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Бу ду е це Бу ду е це 
жыл лё? жыл лё? 

А са док?!А са док?!
Пад час мі ну лай пра мой тэ ле фон най лі ніі 

са стар шы нёй Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Мі ка ла ем ШАРС НЁ ВЫМ за яў ні ца пра сі ла 
да па маг чы ўлад ка ваць уну каў у са док 
спаль на га мік ра ра ё на Бі ле ва. Але на сён ня 
на ват пер шая асо ба вы ка наў чай ула ды 
воб лас ці на ўрад ці да па мо жа з мес цам
у сад ку. Пай сці на су страч ад ным, зна чыць, 
аў та ма тыч на па зба віць маг чы мас ці 
ўлад ка ваць у са док дзя цей з ін шай сям'і, 
у якой та кія ж пра вы. Апош нія рэ гу лю юц ца 
ад па вед ным за ка на даў ствам.

Ка рэс пан дэнт «МС» за ці ка віў ся тэ май уста-
ноў аду ка цыі ў «спаль ні ках» Ві цеб ска. Ня ўжо 
з-за дэ фі цы ту мес цаў гу бер на та ру Ві цеб шчы-
ны і ін шым кі раў ні кам і на да лей раз во дзіць 
ру ка мі? Ка неш не, ён у кур се і не раз па тра ба-
ваў ад га рад ской ула ды ак ты ві за ваць ства рэн-
не ад па вед най інф ра струк ту ры ў так зва ных 
спаль ных мік ра ра ё нах.

Са док, як і шко ла, па лі клі ні ка па мес цы жы-
хар ства — у ідэа ле так і па він на быць. Але ў 
но ва бу доў лях не заў сё ды атрым лі ва ец ца. Ці 
хут ка сі ту а цыя зме ніц ца ў леп шы бок?

Да рэ чы, мік ра ра ё нам пад агуль най наз вай 
Бі ле ва ўжо больш за двац цаць га доў. Там жы-
ве ка ля 40 ты сяч ча ла век — больш чым у ад ра зу 
не каль кіх ра ё нах Ві цеб шчы ны. Сён ня там тры 
сад кі. Ёсць шко ла. Пла ну юць па бу да ваць са мы 
вя лі кі ў кра і не ву чэб на-пе да га гіч ны комп лекс
пры клад на на 960 дзя цей. У тым лі ку для ка ля 
560 да школь ні каў. Фак тыч на гэ та ад па вя дае 
на паў няль нас ці ад ра зу трох сад коў. Ас тат нія 
мес цы — для вуч няў па чат ко вай шко лы.

Як рас тлу ма чыў стар шы ня Ві цеб ска га 
гар вы кан ка ма Вік тар НІ КА ЛАЙ КІН, гэ ты 
аб' ект да зво ліць за крыць праб ле му не да хо пу 
мес цаў у сад ках. Ды яшчэ маш таб насць аб'-
ек та гра мад ска га пры зна чэн ня, між ін шым, 
да зво ліць і сэ ка но міць. Па пры бліз ных пад-
лі ках — мі ні мум 20 % фі нан са вых вы дат каў. 
Кан крэт ныя су мы па куль што дак лад на пад-
лі чыць цяж ка, але во пыт ны мэр мяр куе, што 
ца на пы тан ня — ка ля 20 міль ё наў руб лёў. Бу-
даў ніц тва пла ну ец ца рас па чаць ужо сё ле та. 
Агу ча на, што фі нан са ван не маг чы ма вес ці за 
кошт крэ ды ту Бан ка раз віц ця.

Для па раў на ння апош ні са док, які ад кры лі ў 
Бі ле ва ў ліс та па дзе ле тась, абы шоў ся пры бліз-
 на ў дзевяць міль ё наў руб лёў. Трэ ці па лі ку 
бі леў скі дзі ця чы са док № 113 «Ва сі лёк» на вед-
вае ка ля 230 юных га ра джан. Ва ўста но ве ёсць 
трэ на жор ная, спар тыў ная за лы, ба сейн, сэн-
сар ны па кой і ін шае.

