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Яны жа да юць 
жыць 
ва ўлас ным до ме

Па пад лі ках спе цы я ліс-

таў, больш за 60 ты сяч ча-

ла век у на шай кра і не ста-

яць у чар зе на атры ман не 

зя мель ных участ каў для 

бу даў ніц тва жыл ля, з іх 58 

ты сяч гра ма дзян — тыя, хто 

мае па трэ бу ў па ляп шэн ні 

жыл лё вых умоў. Па звест-

ках на 1 каст рыч ні ка, у пе-

ра лі ку сва бод ных участ каў 

па кра і не зна чац ца зем лі 

агуль най пло шчай 11 ты сяч 

гек та раў. Але гэ та да лё ка не 

тое, ча го хо чуць са мі «чар-

га ві кі». Нам бы «ка зыр ныя» 

ўчаст кі па блі зу ад ста лі цы 

або аб лас ных цэнт раў.

Ка ця ры на Усян ко ва ад-

зна чы ла, што кошт квад-

рат на га мет ра пры ўзвя-

дзен ні пры ват ных да моў 

атрым лі ва ец ца роз ны. Усё 

за ле жыць ад пло шчы, ад 

ма тэ ры я лаў, аздаб лен ня і 

ўзроў ню доб ра ўпа рад ка ван-

ня. Ка лі ка заць аб пра ек тах 

ін дуст ры яль на га до ма бу да-

ван ня, то ёсць пры кла ды ў 

Го мель скай воб лас ці, ка лі 

квад рат ны метр каш туе да 

600 руб лёў (га вор ка ідзе пра 

«ка роб ку» з вок на мі і да хам 

без аздаб лен ня і доб ра ўпа-

рад ка ван ня). Усё за ле жыць 

ад ін ды ві ду аль ных па жа дан-

няў і ўзроў ню да хо ду пры-

ват на га клі ен та.

Спа да ры ня Усян ко ва 

за ўва жы ла, што ў апош ні 

час вя лі кая ўва га на да ец ца 

ўзвя дзен ню ін ды ві ду аль на-

га жыл ля для шмат дзет ных 

сем' яў. Ка ля пя ці ты сяч іх 

ужо атры ма лі ўчаст кі асоб-

ных да моў. Ча ка ец ца, што 

сё ле та ўзвя дуць да мы ка ля 

ты ся чы та кіх сем' яў.

На мес нік стар шы ні Ка-

мі тэ та ар хі тэк ту ры і бу даў-

ніц тва Мі набл вы кан ка ма, 

га лоў ны ар хі тэк тар Мін скай 

воб лас ці Ва дзім НІ КА ЛА ЕН-

КА да даў, што ка ля 30 ты сяч 

гра ма дзян прэ тэн дуе на зя-

мель ныя ўчаст кі ў ста ліч-

ным рэ гі ё не. З іх 17 ты сяч — 

жы ха ры Мін ска. Акра мя 

та го, ён за ўва жыў, што ў 

Мін скай воб лас ці за 10 га-

доў вы дзе ле на больш за 

30 ты сяч зя мель ных участ-

каў пад ад на ква тэр ныя і бла-

ка ва ныя жы лыя да мы, у тым 

лі ку ка ля 24 ты сяч — тым, 

хто зна хо дзіц ца на ўлі ку. 

На аў кцы ё нах пра да дзе на 

шэсць ты сяч участ каў.

Вар та ад зна чыць, што ў 

ста ліч ным рэ гі ё не ін ды ві-

ду аль нае жыл лё вае бу даў-

ніц тва пе ра ва жае. У 2019 

го дзе воб лас ці да ве дзе на 

за дан не па ўвод зе 1 міль-

ё на 115 ты сяч квад рат ных 

мет раў жыл ля, з якіх 800 

ты сяч «квад ра таў» (больш 

за 70 %) — ад на ква тэр ныя і 

бла ка ва ныя да мы.

Ка рэк ці роў ка 
раз віц ця Сма ля віч, 
Ру дзен ска 
і Фа ні па ля

Так, го рад Мінск не гу мо-

вы. «Ёсць аб' ек тыў ная не-

аб ход насць у аб ме жа ван-

ні жыл лё ва га бу даў ніц тва 

ў ме жах МКАД. У су вя зі з 

тым, што атры маць жыл лё ў 

рэ гі ё не за ці каў ле ныя мно гія 

мін ча не, абл вы кан кам шу-

кае воль ныя тэ ры то рыі пад 

за бу до ву ў га ра дах-спа да-

рож ні ках», — рас ка заў на-

мес нік стар шы ні ка мі тэ та 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва.

