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Гіс то рыя мін скіх га ра доў-спа да рож ні каў 
чымсь ці на гад вае сі ту а цыю з Плу то нам, 
які то губ ляе, то із ноў на бы вае ста тус 
пла не ты. Так і тут: па ста ян на вя дуц ца 
раз мо вы пра тое, якім га ра дам мож на 
пры сво іць гэ та «зван не» і ці трэ ба гэ та 
ра біць на огул.

«20 хві лін да цэнт ра»
Аб пра ек тах ап ты мі за цыі коль кас ці жы ха-

роў ста лі цы ўпер шы ню за га ва ры лі дзе сяць 
га доў та му. Пры чым бы ло вы ра ша на ад ра зу 
за мах нуц ца на шы ро кі маш таб. Вы кон ваць 
функ цыю спа да рож ні каў ста лі цы па він ны бы лі 
дзе вяць га ра доў: Дзяр жынск, Жо дзі на, За-
слаўе, Ла гойск, Ру дзенск, Сма ля ві чы, Стоўб-
цы, Уз да і Фа ні паль. Як ві даць са спі са, 
усе га ра ды вель мі роз ныя: ся род іх як 
буй ныя пра мыс ло выя, так і зу сім не вя-
лі кія, больш пры дат ныя для ад па чын ку 
або ту рыз му.

Та кі рос кід ад быў ся з-за та го, што 
доў га не маг лі вы зна чыц ца, што ўкла-
да ец ца ў са мо па няц це. Бо звы чай на 
га ра ды-спа да рож ні кі ўтва ра юц ца на ту-
раль ным шля хам не па да лёк ад но вых 
вя ліз ных прад пры ем стваў. А вось спа-
чат ку за бу да ваць го рад, а пас ля па ду-
маць, якую ж вы твор часць мож на раз-
мяс ціць по бач, — гэ та, мяк ка ка жу чы, 
не тры ві яль на. Та му шмат хто па чаў ус-
пры маць спа да рож ні кі як «спаль ні кі» — 
гэ та кія ра ё ны для нач ле гу на ад лег лас-
ці ад пра цы, але з больш пры маль ны мі 
цэ на мі на жыл лё. Што ж, вер сія бы ла больш 
на блі жа на да рэ аль нас ці. Але ўзнік ла яшчэ 
ад но пы тан не — транс парт ныя зно сі ны.

Як толь кі га вор ка за хо дзіць пра гэ та, у 
кам па ніі аба вяз ко ва зна хо дзіц ца ча ла век, які 
ка жа: «Так, я па Мін ску паў та ры га дзі ны на 

пра цу да бі ра ю ся, а тут 20 хві лін да цэнт ра — 

цьфу!» Вось толь кі не бя рэц ца ў раз лік, што 

пра цоў нае мес ца раз мя шча ец ца ў бу дын ку 

чы гу нач на га вак за ла ў рэд кіх вы пад ках, ды і 

га рад скія аў то бу сы дак лад на хо дзяць час цей, 

чым пры га рад ныя элект рыч кі. А гэ та ка лі чы-

гун кі ў бок «спа да рож ні ка» ня ма (як, на прык-

лад, у бок Ла гой ска або Уз ды)?

Тым не менш па куль у ста ту се мер ка ва-
ных спа да рож ні каў пра цяг ва юць зна хо дзіц-
ца шэсць га ра доў: са спі са кан чат ко ва знік лі 
Жо дзі на, Уз да і Стоўб цы. Не каль кі ме ся цаў 
та му кі раў нік Мін гар вы кан ка ма Анд рэй Шо рац 
за явіў, што ста лі ца бу дзе пад трым лі ваць раз-
віц цё толь кі Ру дзен ска і част ко ва Сма ля ві чаў, 

ас тат ні мі га ра да мі рас па ра джа ец ца Мі набл-
вы кан кам. Тым са мым губ ля ец ца са ма ідэя 
спа да рож ні ка як не ад' ем най част кі го ра да. 

