
У па сёл ку пла ну ец ца знес ці 
ўсе двух па вяр хо выя да мы (да-
рэ чы, та кія ж пла ны ёсць і для 
ін шых кут коў ста лі цы — ра ё на 
аў та за во да, Асма лоў кі і ін шых). 
На ту раль на, двух па вяр хо вая за-

бу до ва — гэ та до ра га для го ра-
да, быц цам ка тэдж ны па сё лак 
унут ры ста лі цы. На мес цы, якое 
імк нуц ца вы зва ліць, пла ну ец-
ца ўзвес ці шмат па вяр хо ві кі — і 
атры маць пэў ны эка на міч ны 

эфект. Ад нак у та кім ра зе ні пра 
якую цэль насць за бу до вы, ан-
самб ле васць па сёл ка ўжо га ва-
рыць не да вя дзец ца.

Мяс цо выя жы ха ры збі ра юць 
под пі сы з прось бай не раз бу-
раць іх па сё лак. Свае зва ро ты 
са 176 под пі са мі яны на кі ра ва лі 
ў Ад мі ніст ра цыю Пар ты зан ска га 
ра ё на і Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Аў та ры зва ро ту пад крэс лі ва-
юць, што па сё лак уз во дзіў ся ад-
ра зу пас ля вай ны. Ён бу да ваў ся 
ад ным з пер шых у раз бу ра ным 
вай ной Мін ску і фак тыч на з'яў ля-
ец ца ад на год кам пе ра мо гі ў Вя-
лі кай Ай чын най. Та му, на іх дум-
ку, вар та ўста ля ваць па мят ны 

знак, пры све ча ны за сна ван ню 
па сёл ка і яго гіс то рыі. Ду ма ец ца, 
гэ та вель мі яск ра вы сім вал Вя лі-
кай Пе ра мо гі. У та кім сэн се яго 
ту рыс тыч ны па тэн цы ял так са ма 
бы ло б слуш на ска рыс таць.

Ці ка ва, што мно гія лю дзі з 
над звы чай твор чым све та по-
гля дам вы рас лі ў гэ тым па сёл-
ку. На прык лад, адзін з са мых 
ма дэр но вых паэ таў су час нас ці 
Вік тар ЖЫ БУЛЬ на ра дзіў ся і да-
гэ туль жы ве ў Трак та ра го ра дзе.

— Гэ та бу доў ля ў свой час 
лі чы ла ся над звы чай важ най у 
СССР. Пра яе пі са лі паэ ты Пят-
русь Броў ка, Пят ро Глеб ка, Анд-
рэй Алек санд ро віч. Апош ні, пэў-
на, больш за ўсіх, бо ён пра ца ваў 

у га зе це «Трак тар». У яго ёсць 
та кія рад кі: «Я жыў на ву лі цы, у 
якой шчэ наз вы не бы ло...» — 
ка жа Вік тар.

— Па сё лак мае ўсе шан цы 
стаць па пу ляр най ту рыс тыч най 
зо най, у тым лі ку для за меж ных 
гас цей, — ад зна чае эк скур са-
вод, гід-пе ра клад чык Ра ман 
АБ РАМ ЧУК, які не ад на ра зо ва 

вы сту паў з іні цы я ты вай уня сен ня 
не ка то рых ву ліц па сёл ка трак-
тар на га за во да ў спіс гіс то ры ка-
куль тур ных каш тоў нас цяў, але 
па куль не атры маў ста ноў ча га 
ад ка зу. — Шка да, што мы мо-
жам яго стра ціць...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by



«У ПРА РЫЎ ІДУЦЬ 
ШТРАФ НЫЯ 

БА ТАЛЬ Ё НЫ...»
На Ма гі лёў шчы не ўра чыс та ад кры лі пер шы 
ў кра і не па мят ны знак у го нар за гі ну лых 

пад час вай ны штраф ні коў
Ён па явіў ся ка ля да-
ро гі не па да лёк ад 
вёс кі Дра ну ха Ча-
вус ка га ра ё на, там, 
дзе ў 1943—1944 га-
дах дзевяць ме ся цаў 
ста яў фронт і іш лі 
кро ва пра літ ныя баі. 
Па не ка то рых звест-
ках, яны бы лі яшчэ 
жах лі вей шыя за ста-
лін град скія.

— Іні цы я та ра мі пом ні ка ста лі по шу ка ві кі клу ба «ВІК КРУ», а кі раў ніц-
тва ра ё на пад тры ма ла гэ тую пра па но ву, — ка жа на мес нік на чаль ні ка 
ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Юлія 
ГА РА НІ НА ВА. — Гэ та ра ней лі чы лі, што ў штраф ба тах ва я ва лі ад ны 
кры мі наль ні кі. Ця пер мы ве да ем, што гэ та бы ло да лё ка не так.

