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ЭФЕКТ НА МIЛЬ ЁН
Перс пек тыў нае ба чан не i прыя-

ры тэ ты га рад ско га раз вiц ця аба пi-

ра юц ца на рэа лi за цыю пра сто ра-

вай ма дэ лi «По лацк як ар хi пе лаг 

са ма да стат ко вых па зна валь ных 

ра ё наў». У пла не «зя лё на га» го-

ра да бу даў нiц тва тут iмк нуц ца рэа-

лi за ваць пра сто ра вую стра тэ гiю ў 

трох кi рун ках. Раз вiць гiс та рыч ную 

частку, ума ца ваць агуль на га рад скi 

цэнтр i раз вiць да дат ко выя цэнт ры 

на асно ве ма дэ лi тран зiт на-ары ен-

та ва на га раз вiц ця. Звя заць па мiж 

са бой ра ё ны i на ла дзiць ма бiль-

насць без лiш нiх аў то. Ства рыць 

клi ма тыч на ўстой лi вую пла нi ро вач-

ную iн жы нер ную iнф ра струк ту ру.

По лацк нель га ад дзя ляць ад 

На ва по лац ка, бо яны фак тыч-

на ўжо злi лi ся ў адзiн го рад. Тут 

зна хо дзiц ца вя лiз ны пра мыс ло вы 

цэнтр, якi дае сур' ёз ную эка ла-

гiч ную на груз ку на рэ гi ён. I хоць 

нель га паў плы ваць на наф та вы 

комп лекс, але мож на ўздзей нi-

чаць на га рад скi ася ро дак, мяр куе 

Сяр гей ЛЕЙ ЧАН КА, пер шы на-

мес нiк стар шы нi По лац ка га рай-

вы кан ка ма:

— Мы па каз ва ем жы ха рам, што 

гэ та го рад но вых маг чы мас цяў. Мы 

пер шыя па ча лi ра бiць ве ла дарож кi 

на пра ез най част цы. Мы га ды тры 

тлу ма чы лi лю дзям, ча му гэ та здо-

ра ва. Ця пер дарож ка мi ак тыў на 

ка рыс та юц ца i пы та юц ца, як да лей 

бу дзе раз вi вац ца ве ла рух.

У го ра дзе скру пу лёз на па ды шлi 

да ар га нi за цыi да рож на га ру ху. За 

апош нiя тры га ды ўжо дру гi раз пе-

ра ра бi лi ге не раль ны план го ра да 

з улi кам змен, якiя ўжо ўка ра нi лi i 

якiя за ду ма лi на перс пек ты ву.

— Нам па трэб ны, у пры ват нас-

цi, скры жа ван нi без свят ла фо раў, 

якiя не бу дуць за трым лi ваць ма-

шы ны. Бу дзем ра бiць каль ца вы 

рух, як у Еў ро пе. Збу ду ем мост 

з ве ла дарож кай, — па дзя лiў-

 ся на ме ра мi на мес нiк стар шы-

нi. — Гэ та ме ра пры ем ствы, якiя 

не па тра бу юць вя лiз ных гра шо-

вых укла дан няў. Вось трэ ба бы ло 

ву лi цу ўпа рад ка ваць. Дык мы яе 

не пе ра раб ля лi, а раз ма ля ва лi «за 

тры ка пей кi», за тое эфект атры ма-

лi «на мiль ён руб лёў».

ТРЫ СЦЭ НА РЫI 
РАЗ ВIЦ ЦЯ ГРА МОЎ

Аб мен ве да мi па мiж пра ек-

цi роў шчы ка мi, якiя зай ма юц-

ца транс фар ма цы яй пра сто ры 

ў ме жах пра гра мы ўстой лi ва га 

раз вiц ця, i га ра джа на мi мо жа ад-

бы вац ца на вер ты каль ным i га-

ры зан таль ным уз роў нях. Апош-

няе — гэ та ка лi жы ха ры вы каз-

ва юць раз на стай ныя на мес ца, 

дзе яны жы вуць, i тлу ма чаць, 

ча го хо чуць. Iм па трэб на да мо-

вiц ца не толь кi па мiж са бой, але 

i з экс пер та мi, якiя гля дзяць на 

гэ тую тэ ры то рыю ва чы ма пра фе-

сi я на лаў. Ка лi ж на та кiх су стрэ-

чах пры сут нi ча юць яшчэ i мяс-

цо выя ўла ды, то аб мен дум ка мi 

i iн фар ма цы яй ад бы ва ец ца на 

вер ты каль ным уз роў нi, тлу ма-

чаць экс пер ты.