Пры чы на «за стою» ба наль ная: ад сут насць 

да стат ко ва га фі нан са ван ня. За бу даў ніц твам 

жыл ля ідзе інф ра струк ту ра, а ў жы ха роў ста-

лі цы, га то вых пе ра ехаць у «спа да рож нік», па-

тра ба ван ні да яе па звыч цы больш вы со кія, 

чым у рэ гі ё нах. Та му што пад гэ тым па няц цем 

ма ец ца на ўва зе не толь кі на яў насць па лі клі нік 

і школ у кро ка вай да ступ нас ці, але і, па жа да-

на, са ло наў пры га жос ці, трэ на жор ных за лаў і 

кі на тэ ат раў — пры чым яшчэ і каб быў вы бар. 
Та му па куль гіс то рый са шчас лі вым кан цом, у 
якіх фі гу ра ва ла бы зме на пра піс кі са ста тус най 
ста ліч най на аб лас ную, не так шмат.

Вам у «Вя сёл ку» 
ці ў «Зя лё ныя пры са ды»?

І ўсё ж та кі яны ёсць. Чым жа мо гуць пры-
цяг нуць мін чан, якія звык лі ся са ста ліч най 
мі тус нёй, не вя лі кія га рад кі? Не хо чац ца чар-

го вы раз жар та ваць пра тое, што ква тэр нае 

пы тан не са пса ва ла не толь кі маск ві чоў, але 

цы та та на прош ва ец ца са ма са бой. Ка лі ў 

той жа ма ла дой сям'і ня ма дзя ду лі, што па-

кі нуў у спад чы ну жылп ло шчу ці мех гро шай, 

маг чы масць аб за вес ці ся сва ёй ква тэ рай у 

Мін ску мо жа з'я віц ца вель мі ня хут ка. А вось 

ка лі ад даць пе ра ва гу га ра дам-спа да рож ні-
кам, маг чы масць па ся ліц ца ва ўлас ным жыл лі 
з'я віц ца за доў га да та го, як дзе ці скон чаць 
шко лу. Але на ват унут ры са мо га спі са іс нуе 
да во лі іс тот ная раз беж ка кош ту за квад рат-
ны метр жыл ля. Ло гі ка прос тая: чым блі жэй 
да ме жаў Мін ска, тым да ра жэй шае «мес ца 
пад сон цам».

Возь мем, на прык лад, Дзяр жынск: ка ля
40 кі ла мет раў ад мет ро Ма лі наў ка, но вы ра ён з
ап ты міс тыч най наз вай «Вя сёл ка вы». Хоць 
ця пер, у лі та раль ным сэн се сён ня, тут мож на 
ку піць ад на па ка ё вую ква тэ ру за 26,7 ты ся чы 
до ла раў. Ка лі вы ду ма е це, што пад вох у мет-
ра жы, то па мы ля е це ся: з кам фор там мож на 
бу дзе раз мяс ціц ца на 41 квад рат ным мет ры. 
Трох па ка ёў ка абы дзец ца ў 46,7 ты ся чы до ла-
раў — як раз ся рэд няя ца на за ад на па ка ё вую 
ква тэ ру ў Мін ску.

Пе ра соў ва ем ся ў бок ста лі цы па 
той жа Брэсц кай тра се і трап ля ем у 
Фа ні паль. «Сла неч нік», «Ча ром ха», 
«Зя лё ныя пры са ды» — зда ец ца, ме-
на ві та тут зна хо дзіц ца рай для ба та ні-
ка. Праў да, для до сыць за бяс пе ча на-
га ба та ні ка. Уся го ней кія 16 кі ла мет-
раў ад лег лас ці па між дву ма га ра да мі 
іс тот на ўплы ва юць на кошт квад-
рат на га мет ра жыл ля. На прык лад, 
у ЖК «Зя лё ныя прысады» ад на па ка ё-
вая ква тэ ра з ледзь боль шай пло шчай 
абы дзец ца ўжо амаль у 35 ты сяч до-
ла раў. Мож на зла віць ва ры ян ты і тан-
ней, але та ды не атры ма ец ца ад даць 
гро шы і «ўе хаць на на ступ ным тыд-
ні». Трэ ба па цяр пець, праў да, ча кан-
не мо жа аку піц ца з ліш кам эка но мі-

