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

Па між эка но мі кай 
і пры ро дай

Праз 10 га доў 80 % бе ла ру саў 
бу дуць жыць у га ра дах. Ця пер 
гэ тая ліч ба скла дае ка ля 70 %. 
А ад на з най больш знач ных тэн-
дэн цый стра тэ гіі ўстой лі ва га раз-
віц ця — урба ні за цыя, рас ка за ла 
Тац ця на КА НАН ЧУК, на чаль нік 
упраў лен ня эка ла гіч най па лі-
ты кі, між на род на га су пра цоў-
ніц тва і на ву кі Мі ніс тэр ства 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя.

— Га ра ды ня суць усё боль шую 
на груз ку, і па трэб на аб' яд наць 
на ма ган ні, каб мак сі маль на за-
ха ваць пры род нае ба гац це. Тэ ма 
зя лё на га бу даў ніц тва ста но віц ца 
ў све це ўсё больш знач най. Кан-
фе рэн цыя ААН па жыл лі і ўстой-
лі вым га рад скім раз віц ці Ха бі-
тат-ІІІ пры ня ла но вую пра гра му 
раз віц ця га ра доў, якая да па мо жа 
ў рэа лі за цыі мэт у гэ тай га лі не на 
комп лекс най асно ве.

У да ку мен це ад зна ча ец-

ца, што ўрба ні за цыя пры 

на леж ным пла на ван ні і 

фі нан са ван ні мо жа стаць 

дзейс най і ка рыс най для 

ўсіх. Важ на да сяг нуць ба-

лан су па між за ха ван нем 

пры род на га ася род ку і 

эка на міч ным раз віц цём. 

Зя лё ная эка но мі ка — эка на міч-
ная ма дэль, якая сты му люе рост 

да хо даў на сель ніц тва і ра бо чых 
мес цаў, не ства ра ю чы пры гэ тым 
ры зы ку для пры ро ды. 

Гэ та зна чыць ніз кае ўжы ван не 
вуг ля ро даў, эфек тыў нае вы ка-
ры стан не рэ сур саў, са цы яль ная 
ін клю зія.

У ме жах рэа лі за цыі дзяр жаў-
най эка ла гіч най па лі ты кі Бе ла ру сі 
ство ра ны ўмо вы для вы твор час ці 
цеп ла- і элект ра энер гіі з вы ка ры-
стан нем ад наў ляль ных кры ніц. 
Бу ду юц ца энер га эфек тыў ныя зя-
лё ныя жы лыя квар та лы ў Мін ску, 
Ма гі лё ве, Грод на. У ста лі цы 38,8 % 
на зем на га па са жыр ска га транс -
пар ту элект ры фі ка ва на. Раз ві ва ец-
ца рух зя лё ных га ра доў.

Пры та кім па ды хо дзе ска ра чэн не 
коль кас ці вы кі даў СО2 спа лу ча ец ца 
з ін вес ты цы я мі ў «зя лё ныя» прад-
пры ем ствы. Ня гле дзя чы на з'яў лен-
не но вых прад пры ем стваў, вы кі ды 
змян ша юц ца, а найлеп шыя ліч бы ў 
гэ тым на кі рун ку кра і на атры мае ад 
ра бо ты Бе ла рус кай АЭС, упэў не на 
прад стаў ні ца Мінп ры ро ды.

Між на род ныя аба вяз кі 
ў рэ гі я наль ных ме жах
Пра ект «Зя лё ныя га ра ды» скі-

ра ва ны на раз віц цё пла наў зя-
лё на га го ра да бу даў ніц тва, пад-
трым ку іні цы я тыў па ўстой лі вым 
га рад скім транс пар це, па вы шэн ні 
энер га эфек тыў нас ці ў ма лых і ся-
рэд ніх га ра дах.

