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Ба раць ба Вя лі ка бры та ніі за за ха ван не Шат-
лан дыі ў рам ках сва іх ме жаў ста ла най боль-
шай інт ры гай Еў ро пы ся рэ дзі ны ве рас ня на 
фо не Укра і ны, якая кры ху су па ко і ла ся.

Са праў ды, для Лон да на на ко не ака за ла ся мно-
гае. Шат лан дыя, ня гле дзя чы на ма лое на сель-
ніц тва (толь кі 5,2 міль ё на з 63 міль ё наў жы ха роў 
кра і ны) уяў ляе са бой трэць тэ ры то рыі Вя лі ка бры-
та ніі. У вы пад ку вы ха ду Шат лан дыі тэ ры то рыя 
Вя лі ка бры та ніі ста ла б мен шай, чым ця пе раш няя 
тэ ры то рыя Бе ла ру сі.

Не менш важ нае і стра тэ гіч нае зна чэн не 
Шат лан дыі як ба зы для Ва ен на-мар ско га фло-
ту Вя лі ка бры та ніі з ядзер най збро яй. Шат лан-
дыя з'яў ля ец ца так са ма важ ным пра мыс ло вым 
і фі нан са вым цэнт рам кра і ны. І, на рэш це, вы хад 
Шат лан дыі мог бы на тхніць на па доб ныя дзе ян ні 
Уэльс і Паў ноч ную Ір лан дыю, не ка жу чы ўжо пра 
мност ва пры лег лых аст ра воў, мно гія з якіх і так 
ужо дэ-фак та не за леж ныя, але па куль не афор-
мі лі гэ та дэ-юрэ.

Вя лі кія бы лі стаў кі і для Еў ра са ю за і НА ТА. Ні 
для ко га не з'яў ля ец ца тай най сла бая кі ра валь-
насць пра цэ саў у абедз вюх ар га ні за цы ях. Гэ тыя 
праб ле мы ка ра няц ца ў вя лі кай коль кас ці чле наў, з 
які мі не аб ход на ўзгад няць усе па зі цыі, ад на ча со ва 
пра ні ка ю чы ся іх праб ле ма мі і імк ну чы ся знай сці 
агуль ныя па ды хо ды.

Уя вім, што шат ланд скі рэ фе рэн дум ака заў ся 
б па спя хо вым і, на тхніў шы ся яго вы ні ка мі, услед 
за Шат лан ды яй па спя хо выя рэ фе рэн ду мы пра-
вя лі б яшчэ паў та ра дзя сят ка пра він цый тых ці 

ін шых кра ін Еў ра са ю за. Усе гэ тыя но выя кра і ны 
прый шло ся б пры маць пас ля ў Еў ра са юз і НА ТА, 
што, у сваю чар гу, рэз ка па ру шы ла б пра цэ сы 
кі ра валь нас ці ў гэ тых ар га ні за цы ях. Ка лі цяж ка 
да мо віц ца 28 дзяр жа вам у ЕС, то як пры мі рыць 
па зі цыі 43 або 45?

А ка лі ўя віць, што част ка но вых дзяр жаў мо жа 
пры трым лі вац ца ін ша га пунк ту гле джан ня на член-
ства ў ЕС і НА ТА і па прос ту ад мо віц ца ўсту паць у 
гэ тыя ар га ні за цыі? Кі ра валь насць па леп шыц ца, 
а вось ста тус гэ тых ар га ні за цый і іх пры ваб насць 
бу дуць сур' ёз на па да рва ны, што мо жа на вес ці на 
па доб ныя дум кі і не ка то рыя з тых кра ін, што пла-
на ва лі да лу чыц ца ў бу ду чы ні.

Пра фе сар Джон Кер ціс па тлу ма чыў, якія фак-
та ры спры я лі пра ва лу рэ фе рэн ду му. На тэ ры то рыі 
Шат лан дыі ака за ла ся да во лі шмат міг ран таў з 
ін шых час так Вя лі ка бры та ніі, якія зу сім не ха це лі 
па ры ваць са сва ёй ра дзі май. Ня вы гад ным здаў ся 
су ве рэ ні тэт і боль шай част цы вы шэй ша га плас та 

ся рэд ня га кла са; мож на ду маць, што гэ та звя за на 
з яе боль шай ма біль нас цю, якая змен шы ла ся б 
пры ад дзя лен ні Шат лан дыі. Не пад тры ма ла не-
за леж насць і боль шасць пен сі я не раў, ві да воч на, 
з-за маг чы мых праб лем з вы пла тай пен сій і па ні-
жэн ня са цы яль ных стан дар таў у но вай су ве рэн най 
дзяр жа ве.

Пра га ла са ва ла су праць і боль шасць жы ха роў 
сель скіх час так Шат лан дыі. Ма быць, іх уз ро вень 
жыц ця ака заў ся не та кім вы со кім, каб ры зы ка ваць 
ім у ба раць бе за су ве рэн нае іс на ван не.