яй ча су на ра монт. За бу доў шчык пра па нуе 
свой ва ры янт аздаб лен ня з да сыл ка мі да 
скан ды наў ска га сты лю, які быў мод ны на 
пра ця гу не каль кіх апош ніх га доў, але ўжо 
па чы нае губ ляць па пу ляр насць. Па фар ба-
ва ныя ў бе лы ко лер сце ны, свет лая мэб-
ля, украп ван не яр кіх дэ та ляў — ме на ві та ў 
та кой аб ста ноў цы па шчас ціць жыць сям'і, 
якая вы ра шыц ца на пе ра езд. Вар та ад-
даць на леж нае рас пра цоў шчы кам пра ек-

та: ін тэр' ер, мо жа, і не вы гля дае за над та 

ары гі наль ным або су пер су час ным, але яго 

са праў ды мож на на зваць гар ма ніч ным і до-

сыць стыль ным. Ха це ла ся б ска заць, што 

за акном — вы дат ны від на зя лё ныя на са-
джэн ні, як ла гіч на зда ец ца з наз вы, але, на 
жаль, ва кол толь кі бе тон і ага ро джы ін шых 
жыл лё вых комп лек саў.

Тая ж сі ту а цыя з цэ на мі на не ру хо масць 
да ты чыц ца і ін шых га ра доў-спа да рож ні каў. 
Ка лі да ме жаў ста лі цы, са браў шы ўсе сі лы, 

мож на дай сці пеш шу, не ча кай це кош таў, якія 
пры му сяць вас за стыць у ра дас ным здзіў-
лен ні.

Бу даў ніц тва на апе ра джэн не
Што да ты чыц ца не но вай жы лой за бу до вы, 

а са міх га ра доў у цэ лым, то па куль — бу дзем 
аб' ек тыў ныя — ста ліч ны гля нец яны не на-
бы лі. Ты по выя пра він цы яль ныя га рад кі, дзе 
га лоў ная пло шча тра ды цый на но сіць імя Ле-
ні на, ма лень кія крам кі па куль не вы ціс ну лі 
ганд лё выя гі ган ты, і склад ва ец ца вы раз нае 
ад чу ван не, што час тут ця чэ больш па воль-
на. За тое мяс цо выя жы ха ры, на прык лад, не 
мар ну юць што дня свае нер вы ў проб ках. Не-
 ка то рыя сцвяр джа юць, што тут леп шая эка ло-
гія, але з гэ тым мер ка ван нем мож на спра чац-
ца доў га і ўпар та. Тым больш ка лі ў перс пек-
ты ве прад пры ем ствы пач нуць вы но сіць за ме-
жы ста лі цы. За тое тут са праў ды спа кай ней — 
тое, што трэ ба пас ля на пру жа най пра цы.

І ўсё ж у цэ лым для тых, хто ста міў ся ба-
дзяц ца па здым ных ква тэ рах, лю быя ар гу-
мен ты губ ля юць сваю знач насць пе рад маг-
чы мас цю на рэш це па тры маць у ру ках клю чы 
ад улас на га жыл ля. Да рэ чы, для та го каб сты-
му ля ваць мін чан іс ці на та кі сур' ёз ны крок, Мі-
ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, як за явіў 
кі раў нік ве дам ства Ана толь Чор ны, пра па-
нуе да зво ліць чар га ві кам бу да ваць ква тэ ры 
ў Сма ля ві чах па за яў ным прын цы пе згод на з 
Ука зам № 240 «Аб дзярж пад трым цы гра ма-
дзян пры бу даў ніц тве (рэ кан струк цыі) жы лых 
па мяш кан няў». Га лоў ная «фіш ка» пра ек та ў 

тым, што год па ста ноў кі на ўлік ма ю чых па -

трэ бу ў жыл лі зна чэн ня не мае: на пі саць за яву 
і атры маць крэ дыт на вы гад ных умо вах змо-
гуць лю быя гра ма дзя не з тых, хто мае па трэ-
бу. Цяпер ідэя пра хо дзіць ста дыю ўзгад нен ня 
ў роз ных дзяр жаў ных ор га нах.

