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Ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» ра зам 

з су пра цоў ні кам 

Ка мі тэ та 

дзярж кант ро лю 

Ві цеб скай воб лас ці 

па бы ваў у шко лах, 

якія за чы ні лі. 

Пад час па пя рэд ня га 

ма ні то рын гу 

вы свет лі ла ся, што пра 

за ха ва насць бу дын каў 

час цей за ўсё ду ма юць 

ма ла.

За кры лі і пра да лі 
за ад ну ба за вую

Па вод ле ін фар ма цыі 

ўпраў лен ня аду ка цыі Ві цеб-

ска га абл вы кан ка ма, за сем 

га доў ап ты мі за цыі дзей нас ці 

ўста ноў аду ка цыі бы ло за-

кры та больш за 210 школ і 

сад коў, пераважна ў сель-

скай мяс цо вас ці. Ро біц ца 

гэ та з-за не да хо пу дзя цей 

школь на га і дашкольнага 

ўзрос ту, та му ма ла кам-

плект ныя ўста но вы за кры-

ва юць.

Вя до ма, дзя цей і пад лет-

каў пе ра вод зяць у ін шыя, 

ар га ні зу ю чы пад воз школь-

нымі аў то бу самі. Гэ та га да-

мі ад пра ца ва ная прак ты ка, 

якая ся бе апраўд вае.

Да рэ чы, гро шы, што 

эка но мяц ца ў вы ні ку ап-

ты мі за цыі, на кі роў ва юц ца 

вы ключ на на тую ж аду-

ка цыю. Бу дын кі пра да юць 

«з ма ла тка», ня рэд ка — за 

ад ну ба за вую. На прык лад, 

так ад бы ло ся з бы лой Гур-

кін скай ба за вай шко лай у 

Га ра доц кім ра ё не, бу ды-

нак якой быў пра да дзе ны 

за ад ну ба за вую ве лі чы ню 

фер мер скай гас па дар цы 

«Аляк санд раў слі мак» у лі-

пе ні 2016 го да. Ця пер там 

ак тыў на вя дуц ца ра монт-

ныя ра бо ты, ад ноў ле ны 

ін жы нер ныя ка му ні ка цыі. 

Част ка па мяш кан няў вы-

ка рыс тоў ва ец ца пад цэх па 

вы твор час ці мэб лі з дрэ ва 

і ка валь скай вы твор час ці. 

Част ка па мяш кан няў бу дзе 

вы ка рыс тоў вац ца як пры-

да рож нае ка фэ.

Ці яшчэ адзін ста ноў чы 

прык лад уклю чэн ня ў гас-

па дар чы аба рот ма ё мас ці, 

якая не вы ка рыс тоў ва ец ца.

У лі пе ні 2014 го да УП 

«Фрэй зБуд» за ба за вую 

ве лі чы ню ку пі ла бу ды нак 

шко лы ў вёс цы Па лі цы Бе-

шан ко віц ка га ра ё на. Там 

пла ну ец ца раз мя шчэн не 

цэ ха па ра мон це элект рыч-

ных ру ха ві коў, вы твор часць 

драў ля ных вы ра баў. За ве-

зе на і ўста ноў ле на не аб ход-

нае аб ста ля ван не, да дат ко-

ва ство ра ны тры ра бо чыя 

мес цы.

Але су стра ка юц ца і фак-

ты, мяк ка ка жу чы, без гас па-

дар час ці. У Ка мі тэ це дзярж-

кант ро лю на сця рож ва юц ца, 

што бу дын кі, пас ля та го як 

ву чэб ны пра цэс там спы ня-

ец ца, час та па кі да юць без 

піль най ува гі.

У пры ват нас ці, у вёс цы 

Пі шча ла ва Ар шан ска га ра ё-

на кант ра лё ры пад час па пя-

рэд ня га ма ні то рын гу ўба чы-

лі, што чы гун ныя ра ды я та ры 

бы лі ча мусь ці ад рэ за ны ад 

труб і ля жа лі на пер шым па-

вер се. У школь най май стэр-

ні не ў поў най кам плек та цыі 

ста я лі два стан кі для апра-

цоў кі ме та лу.

Што змя ні ла ся 
за гэ ты час?

Да за ўваг пры слу ха лі ся і 

ад на ві лі сіс тэ му ацяп лен ня. 

Дру гое пы тан не: ча му гэ та 

зра бі лі толь кі пас ля та го, як 

умя шаў ся Ка мі тэт дзярж-

кант ро лю?