Боль шасць на сель ніц тва кан-
цэнт ру ец ца ў ста лі цы і аб лас ных 
цэнт рах. З ма лых га ра доў лю дзі 
з'яз джа юць, жыць тут ста но віц ца 
не ці ка ва, эка но мі ка сла ба раз-
ві ва ец ца, та му ак цэнт пра ек та 

зя лё на га го ра да бу даў ніц тва скі-
ра ва ны ме на ві та на ся рэд ніх і ма-
лых га ра дах, па тлу ма чы ла Іры на 
УСА ВА, кі раў нік пра ек та «Зя-
лё ныя га ра ды»:

— На за па ша ны во пыт па каз вае, 
што пра віль на рас пра ца ва ныя но-
выя па ды хо ды пла на ван ня для 
га рад скіх тэ ры то рый спры я юць 
рос ту даб ра бы ту і якас ці жыц ця 
на сель ніц тва. Ра шэн ні, якія пры-
ма юц ца на мяс цо вым уз роў ні па 

шчыль нас ці, зем ле ка ры стан ні, 
раз віц ці эка но мі кі, уплы ва юць 
і на спа жы ван не энер гіі, і на ска-
ра чэн не СО2. Гэ та ў сваю чар гу да-
па ма гае вы кон ваць між на род ныя 
аба вяз кі кра і ны ў ме жах Па рыж-
ска га па гад нен ня і Устой лі ва га 
раз віц ця 2030.

У Бе ла ру сі рас пра ца ва ны рэ ка-
мен да цыі для стра тэ гіч ных да ку-
мен таў на на цы я наль ным уз роў ні, 

та кіх як кан цэп цыя НСУР 2035, дзе 
экс пер ты вы зна чы лі пра па но вы 
ад нос на адап та цыі да змя нен ня 
клі ма ту, вы ка ры стан не смарт-тэх-
на ло гій і но вых ме ха ніз маў зя лё-
на га фі нан са ван ня.

Пла ны зя лё на га го ра да бу даў-
ніц тва ўжо рас пра ца ва ны для На-
ва груд ка, По лац ка і На ва по лац ка. 
Для двух апош ніх ство ра ны так са-
ма адзі ны план устой лі вай га рад-
ской ма біль нас ці.

Ле тась да пра ек та да лу чы лі ся 
Зэ льва, Кар ма, Га ра док, Кры чаў. 
А ўся го ў па гад нен ні аб клі ма це і 
энер гіі ўдзель ні чае больш як 40 
ай чын ных мяс тэ чак, якія ўзя лі на 
ся бе аба вя зак па мен шыць коль-
касць пар ні ко вых га заў на сва іх 
тэ ры то ры ях не менш як на 30 %.

Знай сці «зя лё ны 
аст ра вок»

Ад нак, акра мя стра тэ гіч ных 
да ку мен таў, у най блі жэй шы час 
га ра дам спат рэ бяц ца шмат лі кія 
ін вес ты цыі для па ляп шэн ня якас-
ці інф ра струк ту ры. Гэ тыя су мы, па 
па пя рэд ніх раз лі ках, да хо дзяць 
да не каль кіх міль яр даў, якія што-
год не аб ход на ін вес та ваць у пад-

трым ку га рад ской інф ра струк ту-
ры, за ўва жы ла кі раў нік пра ек та:

— Не аб ход на ства раць ме ха-
ніз мы для фі нан са ван ня інф ра-
струк ту ры. Ця пер су мес на з між-
на род ны мі фі нан са вы мі ін сты ту-
та мі мы рас пра цоў ва ем па ды хо ды 
для рэа лі за цыі энер га эфек тыў ных 
пра ек таў, у пры ват нас ці, ме ха ніз-
маў энер га сэр віс най дзей нас ці. 
Ле тась рас пра ца ва ны ме та дыч-
ныя рэ ка мен да цыі па вы ка ры-
стан ні прын цы паў зя лё ных за-
ку паў. Гэ ту ра бо ту пра цяг нем і 
сё ле та.

