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І жыл лё, 
і інф ра струк ту ра

Бу даў ніц тва ў Кас цю ко ві чах не 
пры пы ня ец ца. І на чаль нік адзе ла 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва рай-
вы кан ка ма Ула дзі мір СУ СЬКО 
на пра вах га лоў на га ар хі тэк та ра 
го ра да за пра шае пе ра ка нац ца ў 
гэ тым. 40-ква тэр ны дом на ву лі-
цы Мак сі ма Гор ка га, дзе мы ро бім 
пер шы пры пы нак, зда дзе ны ле тась 
у снеж ні, част ка яго жы ха роў — 
сем'і, якія бу да ва лі ся па 240-м Ука-
зе. Дру гая па ло ва до ма ад да дзе-
на пад арэнд нае жыл лё. Від збо ку 
кры ху псуе цеп ла тра са, тру бы якой 
ака ля юць дзі ця чую пля цоў ку. Але, 
як за пэў ні вае спе цы я ліст, гэ та з'я-
ва ча со вая. Вунь, ма хае ён ру кой 
убок, но вая ка цель ная бу ду ец ца. 
Ста рая зна хо дзіц ца за го ра дам, на 
тэ ры то рыі цэ мент на га за во да, гэ та 
пяць кі ла мет раў ад рай цэнт ра. З 
уво дам но вай па мен шац ца стра-
ты па да стаў цы энер га нось бі таў, 
а зна чыць і су мы ў жы роў ках гра-
ма дзян. Зда ча аб' ек та за пла на ва-
ная ўжо сё ле та.

— Го рад імк лі ва рас це, раз ві ва-
ец ца і інф ра струк ту ра — усё ўза-
е ма звя за на, — ад зна чае га лоў ны 
ар хі тэк тар. — План па бу даў ніц тве 
жыл ля ле тась пе ра вы ка на лі на 
107 %, а ка лі ўліч ваць і ін ды ві ду-
аль нае жыл ле, то на ўсе 140. Па го-
ра дзе зда дзе на 2200 квад рат ных 
мет раў жыл ля, а ін ды ві ду аль на га 
2070 — пры за дан ні 1800.

Як гры бы 
пас ля даж джу

Но вы мік ра ра ён зна хо дзіц ца ў 
ма ляў ні чай мяс ці не, по бач з во-
зе рам Ба ра вец і яго ўтуль ны мі 
мес ца мі ад па чын ку. Не-
па да лёк уз во дзіц ца яшчэ 
адзін 40-ква тэр ны дом, які 
мы едзем гля дзець. Зда ча 
ў чэр ве ні. На бу даў ні чай 
пля цоў цы аж дым ку рыць. 
Шчы ру юць ра бот ні кі ПМК 
№ 260.

— Апош нія тры нац цаць 
га доў не ся дзім без ра бо-
ты — пра цу ем і зі мой, і ле-
там, — усмі ха ец ца май стар 
Анд рэй Ма ты ка. — Мо ла-
дзі шмат, нех та пра хо дзіць 
прак ты ку. Амаль усе мяс-
цо выя.

Аляк сандр Піль ні каў 
з Бя лын ка віч асвой вае ў 
ма гі лёў скім лі цэі пра фе-
сію звар шчы ка. За раз пра-
хо дзіць прак ты ку ў ПМК. 
Пры зна ец ца, што ўмо вы 
пра цы яму па да ба юц ца. 
І ў бу ду чым не су праць 
звя заць свой лёс з Кас цю-
ко ві ча мі.