Яшчэ ў Бі ле ве бу ду ец ца но вая шко ла. Увод 
яе ў экс плу а та цыю — 2020 год.

На слы ху яшчэ адзін ві цеб скі спаль ны мік-
ра ра ён — Мед цэнтр. Там уся го адзін са док. 
Як удак лад ні лі ў ад дзе ле аду ка цыі Ві цеб ска -
га гар вы кан ка ма, сё ле та пла ну ец ца на бор 
32 дзя цей ва ўзрос це ад 1,5 да 3 га доў. А ма-
юць па трэ бу 132. Для хлоп чы каў і дзяў чы нак 
ста рэй ша га ўзрос ту ў сад ку па блі зу іх да моў 
мес цаў ня ма.

На конт шко лы ў Мед цэнт ры: свая ад сут-
ні чае, але не да лё ка — у ін шых мік ра ра ё нах, 
на прык лад, Поў дзень — ёсць уста но вы аду ка-
цыі. Ня даў на, да рэ чы, не да лё ка ад Мед цэнт ра 
ад кры лі но вы па лі клі ніч ны комп лекс, у тым 
лі ку з пе ды ят рыч ным ад дзя лен нем.

Да рэ чы, у зга да ных вы шэй мік ра ра ё нах па-
раў наль на доб рае транс парт нае за бес пя чэн не. 
Не да лё ка ад Мед цэнт ра трам вай нае каль цо. 
І ту ды ж хо дзяць тра лей бу сы, аў то бу сы, марш-
рут ныя так сі. Ёсць і пры пы нак для ды зе ля, на 
якім вель мі зруч на да бі рац ца да вак за ла, а 
зна чыць, амаль у цэнтр го ра да.

Праб ле ма не да хо пу ўста ноў аду ка цыі і ахо-
вы зда роўя ў но вых мік ра ра ё нах, як той ка заў, 
«з ба ра дой». Яна, да рэ чы, бы ла ак ту аль ная 
яшчэ ў са вец кі час. Ба дай, ужо трэ ба бы ло даў но
за бу доў вац ца так, каб ра дасць на ва сел ля не 
бы ла азмро ча на пе ра жы ван ня мі. Але ўсё ад-
нос на. Ка лі ёсць аў то, або зруч на да ехаць на 
гра мад скім транс пар це, дык, на пэў на, праб-
ле ма і зу сім та кой не з'яў ля ец ца? Але ж, як 
вя до ма, ча ла век заў сё ды хо ча як ле пей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ка зі мі раў ка ў Ма гі лё ве — адзін 
з тых мік ра ра ё наў, дзе за раз ідзе 

ак тыў нае бу даў ніц тва жыл ля. Вя до мая 
спра ва, той інф ра струк ту ры, якая тут 
іс на ва ла ра ней, ужо не ха пае. Ле тась 
у мік ра ра ё не быў зда дзе ны дзі ця чы 
са док на 240 мес цаў з пла валь ным 
ба сей нам, а сё ле та пла ну ец ца 
ад крыц цё но вай шко лы — № 46. 
Адзі ная ту тэй шая шко ла № 19 ужо не 
вы трым лі ва ла тых на гру зак, якія на яе 
ўскла да ліся.