Вя до ма, важ ным фак та рам ста ла і ад чай ная 
агі та цыя ўра да Вя лі ка бры та ніі за за ха ван не на цы-
я наль на га адзін ства. Бы лі пу шча ны ў ход усе маг-
чы мыя ар гу мен ты і на ват тыя до ва ды, якія мно гія 
пра ма на зы ва лі под ку пам эліт і вы бар шчы каў.

У пры ват нас ці, кі раў ніц тву Шат лан дыі бы лі па абя-
ца ны но выя важ ныя паў на моц твы, а вы бар шчы кам 
— што част ка па дат каў, якія збі ра юц ца на шат ланд-
скай тэ ры то рыі, бу дзе за ста вац ца ў рас па ра джэн ні 
мяс цо ва га бюд жэ ту для вы ра шэн ня ў тым лі ку не ад-
клад ных са цы яль ных за дач. Ці ка ва, на коль кі важ ныя 
паў на моц твы бу дуць пе ра да дзе ныя па фак це і ці за-

ста нец ца пас ля гэ тай пе ра да чы Шат лан дыя на огул 
пад кант роль най Лон да ну і без уся ля кай пе ра мо гі 
рэ фе рэн ду му аб не за леж нас ці?

У той жа час га ва рыць аб тым, што гэ ты страш-
ны сцэ на рый ужо мі нуў, зу сім не пры хо дзіц ца. 
Еў ра пей скі са юз па сва ім скла дзе ўяў ляе збор ную 
са лян ку на ро даў, прад стаў ні кам част кі якіх у па-
раў наль на спа кой ных умо вах XXІ ста год дзя хо чац-
ца рас кві тац ца за тра гіч ныя гіс та рыч ныя па мыл кі 
мі ну лых ча соў або вяр нуць стра ча ную ве ліч.

Гэ та му спры яе ўсе агуль ная пісь мен насць, вы со кі 
ўзро вень аду ка цыі і зра зу ме лая ў сі лу гэ тых фак та-
раў ці ка васць да гіс то рыі сва іх прод каў. А ўліч ва ю-
чы, што не спра вяд лі вас ці да тых ці ін шых на ро даў 
у скла дзе ця пе раш ніх дзяр жаў — чле наў ЕС бы ла 
да пу шча на ма са, трэ ба ча каць вяр тан ня да рэ фе-
рэн ду маў аб ад дзя лен ні. Асаб лі ва яны ак ту аль ныя 
для Іс па ніі, Іта ліі, Да ніі, Фран цыі і Вя лі ка бры та ніі.

Уліч ва ю чы гэ та, здзіў ляе па жа дан не пос пе ху 
дзе ян ням шат ланд скіх на цы я на ліс таў па вы ха дзе 
Шат лан дыі са скла ду Вя лі ка бры та ніі ў не ка то рых 
ра сій скіх СМІ на пя рэ дад ні рэ фе рэн ду му. Зра зу-
ме ла, што ма ец ца на ўва зе сі ту а цыя ў Кры ме, 
зра зу ме ла і тое, што Вя лі ка бры та нія вель мі рэз ка 
са пса ва ла свае ад но сі ны з Ра сі яй у апош нія ме ся-
цы, пад трым лі ва ю чы не га тыў ную па зі цыю ЗША. 
Але ж Ра сія і са ма скла да ец ца з мност ва гу бер-
няў, сфар мі ра ва ных па на цы я наль ным кры тэ рыі, 
што то іць для яе ў та кіх па спя хо вых прэ цэ дэн тах 
сур' ёз ную не бяс пе ку на бу ду чы ню.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук

�

По глядПо гляд  ��

ШАТ ЛАНД СКАЯ БІТ ВА

Ці ка ва, на коль кі важ ныя паў на моц твы 
бу дуць пе ра да дзе ныя па фак це 
і ці за ста нец ца пас ля гэ тай пе ра да чы 
Шат лан дыя на огул пад кант роль най 
Лон да ну і без уся ля кай пе ра мо гі 
рэ фе рэн ду му аб не за леж нас ці?

Утерянный страховой полис «Обязательное медицинское страхование 
иностранных граждан и лиц без гражданства» в количестве 1 штуки серии 
БВ № 2833069 филиала Белгосстраха по Минской области считать недей-
ствительным. УНП 600013344

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

МОУП «Минское специализированное строительное управление» 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион 

по продаже недвижимого имущества в составе: 

база Гатово, инв. № 600/С-145141, общ. пл. 150,7 кв.м; 
гараж, инв. № 600/С-145142, общ. пл. 47,1кв.м; 

забор секционный, пл. 212.5 кв.м (металлическая сетка) 
на зем. участке пл. 0,3140 га 

по адресу: Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 
район аг. Гатово; настольно-сверлильный станок.

