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Мы па раз маў ля лі з 
на чаль ні кам ад дзе ла 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 
Лель чыц ка га рай вы кан ка ма — 

га лоў ным ар хі тэк та рам 
Дзміт ры ем ШПІ ГА НО ВІ ЧАМ 
і вы свет лі лі, якія тэн дэн цыі 

сён ня пе ра ва жа юць у 
жыл лё вай па лі ты цы ад на го з 

па лес кіх рэ гі ё наў.

Пяць па вер хаў
— Па чы на ю чы з 2006 го да мы ўво дзім што год у ся рэд-

нім па ад ным шмат па вяр хо вым жы лым до ме, — рас каз вае 
Дзміт рый Шпі га но віч. — Гэ та як мі ні мум. Адзі ны быў не вя-
лі кі на 12 ква тэр. Ас тат нія ў асноў ным ад 40 да 60 ква тэр. 
Да мы на 60 ква тэр бу ду юц ца ка а пе ра ты ва мі або ка лек-
ты ва мі ін ды ві ду аль ных за бу доў шчы каў, якія ства ра юц ца 
ў нас на тэ ры то рыі. На 40 — гэ та для льгот най ка тэ го рыі 
гра ма дзян, на прык лад, для шмат дзет ных сем' яў. У нас 
не за се ле ных да моў ня ма.

У Лель чыц кім ра ё не пра жы вае ка ля 24 000 ча ла век. 
З сель скай мяс цо вас ці мно гія пе ра яз джа юць у рай цэнтр 
і тут ужо бу ду юць жыл лё. На бы ваць яго да па ма гае Указ 
№13 «Аб не ка то рых пы тан нях пра да стаў лен ня гра ма-
дзя нам дзяр жаў най пад трым кі пры бу даў ніц тве (рэ-
кан струк цыі) або на быц ці жы лых па мяш кан няў». Ён дае 
маг чы масць крэ ды та ван ня на льгот ных умо вах. Пры чым, 
ка лі вы ка рыс тоў ва юць та кі крэ дыт, ча ла век па ві нен у 
па бу да ва ным па мяш кан ні жыць, а не зда ваць яго ка-
мусь ці ін ша му, хоць час ад ча су за пыт на арэн ду жыл ля 
ў па сёл ку іс нуе.

У жніў ні зда лі но вы жы лы дом: 30 ква тэр — з дзяр жаў най 
пад трым кай і 30 ква тэр — ка мер цый нае жыл лё. Ка лі па ча лі 
раз мяр коў ваць жыл лё шмат дзет ным сем' ям, 17 ча ла век 
вы ка за лі жа дан не ўзяць, яшчэ 13 ква тэр за ста лі ся па куль 
не за ня ты мі. Вель мі шмат ад моў ні каў са спі са. Дзміт рый 
Шпі га но віч тлу ма чыць: «Лю дзі ад маў ля юц ца, та му што 
аль бо па куль не хо чуць па ляп шаць жыл лё выя ўмо вы, на-

прык лад, дзе ці яшчэ ву чац ца аль бо дзяў ча ты з'яз джа юць 
за му жам у Мінск ці Го мель, але ў асноў ным та му, што яны 
ўжо бу ду юць пры ват ны дом».

Улас ны дом
Дзміт рый Шпі га но віч, як і мно гія жы ха ры Лель чыц, узяў

для ся бе ўчас так і так са ма па бу да ваў пры ват ны дом. 
«У нас спе цы фі ка ра ё на та кая, што лю дзі ў асноў ным хо чуць 
бу да ваць пры ват ныя до ма ўла дан ні. Пры клад на што ме сяц 
ўво дзіц ца ад 3 да 5 та кіх жы лых да моў і яшчэ 4—5 пас ля рэ-
кан струк цыі. Ад на па вяр хо выя — ка ля 100 квад ра таў, двух-
па вяр хо выя аль бо з ман сар дай — ужо да 200 квад ра таў». 
За аб' яз ной га рад ско га па сёл ка раз ме шча ны мік ра ра ён 
«За ход ні». Пер шая чар га за бу до вы бы ла рас пра ца ва на 
тры га ды та му: больш за 240 участ каў. За раз за ста ло ся 
толь кі 60, якія яшчэ мож на раз мер ка ваць. Лю дзі пры хо-
дзяць, вы бі ра юць і па чы на юць сваё бу даў ніц тва: да звол 
да ец ца на тры га ды, але по тым тэр мін мож на пра цяг нуць 
яшчэ на два. Сё ле та ўжо два ча ла ве кі ў мік ра ра ё не ўвя лі 
жы лыя да мы і, мяр ку ец ца, яшчэ пяць па спе юць да кан ца 
го да. Ча сам пры ват ні кі за цяг ва юць з бу даў ніц твам, але, 
па сло вах га лоў на га ар хі тэк та ра, «уклас ці ся» ў пя ці га до вы 
тэр мін усе па спя ва юць.

