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ЖЫЛ ЛЁ МАЁ

На ва сел ле На ва сел ле 
пад па гро зай?пад па гро зай?

У Пры нё ман ні 
зні жа юц ца аб' ёмы бу даў ніц тва жыл ля

Та кі пра цэс на зі ра ец ца ўжо не каль кі га доў, 
ад зна ча юць у КДК Гро дзен скай воб лас ці. Ка лі 
ў 2014 го дзе бы ло зда дзе на 661 ты ся ча 

«квад ра таў» жыл ля, то за 11 ме ся цаў мі ну ла га го да 
ўве дзе на ў экс плу а та цыю толь кі 356 ты сяч мет раў, 
што скла дае 74 % ад га да во га пла на. Гэ та пры вя ло 
да знач на га па ве лі чэн ня чэр гаў на ква тэ ры.

Бу даў ніц тва жыл ля з'яў ля ец ца ад ной з га лоў ных 
дзяр жаў ных пра грам у кра і не. Згод на з ёй, у рэс пуб лі-
цы да 2020 го да пра ду гле джа на за бяс пе чыць на сель-
ніц тва жыл лём з раз лі ку 27,3 квад рат на га мет ра на ча-
ла ве ка. У Гро дзен скай воб лас ці ў 2017 го дзе ўда ло ся 
пе ра вы сіць гэ ты па каз чык і да сяг нуць 29,7 «квад ра та» 
на ча ла ве ка. Ра зам з тым у рэ гі ё не не за бяс печ ва ец ца 
бу даў ніц тва за пла на ва ных аб' ёмаў агуль най пло шчы 
жыл ля. У вы ні ку па вя лі чы ла ся чар га гра ма дзян, якія 
ма юць па трэ бу на па ляп шэн не жыл лё вых умоў, у тым 
лі ку шмат дзет ных сем' яў.

Па сло вах стар шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю Гро дзен скай воб лас ці Ана то ля ДА РОЖ КІ, з 
дзяр жаў най пад трым кай па бу да ва на толь кі 70 % га да-
во га пла на. Ніз кія тэм пы на зі ра юц ца ў боль шас ці ра ё наў 
Гро дзен скай воб лас ці, а не ка то рыя на огул не пры сту па-
лі не каль кі га доў да бу даў ніц тва та ко га жыл ля.

За 9 ме ся цаў мі ну ла га го да кошт ад на го «квад ра та» 
жыл ля, па бу да ва на га з дзярж пад трым кай, склаў па 
воб лас ці 882 руб лі. Ад нак у шэ ра гу ра ё наў гэ ты па каз-
чык знач на вы шэй шы, што не да пу шчаль на. Як вя до ма, 
кошт ад на го «квад ра та» не па ві нен пе ра вы шаць ся рэд-
ня ме сяч ны за ро бак.

Вы яў ле ны і ін шыя не да хо пы. Ка лі яшчэ два га ды та му 
ў воб лас ці не на зі ра ла ся вы пад каў бу даў ніц тва жыл ля з 
за цяг ван нем нар ма тыў ных тэр мі наў, то ў 2018-м вы яў ле на 
12 та кіх да моў, з іх 9 ужо ўве дзе ны ў экс плу а та цыю.

Вы клі ка юць на ра кан ні на ва сё лаў і шмат лі кія дэ фек-
ты. Ана толь Да рож ка пад крэс ліў, што коль касць та кіх 
зва ро таў у дзяр жаў ную ін спек цыю ў па раў на нні з па пя-
рэд нім го дам удво і ла ся. Пра вер кі па ка за лі, што ўсе зва-
ро ты аб грун та ва ныя і ма юць па трэ бу ў іх раз гля дзе.