На ка ва лач ку зям лі сціп лы ка мень з гра ніт най таб ліч кай, на якой 
па зна ча ны асоб ны штраф ны ба таль ён і пе ра лі ча ны штраф ныя 
ро ты: «Бай цам, ка ман дзі рам па ста ян на га і пе ра мен на га скла ду 
штраф ных пад раз дзя лен няў Чыр во най Ар міі, якія за гі ну лі ў ба-
ях за вы зва лен не Бе ла ру сі на Ча вус кай зям лі з 2.10.1943 г. па 
23.06.1944 г. ... Схі ля ем га ло вы ў знак свет лай па мя ці». Ка жуць, 
яшчэ да афі цый на га ад крыц ця пом ні ка мес ца ўжо бы ло за ва ле на 
квет ка мі. Да яго іш лі мяс цо выя жы ха ры, ста рыя лю дзі, якія на мо-
мант вай ны бы лі ма ла лет ні мі дзець мі.

— Гэ та тыя час ці, якія нам уда ло ся ўста на віць на сён няш ні 
дзень, — ка жа стар шы ня ма гі лёў ска га аб лас но га клу ба «ВІК-
КРУ», ва ен ны пісь мен нік Мі ка лай БА РЫ СЕН КА. — Яны ж доў гі 
час бы лі за сак рэ ча ныя. Най больш поў ная ін фар ма цыя па куль у нас 
па Ча вус кім ра ё не, бо гэ та бо лей ад пра ца ва ны на мі ра ён.

З 16 па 24 чэр ве ня на тэ ры то рыі Ча вус ка га і Бы хаў ска га ра ё наў 
пра хо дзіць вах та па мя ці. На 23 чэр ве ня бай ца мі клу ба «ВІК КРУ» і 
52-га асоб на га по шу ка ва га спе цы я лі за ва на га ба таль ё на Мі ніс тэр-
ства аба ро ны бы лі пад ня ты астан кі 24 бай цоў. Зной дзе ны так са ма 
два ме даль ё ны, адзін з якіх на ле жыць ура джэн цу За па рож скай 
воб лас ці Іва ну Кі ры ла ві чу Шу та ву. У ар хі вах за ха ваў ся ліст ад яго 
ма ці, якая ў 1948 го дзе шу ка ла сы на, але так і не змаг ла знай сці. 
Больш за 70 га доў ён лі чыў ся знік лым без вес так. І толь кі ня даў на 
ста ла вя до ма, што мес цам яго па ха ван ня ста ла бы хаў ская зям ля.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulуа@zvіаzdа.bу
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Брестской области 27 июля 2017 года в 11.00

№ 
лота

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной   инфраструктуры
Начальная 
цена, руб. 

Сумма 
задатка,

руб. 

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб. 

1
д. Борисово, ул. Олимпийская, 16

Киселевецкий сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124383001101000274 0,1493
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
3830 383,00 1353,71*

2
д. Борисово, ул. Олимпийская, 18

Киселевецкий сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124383001101000276 0,1476
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
3830 383,00 1304,9*

3
д. Брилево, ул. Светлая, 10

Киселевецкий сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124383001101000135 0,1500
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
3830 383,00 1361,92*

4
д. Брилево, ул. Светлая, 18

Киселевецкий сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124383001101000141 0,1500
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
3830 383,00 1365,19*

5
д. Большие Лепесы, ул. Дачная, 10

Буховичский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380601601001047 0,1484
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 
7000 700,00 1265,66*

* расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 27 июля 2017 года в 11.00 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 21 июля 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется гражданам Республики Беларусь. 

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоста-

вившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте www.brest-region.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом повторном аукционе по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Брестской области 27 июля августа 2017 года в 11.30

№ 
лота

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной   инфраструктуры
Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб. 

1
д. Андроново, пер. Грибной, 9

Батчинский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380400101000389 0,0986
Обеспеченность (возможность) подключения 

электроснабжения, газоснабжения,
2950 295,00 1387,37*

2
д. Быстрица, ул. Перамоги, 5

Залесский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124382500601000424 0,1499
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения и  водоснабжения
2910,92 291,10 1217,88**

3
д. Быстрица, ул. Перамоги, 11

Залесский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124382500601000421 0,1550
Обеспеченность (возможность) подключения 

газоснабжения и  водоснабжения
3009,95 301,00 1188,80**

4
д. Большие Лепесы, ул. Дачная, 6

Буховичский сельсовет

Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380601601001046 0,1483

Обеспеченность (возможность) подключения 

централизованного газоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения 

7000 700,00 1284,02*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ 

** по лотам 2,3 возмещаются убытки, связанные с нарушением функционирования мелиоративных сооружений, в том числе:

- лот №2 – 879,65 рублей;

- лот №3 – 944,40 рублей.

