
21

ТЭМА ТЫДНЯ 1314 лютага 2020 г.

За зда ро вую 
са цы яль ную 
ат мас фе ру

Вы ка рыс тоў ваць га рад скія тэ-
ры то рыі ў ста лі цы з най боль шай 
ка рыс цю для ча ла ве ка мож на 
шля хам транс фар ма цыі, лі чыць 
Іло на ЭЛЬ Я ШЭ ВІЧ, ар хі тэк тар, 
урба ніст, вы клад чык ка фед-
ры го ра да бу даў ніц тва (БНТУ). 
Яе ўпэў не насць аба пі ра ец ца на 
пас ля ва ен ныя асаб лі вас ці ўзвя-
дзен ня Мін ска. Та ды ста лі ца ад-
бу доў ва ла ся па буй ным пра ек це 
і фак тыч на склад ва ла ся з функ-
цы я наль ных бло каў, раз мер ка-
ва ных пры клад на раў на мер на па 
ўсім го ра дзе.

— Тыя ра шэн ні, не су мнен на, 
ад па вя да лі ўзо рам та га час на га 
жыц ця. Ад нак пас ля го рад ба чыў 
толь кі ра монт, а не пе ра роб лі ван-
не тэ ры то рыі, — кан ста туе ар хі тэк-
тар. — Ця пер мы на та кім эта пе 
ар хі тэк тур най дум кі, ка лі асноў-
най мэ тай пра ек таў ста но віц ца 
ча ла век з яго жа дан ня мі, пер са-
наль ны мі па тра ба ван ня мі да кам-
фор ту, да мес ца, дзе ён пра цуе 
і жы ве. За пы ты ста но вяц ца ўсё 
больш ін ды ві ду аль ны мі, па коль-
кі ўсе сфе ры жыц ця раз ві ва юц ца 
вель мі хут ка. Мы знач на больш 
ад роз ні ва ем ся адно ад ад на го, 
чым ра ней. Лю дзі ад на го ўзрос ту, 
по лу, пра фе сіі мо гуць мець аб са-
лют на ўні каль ныя па тра ба ван ні.

Дзя ку ю чы раз віц цю тэх на ло гій і 
ка му ні ка цый, лю дзі знач на больш 
па спя ва юць зра біць за дзень, і го-
рад з яго сіс тэ ма мі так са ма па він-
ны быць га то вы да гэ тых вы клі каў. 
На ват мо да на ар хі тэк тур ныя сты лі 
ця пер мае больш ка рот кія пе ры я-
ды, і го рад му сіць за імі па спя ваць, 
упэў не на Іло на Эль я шэ віч:

— На ват струк ту ра не ру хо мас ці 
ста но віц ца больш скла да най і мае 
знач на больш ха рак та рыс тык, чым 
прос тае раз дзя лен не на пры ват-
ныя і гра мад скія па мяш кан ні. З'я-
ві ла ся больш ві даў пра жы ван ня, 
і на шы па тра ба ван ні да ася род ку 
мя ня юц ца так са ма хут чэй.

На дум ку ар хі тэк та ра, вы ка-
рыс тоў ваць унут ра ны па тэн цы ял 
го ра да мож на дву ма спо са ба мі. 

За свой ваць пус тыя тэ ры то рыі ці 
зем лі, якія ачы шча юц ца пад за-
бу до ву. Або вы ка рыс тоў ваць 
шля хам транс фар ма цыі ўжо іс-
ну ю чыя тэ ры то рыі. Дру гі спо саб 
най больш па ды хо дзіць для су час-
на га пе ра бу доў ван ня ста лі цы.

Пад транс фар ма цы яй ма ец ца 
на ўва зе не кроп ка вае ўшчыль-
нен не тэ ры то рый, а па вы шэн не 
якас ці гэ тых пло шчаў і жыц ця на 
іх. Лю бое бу даў ніц тва — гэ та і 
ад хо ды, і без ліч но вых ма тэ рыя -
лаў. Транс фар ма цыя да зва ляе 
су ты кац ца з гэ тым па мі ні му му. 
Акра мя та го, яна ад бы ва ец ца 
знач на хут чэй, чым бу даў ніц тва 
з «ну ля», і акуп ля ец ца так са ма 
хут чэй, упэў ні ла ўрба ніст. Пад час 
транс фар ма цыі іс ну ю чай жы лой 
тэ ры то рыі мож на вы ву чыць рэ-
аль ны по пыт лю дзей на тыя ці 
ін шыя якас ці ася род ку. У вы ні ку 
ім, хут чэй за ўсё, пра па ну юць тое 
ра шэн не, якое прый дзец ца да-
спа до бы і пры жы вец ца.