Згод на з вы ні ка мі ін тэр нэт-апы тан ня, якое бы ло пра-
ве дзе на КДК па ацэн ках якас ці жыл лё ва га бу даў ніц тва, 
87 % рэ спан дэн таў за яві лі аб на яў нас ці за ўваг пад час 
зда чы жы ло га до ма. Пе ра важ ная боль шасць (93 %) 
вы яві ла дэ фек ты бу даў ніц тва пад час экс плу а та цыі,
85 % за яві ла аб праб ле мах, з які мі су тык ну лі ся пад час 
лік ві да цыі гэ тых не да хо паў пад рад ны мі ар га ні за цы я мі. 
Пры гэ тым мно гія скар гі не вы ра ша юц ца на ра ён ным 
уз роў ні, ме ры ў боль шас ці вы пад каў пры ма юц ца толь кі 
пас ля зва ро ту ў Ка мі тэт дзярж кант ро лю.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

 У тэ му
Магчыма, сітуацыю з жыллёвымі чэргамі 

палепшыць уз вя дзен не жы ло га мік ра ра ё на 
ў Грод не на мес цы бы ло га ва ен на га га рад ка 
па ву лі цы Лід скай.

Ужо за кла дзе ны пер шы пя ці па вяр хо вы 
дом, на чар зе — два ся мі па вяр хо выя. Но вы 
штрых — вы сот кі. На мес цы бы лых бок саў для 
тэх ні кі з'я вяц ца тры 19-па вяр хо выя да мы. 
Вы сот кі ста но вяц ца но вым кі рун кам за бу до-
вы цэнт ра го ра да.

Уся го тут бу дзе па бу да ва на 1620 ква тэр. 
Так са ма з'я вяц ца ганд лё ва-гра мад скі цэнтр, 
дзі ця чы сад, спар тыў ныя пля цоў кі, ста ды ён, 
ма лыя ар хі тэк тур ныя фор мы.

Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні ар хі тэк ту ры 
гар вы кан ка ма, пра ект рас пра ца ва ны з улі-
кам но вай кан цэп цыі га рад ско га бу даў ніц т-
ва. Гэ та зна чыць, што два ро выя тэ ры то рыі 
бу дуць вы зва ле ны ад аў та ма бі ляў, а пар коў кі 
раз мес цяц ца па пе ры мет ры за бу до вы. У го-
ра дзе вя дзец ца бу даў ніц тва яшчэ не каль кіх 
жы лых комп лек саў.

ІВАН Су бот ка — ста рас та 
ў Ха бо ві чах зу сім не вы пад ко вы. 
І аб ра лі яго не так, як ча сам 

бы вае: са бра лі ся жы ха ры вёс кі на 
сход, па ду ма лі, па мер ка ва лі, ды 
ўка за лі на не ка га, маў ляў, хай бу дзе 
ўмоў ны Іван аль бо Сця пан. Іва на 
Ні чы па ра ві ча так са ма аб ра лі на 
агуль ным схо дзе вя лі кай вёс кі. Але 
яму і аль тэр на ты вы не бы ло.

А мы, што, гор шыя?
Іван Су бот ка ад сюль ро дам, 28 га-

доў ад пра ца ваў ме на ві та ў гэ тай вёс-
цы Коб рын ска га ра ё на бры га дзі рам, 
афі цый на па са да на зы ва ла ся — на-
чаль нік вы твор ча га ўчаст ка. Так што 
ўсе вяс ко выя агуль ныя спра вы, на-
ват праб ле мы асоб ных лю дзей, ра ней 
так са ма ўва хо дзі лі ў сфе ру яго ін та рэ-
саў. Дык вось, ка лі Іван Ні чы па ра віч 
шэсць га доў та му вый шаў на пен сію, 
усё амаль са мо са бой атры ма ла ся, 
бо ні хто і не ўяў ляў ін ша га ста рас ту 
вёс кі. Ця пер ён ра зам з ад на вяс коў-
ца мі вы ра шае праб ле мы кам форт-
на га пра жы ван ня, па рад ку ў вёс цы, 
вы па су пры ват на га стат ка ды шмат 
што ін шае.