Для ра ё на Гра мы ў По лац ку, якi 

зна хо дзiц ца блiз ка да цэнт ра го ра-

да, але ад рэ за ны ад яго чы гун кай, 

спе цы я лiс ты кам па нii MLA+ пра-

па на ва лi тры сцэ на рыі раз вiц ця: 

ту рыс тыч ны цэнтр, По лацк-сi цi i 

га рад ская вёс ка.

Пер шы ва ры янт ба зу ец ца на 

тым, што тут ёсць пэў ныя аб' ек ты, 

якiя мо гуць за цi ка вiць ту рыс таў. 

Акра мя та го, ак цэнт ро бiц ца на iс-

ну ю чых i бу ду чых спар тыў ных аб'-

ек тах. Маг чы мас цi вяс ляр най ба зы 

на ра цэ Па ла та мож на вы ка рыс-

тоў ваць, каб ла дзiць спус кi па ёй, 

так са ма пры цяг ва ю чы ту рыс таў.

У ва ры ян це По лацк-сi цi пра па-

на ва на пе ра пра фi ля ваць iс ну ю-

чыя пло шчы, каб ства раць пунк ты 

пры цяг нен ня, на прык лад за кi ну ты 

вiн за вод. Пры гэ тым трэ ба вы ра-

шаць праб ле му транс пар ту, бо 

ра ён Гра мы ад рэ за ны ад цэнт ра 

го ра да чы гун кай.

— Каб вы ра шыць гэ тае пы-

тан не, са мае прос тае i, на пэў на, 

най больш эфек тыў нае ра шэн не — 

ства рыць чаў нок або склас цi схе му 

ру ху мiк ра аў то бу саў. Яны змо гуць 

кур сi ра ваць па пэў ным марш ру це i 

пад во зiць жы ха роў да мес цаў пе-

ра хо ду це раз чы гу нач ныя шля хi, 

за мест та го каб тут ез дзiў гра мад-

скi транс парт, якi хо дзiць у цэнтр i 

ры зы куе на 40 хвi лiн за храс нуць 

на пе ра ез дзе, — рас ка за ла ўрба-

нiст ка На дзея ЦА РА НОК.

Па коль кi ў Гра мах прэ ва лi руе 

пры ват ны сек тар, раз гля да ец ца 

так са ма трэ цi ва ры янт — пе ра-

тва рэн не яго ў га рад скую вёс ку, 

якая бу дзе шмат функ цы я наль ным 

цэнт рам, сфар мi ра ва ным з улi кам 

уваж лi ва га стаў лен ня да пры род-

ных тэ ры то рый пры ар га нi за цыi 

гра мад скiх пра стор.

АГ РА ТЭХ НА ПАРК 
ЗА МЕСТ ЗА ВО ДА

Асноў ныя прын цы пы, якi мi кi ра-

ва лi ся экс пер ты пры рас пра цоў цы 

пра ек та для Гра моў, — эк лек тыч-

насць, уклю ча насць у га рад скую 

струк ту ру, струк ту ра ва насць i 

здоль насць да бу ду чых змен.

Задум кi для транс фар ма цыi тут 

доб рыя, i мож на рэа лi зоў ваць на 

прак ты цы пэў ныя пра па но вы з усiх 

трох ва ры ян таў раз вiц ця. Уво гу ле 

транс фар ма цыя па вiн на пра ду-

гледж ваць гнут касць, бо ўсе змя-

нен нi — гэ та пы тан не 10—15 га доў, 

а не трох-ча ты рох. Гэ тая якасць да-

зво лiць раз вi вац ца ў на гу з ча сам, 

бо праз ней кi пе ры яд па пя рэд нiя 

пра па но вы экс пер таў мо гуць стаць 

не ак ту аль ны мi i не аб ход на бу дзе 

iх змя нiць, перш чым рэа лi за ваць, 

ад зна чы лi экс пер ты.