Пад час ра бо ты не аб ход на 
ўво дзіць на гэ тую пло шчу но вых 
ка рыс таль ні каў. Та кім чы нам ад-
бу дзец ца са цы яль ны мікс, «раз-
ба віц ца» ад на тон насць на сель-
ніц тва, што да зво ліць ства рыць 
больш зда ро вую са цы яль ную 
ат мас фе ру ў пэў ным мес цы. На-
ват ка лі пры гэ тым спат рэ біц ца 
ней кае но вае кроп ка вае бу даў-
ніц тва на тэ ры то рыі, усё роў на 
менш шан цаў, што гэ тае мес ца 
пе ра тво рыц ца ў ней кую за кры-
тую сіс тэ му, ку ды ня ма до сту пу 
ін шым гру пам.

— Пры кла ды та кой за кры тас-
ці — ра бо чыя па сёл кі, дзе жы ве 
ад на са цы яль ная пра слой ка, а 
так са ма эліт ныя «ге та» — цэ лыя 
ра ё ны, ку ды на ват зай сці псі ха-
ла гіч на і фі зіч на не ўсім кам форт-
на. Та кім чы нам мы па вя ліч ва ем 
пра ні каль насць го ра да і ро бім яго 
больш эфек тыў ным, ка лі ўбу доў-
ва ем аб' ек ты ва ўжо іс ну ю чыя са-
цы яль ныя струк ту ры.

Жыл лё вая кар' е ра? 
Гэ та маг чы ма!

Іс на ван не та ко га па няц ця, як 
«жыл лё вая кар' е ра», да зва ляе 
лю дзям кам форт на пра во дзіць 
жыц цё ў ад ным ра ё не, не над-
та мя ня ю чы ла ка цыю свай го 

пра жы ван ня, ад нак пры гэ тым 
мя няць яго ўмо вы ў за леж нас ці 
ад па трэб. На прык лад, ма ла до-
му спе цы я ліс ту без сям'і хо піць 
«ад нуш кі» з ма лень кай кух няй. 
Са з'яў лен нем сям'і яму па трэб-
на боль шая пло шча, а ка лі дзе ці 
вы рас туць і раз' едуц ца — па ды-
дзе ін шы тып ква тэ ры. Жыл лё вая 
кар' е ра да зва ляе за да валь няць 
усе гэ тыя па трэ бы ў сва ёй лю бі-
май ла ка цыі, не губ ля ю чы па чуц-
ця пры вя за нас ці да мес ца.

— Ме на ві та ўбу доў ван не но вых 
тэх на ла гіч ных струк тур і транс-
фар ма цыя іс ну ю чых тэ ры то рый 
мо жа даць маг чы масць для жыл-
лё вай кар' е ры роз ным лю дзям па 
ўсім го ра дзе. Гэ та так са ма да па-
мо жа бяз боль на пры ву чыць да 

ка ры стан ня якас ны мі га рад скі мі 
пра сто ра мі лю дзей, у якіх ад сут-
ні чае та кі во пыт, — мяр куе Іло на 
Эль я шэ віч. — Ва ўжо за бу да ва-
най пра сто ры знач на больш ці-
ка вых пунк таў для пра ек та ван ня 
і транс фар ма цыі, што да зва ляе 
атрым лі ваць больш вар ты вы нік. 
Та кім чы нам мож на раз на ста іць 
кам па зі цыю го ра да і пры гэ тым не 
стра ціць іс ну ю чае. Увод ра шэн няў 
пра ек ці роў шчы каў пры гэ тым па-
этап ны, і на кож най ста дыі мож на 
аца ніць, ці пра віль нае ра шэн не 
бы ло пры ня тае, свое ча со ва змя-
ніць яго, ка лі не аб ход на. Пры гэ-
тым за хоў ва юц ца па тэн цы яль на 
знач ныя аб' ек ты, якія па куль не 
ма юць гіс та рыч най каш тоў нас ці і 
не ахоў ва юц ца дзяр жа вай. А вось 
ка лі за бу доў ва юц ца пус тыя пра-
сто ры, аца ніць пра віль насць ра-
шэн ня мож на толь кі пас ля поў най 
рэа лі за цыі.

Не да вы ка ры ста ныя 
тэ ры то рыі 
ся бе па ка жуць

Ад шук ваць у го ра дзе не да-
вы ка ры ста ныя тэ ры то рыі і зно-
сіць шмат па вяр хо вую за бу до-
ву. У та кім  кі рун ку прый дзец ца 
пра ца ваць пра ек ці роў шчы кам у 
бу ду чы ні, каб зна хо дзіць но выя 
пло шчы пад бу даў ніц тва, па вы-
ша ю чы эфек тыў насць го ра да, 
упэў не на Лі за ве та ЧЭ ПІ КА ВА, 
ар хі тэк тар, урба ніст Мін скай 
урба ніс тыч най плат фор мы 
«Пра ек тінж буд».