У ад дзел ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва рай вы кан ка ма мож-
на звяр тац ца па атры ман не да зволь най і ўзгад нен не пра-
ект най да ку мен та цыі. Спе цы я ліс ты вы яз джа юць на мес ца, 
вы но сяць чыр во ныя лі ніі (да якой мя жы мож на бу да ваць), 
па зна ча юць, што пра ек там не пра ду гле джа на. На прык лад, 
ка лі толь кі па чы нае за бу доў вац ца но вы мік ра ра ён, не кож-
ны ве дае, дзе бу дзе ас фальт, тра ту ар, да рож ка...

Но выя трэн ды
Ся род тэн дэн цый у бу даў ніц тве мож на ад зна чыць зме-

ны ў пла ні роў цы. Пра ек ты ро бяц ца ад ра зу пад ча ла ве-
ка, збі ра юц ца пра па но вы. Усім пры ем на, ува хо дзя чы ў 
ква тэ ру, не ўпі рац ца ў ма лень кі ка лі дор чык, а за хо дзіць 
у пра стор ную га ле рэю. Кух ні ўжо так са ма не бу ду юц ца 
«два на тры» мет ры, ро бяц ца боль шы мі. Але ў рэ гі ё не, 
на прык лад, ня ма за пы таў на ква тэ ры-сту дыі, як у буй ных 
га ра дах.

Іс ну юць но выя па ды хо ды да пры мя нен ня ма тэ ры я лаў. 
Ка лі ра ней вы ка рыс тоў ва лі больш ме та лу, ця пер ужы ва-
юць по лі пра пі лен. Ад ме та лу ады хо дзяць, бо гэ та больш 
пра ца ём ка, а тэр мін служ бы яго толь кі ка ля 30 га доў (для 
па раў на ння, по лі пра пі ле на — 50), за тым яго трэ ба пе ра-
кла даць. Ка лі ра ней сце ны ра бі лі з бло ка ці цэг лы, то ця пер 
тар цо выя сце ны аль бо тыя, якія больш схіль ныя да цеп-
ла пе ра да чы, уцяп ля юц ца, фа са ды афар боў ва юц ца. Да хі 
да моў ро бяць не з шы фе ру, а з ме та лу.

Мы пра еха лі ся па Лель чы цах і па гля дзе лі два но выя мік-
ра ра ё ны, бу даў ніц тва якіх амаль за вер ша на. На мес цы пер-
ша га ра ней быў ста ры яб лы не вы сад, які амаль не пла да но-
сіў. За раз там уз вы ша ец ца не каль кі шмат па вяр хо ві каў. Яшчэ 
за пла на ва ны 40-ква тэр ны жы лы дом, па кі ну ты пля цоў кі пад 
дзі ця чы са док і фіз куль тур на-азда раў лен чы цэнтр.

На мес цы дру го га ра ней раз мя шчаў ся кал гас ны двор. 
Пер ша па чат ко ва тут па бу да ва лі гім на зію на 650 вуч няў, 
тым са мым зня лі праб ле му з мес ца мі ў шко лах. У асноў-
ным у мік ра ра ё не жы вуць ма ла дыя сем'і. Да мы зроб ле ны ў 
ад ным сты лі з гім на зі яй, та му мік ра ра ён вы гля дае як ад но 
цэ лае. У пла не — уз вес ці тут яшчэ два шмат ква тэр ні кі, але 
гэ та зро бяць толь кі ў вы пад ку, ка лі на бя рэц ца да стат ко вая 
коль касць ах вот ных.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

ГРО ШЫ — СТРО ГА ПА АД РА СЕГРО ШЫ — СТРО ГА ПА АД РА СЕ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Акра мя та го, у кра і не сё ле та 