Вы ра шыць за да чу ства рэн ня зя-
лё ных га ра доў мож на, толь кі ка лі 
раз гля даць іх як част ку зя лё на га 
рэ гі ё на і як тэ ры то рыю, што скла-
да ец ца з фраг мен таў. Пры фар мі-
ра ван ні зя лё ных га ра доў неш та за-
хоў ва ец ца ў пер ша сным вы гля дзе, 
неш та ад наў ля ец ца, ад нак заўж ды 
трэ ба ду маць на перс пек ты ву, ра-
іць Ге ор гій ПА ТА ЕЎ, док тар ар-
хі тэк ту ры, пра фе сар ка фед ры 
го ра да бу даў ніц тва БНТУ:

— Зо ны ўрба ні за цыі сён ня ста лі 
на столь кі шчыль ны мі, што знай сці 
ў су час ных га ра дах зя лё ны аст ра-
вок до сыць скла да на. Ад нак ёсць 
і ад ва рот ныя трэн ды. На прык лад, 
дом-вась мёр ка ў Ка пен га ге не, 
рай скі сад «Ва фі ла» ў Іс па ніі. Сён-
ня ак тыў на раз ві ва юц ца арт-пар кі, 
дзе су час ныя скульп ту ры спа лу ча-
юц ца з ланд шафт ны мі кам па зі цы-
я мі. Парк Юпі цер ка ля Эдын бур га 
аў тар ства Чарль за Джэй мса, дзе 
но выя фор мы цу доў на да паў ня-
юць на ту раль ную пры ро ду. Мі-
ні-пар кі — так зва ныя кі шэн ныя 
пар кі, якія сён ня мож на рэ аль на 
ўпіс ваць на ват у су пер шчыль ныя 
ме га по лі сы. І гэ та пра віль нае мыс-
лен не. Мы мо жам рэ аль на мець 
гэ тыя зя лё ныя ка лі до ры, якія на-
поў няць зо ны ўрба ні за цыі і да зво-
ляць нам сфар мі ра ваць кам форт-
нае жыц цё вае ася род дзе.

Іры на СІ ДА РОК.

Ска ра чэн не вы кі даў пар ні ко вых га заў і ства рэн не 
кам форт на га га рад ско га ася род дзя — пры яры тэт ныя 
за да чы пла на зя лё на га го ра да бу даў ніц тва, які 
да зва ляе ў ме жах го ра да рэа лі зоў ваць дэк ла ру е мыя 
на на цы я наль ным уз роў ні мэ ты ўстой лі ва га раз віц ця. 
План так са ма дае ад ка зы на пы тан ні: што, ча му, дзе, 
як і на вош та ра біць, каб го рад устой лі ва раз ві ваў ся. 
Пла ны зя лё на га го ра да бу даў ніц тва, рас пра ца ва ныя 
для На ва груд ка, По лац ка і На ва по лац ка, уклю ча ны 
ў пра гра мы мяс цо ва га раз віц ця і ма юць на мэ це 
спраў дзіц ца да 2050 го да. Спе цы я ліс ты рас ка за лі, якія 
зме ны ча ка юць га ра ды.

Жыл лё вы і ча ла ве чы па тэн цы ял
Стра тэ гія ўстой лі ва га раз віц ця ўяў ляе са бой спіс пры я-

ры тэ таў і пра ек таў, якія го рад ха цеў бы рэа лі за ваць у най-
блі жэй шыя два-пяць га доў, і за дае век та ры раз віц ця да 
2040-га.

