
ЖЫЛЛЁ4 23 верасня 2020 г.

Го рад бу ду юць за 100 кі ла мет раў 

ад Да ка ра, ста лі цы Се не га ла. Аме-

ры ка на-се не галь скі рэ пер і біз-

нес мен Эй кан Ты ям, які вы сту пае 

пад псеў да ні мам Akon, на тхняў ся 

Ва кан дай — вы ду ма най аф ры кан-

скай кра і най з блок бас та ра «Чор ная 

пан тэ ра». У ёй жы вуць су пер ге роі 

су све ту Marvel. Кі на пра ект стар та-

ваў у 2018-м, праз два га ды быў за-

кла дзе ны пер шы ка мень Эй кан-сі ці. 

«Толь кі што за клю чы лі па гад нен не 

для бу даў ніц тва Akon Cіty ў Се не га-

ле. Бу дзем ра ды пры няць вас там у 

бу ду чы ні», — на пі саў хіп-хоп-вы ка-

наў ца ў «Тві тэ ры».

Ча ка ец ца, што го рад з'я віц ца ў ра ё не 
пры мор ска га па сёл ка Мбадзь ен. Тэ ры-
то рыю пло шчай 800 гек та раў біз нес ме ну 
па да рыў прэ зі дэнт Се не га ла Ма кі Са лі. 
Эй кан-сі ці ста не пра ца ваць на со неч най 
энер гіі. Го рад бу дуць ата чаць штуч ныя 
аст ра вы і эка ла гіч ныя ку рор ты. Ён раз-
мес ціц ца ў пя ці хві лі нах ру ху ад аэ ра-
пор та, а так са ма яго аснас цяць усёй не-
аб ход най інф ра струк ту рай. Унут ры пла-
ну юць уз вес ці порт для кру із ных суд наў, 
хма ра чо сы з апарт амен та мі і біз нес-цэнт-
ра мі, ганд лё выя цэнт ры, кан да мі ні у мы, 
баль ні цу, шко лу, уні вер сі тэт. Эй кан так-
са ма па абя цаў, што да Эй кан-сі ці мож на 
бу дзе да брац ца за 1-2 га дзі ны з лю бо га 
пунк та Аф ры кі. Пры гэ тым звы чай ны пе-
ра лёт з Най ро бі ў Да кар зай мае больш за 
дзе сяць га дзін. Рас плач вац ца жы ха ры і 
гос ці змо гуць спе цы яль най ліч ба вай ва-
лю тай AKoіn.

Бу даў ніц тва пла ну юць за вяр шыць 
да 2023 го да пры пад трым цы ўра да Се-
не га ла. Ула ды раз ліч ва юць, што гэ та 
да па мо жа пры цяг нуць у кра і ну ін вес ты-
цыі. Сам жа Эй кан за яў ляе, што го рад 
ад крые но выя маг чы мас ці для ўсіх аф ра-
а ме ры кан цаў. Кошт пра ек та ацэнь ва юць 
у шэсць міль яр даў до ла раў, і, па сло вах 
ства раль ні ка, трэць су мы ад ін вес та раў 
яны ўжо атры ма лі. У бу ду чы ні пла ну юць 
пра да ваць кан цэп цыю Эй кан-сі ці па ма-
дэ лі фран шы зы, спа дзе ю чы ся, што гэ та 
«вы зна чыць но вую па ра дыг му ды зай ну 
і ар хі тэк ту ры для Аф ры кі», па ве да міў 
rbc.ru.

Эй кан на ра дзіў ся ў ЗША, у сям'і се не-
галь цаў. Ён жыў у Се не га ле да ся мі га доў. 
По тым сям'я пе ра еха ла ў ЗША. Эй кан 
ак тыў на вы сту пае ў пад трым ку бед ных 
аф ры кан скіх кра ін, якія цал кам за леж ныя 
ад За ха ду. Эй кан-сі ці — не пер шы ам бі-
цый ны пра ект зор кі R&B. У 2014 го дзе 
ён аб вяс ціў аб ства рэн ні даб ра чын най 
іні цы я ты вы Lіghtіng Afrіca («асвят ліць Аф-
ры ку»), су мес на з Samba Bathіly і Thіone 
Nіang. Яе мэ тай бы ло за бяс пе чыць аф-
ры кан скія га ра ды со неч най энер гі яй. Для 
гэ та га пла на ва лі па бу да ваць аў та ном ныя 
элект ра стан цыі і ўста на віць на ву лі цах 
ліх та ры. Як сцвяр джа юць ства раль ні кі 
пра ек та, ён да па мог больш як 32 міль ё-
нам ча ла век у 25 кра і нах.

У 2018 го дзе Эй кан за пус ціў Akoіn — 
улас ную крып та ва лю ту, пры вя за ную да 
смарт фо наў праз спе цы яль ную пра гра му. 
Яна па він на бы ла аб' яд наць аф ры кан скіх 
прад пры маль ні каў і стаць са май «ста-
біль най аль тэр на тыў най ва лю тай па ўсёй 
Аф ры цы». Ад нак ужо на пер шым эта пе 
пра ект су тык нуў ся з не пе ра адоль ны мі 
цяж кас ця мі: у боль шас ці аф ры кан цаў 
вель мі ніз кі ўзро вень да хо даў, а смарт-
фо ны ёсць толь кі ў трэ ці на сель ніц тва.

«Я лі чу вар' яц твам, ма ю чы міль ярд 
до ла раў, за хоў ваць яго ў бан ку, ка лі ва-
кол столь кі лю дзей, якія ма юць па трэ бу 
ў да па мо зе», — пра ка мен та ваў свае іні-
цы я ты вы рэ пер.

Чу лі?Чу лі?

Аме ры кан скі 
рэ пер уз во дзіць 

свой го рад 
бу ду чы ні ў 
Се не га ле(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.) 

На чаль нік ад дзе ла ад зна чы ла, 
што ле тась у Бе ла ру сі ўве дзе на ў 
экс плу а та цыю 4 міль ё ны 690 ты-
сяч квад рат ных мет раў агуль най 
пло шчы жыл ля, з іх адзін міль ён 
770 ты сяч — у ін ды ві ду аль ным 
вы ка нан ні (43 % ад агуль най 
коль кас ці ўве дзе на га ў экс плу а-
 та цыю жыл ля). З іх амаль 
324 ты ся чы квад рат ных мет раў 
бы ло па бу да ва на ў Брэсц кай 
воб лас ці, больш за 118 ты сяч — 
у Ві цеб скай, больш за 205 ты сяч — 
у Го мель скай, звыш 165 ты сяч — 
у Гро дзен скай, амаль 790 ты сяч — 
у Мін скай і больш за 131 ты-
ся чу квад рат ных мет раў — 
у Ма гі лёў скай воб лас ці. Звыш 
37 ты сяч «квад ра таў» ін ды ві ду-
аль на га жыл ля бы ло ўзве дзе на ў 
2019 го дзе ў ста лі цы.

На гэты год у кра і не вы зна-
ча на за дан не па бу да ваць ча ты-
ры міль ё ны квад рат ных мет раў 
жыл ля, з іх адзін міль ён 600 ты-
сяч квад рат ных мет раў ін ды ві ду-
аль на га жыл ля (40 % ад агуль-
най коль кас ці).

Па сло вах прад стаў ні ка мі ніс-
тэр ства, ёсць на дзея, што асоб-
ныя воб лас ці мо гуць на ват пе ра-
вы ка наць гэ ты план. Так, ак тыў на 
раз ві ва ец ца ін ды ві ду аль нае жыл-
лё вае бу даў ніц тва ў Мін скай воб-
лас ці. Тут сё ле та пла ну юць уз вес-
ці 700 ты сяч квад рат ных мет раў 
та ко га жыл ля. Да лей у рэй тын гу 
ідуць Брэсц кая воб ласць (300 ты-
сяч «квад ра таў») і Гро дзен шчы на 
(176 ты сяч). Ад зна ча ец ца, што ў 
ас тат ніх аб лас цях по пыт ёсць, 
але ён не та кі вы со кі.

— Мы спа дзяём ся, што ў аб-
лас цях пе ра вы ка на юць да ве дзе-
ныя за дан ні і па бу ду юць яшчэ 
больш ін ды ві ду аль ных жы лых 
да моў, — удак лад ні ла Ка ця ры-
на Усян ко ва.

У сва ім вы ступ лен ні прад-
стаў нік Мін бу дар хі тэк ту ры 
злёг ку за кра ну ла тэ му крэ ды-
та ван ня жыл ля для на сель ніц-
тва. Так, сён ня ў гэ тай га лі не 
іс ну юць пэў ныя праб ле мы. 
Крэ ды ты пад бу даў ніц тва або 
куп лю не ру хо мас ці не вы да-
юц ца. Але, упэў не на Ка ця ры на 
Усян ко ва, гэ тыя аб ме жа ван ні 
ча со выя. Акра мя та го, па тых 
да га во рах, якія ўжо дзей ні ча-
юць, ні я кіх пры пы нен няў або 
зры ваў не ад зна ча ец ца.

І па бу ду юць жыл лё 
роў ны мі ра да мі...

Прад стаў н і  к і  Мі  н іс  тэр-
ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 

па дзя лі лі ся пла на мі ар га ні за ва-
най за бу до вы.

«У мі ніс тэр стве раз ліч ва юць, 
што ў бу ду чы ні атры мае раз віц-
цё комп лекс ная за бу до ва, — ка-
жа Ка ця ры на Усян ко ва. — Та кі 
спо саб да зва ляе за бу доў шчы ку 
ўзяць не адзін-два зя мель ныя 
ўчаст кі, а аха піць са праў ды вя-
лі кую тэ ры то рыю».

Та кія пля цоў кі за бу доў ва-
юць УКБ або до ма бу даў ні чыя 
кам бі на ты, а пас ля яны ж пра-
па ну юць гра ма дзя нам на быць 
той ці ін шы дом «пад ключ». 
Вя до ма, рас пра цоў шчы кі пра-
ек та мяр ку юць, што гэ та бу-
дуць не прос та жы лыя да мы, а 
за бу доў шчык па кла по ціц ца і аб 
са цы яль най інф ра струк ту ры — 
дзі ця чых сад ках, шко лах, ганд-
лё вых аб' ек тах. У ідэа ле та кая 
за бу до ва бу дзе комп лекс най. 
Ча ка ец ца, што ўжо сё ле та бу-
дзе ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
10 ты сяч квад рат ных мет раў 
та ко га жыл ля.

На прык лад, ма са ва бу да ваць 
ін ды ві ду аль ныя да мы дзе ля да-
лей ша га про да жу ўзяў ся Са лі-

гор скі ДБК. «У перс пек ты ве тэ-
ма ін ды ві ду аль на га жыл лё ва га 
бу даў ніц тва для на ша га прад-
пры ем ства вель мі ці ка вая для 
рэа лі за цыі но вых ідэй. Ад нак 
па куль мы ро бім толь кі пер шыя 
кро кі, — ска заў га лоў ны ін жы-

нер ААТ «Са лі гор скі до ма бу-

даў ні чы кам бі нат» Дзміт рый 

РУ СА КОЎ.

У гэтым го дзе на ма ган ня-
мі прад пры ем ства ўве дзе ны ў 
экс плу а та цыю шэсць ін ды ві ду-
аль ных жы лых да моў для гра-
ма дзян, якія ма юць па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. 
Пра ек ты бы лі рас пра ца ва ныя 
ін сты ту там «Са лі гор скпра ект», 
які ўва хо дзіць у струк ту ру до ма-
бу даў ні ча га кам бі на та.

Уся го прад пры ем ства мае 
два ва ры ян ты пра ек таў да моў, 
якія ўвя лі ў экс плу а та цыю ў Ня-
свіж скім ра ё не (пяць да моў) 
і Са лі гор скім (адзін дом), — 
на 96 квад рат ных мет раў і 
128,8 квад рат нага мет ра. Ха-
рак тэр на, што са бе кошт бу даў-
ніц тва до ма агуль най пло шчай 
амаль 130 «квад ра таў» з унут-
ра ны мі ін жы нер ны мі сет ка мі без 
аздаб лен ня склаў 1086 руб лёў 
за квад рат ны метр. За бу даў ніц-
тва ўся го до ма чар га ві кам (па 
Ука зе № 240) прый шло ся за пла-
ціць 140 ты сяч руб лёў.

Кошт бу даў ніц тва мен ша-
га до ма агуль най пло шчай 
96 квад рат ных мет раў склаў 
1243 руб лі за квад рат ны метр.

Дзміт рый Ру са коў так са ма 
рас ка заў, што прад пры ем ства 
рас пра цоў вае схе му комп лекс-
най ма ла па вяр хо вай жы лой за-
бу до вы, якая зой ме 28 гек та раў 
зям лі. Гэ ты пра ект з'яў ля ец ца 
да стат ко ва перс пек тыў ным, 
так як яго зем лі не па срэд на пры-
мы ка юць да га рад скіх тэ ры то-
рый. Гэ та азна чае, што ня ма не-
аб ход нас ці ўзво дзіць да дат ко выя 
дзі ця чыя са дкі і шко лы. З ча сам 
гэ тую жы лую за бу до ву пла ну юць 
унес ці ў ме жы го ра да. «Па куль 
на мі вя дуц ца пе ра гаворы аб 
вы дзя лен ні зя мель на га ўчаст ка 
з Са лі гор скім рай вы кан ка мам, 
але ў вы ні ку спа дзя ём ся рэа лі-
за ваць пра ект, — удак лад ніў га-
лоў ны ін жы нер до ма бу даў ні ча га 
кам бі на та.

«Ін ды ві ду ал цы» 
за га да на рас ці хут чэй

Што да ты чыцца пла наў на на-
ступ ны год, то, па сло вах Ка ця-
ры ны Усян ко вай, аб' ёмы ін ды ві-
ду аль на га жыл лё ва га бу даў ніц-
тва па мян шац ца не бу дуць. «Мы 
пра па ну ем аб лас цям па бу да ваць 
у на ступ ным го дзе ка ля 1,8 міль ё-
 на квад рат ных мет раў ін ды ві ду-
аль на га жыл ля, сю ды ўвой дуць 
і аб' ёмы комп лекс най за бу до вы. 
Пра пра цоў ва ец ца так са ма пы-
тан не па да вя дзен ні па вы ша на га 
за дан ня на 2021 год агуль на га 
ўво ду жыл ля ў па ме ры 4,1 міль ё -
на квад рат ных мет раў, але гэ-
тыя за дан ні бу дуць яшчэ за цвяр-
джац ца ўра дам. Ужо вя дзец ца 
пра пра цоў ка пы тан ня з абл вы-
кан ка ма мі, і мер ка ван не чы ноў-
ні каў на мес цах бу дзе ўліч вац ца. 
Па куль урад не за цвер дзіў гэ тыя 
пла ны, але прад стаў ні кі Мін бу д-
ар хі тэк ту ры ўпэў не ныя: бу даў-
ніц тва — ла ка ма тыў эка но мі кі, 
і жыл лё вы сек тар здоль ны ёй 
сур' ёз на да па маг чы.

Дом «на вы раст» 
і дом-кан струк тар

Пра ект ны ін сты тут «Ні каП ра-
ект» у сфе ры ін ды ві ду аль на га 
жыл лё ва га бу даў ніц тва пра цуе 
як з дзяр жаў ны мі, так і з пры ват-
ны мі за каз чы ка мі. Га лоў ны ар-

хі тэк тар прад пры ем ства Дзя-

ніс КУЛЬ ГА ВЫ рас казаў, што 
ін сты тут, у пры ват нас ці, рас пра-
цоў вае ці ка вы пра ект пад наз вай 
«Дом на вы раст». Ка лі ма ла дая 
сям'я на да дзе ным эта пе не жа-
дае/не мо жа бу да ваць больш 
га ба рыт нае жыл лё, ёй пра па ну-
ец ца ўзвес ці та кое жыл лё, якое 
з ця гам ча су маг чы ма без праб-
лем ма дэр ні за ваць.

«Мы пра па ну ем ча ла ве ку па-
бу да ваць дом пло шчай 96 квад-
рат ных мет раў з маг чы мас цю 
ў лю бы час над бу да ваць дру гі 
ман сард ны па верх. Да бу доў ваць 
да дат ко вы па верх мож на на ват 
праз 5 або 10 га доў. Акра мя до-
ма, пра ек там пра ду гле джа на бу-
даў ніц тва гас па дар чых па бу доў 
і двух пар ко вач ных мес цаў», — 
удак лад ніў Дзя ніс Куль га вы.

У ад ным з да дат ко вых кі рун-
каў дзей нас ці РУП «За вод га зет-
най па пе ры» спе цы я лі зу ец ца на 
драў ля ным до мабудаванні (вы-
ключ на). Гэ та кар кас на-па нэль-
ныя, фах фер ка выя да мы і да мы 
з кле е на га бру са.

