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ЗДА ВА ЛА СЯ, ЗДА ВА ЛА СЯ, 
ГУС ТА,ГУС ТА,

А ДЗЕСЬ ЦІ І ПУС ТАА ДЗЕСЬ ЦІ І ПУС ТА
Па вод ле ста тыс тыч ных звес так 

у ця пе раш ні час у на шай кра і не 
больш за 95 % дзя цей ва ўзрос це 

3—6 га доў атрым лі ва юць да школь ную 
аду ка цыю — гэ та адзін з са мых 
вы со кіх па каз чы каў у Еў ро пе. Пры 
гэ тым на вед ван не дзі ця ча га сад ка не 
з'яў ля ец ца аба вяз ко вым на пра ця гу 
ўся го да школь на га дзя цін ства. Згод на 
з дзяр жаў ным стан дар там, толь кі ў 
пя ці га до вым уз рос це ўсе дзе ці па він ны 
быць за бяс пе ча ны пад рых тоў кай да 
на ву чан ня ў шко ле.
Сіс тэ ма да школь най аду ка цыі ў на шай 
кра і не пра цяг вае раз ві вац ца, уліч ва ю чы 
за пы ты баць коў і па тра ба ван ні ча су. Усё 
гэ та так, але ча сам но выя ра ё ны рас туць 
за над та хут ка...

Бу ду ец ца 
15 дзі ця чых сад коў,

а не ха пае 20
Што да ты чыц ца Мін ска, то сё ле та 

спе цы я ліс ты-за бу доў шчы кі пла ну юць 
рас крыць но выя пля цоў кі ў Чы жоў цы і 
Ло шы цы. Пра цяг нец ца за бу до ва ў ме-
жах ву ліц Ша ран го ві ча — Га рэц ка га — 
Ра фі е ва. Уз вод зяць жыл лё і пры ват ныя 
ін вес та ры. Па ін вес ты цый най пра гра ме 
на бу даў ніц тва ін жы нер на-транс парт-
най інф ра струк ту ры вы дзя ля ец ца ка ля 
170 міль ё наў руб лёў. За пла на ва ны фі-
нан са выя срод кі і на бу даў ніц тва 15 дзі-
ця чых сад коў. «Та ко га ні ко лі не бы ло. 
Заў сё ды ўзво дзі ла ся не больш за пяць-
сем аб' ек таў для дзя цей, але мік ра ра ё ны 
бу ду юц ца і ма юць па трэ бу ў са цы яль най 
інф ра струк ту ры», — рас ка за ла на мес-
нік стар шы ні ка мі тэ та бу даў ніц тва і 
ін вес ты цый Мін гар вы кан ка ма Іры на 
ГОН ТА РА ВА.

У ста лі цы сён ня не ха пае 20 дзі ця чых 
сад коў і ся мі школ. Гар вы кан кам дэ та лё ва 
да сле да ваў гэ тае пы тан не. І вы свет лі ла ся, 
што мес цы мін чан у дзі ця чых сад ках час та 
зай ма юць дзе ці жы ха роў Мін скай воб-
лас ці, якія пра цу юць у ста лі цы. Час цей за 
ўсё гэ тая праб ле ма ак ту аль ная для сад коў 
ка ля МКАД.

Па бу да ва на 46,5 ты ся чы 
но вых ква тэр і... 

17 дзі ця чых сад коў
А коль кі бу ду ец ца? Ле тась ар га ні за-

цы я мі ўсіх фор маў улас нас ці па бу да ва-
на 46,5 ты ся чы но вых ква тэр. Уве дзе на 
ў экс плу а та цыю 3966,1 ты ся чы «квад ра-
таў» жыл ля. Для гра ма дзян, якія ста яць 
на ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў, 
уве дзе на ў экс плу а та цыю 1498,1 ты ся чы 
квад рат ных мет раў агуль най пло шчы, 
або 37,8 % ад агуль на га аб' ёму ўве дзе-
на га жыл ля. З агуль на га аб' ёму ўве дзе-
на га жыл ля для гра ма дзян, якія ста яць на 
ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў, з 
вы ка ры стан нем дзяр жаў най пад трым кі 
па бу да ва на 999,3 ты ся чы «квад ра таў», 
у шмат ква тэр ных жы лых да мах у га ра дах — 
943 ты ся чы квад рат ных мет раў. Сё ле та 
ўра дам да ве дзе на за дан не аб лас цям і 
Мін ску па бу да ваць 4 міль ё ны квад рат-
ных мет раў жыл ля. За пяць ме ся цаў ужо 
па бу да ва на 1240,8 ты ся чы квад рат ных 
мет раў жыл ля.

