лым так са ма па трэб-
ныя рэ ка мен да цыі, як пра віль на 
ўза е ма дзей ні чаць з асаб лі вым 
дзі цем. Ле тась у гру пу за ку пі лі 
но вае аб ста ля ван не, якое пра цуе 
на асно ве сэн сар най ін тэ гра цыі. 
Пе да го гі ад зна ча юць яго іс тот-
ную да па мо гу. На прык лад, ад но 
з пры ста са ван няў — ко кан-яй ка, 

дзе дзі ця ад чу вае ся бе як у чэ ра ве ма-
ці. Асаб лі ва ка рыс нае яно для дзя цей з 
аў тыз мам, якія, дзя ку ю чы кан струк цыі, 
ву чац ца ад чу ваць ме жы свай го це ла. 
Акра мя су пер су час на га аб ста ля ван ня, 
у цэнт ры шмат ме та дыч ных да па мож-
ні каў, пры чым знач ную част ку з іх пе-
да го гі ро біць са ма стой на.

Цэнтр ка рэк цый на га на ву чан ня быў 
ство ра ны 19 га доў та му, а яго ды рэк-
тар, Тац ця на Ба ры саў на, прый шла сю-
ды на пра цу ўся го на год паз ней. Не 
дзіў на, што пра дзей насць уста но вы 

яна ве дае аб са лют на ўсё, пры чым не толь кі яе 

фар маль ныя склад ні кі, але і гіс то рыю кож на га 

вуч ня. Так, у кла се, дзе ву чац ца дзе ці з асаб лі вас-

ця мі апор на-ру халь на га апа ра ту, яна рас каз вае аб 
тым, як ар га ні за ва ны за ня ткі, хто 
з дзя цей якіх вы ні каў да сяг нуў за 
час на ву чан ня:

— Дзе ці ста но вяц ца больш 
та ва рыс кі мі, атрым лі ва юць на-
вы кі пе ра да чы сіг на лаў з да па-
мо гай аль тэр на тыў най ка му ні-
ка цыі: жэс таў, по гля даў. На ват 
лю бы не пад рых та ва ны ча ла век 
змо жа зра зу мець, што яму хо-
чуць ска заць, а пе да го гі ін тэр-
прэ ту юць вы каз ван ні ва ўсіх 
пад ра бяз нас цях. Ка лі ра ней 
мно гія баць кі з асця ро гай бра лі 
з са бой дзя цей у мес цы ма са-
ва га збо ру лю дзей, то ця пер з 
за да валь нен нем на вед ва юць 
з імі цырк і пар кі. Дзе ці на ват 
ра зу ме юць гу мар і з ра дас цю 
на яго рэ агу юць, — ад зна чае 
Тац ця на Ба ры саў на.

У кла се ма лыя зна хо дзяц ца па 10 га дзін у дзень. 

Акра мя на ву чан ня вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца іх фі-

зіч на му раз віц цю. Так, у за ле адап тыў най фі зіч най 

куль ту ры хлоп чы кі і дзяў чат кі вы кон ва юць шмат 

прак ты ка ван няў, якія паў та ра юць ба за выя бы та-

выя дзе ян ні. Але лю бі мыя мес цы дзя цей — гэ та 

арэ лі са спе цы яль най фік са цы яй і трэ на жор Гро са, 

у якім дзе ці з ДЦП мо гуць пры няць вер ты каль нае 

ста но ві шча і на ват зра біць не каль кі кро каў. На су-

праць спе цы яль на ўста ля ва лі люс тэр ка, а по бач 

па кла лі фіт бол, каб ства ра ла ся ад чу ван не гуль ні ў 

фут бол. «Вы б ба чы лі, коль кі шчы рай ра дас ці гэ та 

вы клі кае!» — усмі ха ец ца ды рэк тар.

Так са ма ак цэнт ро біц ца і на пра цоў ным на-

ву чан ні. Дзя цей ву чаць ка рыс тац ца пы ла со сам, 

праль най ма шы най, са ма стой на за вар ваць чай і 

ра за гра ваць ежу. «Яны заў сё ды бу дуць мець па-

трэ бу ў пад трым цы, але на ша за да ча — даць ім 

як ма га больш са ма стой нас ці».

Пас ля 18 га доў ма ла дых лю дзей пе ра на кі-
роў ва юць у тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, з якім цес на су пра-
цоў ні чае ўста но ва аду ка цыі. І дзя ку ю чы су мес ным 

ме ра пры ем ствам імк нец ца не вы пус каць з ві ду 

сва іх вы пуск ні коў.