Яна пра ана лі за ва ла, як мож-
на змя ніць паў ноч на-ўс ход нюю 

част ку ста лі цы, якая, па сло вах 
ар хі тэк та ра, мае най боль шую 
коль касць на сла ен няў па пе-
рыяд ах за бу до вы:

— Гэ тая част ка Мін ска за бу да-
ва на прак тыч на поў нас цю, яна 
не над та шчыль ная і мае вя лі кі 
ка мер цый ны па тэн цы ял, бо зна-
хо дзіц ца ў пер шых трох эка на міч-
ных зо нах. Я ўзя ла ін фар ма цыю 
пе ра пі су на сель ніц тва 2012 го да 
і скла ла свае схе мы шчыль нас ці 
па роз ных па каз чы ках. Паклала 
гэ тыя звест кі на кар ту, і ўба чы ла, 
што га рад скі ася ро дак тут раз роз-
не ны. Шмат мес цаў, якія не звя-
за ны па між са бой: пра мыс ло вых 
тэ ры то рый, пар каў, пус ты роў.

Раз гля да ю чы шчыль насць раз-
мер ка ван ня ква тэр і жы ха роў па 

ра ё не, спе цы я ліст па дзя лі ла го-
рад на част кі, якія за бу доў ва лі ся 
ў пэў ны пе ры яд і ства ра лі пэў ныя 
струк ту ры.

— Перш чым пе ра раб ляць пра-
сто ру, трэ ба ра зу мець па тэн цы ял 
і праб ле мы жы лой тэ ры то рыі, — 
раз ва жае яна. — Прад стаў ляць, 
як якас на ўшчыль ніц ца, і пра дум-
ваць, як пе ра вы ка рыс тоў ваць 
гэ тую пло шчу ў бу ду чым. Коль-
кас ныя па каз чы кі мож на пе ра-
ўтва раць у якас ныя на ла каль ным 
уз роў ні. Я ўзя ла тэ ры то рыю ву ліц 
Вал га град ская-Ке дыш ка, дзе па-
раў наль на ніз кая за бу до ва. Пла-
ні роў кі тут у боль шас ці ад ноль ка-
выя, та му ўзро вень раз на стай нас ці 
ніз кі, а якасць жыл ля не вы со кая.

Спе цы я ліст пра па нуе этап на пе-
ра вы ка рыс тоў ваць гэ тыя тэ ры то-
рыі. Яна па дзя лі ла іх на тры част кі, 
каб з да па мо гай пра сто ра вых ме-
та даў пе ра бу доў ваць участ кі, па-
вы ша ю чы іх эфек тыў насць у коль-
кас ным сэн се. І вы бра ла па ды ход 
пра сто ра вай рэ ар га ні за цыі, ка лі 
ася род дзе дзе ліц ца на пуб ліч ную 
(агуль ную) зо ну, на паў пуб ліч ную 
(два ры) і пры ват ную.

— Я пра па ноў ва ла сфар ма ваць 
ней кую цэнт раль ную зо ну, не руй-
ну ю чы цал кам за бу до ву і па кі да ю-
чы два ро выя тэ ры то рыі, каб даць 
гра мад ству час прызвычаіцца да 
но вай сіс тэ мы. Нам у сваю чар гу 
мож на па гля дзець, што атры ма ла-
ся, а што не, якія бы лі па мыл кі пры 
пер шым умя шаль ніц тве.

Важ на за ха ваць іс ну ю чую 
струк ту ру за бу до вы. Не ад га ра-
дзіц ца пла та мі, а па кі нуць пра-
сто ру да ступ най, але па збег нуць 
тран зіт нас ці і даць жы ха рам ад чу-

ван не пры ват нас ці. Пра ек там пра-
ду ма на схе ма азе ля нен ня і транс-
пар ту, пра ду гле джа на змя нен не 
струк ту ры функ цы я наль най за бу-
до вы. Жы лыя да мы на сы ча юц ца 
да дат ко вы мі ак тыў нас ця мі, каб 
сфар мі ра ваць муль ты функ цы я-
наль насць за бу доў лі з маг чы мас-
цю пе ра вы ка ры стан ня. Пас ля ўсіх 
ма ні пу ля цый удвая па ві нен па вя-
лі чыц ца жы лы фонд і шчыль насць 
на сель ніц тва. Спе цы я ліс ты лі чаць, 
што ў бу ду чым мож на пра ца ваць з 
не да вы ка ры ста ны мі тэ ры то ры я мі 
па доб ным спо са бам.

