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ЗА ХА ВАЦЬ ЗА ХА ВАЦЬ 
І ПРЫ МНО ЖЫЦЬ І ПРЫ МНО ЖЫЦЬ 

ЗДА БЫТ КІ,ЗДА БЫТ КІ,
або Жыць у вёс цы, як у го ра дзе

Ба раў лян скі сель са вет хут чэй на гад вае са бой буй ны 
ра ён ны цэнтр. У ва сям нац ца ці на се ле ных пунк тах 
пра жы вае амаль 60 ты сяч ча ла век. За апош нія 

пяць га доў коль касць на сель ніц тва па вя лі чы ла ся больш 
як на 20 ты сяч, а за мі ну лы год — на 3000.

Бяс спрэч на, лю дзі хо чуць жыць, як у го ра дзе, у кам-
форт ных умо вах, мець по бач і дзі ця чыя сад кі, і шко лы, 
і ма га зі ны, і ўлад ка ва ныя да ро гі.

— Апош нім ча сам, лі та раль на за тры-ча ты ры га ды, у 
Ба раў ля нах шмат зроб ле на па доб ра ўпа рад ка ван ні, рэ кан-
струк цыі асноў ных да рог, два ро вых тэ ры то рый, ра мон це 
ўста ноў ахо вы зда роўя, аду ка цыі з доб ра ўпа рад ка ван-
нем іх тэ ры то рый. Па бу да ва на і ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
45 шмат ква тэр ных жы лых да моў, — ка жа стар шы ня Ба-
раў лян ска га сель вы кан ка ма Жан на ВЕ РА БЕЙ. — Та му 
асноў ная за да ча ор га наў мяс цо вай ула ды — ра зам з жы ха-
ра мі за ха ваць і пры мно жыць тое, што ма ем, і на кі ра ваць 
усе на ма ган ні на ра шэн не пы тан няў па раз віц ці перш за ўсё 
са цы яль най інф ра струк ту ры, якая ад ста ва ла ад бу даў ніц-
тва жыл ля. За апош нія тры га ды ўзве дзе ны тры дзі ця чыя 
сад кі — адзін ў вёс цы Лес каў ка і два ў мік ра ра ё не Но вая 
Ба ра вая, што ў вёс цы Ко пі шча, а так са ма — ся рэд няя шко-
ла на 720 мес цаў у Лес каў цы. Ця пер бу ду ец ца да школь ная 
дзі ця чая ўста но ва на 240 мес цаў у ра ё не ву лі цы 40 га доў 
Пе ра мо гі ў Ба раў ля нах. Па пя рэд ні тэр мін зда чы яе ў снеж ні 
2019-га. У пла нах — ву чэб на-пе да га гіч ны комп лекс «Дзі ця-
чы сад—ся рэд няя шко ла» за кошт срод каў го ра да Мін ска ў 
ра ё не ву лі цы Жам чуж най у вёс цы Ба раў ля ны.

Ба раў ля ны на зы ва юць ме ды цын скім цэнт рам на шай 
кра і ны. І гэ та са праў ды так. Сю ды едуць на аб сле да ван не 
і ля чэн не жы ха ры не толь кі Мінск ага ра ё на і цэнт раль на га 
рэ гі ё на, але і ўсёй Бе ла ру сі. Та му на спе ла не аб ход насць 
па шы рэн ня ме ды цын скіх па слуг. Ужо ўве дзе ны ў дзе ян не 
і пра цуе на поў ную ма гут насць тэ ра пеў тыч ны кор пус на 
180 лож каў у Мін скай цэнт раль най ра ён най баль ні цы з 
су час ным рэ ані ма цый ным ад дзя лен нем, асна шча ным 
па апош ніх па тра ба ван нях. Ця пер пра вод зяц ца пра ект -
на-вы шу каль ныя ра бо ты па бу даў ніц тве кор пу са 
на 800 на вед ван няў у зме ну ў ра ён най па лі клі ні цы.

— Хо чац ца, каб ва ўста но вах ахо вы зда роўя пра ца ва лі 
пра фе сій ныя кад ры. Але мы ра зу ме ем, што для гэ та га 
трэ ба ства рыць умо вы і перш за ўсё — для пра жы ван ня, — 
лі чыць Жан на Аляк санд раў на.