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоятся 27 июля 2017 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403  с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 21 июля 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа земельных участков осуществляется только гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоста-

вившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  размещена на сайте www.brest-region.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Пад час су до ва га па ся джэн ня 
мож на вы ка рыс тоў ваць ві дэа ма тэ-
ры я лы, атры ма ныя ў хо дзе след ства. 
Але асноў ным до ка зам у больш чым 
50% за ста юц ца па ка зан ні не паў на-
лет ня га. І на ват ка лі ёсць та кі ві дэа-
до пыт, не аб ход на, каб па цяр пе лы 
пры сут ні чаў у су дзе. А гэ та для ах вя-
ры вель мі ба лю чы мо мант, яна мо жа 
раз гу біц ца і гэ та толь кі на ка рысць 
аб ві на ва ча на му. Быў вы па дак з 4-га-
до вым хлоп чы кам, яко га спа ку шаў 
баць ка. Дзі ця ў та кім уз рос це на огул 
не мо жа адэ кват на ацэнь ваць аб ста-
ві ны. А тым больш свед чыць у су дзе 
су праць род на га яму ча ла ве ка, — 
ка жа ад ва кат Брэсц кай ка ле гіі ад-
ва ка таў Алі на ЦУП РЫК. 

Яна ўжо не пер шы год зай ма ец-
ца гэ тай тэ ма ты кай і доб ра ве дае, 
на коль кі скла да на да ка заць ві ну 
пра ва па ру шаль ні ка.

— Гэ та са праў ды праб ле-
ма, — згод ны з ка ле гай стар шы 
опер упаў на ва жа ны па асаб лі-
ва важ ных спра вах га лоў на га 
ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і 
су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі 
кры мі наль най мі лі цыі МУС Па вел 
ПА ШКО. — Траў ма, якую атрым лі-
вае дзі ця ў мо мант гвал ту, по тым 
па вя ліч ва ец ца ў хо дзе след ства і 
ў су дзе. Зла чын ствы ад бы ва юц ца 
без све дак, сам-на сам з ах вя рай. 
Дзе ці ча мусь ці заў сё ды ві на ва цяць 

у тым, што ад бы ло ся, ся бе. Ка ля 
70% па цяр пе лых, з які мі я раз маў-
ляў, бра лі ві ну ме на ві та на ся бе. 
Пе да фі лы з'яў ля юц ца са праўд ны-
мі май стра мі сло ва. Яны ўме юць 
знай сці агуль ную мо ву з дзець мі, 
пе ра ка наць у сва ёй ня він нас ці да-
рос ла га. Гэ та ка тэ го рыя зла чын цаў 
заў сё ды мас кі ру ец ца пад за ко на па-
слух мя ных гра ма дзян. Быў вы па-
дак, ка лі пе да філ на доб ра ах вот ных 
па чат ках вёў у ся бе до ма гур ток 
па ма ля ван ні. За пра шаў дзя цей з 
сем' яў роз на га са цы яль на га ста ту-
су. Для сва іх сек су аль ных гуль няў 
вы бі раў най больш сла бых дзяў ча-
так. Ка лі да рос лым рас каз ва лі, што 
ён за ча ла век, яны ад маў ля лі ся ў 
гэ та ве рыць. Бо гэ та ні як не су ад-
но сі ла ся з іх уяў лен ня мі пра яго. 
Тым больш што тая част ка дзя цей, 
якіх ён не ча паў, цал кам аб вяр га ла 
гэ тыя чут кі. Ка лі мы су дзі лі гэ та-

га пе да фі ла, яму споў ні ла ся ўжо 
72 га ды. На суд прый шла жан чы на, 
якая ска за ла, што ён яе згвал та ваў 
яшчэ ў 1984 го дзе, ка лі яна бы ла 
дзяў чын кай.

