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ДЭ ПУ ТА ТЫ Го мель ска га гар са ве та 
за цвер дзі лі ме жы Го ме ля, у якія 

ўклю ча ны зем лі ле са гас па дар чых 
ар га ні за цый. Агуль ная пло шча 
го ра да ўжо да сяг ну ла 114,5 ты ся чы 
гек та раў. Усе ча ты ры ра ё ны Го ме ля — 
пад піль най ува гай на род ных 
вы бран ні каў.

Як рас ка заў га лоў ны ар хі тэк тар 
Го ме ля Юрый ЛІТ ВІ НАЎ, мік ра ра ён 
Ху тар у На ва бе ліц кім ра ё не бу ду ец-
ца пе ра важ на для сем' яў, якія па тра-
бу юць па ляп шэн ня жыл лё вых умоў. 
Ім аказ ва юць дзяр жаў ную пад трым-
ку, та му бу даў ніц тва вя дзец ца хут ка. 
За ста ло ся ўзвес ці 16 шмат па вяр хо ві-
каў, і ра ён бу дзе цал кам па бу да ва-
ны. Бу дын кі су да, кра мы, аў та мый ка 
дак лад на бу дуць. Што да ты чыц ца 
шко лы — пач нец ца яе пра ек та ван не. 
У мік ра ра ё не Паў днё вы вя лі кая пло-
шча по бач з дзі ця чым сад ком № 50 
за рэ зер ва ва на пад шко лу на 1400 на-
ву чэн цаў і са док на 230 мес цаў. Хоць 
ле тась тут і быў зда дзе ны ў экс плу а-
та цыю дзі ця чы са док на 190 мес цаў, 
але чар га за ста ла ся, тым больш 
што На ва бе ліц кі ЗАГС рэ гіст руе па 
700—800 ма лых што год. Ім праз не-
каль кі га доў аба вяз ко ва спат рэ біц ца 
да школь ная ўста но ва — баць кі ха це лі б, 
каб у кро ка вай да ступ нас ці. Ця пер 
за ста ло ся са мае скла да нае — вы зна-
чыць кры ні цу фі нан са ван ня.

У паў днё вым на прам ку, па абод ва 
ба кі Чар ні гаў скай ша шы, на перс пек-
ты ву за пла на ва на бу даў ніц тва но-
вых мік ра ра ё наў Го ме ля. Уз во дзіць 
іх ма юць на мер у ляс ным ма сі ве, што 
за па тра буе вя лі кай вы сеч кі дрэў. 
Схе мы за бу до вы па куль ня ма, але 
прын цы по вае ра шэн не пры ня та, і пе-
рад пра ект ныя ра бо ты вя дуц ца. У іх 
удзель ні ча юць на ву коў цы Ін сты ту та 
ле су На цы я наль най ака дэ міі на вук. 
Яны вы бі ра юць дзя лян кі з най менш 
каш тоў ны мі па ро да мі дрэў, які мі 
мож на ах вя ра ваць. Так са ма На ва-
бе лі ца пры рас це мік ра ра ё нам, які 
раз мес ціц ца на ўез дзе ў Го мель з 
бо ку Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

У Са вец кім ра ё не з'я віц ца яшчэ 
170 ты сяч «квад ра таў» жыл ля на 
Швед скай Гор цы: рас пра ца ва на 
да ку мен та цыя на за бу до ву мік ра-
ра ё наў №№ 59а і 59б. Тут жа пас ля 
дзвюх ка рэк ці ро вак пра ект най да-
ку мен та цыі змя ні лі ся кан фі гу ра цыя 
і шчыль насць мік ра ра ё на. Да рэ чы, 
буй ны шмат функ цы я наль ны ганд лё-
вы цэнтр і аў та ма біль ныя пар кін гі тут 
так са ма за пла на ва ны. Па тэн цый ныя 
ін вес та ры ўжо ёсць. Што да ты чыц-
ца не вя лі кіх ганд лё вых аб' ек таў, то 
яны ўжо тут пра цу юць, на прык лад,
у пры ста са ва ных па мяш кан нях раз ме-
шча ны пра дук то выя крам кі. А вось 
на яў насць дзі ця чых сад коў ва ўбу-
да ва ных па мяш кан нях жы лых да моў 
толь кі аб мяр коў ва ец ца. Участ кі пад 
асоб на па бу да ва ныя сад кі і шко лу 
на Швед скай Гор цы за рэ зер ва ва ны, 
ад нак пра іх уз вя дзен не раз мо ва па-
куль не ідзе.