Лі та раль на ня даў на ад кры ты ін тэр нат на 116 мес цаў для
ра бот ні каў дзі ця чай аб лас ной клі ніч най баль ні цы. Уз во-
д зяц ца тры ін тэр на ты ў Лес каў цы больш, чым на 300 ква тэр 
ма ла ся мей на га ты пу, пры зна ча ныя для мед ра бот ні каў. 
Ідзе да за вяр шэн ня бу даў ніц тва двух да моў для су пра цоў-
ні каў дзі ця чай аб лас ной клі ніч най баль ні цы ў ка а пе ра ты ве 
«Друж ны-2011». Ня даў на на ба зе ад на го з кар пу соў бы ло га 
до ма ад па чын ку ка ля Аст ра шыц ка га Га рад ка пас ля рэ-
кан струк цыі ад крыў ся ін тэр нат для ра бот ні каў аб лас ной 
клі ніч най баль ні цы. На тэ ры то рыі Рэс пуб лі кан ска га на ву ко-
ва-прак тыч на га цэнт ра ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі 
імя Аляк санд ра ва вя дзец ца рэ кан струк цыя хар чо ва га бло-
ка, ста ло вай, тут бу дуць аб ста ля ва ны гас ці ніч ныя ну ма ры 
для тых, хто су пра ва джае хво рых, што дасць маг чы масць 
ім зна хо дзіц ца по бач з род ны мі, бліз кі мі.

Да во лі ды на міч на раз ві ва ец ца і та кі на се ле ны пункт 
як Ко пі шча, дзе лі та раль на за не каль кі га доў вы рас мік-
ра ра ён Но вая Ба ра вая. Кам па нія А-100 у ме жах ін вес ты-
цый на га да га во ра пра цяг вае яго за бу до ву. Да 2030 го да 
тут бу дзе ўзве дзе на 830 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля. 
Па ра лель на бу ду юц ца аб' ек ты са цы яль на га ран та ва на га 
пры зна чэн ня: дзі ця чыя сад кі, шко лы, па лі клі ні ка. У 2020-м 
пла ну ец ца ад крыць ся рэд нюю шко лу на 1020 мес цаў.

Сфе ра ганд лю і па слуг толь кі ў аг ра га рад ку Ляс ны і 
вёс цы Ба раў ля ны прад стаў ле на больш чым 100 ар га ні за-
цы я мі роз ніч на га ганд лю і больш як 20 прад пры ем ства мі 
гра мад ска га хар ча ван ня. Іх пло шчы па ста ян на па вя ліч ва-
юц ца за кошт дзей нас ці суб' ек таў ма ло га прад пры маль-
ніц тва. У не да лё кай перс пек ты ве пры вы ез дзе з Ба раў лян 
ад крые дзве ры шмат функ цы я наль ны ганд лё вы комп-
лекс, дзе бу дзе ство ра на ка ля 200 ра бо чых мес цаў.

Вя до ма, у пы тан нях доб ра ўпа рад ка ван ня на се ле ных 
пунк таў шмат да па ма га юць стар шы ні сель вы кан ка ма дэ-
пу та ты, іх вы бра на пят нац цаць, ор га ны тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня, ста рас ты вё сак, стар шы ні 
ка лек ты ваў ін ды ві ду аль най за бу до вы (КІЗ) і ра ё наў ін-
ды ві ду аль най за бу до вы (РІЗ). Яны вя дуць ра бо ту з гра-
ма дзя на мі па ўлад ка ван ні да рог з раў на до ле вым удзе лам 
лю дзей і дзяр жа вы. «А іні цы я ты ва пры ват на-парт нёр скіх 
ад но сін на ле жыць стар шы ні Мінск ага рай вы кан ка ма Іва-
ну Круп ко, — кан ста туе Жан на Ве ра бей. — Жы ха ры сва і мі 
сі ла мі пад сы па юць ву лі цы пяс ча на-гра вій най су мес сю, вя-
дуць пад рых тоў чыя ра бо ты для ас фаль та ван ня. А цвёр дае 
па крыц цё ўклад ва ец ца за кошт бюд жэт ных срод каў».