Па трэб ны аб' ект
— Мы спа дзя ём ся, што ўсе не аб-

ход ныя ра бо ты бу дуць вы ка на ныя да 
па чат ку на ву чаль на га се зо на, — ка жа
на чаль нік упраў лен ня аду ка цыі 
Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма Іры на 
НО ВІ КА ВА. — Ця пер яны вя дуц ца ў па-
ско ра ным рыт ме, на аб' ек це кож ны ты-
дзень пра вод зяц ца пла нёр кі з удзе лам 
мэ ра го ра да Ула дзі мі ра Цу ма ра ва. Шко-
ла раз лі ча на на 1020 вуч няў, і на 1 лі пе ня 
да нас па сту пі ла ўжо 500 за яў ад баць коў 
бу ду чых школь ні каў. Тут бу дзе ство ра-
на без бар' ер нае ася род дзе, уста ноў ле ны 
су час ныя срод кі ін фар ма ты за цыі і сіс-
тэ мы бяс пе кі з ка ме ра мі ві дэа на зі ран ня 
і элект рон ным пра пуск ным рэ жы мам. 
Дру гім эта пам бу даў ніц тва ста не ства-
рэн не ба сей на.

Уся го ў го ра дзе функ цы я нуе 42 шко-
лы, дзе ву чац ца 37 600 дзя цей. Па сло-
 вах су раз моў ні цы, гэ та га да стат ко ва, каб 
за бяс пе чыць якас ны аду ка цый ны пра-

цэс. А ка лі ў ка го і ўзні ка е жа дан не на-
кі ра ваць дзі ця ў якую-не будзь кан крэт-
ную шко лу, то пытанне вы ра ша ец ца на 
ўзроў ні шко лы або ад дзе лаў па аду ка цыі 
ад мі ніст ра цый ра ё наў.

Га лі на БЯ ЛЯ Е ВА, дэ пу тат Ма гі лёў-
ска га гар са ве та і за вуч 34-й ся рэд няй 
шко лы Ма гі лё ва, ве дае праб ле му знут-
ры. Яна са ма пяць га доў та му па бу да ва-
ла жыл лё ў но вым ма ла дзёж ным мік ра-
ра ё не Спа да рож нік — да Ка зі мі раў кі ад 
яго ру кой па даць. Шко ла і дзі ця чы са док 
у Спа да рож ні ку бу да ва лі ся ад на ча со ва 
з жы лы мі да ма мі, а вось кра маў, пры-
зна ец ца су раз моў ні ца, не ха па ла. За тое 
ця пер ёсць на лю бы густ — і «Руб лёў скі», 
і «Еў ра опт», і «Парк Аве ню».

— Адзі нае, ча го тут ня ма, па лі клі ні-
кі — і дзі ця чая, і да рос лая на ад лег лас ці 
пры клад на пя ці пры пын каў, але по бач 
зна хо дзіц ца аб лас ная баль ні ца з кан-
суль та цый най па лі клі ні кай. Ка лі трэ ба 
неш та апе ра тыў на вы ра шыць, ні я кіх 
праб лем, — ка жа жан чы на. — На огул, 

інф ра струк ту ра на ша га ра ё на раз ві ва-
ец ца вель мі хут ка. Ад кры ва юц ца но выя 
кра мы, ёсць цы руль ня. У шко ле функ-
цы я нуе ба сейн, у два ры — трэ на жор ная 
за ла, ва лей боль нае по ле, бас кет боль ная
пля цоў ка, стол для на столь на га тэ ні са. 
А на во кал пры ро да — Пя чэр скі ле са парк, 
во зе ра. І па вет ра больш чыс тае, чым у 
цэнт ры го ра да. На огул, я тут упер шы ню 
па чу ла, як спя ва юць птуш кі.

Дэ пу та ты пра га ла са ва лі 
за па лі клі ні ку

Ця пер ак тыў нае бу даў ніц тва вя дзец ца 
не толь кі ў мік ра ра ё не Ка зі мі раў ка, але і 
на ву лі цах Ста са ва і Гры шы на.

— Пры на яў нас ці фі нан са ван ня тут 
так са ма бу дзе рас па ча та бу даў ніц тва 
шко лы і дзі ця ча га сад ка, — ка жа га лоў-
ны ар хі тэк тар Ма гі лё ва Ула дзі мір 
СКА ЧАК. — На огул, пры рас пра цоў цы 
но вых мік ра ра ё наў жы лой за бу до вы 
заў сё ды раз ліч ва ец ца па трэ ба ў дзі ця-
чых да школь ных і школь ных ву чэб ных 
уста но вах.