Начальная цена с НДС – 1 730 566 080 бел. руб. (стоимость снижена на 10%). 
Задаток в размере 10% от начальной цены предмета аукциона (173 056 000 
бел. руб.), перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Подписание договора купли-продажи и оплата за объект осуществляются в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Затраты на орга-
низацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 05.09.2014 г. 

Аукцион состоится 03.10.2014 в 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
02.10.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 28 октября 2014 г. 

повторных торгов по продаже имущества, 
на которое обращено взыскание 

в счет неисполненного налогового 
обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Помещение 
неустановленного назначения 139 

общей площадью 20,1 кв.м, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, пр-т Независимости, 58-139 
(инвентарный номер 500/D-70772990)

Начальная цена 362 563 300 белорусских рублей
Сумма задатка 36 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», ул. 
К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

(017) 327-40-22
Балансодержатель СООО «Столичный центр»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организа-
тором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юриди-
ческих лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обя-
занностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 
экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юриди-
ческого (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в ре-
гиональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», 
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-
вляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имуще-
ства осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результа-
тах аукциона. 

Аукцион проводится 28 октября 2014 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-
ционе осуществляются с 25.09.2014 по 21.10.2014 включительно в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 327-40-22 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

У тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз-
да» рас па вя дае пра фі нан са выя праб ле мы 
ў гро дзен скім «Нё ма не», хат нюю пе ра мо гу 
«зуб раў» і ла гіч нае за вяр шэн не ня прос та га 
се зо на Вік то рыі Аза ран кі.

1. Па куль ба ры саў скае БА ТЭ і мін скае «Ды на-
ма» зма га лі ся на па лях еў ра куб каў, у кра і не прай-
шлі мат чы 24-га ту ра фут боль на га чэм пі я на ту. 
Са лі гор скі «Шах цёр» упэў не на пе рай граў на ва-
по лац кі «Наф тан» — 2:0. Абод ва га лы «гар ня кі» 
за бі лі ў кан цы мат ча: вы лу чы лі ся Па вел Вай ца-
хоў скі і Ілья Га лю за. А вось гро дзен скі «Нё ман» 
не ча ка на са сту піў «Мін ску» — 2:4. У «га ра джан» 
дуб ля мі ад зна чы лі ся Аляк сандр Ма кась і Ула дзі-
мір Хва шчын скі. Пас ля мат ча га лоў ны трэ нер 
«Нё ма на» Сяр гей СА ЛА ДОЎ НІ КАЎ рас ка заў пра 
фі нан са выя праб ле мы клу ба: «У нас даў гі па ўсіх 
кі рун ках. Шэсць ме ся цаў ка ман да не атрым лі вае 
кант ракт ную зар пла ту, тры ме ся цы бюд жэт ную. 
Тым не менш гэ та не апраў дан не для ка ман ды. Тое, 
што не ка то рыя фут ба ліс ты дэ ман стра ва лі на по лі 
— так ра біць нель га. На кож ны ство ра ны мо мант 
Мін ска мы ства ры лі тры. Не ўсё атрым лі ва ец ца, 
мы гля дзім но выя спа лу чэн ні... Спа дзя ю ся, хут ка 
мы ўсё па пра вім». Ся род ін шых вы ні каў ад зна чым 
пе ра мо гі «Бел шы ны» над «Слуц кам» (2:1), «Дняп-
ра» над брэсц кім «Ды на ма» (1:0) і «Го ме ля» над 
жо дзін скім «Тар пе да» (2:1).

2. Ха кей нае «Ды на ма-Мінск» усу хую пе рай-
гра ла «Тар пе да» з Ніж ня га Ноў га ра да — 3:0. Усе 
шай бы на ра хун ку ды на маў скіх ле гі я не раў — Джо-
на та на Чы чу і Ні ка Бэй ле на. Пры чым апош ні вы лу-
чыў ся дуб лем. Ад зна чым, што пас ля ся мі гуль няў 
«Ды на ма» зай мае пя ты ра док у За ход няй кан фе-
рэн цыі.

3. У мат чы гру па во га эта пу SEHA-лі гі БГК імя 
Мяш ко ва па цяр пеў па ра жэн не ад «За гра ба» — 
28:29. Гэ тая ня ўда ча ста ла для брас таў чан пер шай 
на тур ні ры. Пас ля мат ча га лоў ны трэ нер брэсц-
ка га клу ба Жэль ка БА БІЧ ко рат ка рэ зю ма ваў 
гуль ню: «Гэ та ўжо трэ ці па яды нак, у якім апош-
нюю пя ці хві лін ку гу ля ем дрэн на. Плюс апош ні гол 
атры ма лі ў за ключ ныя 5 се кун даў пас ля тайм-аў та 
са пер ні ка. Хоць пе рад мат чам рас па вёў кож на му, 
што і як ён па ві нен быў ра біць. Але гэ та спорт. 
Він шую «За граб» з пе ра мо гай». Да да дзім, што ў 
ня дзе лю БГК імя Мяш ко ва стар туе ў Лі зе чэм пі ё наў 
мат чам з іс пан скім «Лаг раньё».