Га лоў ны за бу доў шчык го ра да — 
ПМК № 260 — на огул аў та ры тэт-
ная ар га ні за цыя. Ула дзі мір Су сько 
пра па нуе з'ез дзіць на ву лі цу Кам-
са моль скую і па гля дзець, як узор-
на яна рых ту ец ца да ўзвя дзен ня 
чар го ва га жы ло га до ма. Ад мет-
насць у тым, што фі нан са ван не 
яшчэ па куль не па ча ло ся, а ПМК 
за свае аба рот ныя срод кі ўжо 
пад рых та ва ла кат ла ван і пад вез-
ла буд ма тэ ры я лы. «Вось як трэ ба 
пра ца ваць, — за ўва жае мой гід. — 
Дом яшчэ на ле та бу дзе зда вац ца, 
а за бу доў шчык ужо па кла па ціў ся 
пра вес ці пад рых тоў чыя ра бо ты. 
Па куль су хое на двор'е, мож на 
зра біць якас ны фун да мент, каб 
по тым дом не «гу ляў».

Кас цю ко віц кая 
Руб лёў ка

Да рэ чы, мік ра ра ён, дзе ўзво-
дзіц ца дом, ма ла дзёж ны. Яго ў 
на ро дзе ахрыс ці лі АБВГДэй ка. Тут 
да моў пад ну ма рам адзін — паў ал-
фа ві та. З ад на го з іх вы хо дзіць ма-
ла дая сям'я з ка ляс кай. Як вы свет-
лі ла ся, Ган на і Дзміт рый спра ві лі 
на ва сел ле тут пяць га доў та му, а ў 
чар зе на ква тэ ру ста я лі ўся го год. 
Муж чы на пра цуе ў ПМК, а жон ка ў 
кал га се «Па рыж ская Ка му на». Ця-
пер яна ў дэ крэт ным ад па чын ку. 
Су жэн цы пры зна юц ца: ім па да ба-
ец ца жыць у ма лым го ра дзе. І кра-
мы пад бо кам, і не каль кі рын каў 
у го ра дзе, і фіз куль тур ны цэнтр з 
ба сей нам, а га лоў нае — пры ро да, 
све жае па вет ра, птуш кі пя юць, 
з гэ тым у ме га по лі се дэ фі цыт.

Яшчэ лепш, ка лі ў ця бе свой 
дом. Тых, хто ад дае пе ра ва гу ін-
ды ві ду аль на му бу даў ніц тву, у го-
ра дзе так са ма ха пае. Каб не быць 

га ла слоў ным Ула дзі мір Су сько вя-
зе на ву лі цу Крас на поль скую, якую 
жар там на зы вае мяс цо вай Руб лёў-
кай. Уз доўж да ро гі тут ста яць пры-
го жыя ка тэ джы. На су праць лес, 
за ім рэч ка. Са праў ды Руб лёў ка.

Бум на арэнд нае 
жыл лё

Сён ня ў Кас цю ко ві чах афі цый на 
за рэ гіст ра ва на ка ля 16 ты сяч ча ла-
век. І гэ та ліч ба не па мян ша ец ца. 
Аг ра га рад кі так са ма раз ві ва юц ца. 
У лі ку перс пек тыў ных — Бе лая Дуб-
ро ва, вя до мая сва ім гу сі ным фес ты-
ва лем. Тут шмат бы ло па бу да ва на 
жыл ля да 2009 го да, і на род за раз 
ак тыў на яго пры ва ты зуе. У аг ра га-
рад ках Му ра віл ле і Но выя Са ма тэ ві-
чы на огул ня ма пус ту ю ча га жыл ля.