ўжо па вя лі ча ны аб' ём уво ду жыл ля 
з дзярж пад трым кай. Згод на з па-
ста но вай Са ве та Мі ніст раў №669 
пра ду гле джа на раз мер ка ван не 
па між рэ гі ё на мі 135 міль ё наў руб-
лёў крэ дыт ных рэ сур саў бан каў, а 
так са ма па ве лі чэн не аб' ёму ўво-
ду жыл ля з дзярж пад трым кай на 
50,2 ты ся чы кв. м, у тым лі ку для
шмат дзет ных — на 21 ты ся чу кв. м. 
Та кім чы нам, для гра ма дзян, 
якія ста яць на ўлі ку для па ляп шэн-
ня жыл лё вых умоў і якія бу ду юць 
жыл лё з дзяр жаў най пад трым кай, 
сё ле та бу дзе ўве дзе на 501 498 ты-
сяч кв. м жыл ля.

Ра зам з тым, гле дзя чы на ды-
на мі ку ўво ду ў экс плу а та цыю жы-
лых па мяш кан няў з 2011 па 2016 
год, вар та ад зна чыць, што ў кра і-
не на зі ра ла ся яе зні жэн не. Па вод-
ле звес так Бел ста та, у 2011 го дзе
ў кра і не ўзво дзі ла ся 5480,1 ты сячы 
квад рат ных мет раў жыл ля, а ўжо 
ў 2015-м — 5055,3 ты ся чы «квад-

ра таў». За мі ну лую пя ці год ку най-
боль шую коль касць квад рат ных 
мет раў увя лі ў 2014 го дзе — 5523 
ты ся чы «квад ра таў». Но вая пя ці-
год ка па ча ла ся з больш ніз ка га 
па каз чы ка. Ле тась увя лі толь кі 
4284,7 ты ся чы квад рат ных мет-
раў жыл ля. Што да ты чыц ца ўво ду 
ў экс плу а та цыю жыл ля сё ле та, то 
ў па раў на нні з 2016-м тут так са ма 
на зі ра ец ца ад моў ная ды на мі ка. 
Уве дзе ныя за 7 ме ся цаў 2 095,9 
квад рат на га мет ра скла да юць 

88,1% ад та го ж па каз чы ка ў мі-
ну лым го дзе.

На га да ем, што ўрад кра і ны 
ўжо за цвер дзіў Дзяр жаў ную пра-
гра му «Бу даў ніц тва жыл ля» на 
2016—2020 га ды. Раз віц цё жыл лё-
ва га бу даў ніц тва ў гэ тай пя ці год цы 
пра ду гледж вае ска ра чэн не до лі 
бюд жэт на га фі нан са ван ня і па шы-
рэн не вы ка ры стан ня па за бюд жэт-
ных кры ніц. Гэ та мож на ўба чыць 
на пры кла дзе Ука за №240, які 
пры цяг вае да бу даў ніц тва жыл ля

бан каў скі сек тар. Дзяр жаў най 
пра гра май так са ма пра ду гле джа-
на па ве лі чэн не ўзроў ню за бяс пе-
ча нас ці на сель ніц тва жыл лём 
з 26,36 кв. м на ча ла ве ка ў 2015 
го дзе да 27,3 кв. м у 2020-м. Пры 
гэ тым у агуль ным аб' ёме ўво ду ў 
экс плу а та цыю жы лых да моў да 
2020 го да не менш за 40% бу дзе 
пры хо дзіц ца на ін ды ві ду аль ныя 
жы лыя да мы, а ўсе шмат ква тэр ні-
кі пла ну ец ца бу да ваць з вы ка ры-
стан нем энер га эфек тыў ных тэх-
на ло гій — гэ та да зволіць зні зіць 
экс плу а та цый ныя вы дат кі.

Для за да валь нен ня па трэб у ін-
ды ві ду аль ным жыл лё вым бу даў-
ніц тве, а так са ма ў мэ тах за груз кі 
бу даў ні ча га комп лек су кра і ны бу-
дуць рас пра ца ва ны маг чы мас ці 
ўзвя дзен ня ін ды ві ду аль на га жыл-
ля па дзяр жаў ным за ка зе.