4. Бе ла рус кая ве ла гон шчы ца Але на АМЯ ЛЮ-
СІК за ва я ва ла брон за вы ме даль на чэм пі я на це 
све ту па ша шэй ных ве ла гон ках. У пер шым ві дзе 

пра гра мы — ка манд най гон цы — удзель ні ча лі не 
збор ныя кра ін, а пра фе сій ныя клу бы. Бе ла рус ка 
зда бы ла «брон зу» ў скла дзе ка ман ды «Astana Be 
Pіnk».

5. Вік то рыя АЗА РАН КА да тэр мі но ва за вяр-
шы ла се зон. На апош нім тур ні ры ў То кіа бе ла-
рус кая тэ ні сіст ка ў дру гім раў ндзе са сту пі ла Ане 
Іва на віч з Сер біі. На ступ ным у ка лен да ры Аза-
ран кі зна чыў ся но вы тур нір у кі тай скім Уха ні. Тым 
не менш бе ла рус ка зня ла ся з тур ні ру і аб' яві ла 
пра за вяр шэн не се зо на. «Гэ ты год атры маў ся для 
мя не вель мі скла да ным. Я ста ра ла ся ра біць усё, 
што ад мя не за ле жыць, кож ны дзень пра ца ва ла 
на трэ ні роў ках, але ака за ла ся, што гэ та не леп-
шы па ды ход. За раз я збі ра ю ся вы ка рыс таць гэ ты 
час, каб цал кам ад на віц ца, пад рых та вац ца да на-
ступ на га се зо на. Я заўж ды ве ру, што на ўсё ёсць 
пры чы на, і час ад ча су не ўсё склад ва ец ца так, 
як хо чац ца, але мы заў сё ды ў ста не атры маць з 
гэ та га мак сі мум. Ме на ві та гэ та я і збі ра ю ся зра-
біць», — на пі са ла Аза ран ка на сва ёй ста рон цы ў 
са цы яль най сет цы.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
�

ЛЕ ГІ Я НЕ РЫ ЗА БІ ВА ЮЦЬ!

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

У чар зе на пра да стаў лен не мес ца 
ў дзі ця чым сад ку сён ня ста яць па кра-
і не 29 ты сяч дзя цей да школь на га ўзрос-
ту — гэ та дзе ці, якім не змаг лі на мо мант 
зва ро ту баць коў пра па на ваць мес ца ў 
дзі ця чым сад ку па мес цы жы хар ства 
сям'і. Праб ле ма ў за бес пя чэн ні ўста ноў 
да школь най аду ка цыі кро ка вай да ступ-
нас ці ак ту аль ная най перш для мік ра ра-
ё наў-но ва бу доў ляў. Толь кі ў ста ліч ным 
мік ра ра ё не «Ка мен ная Гор ка» ў чар зе 
ста яць больш як 7 ты сяч ча ла век.

— Шчы ра ка жу чы, я зу сім не ра зу мею 
ста ліч ныя ўла ды: як мож на ўво дзіць у 
экс плу а та цыю жы лыя да мы, не спла на-
ваў шы, каб на мо мант іх за ся лен ня по бач 
ужо бы лі ўзве дзе ны дзі ця чы сад і шко ла? 
— за даў зу сім не ры та рыч нае пы тан не 
Ана толь То зік. — Я не ра зу мею, ча му мы 
ні як не мо жам зру шыць з мес ца праб ле-
му ства рэн ня не вя лі кіх дзі ця чых сад коў, 
сад коў ся мей на га ты пу, асаб лі ва ў сель-
скіх на се ле ных пунк тах?

Сён ня зня та за ба ро на на раз мя шчэн-
не да школь ных уста ноў на пер шых 
па вер хах жы лых да моў. Ча му ні хто не 
ка рыс та ец ца пра да стаў ле най маг чы мас-
цю? Ча му не ства ра юц ца не вя лі кія дзі ця-
чыя сад кі (на 40-50 ча ла век), якія хут чэй 
за бяс пе чаць кро ка вую да ступ насць? За 
мя жой на буй ных прад пры ем ствах ства-
ра юц ца кар па ра тыў ныя дзі ця чыя сад кі, 
ку ды баць кі, іду чы на ра бо ту, мо гуць за-
вес ці сваё дзі ця, і яно зна хо дзіц ца там 
пад на гля дам пе да го гаў, па куль да рос-
лыя пра цу юць.