— Сён ня ў Кас цю ко ві чах у чар-
зе на жыл лё ста іць 523 сям'і, з іх 
64 — шмат дзет ныя, — удак лад няе 
ста тыс ты ку па га ра джа нах на-
чаль нік ад дзе ла жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі Кас цю-
ко віц ка га рай вы кан ка ма Мі ка-
лай ПА ТА ПЕН КА. — Апош ніх мы 
маг лі б за бяс пе чыць квад рат ны мі 
мет ра мі хоць сё ле та, але не ка то рыя 
ад маў ля юц ца і пра цяг ва юць ста яць 
на чар зе. Ас тат нія так са ма доў га 
не ча ка юць. За апош нія га ды чар-
га па мен шы ла ся амаль на чвэрць. 
Па сут нас ці, мы б маг лі бу да ваць 
і бо лей, бы лі б ах вот ныя. Вель мі 
пры ваб ныя ўмо вы бу даў ніц тва па 
Ука зе № 235: крэ дыт вы да ец ца 
пад 1 %, але ча ла век па ві нен ад-
пра ца ваць не менш як 10 га доў у 
ра ё не. І та кія лю дзі ёсць. Кас цю-
ко ві чы — го рад, які раз ві ва ец ца. 
Тут пра цуе ад но з най буй ней шых 
у краі не прад пры ем стваў — Бе ла-

рус кі цэ мент ны за вод. Ёсць 
цэ лы мік ра ра ён, дзе жы вуць 
сем'і яго ра бот ні каў.

Вя лі кі по пыт у ра ё не на 
арэнд нае жыл лё, або, як 
афі цый на яно на зы ва ец-
ца, — жыл лё ка мер цый на га 
вы ка ры стан ня.

— Та кія ква тэ ры ў нас асаб-
лі ва за па тра ба ва ныя, — удак-
лад няе Мі ка лай Па та пен ка. — 
На сён ня пла та за яго бя рэц ца 
з улі кам па ні жаль на га ка э фі-
цы ен та — 1,53 руб ля за квад-
рат ны метр. Атрым лі ва ец ца 
на ват тан ней, чым пла ціць за 
ква тэ ру, па бу да ва ную з улі-
кам крэ ды ту. Не ка жу чы ўжо 
пра жыл лё па най ме, якое 
пра па ну юць га ра джа не. На 
арэнд ныя ква тэ ры ў нас спа-
чат ку быў по пыт па пяць—
шэсць ах вот ных на ад ну. 
І за раз як толь кі неш та вы зва-
ля ец ца, ад ра зу ж зна хо дзіц ца 
чар го вы аран да тар. Мы па-
ста ян на ін фар му ем жы ха роў 

праз наш сайт і срод кі ма са вай ін-
фар ма цыі. На вёс цы ка э фі цы ент на 
арэнд нае жыл лё яшчэ ні жэй шы. У 
не ка то рых на се ле ных пунк тах і чар гі 
на ват ня ма. Лю бы мо жа пры ехаць і 
жыць. На ват з Ма гі лё ва.

З перс пек ты вай 
на бу ду чае

— Што год у нас уво дзіц ца не 
менш чым тры ты ся чы квад рат ных 
мет раў жыл ля ў ра ё не, — ка жа на-
мес нік стар шы ні Кас цю ко віц-
ка га рай вы кан ка ма Вя ча слаў 
МАК СА ЧОЎ, які ку ры руе пы-
тан ні бу даў ніц тва і ка му наль най 
гас па дар кі. — На сён няш ні дзень 
ужо рас пра ца ва на го ра да бу даў-
ні чая да ку мен та цыя на пля цоў ку 
пад бу даў ніц тва ча ты рох да моў. 
На перс пек ты ву, у ад па вед нас ці з 
генп ла нам, у нас па да бра ныя яшчэ 
дзве пля цоў кі, дзе бу дзе вес ці ся 
за бу до ва як шмат ква тэр на га жыл-
ля, так і ін ды ві ду аль на га. На огул 
па бу даў ніц тве жыл ля ад лю дзей 
у нас пы тан няў не ўзні кае. Ад 
мо ман ту па ста ноў кі на чар гу і да 
мо ман ту ўклю чэн ня ў спіс на бу-
даў ніц тва кан крэт на га до ма пра-
хо дзіць у ся рэд нім тры—чатыры 
га ды. Шмат дзет ныя сем'і на огул 
атрым лі ва юць та кую пра па но ву на 
пра ця гу го да.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ма зыр 
і Пет ры каў 