За мест пры ват на га сек та ра на ву-
лі цы Ба ры кі на, якая звяз вае цэнтр 
з Са вец кім ра ё нам, ужо ак тыў на 
вя дзец ца бу даў ніц тва. Пай шлі пад 
знос пры ват ныя да мы на цот ным 

ба ку — там ужо з'я віў ся шэ раг бу-
дын каў пер шай лі ніі. За бу доў шчы кі 
пад лі чы лі, што змо гуць уціс нуць у 
гэ тую пра сто ру 35 сек цый буй на па-
нэль ных да моў.

Бу дуць зно сіц ца ў да лей шым і 
пры ват ныя да мы на ву лі цы Па лес-
кай, яна ста не шас ці па лос най, а па 
кра ях вы рас туць шмат па вяр хо ві кі. 
План дэ та лё вай пла ні роў кі Па лес ка га 
мік ра ра ё на рас пра ца ва ны. Ар хі тэк-
та ры пра па ну юць улад ка ваць на вы-
ез дзе з «Сяль ма ша» двух уз роў не вую 
раз вяз ку — за ста ец ца знай сці на гэ та 
фі нан са ван не. А вось па шы рэн не і 
за бу до ва ву лі цы Хмяль ніц ка га па-
куль што ад кла да юц ца.

На ле та па він ны па чац ца бу даў ні-
ча-ман таж ныя ра бо ты на мес цы, дзе 
не ка лі быў Бы хаў скі ры нак, — там бу-
дзе су пер мар кет буй ной ганд лё вай 
сет кі. Зу сім по бач — на скры жа ван-
ні ву лі цы Кар бы ша ва з пра спек там 
Каст рыч ні ка на ле та, хут чэй за ўсё, 
пач нуць бу да ваць яшчэ адзін су пер-
мар кет. У Лю бен скім мік ра ра ё не з'я-
віц ца буй ны шмат функ цы я наль ны 
цэнтр з вя лі кім за баў ляль ным сек-
та рам.

Пункт пра ка ту не ўза ба ве ад кры-
ец ца на Ро паў скім пля жы. Там улет-
ку бу дуць вы да ваць ка та ма ра ны, а 
ўзім ку — лы жы і сне га хо ды. Та кім чы-
нам, у Го ме лі мо жа з'я віц ца пер шая 
пляж ная зо на ад па чын ку, якая пры-
мае на вед валь ні каў цэ лы год.

Дэ пу та ты Го мель ска га гар са ве-
та пад час вы яз ной се сіі па бы ва лі і 
ў са мым ма ла дым мік ра ра ё не на 
поў на чы Го ме ля — на ву лі цы Фя дзю-
нін ска га. Га рад скі УКС тут, у Чы гу-

нач ным ра ё не, бу дуе дзе сяць да моў. 
Аў та ста ян кі вы не се ны за пе ры метр 
жы лой за бу до вы, а ўся рэ дзі не толь-
кі гас ця выя пар коў кі і пе ша ход ныя 
зо ны. На дзі ця чых пля цоў ках кла-
дзец ца траў ма бяс печ нае гу мо вае 
па крыц цё. Па блі зу ня ма прад пры-
ем стваў, ажыў ле ных аў та да рог, за-
тое ёсць во зе ра.

Сфар мі ра ва ны ўчас так пад за бу-
до ву дру гой чар гі пло шчай 75 гек та-
раў. Вы дзе ле на зям ля пад уз вя дзен не 
шмат функ цы я наль на га ганд лё ва га 
цэнт ра з комп лек сам бы та во га аб-
слу гоў ван ня. У ра ё не бу дуць свае 
ад дзя лен ні бан ка і паш то вай су вя зі. 
Улас ныя шко ла і са док так са ма за-
пра ек та ва ны. Ёсць ад на асаб лі васць: 
у скла дзе мік ра ра ё на сфар мі ра ва-
ны во сем участ каў пад ін ды ві ду аль-
нае жыл лё вае бу даў ніц тва. Част ка 
з іх ужо па спя хо ва пра да дзе на на 
аў кцы ё не.