— Каб не спы ніц ца на ста дыі афарм лен ня да ку мен таў, 
мы хо чам па ка заць, як яны па він ны пра ца ваць, — ка жа 
Ве ра СЫ СО Е ВА, ар хі тэк тар, экс перт пра ек та па зя лё-
ным го ра да бу даў ніц тве. — Рас пра цоў ва юц ца ці зе ры для 
да лу чэн ня ін вес та раў для рэа лі за цыі пра ек таў. Са свай го 
бо ку, ле тась мы рас пра ца ва лі для кож на га го ра да пра ек ты 
транс фар ма цыі іс ну ю чых ра ё наў ад па вед на прын цы пам 
зя лё на га го ра да бу даў ніц тва. Па коль кі яны пра ду-
гледж ва юць аб ме жа ван не тэ ры та ры яль на га па ве-
лі чэн ня го ра да і ра цы я наль нае вы ка ры стан не іс ну-
ю чых рэ сур саў, мы ха це лі б па ка заць па тэн цы ял, які 
ха ва ец ца ва ўжо асвое ных га рад скіх тэ ры то ры ях.

У кож ным го ра дзе вы зна ча ны ра ё ны, якія 
ста лі экс пе ры мен таль ны мі пля цоў ка мі 
зя лё на га бу даў ніц тва, па коль кі ім па тра-
бу ец ца пер ша чар го вая транс фар ма цыя. 
У На ва груд ку гэ та цэнт раль ны ра ён у 
ме жах ву ліц Міц ке ві ча, Вал чэц ка га, Гро-
дзен скай, у По лац ку — ра ён Гра мы, у На-
ва по лац ку — су час ны дзя вя ты мік ра ра ён.

Усе тры пра ек ты слу жаць па вы шэн ню са цы яль-
най каш тоў нас ці тэ ры то рыі, за бяс печ ва юць раз-

на стай насць ася род ку, устой лі вую ма біль насць, эка- і 
энер га эфек тыў насць за бу до вы, ін жы нер ных ка му ні ка цый, 
роў ныя ўмо вы да ступ нас ці да ба за вых га рад скіх струк тур. 
Пры гэ тым пра ек ці роў шчы кі імк ну лі ся ства рыць не па рыў-
 ную і раз на стай ную сет ку вод ных і зя лё ных пра стор го ра да-
 э ка ла гіч на га кар ка са, доб ра спла на ва ныя і на поў не ныя 
гра мад скія пра сто ры.

«На ва гру дак: за ха ва ем бу ду чы ню»
Так на зва лі пра ект па транс фар ма цыі ста ра жыт на га 

На ва груд ка, які мае на мэ це ўстой лі вае раз віц цё для па вы-
шэн ня якас ці жыц ця на сель ніц тва. Пла нам пра ду гле джа на 
рэа лі за цыя ме ра пры ем стваў у трох га лі нах. Фар мі ра ван не 
кам форт на га ўні каль на га га рад ско га ася род дзя. Пе ра-
ўтва рэн не га рад скіх тэ ры то рый з улі кам вы ка ры стан ня гіс-
то ры ка-куль тур на га па тэн цы я лу. Раз віц цё аль тэр на тыў ных 
спо са баў вы ка ры стан ня рэ сур саў у сфе ры цыр ку ляр най 
эка но мі кі і ў функ цы я на ван ні га рад скіх аб' ек таў.

— У пра сто ры На ва груд ка для да сяг нен ня сфар му ля ва-
ных пры яры тэ таў ро біц ца ак цэнт на ды фе рэн цы ра ва ным 
раз віц ці эка на міч на ак тыў ных тэ ры то рый го ра да і пад-
трым цы кам форт нас ці ра ё наў. На фар мі ра ван ні эка ла гіч -
на га кар ка са го ра да і ўка ра нен ні на ва цый для рэ сур са-
з бе ра жэн ня і па вы шэн ня энер га эфек тыў нас ці, — рас ка за ла 
ар хі тэк тар.