Ліч бы сек су аль ных зла чын стваў 
ураж ва юць. Ка лі за ўвесь 2013 год 
бы ло вы яў ле на 389 фак таў пе да-
фі ліі, то за 4 ме ся цы гэ та га — 297. 
«І гэ та толь кі тое, што мы вы яві лі і 
да ка за лі, — удак лад няе Па вел Па-
шко. — На сён ня ў Бе ла ру сі іс нуе 
19 апы таль ных па ко яў для не паў-
на лет ніх, аб ста ля ва ных ві дэа- і аў-
ды я а па ра ту рай. Дзі ця ў гуль ня вой 
фор ме рас каз вае псі хо ла гу пра тое, 
што з ім ад бы ло ся. Гэ та ўсё фік су-
ец ца і да лу ча ец ца да ма тэ ры я лаў 
спра вы. Але гэ тым усё не за канч-
ва ец ца. Па цяр пе ла га па чы на юць 
вы клі каць да ся бе су пра цоў ні кі мі-
лі цыі, след чыя, по тым за пра ша юць 
на суд, і гэ та ў вы ні ку пры во дзіць да 

та го, што і дзе ці, і іх баць кі ад маў-
ля юц ца ад аб ві на ва чан ня».

Сён ня дзе ці шмат свай го воль-
на га ча су пра вод зяць у ін тэр нэ це. 
Баць кі не заў сё ды ве да юць, што 
яны там ро бяць, з кім ма юць зно сі-
ны. Пра ва ахоў ні кі па пя рэдж ва юць: 
каб за стра ха ваць сваё дзі ця ад бя-
ды, трэ ба на гад ваць яму пра не бяс-
пе ку. Нель га вы кла даць у се ці ва 
свае фо та здым кі або ві дэа ў аго-
ле ным вы гля дзе. По тым гэ та мо жа 
стаць вель мі доб рым ма тэ ры я лам 
для шан та жу. 

Быў вы па дак, ка лі ай чым гвал-
та ваў сваю пад чар ку і ўсё зды маў 
на ка ме ру. А ка лі дзяў чын ка ад-
мо ві ла ся ўсту піць з ім у су вязь, ён 
вы клаў ві дэа ў ін тэр нэт. Хут ка гэ та 
ста ла вя до ма ды рэк та ру шко лы, 
ён вы клі каў ма ці з дзяў чын кай і яе 
ай чы ма да ся бе на пры ём і па пра-
сіў даць тлу ма чэн ні. Але муж чы на, 
за явіў, што гэ та фо та ман таж і ён 
тут ні пры чым. Ма ці дзяў чын кі яму 
так са ма па ве ры ла, яны пе ра еха-
лі ў дру гі ра ён го ра да і ні чо га па 
сут нас ці не змя ні ла ся. Пе да філ, 
на ад ва рот, яшчэ больш па шы рыў 
ра ды ус сва іх дзе ян няў. Ён вы ра-
шыў не аб мя жоў вац ца пад чар кай і 
праз са цы яль ныя сет кі стаў за пра-
шаць ад імя дзяў чын кі яе ад на го дак 
у гос ці. «У ад но сі нах да гэ та га ча-
ла ве ка бы ло рас па ча та 17 кры мі-
наль ных спраў, — свед чыць Па вел 
Па шко. — І гэ та пры тым, што ён 

усю ды ха рак та ры за ваў ся ста ноў ча. 
На су дзе муж чы на сцвяр джаў, што 
ён не ві на ва ты, што яго імя зня сла-
ві лі. Але фак ты зла чын ства бы лі 
цал кам да ка за ныя».

— Праб ле ма па цяр пе лых ад 
сек су аль на га або бы та во га гвал ту 
дзя цей, рас паў сюдж ван ня дзі ця чай 
пар наг ра фіі ста но віц ца ўсё больш 
ак ту аль най для Бе ла ру сі, — ка жа 
стар шы след чы па асаб лі ва важ-
ных спра вах ад дзе ла Цэнт раль-
на га апа ра ту След ча га ка мі тэ та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пал коў нік 
юс ты цыі Га лі на СУЗ ДА ЛЕ ВА. — 
След чы ка мі тэт аб' явіў 2017 го дам 
аба ро ны праў та кіх па цяр пе лых. 
Зла чын ствы гэтай ка тэ го рыі вы со-
ка ла тэнт ныя. Ах вя ры час цей за ўсё 
ба яц ца рас ка заць да рос лым пра 
тое, што з імі ад бы ло ся, баць кі, у 
сваю чар гу, не ве да юць, як па во-
дзіць ся бе ў гэ тай сі ту а цыі. Усё гэ та 
ўсклад няе вы яў лен не зла чын ства. 
Сён ня толь кі дзве най вы шэй шыя 
ўста но вы ў сіс тэ ме МУС удзя ля юць 
ува гу ме то ды цы рас сле да ван ня та-
кіх спраў. У гра ма дзян скіх ВНУ, дзе 
рых ту юць юрыс таў, гэ та праб ле ма 
амаль не за кра на ец ца. Але сён ня 
ўжо не да стат ко ва прос та да ваць 
ацэн ку та му, што ад бы ло ся, трэ ба 
ана лі за ваць, як на ступ ствы ад бі лі ся 
на псі хіч ным ста не да рос ла га ча-
ла ве ка. Не рэд касць, ка лі ён пас ля 
та го, што з ім зда ры ла ся, сам ста-
но віц ца зла чын цам. Па він ны быць 
са цы я ла гіч ныя да сле да ван ні. І, як 
вы нік, змя нен ні ў за ка на даў стве, 
удас ка на лен не дзе ян няў дзяр жаў-
ных ор га наў і гра мад скіх та ва рыст-
ваў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulуа@zvіаzdа.bу