Ства рэн не кам форт ных умоў для пра-
жы ван ня га ра джан — кло пат у тым лі ку 
і дэ пу та таў.

— Та ко га, каб да нас па сту па лі пісь-
мо выя за пы ты аб са дзей ні чан ні з улад-
ка ван нем у дзі ця чы са док або шко лу, не 
бы ло, — ка жа стар шы ня Ма гі лёў ска га 
гар са ве та дэ пу та таў Мак сім ГУ РЫН. — 
Та кія пы тан ні ў Ма гі лё ве зды ма юц ца ў 
ра бо чым па рад ку. Гэ тым ушчыль ную 

зай ма юц ца ад дзе лы аду ка цыі ра ён ных 
ад мі ніст ра цый. Мы ж, са свай го бо ку, 
заў сё ды га то вы да па маг чы ра за брац ца.

А ня даў на дэ пу та ты пад тры ма лі ра-
шэн не рас па чаць сё ле та, у ад па вед нас ці 
з ін вес ты цый най пра гра май, бу даў ніц тва 
но вай па лі клі ні кі ў мік ра ра ё не Ка зі мі раў-
ка. Пра ект ужо ёсць, кры ні цы фі нан са-
ван ня вы зна ча ны.

Кі тай скія да мы 
пад бе ла рус кія стан дар ты
Удзел у бу даў ніц тве жыл ля ў Ма гі лё ве 

пры ма юць і кі тай скія парт нё ры. Пер шы 
дом з да па мо гай кі тай ска га ка пі та лу быў 
зда дзе ны па за ле тась у тым жа ра ё не Ка-
зі мі раў ка. Двух пад' ез ны шмат па вяр хо-
вік на 120 ква тэр па бу да ва ны ў рам ках 
ака зан ня тэх ні ка-эка на міч най да па мо гі 
КНР ма ла за бяс пе ча ным сем' ям. Ана-
ла гіч ныя да мы ўзве дзе ны ў Баб руй ску 
і Асі по ві чах.

Яшчэ восем пры ват ных кі тай скіх до-
мі каў ся дзіб на га ты пу хут ка з'я вяц ца на 

ўскрай ку го ра да ў ра ё не бы лой вёс кі Га-
рад шчы на.

— Гэ тыя кан струк цыі бы лі для нас 
но выя. Да вя ло ся адап та ваць кі тай скія 
эс кіз ныя пра ек ты пад на шы бе ла рус кія 
па ра мет ры і тэх ніч ныя ўмо вы, — ка жа 
Анд рэй МАС КА ЛЁЎ, ды рэк тар прад-
пры ем ства «Упраў лен не ка пі таль ным 
бу даў ніц твам го ра да Ма гі лё ва». — Ін-
жы нер ныя сет кі і доб ра ўпа рад ка ван не 
ро бяц ца за наш кошт, а вось ман таж і 
ўнут ра нае ўстрой ван не фі нан суе кі тай-
скі бок.

Сё ле та га рад скі УКБ пла нуе па бу да-
ваць у Ма гі лё ве 100 ты сяч квад рат ных 
мет раў жыл ля са 170 ты сяч за пла на ва-
ных. За бу до ва бу дзе вес ці ся ва ўжо іс ну-
ю чых жы лых мік ра ра ё нах. Та му ў пла нах 
са цы яль ных аб' ек таў ня ма. Што да ты-
чыц ца да моў, то яны бу дуць зда вац ца як 
і трэ ба — з дзі ця чы мі пля цоў ка мі і ма лы мі 
ар хі тэк тур ны мі фор ма мі.