У цэнт раль ным ра ё не го ра да, які зай мае 40 гек та раў 
пло шчы, зме ша на роз ная ты па ло гія за бу до вы: ад школ 
і сад коў да шмат ква тэр ных да моў і пры ват на га сек та ра. 
Чвэрць гэ тай тэ ры то рыі не вы ка рыс тоў ва ец ца. З улі кам 
асва ен ня іс ну ю ча га па тэн цы я лу тут мож на да дат ко ва раз-
мяс ціць ты ся чу ча ла век. Фак тыч на столь кі ж жы ха роў у 
На ва груд ку ста яць у чар зе на па ляп шэн не жыл лё вых умоў. 
На гэ тай пло шчы ёсць рэ зерв для бу даў ніц тва 46 ты сяч 
квад рат ных мет раў жыл ля і 9 ты сяч квад рат ных мет раў 
гра мад скай за бу до вы. Пры гэ тым шчыль насць па вя лі чыц-
ца ня знач на і за ста нец ца ў ме жах 200 ча ла век на гек тар, 
што ап ты маль на для га рад ской за бу до вы ў цэнт ры. Та кім 
чы нам, у цэнт раль ным ра ё не (ра бо чая наз ва пра ек та па 
транс фар ма цыі яко га — «Дыя га наль рос ту») змес ціц ца 
чвэрць га ра джан. Яны бу дуць пра жы ваць у роз ных ты пах 
жыл ля, у тым лі ку ў кам форт ных урбан-ві лах (ад на пад' -
езд ных да мах ся рэд няй па вяр хо вас ці) і таўнхау сах (бла -
кі ра ва ных да мах), удак лад ні ла Ве ра Сы со е ва.

— У пла не гэ та «трох кут нік», яго пра ра зае дыя га наль, што 
за бяс печ вае тран зіт ад цэнт ра (гіс та рыч на га яд ра) да но вых 
ра ё наў. Та кім чы нам за бяс печ ва ец ца зруч ная су вязь (ма-
біль насць). На ва гру дак — го рад ка рот кіх ад лег лас цяў, тут 
рэ аль на ха дзіць пеш шу і ез дзіць на ро ва рах. Да гэ тай дыя-
га на лі да лу ча юц ца аб' ек ты ўзроў ню ра ё на. Але яны так са ма 
да зво ляць пры цяг нуць сю ды ту рыс таў, на сы ціць па трэ бы 

мо ла дзі і са ста рэ лых праз сту дэнц кі сквер, пля цоў ку 
пе рад ганд лё вым цэнт рам, кан цэр ты ка ля ва да ёма. 
Тут пра ду ма на функ цы я на ван не кож на га воль на га 
квад рат на га мет ра гра мад скай тэ ры то рыі.

У На ва груд ку пла ну юць ства рыць комп лекс-
ную сіс тэ му для пад лі ку спа жы ван ня ча ты рох ві даў 
рэ сур саў: цяп ло, ва да, газ, элект рыч насць. Гэ та 
бу дзе пер шая ін тэ гра ва ная сіс тэ ма ў Бе ла ру сі на 
пры кла дзе двух жы лых да моў. Ужо за вяр ша ец ца 
рас пра цоў ка да ку мен та цыі і аб' яў ля ец ца тэн дар на 
за куп ку аб ста ля ван ня. Па вяс не пач нец ца бу даў-
ніц тва і на лад ка сіс тэ мы. Пас ля ўка ра нен ня гэ тых 
лі чыль ні каў экс пер ты ча ка юць 5—10 % эка но міі 
энер га рэ сур саў у год. На рэа лі за цыю за пла на ва-
ных ме ра пры ем стваў спат рэ біц ца два га да выя 
бюд жэ ты го ра да.

Іры на СІ ДА РОК.

ШТО Ў ПЛА НАХ?

НА 20 ГА ДОЎ НА ПЕ РАДНА 20 ГА ДОЎ НА ПЕ РАД

ЗЯ ЛЁ НЫЯ КА ЛІ ДО РЫ ЗЯ ЛЁ НЫЯ КА ЛІ ДО РЫ 
Ў ЗО НАХ УРБА НІ ЗА ЦЫІЎ ЗО НАХ УРБА НІ ЗА ЦЫІ
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