ЗНАЙ СЦІ І АБЯС ШКО ДЗІЦЬ

«Дзе ці ча мусь ці заў сё ды 
ві на ва цяць у тым, 
што ад бы ло ся, ся бе».

«Каб за стра ха ваць сваё дзі ця 
ад бя ды, трэ ба на гад ваць 
яму пра не бяс пе ку».

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Сі ту а цыя па ра дак саль ная. Ка лі на стаў-
нік з вы шэй шай ква лі фі ка цый най ка тэ го-
ры яй прый дзе пра ца ваць у дзі ця чы са док, 
ён па зба віц ца да пла ты за сваю ква лі фі-
ка цый ную ка тэ го рыю. Больш за тое, ён 
не змо жа прэ тэн да ваць на ват на дру гую 
ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю, та му што не 
мае аду ка цыі па про фі лі «пе да го гі ка дзя-
цін ства». А вось ка лі пе да гог з да школь най 
уста но вы прый дзе пра ца ваць у шко лу, то 
яго ка тэ го рыя за ім за ха ва ец ца. Між ін шым, 
для та го каб лік ві да ваць гэ ты па ра докс, 
ні я кіх да дат ко вых фі нан са вых срод каў не 
па тра бу ец ца.

— У Брэсц кай воб лас ці больш за 62 пра-

цэн ты вы ха валь ні каў, якія пра цу юць, не 

ма юць маг чы мас ці атры маць ці па вы сіць 

ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю па пры чы не 

ад сут нас ці спе цы яль най да школь най аду-

ка цыі, хоць пра цу юць не горш, а мо жа, на-

ват і лепш, чым іх ка ле гі з ад па вед най аду-

ка цы яй, — пад крэс лі ла ў сва ім вы ступ лен ні 

на пле ну ме на мес нік стар шы ні Брэсц кай 

аб лас ной ар га ні за цыі Бе ла рус ка га праф-

са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі Аляк-

санд ра ДРА ПЕЙ. — Пры гэ тым коль касць 

вы ха валь ні каў без спе цы яль най аду ка цыі 

што год па вя ліч ва ец ца...

Мо ладзь пры хо дзіць у са док толь кі на 

два га ды ра бо ты па раз мер ка ван ні, а да лей 

ма ла дыя спе цы я ліс ты па кі да юць сіс тэ му 

да школь най аду ка цыі.

Умо вы для рос ту
Пад тры маў ка ле гу і ды рэк тар ста ліч-

най ся рэд няй шко лы №26 Алег ЖУК: 
«Про сім спе цы я ліс таў Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі яшчэ раз вяр нуц ца да Ін струк цыі аб 

па рад ку пра вя дзен ня атэс та цыі ў част цы, 

якая да ты чыц ца ра бот ні каў да школь ных 

уста ноў. Так са ма, на мой по гляд, важ най 

тэ май з'яў ля ец ца і ква лі фі ка цый ны ўзро-

вень кі раў ні коў уста ноў аду ка цыі. Іх трэ ба 

атэс тоў ваць не па спе цы яль нас ці «на стаў-

нік», а па па са дзе «кі раў нік уста но вы аду ка-

цыі» (як гэ та прак ты ку ец ца ў сіс тэ ме ахо вы 

зда роўя)».

Ды рэк тар шко лы кан ста та ваў, што сён-

ня трэ ба ду маць не толь кі над тым, як пры-

цяг нуць у шко лу аду ка ва ных ма ла дых спе-

цы я ліс таў, але і, што больш важ на, пра тое, 

як іх там утры маць. Пы тан няў, якія трэ ба 

вы ра шаць, вель мі шмат: гэ та і адап та цыя 

на віч коў у ка лек ты ве, і ма раль ная пад трым-

ка, ства рэн не эма цы я наль на спры яль най 

ат мас фе ры, за ах воч ван не, пы тан ні ме та-

дыч най пад рых тоў кі спе цы я ліс та, а так са ма 

ўмоў для яго твор ча га рос ту.