Генп ла ны га ра доў-спа да рож ні каў бы лі за-
цвер джа ны ў 2015 го дзе. І тэм пы бу даў ніц тва 

жыл ля ўжо апя рэдж ва юць за кла дзе ныя ў іх. 
Так, ле тась за мест за пла на ва ных 10 ты сяч 
квад рат ных мет раў жыл ля бы ло па бу да ва на 
80 ты сяч. А як зор кі за паль ва юць, ка лі гэ та 
ка му-не будзь трэ ба, так і з жыл лём: па куль 
ёсць по пыт, ёсць і сэнс.

Да р'я КАС КО. kаskо@zvіаzdа.bу



Ёсць пы тан неЁсць пы тан не  

Зна мя наль на, што 
на пя рэ дад ні пра фе сій на га 
свя та баб руй скія 
ра та валь ні кі ад на ві лі 
ка ва ла чак сва ёй гіс то рыі — 
па кой на чаль ні ка 
па жар най час ці 1945—1955 
га доў. Амаль во сем 
ме ся цаў спат рэ бі ла ся 
ту тэй шым ак ты віс там, каб 
знай сці рэ чы та го пе ры я ду 
і ства рыць ат мас фе ру 
пас ля ва ен ных дзён.

Важ най спра вай зай ма лі ся ўсе, 
але іні цы я та ра мі бы лі су пра цоў ні-
кі Баб руй ска га гар рай ад дзе ла па 
НС — стар шы ін спек тар гру пы 
пра па ган ды і ўза е ма дзе ян ня з 

гра мад скас цю Дзміт рый Ска заў 

і яго ня змен ны па моч нік — спе-

цы я ліст гэ тай жа гру пы Ула дзі-

мір Бут ко. Пра гэ тых заў зя тых 

ак ты віс таў «Звяз да» ад ной чы 

ўжо пі са ла. Яны шмат ча го ро-
бяць для па пу ля ры за цыі пра фе сіі 
ра та валь ні ка і сур' ёз на пра цу юць 
над ад ра джэн нем гіс то рыі сва ёй 
служ бы. Гэ тым ра зам яны з лёг кай 
ру кі на чаль ні ка Баб руй ска га гар-
рай ад дзе ла па НС пал коў ні ка ўнут-
ра най служ бы Анд рэя Ба бі на і пры 
са дзей ні чан ні на чаль ні ка па жар най 

ава рый на-ра та валь най час ці № 1 

Баб руй ска Дзміт рыя Гаў рон ска га 

ства ры лі ўні каль ны па кой.

Гіс то рыя баб руй скай ра та валь-

най служ бы са праў ды вель мі ці ка-

вая і на сы ча ная. У Баб руй ску, на-

прык лад, іс на ва ла са мая моц ная 

спар тыў ная ка ман да па па жар на-

пры клад ным спор це, якая ў ся рэ дзі-
не мі ну ла га ста год дзя так час та ста-
на ві ла ся чэм пі ё нам, што атры ма ла 
на па жыц цё вае ва ло дан не пе ра ход-
ны сцяг. Не кож ная служ ба мо жа 
па хва ліц ца і тым, што мае свой гіс-
та рыч ны бу ды нак. А ў баб руй чан 
ён ёсць, пры чым да рэ ва лю цый ны. 
З 2003 го да на дру гім па вер се бу-
дын ка ра та валь ні кі ства ры лі сваю 
кар цін ную га ле рэю. А ўчо ра по бач з 
ёй ад крыў ся му зей ны па кой на чаль-
ні ка па жар най час ці 1945—1955 
га доў — на гляд ная дэ ман стра цыя 
та го, як пас ля вай ны ад ра джа ла ся 
ў Баб руй ску па жар ная служ ба. Мэб-
ля, адзен не на ма не ке нах, ін шыя 
рэ чы — усё та го пе ры я ду.