У мі ну лым го дзе асоб ная 
вы твор часць за во да вы ра бі ла 

і экс пар та ва ла 25 до ма кам плек-
таў у Фран цыю, Япо нію і ін шыя 
кра і ны. У ця пе раш ні час за ка зы, 
вы ка на ныя прад пры ем ствам у 
са ка ві ку, на жаль, яшчэ не ад-
гру жа ныя ў Сла ва кію і Да нію. Гэ-
та звя за на з тым, што спе цы я ліс-
ты за во да аказ ва юць па слу гі і па 
ман та жы сва іх да моў. А ім уезд у 
кра і ны ЕС за ба ро не ны. «Ка ран-
цін пра доў жа ны да каст рыч ні ка 
гэ та га го да, — па ве да міў на мес-

нік ды рэк та ра па ка пі таль ным 

бу даў ніц тве за во да Аляк сей 

МАЛ ЧА НАЎ. — Та му нам прый-
шло ся пе ра ары ен та вац ца на 
ўнут ра ны ры нак».

Сён ня за вод пра па нуе ты па-
вы пра ект агуль най пло шчай 
90 квад рат ных мет раў з маг чы-
мас цю над бу до вы ман сард на-
га па вер ха да 150 квад рат ных 
мет раў.

Так са ма рэс пуб лі кан скае ўні-
тар нае прад пры ем ства пра цуе 
па Ука зе № 240 і бу дуе да мы 
для гра ма дзян, якія ма юць па-
трэ бу ў жыл лі. У ця пе раш ні час 
кошт бу даў ніц тва до ма пло шчай 
151 квад рат ны метр з гас па дар-
чы мі па бу до ва мі, ін жы нер най інф-
ра струк ту рай, аб ста ля ван нем, 
унут ра ным і вон ка вым аздаб-
лен нем скла дае 1680 руб лёў 
за квад рат ны метр, або пры-
клад на 253 ты ся чы руб лёў за 
аб' ект. Дом атрым лі ва ец ца цал-
кам драў ля ны, утуль ны і цёп лы. 
Але да ра гі. Та кое жыл лё пра па-
на ва на чар га ві кам у Шкло ўскім 
ра ё не. Бу даў ніц тва драў ля на га 
до ма «пад ключ» зай мае паў та-
ра ме ся ца.

Акра мя та го, прад пры ем ства 
вы раб ляе і па стаў ляе до ма кам-
плек ты для сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый Ві цеб скай воб лас-
ці. Пра ект быў рас пра ца ва ны на 
150 да моў, але з-за праб лем з 
фі нан са ван нем да кан ца гэ та га 
го да пра ду гле джа на па бу да-
ваць і ўвес ці ў экс плу а та цыю 
27 да моў.

Су мес на з Ін сты ту там «Ма-
гі лёў жылп ра ект» за во дам рас-
пра цоў ва ец ца і пі лот ны пра ект 
8-ква тэр на га жы ло га до ма з кар-
кас на-драў ля ных кан струк цый. 
Але драў ля ны блоч ны дом гэ та га 
пра ек та на сён няш ні дзень мае 
вель мі вя лі кі каш та рыс ны кошт. 
За раз спе цы я ліс ты за во да пра-
цу юць над па тан нен нем са бе-
кош ту бу даў ніц тва.

«Хо чам зра біць тан ней шым 
та кое бу даў ніц тва, та му бу дзем 
пра ца ваць з ін шы мі пра ект-
ны мі ін сты ту та мі. На ша за да-
ча — у на ступ ным го дзе ўсё ж 
рэа лі за ваць пра ект, тым больш 
што ДБК пра па ну юць мі ні мум 
40-ква тэр ныя да мы, а ў нас 
атры ма ец ца ства рыць хут ка-
ўзве дзе нае жыл лё для ча ты рох 
ці вась мі сем' яў, — ад зна чыў 
Аляк сей Мал ча наў. Па яго сло-
вах, ман таж кам плек та до ма на 
га то вы пад му рак зай мае ка ля 
вась мі ра бо чых дзён.

Мно гія звяр та юц ца на прад-
пры ем ства, каб не толь кі ку піць 
дом для жыл ля, але і на быць па-
бу до ву для да чы. Ся рэд ні дом 
пло шчай 60 квад рат ных мет раў 
без ман та жу, вок наў і дзвя рэй — 
свай го ро ду збор ны кан струк-
тар — каш туе 300—350 руб лёў за 
«квад рат». Ман таж — 25—30 % 
ад кош ту ўся го аб' ек та.

Сяр гей КУР КАЧ.

ДОМ «ПАД КЛЮЧ», 
або Збор ны кан струк тар
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