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Рэ ха вай ны

МЕС ЦА МА СА ВА ГА 
ПА ХА ВАН НЯ ЛЮ ДЗЕЙ 
ЗНОЙ ДЗЕ НА Ў БРЭС ЦЕ
Вай на не дае пра ся бе за бы ваць. Там, 

ку ды яна аб ры ну ла ся 22 чэр ве ня 41-га, 

у Брэс це, зноў знай шлі сля ды не вя до-

мых ах вяр жу дас най на ва лы.

У са мым цэнт ры го ра да, у квад ра це, аб ме-

жа ва ным квар та ла мі ву ліц Са вец кай, Дзяр-

жын ска га, Куй бы ша ва і пра спек та Ма шэ ра-

ва знес лі ста рыя ба ра кі і па ча лі рых та ваць 

пля цоў ку да ўзвя дзен ня прэ мі ум-квар та ла. 

Па вод ле пра ек та, тут па ві нен быў вель мі хут-

ка вы рас ці ча ты рох па вяр хо вы дом са шмат-

функ цы я наль ным комп лек сам, з пля цоў ка мі 

для ад па чын ку і пар коў ка мі. А ка лі бу даў ні кі 

ста лі ка паць кат ла ван, знай шлі ча ла ве чыя 

астанкі.

На гэ тым мес цы ў 1941—1942 га дах зна-

хо дзі ла ся яў рэй скае ге та. Боль шасць яго 

вяз няў вы вез лі і за бі лі ва ўро чы шчы Брон ная 

Га ра. Але не ка то рых, ві да воч на, рас стрэль-

ва лі і тут. Маг чы ма, лю дзі па мі ра лі ад хва роб 

і ня ста чы. Іх ха ва лі по бач.

На бу даў ні чую пля цоў ку пры бы лі бай цы 

52-га спе цы я лі за ва на га по шу ка ва га ба таль ё-

 на. На глы бі ні больш за метр по шу ка ві кі

зна хо дзяць рэшт кі адзен ня і абут ку, аса біс-

тыя рэ чы. «Ня ма су мнен ня, што га вор ка ідзе 

аб агуль най ма гі ле прад стаў ні коў мір на га 

на сель ніц тва. Хоць у ар хі вах звес так аб ма-

са вых рас стрэ лах ме на ві та ў гэ тым мес цы 

не зной дзе на», — па ве да мі ла Ала КОН ДАК, 

вя ду чы спе цы я ліст ад дзе ла куль ту ры гар-

 вы кан ка ма. Але ж ар хі вы — гэ та ад но, а рэ-

аль ныя свед чан ні-зна ход кі — ін шае.

Бу даў ніц тва ча со ва пры пы не нае. Ін вес тар 

ТАА «Пры буж скі квар тал» аказ вае спры ян не 

по шу ка ва му атра ду.

Па куль вя дуц ца рас коп кі, лёс ін вест пра-

ек та вы ра ша ец ца. Маг чы ма, ён бу дзе ска-

рэк та ва ны, а маг чы ма, ска са ва ны зу сім, і на 

мес цы ма са ва га па ха ван ня з'я віц ца сквер. 

У гар вы кан ка ме па куль не да юць ад на знач-

на га ад ка зу на пы тан не. Мно гае, ві да воч на, 

бу дзе за ле жаць ад та го, што і ў якой коль-

кас ці зной дуць спе цы я ліс ты на мес цы рас-

ко пак.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Спа жы вец

Бан кет за свой кошт
Па пя рэд нія за ка зы 

ў аб' ек тах гра мад ска га хар ча ван ня 
бу дуць афарм ляц ца па-но ва му

Ад па вед ную ін струк цыю за цвер дзі-

ла Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю. Яна ўсту піць у 

сі лу з 21 лю та га. Та кая ін фар ма цыя 

з'я ві ла ся на На цы я наль ным пра ва-

вым пар та ле.

Згод на з да ку мен там, у па пя рэд нім 

за ка зе ся род ін ша га па він ны быць пра-

пі са ны да ты яго за клю чэн ня і вы ка нан ня, 

ін фар ма цыя пра від па слу гі, яе асаб лі вас ці 

і па пя рэд ні кошт. Ра бот нік му сіць азна ё-

міць па куп ні ка з умо ва мі аб слу гоў ван ня 

ў аб' ек це гра мад ска га хар ча ван ня. За каз 

афарм ля ец ца не паз ней чым за дзень да 

па чат ку аб слу гоў ван ня і рэ гіст ру ец ца ў кні-

зе ўлі ку па пя рэд ніх за ка заў, якая вя дзец ца 

пра даў цом у ад воль най фор ме.

Ад мо віц ца па куп нік мо жа ў лю бы час. 

Але пры гэ тым яму да вя дзец ца за пла ціць 

рэ ста ра ну ці кавярні фак тыч на па не се ныя 

рас хо ды, звя за ныя з гэтым.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Мі ну лы год стаў пе ра лом ным у на-

вя дзен ні па рад ку ў кант роль най 

дзей нас ці ў кра і не. Кант роль, які не 

пе ра шка джае ра бо це прад пры ем-

ства, за ме на тра ды цый ных пра ве рак 

ма ні то рын га мі, асаб лі вая ўва га бюд-

жэт най сфе ры, ак цэнт на пра фі лак-

тыч ную ра боту — гэ та па кла дзе на ў 

асно ву но ва га прын цы пу дзей нас ці 

Ка мі тэ та дзярж кант ро лю: на даць ёй 

ча ла ве чы твар.

— Сам Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро-

лю за мі ну лы год па мен шыў коль касць 

пра ве рак у два ра зы, пры гэ тым вернута

ў бюд жэт на 16,3 % больш срод каў чым 

го дам ра ней (177 міль ё наў руб лёў). Гэ та 

не пе ра шко дзі ла нам ін шы мі ме та да мі і 

фор ма мі пра во дзіць кант роль ныя ме ра-

пры ем ствы, — ска заў стар шы ня ве дам-

ства Ле а нід АН ФІ МАЎ пе рад па чат кам 

ка ле гіі, пры све ча най вы ні кам ра бо ты за 

2018 год. — Но выя фор мы: ма ні то рын гі і 

аў ды ты эфек тыў нас ці да зво лі лі сэ ка но міць 

і пра ду хі ліць вы пла ты дзяр жаў ных срод каў 

на су му 260 міль ё наў руб лёў.

Знач ную ра бо ту КДК ле тась пра во дзіў 

дзе ля вы яў лен ня рэ зер ваў у энер ге ты цы, 

вы клю чэн ня не аб грун та ва на га па ся рэд ніц-

тва. Ор га на мі дзяр жаў на га кант ро лю вы яў-

ле ны не да хо пы ў ар га ні за цыі хар ча ван ня ва 

ўста но вах аду ка цыі і баль ні цах. Як вы нік — 

вы зна ча ны адзі ныя гра ніч ныя ганд лё выя 

над баў кі і на цэн кі, пе ра гле джа ны па ды хо ды 

да скла дан ня ме ню, ска са ва ны да га во ры з 

па ся рэд ні ка мі.

Асаб лі вая ўва га на да ец ца і праб ле-

 мам Ар шан ска га рэ гі ё на. З удзе лам КДК 

рас пра ца ва ны біз нес-пла ны перс пек тыў-

на га раз віц ця кож на га прад пры ем ства. 

Ад нак па чы нан ні рэа лі зу юц ца ма руд ны мі 

тэм па мі.

— На жаль, па чы нае спа даць ак тыў насць 

у рэа лі за цыі тых пра грам, якія па він ны пад-

няць пра мыс ло вы комп лекс Ар шан ска га 

рэ гі ё на на год ны ўзро вень, — па ве да міў 

Ле а нід Ан фі маў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Кант роль ны ад лік

Коль касць пра ве рак КДК у 2018 го дзе ска ра ці ла ся ў два ра зы

Ігар Пет ры шэн ка звяр нуў 

ува гу на важ насць па вы шэн ня 

ў агуль на аду ка цый най шко ле 

якас ці аду ка цыі па дыс цып лі нах 

пры ро да знаў ча-ма тэ ма тыч на га 

цык ла і за меж ных мо вах. «Трэ ба 

бу дзе так са ма зра біць пад руч ні кі 

больш прос ты мі для ўспры ман ня, 

па вы сіць эфек тыў насць ар га ні за-

цыі шос та га школь на га дня. Гэ ту 

ра бо ту не аб ход на за вяр шыць да 

па чат ку но ва га на ву чаль на га го-

да. 1 ве рас ня дзе ці па він ны ву-

чыц ца па аб ноў ле ных пра гра мах 

і пад руч ні ках», — ска заў ві цэ-

прэм' ер.

Урад не ад на ра зо ва звяр таў 

ува гу на пы тан ні асна шчэн ня школ 

спар тыў ным ін вен та ром і аб ста-

ля ван нем. «Сё ле та для іх бы ло 

цэнт ра лі за ва на за куп ле на 12 ты-

сяч пар плас ты ка вых лы жаў, ма ца-

ван няў і ча ра ві каў. Але якая сі ту а-

цыя склад ва ец ца з ін вен та ром па 

лет ніх ві дах спор ту? У якім ста не 

зна хо дзяц ца спар тыў ныя за лы, 

школь ныя ста ды ё ны? Мяр кую, не 

ўсё тут у нас доб ра», — кан ста-

та ваў ві цэ-прэм' ер і пры вёў ста-

тыс тыч ныя да ныя, па вод ле якіх 

за бяс пе ча насць фіз куль тур ным і 

спар тыў ным ін вен та ром у шко лах 

скла дае ўся го 65 %, ва ўста но вах 

пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі — 

66 %, ся рэд няй спе цы яль най — 

57,2 %, вы шэй шай — 51,1 %.

«Пры яры тэ там у ра бо це ўсіх 

уста ноў аду ка цыі па він на стаць 

не толь кі па вы шэн не якас ці ве-

даў на ву чэн цаў, але і за ха ван не, 

ума ца ван не іх зда роўя», — пад-

крэс ліў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра. 

Ён да ру чыў Мі ніс тэр ству аду ка цыі 

пра вес ці ма ні то рынг ста ну спар-

тыў най ба зы ўста ноў аду ка цыі, вы-

пра ца ваць ра зам са стар шы ня мі 

абл вы кан ка маў кан крэт ныя пла ны 

па аб наў лен ні і ўма ца ван ні гэ тай 

ба зы, ад шу каць на гэ тыя мэ ты па-

трэб ныя срод кі.

Не па ко іць ві цэ-прэм' е ра і вы со-

кі ўзро вень траў ма тыз му ва ўста-

но вах аду ка цыі. Ле тась у кра і не 

ад бы ло ся 67 вы пад каў траў ма-

тыз му ў да школь ных уста но вах і 

741 вы па дак — у шко лах, пры чым 

258 вы пад каў — на ўро ках фі зіч-

най куль ту ры. «Я пра шу ра за брац-

ца з за бес пя чэн нем бяс пе кі дзя цей 

пад час іх зна хо джан ня ва ўста но-

вах аду ка цыі са мым сур' ёз ным 

чы нам. Ра бо та па пра фі лак ты цы і 

па пя рэ джан ні ня шчас ных вы пад-

каў не па він на быць фар маль най. 

А мы, як пра ві ла, па чы на ем пры-

маць ме ры толь кі пас ля ня шчас-

ных вы пад каў, як гэ та ад бы ло ся з 

ка тан нем дзя цей на цю бін гах», — 

кан ста та ваў Ігар Пет ры шэн ка.

У цэнт ры ўва гі па він на быць і 

кан ку рэн та здоль насць на шай вы-

шэй шай шко лы.

— Я не зу сім ра зу мею не ка то-

рую са ма за спа ко е насць рэк та раў 

ВНУ. Сён ня на шы су се дзі (Поль-

шча, Літ ва, Чэ хія) па чы на юць ак-

тыў на пры цяг ваць на на ву чан не 

бе ла рус кую мо ладзь, пра па ну ю чы 

ім роз ныя ўмо вы і прэ фе рэн цыі, у 

тым лі ку на ву чан не на анг лій скай 

мо ве, з вы ка ры стан нем са мых су-

час ных тэх на ло гій. А мы гля дзім 

на гэ та, як ста рон нія на зі раль ні-

кі, — ка жа Ігар Пет ры шэн ка. — 

Трэ ба вы пра ца ваць прын цы по ва 

но выя па ды хо ды да ар га ні за цыі 

аду ка цый на га пра цэ су, пра ду гле-

дзеў шы па шы рэн не пад рых тоў кі 

на за меж ных мо вах, пры цяг ваць 

вы клад чы каў вя ду чых за меж ных 

уні вер сі тэ таў, во пыт ных кі раў ні-

коў і спе цы я ліс таў-прак ты каў з 

най больш па спя хо вых ай чын ных 

струк тур і ар га ні за цый. Трэ ба, каб 

да нас еха лі ву чыц ца, а не на ад-

ва рот.

На цы я наль ная сіс тэ ма аду ка-

цыі па він на быць ары ен та ва ная на 

па трэ бы рын ку пра цы. На дум ку 

на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра, дзе ю-

чая ма дэль пра фе сій най аду ка цыі 

з'яў ля ец ца не да стат ко ва ад кры тай 

су час ным па трэ бам эка но мі кі,  

рэд ка пры сут ні ча юць та кія фор мы 

на ву чан ня, як пра ект ныя рас пра-

цоў кі, трэ нін гі, ста жы роў кі на вы-

твор час ці і ў на ву ко ва-да след чых 

ар га ні за цы ях.

Аду ка цый ныя стан дар ты і 

пра гра мы рас пра цоў ва юц ца, як 

пра ві ла, вы клад чы ка мі ўста ноў 

аду ка цыі і не ўліч ва юць па трэ бы 

рэ аль на га сек та ра эка но мі кі. Ра-

бо та па іх пе ра гля дзе не за вер ша-

на, уні вер сі тэц кія ву чэб ныя да па-

мож ні кі і пад руч ні кі, як і школь ныя, 

па тра бу юць удас ка на лен ня. Ёсць 

пры кла ды, ка лі сту дэн таў рых ту-

юць па пад руч ні ках, вы да дзе ных 

яшчэ ў па чат ку 90-х га доў. Ву-

чэб на-ме та дыч ны са вет па ві нен 

больш прын цы по ва па ды хо дзіць 

да ад бо ру ру ка пі саў вы дан няў, якія 

рэ ка мен ду юц ца ў якас ці ву чэб ных 

да па мож ні каў.

Ігар Пет ры шэн ка агу чыў вель мі 

важ ную і ак ту аль ную дум ку: «Трэ-

ба пе ра хо дзіць да шмат ка наль на-

га фі нан са ван ня вы шэй шай шко-

лы. На асна шчэн не ла ба ра то рый, 

фі нан са ван не на ву ко вых да сле-

да ван няў, ака зан не мэ та вай пад-

трым кі адо ра ных ці са цы яль на не-

аба ро не ных сту дэн таў, рас пра цоў-

ку на ву ко вых пра ек таў не аб ход на 

пры цяг ваць срод кі ін вес ты цый ных 

фон даў, спон са раў, раз ві ваць па-

за бюд жэт ную дзей насць».

Асоб на на мес нік прэм' ер-мі ніст-

ра спы ніў ся на па бу до ве ліч ба вай 

эка но мі кі, дзе аду ка цыі ад во дзіц-

ца ад на з клю ча вых па зі цый. Ужо 

не каль кі га доў у кра і не рэа лі зу ец-

ца пра ект «Элект рон ная шко ла», 

але толь кі чвэрць уста ноў аду-

ка цыі пра цу юць з элект рон ны мі 

дзен ні ка мі і клас ны мі жур на ла мі. 

Ёсць пы тан не і з на паў нен нем 

элект рон ных аду ка цый ных рэ-

сур саў якас ным кан тэн там, які б 

ад па вя даў уз рос та вым, псі ха ла-

гіч ным і ідэа ла гіч ным кры тэ ры ям. 

«Не вар та за бы ваць, што на шы 

дзе ці з пя лю шак жы вуць у ліч ба-

вым ася род дзі, — да даў ён, — 

сіс тэ ма аду ка цыі бу дзе вы му ша-

на шу каць но выя фор мы ўза е ма-

дзе ян ня пе да го гаў з на ву чэн ца мі, 

ука ра няць но выя тэх на ло гіі на ву-

чан ня. І да гэ та га трэ ба быць пад-

рых та ва ны мі ўжо сён ня».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА: 
«ТРЭ БА, КАБ ДА НАС ЕХА ЛІ ВУ ЧЫЦ ЦА, А НЕ НА АД ВА РОТ»

«Уз мац нен не ўва гі да праб лем аду ка цыі — агуль на су свет ная 

тэн дэн цыя. Аду ка ва ны ча ла век, здоль ны са ма стой на 

асвой ваць но выя ве ды, ста но віц ца най важ ней шай 

каш тоў нас цю і асноў ным ка пі та лам су час на га гра мад ства. 

Трэ ба кры тыч на і прын цы по ва пра ана лі за ваць стан спраў 

па ўсіх узроў нях аду ка цыі, вы явіць праб лем ныя і «вуз кія» 

мес цы і на ме ціць план дзе ян няў па ўдас ка на лен ні і раз віц ці 

сіс тэ мы аду ка цыі з улі кам да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы 

і ўра да, — за явіў на вы ні ко вай ка ле гіі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА. — Пры цяг вай це 

да гэ тай ра бо ты ву чо ных, пе да го гаў-прак ты каў, ка лі трэ ба, 

не за леж ных экс пер таў. Але кож ны крок па ві нен шы ро ка 

аб мяр коў вац ца, бо мы не ма ем пра ва на па мыл кі 

ў та кой ураз лі вай для гра мад ства сфе ры, як аду ка цыя».

Па ста ноў ка на ўлік і 

рас пра цоў ка хва ё вых на-

са джэн няў, што ўсы ха юць, 

сён ня ажыц цяў ля юц ца спе-

цы я ліс та мі ле са гас па дар-

чых уста ноў свое ча со ва і 

апе ра тыў на. Гэ та, у сваю 

чар гу, да зва ляе стрым лі-

ваць тэм пы рас паў сюдж-

ван ня шкод ні каў, цы туе 

прэс-служ ба яго сло вы.

Упер шы ню ача гі ка ра ед-

ных усы хан няў хвоі ў Бе ла-

ру сі бы лі вы яў ле ны ў 2010 

го дзе на тэ ры то рыі Го мель-

ска га до след на га ляс га са. 

Паз ней яны рас паў сю дзі лі-

ся на ін шыя паў днё выя рэ-

гі ё ны кра і ны: Го мель скую, 

Брэсц кую, част ку Мін скай 

і Ма гі лёў скай аб лас цей. 

Па сту по вае па вы шэн не 

тэм пе ра ту ры па вет ра, зні-

жэн не ўзроў ню грун то вых 

во даў, за су хі на пра ця гу 

апош ніх трох-ча ты рох га-

доў ака за лі іс тот ны ўплыў 

на ўстой лі васць на са джэн-

няў. Пры гэ тым га вор ка ідзе 

не толь кі аб ляс ным фон дзе 

Бе ла ру сі, але так са ма і аб 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, Укра і-

 не, кра і нах Еў ро пы, ЗША, 

Ка на ды і інш. Гэ та га во рыць 

аб гла баль нас ці зга да най 

праб ле мы.

У 2018 го дзе ў вы ні ку 

пра вя дзен ня су цэль ных са-

ні тар ных вы се чак ва ўсы-

ха ю чых на са джэн нях бы ло

на рых та ва на больш за 

13 міль ё наў ку біч ных мет-

раў драў ні ны. У су вя зі з на-

рас та ю чы мі аб' ёма мі рас-

пра цоў кі та кіх на са джэн няў 

Мі ніс тэр ствам ляс ной гас-

па дар кі бы ло пры ня та ра-

шэн не аб пры пы нен ні вы се-

чак у зда ро вых ма сі вах.

На дум ку экс пер таў, 

най больш эфек тыў ным і 

на сён ня, па сут нас ці, адзі-

ным спо са бам па ляп шэн ня 

са ні тар на га ста ну ля соў 

з'яў ля ец ца свое ча со вае 

вы яў лен не і вы сеч ка па-

шко джа ных на са джэн няў. 

Ін ша га спо са бу ў прак ты цы 

ле са ахо вы не іс нуе ў су вя зі 

з бія ла гіч най асаб лі вас цю 

жу ка-ка ра е да, які сіл ку ец ца 

і жы ве пад ка рой.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КА РА Е ДА КРЫ ХУ «ПРЫ ЦІС НУ ЛІ»
У сту дзе ні пло шча ўсы хан ня ў хва ё вых 

на са джэн нях, якія па тра ба ва лі 

пра вя дзен ня су цэль ных са ні тар ных 

вы се чак, скла ла 2,9 ты ся чы гек та раў, 

што ў тры ра зы менш, чым за ана ла гіч ны 

пе ры яд мі ну ла га го да. Та кія звест кі 

агу чыў пад час апа рат най на ра ды пер шы 

на мес нік мі ніст ра ляс ной гас па дар кі 

Ва лян цін Шат раў ка. 
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