Нам па ка за лі шко лу сён-

ня. Быц цам бы ўсё як па він-

на быць. Вар таў нік со чыць, 

каб не бы ло вы пад каў ван-

да ліз му. Па ра дак і ў два ры.

Што да ты чыц ца перс пек-

тыў па раў наль на вя лі ка га 

двух па вяр хо ва га бу дын ка, 

то яго пла ну юць вы ста віць 

чар го вы раз на аў кцы ён, 

ця пер ужо за ба за вую ве лі-

чы ню. Ня ўжо ў на се ле ным 

пунк це, які кі ла мет раў за 

шэсць ад рай цэнт ра, ра-

ней ні хто не ха цеў ку піць 

та кі, мож на ска заць, па-

лац? Ка неш не, па раў на нне 

з Мін скім ра ё нам, дзе чар га 

па куп ні коў на не ру хо масць, 

на пэў на, ліш няе. Але, як вя-

до ма, Ар шан скі сён ня ак-

тыў на раз ві ва ец ца.

Хоць фільм ва ен ны 
зды май

У вёс цы Кля ны Дуб ро вен-

ска га ра ё на так са ма шко ла 

ў два па вер хі, але бу ды нак 

не та кі вя лі кі ў па раў на нні з 

тым, што на Ар шан шчы не.

Ад ра зу ві даць, што за тэ-

ры то ры яй ва кол бы лой шко-

лы ні хто не со чыць. Вок ны і 

дзве ры быц цам на спех за ка-

ло ча ны. Унут ры — беспара-

дак. Смец це ад сюль, ба дай, 

трэ ба вы во зіць га дзі на мі. 

Ка му на ле жыць бу ды нак?

У ад дзе ле аду ка цыі рай-

вы кан ка ма ўдак лад ні лі, што 

ён не каль кі га доў та му быў 

пра да дзе ны за ад ну ба за-

вую ве лі чы ню фер ме ру. Той 

пла на ваў раз во дзіць там 

гу сей. І дзе яны? Вы свет-

лі ла ся, што су сед ствам з 

ча ра дой пту шак бы лі не за-

да во ле ныя вяс коў цы. Скар-

дзі лі ся ў роз ныя ўста но вы. 

Уз нік лі праб ле мы і са служ-

бай са ні тар на га на гля ду.

Гас па дар, да рэ чы, меў 

пра ва на ват ра за браць бу-

ды нак, каб вы ка рыс таць 

бу даў ні чыя ма тэ ры я лы для 

сва іх па трэб, або яго пра-

даць, але ча мусь ці не зра-

біў гэ та га. У вы ні ку бу ды нак 

ця пер больш на гад вае тое, 

што мо жа за стац ца пас ля 

ва ен ных дзе ян няў. На прык-

лад, ня ма драў ля най пад ло гі, 

якую рас цяг ну лі не ка то рыя 

з ту тэй шых. Да рэ чы, гэ тым 

фак там зай ма ла ся мі лі цыя.

А што фер мер? З'е хаў 

у ад ну з кра ін з ЕС. Ця пер 

бы лую шко лу вяр ну лі ў ма-

ё масць дзяр жа вы і зноў бу-

дуць спра ба ваць пра даць, 

але ўжо больш руп лі ва му 

гас па да ру.

У Ка мі тэ це дзярж кант ро-

лю на гад ва юць мяс цо вым 

ула дам, што трэ ба за бяс печ-

ваць за ха ва насць дзяр жаў-

най ма ё мас ці і не да пус каць 

пры чы нен ня шко ды. І не аб-

ход на ак тыў на да лу чаць 

дзяр жаў ную ма ё масць, якая 

не вы ка рыс тоў ва ец ца, у гас-

па дар чы аба рот. Ві на ва тыя 

пры цяг ну ты да дыс цып лі-

нар най ад каз нас ці. Пы тан не 

і на да лей бу дзе зна хо дзіц ца 

пад піль ным кант ро лем.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



Рэ пар цёрРэ пар цёр  

ШКО ЛА: НІ ДЗЯ ЦЕЙ, НІ... ГУ СЕЙ

Шко ла ў вёс цы Пі шча ла ва Ар шан ска га ра ё на.

Шко ла ў вёс цы Кля ны Дуб ро вен ска га ра ё на.

Яе су мес на з пла цеж най 

сіс тэ май Vіsа і бан кам 

«Ра шэн не» за пус ціў з 

5 чэр ве ня ўпер шы ню на 

на шай тэ ры то рыі апе ра-

тар vеlсоm.