 У ТЭ МУ
Як рас ка за ла на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня, 

за гад чык сек та ра эка на міч на га раз віц ця і ана лі зу 
ўпраў лен ня эка но мі кі Тац ця на ВА РАБ' Ё ВА, ле тась 
Ле нін скі ра ён вы ка наў усе асноў ныя эка на міч ныя па-
каз чы кі. Па аб' ёме экс пар ту та ва раў і па слуг рост іс тот-
на пе ра вы сіў ча кан ні. Уся го ў ра ё не дзей ні чае больш 
за 5,5 ты ся чы ар га ні за цый, за рэ гіст ра ва на больш за 
7,2 ты ся чы ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. Пас ля 
ўступ лен ня ў сі лу Дэ крэ та № 7 іс тот на вы рас ла коль-
касць фі зіч ных асоб, якія зай ма юц ца прад пры маль ніц-
кай дзей нас цю без рэ гіст ра цыі, але рэ гу ляр на пла цяць 
па да ткі — ця пер іх ка ля 18 ты сяч.

І са мі прад пры маль ні кі і прад пры ем ствы, і пра дук-
цыя, якую яны вы раб ля юць, не раз ста на ві лі ся лаў-
рэ а та мі га рад скіх і рэс пуб лі кан скіх кон кур саў. Так, пра дук ты пя ці прад пры ем стваў 
ра ё на бы лі пры зна ныя най леп шы мі та ва ра мі 2017 го да ў хар чо вай га лі не. Вы хад цы з 
Ле нін ска га ра ё на так са ма атрым лі ва лі зван не прад пры маль нік го да. Да рэ чы, тут ро-
біц ца ўсё, каб пад тры маць іні цы я ты вы мяс цо вых жы ха роў па ад крыц ці сва ёй спра вы. 
У ра ё не пра цуе во сем цэнт раў пад трым кі прад пры маль ніц тва, ку ды мо жа звяр нуц ца 
лю бы ах вот ны. Нездар ма толь кі за апош нія два га ды ў ра ё не з'я ві ла ся амаль 2 ты ся чы 
но вых ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў і ка ля 800 юры дыч ных асоб, а так са ма бы ло 
ство ра на 5 ты сяч но вых пра цоў ных мес цаў.

Па вы ні ках га рад ско га 
са цы яль на-эка на міч на-
га спа бор ніц тва Ле нін скі 
ра ён ста лі цы ўжо не-
каль кі га доў за пар ува-
хо дзіць у трой ку най леп-
шых. Мы па га ва ры лі з кі-
раў ні ком ад мі ніст ра цыі 
ра ё на Пят ром ШОС ТА-
КАМ аб тым, дзя ку ю чы 
ка му ўда ло ся да сяг нуць 
та кіх вы со кіх вы ні каў і 
якія зме ны ў хут кім ча-
се за кра нуць ра ён.

УСЁ ДЛЯ КАМ ФОРТ НА ГА ЖЫЦ ЦЯ
Ста ліч ная гім на зія № 1 

умее здзіў ляць

Аду ка цыяАду ка цыя  

Пісь мен ні кі-дру гак лас ні кі 
і «жы выя» стэн ды

Са цы яль ная пад трым каСа цы яль ная пад трым ка  

«На ша за да ча — даць ім 
як ма га больш са ма стой нас ці»

Як пе да го гі з вя лі кай ду шой 
да па ма га юць асаб лі вым дзе цям

Выкладчыкі разам з прызёрамі Рэспубліканскага этапу алімпіяд.

Сацыяльны педагог, інструктар-
метадыст па фізічнай рэабілітацыі 

Алена ФЕДАРЭНКА праводзіць 
карэкцыйна-развіваючы занятак.

Дырэктар цэнтра Таццяна ПІВАВАРЧЫК (злева) 
разам з выхавальнікам Алесяй МІХЕЕВАЙ (справа) 

падчас заняткаў з дзецьмі старшай групы.

Марк КО ДЗЕ НЕЎ, ву чань 5 кла са, ства-
рыў ра зам з баць ка мі дзе ю чы ма кет 
дру кар ска га стан ка ча соў Ска ры ны.

Люд мі ла БУ ШУ Е ВА са сва і мі на ву чэн ца мі 
Ксе ні яй ХРАМ ЦО ВАЙ і Анд рэ ем СА ДОЎ СКІМ 

ства ры лі кні гу сва іх вод гу каў да тво раў 
С. Мі хал ко ва з аў тар скі мі ілюст ра цы я мі. 

А Анд рэй пры ду маў ма тэ ма тыч ныя 
шыф роў кі па тво рах пісь мен ні ка.
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