Пры гэ тым ён да даў, што 

ёсць вы раз ная ўста ноў ка 

не за кра наць зем лі сель-

гас пры зна чэн ня, раз ві ваць 

іс ну ю чыя на се ле ныя пунк-

ты. А ў Мін ску, па пад лі ках 

экс пер таў, мож на яшчэ 

па бу да ваць не больш за 

2,5 міль ё на квад рат ных мет-

раў жыл ля. Та му вы ра ша на 

па кі нуць пус тыя ўчаст кі, якія 

бу дуць вы ка рыс тоў вац ца 

на ступ ны мі па ка лен ня мі.

У га ра дах-спа да рож ні ках 

Мін ска зро бяць ак цэнт на 

за бу до ве па ні жа най па вер-

ха вас ці. Та кі па ды ход пла ну-

ец ца за клас ці ў аб ноў ле ныя 

ге не раль ныя пла ны на се ле-

ных пунк таў. Так са ма пра па-

ну ец ца ра зам з бу даў ніц твам 

жыл ля для мін чан-чар га ві-

коў фар мі ра ваць участ кі для 

вы стаў лен ня на аў кцыёны. 

«Та кія за да чы па стаў ле ны 

пе рад рас пра цоў шчы ка мі 

да ку мен та цыі», — ад зна чыў 

Ва дзім Ні ка ла ен ка.

Па вод ле слоў спе цы я ліс-

та, для пры лег лых да ста-

лі цы пля цо вак перс пек тыў-

ным кі рун кам мо жа стаць 

уз вя дзен не комп лек саў, у 

тым лі ку па ўдас ка на лен ні 

са цы яль най, транс парт най 

інф ра струк ту ры. «Га ра ды-

спа да рож ні кі па він ны быць 

пры ваб ныя для жыц ця, на-

вош та гнац ца за вы со кай 

па вер ха вас цю», — за ўва-

жыў ён. У прык лад спе цы-

я ліст пры вёў раз віц цё мік-

ра ра ё на Паў ноч ны За хад у 

Сма ля ві чах, дзе за кла дзе-

ны пер шы дом для мін чан. 

Пра цэс за бук са ваў, та ды як 

ўчаст кі для ін ды ві ду аль на-

га жыл лё ва га бу даў ніц тва 

ра зы шлі ся «як га ра чыя пі-

раж кі».

«Лю дзі хо чуць жыць у ін-

ды ві ду аль ным жыл лі, і трэ ба 

даць ім та кую маг чы масць, 

каб га ра ды раз ві ва лі ся не 

толь кі за кошт бюд жэ ту, але 

і за кошт па за бюд жэт ных 

кры ніц. Вя лі кая коль касць 

ка мер цый ных за бу доў шчы-

каў з Мін ска га то вая прый сці 

на аў кцы ё ны. Та му мы хо чам 

пры ка рэк ці роў цы генп ла на 

пад рых та ваць пра па но вы па 

ўчаст ках», — ска заў Ва дзім 

Ні ка ла ен ка.

Тэ ма раз віц ця га ра доў-

спа да рож ні каў ва ўмо вах 

ска ра чэн ня жыл лё ва га бу-

даў ніц тва ў ме жах МКАД 

ста но віц ца ўсё больш ак ту-

аль най. Згод на з ген пла нам 

Мін ска, коль касць жы ха роў 

ста лі цы не па він на пе ра вы-

сіць два міль ё ны ча ла век. 

Жыл лё для мін чан пра па-

ну ец ца бу да ваць у пер шую 

чар гу ў Ру дзен ску і Сма-

ля ві чах. Ча ка ец ца, што на-

сель ніц тва га рад ско га па-

сёл ка Ру дзенск вы рас це на 

70 ты сяч (да 81 ты ся чы ча-

ла век), Дзяр жын ска — на 

18 ты сяч (да 41 ты ся чы), 

Сма ля віч — на 14,5 ты ся чы 

(да 30 ты сяч ча ла век). Па вя-

лі чыц ца коль касць жы ха роў 

так са ма ў За слаўі, Фа ні па лі 

і Ла гой ску.