А ў нас мы на зі ра ем рэ чы, якія зу сім 
не ад па вя да юць зда ро ва му сэн су і прын-
цы пам спра вяд лі вас ці. Сён ня ў баць коў 
ёсць маг чы масць не ад праў ляць сваё дзі-
ця ў шко лу ў 6 га доў, чым мно гія ак тыў на 
і ка рыс та юц ца. Ка ля 25 ты сяч дзя цей без 
уся ля кіх пад стаў за ста лі ся ў сад ку яшчэ 
на год. І на іх утры ман не дзяр жа ва вы дат-
коў вае паў трыль ё на руб лёў. Атрым лі ва ец-
ца, што пры іс на ван ні дэ фі цы ту мес цаў у 
да школь ных уста но вах шас ці га до вае дзі-
ця, яко га ча ка лі ў шко ле, зай мае ў сад ку 
фак тыч на чу жое мес ца? А бюд жэт ня се 
не аб грун та ва ную да дат ко вую на груз ку...

Ана толь То зік пра па на ваў (і ўсе пры-
сут ныя яго пад тры ма лі) за на та ваць у 
да ку мен тах, што па кі даць дзі ця ў дзі-
ця чым сад ку да ся мі га доў мож на 
толь кі пры на яў нас ці ме ды цын скіх 
па ка зан няў, а ка лі дзі ця і фі зіч на, і псі-
ха ла гіч на га то ва да на ву чан ня ў шко ле, 
то яно па він на вы зва ліць мес ца для ін ша-
га. А ка лі баць кі ўсё ж хо чуць пра цяг нуць 
бес кла пот нае жыц цё для сва ёй ма ле чы 
(і, ча го та іць, для ся бе) яшчэ на год, то 
ня хай цал кам аплач ва юць зна хо джан не 
дзі ця ці ў сад ку.

Між ін шым, ме ды кі сцвяр джа юць, што 
над зеі баць коў на тое, што дзі ця за ліш ні 
год зна хо джан ня ў да школь най уста но ве 
па ду жэе і пе ра ста не хва рэць, час цей за 
ўсё не спраў джва юц ца. Рэ спі ра тор ная 
за хва раль насць ва ўзрос та вай гру пе дзя-
цей ад 5 да 8 га доў не зні жа ец ца. І толь кі 
пас ля да сяг нен ня дзе ся ці га до ва га ўзрос-
ту дзе ці хва рэ юць ра дзей.

ШТРА ФЫ — 
ЗА «ПРА ГУ ЛЫ»

Не за да во ле ны пе да го гі так са ма і ад-
сут нас цю за кон ных пад стаў для ад-
лі чэн ня дзя цей з сад коў: не ка то рыя 
баць кі пры вод зяць дзі ця ў са док уся го 
не каль кі ра зоў за ме сяц. Што дня ад 25 
да 30 пра цэн таў вы ха ван цаў да школь ных 
уста ноў не на вед ва юць са док без уваж лі-
вых пры чын. Атрым лі ва ец ца, што баць кі 
бра ні ру юць мес ца для свай го дзі ця ці, а 
да лей кі ру юц ца прын цы пам «ха чу — вя-
ду, а ха чу — не вя ду».

Вы ха валь ні кі лі чаць, што трэ ба дак-
лад на сфар му ля ваць важ кія пры чы ны ад-
сут нас ці вы ха ван цаў і ўста на віць пла ту за 

дні, пра пу шча ныя без пры чы ны, як гэ та 
бы ло ра ней. А ка лі дзі ця ад сут ні чае па 
ня ўваж лі вых пры чы нах пра цяг лы час, то 
яго мес ца трэ ба пе ра да ваць ін шай сям'і, 
якая ста іць у чар зе і мае вост рую па трэ бу 
ва ўлад ка ван ні дзі ця ці ў са док...

ЯС ЛІ — 
НА ПЛАТ НУЮ АСНО ВУ?
— А ча му мы вы плач ва ем дзяр жаў ныя 

да па мо гі ма ла дым ма ці, якія ад да юць 
сва іх дзя цей у дзі ця чы са док, яшчэ зна хо-
дзя чы ся ў дэ крэт ным ад па чын ку? — па ці-
ка віў ся Ана толь То зік. — Вы хо дзіць, што 
мы двой чы іх «суб сі дзі ру ем»: дзяр жа ва 
аплач вае ўтры ман не дзі ця ці ў дзі ця чым 
сад ку плюс вы плач вае да па мо гу на дзі ця 
ва ўзрос це да трох га доў не пра цу ю чай 
ма ці. Але ж ці спра вяд лі ва гэ та?