Мож на ска заць, што пер шай іх 
агуль най вя лі кай спра вай ста ла доб-
ра ўпа рад ка ван не мо гі лак. Га ды ча-
ты ры та му на вяс ко вы сход пры ехаў 
та га час ны стар шы ня рай вы кан ка ма 
Аляк сандр За зу ля, яму і ста лі за да-
ваць пы тан ні пра не зда валь ня ю чы 
стан мес ца веч на га спа чы ну. А кі раў-
нік ра ё на пры вёў у прык лад ін шыя 
на се ле ныя пунк ты, дзе жы ха ры са мі 
са бра лі гро шы і на вя лі па ра дак. Так 
вы ра шы лі зра біць і ў Ха бо ві чах. Ства-
ры лі арг ка мі тэт, які за ня ўся збо рам 
гро шай. Ста рас та па кла па ціў ся пра 
аб' яву ў га зе це: та кім чы нам апа вяс ці лі 
вы хад цаў з вёс кі, чые род ныя знай шлі 
спа кой на ту тэй шых мо гіл ках. Вар та 
ска заць, што мно гія з га ра джан ад-
гук ну лі ся. Сло вам, са бра лі 33 міль ё ны 
руб лёў (спра ва бы ла пе рад дэ на мі на-
цы яй). З іх боль шая част ка пай шла на 
апла ту па слуг ЖКГ па зно се дрэў і на 
ўзвя дзен не ага ро джы. Са май вя лі кай 
праб ле май усіх сель скіх мо гі лак ста-
но віц ца ме на ві та спі лоў ван не дрэў. 
Бо яны вы рас та юць, ста но вяц ца ава-
рый ны мі, па гра жа юць пом ні кам ды 
над ма гіл лям. Льві ную до лю срод каў 
па тра ці лі на іх пры бор ку. Яшчэ ку пі лі 
яда хі мі ка таў і пра вя лі хімп ра пол ку тэ-
ры то рыі, бо па між ма гі ла мі вы рас тае 
вя лі кая коль касць не па трэб най рас-
лін нас ці. Са бра ных гро шай ха пі ла і 
на но вую ага ро джу. Ад ным сло вам, 
мес ца спа чы ну зем ля коў вы гля дае ця-
пер цал кам пры стой на. І лю дзі ўпэў-
ні лі ся, што гра ма дой мож на зра біць 
доб рую спра ву. На гэ тыя мо гіл кі не 
толь кі гро шы збі ра лі, а і вы хо дзі лі ра-
 зам па пра ца ваць, ка лі трэ ба бы ло. 
І ця пер кож ную вяс ну ста рас та ар га-
 ні зоў вае су бот ні кі, каб да Вя лі ка дня 
на вес ці па ра дак.

Не толь кі кот на пад вор ку
Гро шы на якую-не будзь агуль ную 

спра ву пе ры я дыч на да во дзіц ца збі-
раць. Ска жам, для вы па су свой скай 
буй ной ра га тай жы вё лы за гон ад во-
дзіць мяс цо вая гас па дар ка. А вось 
для вы пой ван ня ка роў да вя ло ся па-
чыс ціць не вя лі кі ва да ём. Гэ та зра бі лі 
ў склад чы ну. Са бра лі гро шы, на ня лі 
тэх ні ку, па чыс ці лі са жал ку, і гас па да-
ры ста лі спа кой на вы пус каць ка ро ву 
на вы ган. Па коль кі ле тась бы лы кал-
гас да лу чы лі да ін ша га, ста рас та ўжо 
за га дзя тур бу ец ца, каб урэ гу ля ваць 
усе пы тан ні з па шай. Ка роў у вёс цы 

з на сель ніц твам ка ля 550 ча ла век 
за ста ло ся ня шмат. Іван Ні чы па ра віч 
і жон ка яго Ва лян ці на Сяр ге еў на вель-
мі шка ду юць, што ця пе раш няе ма ла-
дое па ка лен не вяс коў цаў не імк нец ца 
за во дзіць сваю гас па дар ку.