Згод на з тэх ніч ным ко дэк сам уста ля-
ва най прак ты кі іс ну юць нор мы пла ні роў кі 
за бу до вы на се ле ных пунк таў. Дык вось, 
па вод ле гэ та га да ку мен та, уста но вы вы-
ха ван ня і аду ка цыі па він ны за бяс печ ваць
са цы яль на га ран та ва ную па трэб насць
на сель ніц тва ў атры ман ні аду ка цыі, пра-
цоў на га, эс тэ тыч на га і фі зіч на га вы ха ван-
ня, азда раў лен ня дзя цей, фар мі ра ваць 
адзі ную пла ні ро вач ную сіс тэ му і ўклю-
чаць: дзі ця чыя яс лі, са ды, па чат ко выя, 
ба за выя шко лы, ву чэб на-пе да га гіч ныя 
комп лек сы, а так са ма шко лы, лі цэі, гім-
на зіі і ін шыя.

Умя шчаль насць дзі ця чых да школь ных 
уста ноў вар та ўста наў лі ваць у за леж нас-
ці ад дэ ма гра фіч най струк ту ры на сель-
ніц тва, пры ма ю чы раз лі ко вы ўзро вень 
за бяс пе ча нас ці да школь ны мі ўста но ва-
 мі дзя цей ва ўзрос це да трох га доў — 
50 %, звыш трох да шасці га доў — 85 %. 
Ёміс тасць па за школь ных уста ноў вар та 
пры маць не больш за 10 % ад агуль най 
коль кас ці школь ні каў. Не рэ ка мен ду ец-
ца пра ек та ваць шко лы ўмя шчаль нас цю 
больш за 1500 мес цаў.

У га рад скіх па се лі шчах ра ды ус аб слу-
гоў ван ня дзі ця чых да школь ных уста ноў і 
па чат ко вых школ або кла саў вар та пры-
маць да 500 мет раў, ба за вых школ — да 
800 мет раў пры ўмо ве пад во зу вуч няў 
у шко лу і пры ад па вед ных пе да га гіч ных 
і са ні тар на-гі гі е ніч ных аб грун та ван-
нях да пус ка ец ца па ве лі чэн не ра ды у са 
аб слу гоў ван ня па чат ко вых і ба за вых 
школ.

У сель скіх на се ле ных пунк тах раз-
мя шчэн не ўста ноў вы ха ван ня і аду ка-
цыі па він на за бяс печ ваць 30-хві лін ную 
транс парт ную да ступ насць. Пра сто ра вая 
да ступ насць лі цэ яў і гім на зій, а так са ма 
лі цэй скіх і гім на зіч ных кла саў не рэг ла-
мен ту ец ца.

Спе цы я лі за ва ныя да школь ныя ўста но-
вы, лі цэі і гім на зіі, па за школь ныя ўста но-
вы рэ ка мен ду ец ца раз мя шчаць у цэнт-
раль най і ся рэд няй зо нах Мін ска, буй-
ных, вя лі кіх га ра доў, а так са ма ў ра ё нах 
кан цэнт ра цыі жыл лё ва га фон ду вы со кай 
шчыль нас ці. І яшчэ, коль касць ап тэк, ап-
тэч ных кі ёс каў вы зна ча ец ца на асно ве 
асаб лі вас цяў пла ні ро вач най струк ту ры 
га рад скіх па се лі шчаў. У кож ным квар та-
ле, мік ра ра ё не па він ен быць не менш за 
адзін аб' ект.

У поў ным аб' ёме
і ва ўсіх ра ё нах

Якас ныя па каз чы кі раз віц ця сіс тэ мы 
да школь най аду ка цыі Гро дзен шчы ны — 
у лі ку са мых вы со кіх у кра і не. На гэ тай 
ні ве ў воб лас ці пра цу юць 423 уста но вы 
да школь най аду ка цыі, у тым лі ку 34 да-
школь ныя цэнт ры раз віц ця дзі ця ці.