У ра ё не ін ды ві ду аль най за бу до вы ў Лес каў цы та кім 
чы нам за ас фаль та ва на шэсць ву ліц, столь кі ж з'я віц ца і 
ў вёс цы Дроз да ва, а таксама тры ў вёс цы Чар цяж.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

не ўзні ка ла. Як за ся лі лі ся — 
так усё і за ста ло ся. Пе ра-
 крыц це па між пер шым па-
вер хам і ін шы мі зроб ле на з 
па вы ша най гу ка іза ля цы яй. 
За паў та ра го да су сед ства 
ўво гу ле не бы ло ўза ем ных 
скар гаў. Ка лі жы ха ры до-
ма ро бяць ра мон ты — мы 
іх не чу ем. Ня ма ні я кіх 
на ра кан няў і на тое, што 
мы з дзець мі ро бім свя ты 
з му зы кай на пля цоў цы 
сад ка. Што да ты чыц ца 
вен ты ля цыі, яе ка на лы 
з дзі ця ча га сад ка вы ве-
дзе ны асоб на і не пе ра-
ся ка юц ца з вен ты ля цы яй 
жы лой зо ны. Ад па вед на 
зроб ле на і ка на лі за цый-
ная сіс тэ ма. Пры гэ тым у 
нас ёсць свая праль ная, 
харч блок з цэ ха мі, сту-
дыя для за ня ткаў тан-
ца мі, му зы кай і гім нас-
ты кай... Зра зу ме ла ж, 
стан дарт ныя спаль ныя 
і гуль ня выя па коі, раз-
дзя валь ні і сан вуз лы, 
якія ад па вя да юць усім 
са ні тар ным нор мам. Ва 
ўсіх па мяш кан нях, дзе 
зна хо дзяц ца дзе ці, аб-
ста ля ва ныя пад ло гі з 
па да грэ вам.

Да та го ж пры аздаб-
лен ні ўжы ва лі ся са мыя 
су час ныя ма тэ ры я лы. Пры 
вон ка вым доб ра ўпа рад-
ка ван ні вы ка рыс тоў ваў ся 
ру лон ны га зон. Спар тыў-
ная пля цоў ка з мяк кім па-
крыц цём, плюс вон ка вае 
асвят лен не, сіс тэ мы ві дэа-
на зі ран ня і аб вя шчэн ня 
пра па жар.

У Го мель скім ДБК га-
во раць, што ідэя — эка-
на міч на вы гад ная: та кі 
ва ры янт не ўплы вае на 
кошт квад рат на га мет ра 
для па куп ні коў ква тэр. Да 
та го ж, кан цэп цыя вы клю-
чае вы дат кі на бу даў ніц тва 
ка му ні ка цый і ад на ча со ва 
вы ра шае праб ле му кро-

ка вай да ступ нас ці ўста ноў 
да школь най аду ка цыі.

Дзі ця чая ўста но ва мо-
жа быць і тан ней шай, але ж 
для гэ та га вар та пе ра-
 гле дзець іс ну ю чыя аб ме-
жа ван ні, па вод ле якіх ва 
ўбу да ва ных па мяш кан-
нях жы ло га до ма нель га 
раз мя шчаць да школь ную 
ўста но ву даў жы нёй больш 
як 90 мет раў. Та ды мож-
на бу дзе ўбу доў ваць сад кі 

ў шмат сек цый ныя да мы 
і аб ста лёў ваць хар ча-
б лок і ін шыя да па мож ныя 
па мяш кан ні на боль шую 
коль касць дзі ця чых груп.

— Во пыт сад ка № 100 
ужо лі чыц ца па спя хо вым, 
і ён пры цяг вае шмат ува гі, — 
ад зна чае на мес нік ге-
не раль на га ды рэк та ра 
па бу даў ніц тве Го мель-
ска га до ма бу даў ні ча-
га кам бі на та Ула дзі мір 
ФА ЛЕЙ ЧЫК. — Час та ці-
ка вяц ца маг чы мас цю ў 
тым жа фар ма це ўбу да-
ваць не толь кі са док, але 
і па лі клі ні ку, на прык лад. 
Уво гу ле та кія ідэі вы ра ша-
юц ца на пра ця гу пэў на га 
тэр мі ну — па трэб ны час на 

ад вя дзен не зям лі і пра ек-
та ван не.