У Гра мах пра па ну ец ца, на прык-

лад, ства рыць транс парт ны мост, 

якi да па мо жа аб' яд наць ра ён з 

цэнт рам, i зла дзiць пе ша ход ныя 

мас ты з рам па мi i лiф та мi, каб 

лю дзям бы ло зруч на трап ляць у 

цэнтр По лац ка. Пры пе ра хо дзе чы-

гун кi ў ад ным уз роў нi мож на зла дзiць 

ве ла па ло сы i тра ту а ры, ага ра-

джаль ныя бар' е ры. Та кiм чы нам 

кож нае пе ра ся чэн не чы гун кi пе ра-

тво рыц ца ў транс парт на-пе ра са-

дач ны ву зел з пры пын ка мi гра мад-

ска га транс пар ту, ве ла пар коў ка мi i 

пе ра хап ляль ны мi ста ян ка мi.

Ка ман да пра ца ва ла i над ства-

рэн нем струк ту ра ва най «зя лё най» 

сет кi гра мад скiх пра стор i тэ ры то-

рый, каб ства рыць унут ра ныя су вя зi 

для аб' яд нан ня Гра моў з го ра дам.

Цi ка выя так са ма пра па но вы ар-

га нi за цыi раз на стай ных гра мад скiх 

пра стор на ба зе iс ну ю чых аб' ек таў 

i iн дуст ры яль ных пло шчаў, якiя 

сён ня не вы ка рыс тоў ва юц ца. На-

прык лад, мож на ства рыць му зей 

чы гун кi на тэ ры то рыi чы гу нач на га 

дэ по, iс на ван не яко га ця пер пе ра-

шка джае раз вiц цю Гра моў, ка лi 

вы вес цi яго ў Light-Industrial зо ну, 

што ства ра ец ца. А на тым мес цы 

збу да ваць су час ны ра ён ся рэд не-

па вяр хо вай за бу до вы.

Доб рая пра па но ва i па доб ра-

ўпа рад ка ван нi тэ ры то рыi ка ля ста-

ды ё на «Ла ка ма тыў» — ства рэн не 

там спар тыў на га цэнт ра i пля цоў кi 

для эк стрэ маль ных вi даў спор ту. 

На тэ ры то рыi вiн за во да мож на ар-

га нi за ваць ад кры тую пра сто ру, а ў 

цэ хах зла дзiць офi сы i май стэр нi, 

па дзей ную пля цоў ку для вы ста-

вак, фес ты ва ляў, лек цый.

Аў та ра монт ны за вод мо жа па-

спры яць па ляп шэн ню iмi джу ра ё-

на, ка лi пас ля пры цяг нен ня iн вес-

ты цый гэ тае мес ца ста не аг ра тэх-

на пар кам — унi каль ным цэнт рам 

на ву кi i прак ты кi. Пас ля рэ куль ты-

ва цыi тэ ры то рый мож на атрым лi-

ваць на iх ура джаi, ан гар пе ра ўтва-

рыць у сель ска гас па дар чы ры нак 

i цяп лi цы, а пло шчу пе рад рын кам 

зра бiць вы ста вач най пра сто рай i 

ства рыць му зей бе ла рус кай аграр-

най пра мыс ло вас цi.

Матэрыялы падрыхтавала Iры на СI ДА РОК.

Да ку мент па пе ра ўтва рэн нi го ра да ана ла гiч ны по лац-

ка му, ад нак ён мае i сваю спе цы фi ку. Транс фар ма-

ван не скi ра ва на на па вы шэн не пры ваб нас цi го ра да 

як мес ца для жыц ця, ра бо ты, iн вес та ван ня на асно ве 

рэа лi за цыi на цы я наль ных пры яры тэ таў раз вiц ця, за-

бес пя чэн ня ўстой лi ва га эка на мiч на га рос ту i па ляп-

шэн ня якас цi на ва коль на га ася род дзя.

Ак ту аль нае раз вiц цё На ва по лац ка да 2040-га ста вiць у 

пры яры тэт за да чы зра бiць го рад па паў няль ным, ра зум ным, 

зруч ным. Рас пра ца ва на тран зiт на-ары ен та ва ная ма дэль 

уза е ма ўвяз ван ня ста рых i но вых цэнт раў у маш та бе рэ гi ё на. 