Нар ма тыў за бяс пе ча нас ці дзя цей мес-
ца мі ва ўста но вах да школь най аду ка цыі 
воб лас ці вы кон ва ец ца ў поў ным аб' ёме 
ва ўсіх ра ё нах рэ гі ё на. Ле тась уве дзе ны 
ў экс плу а та цыю ча ты ры дзі ця чыя сад кі 
на 780 мес цаў: у мік ра ра ё нах-но ва бу-
доў лях Грод на (230 мес цаў), Аст раў ца 
(190 мес цаў), На ва груд ка (190 мес цаў), 
і Шчу чы на (170 мес цаў). Пра цяг ва ец ца
бу даў ніц тва двух дзі ця чых сад коў на
230 мес цаў кож ны ў Лі дзе і Аст раў цы. У мэ тах 
вы ра шэн ня праб ле мы не да хо пу мес цаў у 
дзі ця чых сад ках мік ра ра ё наў-но ва бу доў-
ляў і жы лых ра ё наў ін тэн сіў най за бу до вы 
ў Грод не пра цу юць аў то бус ныя марш ру-
ты «Да шка лё нак» рэ гу ляр ных зно сін для 
пад во зу баць коў з дзець мі ў ра ніш ні і вя-
чэр ні час да ад да ле ных дзі ця чых сад коў. 
У Скі дзе лі дзя цей у дзі ця чыя сад кі пад-
во зяць з на ва коль ных вё сак. З сель скіх 
на се ле ных пунк таў, якія не ма юць уста-
ноў да школь най аду ка цыі, пад во зяць 
1830 вы ха ван цаў.

Сяр гей КУР КАЧ.

У тэ му
Для вы ха ван ня дзят вы ў Бе ла ру сі 
функ цы я нуе больш за 3,8 ты ся чы 
ўста ноў да школь най аду ка цыі. Уся го 
ле тась бы ло па бу да ва на 17 та кіх 
уста ноў. У ся рэд нім што год бу ду ец ца 
15 дзі ця чых сад коў.

Дзі ця чы са док № 100 
на ву лі цы Ма зу ра ва 

ў Го ме лі ад ін шых 
ад роз ні вае не толь кі 
круг лая ліч ба ну ма ра. 
Ён зна хо дзіц ца на 
пер шым па вер се ня даў на 
па бу да ва на га до ма ў 
но вым мік ра ра ё не № 19.

Увесь пер шы па верх 
цал кам ад ве дзе ны пад да-
школь ную ўста но ву. Ця пер 
у ёй вы хоў ва юц ца 72 дзі-
ця ці ва ўзрос це ад 3 да 6 
га доў. У Са вец кім Са ю зе 
дзі ця чыя ўста но вы ня рэд-
ка раз мя шча лі на пер шых 
па вер хах да моў. По тым 
ад та кой прак ты кі ад мо ві-
лі ся, а вось ця пер па лі чы лі, 
што прый шоў час ад на віць 
доб ры во пыт.

Экс пе ры мент рэа лі за-
ваў Го мель скі до ма бу даў-
ні чы кам бі нат, які за свае 
срод кі ўзвёў са цы яль ны 
аб' ект. Мэ та іні цы я ты вы
га рад скіх ула д — зняць 
на пру жа насць з мес ца мі 
ў мік ра ра ё нах но ва бу доў-
ляў. Да рэ чы, гэ та пі лот ны 
пра ект не толь кі для Го ме-
ля, але і для кра і ны.

На ўзроў ні аб мер ка ван-
ня, а по тым і ўва саб лен ня 

ідэі ў жыц цё бы ло шмат 
скеп ты каў, якія агуч ва лі 
свае су мнен ні на конт та ко-
га ра шэн ня га рад скіх улад. 
Не ка то рыя спа чу ва лі жы-
ха рам, якія бу дуць па ста-
ян на чуць дзі ця чы го ман. 
Бы лі пы тан ні на конт вен ты-
ля цыі і рас паў сюдж ван ня 
па хаў з кух ні сад ка па ўсім 
до ме. Су мня ва лі ся на конт 
бяс пе кі дзя цей. Маў ляў, у 
два рах жа аў та ма бі лі ез-
дзяць, і дзе ці бу дуць па ста-
ян на пад вяр гац ца не бяс-
пе цы. Чу лі ся мер ка ван ні і 
на конт та го, што ма лыя не 
змо гуць ад па чы ваць, ка лі 
су се дзі звер ху бу дуць пра-
ца ваць пер фа ра та рам.

Пра ек тан ты і бу даў ні кі 
ад ка за лі спра вай на кож-
нае з пы тан няў.

Кошт бу даў ніц тва ты па-
во га сад ка — ка ля 8 міль ё-
наў руб лёў. Убу да ва ны ў 
дом абы шоў ся ў 1,8 міль ё -
на руб лёў. Вы дат кі на
ўбу да ва ны дзі ця чы са док 
утрая мен шыя, чым срод кі 
для ўзвя дзен ня асоб на га 
бу дын ка.

