
I Ў СЭР ЦЫ, 
I Ў ГРА НI ЦЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

У Ула дзi мi ра Ко на на ва ва я ва лi абод ва дзя ды. 
Дзмiт рый Фа мiч Ко на наў за гi нуў на Ле нiн град скiм 
фрон це, а вось Ма i сей Фа мiч вяр нуў ся ў вёс ку. 
I ўнук з удзяч нас цю згад вае яго жыц цё выя ўро кi.

— Ула дзi мi ра Ко на на ва пад тры маў у яго 
памкнен нях ста рэй шы на вёс кi Ва сiль Ка нап лёў, 
а за iм i я, — па ве да мi ла стар шы ня Мхi нiц ка га 
сель са ве та Ган на ШПУН ТА ВА. — Ста лi ду маць, 
дзе ўзяць срод кi. Ста рэй шы на кi нуў клiч ад на-
вяс коў цам, каб да лу чы лi ся. На мно гае, да рэ чы, 
не раз лiч ва лi. На тхня ла тое, што Ко на наў пер ша-
па чат ко ва браў ся па ста вiць пом нiк за свае гро шы. 
Але не ча ка на лю дзi вель мi ак тыў на пад тры ма лi 
пра ект, са бра лi ка ля 800 руб лёў. I та ды Ко на-
наў узяў на ся бе вы дат кi па ўста ноў цы пом нi ка, 
а за срод кi жы ха роў вы ра ша на зра бiць таб лiч кi 
з iмёна мi фран та вi коў. Спа чат ку ду ма лi ад зна-
чыць толь кi тых, хто за гi нуў, а по тым вы ра шы лi, 
што гэ та бу дзе не спра вяд лi ва. Ча ты ры чыр во на-
ар мей цы вяр ну лi ся да до му i жы лi ў вёс цы. Ця пер 
iх ужо ня ма, але ж па мяць па вiн на за стац ца. Па-
куль зай ма ем ся по шу ка мi iм ёнаў, каб нi пра ка го 
з фран та вi коў не за быц ца. Вi да воч цаў тых ча соў 
не за ста ло ся, а ў сён няш нiх жы ха роў iн фар ма цыi 
не ха пае. Вы ву чы лi кнi гу «Па мяць» Крас на поль-
ска га ра ё на, звяр ну лi ся ў ва ен ка мат, дзе пад ня лi 
ар хi вы i пра вя лi ана лiз па ха валь ных. Ужо вя до ма 
69 проз вi шчаў, але ра бо та яшчэ не скон ча на.

Асноў ны пом нiк ад кры лi ў Дзень Пе ра мо гi з 
удзе лам прад стаў нi коў ра ён най ўла ды на ча ле 
са стар шы нёй Крас на поль ска га рай вы кан ка-
ма Аляк санд рам ТРУШ КI НЫМ. Удзел у ме ра-
прыем стве пры ня лi дэ пу тат Па ла ты прад стаў нi-
коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Сяр гей СЫ РА НКОЎ, стар шы ня Крас на поль-
ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Ан жа лi ка 
ГО МАН, дэ пу та ты ра ён на га i сель ска га Са ве таў. 
Яны ад зна чы лi, як важ на сён ня за хоў ваць па мяць 
аб тых, хто стаў пры кла дам муж нас цi, стой кас цi i 
ад да на сцi сва ёй Ра дзi ме. Шчы рыя сло вы па дзя кi 
бы лi ад ра са ва ныя жы ха рам вёс кi, яе ста рэй шы-
ну — Ва сi лю Ка нап лё ву, а так са ма iнi цы я та ру Ула-
дзi мi ру Ко на на ву. Сель са вет ад зна чыў iх абод вух 
па дзя ка мi.

Мес ца для пом нi ка, да рэ чы, бы ло абра на так-
са ма невы пад ко ва. Гэ та, лi чы, цэнтр вёс кi, по бач 
зна хо дзiц ца шко ла. Мо ладзь па вiн на ве даць тых, 
кiм яны мо гуць га на рыц ца. Ула дзi мiр Ко на наў па-
кла па цiў ся, каб на ад ва рот ным ба ку пом нi ка бы лi 
на пi са ныя сло вы да ма ла до га па ка лен ня. Каб яны 
не за бы ва лi пра подз вiг сва iх прод каў i за ста ва лi ся 
ад да ныя сва ёй ма лой i вя лi кай ра дзi ме.

Уста ноў ка пом нi ка на тхнi ла на сель нiц тва, i ця-
пер яно пры мае ак тыў ны ўдзел у доб ра ўпа рад ка-
ван нi вёс кi. За част ку гро шай, што са бра лi жы ха ры, 
вы ра шы лi на быць туi для ўпры гож ван ня па мят-
ных мяс цiн. Ра ён ная ар га нi за цыя рэс пуб лi кан ска га 
аб'яд нан ня «Бе лая Русь» так са ма пра фi нан са ва ла 
на быц цё 10 туй. Част ку дрэў цаў ста рэй шы на Ва сiль 
Ка нап лёў з ак ты вiс та мi па са дзi лi по бач з iн фар ма-
цый ны мi стэн да мi. Яшчэ не каль кi туй — на мес цы 
двух зне се ных да моў на ву лi цы Цэнт раль най. Там 
ня даў на быў уста ноў ле ны вя лi кi ка мень — ёсць за-
дум ка зра бiць на iм ма лю нак, звя за ны з жыц цём 
вёс кi або з гiс то рыi яе ства рэн ня.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.
Фо та з ар хi ва Мхi нiц ка га сель са ве та.
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Паўд нё вая ста лi ца 
Бе ла ру сi

Па вы шэн не эфек тыў нас цi 
вы ка ры стан ня тэ ры та ры яль-
ных рэ сур саў, комп лекс нае 
раз вiц цё ася род ка жыц ця-
дзей нас цi, транс парт, гар ма-
нiч нае раз вiц цё ар хi тэк ту ры i 
ра цы я наль нае вы ка ры стан не 
спад чы ны. Усё гэ та — асноў-
ныя кi рун кi го ра да бу даў нi-
чай па лi ты кi Брэс та згод на з 
кан цэп цы яй «Стра тэ гiя пра-
сто ра ва га раз вiц ця Брэс та — 
2050».

Ге не раль ны план Брэс та 
2019 го да — гэ та транс фар-
ма цыя генп ла на 2003-га, ка-
лi бы лi рас пра ца ва ны пла ны 
раз вiц ця ўсiх аб лас ных га ра-
доў кра i ны. У 2012-м пла на-
ва ла ся iх ка рэк цi ра ваць, ад-
нак нi во дзiн з да ку мен таў не 
за цвер дзi лi, бо ўсе яны вы-
хо дзi лi за ме жы го ра да i за-
кра на лi сель ска гас па дар чыя 
зем лi. Ме на вi та гэ та вы ра та-
ва ла га ра ды ад праз мер на га 
па шы рэн ня i вы ве ла на шлях 
тэн дэн цый еў ра пей ска га i су-
свет на га го ра да бу даў нiц тва, 
якое ары ен ту ец ца на кам-
пакт ныя га ра ды.

У стра тэ гii пра сто ра ва га 
раз вiц ця вы зна чы лi дзе сяць 
стра тэ гiч ных век та раў. Кам-
пакт ны го рад: Брэст i пры га-
рад. Зя лё ны кар кас вод на га 
дыя мет ра. Га рад ская ма бiль-
насць: транс парт ныя пе ра-
са дач ныя вуз лы. Гра мад скiя 
пра сто ры. Жы лыя ра ё ны: 
пе ра бу да ван не iс ну ю чых i 
ства рэн не но вых. Гiс та рыч-
ны цэнтр: цы та дэль i гiс то ры-
ка-куль тур ныя каш тоў нас цi. 
Зо на рос ту (тэх на парк). Га-
рад ская за бу до ва: да мi нан-
та i сi лу эт го ра да. Га рад скi 
ася ро дак: ды фе рэн цы я цыя, 
лю бi мыя мяс цi ны, унi вер-

саль ны i эка ла гiч ны ды зайн, 
рэ кла ма. Iн тэ гра ва ны го рад: 
кан цэп цыя сiм бiя-сi цi.

— Го рад ця пер на па ло ву 
па кры ты дэ та лё вы мi пла-
на мi, — рас каз вае Мi ка лай 
УЛА СЮК, га лоў ны ар хi-
тэк тар Брэс та, на чаль нiк 
упраў лен ня ар хi тэк ту ры 
i го ра да бу даў нiц тва Брэсц-
ка га гар вы кан кама. — Нам 
уда ло ся рас пра ца ваць i кан-
цэп цыю пра сто ра ва га раз вiц-
ця па ра лель на з генп ла нам 
го ра да, i кан цэп цыю сiм бiя-
сi цi, ство ра ную су мес на з 
пра ек там «Зя лё ныя га ра ды», 
якая да ты чыц ца тэ мы па спя-
хо ва га кi ра ван ня го ра дам, 
яго рэ сур са мi. У дэ та лё вым 
пла не гiс та рыч на га цэнт ра, 
за цвер джа ным ле тась, мы 
ўпер шы ню змаг лi аба зна-
чыць стра тэ гiю раз вiц ця цэнт-
раль най част кi го ра да для 
трох яго час так: крэ пасць, 
сам цэнтр i тэ ры то рыя эсп ла-
на ды, якая ме ла стра тэ гiч нае 
зна чэн не i не за бу доў ва ла-
ся, а сён ня транс фар му ец ца 
ў гра мад скую зо ну.

Ся дзi бы су праць 
«шмат ква тэр нi каў»

Кож ны пра ект па ўшчыль-
нен нi за бу до вы вы но сiц ца на 
гра мад скае аб мер ка ван не, 
у жы ха роў пы та юц ца, якiм 
яны хо чуць ба чыць го рад. 
Вы свет лi ла ся, што не ўсе га-
то выя да та ко га пы тан ня.

У го ра дзе больш за 
5000 ча ла век ад дае пе ра-
ва гу пры ват ным ся дзi бам, 
а не шмат ква тэр най за бу до-
ве. Ад нак участ кi пра да юц ца 
толь кi з аукцы ё ну. А пра ек ты 
пры га рад най зо ны пад таўн-
ха у сы рас пра цоў ва юц ца па-
за ме жа мi Брэс та.

— У пры яры тэ це комп-
лекс ная за бу доў ля. Ка лi 

бу да ва лi За ход нi аб ход да 
1000-год дзя го ра да, збу да-
ва лi для пе ра ся лен цаў ву лi-
цу Вы со ка ўскую. Ва ўсiх бы лi 
праз рыс тыя ага ро джы, якiя 
ця пер «адзя ва юць» у глу хi 
ме та ла про фiль. Гэ та мен та-
лi тэт на шых лю дзей: iм да лi 
доб рую ар хi тэк ту ру, а ў га-
ло вах жы ха роў па куль зу сiм 
iн шы воб раз, — ка жа ар хi-
тэк тар.

Ра зам з тым пад час 
ушчыль нен ня ўзнi кае мност-
ва ака лiч нас цяў, i не чым не-
аб ход на ах вя ра ваць, за ўва-
жае Мi ка лай Ула сюк:

— Усе га рад скiя рэ сур сы 
на кшталт транс пар ту, ЖКГ, 
энер ге ты кi, ар хi тэк ту ры ма-
юць свае ве дам ствы i пад па-
рад коў ва юц ца iм, пры гэ тым 
час та кан флiк ту юць. Вы ра-

ша ю чы ад ну за да чу, не вы-
ра ша ем iн шую. На прык лад, 
для рэа лi за цыi пра ек та рэ кан-
струк цыi цеп ла сет кi на ад ной 
з цэнт раль ных ву лiц не аб-
ход на спi ла ваць ка ля са ра ка 
40-га до вых лiп. Што важ-
ней — пад клю чыць лю дзям 
бес пе ра бой ную энер га сiс тэ му 
цi вы се чы цэ лую ву лi цу дрэў? 
I гэ та па ста ян ны кан флiкт.

Яшчэ адзiн прык лад — пра-
спект у цэнт раль най част цы 
Брэс та, дзе ўвесь час зда ра-
юц ца ава рыi. Каб змен шыць 
iх коль касць, ДАI пра па нуе 
па ста вiць тур нi кет ныя ага-
ро джы, за крыць пе ша ход-
ныя пе ра хо ды, што вя дуць 
ад пры пын ку да царк вы, 
i зра бiць да дат ко вую па ла-
су па ва ро ту за кошт зя лё най 
зо ны. Та кiм чы нам, з ад на го 
бо ку, ДАI вы ра шае важ ную 
за да чу бяс пе кi, а з дру го га — 
па гар ша ец ца пе ша ход ная 
да ступ насць цэнт ра го ра да 
i па мян ша ец ца азе ля нен не 
тэры то рыi. Да во дзiц ца шу-
каць кам пра мiс, зы хо дзя чы 
з пры яры тэ таў ула ды i сiс тэм 
жыц це за бес пя чэн ня го ра да.

— У гар вы кан ка ме бы ла 
ство ра на ра бо чая гру па са 
спе цы я лiс таў роз ных кi рун-
каў: во да за бес пя чэн ня, га-
рад ской ма бiль нас цi, энер гii 
i клi ма ту, ад хо даў, ланд шаф-
ту. Кож ная гру па вы да ла свае 
пра па но вы. Мно гiя рэ чы бы лi 
за над та рэ ва лю цый ныя, i го-
ра да бу даў нi кi не ад ва жы лi ся 
агу чыць iх у генп ла не. Ад нак 
яны за ста лi ся ў стра тэ гii на 
бу ду чы ню, — да даў спе цыя-
лiст.

Рэ цэпт 
га рад ско га аб лiч ча

Каб мець доб рую транс-
парт ную да ступ насць за га-
рад най за бу до вы, пра па-

ну ец ца сiс тэ ма га рад ской 
ма бiль нас цi з транс парт-
на-пе ра са дач ны мi вуз ла мi. 
Маг чы ма так са ма рэа лi за-
цыя iдэi зя лё на га кар ка са 
го ра да, каб пар кi раз вi ва лi-
ся не iза ля ва на, а як част ка 
цэ ла га.

— У го ра дзе iс ну юць тры 
ко лы, ад но з якiх, ма лое, 
мае ве ла сцеж кi i мес цы 
для пра бе жак, зна хо дзiц-
ца ў цэнт раль най част цы 
(на бя рэж ная, га рад скi сад, 
буль вар Кас ма на ўтаў, крэ-
пасць, парк, ву лi ца Мiц ке-
вi ча). Ся рэд няе скла да ец ца з 
фар тоў i фраг мен таў фар ты-
фi ка цыi, якiя раз гля да юц ца 
як па тэн цый ныя пар кi i рэ-
крэ а цый ныя зо ны ў жы лых 
ра ё нах, — рас ка заў Мi ка-
лай Ула сюк. — Трэ цяе ко-
ла, знеш няе, што iдзе ва кол 
Паў ноч на га аб хо ду Брэс та, 
фак тыч на трэ ба прос та за ха-
ваць. Праз ко лы пра хо дзiць 
вод на-зя лё ны дыя метр ра кi 
Му ха вец, якая яд нае гэ тыя 
зя лё ныя ка лi до ры.

Брэн дам го ра да мо жа 
стаць iдэя «Брэст — зя лё-
ныя ва ро ты ў Бе ла русь» або 
«Брэст — паўд нё вая ста лi ца 
Бе ла ру сi». Го рад зна хо дзiц-
ца ў шос тай зо не, як Адэ са, 
Кра каў, Пра га, i гэ ты па тэн-
цы ял мож на i трэ ба вы ка-
рыс тоў ваць.

— Ужо вы са джа ны алеі 
пла та наў, цюль па на вых 
дрэў. На на бя рэж най на-
са дзi лi ка ля сот нi маг но лiй. 
А ся род хвой ных вы бi ра лi 
па ро ды з доў гi мi iгол ка мi, 
каб ства рыць ура жан не, што 
ты ў Со чы, — па жар та ваў ар-
хi тэк тар. — Мно гiя рэ цэп ты 
вель мi па доб ныя для ўсiх са-
вец кiх га ра доў. Ад нак важ на 
не за бы вац ца на iх дух.

Па ча лi пра ек та ваць но-
выя дэ та лё выя пла ны жы лых 
ра ё наў. У тэ о рыi за ста ец ца 
па куль iдэя ства рэн ня но ва га 
жы ло га мо ду ля, план яко га 
быў рас пра ца ва ны яшчэ ў 
2012-м. Ад нак урба нiс ты не 
тра цяць над зею на яе рэа-
лi за цыю.

— Гэ та неш та на кшталт 
сiс тэ мы ўза мен мiк ра ра ё-
наў. Тут квар таль ная за бу-
до ва прад стаў ле на ра зам 
з са цыяль най струк ту рай. 
Да мы-пя цi па вяр хо вi кi — 
пе ра важ на з пад зем ны мi 
ста ян ка мi. Сiс тэ му энер га-
эфек тыў на га жы ло га мо ду-
ля мы так са ма тры ма ем у 
га ла ве. Гэ та цэ лы квар тал, 
а то i раён з ары ен та цы яй 
да моў па ба ках све ту, ад наў-
ляль ны мi кры нi ца мi энер гii, 
экат ранс пар там, — па дзя-
лiў ся пла на мi ар хi тэк тар. — 
Ця пер мы пра цу ем над гра-
мад скi мi пра сто ра мi. Удвая 
па вя лi чы лi На бя рэж ную. 
Ву лi ца Пуш кiн ская ста не пе-
ша ход най. На мес цы бы ло га 
аў та вак за ла хо чам ства рыць 
гра мад скую тэ ры то рыю.

Iры на СI ДА РОК, 
фо та аў та ра.

ЦI КА ВАЕ ПЫ ТАН НЕ

ПА ШЫ РЭН НЕ 
ЦI ЎШЧЫЛЬ НЕН НЕ?

Як ства рыць кам фортнае асяродзе ў га ра дах

Удзяч ныя жы ха ры вёс кi Ка зел ле.

Т
А КIМ пы тан нем за да юц ца мно гiя ўрба нiс ты, 
раз ва жа ю чы, як па леп шыць жыл лё вае ася род дзе 
i пры гэ тым да па маг чы го ра ду за ха ваць цi на быць 

су час нае, пры го жае i зя лё нае аб лiч ча. Пра ект «Зя лё ныя 
га ра ды» рас пра цоў вае пла ны зя лё на га го ра да бу даў нiц тва 
i ўстой лi ва га раз вiц ця праз транс фар ма цыю iс ну ю чай 
за бу до вы ў цэнт рах га ра доў i рэа лi за цыю пра ек таў 
па энер га эфек тыў нас цi. Рэ гi я наль ныя да ку мен ты 
па ўстой лi вай га рад ской ма бiль нас цi бы лi рас пра ца ва ны 
для По лац ка i На ва по лац ка, а так са ма iн шых бе ла рус кiх 
га ра доў, якiя па жа да лi да лу чыц ца да пра ек та. А ў Брэс це 
ўво гу ле зала жы лi iдэi зя лё на га го ра да бу даў нiц тва 
ў ге не раль ны план раз вiц ця.

Кож ны пра ект па ўшчыль нен нi 
за бу до вы вы но сiц ца 

на гра мад скае аб мер ка ван не, 
у жы ха роў пы та юц ца, якiм яны хо чуць 
ба чыць го рад. Вы свет лi ла ся, што 
не ўсе га то выя да та ко га пы тан ня.
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