— Экс па на ты шу ка лі па ўсёй 
акру зе, пы та лі ся ў на шых ве тэ-
 ра наў, якія пра ца ва лі ў тыя ча сы, — 
рас каз вае Ула дзі мір Бут ко. — 
Аляк сандр Бу лац кі ад даў сваё ба-
я вое адзен не. Аляк сей Фё да ра віч 
Гай шун пры нёс шы нель, ка шу лю 
і на ват плашч, у якім па жа ры ту-
шыў. Та кія пла шчы ў 50-я га ды ме лі 
толь кі на чаль ні кі. На па жа ры іх гэ та 
ад роз ні ва ла ад звы чай ных бай цоў. 
Мі ка лай Ге ра сі мо віч па да рыў кір за-
выя бо ты і ўні каль ныя сён ня па жар-
ныя кра гі — спе цы яль ныя ру ка ві цы 
для па жа ра ту шэн ня.

Ра та валь ні кі на огул па ды шлі да 
спра вы грун тоў на. Знай шлі ў баб руй-
скіх ар хі вах га зе ты тых га доў, сфа та-
гра фа ва лі най больш ці ка выя ар ты ку-
лы і зра бі лі фо та ка лаж на шпа ле рах. 
У гэ тым ім да па маг лі су пра цоў ні кі га-
рад ской дру кар ні. Пе рад ма не ке нам 
за ста лом (які, да рэ чы, мае свай го 
пра та ты па) ля жаць ко піі рэ аль ных 
да ку мен таў. З іх на ват вя до ма, ка му 
якую прэ мію да ва лі, хто вы яз джаў 
да па ма гаць се на ка сіць.

У па коі вы стаў ле на ка ля 40 экс-
па на таў. Уз на га ро ды, да ку мен ты, 
фо та, не каль кі га дзін ні каў, прад ме-
ты бы ту, адзен не. 
Вель мі да па маг ла 
ра та валь ні кам баб-
руй чан ка Ма ры на 
Крыч ко. Яе дзед 
пра ца ваў кі роў цам 
у па жар най служ бе 
і на ват быў на вай-
не. Ка лі Ма ры на 
да ве да ла ся, якая 
па трэб на да па мо-
га, пад ня ла на но гі 
ўсю рад ню, тэ ле-
фа на ва ла да сва я-
коў у Ма ла дзеч на. 
У вы ні ку пе рад ала 
шы нель, бо ты, лям-
пу, пры мус, на руч-

ны га дзін нік, не бяс печ ную брыт ву і 

на ват спе цы яль нае та чы ла для яе і 

шмат ін шых экс па на таў, у тым лі ку 

вель мі каш тоў ную рэч — спар тыў ны 

ку бак 40-х га доў, які быў уру ча ны 

па жар най час ці Баб руй ска, дзе пра-

ца ваў яе дзед.

На ад крыц ці вы ста вы і му зей на-
га па коя пры сут ні ча лі прад стаў ні кі 
вы ка наў чай ула ды го ра да на ча ле 
з мэ рам Аляк санд рам Студ не вым 
і кі раў ніц тва ра та валь най служ бы 
Баб руй ска.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by



З на го дыЗ на го ды  

НА 70 ГА ДОЎ НА ЗАД, або Як баб руй скія ра та валь ні кі 
ад ра джа лі пас ля ва ен ную гіс то рыю

«МЕ СЯ ЦЫ» ДЛЯ СТА ЛІ ЦЫ«МЕ СЯ ЦЫ» ДЛЯ СТА ЛІ ЦЫ
Ці ёсць бу ду чы ня ў га ра доў-спа да рож ні каў?

ЖК «Вя сёл ка вы» ў Дзяр жын ску.

Ін тэр' ер 
ква тэр 

у ЖК «Зя лё ныя 
пры са ды»

Дзміт рый СКА ЗАЎ: 
гэ ты пе ра ход ны сцяг — го нар усіх баб-

руй скіх ра та валь ні каў.

Му зей ны па кой 
зра бі лі за восем ме ся цаў.

Фо
 та

 Д
зм
іт р

ыя
 С
КА

 ЗА
 ВА

.