Яна пра ду гледж вае агла ме ра цыю По лац ка i На ва по лац ка 

ва кол цэнт ра iс ну ю ча га На ва по лац ка на ву лi цы Ма ла дзёж-

най.

У пла не пра пi са на рэа лi за цыя ча ты рох тэм. Гэ та фар мi ра-

ван не адзi най вод на-зя лё най сiс тэ мы; раз вiц цё iнф ра струк-

ту ры эка но мi кi за мкнё на га цык ла; па вы шэн не кам форт нас цi 

пра жы ван ня з да па мо гай ра зум ных тэх на ло гiй; тран зiт на-

ары ен та ва нае раз вiц цё.

У су час ным дзя вя тым мiк ра ра ё не На ва по лац ка не вы ка-

рыс тоў ва ец ца дзве тра цi ны з 27 гек та раў яго пло шчы. Тут 

мож на да дат ко ва па ся лiць яшчэ 3000 жы ха роў, i ў вы нi ку 

10 % го ра да бу дзе жыць у ад ным ра ё не. Шчыль насць на-

сель нiц тва пры гэ тым уз нi мец ца да мак сi маль ных па каз-

чы каў (хоць На ва по лацк i так чэм пi ён па гэ тым кры тэ рыi), 

за тое па вер ха васць да моў знi зiц ца ад вась мi да ча ты рох з 

па ло вай, лi чаць экс пер ты.

Транс фар ма ваць пра сто ру тэ ры то рый На ва по лац ка, якiя 

зна хо дзяц ца ў чар зе на кап ра монт, па спра ба ва лi сту дэн ты 

По лац ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та i Цэнт ра ўрба нiс ты кi i 

ды зай ну (ЦУД).

У го ра дзе шмат дрэў i вя лi кi па тэн цы ял, ад нак тэ ры то рыя 

не за па тра ба ва на жы ха ра мi, а ўсе пе ша ход ныя пра сто ры — 

у про фi лi ву лiц. Скве ры i iн шыя зя лё ныя ка ва лач кi, якiя пер-

ша па чат ко ва за клад ва лi ся пра ек цi роў шчы ка мi мiк ра ра ё наў, 

так i за ста лi ся ка ва лач ка мi, ку ды мак сi мум да са джва юц ца 

дрэ вы. Гра мад скiя пра сто ры не iн тэ гра ва ны ў сiс тэ му га-

рад ско га цэнт ра i не спа ку ша юць лю дзей ру хац ца пеш шу, 

на ват гу ляць з дзi ця чай каляскай мож на толь кi ўздоўж ма-

гiст раль най ву лi цы Ма ла дзёж най.

— Пры гэ тым ёсць маг чы масць уклю чыць у сiс тэ му «зя-

лё ных» зно сiн увесь го рад. Пла нi ро вач ная струк ту ра го ра да, 

якая скла ла ся, мае вя лi кi па тэн цы ял для ства рэн ня адзi най 

пе ша ход най сiс тэ мы, што аб' яд на ла б га рад скi цэнтр са 

знач ны мi гра мад скi мi пра сто ра мi, — за ўва жы ла Вiк то рыя 

МАЦ ВЯЙ ЧУК, кi раў нiк пра ек таў, стар шы вы клад чык 

ка фед ры ар хi тэк ту ры По лац ка га дзяр жаў на га ўнi вер-

сi тэ та. — Я ха це ла даць сту дэн там не ней кiя аб стракт ныя 

ву чэб ныя за дан нi, а та кiя, каб яны сва i мi пра ек та мi змаг лi 

пры нес цi ка рысць го ра ду i зра бiць яго сва i мi пра па но ва мi 

леп шым.

Ся род мност ва сту дэнц кiх пра па ноў два пра ек ты ўжо 

рэ аль на спа да ба лi ся кi раў нiц тву На ва по лац ка i, маг чы ма, 

з ча сам бу дуць рэа лi за ва ны.

На прык лад, сквер, якi пры ля гае да ву лi цы Дзяр жын ска га, 

сту дэн ты вы зна чы лi як адзiн з цэнт раў пры цяг нен ня лю дзей. 

Праз яго мес цi чы час та хо дзяць на ра бо ту цi прос та выбi ра-

юць яго для шпа цы ру.