Вяс ко вая шко ла 
са SТЕМ-ухі лам

У пер шую чар гу но выя дзі ця чыя сад кі 
і шко лы бу ду юц ца там, дзе жыц цё ві руе 
і ўзво дзяц ца жы лыя да мы. Сё ле та, на-
прык лад, рас па ча лі бу даў ніц тва дзі ця ча-
га сад ка на 40 мес цаў у аг ра га рад ку Даб-
рэй ка Шкло ўска га ра ё на і рэ кан струк цыю 
з ма дэр ні за цы яй, якая пра ду гледж вае 
пры бу до ву на 50 мес цаў, яс ляў-са да ў 
аг ра га рад ку Вас ход Ма гі лёў ска га ра ё на. 
Акра мя гэ та га рас пра ца ва на і за цвер-
джа на пра ект на-каш та рыс ная да ку мен-
та цыя на бу даў ніц тва дзі ця ча га сад ка на
240 мес цаў з ба сей нам у мік ра ра ё не 
№ 7 Баб руй ска.

— У воб лас ці сён ня функ цы я нуе 345 
уста ноў аду ка цыі, дзе ву чац ца 109 867 
ча ла век, — ка жа пер шы на мес нік на-
чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня па 
аду ка цыі Ма гі лёў ска га абл вы кан-
ка ма Сяр гей СЫ РА НКОЎ. — Для за ха-
ван ня школ у сель скай мяс цо вас ці мы 
пра во дзім іх рэ ар га ні за цыю і ства ра ем 
ву чэб на-пе да га гіч ныя комп лек сы «дзі-
ця чы сад — ся рэд няя шко ла». Але коль-
касць сель ска га на сель ніц тва, на жаль, 
не па вя ліч ва ец ца, та му ў не ка то рых вы-
пад ках да во дзіц ца і за кры ваць шко лы. 
Дзе ці з тых вё сак, дзе ўтрым лі ваць шко лу 
не мэ та згод на, пе ра вод зяц ца ў на ву чаль-
ныя ўста но вы з су час ны мі ўмо ва мі аду-
ка цыі. Для ар га ні за цыі пад во зу больш 
чым 8 ты сяч дзя цей да мес ца ву чо бы і 
на зад у воб лас ці вы ка рыс тоў ва ец ца 225 
школь ных аў то бу саў. І сё ле та пла ну ец ца
на быць яшчэ 32 аў то бу сы, во сем з якіх —
для пе ра воз кі дзя цей з асаб лі вас ця мі псі-
ха фі зіч на га раз віц ця.

Сён ня стаў ка ро біц ца на шко лы бу ду-
ча га, дзе і на паў нен не, і аду ка цыя вя дуц-
ца па су свет ных стан дар тах. У аг ра га рад-
ку Вяз зе Асі по віц ка га ра ё на, на прык лад, 
за кошт срод каў Су свет на га бан ка шко ла 
ма дэр ні зу ец ца пад SТЕМ-фар мат. Гэ та 
так зва ная іна ва цый ная пля цоў ка, дзе 
бу дуць вы хоў вац ца гра ма дзя не но ва-
га па ка лен ня, з пе ра да вы мі по гля да мі 
і мыс лен нем. На огул па пра ек це «Ма-
дэр ні за цыя сіс тэ мы аду ка цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» у воб лас ці пла ну ец ца аб на-
віць 33 шко лы. Гэ тым пра ек там пра ду-
гле джа ны не толь кі ка пі таль ны ра монт 
на ву чаль ных уста ноў, але і ства рэн не 
ўмоў для вы со ка тэх на ла гіч на га аду ка-
цый на га пра цэ су. І гэ та ў пер шую чар гу 
да ты чыц ца тых школ, ку ды ажыц цяў ля-
ец ца пад воз дзя цей з не перс пек тыў ных 
вё са чак.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

У ЗО НЕ 
ДА СЯ ГАЛЬ НАС ЦІ

Ка рэс пан дэнт «МС» вы свят ля ла, на коль кі пад рых та ва ныя 
для на ва сё лаў но выя мік ра ра ё ны Ма гі лё ва
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