Вір ту аль ная карт ка да зва-

ляе здзяйс няць пла ця жы ў 

АРІ Пе (ад «ка му нал кі» да ма-

біль най су вя зі), куп ляць та ва-

ры ў ін тэр нэт-кра мах і аплач-

ваць так сі. З да па мо гай карт кі 

v-bаnkіng так са ма мож на за-

бра ні ра ваць ну мар у га тэ лі ці 

ўзяць на пра кат аў та ма біль у 

сіс тэ мах ан лайн-бу кінг. Ка рыс-

тац ца карт кай ад vеlсоm мож-

на як у Бе ла ру сі, так і ў лю бой 

ін шай кра і не све ту.

Ім гнен ны вы пуск
«Вір ту ал ка» вы пус ка ец ца 

на плат фор ме між на род най 

пла цеж най сіс тэ мы Vіsа, а 

эмі тэн там вы сту пае банк «Ра-

шэн не». Карт ка на мі на ва на ў 

бе ла рус кіх руб лях і вы да ец ца 

на год, а са мо афарм лен не 

ад бы ва ец ца ў не каль кі клі каў. 

Для гэ тай мэ ты да стат ко ва 

смарт фо на — ад крыць ра ху нак 

мож на ад да ле на з да па мо гай 

ма біль най пра гра мы v-bаnkіng. 

На вед ваць офіс бан ка для гэ-

та га не па тра бу ец ца: пра гра ма 

да зва ляе прай сці рэ гіст ра цыю 

ў між бан каў скай сіс тэ ме ідэн-

ты фі ка цыі (МСІ). Ство ра ная 

На цы я наль ным бан кам плат-

фор ма про сіць па зна чыць 

проз ві шча, імя, аса біс ты (ідэн-

ты фі ка цый ны) ну мар і ну мар 

тэ ле фо на.

Гэ тай карт кай мож на пла-

ціць без ка мі сіі ў ін тэр нэ це і ма-

біль най пра гра ме v-bаnkіng, у 

тым лі ку ў АРІП. Для боль шай 

бяс пе кі ан лайн-па ку пак пра-

ду гле джа ны тэх на ло гія 3-D 

Sесurе і бяс плат нае sms-апа-

вя шчэн не.

Эка но мім гро шы
Упер шы ню ў нас вір ту аль-

ная карт ка за бяс печ вае вяр-

тан не част кі гро шай — так 

зва ны mоnеуbасk (гро шы 

на зад). На зад на ра ху нак па-

сту пае 2 % з кож най па куп-

кі ў ін тэр нэ це, а на рэш ту па 

карт цы на ліч ва ец ца 3 % га-

да вых. Што важ на, гэ та рас-

паў сюдж ва ец ца на раз лі кі не 

толь кі з бе ла рус кі мі, але і з за-

меж ны мі кра ма мі і сэр ві са мі. 

Шка да, але кэш бэк у вы гля дзе 

бо ну су бу дзе пра ца ваць толь кі 

3 пер шыя ме ся цы. Да лей шы 

лёс кэш бэ ку бу дзе за ле жаць 

ад шчод рас ці сіс тэ мы Vіsа, за 

кошт якой уста наў лі ва ец ца гэ-

тая па слу га.

На адзін тэ ле фон ны ну мар 

мож на афор міць толь кі ад ну 

вір ту аль ную карт ку. Пры чым 

зра біць гэ та мо гуць аба не нты 

лю бо га ма біль на га апе ра та ра. 

Па поў ніць «плас тык» мож на 

бяс плат на праз «v-ка ша лёк» 

і з карт кі лю бо га бе ла рус ка-

га бан ка ў пра гра му v-bаnkіng. 

Акра мя та го, гэ та мож на зра-

біць у АРІП, на яў ны мі або з 

бан каў скіх кар так.

«Бе ла русь вы хо дзіць на но-

вы этап раз віц ця пла цеж ных 

ін стру мен таў для бяс печ ных 

раз лі каў. Упер шы ню вір ту-

аль ная бан каў ская карт ка да-

ступ ная ў пра гра ме ма біль на га 

апе ра та ра. Афор міць яе мо жа 

кож ны ча ла век са смарт фо-

на, пры гэ тым не важ на, якім 

бан кам або апе ра та рам ён ка-

рыс та ец ца. Усё ад бы ва ец ца за 

лі ча ныя се кун ды, без ліш ніх 

фар маль нас цяў і пы тан няў. 