— Упэў не ны, што ўсё гэ та цал кам маг-

чы ма вы ра шыць у сце нах шко лы. У на шай 

уста но ве аду ка цыі для ар га ні за цыі ра бо ты 

з ма ла ды мі спе цы я ліс та мі ўве дзе на сіс тэ-

ма на стаў ніц тва, — рас ка заў Алег Жук. — 

Мо ладзь за ма цоў ва ец ца для ста жы роў кі 

за ста лы мі пе да го га мі, па між на стаў ні кам-

ку ра та рам і пе да го гам-па чат коў цам за-

клю ча ец ца па гад нен не аб су пра цоў ніц тве, 

рас пра цоў ва юц ца су мес на з ку ра та рам 

ін ды ві ду аль ныя пла ны, якія за цвяр джа юц-

ца ды рэк та рам шко лы. Да та го ж з мэ тай 
пра фе сій на га рос ту ма ла до га пе да го га на 
пра ця гу не каль кіх га доў у шко ле пра цуе 
пе да га гіч ная май стэр ня «Пры ступ кі пос-
пе ху».

На ту раль на, што і гра шо вае пы тан не 
для мо ла дзі ста іць ці не на пер шым мес-
цы. У Брэсц кай воб лас ці, дзя ку ю чы га лі-
но ва му па гад нен ню, ма ла дым спе цы я ліс-
там уста наў лі ва ец ца да пла та за ра бо ту па 
кант рак це не мен шая за 20 пра цэн таў ад 
стаў кі (акла ду) і над баў ка за скла да насць, 
на пру жа насць пра цы ў па ме ры не мен шым 
за 10 пра цэн таў ад стаў кі (акла ду).

Сэ ка но мі лі, але для ка го?
— Мы не ад на ра зо ва ад зна ча лі, што вы-

пла ты за ра бот най пла ты ў на шай га лі не 

га ран та ва ныя і ста біль ныя, ад нак апош няе 

па вы шэн не за ра бот най пла ты на га лі но вым 

уз роў ні ад бы ло ся ў ве рас ні 2014 го да шля-

хам па ве лі чэн ня па ме раў над ба вак за ква-

лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі, — за ўва жыў у сва-

ім вы ступ лен ні стар шы ня ЦК Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі 
Аляк сандр БОЙ КА. — За сту дзень — кра-

са вік гэ та га го да па мер ся рэд ня ме сяч най 

за ра бот най пла ты ў га лі не склаў 532,9 руб-

ля (або 286 до ла раў ЗША). Для та го каб да 

кан ца 2017 го да ся рэд няя за ра бот ная пла та 

па вя лі чы ла ся да 1000 руб лёў, у бюд жэт ных 

га лі нах па тра бу ец ца знач нае па ве лі чэн не 

та рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду, якая 

ў ця пе раш ні мо мант скла дае 31 ру бель (у 

до ла ра вым эк ві ва лен це гэ та 17 до ла раў). 

Для па раў на ння: у 2010 го дзе та рыф ная 

стаў ка пер ша га раз ра ду скла да ла 20 до-

ла раў у эк ві ва лен це.

На пра ця гу шэ ра гу га доў у га лі не пра во-

дзіц ца што га до вая ап ты мі за цыя сет кі ўста-

ноў аду ка цыі. Ад нак на за ка на даў чым уз роў ні 

па сён няш ні дзень не вы зна ча ны ме ха нізм 

на кі ра ван ня фі нан са вых срод каў, што вы зва-

ля юц ца ад яе пра вя дзен ня, у аду ка цый ную 
га лі ну. «Для сіс тэ мы аду ка цыі гэ тае пы тан не 

з'яў ля ец ца ак ту аль ным, па коль кі сэ ка ном-

ле ныя срод кі не заў сё ды на кі роў ва юц ца на 

па трэ бы ўста ноў аду ка цыі, а вы ка рыс тоў ва-

юц ца на мэ ты ін шых га лін», — пад крэс лі вае 

стар шы ня ЦК праф са ю за.

Кант ракт 
без за ах воч ван ня?