У ста лі цы ця пер ка ля 130 квар-
та лаў ка пі таль най за бу до вы, дзе 
жы вуць мін ча не, і ка ля 200 мік-
ра ра ё наў.

— По стса вец кія га ра ды бу да-
ва лі ся з за кла дзе ным у пра ек ты 
вя лі кім за па сам. Шы ро кія ву лі-
цы, вя лі кія вод сту пы. Ка лі го рад 
рас це ўшы ры ню, за хоп лі ва ю чы 
но выя тры то рыі, мы тым са мым 
за кла да ем у яго бом бу за ма ру-
джа на га дзе ян ня, — пе ра ка на ны 
Мі ха іл СЦЯ ПУ РА, кі раў нік пра-
ек таў MLA+. — Гэ та аб ця жа ран-
не для функ цы я на ван ня го ра да 
на перс пек ты ву. Спат рэ біц ца яшчэ 
больш эка на міч ных рэ сур саў для 
пад трым кі інф ра струк ту ры: да рог, 
ін жы нер ных ка му ні ка цый. З гэ тым 
су тык ну лі ся мно гія аме ры кан скія 
га ра ды, дзе не ха пае па дат каў 
на пад трым ку інф ра струк тур ву-
ліц. Па тэн цы ял ця пер у іх та кі: або 
ўшчыль няць го рад, або па гар шаць 
якасць пра да стаў ля е мых па слуг.

Га доў праз 50, ка лі са мым каш-
тоў ным рэ сур сам ста нуць чыс тае 
па вет ра і ва да, у пры яры тэты каш-
тоў нас цяў увой дзе якасць ася род-
дзя, і пры ацэн цы кош ту квад рат-
на га мет ра ме на ві та гэ та бу дзе 
вы зна чаць ца ну. Па тра ба ван ні 
да за бу до вы бу дуць зу сім ін шы-
мі, праг на зуе 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:

— Гэ ты пра цэс па чаў ся ўжо. 
У Еў ро пе, каб пра даць дом, трэ-
ба афор міць на яго паш парт па 
энер га эфек тыў нас ці. Ка лі яна 
не вы со кая, ты бу дзеш пла ціць 
роз ныя па да ткі на не ру хо масць. 
У су час ным све це энер га эфек-
тыў ны мі з'яў ля юц ца ўжо не 
толь кі асоб ныя бу дын кі, а на ват 
квар та лы. Ду маю, з ча сам з'я віц-
ца но вая эка но мі ка, якая бу дзе 
сты му ля ваць зу сім ін шыя фор мы 
рас ся лен ня.
Іры на СІ ДА РОК, фота аўтара.

ЭВА ЛЮ ЦЫЯ ПРА СТО РЫ

ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ 
ВЯ ЛІ КА ГА ГО РА ДА:

пер са наль ныя за пы ты, мо да і хут касць 
у ар хі тэк ту ры, якасць ася род дзя

Мож на раз на ста іць 
кам па зі цыю го ра да 

і пры гэ тым не стра ціць 
іс ну ю чае. Увод ра шэн няў 
пра ек ці роў шчы каў пры 
гэ тым па этап ны, і на 
кож най ста дыі мож на 
аца ніць, ці пра віль нае 
ра шэн не бы ло пры ня тае, 
свое ча со ва змя ніць яго.

Га доў праз 50 
у пры яры тэты 

каш тоў нас цяў увой дзе 
якасць ася род дзя, і пры 
ацэн цы кош ту квад рат на га 
мет ра ме на ві та гэ та бу дзе 
вы зна чаць ца ну.

Не да пус каць рас паў за ння го ра да за свае ме жы, 
а пе ра вы ка рыс тоў ваць ужо асвое ныя тэ ры то рыі, транс фар му ю чы 
пра сто ру пад свое ча со выя па трэ бы лю дзей і ад шук ва ю чы па тэн цы ял 
ва ўжо іс ну ю чых зо нах, за клі ка юць спе цы я ліс ты. Яны ўпэў не ны, што 
гэ та ме на ві та эва лю цыя пра сто ры, а не яе рэ ва лю цый ныя зме ны. 
А га доў праз 50 якасць ася род дзя ста не ці не га лоў ным кры тэ ры ем 
пры ацэн цы кош ту квад рат на га мет ра.

Архітэктары 
абмяркоўваюць 

сучаснасць 
і будучыню 

гарадоў.