Таў нха у сы 
ў Ра там цы, 
Ба раў ля нах 
і Ха це жы не

Пра ек ты па ства рэн ні та-

ко га еў ра пей ска га жыл ля 

рэа лі зу юць у Мін скай воб-

лас ці. Гэ ты кі ру нак у блі-

жэй шыя га ды бу дзе ак тыў-

на раз ві вац ца. Таў нхаус — 

дом на не каль кі ква тэр без 

агуль на га пад' ез да — з 

асоб ны мі ўва хо да мі. Пад 

та кую за бу до ву сфар мі ра-

ва ны ўчаст кі ў Ра там цы, 

Ба раў ля нах, Ха це жы не ды 

ін шых на се ле ных пунк тах. 

Пля цоў кі пра па ну юць за бу-

доў шчы кам для на ступ на га 

про да жу па бу да ва на га жыл-

ля гра ма дзя нам.

Акра мя та го Са лі гор скі 

до ма бу даў ні чы кам бі нат 

рас пра ца ваў не каль кі пра-

ект ных ра шэн няў (на тры і 

пяць па ко яў — 96 і 128 квад-

рат ных мет раў ад па вед на) 

для ўзвя дзен ня да моў у ін-

дуст ры яль ным вы ка нан ні. 

Гэ тыя да мы ап ты маль ныя 

па струк ту ры і мет ра жы, 

та му яны за па тра ба ва ныя 

гра ма дзя на мі. Ужо за клю-

ча на сем да га во раў. Кошт 

квад рат на га мет ра скла дае 

ка ля ад ной ты ся чы руб лёў 

за «ка роб ку» без аздаб-

лен ня з унут ра ны мі ін жы-

нер ны мі сет ка мі. Знеш нія 

ін жы нер ныя сет кі, ага ро-

джы, доб ра ўпа рад ка ван-

не, га ра жы — да дат ко выя 

вы дат кі. Па фак це ў кож-

най да мо ве су ма ва га ец ца 

ў ме жах 1,2—1,3 ты ся чы 

руб лёў за квад рат ны метр 

у за леж нас ці ад па жа дан-

няў за каз чы ка.

Пра ек ты з'яў ля юц ца ты-

па вы мі. Пры не аб ход нас ці 

пра ект нае бю ро Са лі гор-

ска га ДБК пра во дзіць іх ка-

рэк ці роў ку. Бу даў ніц тва вя-

дзец ца па Ука зе № 240 — з 

дзярж пад трым кай і пры цяг-

нен нем іль гот ных крэ ды таў. 

Аб' ём крэ ды та ван ня з'яў ля-

ец ца ары ен ці рам у вы зна-

чэн ні ца ны. Так са ма на су му 

ўплы ва юць ві ды ра бот, пра-

цяг ласць ін жы нер ных се так, 

ад лег ласць да аб' ек та.

«Мы пра цу ем і над но вы-

мі пра ек та мі. У пры ват нас ці, 

зроб ле ная пе рад пра ект ная 

пра пра цоў ка ства рэн ня на 

ба зе са лі гор скіх кан струк-

цый таў нха у саў. Іх пла ну ем 

пры мя няць у перс пек тыў-

най за бу до ве ў Са лі гор ску 

(уз доўж тра сы Са лі горск — 

Ста ро бін)», — да даў Ва дзім 

Ні ка ла ен ка.

Спе цы я ліст пад крэс ліў, 

што таў нха у сы для рэ гі ё-

на — ці ка вая тэ ма. Пер шыя 

та кія аб' ек ты ўжо па бу да ва-

ныя сё ле та ў Аст ра шыц кім 

Га рад ку. «На мой по гляд, 

атры ма ла ся до сыць ня дрэн-

на. Ба чым, што лю дзі за ста-

лі ся за да во ле ныя жыл лём. 