— Вось пе ра яз джае сям'я да нас 
аль бо мяс цо выя атрым лі ва юць дом, 
а на пад вор ку хі ба толь кі кот гу ляе. Не 
раз ці ка ві ла ся, ча му не на бы ва е це ка-
роў ку, не куп ля е це сві нак для га доў-
 лі, — раз ва жае жон ка ста рас ты. — 
А тыя ў ад каз: у нас зар пла та ёсць. 
Але ж зар пла ты ў сель скай гас па дар-
цы ў асноў ным не вя лі кія. Мы вось з 
му жам пра ца ва лі, але ўсё жыц цё 
ка ро ву тры ма лі, ін шую жыў насць. У 
вяс ко ва га ча ла ве ку спа кон ве ку быў 
да ход ад улас най гас па дар кі.

— Апош нім ча сам пра гляд ва ец ца 
яшчэ ад на тэн дэн цыя, — пра цяг вае 
ўжо Іван Ні чы па ра віч. — Ма ла дыя сем'і 
на ра джа юць трое ці больш дзя цей і 
атрым лі ва юць ква тэ ры ў рай цэнт ры. 
У вёс цы най час цей ня ма маг чы мас ці 
за бяс пе чыць іх жыл лём, вось яны і 
раз ліч ва юць на квад рат ныя мет ры ў 
га рад скіх умо вах. А вёс ка па ку туе ад 
не да хо пу ра бо чых рук, за кры ва юц ца 
шко лы і прад пры ем ствы сац куль тбы-
ту. І гэ та ня пра віль на, па вод ле ацэн кі 
вяс ко ва га ста рас ты.

Са ма кі ра ван не і вы ха ван не
У Ха бо ві чах ёсць усё для кам форт-

на га пра жы ван ня: шко ла, дзі ця чы са-
док, ад дзя лен не бан ка, ган даль і бы-
та вое аб слу гоў ван не. А ў шко ле за раз 
на ву чаюц ца 69 дзя цей — з ты мі, якіх 
аў то бус пад во зіць з су сед ніх на се ле-
ных пунк таў. Гэ та бу ду чае Ха бо ві чаў, 
па каз чык іх дэ ма гра фіч най бяс пе кі. 
Па куль жа хрэсь бі ны тут бы ва юць, на 
жаль, ра дзей, чым ад пя ван ні.

Царк ва ў гэ тай вёс цы зна ка мі тая 
хоць бы тым, што яна ні ко лі не за-
кры ва ла ся. «На ват пры нем цах пад-
час аку па цыі, — рас каз вае Іван Су бот-
ка, — мяс цо вы свя тар, яко га да гэ тай 
па ры ўспа мі на юць як над звы чай 
аду ка ва на га, куль тур на-
га ча ла ве ка, ад ста яў 
свя ты ню. Ма-
быць, без-
да кор нае 

ва ло дан не ня мец кай мо вай да па-
маг ло, бо і царк ву не за кры лі, і вёс ку 
не ча па лі».

Да рэ чы, пра дзед Іва на Су бот кі быў 
цар коў ным ста рас там. Так што тра ды-
цыі ўдзе лу ў вяс ко вым са ма кі ра ван ні 
ў гэ тай сям'і даў нія і тры ва лыя. Вось і 
сё ле та на пя рэ дад ні Ка ляд ба цюш ка 
пры ехаў да ста рас ты вёс кі з прось бай 
пры вез ці ёл ку ў храм. Іван Ні чы па ра-
віч звяр нуў ся ў ляс ніц тва, дзе і па да-
бра лі ляс ную пры га жу ню для свят ка-
ван ня Рас тва па ўсіх пра ві лах.