З ін ша га бо ку, ка лі ма ці вы хо дзіць на 
пра цу, мы вы плач ва ем ёй толь кі па ло-
ву ад уста ноў ле най да па мо гі на дзі ця да 
трох га доў — не за леж на ад та го, ад да ла 
яна сваё дзі ця ў са док ці не. Ка лі ма ці вы-
хо дзіць на пра цу і па кі дае дзі ця, ска жам, 
на ба бу лю, не пе ра клад ва ю чы кло пат на 
пле чы дзяр жа вы, то на вош та мы ад бі ра-
ем у яе да па мо гу? Мо жа, трэ ба ўвес ці 
ін шы кры тэ рый: ка лі ма ці ад дае сваё дзі-
ця да 3 га доў у са док, не вы хо дзя чы на 
пра цу, мы па кі да ем ёй да па мо гу на дзі ця, 
але ка жам: ка лі лас ка, за зна хо джан не 
дзі ця ці ў сад ку за пла ці це, пры чым, не 
толь кі за хар ча ван не, як гэ та прак ты ку-
ец ца сён ня. На мой по гляд, гэ та бу дзе 
больш зра зу ме ла і спра вяд лі ва.

Му шу кан ста та ваць, што ў баць коў ня-
рэд ка пры сут ні чае спа жы вец кае стаў лен-
не да да школь най аду ка цыі. І праб ле ма 
ўтры ман ства ў на шым гра мад стве ўжо 
пе ра тва ры ла ся ў па гро зу на цы я наль най 
бяс пе цы. Я ні дзе ў ін шых кра і нах не ба-
чыў та кіх рас кош ных умоў, якія мы ства-
ра ем для дзя цей у на шых сад ках, і та кіх 
цу доў ных умоў, якія ёсць у сад ку, дзе 
мы з ва мі зна хо дзім ся. Але ж дзяр жаў ны 
бюд жэт — не бяз дон ны. Усе па він ны гэ та 
зра зу мець...

ПАРТ НЁР СТВА 
З ПРЫ ВАТ НІ КА МІ

На чаль нік ад дзе ла да школь най аду-
ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Аль бі на 
ДА ВІ ДО ВІЧ рас ка за ла, што для та го, 
каб лік ві да ваць чар гу, што ства ры ла ся 
на ўлад ка ван не ў да школь ныя уста но вы, 
трэ ба па бу да ваць аж 143(!) дзі ця чыя сад-
кі — для гэ та га па тра бу ец ца вы дат ка ваць 
8,6 трлн руб лёў. Але ж ці маг чы ма гэ та 
зра біць толь кі за кошт срод каў мяс цо вых 
бюд жэ таў, без пры цяг нен ня срод каў за-
бу доў шчы каў?

Дзейс най ме рай маг ло б стаць раз мя-
шчэн не дзі ця чых сад коў ці асоб ных груп 
на пер шых па вер хах шмат па вяр хо ві каў і 
па ве лі чэн не коль кас ці ся мей ных сад коў 
у тых ра ё нах, дзе бу даў ніц тва асоб на-
га дзі ця ча га сад ка не рэн та бель нае. Але 

для па ве лі чэн ня коль кас ці ся мей ных 
дзі ця чых сад коў трэ ба спрас ціць па-
тра ба ван ні, што да іх прад' яў ля юц ца 
(як гэ та бы ло зроб ле на ў Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі). Трэ ба па вя лі чыць коль касць 
груп ка рот ка ча со ва га зна хо джан ня, за-
ры ен та ваў шы ад крыц цё та кіх груп на 
дзя цей ран ня га ўзрос ту (да трох га доў) 
і на дзя цей пя ці га до ва га ўзрос ту — для 
пад рых тоў кі апош ніх да шко лы.

Маг чы ма, вар та част ко ва ска рыс-
тац ца до све дам Вя лі ка бры та ніі, Із ра і ля, 
ЗША, Чэ хіі, дзе па слу гі для дзя цей ран-
ня га ўзрос ту аказ ва юц ца вы ключ на пры-
ват ны мі струк ту ра мі на плат най асно ве.

— Ак тыў нае пры цяг нен не ў сфе ру да-
школь най аду ка цыі пры ват ных струк тур і 
срод каў пры ват ных ін вес та раў да зво ліць, 
з ад на го бо ку, змен шыць вы дат кі дзярж-
бюд жэ ту, а з дру го га — па спры яе зда ро-
вай кан ку рэн цыі на рын ку аду ка цый ных 
па слуг, — па дзя лі ла ся сва ім по гля дам 
Аль бі на Да ві до віч. — Мяр ку ем, што трэ-
ба ў блі жэй шы час на ла дзіць ра бо ту на 
мяс цо вым уз роў ні па праг на за ван ні се так 
та кіх уста ноў аду ка цыі, ства ра ю чы для 
гэ та га ад па вед ныя ўмо вы. На прык лад, 
сфар мі ра ваць у кож ным рэ гі ё не пе ра лік 
бу дын каў, якія мо гуць быць ад да дзе ны 
пад пры ват ныя дзі ця чыя са ды, і асаб лі ва 
шы ро ка ін фар ма ваць пра гэ та ўсіх за ці каў-
ле ных, у тым лі ку і аб па рад ку ад крыц ця 
дзі ця чых сад коў пры ват най фор мы ўлас-
нас ці.