Вір ту аль ная карт ка v-bаnkіng 

дэ ман струе, якія маг чы мас-

ці ад кры вае спа жыў цам аб'-

яд нан не на ма ган няў сек та ра 

тэ ле ка му ні ка цый і фі нан са вай 

сфе ры», — ад зна чыў на мес нік 

ген ды рэк та ра па мар ке тын -

гу, про да жах і аба ненц кім 

аб слу гоў ван ні кам па ніі 

vеlсоm Ро берт ДА ШАН.

У якас ці да дат ку
Ры нак вір ту аль ных кар так 

мо жа стаць ад ным з са мых 

хут ка рос лых. «По пыт на іх рас-

це ва ўсім све це, у тым лі ку і ў 

на шай кра і не. Бур нае раз віц цё 

сфе ры ан лайн-ганд лю і ін тэр-

нэт-пла ця жоў сты му лю юць ці-

ка васць на сель ніц тва да прос-

тых і на дзей ных ін стру мен таў 

для раз лі каў у гла баль ным

се ці ве, — звяр нуў ува гу рэ гі я -

наль ны ме не джар кам па ніі 

Vіsа ў Бе ла ру сі, Мал до ве і 

Азер бай джа не Ігар КА ВА-

ЛЁЎ. — Усё час цей вір ту аль-

ныя карт кі афарм ля юць у да-

да так да тых, што ўжо ад кры-

ты, каб за бяс пе чыць боль шы 

ўзро вень бяс пе кі. Пры гэ тым іх 

функ цы я нал па ста ян на па шы-

ра ец ца: у пры ват нас ці, ад ной з 

но вых фі шак вір ту аль най карт-

кі v-bаnkіng ста не на яў насць 

кэш бэ ку, што мае вя лі кае зна-

чэн не для спа жыў ца».

Сяр гей КУР КАЧ



Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

ЦЯ ПЕР СМАРТ ФОН ЯШЧЭ І КА ША ЛЁК
У кра і не з'я ві ла ся пер шая вір ту аль ная карт ка 

з кэш бэ кам

ФактФакт  

Ёсць міль ён бі ле таў 
праз ін тэр нэт!

Бе ла рус кая чы гун ка вы зна чы ла міль ён-

на га ін тэр нэт-па са жы ра па да ных ма ні то-

рын гу з па чат ку 2018 го да.

Пра яз ны да ку мент быў на бы ты ан лайн на 

сай це poezd.rw.by 1 чэр ве ня. Міль ён ны ін тэр-

нэт-па са жыр 2018 го да здзейс ніў па езд ку ў гэ-

ты дзень на цяг ні ку № 371 па марш ру це Мінск 

— Лу ні нец.

Бе ла рус кая чы гун ка ўдзя ляе вя лі кую ўва гу 

раз віц цю без на яў ных раз лі каў пры апла це па-

слуг чы гу нач на га транс пар ту, на га да лі ў прэс-

служ бе ма гіст ра лі. Удзель ная ва га про да жу 

бі ле таў праз ін тэр нэт (ад агуль най коль кас ці 

пра яз ных да ку мен таў, аформ ле ных праз АСК 

«Экс прэс» у бі лет ных ка сах БЧ) за 5 ме ся цаў 

2018 го да скла ла 20,7 пра цэн та.

Ка му ха лад ні ку на ке фі ры?!
Ты дзень бе ла рус кай кух ні прой дзе ў Мін-

ску з 11 па 17 чэр ве ня, па ве да мі лі ў га-

лоў ным упраў лен ні спа жы вец ка га рын ку 

Мін гар вы кан ка ма.

Ме ра пры ем ства ад бу дзец ца ўжо 17-ы раз, ка-

лі ка вяр ні і рэ ста ра ны ста лі цы зноў аб' яд на юц ца 

дзе ля па пу ля ры за цыі на цы я наль най кух ні і раз-

віц ця куль ту ры хар ча ван ня. На пра ця гу тыд ня 

77 роз ных па фар ма це і ты пе аб' ек таў гра мад-

ска га хар ча ван ня пра па ну юць гас цям пяць страў 

на цы я наль най кух ні па адзі най ца не. У спе цы-

яль нае ме ню, якое ад па вя дае се зо ну, увай шлі: 

лет няя ага род нін ная са ла та з хат нім тва ра гом за 

3,5 руб ля, ха лад нік на ке фі ры з пе ча най буль бай 

за 2,5 руб ля, ла пу ны з гру дзін кай і грыб ным со у-

сам за 7 руб лёў, ма чан ка з блі на мі за 9 руб лёў, 

бя ро за ва-мя до вы на пой за 2 руб лі. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА




