
6 верасня 2019 г. СЁННЯ 3

У ста лі цы 
бу ду ем усё менш

«Па вод ле апе ра тыў най 

ін фар ма цыі, за сту дзень — 

жні вень гэ та га го да ў Мін ску 

ўве дзе на 280 ты сяч квад-

рат ных мет раў жыл ля, што 

скла дае 42 % ад га да во га 

за дан ня ўра да. Яго па вы ні-

ках го да пла ну ец ца вы ка наць 

у поў ным аб' ёме», — за явіў 

на чаль нік упраў лен ня жыл-

лё ва га бу даў ніц тва ка мі тэ-

та бу даў ніц тва і ін вес ты цый 

Мін гар вы кан ка ма Дзя ніс 

НІ КІ ЦІН у прэс-цэнт ры Бел ТА.

Асноў ны мі пля цоў ка мі для бу даў ніц-

тва жыл ля ў ста лі цы ў апош нія га ды 

з'яў ля юц ца тэ ры то рыі, якія рэ кан стру-

ю юц ца са зно сам ма ла каш тоў най ін ды-

ві ду аль най ся дзіб най за бу до вы. Ця пер 

ак тыў нае асва ен не вя дзец ца ў ме жах 

ву ліц Ша ран го ві ча — Га рэц ка га — Ра-

фі е ва, мік ра ра ё наў Ло шы ца і Чы жоў ка. 

Спе цы я ліст ад зна чыў, што па чы на ю чы 

з 2015 го да на зі ра ец ца тэн дэн цыя ска-

ра чэн ня аб' ёмаў жыл лё ва га бу даў ніц-

тва, бо за ста ец ца ўсё менш воль ных 

пля цо вак. Пра ду гле джа на па мян шэн не 

што га до вых аб' ёмаў но ва га бу даў ніц-

тва жыл ля да 600 ты сяч квад рат ных 

мет раў.

Ме на ві та та му бы лі вы зна ча ны 

шэсць га ра доў-спа да рож ні каў Мін ска. 

Гэ та Дзяр жынск, За слаўе, Ла гойск, Ру-

дзенск, Сма ля ві чы і Фа ні паль. Пры па-

этап ным ска ра чэн ні аб' ёмаў жыл лё ва-

га бу даў ніц тва ў ста лі цы тут пла ну ец ца 

рас ся ліць да 120 ты сяч мін чан.

Мо мант іс ці ны 
для экс пе ры мен та

А вось мін ча не з лі ку чар га ві коў да 

кан ца на ступ на га тыд ня змо гуць азна-

ё міц ца з поў най ін фар ма цы яй пра экс-

пе ры мен таль ны дом.

«Да кан ца гэ та га тыд ня на сай це 

Мін гар вы кан ка ма бу дзе раз ме шча ная 

ін фар ма цыя пра дом: ары ен ці ро вач ны 

кошт квад рат на га мет ра, агуль ныя ха-

рак та рыс ты кі, коль касць ква тэр і ін шая 

ці ка вая ін фар ма цыя, што да ты чыц ца 

гэ та га жыл ля», — ска заў Дзя ніс Ні кі-

цін. Зрэш ты, ужо ця пер ці ка васць да 

гэ та га до ма вя лі кая. На ват не ве да ю-

чы кош ту квад рат на га мет ра, не каль кі 

ты сяч ча ла век звяр ну ла ся ў ад мі ніст-

ра цыі ра ё наў Мін ска.

Мець маг чы масць атры маць ква тэ ру 

ў гэ тым до ме мо гуць усе тыя, хто мае 

па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, 

не за леж на ад да ты іх па ста ноў кі на ўлік 

(пры ўмо ве, ка лі яны зды муц ца з чар гі 

ў ста лі цы). Але перш за ўсё, вя до ма, 

бу дуць раз гля дац ца за яў кі шмат дзет-

ных. За каз чы кам бу даў ніц тва вы сту пае 

УКБ Мін гар вы кан ка ма, пад рад ная ар-

га ні за цыя — ак цы я нер нае та ва рыст ва 

«МА ПІД», які ўжо рых туе пля цоў ку для 

за бу до вы. Гэ та бу дзе ты па вы пя ці па-

вяр хо вы дом на 192 ква тэ ры. Нар ма-

тыў ны тэр мін бу даў ніц тва — дзе сяць 

ме ся цаў, та му на ле та бу ды нак па ві нен 

быць зда дзе ны ў экс плу а та цыю.

Вы зна ча ны кры ні цы фі нан са ван ня 

ўзвя дзен ня жыл ля, аб' ек таў са цы яль-

най, ін жы нер най, транс парт най інф ра-

струк ту ры, доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры-

то рый у га ра дах-спа да рож ні ках. Пра-

ду гле джа ны між бюд жэт ны транс ферт 

Мін ска ў кан са лі да ва ны рэс пуб лі кан скі 

бюд жэт для на кі ра ван ня ў бюд жэт Мін-

скай воб лас ці на гэ тыя мэ ты. Па мер 

транс фер ту бу дзе за цвяр джац ца Мін-

гар са ве там дэ пу та таў па ўзгад нен ні з 

Мі набл вы кан ка мам.

«З мэ тай да лей ша га асва ен ня га-

ра доў-спа да рож ні каў ця пер уно сяц ца 

змя нен ні ва Указ № 103 у част цы па-

ве лі чэн ня аб' ёмаў бу даў ніц тва 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. Пра ект ука за 

зна хо дзіц ца на ўзгад нен ні», — 

да даў Дзя ніс Ні кі цін. Гэ та

зна чыць, па куль не вя до ма, 

якія ме на ві та га ра ды-спа да-

рож ні кі ў яго бу дуць уклю ча-

ныя, акра мя Сма ля віч. Між 

тым у гэ тым го ра дзе, па сло-

вах прад стаў ні ка ста ліч най 

мэ рыі, да 2022 го да пла ну ец-

ца па бу да ваць ка ля 150 ты сяч 

квад рат ных мет раў жыл ля. 

Коль касць да моў і аб' ек таў 

вы зна чыц ца паз ней, на эта-

пе пра ек та ван ня.

На мес нік стар шы ні Ка мі тэ та па 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве 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 за ўва жыў, што ста ліч ны рэ гі ён 

са свай го бо ку за пыт вае ка рэк ці роў ку 

генп ла на Сма ля віч, Ру дзен ска і Фа ні-

па ля — з мэ тай па вы шэн ня кам фор ту 

пра жы ван ня (на прык лад за кошт зні-

жэн ня па вер ха вас ці).

«Гэ тую ра бо ту мы па чы на ем сё ле та. 

Спа дзя ю ся, скон чым у дру гой па ло ве 

на ступ на га го да», — да даў ён. Па вод-

ле пла на вых раз лі каў, да 2030 го да ў 

Сма ля ві чах па він на пра жы ваць 23 ты-

ся чы ча ла век. Пас ля ка рэк ці роў кі гэ тая 

ліч ба мо жа змен шыц ца, але за пла на-

ва нае ра ней бу даў ніц тва спы няц ца не 

бу дзе, уня сен не ка рэк ці ро вак бу дзе ад-

бы вац ца па ра лель на. Па куль су мар на 

ў Сма ля ві чах пла ну ец ца ўзвес ці ка ля 

20 да моў, з іх пры бліз на для адзі нац ца-

ці аб' ек таў за каз чы кам вы сту пае УКБ 

Мін гар вы кан ка ма.

Так са ма Ва дзім Ні ка ла ен ка па тлу-

ма чыў, ча му Сма ля ві чы і Ру дзенск — 

пер шыя ў чар зе па асва ен ні пра гра мы 

га ра доў-спа да рож ні каў. Для Ру дзен ска 

пры чы най з'яў ля ец ца раз мя шчэн не тут 

вы твор час ці бе ла рус кай на цы я наль най 

бія тэх на ла гіч най кар па ра цыі. А на рост 

Сма ля віч уплыў аказ вае Кі тай ска-бе-

ла рус кі ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі ка-

мень». Пер шы жы лы дом на тэ ры то рыі 

пар ка больш чым на 150 ква тэр па вы-

ша най кам форт нас ці ўра чыс та зда дзе-

ны ў кан цы жніў ня гэ та га го да. Вось так. 

Трэ ба і ў Сма ля ві чах бу да вац ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

СМА ЛЯ ВІ ЧЫ І РУ ДЗЕНСК — 
У ПЕР ШУЮ ЧАР ГУ

На двор'еНа двор'е

ДЗЕСЬ ЦІ ВО СЕНЬ, 
АЛЕ НА ОГУЛ — ЦЁП ЛА

Уна чы ўжо све жа: 8—10 цяп ла,
а ўдзень па-лет ня му — плюс 20—25 гра ду саў

У гэ тыя вы хад ныя ў нас у кра і не бу дзе да лё ка не 

хо лад на, толь кі ў не ка то рых ра ё нах прой дуць ка-

рот ка ча со выя даж джы, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту ча ка ец ца со неч нае на двор'е, толь кі ў асоб-

ных ра ё нах прой дуць не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. 

Сла бы ве цер мес ца мі бу дзе пе ра хо дзіць ва ўме ра ны. 

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад 18 да 

24 цяп ла, а па паў днё вым ус хо дзе па вет ра пра грэ ец ца да 

плюс 25 гра ду саў.

У ня дзе лю да нас з поўд ня Еў ро пы пры ня се цэ лы шэ раг 

ат мас фер ных фран тоў. Але на ўсхо дзе на шай кра і ны на-

двор'е ў асноў ным бу дзе вы зна чаць воб ласць па вы ша на га 

ат мас фер на га ціс ку. У цэ лым жа знач на па вя лі чыц ца і 

воб лач насць. Та му ўна чы ў за ход ніх, а ўдзень і ў цэнт-

раль ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы, мес ца мі з на валь ні ца мі. У нач ныя і ра ніш нія га дзі ны 

ў ніз кіх мес цах і па блі зу ва да ёмаў праг на зу ец ца сла бы 

ту ман. Сі ноп ты кі абя ца юць нам уме ра ны за ход ні ве цер, 

пры на валь ні цах па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад плюс 8 да плюс 15 гра ду саў, удзень — усё тыя ж 

16—23 цяп ла, а па ўсхо дзе яшчэ цяп лей — ад плюс 24 да 

плюс 27 гра ду саў.

Па па пя рэд ніх пра гно зах ай чын ных сі ноп ты каў, у па чат-

ку на ступ на га тыд ня сі ту а цыя з на двор' ем у нас прак тыч на 

не зме ніц ца. Та му ў па ня дзе лак у за ход ніх і цэнт раль ных 

ра ё нах кра і ны мес ца мі за ха ва юц ца ка рот ка ча со выя даж-

джы, удзень маг чы мыя на валь ні цы. Уна чы і ра ні цай у асоб-

ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман. Ве цер уме ра ны, пры

на валь ні цах па ры віс ты. Ня гле дзя чы, што ве ра сень, бу-

дзе па-лет ня му цёп ла. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-

дзе плюс 8—15 гра ду саў, удзень — ад плюс 18 да плюс 

25 гра ду саў, а па паў днё вым ус хо дзе кра і ны пры грэе 

да 27 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

БЕ ЛА РУС КАЯ ТЭ НІ СІСТ КА ЗГУ ЛЯЕ 
Ў ПАР НЫМ ФІ НА ЛЕ US OPEN

А вось хто дак лад на гэ та бу дзе, ста не вя до ма сён ня.

Усе тры на шы су ай чын ні цы з парт нёр ка мі напярэдадні 

ў чвэрць фі на лах пе ра маг лі сва іх апа не нтак. Пры чым па ра 

Са сно віч/Куж ма ва ўжо ў 1/2 фі на лу су стракалася з па рай 

Аза ран ка/Бар ці ўчора позна ўвечары. Ра ней у паў фі нал 

тра пі лі Са ба лен ка з Мер тэнс, іх саперніцамі ў сённяшняй 

гульні будуць амерыканкі Даўлдхайд і Кінг. Та кім чы нам, 

у фі наль ным мат чы жа но чых пар на US Open згу ляе як 

мі ні мум ад на бе ла рус кая тэ ні сіст ка.

СУ СТРЭ ЧА АЎ ТСАЙ ДА РАЎ
Збор ная Бе ла ру сі сёння су стрэ нец ца з ка ман дай 

Эс то ніі ў ква лі фі ка цыі чэм пі я на ту Еў ро пы 2020 го да.

На шы фут ба ліс ты вель мі ня ўда ла па ча лі ця пе раш ні 

ад бо рач ны цыкл, прай граў шы ўсе ча ты ры мат чы ў сва ёй 

гру пе С: Паў ноч най Ір лан дыі — 1:2 і 0:1, Ні дэр лан дам — 

0:4 і Гер ма ніі — 0:2. Эс тон цы так са ма прай гра лі ўсе свае 

су стрэ чы.

Склад на цы я наль най ка ман ды: ва ра та ры — Аляк сандр 

Гу тар, Анд рэй Клі мо віч, Мак сім Плот ні каў; аба рон цы — 

Дзя ніс Па ля коў, Сяр гей Па лі це віч, Сяр гей Мац вей чык, За-

хар Вол каў, Аляк сандр Паў ла вец, Мі кі та На ву маў, Мі ка лай 

Зо ла таў; паў аба рон цы — Ста ні слаў Дра гун, Ігар Ста се віч, 

Дзміт рый Ба га, Яў ген Яб лон скі, Па вел Ня хай чык, Юрый 

Ка ва лёў, Макс Эбонг, Іван Ма еў скі, Ула дзі слаў Клі мо віч, 

Кі рыл Пя чэ нін, Іван Ба хар, Яўген Шаўчэнка; на па да ючыя — 

Мі ка лай Сіг не віч, Мак сім Ска выш.

ВЫ ЕЗД ПА ЧА ЛІ ТАК СА МА 
З ПА РА ЖЭН НЯ

Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» прай гра лі дру гі матч 

чар го ва га чэм пі я на ту КХЛ.

У пер шай вы яз ной гуль ні на шы гуль цы са сту пі лі ад-

на клуб ні кам з Маск вы з лі кам 2:3, хоць пер шыя ад кры лі 

лік у су стрэ чы. У ды на маў цаў га лы за бі лі Це му Пул кі нен 

і Анд рэй Кас ці цын.

Іван КУ ПАР ВАС.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та 
Па ла ты прад стаў ні коў вы каз ва юць глы бо кае спа чу-
ван не на мес ні ку стар шы ні Гро дзен ска га аб лас но га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та, дэ пу та ту Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі-
кан ня Ліс ко ві чу Вік та ру Анд рэ е ві чу ў су вя зі з на пат-
каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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Гра мад ская ар га ні за цыя «Ахо-

ва пту шак Баць каў шчы ны» 

аб вяс ці ла птуш ку го да, якая 

ста не на ступ ні цай сё лет ня га 

кры ла та га сім ва ла — вя лі ка га 

ар ля ца.

Глу шэц — гняз ду ю чы асе лы від 

з атра да ку ра па доб ных. Рас паў сю-

джа ны вель мі не раў на мер на па ўсёй 

тэ ры то рыі на шай кра і ны, але час цей 

су стра ка ец ца ў паў ноч ных ра ё нах і 

на ўсхо дзе. Ста рыя ацэн кі коль кас ці 

8000 — 9000 асо бін. Гэ та та ёж ны, 

паў ноч ны від, і ў су вя зі са зме най 

клі ма ту ён па сту по ва паў сюд на па 

Бе ла ру сі зні кае. Асаб лі ва ка та стра-

фіч нае ста но ві шча ця пер на за ха дзе 

і поўд ні кра і ны — у Бе ла веж скай пу-

шчы сто га доў таму жы лі сот ні глуш-

цоў, а ця пер ён тут амаль знік.

У нас жы вуць два пад ві ды глуш-

ца: за ход не еў ра пей скі і ся рэд ня-

рус кі. У пес ні за ход не еў ра пей ска га 

пад ві ду ёсць ха рак тэр ны эле мент 

«ко рак», так са ма чор нае бру-

ха амаль не мае бе лых плям, і ён 

больш буй ны, чым ус ход няя ра са. 

На жаль, коль касць за ход не еў ра-

пей ска га пад ві ду ніз кая: не пе ра-

вы шае 500 асо бін.

На глуш цоў да зво ле на па ля-

ван не. Па ляў ні чыя і да лі ка лісь ці 

наз ву птуш цы — пад час вя сен ней 

пес ні глу шэц ні чо га не чуе і дае 

маг чы масць лю дзям па ды сці на 

ад лег ласць трап на га стрэ лу. Са-

мец глуш ца — па ме рам з хат ня га 

ін ды ка і доб ра ад роз ні ва ец ца ад са-

мак бліс ку чай чор на-зя лё най рас-

фар боў кай. Са мка мен ша га па ме ру 

і афар ба ва ная пад ко лер ліс цяў 

і зям лі. Та кая афар боў ка асаб лі ва 

па трэб ная ёй для мас кі роў кі пад час 

на седж ван ня яек.

Глу шэц — са праўд ны па тры-

ёт, амаль усё жыц цё мо жа пра-

жыць у ад ным ле се. Гэ тыя птуш кі 

жы вуць і гняз ду юц ца ў хвой ных 

ля сах па блі зу мо ха вых ба ло таў. 

Увес ну і ўлет ку глу шэц есць па-

раст кі, квет кі, пу пыш кі, ліс це, ляс-

ныя яга ды, на сен не і на ся ко мых. 

Уво сень птуш кі кор мяц ца ліс цем 

асін, яга да мі жу ра він, зі мой — 

хва ё вай іг лі цай, пу пыш ка мі. Пту ша-

ня там па трэ бны бя лок, та му ядуць у 

асноў ным ка зу рак і па ву коў.

Сяр гей КУР КАЧ.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

«Гу кі бу доў лі» з... 
му зыч най шка тул кі

У ста лі цы прой дзе пер шы ін жы нер на-

акус тыч ны Ореn Аіr.

7 ве рас ня жы ха ры і гос ці Мін ска ста нуць 

удзель ні ка мі пер ша га ін жы нер на-акус тыч-

на га Ореn Аіr «Гу кі бу доў лі», які прой дзе 

ў Цэнт раль ным Ба та ніч ным са дзе На цы я-

наль най ака дэ міі на вук Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Ме ра пры ем ства, ар га ні за ва нае Ін фар ма-

цый ным цэнт рам па атам най энер гіі (ІЦАЭ) 

пры пад трым цы ін жы ні рын га ва га ды ві зі ё на 

Дзярж кар па ра цыі «Ра са там» (ге не раль на га 

пра ек ці роў шчы ка і ге не раль на га пад рад чы-

ка бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС), ад бу дзец-

ца ў рам ках Фес ты ва лю на ву кі Sсіfеst.

«Гу кі бу доў лі» — пра ект аб сін тэ зе бу даў-

ніц тва і мас тац тва, які прад стаў ляе пля цоў ку 

ўзвя дзен ня АЭС як ра бо ту зла джа на га ар-

кест ра. «Спе цы яль на для гэ тай пра гра мы быў 

ство ра ны ўні каль ны арт-аб' ект — му зыч ная 

шка тул ка «Вальс для цэнт ры фу гі з ар кест-

рам», — ад зна чы ла кі раў нік ІЦАЭ Тац ця на 

ШЛЫК. — Лю бы ах вот ны змо жа пры вес ці 

ме ха нізм шка тул кі ў дзе ян не ды па чуць шум 

і гук ра бо ты роз ных ме ха ніз маў і сіс тэм АЭС, 

якія збя руц ца ра зам та кім чы нам, што ўсе на-

вед валь ні кі па чу юць зна ка мі ты вальс Ген ры ха 

Ваг не ра — за слу жа на га дзея ча мас тац тваў і 

на род на га ар тыс та Бе ла рус кай ССР».

Так са ма ў пра гра му ўклю ча ны ары гі наль-

ныя па ста ноў кі з удзе лам бай цоў сту дэнц кіх 

бу даў ні чых атра даў Бе ла рус кай АЭС.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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