На на ра дзе пра гу ча ла пра па но ва пра-
вес ці кон курс ся род ар хі тэк та раў або вы-
пуск ні коў ар хі тэк тур на га фа куль тэ та на 
пра ект су час най да школь най уста но вы, 
каб ады сці ад ты па вых пра ек таў...

ГРО ШЫ — 
УСЛЕД ЗА ДЗІ ЦЕМ

— Мы пра па ну ем у на ступ ным го дзе 
ўвес ці ў бюд жэт ным за ка на даў стве нор-
му, якая да зва ля ла б мяс цо вым бюд жэ-
там вы дзя ляць гро шы на па слу гі да-
школь най аду ка цыі лю бой уста но ве і 
лю бой юры дыч най асо бе, якія бя руц ца 
гэ тую па слу гу вы ка наць, — па ве да міў 
Ана толь То зік. — Сён ня вы дат кі на ад на-
го вы ха ван ца скла да юць 19-20 міль ё наў 
руб лёў, дык да вай це ад праў ляць гэ тыя 
гро шы ўслед за дзі цем. Тыя срод кі, што 
за кла дзе ны дзяр жа вай на ўтры ман не 
дзі ця ці ў дзяр жаў най уста но ве, мож на 
ад даць і пры ват ні ку.

Па куль што ў кра і не дзей ні ча юць уся го 
10 пры ват ных дзі ця чых сад коў, 7 з якіх 
раз ме шча ны ў Мін ску. І ка лі баць кі вы-
бі ра юць, у якую да школь ную ўста но ву 

ад да ваць сваё дзі ця — дзяр жаў ную або 
пры ват ную — час цей за ўсё зы хо дзяць 
са сва іх фі нан са вых маг чы мас цяў, бо 
пла та за на вед ван не пры ват ных уста-
ноў да ся гае 500 умоў ных адзі нак у ме сяц. 
Маг чы ма, ка лі з бюд жэ ту бу дзе па кры ва ц-
ца хоць част ка вы дат каў, то пры ват ныя 
сад кі ста нуць да ступ ны мі для боль шай 
коль кас ці сем' яў?

Яшчэ ад на пе ра шко да для з'яў лен ня 
но вых пры ват ных сад коў — вы со кі кошт 
іх бу даў ніц тва, а так са ма куп лі або арэн-
ды па мяш кан няў, якія ад па вя да лі б усім 
са ні тар ным нор мам і пра ві лам для дзі-
ця чых уста ноў. Уво гу ле жорст кія па тра-
ба ван ні са ні тар най служ бы да функ цы-
я на ван ня да школь ных уста ноў ня рэд ка 
ста вяць «крыж» і на ад крыц ці не вя лі кіх 
дзі ця чых сад коў у пры ста са ва ных па-
мяш кан нях. Ска жам, шмат дзет ная сям'я 
мо жа жыць у пры ват ным до ме з ад ным 
сан вуз лом (агуль ным і для да рос лых, і 
для дзя цей), звы чай най кух няй, ад ным 
ува хо дам (без да дат ко ва га па жар на га 
вы ха ду), дзе ма ці і баць ка — і вы ха валь-
ні кі, і ку ха ры, і пры бі раль шчы кі ў ад ной 
асо бе, а вось для да школь най уста но вы 
на 6—7 дзя цей дзей ні ча юць зу сім ін шыя 
кры тэ рыі.

— Пра бач це, ну ня ўжо шмат дзет ная 
ма ці вы ка рыс тоў вае на сва ёй кух ні не-
каль кі апра цоў чых ста лоў? — за пы таў ся 
Ана толь То зік. — Дык ча му для дзі ця ча га 
сад ка ся мей на га ты пу мы прад' яў ля ем 
не вы ка наль ныя па тра ба ван ні?

ШТО ГА ДО ВЫ 
ЎЗНОС

Што да ты чыц ца па ста ян ных па бо раў у 
дзі ця чых сад ках, то, як за пэў ні ла Аль бі на 
Да ві до віч, на быц цё мый ных і гі гі е ніч ных 
срод каў фі нан су ец ца з бюд жэ ту, та му 
дзе ян ні кі раў ніц тва дзі ця ча га сад ка, якое 
пра па нуе баць кам са ма стой на па кла па-
ціц ца пра на быц цё, ска жам, мы ла, па тлу-
ма чыць не маг чы ма:

— У Па ста но ве Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
№ 50 пры ве дзе ны дак лад ны пе ра лік та го, 
што па він на на бы вац ца за кошт срод каў 
баць коў — а гэ та вы ключ на срод кі на-
ву чан ня. Але на прак ты цы, мы ве да ем, 
баць кам вы да юц ца зу сім ін шыя спі сы...