Асаб лі вая ўва га ў дзярж пра гра-
ме ўдзе ле на бу даў ніц тву жыл ля 
для гра ма дзян, якія ма юць пра ва 
на дзяр жаў ную пад трым ку. Но вы 
ме ха нізм ад рас на га суб сі да ван ня 
ўжо за ці ка віў бе ла ру саў. Пер шыя 

зва ро ты па крэ ды ты ў ад па вед нас-
ці з Ука зам №240 аб ад рас ным 
суб сі да ван ні ў жыл лё вым бу даў-
ніц тве ўжо на па ды хо дзе. 

Бан кі га то выя вы да ваць 
крэ ды ты ад ра зу пас ля вы-
зна чэн ня пе ра лі ку да моў, 
якія пад па да юць пад дзе-
ян не ўка за. Ча ка ец ца, што, 
ка лі вы кан ка мы пач нуць 
пры маць ра шэн не аб вы-
да чы суб сі дый, гра ма дзя не 
бу дуць звяр тац ца ў бан кі, 
дзе ўжо га то выя раз гля-
даць іх да ку мен ты. 

Мі ністр ар хі тэк ту ры і бу даў ніц-
тва Ана толь Чор ны на пя рэ дад ні 
ад зна чыў, што за раз кошт квад-
рат на га мет ра жыл ля з дзярж пад-
трым кай скла дае 804 бе ла рус кія 
руб лі. Па вод ле яго слоў, бу даў ні-
чая га лі на ру ха ец ца ў бок вы раў-
ноў ван ня кош ту квад рат на га мет-
ра жыл ля і ся рэд ня га за роб ку.

Ілья КРЫЖЭВІЧ. 
krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

СВАЁ ЖЫЛ ЛЁ

НО ВА БУ ДОЎ ЛІ: ПО ГЛЯД З РЭ ГІ Ё НАНО ВА БУ ДОЎ ЛІ: ПО ГЛЯД З РЭ ГІ Ё НА
Ка лі ў ста лі цы ча кан не сва ёй чар гі на жыл лё рас цяг ва ец ца на га ды, у не ка то рых рэ гі ё нах та кой праб ле мы ня ма
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Наш ка мен та рый 
На чаль нік упраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі ка-

мі тэ та па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве Го мель ска га 
абл вы кан ка ма Яд ві га БЛА ТУН:

— За во сем ме ся цаў гэ та га го да ў нас бы ло па-
бу да ва на больш за 300 тыс. м2 жыл ля, у тым лі ку з 
дзярж пад трым кай ка ля 49 тыс. м2, ін ды ві ду аль на га —
131 тыс. м2, шмат ква тэр ных да моў у сель скіх на се-
 ле ных і ма лых га рад скіх па се лі шчах — 85 тыс. м2, 
шмат ква тэр ных у га ра дах — 177 тыс. м2 (у тым лі ку для 
тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, — 
амаль 71 тыс. м2).

Сён ня мы рас па ча лі вя лі кую спра ву па ўсёй кра і не — 
гэ та ра бо та па Ука зе №240 «Аб дзяр жаў най пад трым-
цы гра ма дзян пры бу даў ніц тве (рэ кан струк цыі) жы лых 
па мяш кан няў», які ўсту піў у сі лу. Га вор ка ідзе пра тое, 
што гра ма дзя нам, якія ста яць на ўлі ку, ма юць па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў і атрым лі ва юць няль-
гот ныя крэ ды ты, дзяр жа ва па га шае част ку пра цэн та 
па та кіх крэ ды тах, а не ка то рым ка тэ го ры ям і асноў ны 
доўг (гэ та шмат дзет ныя сем'і, част ко ва — сі ро ты). Сён-
ня па гэ тым ука зе па ча ла пра ца ваць уся кра і на.

У Го мель скай воб лас ці яшчэ бу ду юц ца да мы з тэх-
ні ка-эка на міч най да па мо гай Кі тая. Та кія ёсць і на тэ-
ры то рыі ін шых рэ гі ё наў. У нас — шэсць да моў: тры 
ўжо ўве дзе ны ў экс плу а та цыю і тры да бу доў ва юц ца, 
бу дуць уве дзе ны ў каст рыч ні ку. Гэ та да мы са цы яль-
на га ка ры стан ня: для не аба ро не ных ка тэ го рый гра ма-
 дзян. У пра грам е тры эта пы, апош ні за пла на ва ны на 
2019—2020 га ды.