— Мы iмк ну лi ся зра зу мець, як вы ка рыс тоў ва ец ца гэ-

тая тэ ры то рыя. Ака за ла ся, што хоць лю дзi i бы ва юць у ёй 

што дня, ад нак пе ра важ на толь кi для тран зi ту, — рас ка за лi 

сту дэн ты.

Аў та ры пра ек та вы ра шы лi, што пры мi нi маль ных вы дат-

ках у гэ тай гра мад скай пра сто ры трэ ба ства рыць неш та 

та кое, у што маг лi б уцяг нуц ца мяс цо выя жы ха ры. Га лоў най 

iдэ яй пе ра ўтва рэн ня скве ра ста ла ства рэн не iн тэр ак тыў ных 

гуль ня вых зон. У пры ват нас цi, пла ну ец ца зра бiць на столь-

ныя гуль нi ў вя лi кiм маш та бе, якiя аб' яд на юць лю дзей, вы-

му сяць iх вый сцi на ву лi цу i ка му нi ка ваць.

— Гэ та мо гуць быць ней кiя прос тыя фор мы з на ту раль ных 

ма тэ ры я лаў, якiя мож на ства рыць са мiм. Пад вес ныя крэс лы, 

га ма кi, драў ля ныя гуль нё выя эле мен ты на кшталт па ла сы 

пе ра шкод, — пра па на ва лi юныя транс фар ма та ры.

Асноў ную тран зiт ную част ку скве ра вы ра ша на зра бiць 

пра гу лач най, але каб там ха це ла ся не толь кi пра гу ляц ца, 

але i за тры мац ца.

Дру гi пра ект да ты чыц ца тэ ры то рыi на су праць бiз нес-цэнт-

ра «Эдэм». Яна так са ма най час цей вы ка рыс тоў ва ец ца для 

тран зi ту. Зра бiць яе больш пры ваб най пра па ну ец ца за кошт 

ства рэн ня зо ны цi ха га ад па чын ку, або зо ны grandparents, 

дзе лю дзi, ста рэй шыя за 50, маг лi б па ся дзець i згу ляць 

у «на стол кi». Для па вы шэн ня ка мер цый най пры ваб нас цi 

тут мож на ства рыць участ кi для ву лiч най ежы, на прык лад, 

у вы гля дзе пе ра соў ных ва гон чы каў food truck. А прос тая 

ву лiч ная мэб ля да па мо жа ар га нi за ваць мес цы, дзе мож на 

бу дзе ла дзiць пiк нi кi.

— Асноў ная iдэя абод вух гэ тых пра ек таў у тым, што лю-

дзей мож на аб' яд наць яшчэ на ста дыi бу даў нiц тва. Усе iдэi 

мож на рэа лi за ваць сi ла мi лю дзей, што жы вуць на гэ тых тэ-

ры то ры ях. Гэ та да па мо жа i з су се дзя мi лепш па зна ё мiц ца, i 

пры му сiць ста вiц ца да ство ра на га больш бе раж лi ва, — упэў-

не на кi раў нiк пра ек таў.
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НА ВА ПО ЛАЦК IЗ НОЎ НО ВЫ. ВЕР СIЯ 2.0

«ПО ЛАЦК — НА ВЯ ДЗЁМ МАС ТЫ»«ПО ЛАЦК — НА ВЯ ДЗЁМ МАС ТЫ»

Та кую наз ву ма юць пра ек ты па рэа лi за цыi iдэй устой лi вай 

га рад ской ма бiль нас цi да 2040 го да ў По лац ку i На ва по лац ку. 

У лi та раль ным сэн се план «зя лё на га» го ра да бу даў нiц тва 

«По лацк — на вя дзём мас ты» мае на мэ це ад на вiць мас ты, 

на ла дзiць су вя зi ра ё наў го ра да з цэнт рам i па мiж са бой. 

А ў пе ра нос ным — уста ля ваць пе ра ем насць па мiж мi ну лым 

i бу ду чым, за ха ваў шы куль тур ную i пры род ную спад чы ну 

для на шчад каў. Го рад хо чуць зра бiць яшчэ больш роз на ба ко-

вым, утуль ным ды гар ма нiч ным з пры ро дай.
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