Тым ча сам і жы ха ры 
104-га мік ра ра ё на На ва-

бе ліц ка га ра ё на Го ме ля 
да ча ка лі ся ад крыц ця яс-
ляў-сад ка № 50. Бу даў-
ніц тва гэ та га са цы яль на 
важ на га аб' ек та па ча ло-
ся ле тась за кошт срод-
каў аб лас но га бюд жэ ту. 
Свой унё сак так са ма 
зра бі лі го рад і прад пры-
ем ствы-спон са ры. Пра-
ект быў рас пра ца ва ны 
го мель скім ін сты ту там 
«Го мель пра ект». У роз-
на па вяр хо вым су час ным 
бу дын ку ар га ні за ва на 
ра бо та 10 груп, раз лі-
ча ных на 190 дзе так. 
Акра мя та го, но вы са -
док — гэ та больш як 
60 но вых ра бо чых мес-
цаў. За гад чык уста-
но вы Але на ПАД УТА 
ка жа, што яны ўжо пры-

ма юць вы ха ван цаў у адап-
та цый ныя гру пы:

— З ве рас ня са док бу дзе 
ўкам плек та ва ны цал кам па 
сіс тэ ме элект рон най чар гі 
ад мі ніст ра цыі. Для паў на-
вар тас на га раз віц ця дзя-
цей у сад ку аб ста ля ва ны 
спар тыў ная і му зыч ная 
за лы, вя лі кія хо лы, лет нія 
гуль ня выя пля цоў кі. Упры-
гож ва юць тэ ры то рыю яр кія 
ма шын кі, гор кі, арэ лі і ін-
шае гуль ня вое аб ста ля ван-
не. Ёсць мед пункт і па коі, 
дзе мож на па кі нуць дзі-
ця чы транс парт ны сро дак: 
ка ляс ку, са ма кат ці сан кі. 
Бяс пе ка пад трым лі ва ец ца
пра пуск ным рэ жы мам і 

ві дэа на зі ран нем. Паў сюд на 
ўста ля ва на ка ля 50 ка мер. 
Для бяс пе кі дзя цей пра ду-
гле джа ны так са ма ад мыс-
ло выя за мкі на вок нах.

Ад нак по пыт на мес цы 
ў сад ках у но вым мік ра ра ё -
не за ста ец ца. Ёсць і спа-
дзя ван ні на яшчэ ад ну да-
школь ную ўста но ву ў 104-м 
мік ра ра ё не. На ад крыц ці 
стар шы ня Го мель ска-
га гар вы кан ка ма Пётр 
КІ РЫ ЧЭН КА за ўва жыў, 
што з кож ным го дам сіс тэ-
ма да школь най аду ка цыі 
Го ме ля ўдас ка наль ва ец ца:

— Сён ня яна на ліч вае 
124 уста но вы, у якіх вы-
хоў ва юц ца 24 ты ся чы да-
школь ні каў. У цэ лым па 
го ра дзе сад коў ха пае, але 
ў но вых мік ра ра ё нах ёсць 
праб ле ма, пра якую ўла-
да ве дае і вы ра шае яе. За 
апош нія шэсць га доў атры-
ма ла ся ад крыць з дзя ся так 
сад коў у рэ кан стру я ва ных 
ці пе ра пра фі ля ва ных бу-
дын ках. Аб са лют на но выя 
сад кі па бу да ва ны ў мік ра-
ра ё нах №№ 19 і 104.

Кі раў ніц тву сад ка № 50 
мэр Го ме ля ўру чыў гра шо-
вы сер ты фі кат на гуль ня-
вое і спар тыў нае аб ста ля-
ван не, а на мес нік стар шы ні 
Го мель ска га абл вы кан ка-
ма Ула дзі мір Пры ва лаў — 
сер ты фі кат на му зыч ныя 
пры ла ды, якія бу дуць 
спры яць твор ча му раз віц-
цю дзе так.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
Фо та аў та ра 
і па да дзе нае 

кі раў ніц твам сад ка 
№ 100 Го ме ля.

за крэ дыт, спа дзя ва лі ся на 
інф ра струк ту ру ў кро ка вай 
да ступ нас ці.