па пры га жэ юць
На пра ця гу апош ніх га доў 
на Го мель шчы не скла ла ся 
прак ты ка, ка лі што год 
комп лекс на пры вод зяц ца 
ў па ра дак два га ра ды. 
Но вае аб ліч ча ўжо 
на бы лі 12 рай цэнт раў. 
У 2019 го дзе 
па ма ла дзе юць па лес кія 
Пет ры каў і Ма зыр. 
У Ма зы ры комп лекс нае 
доб ра ўпа рад ка ван не 
бу дзе іс ці на пра ця гу 
двух га доў. У пла нах 
на гэ ты год драм тэ атр, 
ба сейн, ін шыя 
спар тыў ныя аб' ек ты, 
пра ек ту ец ца на бя рэж ная. 
Спе цы яль ная ўва га 
ад да ец ца два ро вым 
тэ ры то ры ям.

Ле тась у Го мель скай 
воб лас ці бы ло ўве дзе на ў 
экс плу а та цыю 486 арэнд-
ных жы лых па мяш кан няў, 
агуль най пло шчай 25,8 ты-
ся чы квад рат ных мет раў, 
ці 136,9 % ад га да во га за-
дан ня. Сё ле та за пла на ва-
на 28,3 ты ся чы «квад ра-
таў» жы лых па мяш кан няў 
ка мер цый на га вы ка ры-
стан ня дзяр жаў на га жыл-
лё ва га фон ду. У тым лі ку 
пла ну ец ца да ўво ду 15 та-
кіх жы лых да моў. У Го ме лі 
гэ та 80 ква тэр у мік ра ра ё-
не № 59. Бу дуць па бу да-
ва ны ана ла гіч ныя да мы з 
роз най коль кас цю ква тэр 
у га рад скіх па сёл ках Бра-
гін, Ка ма рын, Ак цябр скі, 
Кар ма, Па ры чы, Баль-
ша вік, у га ра дах Ра га чоў, 
Ельск, Ма зыр, Лель чы цы, 
Жыт ка ві чы, Ка лін ка ві чы, 
Пет ры каў...

А д  д з я  л е н  н е  А А Т 
«ААБ Бе ла рус банк» ад но-
віць ра бо ту ў ад ным з мік-
ра ра ё наў Ма зы ра. Спра ва 
ў тым, што ра ней па ву лі-
цы Пра ле тар скай рай цэнт-
ра пра ца ва ла ад дзя лен не, 
якое аб слу гоў ва ла ка ля 
шасці ты сяч ча ла век. Але 
ж банк пра даў бу ды нак. 
Мяс цо выя жы ха ры агу чы-
лі сваю прось бу аб ад наў-
лен ні дзей нас ці ад дзя лен-
ня на пя рэ дад ні «Вя лі кай 
раз мо вы з Прэ зі дэн там». 
Вы ра шэн не пы тан ня зной-
дзе на: бан ку пе ра да дзе на 
част ка бу дын ка ў арэн ду. 
Ця пер на аб' ек це вя дуц ца 
бу даў ні чыя ра бо ты. Пла-
ну ец ца, што яны за вер ша-
цца да 1 лі пе ня. У но вым 
ад дзя лен ні ўста лю юць 
да дат ко выя элект рон ныя 
срод кі для пра вя дзен ня 
роз ных апе ра цый.

Аў та да ро га Го мель—
Ка лін ка ві чы бу дзе па шы-
рац ца да ча ты рох па лос 
ру ху. Гэ ты ўчас так з'яў ля-
ец ца част кай тра сы М10. 
Ра бо ты на аб' ек це пла ну-
ец ца рас па чаць у 2020 го-
дзе. Рэ кан струк цыя і ўтры-
ман не да ро гі з Го ме ля да 
Ка лін ка віч раз гля да ец ца 
як рэа лі за цыя пі лот на га 
пра ек та дзяр жаў на-пры-
ват на га парт нёр ства. Так-
са ма ў пла нах на на ступ-
ныя га ды — бу даў ніц тва 
аб' яз ной да ро гі, якая да-
зво ліць раз гру зіць Ка лін-
ка ві чы ад тран зіт ных па-
то каў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ХО ЧА ЦЕ КВА ТЭ РУ? ХО ЧА ЦЕ КВА ТЭ РУ? 
ПЕ РА ЯЗ ДЖАЙ ЦЕ ПЕ РА ЯЗ ДЖАЙ ЦЕ 
Ў КАС ЦЮ КО ВІ ЧЫЎ КАС ЦЮ КО ВІ ЧЫ