Рас ка заў Аляк сандр Бой ка і пра вы ні-

кі ма ні то рын гу пры мя нен ня кант ракт най 

фор мы най му. За апош нія га ды ар га ні за-

цый ны мі струк ту ра мі праф са ю за, ор га на мі 

кі ра ван ня аду ка цы яй у цес ным су пра цоў-

ніц тве з мяс цо вы мі ўла да мі ўда ло ся за кошт 

мяс цо вых бюд жэ таў да біц ца ўклю чэн ня ў 

кант рак ты, за клю ча ныя з ра бот ні ка мі, да-

дат ко вых мер сты му ля ван ня пра цы. Так, 

да дат ко вы за ах воч валь ны вод пуск пра ду-

гле джа ны ў 94,7% за клю ча ных кант рак таў, 

а да дат ко выя ме ры ма тэ ры яль на га сты му-

ля ван ня — у 91,8%.

Але да пла ты па кант рак це мо гуць моц на 

ад роз ні вац ца не толь кі ў роз ных рэ гі ё нах, 

але ў ме жах ад ной воб лас ці. На ват у ра ё-

нах, што мя жу юць па між са бой: у ад ным — 

ся рэд ні па мер да плат па кант рак це скла дае 

ўся го 7%, а ў су сед нім — 40%.

— Мы лі чым, што там, дзе ад сут ні чае 

маг чы масць для вы ка нан ня Дэ крэ та Прэ-

зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь №29 у поў ным 

аб' ёме, бы ло б спра вяд лі ва за клю чаць з 

ра бот ні ка мі пра цоў ныя да га во ры на ня вы-

зна ча ны тэр мін — з мэ тай вы ка нан ня за-

ка на даў ства аб пра цы, — агу чыў па зі цыю 

праф са ю за Аляк сандр Бой ка. — Нас не 

мо жа не хва ля ваць і той факт, што па-ра-

ней ша му за ста ец ца вы со кім пра цэнт кант-

рак таў, за клю ча ных тэр мі нам на адзін год 

(25,8% ад агуль най коль кас ці), што ства рае 

пэў ную на пру жа насць у ка лек ты вах у су вя зі 

з ня ўпэў не нас цю ў заўт раш нім дні.

Ся род ня вы ра ша ных праб лем і апла-

та пра цы пе да го гаў па пад во зе дзя цей у 

шко лы. Дзей ным за ка на даў ствам апла та 

су пра ва джэн ня дзя цей не пра ду гле джа на. 

Знай сці рэ зерв, каб апла ціць гэ ту ра бо-

ту, — доб рая во ля кі раў ні ка, а не яго аба-

вя зак.

Па сён няш ні дзень не пры ня ты і да ку-

мент, які рэг ла мен туе на кі ра ван не пе да го-

гаў на ра бо ту ў лет нія азда раў лен чыя ла ге-

ры (у пе ры яд, які не су па дае з іх пра цоў ным 

вод пус кам) і апла ту іх пра цы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

«ДА ШКОЛЬ НІ КІ» 
ШЛЮЦЬ СІГ НА ЛЫ SОS

Яшчэ ад на «сот ня» У апош нія га ды 
ўзрас тае ці ка васць дзя цей 
і мо ла дзі да бе ла рус кай 
на цы я наль най куль ту ры, 
тра ды цый, аб ра даў, 
на род ных про мыс лаў 
і ра мёст ваў. Імк нец ца 
быць у трэн дзе і БРСМ, 
які дру гі год за пар 
рэа лі зуе рэс пуб лі кан скі 
ма ла дзёж ны пра ект 
«Бе ла русь — кры ні ца 
на тхнен ня».

Ме ра пры ем ствы пра ек та аб' яд-
на ныя ідэ яй, што кры ні цай на тхнен-
ня для твор час ці, раз віц ця, ства раль най 
пра цы су час ных бе ла ру саў з'яў ля юц ца 
най ба га цей шыя тра ды цыі і гіс то рыя Бе-
ла ру сі, куль тур ная спад чы на мі ну лых па-
ка лен няў, лю боў і па ва га да Ра дзі мы. Та му 
на пя рэ дад ні Дня мо ла дзі і Дня Не за леж-

нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь у рэ гі ё нах краі-
ны стар та ва лі ма ла дзёж ныя іні цы я ты вы 
«Сэлфі&фота з вы шы ван кай» і «Па да ры 
не маў ля ці вы шы ван ку». Другога лі пе ня 
Са юз мо ла дзі пла нуе з раз ма хам ар га ні за-
ваць у ста лі цы «Дзень вы шы ван кі».