По бач аб га ро джа ная 
пля цоў ка з ве ран да мі, 
пя соч ні ца мі і ўсі мі не аб-
ход ны мі для гуль ні пры-

ста са ван ня мі. Ува хо ды 
ў дзі ця чы са док і жы лую 
част ку зна хо дзяц ца з роз-
ных ба коў. Ні хто ні ко му не 
пе ра шкаж дае: па між сад-
ком і бу дын кам транс парт 
не ру ха ец ца. Для ма шын 
пра ду гле джа ны мес цы і 
пра ез ды са зва рот на га бо-
ку до ма.

Унут ры ёсць усё не аб-
ход нае для раз віц ця дзя-
цей: гру па выя па мяш кан-
ні, му зыч на-спар тыў ная 
за ла, сан ка вая (там зі мой 
па кі да юць сан кі, а ўлет-
ку — са ма ка ты і ве ла сі пе-
ды), рэ сурс ныя цэнт ры 
для кож най гру пы і гэ так 
да лей. Усё раз лі ча на для 
трох груп па 20 дзя цей. 
Па фак це іх ця пер больш. 
Да рэ чы, за раз ідзе пры ём 
дзе так на на ву чаль ны ву-
чэб ны год, га во рыць за-
гад чык дзі ця ча га сад ка 
№ 100 Го ме ля Воль га КА-
ЛЕС НІ КА ВА:

— Пер шыя вы ха ван цы
прый шлі да нас у са док 
3 сту дзе ня 2018 го да. За паў-
 та ра го да мы і ад чу лі і зра-
зу ме лі, што ўмо вы для нас 
зроб ле ны вель мі зруч ныя. 
Ні я кіх гла баль ных пы тан-
няў па змя нен ні ці ра мон це 

ЦІ КА ВЫ ВО ПЫТ!

Но вая кан цэп цыяНо вая кан цэп цыя

Дык вось гэ ты са мы ра-
ён за бу доў ва ец ца па між 
ра ё на мі го ра да Ус ход і 
Ка ва лё ва. Тут яшчэ зу сім 
ня даў на бы ла пус тая, кры-
ху за ба ло ча ная зям ля з аг-
ра мад ны мі ка ло ні я мі ча ек. 
Птуш кі па ля це лі на ін шыя 
мес цы, а ў «Ла гу не» вы рас-
лі но выя да мы, тэ ры то рыю 
асвой ва юць лю дзі. Да мы 
па ўста ва лі лі та раль на на 
ва чах, у бу доў лі пры маў 
удзел кі тай скі ін вес тар. Па-
нэль ныя шмат па вяр хо ві кі 
вы гля да юць не ад ноль-
ка ва шэ ры мі, як у ста рэй-

шых ра ё нах го ра да, яны 
раз ма ля ва ныя роз ны мі 
пей за жа мі і ар на мен та мі. 
На прык лад, фа сад ад на го 
ўпры гож вае сло ва «зі ма», 
ін ша га — «вяс на», да лей —

«во сень», «ле та» з ад па-
вед най рас фар боў кай. 
Ад ным сло вам, края ві ды 
не сум ныя, сю жэт «Іро ніі 
лё су» тут не па ды хо дзіць. 
Але Іры на, ма ма ў дэ крэт-
ным, за не па ко е ная тым, 
што мес ца ў но вым сад ку 
яе да чуш цы, якая па куль 
што агля дае мяс цо васць 
з ка ляс кі, мо жа не ха піць. 
Кра мы па блі зу ня ма, пош-
та і банк у су сед нім (це раз 
да ро гу. — Аўт.) ра ё не. Ква-
тэ ру Ні ка но ві чы па бу да ва лі 

НЕ ЎСЁ АД РА ЗУНЕ ЎСЁ АД РА ЗУ
Ра ён но ва бу доў лі «Ла гу на» 

аб рас тае інф ра струк ту рай па сту по ва 
Ня даў на Іры на Ні ка но віч з сям' ёй пе ра еха ла ў но вую 

ква тэ ру і ста ла ад ной са шмат лі кіх на ва сё лаў 
брэсц ка га ра ё на з ра ман тыч най наз вай «Ла гу на». Гэ та 
не афі цый нае най мен не, але яно ад ра зу за ма ца ва ла ся 
за но вы мі квар та ла мі, якія лі та раль на на ва чах вы рас лі 
за па пу ляр ным у брас таў чан рын кам з та кой наз вай. 
Ну што зро біш, не раў на душ ная гас па ды ня рын ку да 
мар ской тэ ма ты кі. З яе лёг кай ру кі і на ра джа юц ца наз вы. 
Маг чы ма, па доб ным чы нам з'яў ля юц ца наз вы на огул...