Та кую аль тэр на ты ву пра па ну юць на пе ры фе рыі тым, Та кую аль тэр на ты ву пра па ну юць на пе ры фе рыі тым, 
хто не мае свай го жыл ля ў вя лі кім го ра дзехто не мае свай го жыл ля ў вя лі кім го ра дзе

М
а лая ра дзі ма вя до мых бе ла рус кіх пісь мен ні каў і паэ таў 
Ар ка дзя Ку ля шо ва, Іва на Чыг ры на ва, Аляк сея Ру сец ка га, 
Але ся Пісь мян ко ва заў сё ды сла ві ла ся не толь кі сва і мі та лен та мі, 

але і ма ляў ні чы мі мяс ці на мі. І ка лі б не Чар но быль, які, на жаль, 
за кра нуў гэ ты пры го жы край, жыц цё тут яшчэ больш ві ра ва ла б. 
Але апош нім ча сам ра ён зноў па чаў імк лі ва раз ві вац ца. Асаб лі ва 
гэ та бач на па Кас цю ко ві чах. Тут з'я ві лі ся вя лі кі ФАК з ба сей нам, 
не каль кі буй ных ганд лё вых цэнт раў, са цы яль ныя аб' ек ты. А га лоў нае — 
поў ным хо дам ідзе бу даў ніц тва жыл ля. І ма ла дыя ма ту лі з ка ляс ка мі 
на ву лі цах го ра да сён ня зу сім не рэд касць.

Ну чым не га рад скі пей заж?

Ган на і Дзміт рый: «А нам па да ба ец ца ў Кас цю ко ві чах».

Ула дзі мір ПЕТ РУ СЕ ВІЧ, 
стар шы ня Кас цю ко віц ка га 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:

— Я ве даю не каль кі пры кла-
даў, ка лі ма ла дыя лю дзі, у тым 
лі ку з Ма гі лё ва, за ста ва лі ся ў 
Кас цю ко віц кім ра ё не і да гэ туль 
тут пра цу юць. Вы ра шаль ную 
ро лю ў гэ тым адыграла жыл лё. 
Лю дзі бя руць крэ ды ты і бу ду-
юць. І гэ та доб ры знак та го, што 
яны па жа да лі за стац ца. Для 
мо ла дзі са мае га лоў нае — дзе 
жыць. Перс пек тыў ны аг ра га-
ра док Но выя Са ма тэ ві чы. Там 
жы ве шмат лю дзей, якія пра-
цу юць на Бе ла рус кім цэ мент-
ным за вод зе. На огул, заў сё ды 
агі тую мо ладзь за ста вац ца ў 
ра ё не, бо ў нас вель мі доб рыя 
перс пек ты вы хут ка атры маць 
жыл лё. Вось за раз на час па-
сяў ной за мной за ма ца ва ная 
гас па дар ка «Ма ша вое-аг ра», 
а там тры ста жо ры пра цу юць, 
якія ву чац ца ў Клі ма віц кім 
аграр ным ка ле джы. Гас па-
дар ка за бяс печ вае спе цы я ліс-
таў жыл лём, і я між ін шым пра 
гэ та хлоп цам на гад ваю. У нас 
менш га рад ской мі тус ні, пры-
го жая пры ро да, шчы рыя лю-
дзі — што яшчэ трэ ба?