А ўчо ра ў рам ках ад кры та га 
дыя ло гу «Бе ла русь — кры ні ца 
на тхнен ня» 3-ю га рад скую клі ніч-
ную баль ні цу імя Клу ма ва на ве даў 
Анд рэй Бе ля коў, пер шы сак ра тар 
Цэнт раль на га ка мі тэ та гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі рэс-
пуб лі кан скі са юз мо ла дзі», член 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Старт 
гэ та му ме ра пры ем ству да ла ма-
ла дзёж ная ак цыя «Па да ры не маў-
ля ці вы шы ван ку». У ёй пры ня лі 
ўдзел ма ла дыя ма мы-мін чан кі, у 
якіх на пя рэ дад ні Дня мо ла дзі і Дня 
Не за леж нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

на ра дзі лі ся ма лень кія гра ма дзя не на шай 
кра і ны. З рук Анд рэя Бе ля ко ва яны атры-
ма лі рас па шон кі-абя рэ гі з на цы я наль ным 
ка ла ры там для но ва на ро джа ных.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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Па сё лак — раў на год ка Вя лі кай Пе ра мо гі
Мяс цо выя жы ха ры і паэ ты за за ха ван не Трак та ра го ра да

Ня даў на «Звяз да» пі са ла пра па гро зу зно су ма ла па вяр хо вых 
да моў у Мін ску — тых, што ма юць пэў ную эс тэ тыч ную, гіс то-
ры ка-куль тур ную каш тоў насць, а так са ма доб ры ту рыс тыч ны 
па тэн цы ял. Ад нак дня мі ад се ле ныя двух па вяр хо выя да мы ў 
па сёл ку трак тар на га за во да — у квар та ле ву ліц Ста ха наў-
скай, Клу ма ва, Шчар ба ко ва, Ча ба та ро ва — ужо аб га ра дзі лі 
для пра вя дзен ня дэ ман таж ных ра бот, на гэ тым эта пе вы ма-
ец ца ста ляр ка. Да рэ чы, ні су час на га пра ек та для за бу до вы 
гэ та га мес ца, ні рэ аль на га ін вес та ра з гра шы ма для пля цоў кі, 
якая вы зва ліц ца, па куль ня ма. Як вы гля дае, гэ та знос дзе ля 
«ачыст кі» пра сто ры. Мер ка ван ні тых, хто лі чыць да мы каш-
тоў ны мі, ча мусь ці пад ува гу не бя руц ца.

На чац вёр тым Фо ру ме рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі на ша кра і на прэ-
зен туе но вы пра ект «100 ідэй для 
Са юз най дзяр жа вы».

Пра гэ та пад час прэс-кан фе рэн цыі, 
пры све ча най пра ек ту «Бе ла русь — кры-
ні ца на тхнен ня», рас ка заў пер шы сак ра-
тар Цэнт раль на га ка мі тэ та ГА БРСМ 
Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ.

На га да ем, што ў 2015 го дзе быў рас-
па ча ты пра ект «100 ідэй для СНД», фі-
нал яко га па спя хо ва прай шоў у Мін ску. 
У 2018 го дзе па доб нае вы ні ко вае ме-
ра пры ем ства з той жа на го ды прой дзе 
яшчэ раз. Акра мя та го, ужо не пер шы 
год мо ладзь на шай кра і ны пра па нуе 
свае «100 ідэй для Бе ла ру сі».

— Трэ ба ўліч ваць да стат ко ва цес ныя 

ўза е ма дзе ян ні бе ла рус ка га бо ку з ма ла-

дзёж ны мі гра мад скі мі аб' яд нан ня мі Ра сіі. 

Да Фо ру му рэ гі ё наў ужо пад рых та ва на 

вы стаў ка ра бот па вы ні ках кон кур су «100 

ідэй для Бе ла ру сі». Вель мі ха це ла ся б, 

каб но вы пра ект «100 ідэй для Са юз най 

дзяр жа вы» стаў яшчэ ад ным да дат ко вым 

ім пуль сам для на ша га су пра цоў ніц тва. 

Не сак рэт, што ў Са юз най дзяр жа ве ёсць 

пэў ныя пы тан ні, якія па тра бу юць асоб на-

га па ды хо ду да вы ра шэн ня. І ка му, як не 

мо ла дзі, па каз ваць прык лад, як сён ня 

трэ ба сяб ра ваць і да бі вац ца агуль на га, 

ка рыс на га вы ні ку для кож на га з ба коў. 

Нам хо чац ца, каб праз агуль ную пра цу, 

агуль ныя ме ра пры ем ствы і ўза е ма дзе-

ян не сту дэнц кіх атра даў мо ладзь на шых 

кра ін гля дзе ла ад но на ад на го як сяб-

ры, — пад крэс ліў Анд рэй Бе ля коў.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zvіazda.by

Ша нуй сваёШа нуй сваё   У вы шы ван цы — з пер шых дзён

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  