Уво гу ле, пы тан ні, якія паў ста юць 
пе рад ста рас там, са мыя роз ныя. На 
ад ной з су стрэч з прад стаў ні ка мі рай-
вы кан ка ма Іван Су бот ка зга даў аб не-
аб ход нас ці ямач на га ра мон ту да ро гі 
па цэнт раль най ву лі цы. Яму рас тлу-
ма чы лі: не ха пае срод каў у гэ тым го-
дзе. Але ста рас та на стой вае, бо ка лі 
не па пра віць да ро гу, праз год-дру гі 
не бу дзе ча го па праў ляць, ас фальт 
раз бу рыц ца. Зна чыць, пы тан не трэ ба 
вы но сіць на раз гляд се сіі аль бо прэ зі-
ды у ма сель ска га Са ве та.

Больш дроб ныя праб ле мы вы ра-
шаць ста ра юц ца на мес цы. На прык лад, 
ня даў на бя да спа сціг ла ад на вяс коў ца, 
зга рэў у ча ла ве ка дом. Гра ма да са бра-
ла 900 руб лёў у якас ці да па мо гі. Але
ёсць ад на за ка вы ка: лад жыц ця та го 
са ма га па га рэль ца вы клі кае за не па ко е-
 насць у ад на вяс коў цаў. А ён на ват не-
за да во ле насць вы ка заў, што не ад да-
юць усю су му гро шай на ру кі. Ста рас та ж 
па пу ляр на рас тлу ма чыў: «Ка лі я та-
 бе па да рыў свае курт ку, ча ра ві кі, яшчэ 
неш та па дро бя зі, то гэ та рэ чы, які мі я 
рас па ра джа ю ся аса біс та, а гра мад скія 
гро шы я ма гу ад даць толь кі ў пры сут-
нас ці тва іх сва я коў пад рас піс ку». Ка лі 
та кая вы ха ваў чая ме ра і не паў плы вае 
на све та по гляд ды па во дзі ны гра ма дзя-
ні на, то дак лад на да зво ліць «за стра ха-
ваць» люд скую спа га ду.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Коб рын скі ра ён.

СВАЕ СЯ РОД СВА ІХ

...І ЁЛ КА НА КА ЛЯ ДЫ
Лі да рам вяс коў цы аб ра лі праў ну ка цар коў на га ста рас ты, 

бы ло га бры га дзі ра

Стар шы ня сель ска га Са ве та Ве ра ПІ КУ ЛА і Іван СУ БОТ КА.

Стар шы ня 
Дзі він ска га сель ска га 

Са ве та дэ пу та таў Ве ра ПІ КУ ЛА:
— У асо бе Іва на Ні чы па ра ві ча мы ма ем 

прык лад та ко га ста рас ты, якім яго ба чы лі рас пра-
цоў шчы кі па ла жэн ня аб ін сты ту це ста рас таў. Па-пер шае, 

Іван Су бот ка — ча ла век во пыт ны ў вы ра шэн ні пы тан няў ні за-
во га ўзроў ню, ён доў гі час пра ца ваў кі раў ні ком пад раз дзя лен ня 

ў кал га се. Па-дру гое, ён мае аў та ры тэт у вёс цы, мо жа слу жыць 
пры кла дам гас па да ран ня, па во дзі н, стаў лен ня да мес ца, дзе на-

 ра дзіў ся. Яны з жон кай вы га да ва лі тра іх доб рых дзя цей, ма юць уну каў. 
Усё жыц цё Су бот кі бы лі пра ца ві ты мі людзь мі, на ват ця пер, на пен сіі, тры-

ма юць гас па дар ку, пад трым лі ва юць узор ны па ра дак на сва ёй ся дзі бе. Ну 
і Ва лян ці на Сяр ге еў на, бы лы га лоў ны бух гал тар сель гас прад пры ем ства, ва 
ўсім да па ма гае му жу.