Та кі па ды ход мае свае плю-

сы: на ад ным участ ку мож на 

больш кам пакт на раз мяс-

ціць да мы, сэ ка но міць на 

даў жы ні ін жы нер ных ка му-

ні ка цый, за кошт забла ка ва-

ных сцен па мен шыць цеп ла-

стра ты». У най блі жэй шы час 

па доб ныя аб' ек ты з'я вяц ца 

так са ма ў Сма ля ві чах — два 

зя мель ныя ўчаст кі вы дзе ле-

ны МА ПІ Ду. За ці каў ле ны ў 

та кім бу даў ніц тве і пры ват-

ныя за бу доў шчы кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЯК ГА РА ЧЫЯ ПІ РАЖ КІ

 У тэ му
У Бе ла ру сі 38,1 % агуль на га аб' ёму ўве дзе на га ў сту-

дзе ні—ве рас ні жыл ля пры зна ча на для гра ма дзян, якія 
ста яць на ўлі ку для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў.

Ар га ні за цыі ўсіх фор маў улас нас ці па бу да ва лі 
29,7 ты ся чы но вых ква тэр, уве дзе на ў экс плу а та цыю 
2 міль ё ны 603,7 ты ся чы квад рат ных мет раў агуль най 
пло шчы жыл ля. Для гра ма дзян, якія ста яць на ўлі ку 
ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, уве-
дзе на ў экс плу а та цыю 992 ты ся чы квад рат ных мет раў. 
З агуль на га аб' ёму ўве дзе на га жыл ля для чар га ві коў 
з вы ка ры стан нем дзяр жаў най пад трым кі па бу да ва на 
689,6 ты ся чы «квад ра таў». У сель скіх на се ле ных пунк тах 
уве дзе на ў экс плу а та цыю 856,2 ты ся чы квад рат ных мет-
раў жыл ля, або 32,9 % агуль най коль кас ці па кра і не.(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У ру кі жы ха ра 

вёс кі На ві кі 

Ана то ля Кра сіц ка га 

ня даў на тра пі ла 

сім ва ліч ная 

зна ход ка — ме даль 

«За на ма ган ні 

па пер шым 

усе агуль ным пе ра пі се 

на сель ніц тва», які 

пра во дзі лі ў Ра сій скай 

ім пе рыі ў 1897 

го дзе, па ве дам ляе 

ка рэс пан дэнт Бел ТА.

Ана толь Кра сіц кі — мяс-

цо вы ка лек цы я нер, яго ве-

дае шмат хто ў ра ё не, та му 

і ня суць муж чы ну роз ныя 

зна ход кі. Ра ры тэт ны ме-

даль адкапалі пад час кар-

ча ван ня са ду, рэч доб ра 

за ха ва ла ся.

«Знач кі, ме да лі, ма не ты 

ка лек цы я ную даў но. Не-

каль кі ра зоў па чы наў і за-

кід ваў спра ву, але пас ля 

вы ха ду на пен сію зноў стаў 

збі раць. Дак лад на, коль кі 

прад ме таў у ма ёй ка лек-

цыі, не ска жу, па пры бліз-

ных пад лі ках, больш за 500. 

Ёсць рэ чы з ЗША, Бель гіі, 

Ір лан дыі, Ра сіі, Літ вы і ін-

шых кра ін. Да ўсіх гэ тых 

зна ходак да даў ся ме даль 

«За кло па ты па пер шым 

усе агуль ным пе ра пі се на-

сель ніц тва», — рас ка заў 

Ана толь Кра сіц кі.

Да ве дац ца, ка му ён на-

ле жыць, хут чэй за ўсё, не 

ўдас ца. Ра ры тэт за ста нец ца 

ў сям'і Кра сіц ка га. Акра мя 

та го, у яе збо ры ёсць так-

са ма знач кі за ўдзел у пе-

ра пі се на сель ніц тва СССР 

у 1989-м і Бе ла ру сі ў 2009 

го дзе (та ды пе ра піс чы кам 

быў сын Ана то ля, Аляк-

сандр).

Вы шэй зга да ным ме да-

лём уз на га родж ва лі тых, 

хто пра ца ваў лі чыль ні ка-

мі і ар га ні за та ра мі пе ра пі-

су на сель ніц тва Ра сій скай 

ім пе рыі. Уз на га ро да бы ла 

за сна ва на па ўка зе ма-

ла до га та ды ім пе ра та ра 

Мі ка лая ІІ.