Але свяк роў Іры ны На тал-
ля Мі ка ла еў на лі чыць, што 
не ўсё да ся га ец ца ад ра зу:

— Ра ней ім са мым важ-
ным зда ва ла ся зай мець 
сваю ква тэ ру, а ця пер хо-
чац ца ўся го і ад ра зу. Ка лі 
мы з му жам атры ма лі клю-
чы ад ква тэ ры ў Ка ва лё ве, 
не да лё ка ад сюль, тут ні чо га 
не бы ло, — пра цяг вае су-
раз моў ні ца. — По тым ужо 
ўзвя лі 30-ю шко лу. Пра-
дук ты да во дзі ла ся ва зіць 
з цэнт ра го ра да, з ра бо ты 
едзеш з цяж кі мі сум ка мі. 
А по тым, ба чы це, як усё 
бу да ва лі-ад кры ва лі. У ра ё -
не, аб ме жа ва ным не каль-
 кі мі квар та ла мі, ёсць дзве 
шко лы, ча ты ры дзі ця чыя 
сад кі, два з іх — сад кі-шко-

лы. Ган даль на ўсе гус ты: 
тры рын кі ў ме жах кро ка-
вай да ступ нас ці, кра маў 
роз ных — не злі чыць, бы-
та выя па слу гі аказ ва юць 
ледзь не ў кож ным до ме, 
по бач пош та, банк, ЖЭС. 
Вяс ляр ны ка нал з ба сей-
нам — гэ та і куль тур ны, і 
спар тыў ны цэнтр для ўся го 
ра ё на. Царк ва свая з'я ві ла-
ся. Транс парт ныя знос іны 
вель мі доб рыя. Што яшчэ 
трэ ба? Ця пер свой ра ён лі-
чу най леп шым у го ра дзе. 
Так і тут, па сту по ва мно гае 
бу дзе. Нель га ж усё зра біць 
ад ным ма хам, — пад су ма-
ва ла На тал ля Ні ка но віч.

Га лоў нае, што по бач з 
но ва бу доў ляй пра кла лі да-
ро гу, сю ды пай шоў транс-
парт. Праў да, па куль аў то-
бу сы хо дзяць рэд ка, але да 
най блі жэй ша га пры пын ку 

ў Ка ва лё ве ад дзе ся ці да 
двац ца ці мі нут ха ды з роз-
 ных два роў. Для но ва га ра ё -
на гэ та нар маль на.

Асоб ная га вор ка пра 
два ры. Яны спра ек та ва ны 
па-су час на му. Пра ду гле-
джа ны пар коў кі для ма-
шын, кру гом пра кла дзе ныя 
да рож кі. Дзі ця чыя пля цоў-
кі пры го жыя, стыль ныя, 
шмат функ цы я наль ныя.

І га лоў нае, да зда чы 
рых ту ец ца шко ла-са док. 
Па вод ле ін фар ма цыі на-
чаль ні ка ад дзе ла аду ка-
цыі Брэсц ка га гар вы кан-
ка ма Ана то ля НА СКО ВА, 
шко ла-сад раз лі ча ная на 
471 мес ца, у тым лі ку на 
150 да школь ных. 1 ве рас-
ня сю ды прый дуць вуч ні і 
вы ха ван цы.

Іна Ляў чук ор дар на 
ква тэ ру ў са цы яль ным до-

ме гэ та га ра ё на атры ма ла 
кры ху больш за год та му, 
у маі. У яе двое дзя цей. 
Яна рас ка за ла, што ўлас-
ная двух па ка ё вая ква тэ ра 
ста ла лі та раль на вы ра та-
ван нем, бо сям'я ака за ла-
ся ў скла да най жыц цё вай 
сі ту а цыі. За ся лі лі ся ад ра зу. 
Дроб ны ра монт ра бі лі ў 
пра цэ се аб жы ван ня. Дзе-
ці атры ма лі мес ца ў шко ле 
«праз да ро гу», гэ та зна-
 чыць, у аб жы тым ра ё не.
І яна гэ та му вель мі ра да, ва
ўся ля кім вы пад ку праб ле-
май не лі чыць. Сва ім ра ё-
нам Іна за да во ле ная.

Вось толь кі, што ад ра зу 
кі да ец ца ў во чы, но ва бу-
доў лі ста яць ні бы ў пус ты ні. 
Асаб лі ва гэ та пры кмет на 
ця пер, ка лі тра ва ў Брэс це 
вы га ра ла ад спё кі, зя лё най 
тра він кі амаль не зной дзеш. 
А тут ні вод на га дрэ ва на во-
кал. Ды гэ та ўжо па він на 
стаць кло па там са міх жыль-
цоў. Мож на па чаць з во се ні, 
пра доў жыць вяс ной, вый-
сці ўсім ра зам на су бот ні кі,
па са дзіць дрэ вы і кус тоўе. 
І праз па ру га доў зя лё ны шум
ста не за сло най скраз ня кам і 
пяс ча ным за ві ру хам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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