Каб не да пус каць та кія не пры го жыя 
сі ту а цыі, ёсць пра па но ва пе ра няць до-
свед кра ін, дзе прак ты ку юц ца пер ша па-
чат ко выя ўзно сы пры па ступ лен ні дзі ця ці 
ў са док. Маг чы ма так са ма ўвес ці фік са-
ва ную су му што га до ва га ўнё ску на ма тэ-
ры яль на-тэх ніч нае за бес пя чэн не ўста но-
вы аду ка цыі...

Да рэ чы, у Ра сіі раз вя лі два па няц ці 
«да школь ная аду ка цыя» і «до гляд за дзі-
цем». За дзён ны до гляд там уста ноў ле на 
апла та.

І яшчэ ад ну важ ную праб ле му ўзня ла 
Аль бі на Да ві до віч:

— Толь кі 14% груп у да школь ных уста-
но вах ар га ні зу юць аду ка цый ны пра цэс 
на бе ла рус кай мо ве. Па трэ ба ёсць, але 
ня ма да стат ко ва га кад ра ва га і на ву ко ва-
ме та дыч на га за бес пя чэн ня. Нам трэ ба 
па вя ліч ваць коль касць та кіх груп і за бяс-
печ ваць аду ка цый ны пра цэс ву чэб ны мі 
да па мож ні ка мі на бе ла рус кай мо ве. Ра-
шэн не гэ тай праб ле мы за ле жыць як ад 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі, у пры ват нас ці, у 
пы тан нях ства рэн ня ву чэб ных вы дан няў і 
пад рых тоў кі кад раў, так і ад упраў лен няў 
і ад дзе лаў аду ка цыі на мес цах.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
Фо та аў та ра.

Мінск — Ка пыль — Мінск.

ДЗІ ЦЯ ЧЫ САД — НЕ «КА МЕ РА 
ЗА ХОЎ ВАН НЯ» ДЛЯ ДЗІ ЦЯ ЦІ...

Вы ха валь ні кі лі чаць, што трэ ба 
дак лад на сфар му ля ваць важ кія 
пры чы ны ад сут нас ці вы ха ван цаў 
і ўста на віць пла ту за дні, 
пра пу шча ныя без пры чы ны.

У баць коў ня рэд ка пры сут ні чае 
спа жы вец кае стаў лен не 
да да школь най аду ка цыі. 
І праб ле ма ўтры ман ства ў на шым 
гра мад стве ўжо пе ра тва ры ла ся ў 
па гро зу на цы я наль най бяс пе цы.

Лю ба мір ПО КА ВІЧ не су мня ва ец ца, 
што і бе ла рус кія ха ке іс ты хут ка пач нуць за бі ваць.

ТЫДЗЕНЬ ПРАФІЛАКТЫКІ

У ме жах Еў ра пей ска га тыд-
ня ран няй ды яг нос ты кі ра ку 
га ла вы і шыі ўпер шы ню ў 
на шай кра і не да 26 ве рас ня 
пра хо дзіць ад па вед ная пра-
фі лак тыч ная ак цыя.

Ця гам гэ та га тыд ня ў Ві цеб ску, 
Го ме лі і Мін ску мож на прай сці аб-
сле да ван не ў ан ко ла га, ота ла рын-
го ла га і ста ма то ла га. Звяр тац ца 
мож на ў Мін скі га рад скі клі ніч ны 
ан ка ла гіч ны дыс пан сер, Го мель скі 
і Ві цеб скі аб лас ныя клі ніч ныя ан-
ка ла гіч ныя дыс пан се ры, Рэс пуб лі-
кан скі на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 
ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі 
імя М.М. Аляк санд ра ва (МТС + 375 
29 774 97 51, Velcom + 375 29 608 
19 49, Lіfe + 375 25 743 85 95).

За пі шы це ся на бяс плат ны 
пры ём, ка лі хоць бы адзін з гэ-
тых сімп то маў за хоў ва ец ца ў 
вас звыш трох тыд няў:

� хва ра ві тасць язы ка, яз вы ў 
ро та вай по лас ці, чыр во ныя ці бе-
лыя пля мы;
� ад на ба ко вы боль у гор ле;
� па ста ян ная асіп ласць;
� боль, цяж кас ці пры глы тан ні;
� пух лі на ў воб лас ці шыі, ад-

чу ван не ін ша род на га це ла ў ро-
та вай по лас ці;
� за кла дзе насць но са з ад на го 

бо ку або кры вя ніс тыя вы дзя лен ні 
з но са.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
�

Мож на аб сле да вац ца 
на рак га ла вы і шыі
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