Пе ра піс кан ца ХІХ ста-

год дзя стаў пер шым і адзі-

ным усе агуль ным пе ра пі-

сам на сель ніц тва Ра сій скай 

ім пе рыі. Бе ла ру сы бы лі 

чац вёр ты мі па коль кас ці ў 

кра і не пас ля рус кіх, укра ін-

цаў і па ля каў. Та ды на тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі ў яе су час-

ных ме жах пра жы ва ла ка ля 

6,6 млн ча ла век.
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СІМ ВА ЛІЧ НАЯ ЗНА ХОД КА
Ме даль за ўдзел у пе ра пі се на сель ніц тва 1897 го да 

знай шлі ў Шу мі лін скім ра ё не
За пра сіў у гос ці 
на сваю га ла ву

Но выя пры яце лі вы кра лі рэ чы і больш 

за 10 000 до ла раў.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га вы-

шу ку Мас коў ска га РУ УС Мін ска ўста на ві лі 

асо бы ма ла дых лю дзей, якія вы кра лі ў но-

ва га зна ё ма га буй ную су му гро шай.

Як па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, 

вяр та ю чы ся да до му, 57-га до вы муж чы на су-

стрэў ка ля пад' ез да двух ма ла дых лю дзей, 

з які мі за вя за ла ся раз мо ва. У пра цэ се ста-

сун каў ста лы ча ла век пра па на ваў хлоп цам 

пад няц ца да яго ў ква тэ ру і пра цяг нуць зна-

ём ства за рас піц цём ал ка голь ных на по яў. 

Праз не ка то ры час муж чы на за снуў, а ма ла-

дыя лю дзі, ска рыс таў шы ся вы пад кам, укра-

лі гро шы, два на руч ныя га дзін ні кі, роз ныя 

за ла тыя і ся рэб ра ныя вы ра бы, пас ля ча го 

з'е ха лі ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю. Агуль ная 

су ма шко ды скла ла ка ля 20 000 до ла раў. 

Ці ка ва, што зла чын ны за ро бак адзін з фі гу-

ран таў па спеў за фік са ваць на фо та.

У хо дзе пра вя дзен ня апе ра тыў на-вы-

шу ко вых ме ра пры ем стваў апе ра тыў ні кі ў 

Мін ску за тры ма лі ра ней су дзі ма га за ху лі-

ган ства 18-га до ва га мін ча ні на і 19-га до ва га 

хлоп ца, які не пры цяг ваў ся да ад каз нас ці. 

Хлоп цы па тлу ма чы лі, што вяр ну лі ся ў Бе ла-

русь, бо ў іх скон чы лі ся гра шо выя срод кі.

Пра ва ахоў ны мі ор га на мі пра во дзіц ца 

пра вер ка з мэ тай вы яў лен ня да тыч нас ці 

за тры ма ных да зла чын стваў на тэ ры то рыі 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі і на шай кра і ны.

«Ад дзя чыў» 
абу хом ся ке ры

Жы ха ру вёс кі Азяр ні ца Лу ні нец ка га 

ра ё на зла ма лі нос на гле бе аса біс тай 

не пры яз нас ці.

Муж чы на су стрэў на ву лі цы ад на вяс коў-

ца, які па скар дзіў ся на тое, што ў ка ло дзеж 

зваліўся кот, па пра сіў зна ё ма га да па маг чы 

да стаць жы вё лу і па чыс ціць ка ло дзеж. Ка-

лі прось ба бы ла вы ка на на, гас па дар до ма 

пра па на ваў гэ та ад зна чыць. Пас ля не каль кіх 

ча рак па між муж чы на мі па чаў ся кан флікт, які 

пе рай шоў у бой ку, а ў вы ні ку за вяр шыў ся ўда-

рам ся ке ры па лбе ад гас па да ра до ма.

Па цяр пе лы стра ціў пры том насць, а прый-

шоў у ся бе ўжо на су сед скім участ ку, гас-

па да ры яко га вы клі ка лі хут кую да па мо гу. 

Ме ды кі па ве да мі лі пра зда рэн не ў мі лі цыю. 

Ка лі су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку 

Лу ні нец ка га РА УС пры еха лі да до му да гас-

па да ра студ ні, той па спеў пе ра адзец ца, 

вы мыць пад ло гу і ся ке ру. Ад нак зні шчыць 

усе сля ды бой кі ў яго не атры ма ла ся, па-

ве дам ляе УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма. 

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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