Між тым на ле та пла ну ец ца ўвес-
ці ў экс плу а та цыю да рос лае ад дзя-
лен не па лі клі ніч на га комп лек су ў 
17-м мік ра ра ё не Цэнт раль на га ра ё-
на го ра да над Со жам. Пра гэ та па-
ве да міў стар шы ня Го мель ска га 
гар вы кан ка ма Пётр КІ РЫ ЧЭН КА. 
Сё ле та ў Дзень го ра да стар шы-
ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Ге надзь СА ЛА ВЕЙ уру чыў мэ ру сер-
ты фі кат на буй ную су му для за вяр-
шэн ня бу даў ніц тва па лі клі ні кі ў мік-
ра ра ё не № 17. Акра мя вы дзе ле ных 
ужо срод каў бу дуць і да дат ко выя, бо 
аб' ект уклю ча ны ў тым лі ку ў рэс пуб-
лі кан скую ін вес ты цый ную пра гра му. 
Яшчэ сё ле та пла ну юць за вяр шыць 
бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты, а по-
тым бу дуць за куп ляць і ман ці ра ваць 
аб ста ля ван не.

І ўжо зу сім хут ка па ві нен ад крыц-
ца но вы аб' яз ны мост це раз Сож не-
да лё ка ад го ра да. Ця пер тран зіт ныя 
ма шы ны ідуць не па срэд на праз Го-
мель, што вель мі ня зруч на для яго 
жы ха роў. Праз гэ ты мост пра хо дзіць 
учас так рэс пуб лі кан скай тра сы М8 ад 
гра ні цы Ра сіі да Укра і ны. Яго даў жы-
ня — 500 мет раў. Ста рую пе ра пра-
ву на гэ тым участ ку за кры лі па ава-
рый ных пры чы нах у жніў ні мі ну ла га 
го да, хут кім ча сам яе дэ ман ту юць. 
Ад крыць рух на аб' ек це пла ну ец ца 
ў па чат ку ліс та па да.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ПА ЛІ КЛІ НІ КА НА ЛЕ ТА, 
А МОСТ 

УЖО ПРАЗ ДВА ТЫД НІ
Пла ны па за бу до ве Го ме ля 

дэ пу та ты гар са ве та аб мер ка ва лі 
з вы ез дам на бу даў ні чыя пля цоў кі

Дэ пу та ты Го мель ска га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў аб мяр коў ва юць рэа лі за цыю 
ге не раль на га пла на і раз віц цё Го ме ля ў На ва бе ліц кім ра ё не.

ФО РУМ

До ма До ма 
заў сё дызаў сё ды

ле пейле пей
ПАД ТРЫМ КА ўла дай за мя шчаль ных ся мей спры яе 

эфек тыў на му вы ха ван ню юных гра ма дзян з ня лёг кім 
лё сам. Без умоў на, як бы ні бы ло доб ра пад да хам до ма 
са цы яль на га пры зна чэн ня, кло пат, няхай і не род ных, 
але баць коў — най леп шы спо саб вы рас ціць гра ма дзян, 
у якіх не бу дзе асаб лі вых праб лем з ін тэ гра цы яй у 
да рос лым жыц ці ў гра мад ства. Гэ тыя дум кі бы лі агу ча ны 
на пер шым аб лас ным фо ру ме за мя шчаль ных ся мей, які 
дня мі ад быў ся ў Ві цеб ску.

Дзяр жа ва бу дзе аказ ваць яшчэ боль шую пад трым ку 
за мя шчаль ным сем' ям. Аба ро на пра воў і ін та рэ саў дзя-
цей — вель мі сур' ёз ная і ў най вы шэй шай сту пе ні ад каз ная 
за да ча, якая ўвесь час зна хо дзіц ца ў по лі зро ку мяс цо вай 
ула ды. І паў на вар тас ная рэ абі лі та цыя, са цы я лі за цыя і ін-
тэ гра цыя ў гра мад ства з'яў ля ец ца ад ным з най важ ней-
шых кі рун каў дзяр жаў най са цы яль най па лі ты кі, пад крэс ліў 
адзін з удзель ні каў фо ру му стар шы ня Ві цеб ска га аб лас-
 но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. На род ны 
вы бран нік вы ка заў упэў не насць, што ме ра пры ем ства
ста не тра ды цый ным, і шчы ра па дзя ка ваў тым, хто аб раў 
для ся бе вель мі ня прос тую но шу: прак тыч на круг ла су тач на 
і без вы хад ных дзён «пра ца ваць ма ма мі і та та мі».

Ад на з мэт фо ру му — пры цяг нен не яшчэ боль шай ува гі 
да тэ мы і аб мен во пы там з прад стаў ні ка мі роз ных за ці каў-
ле ных струк тур.

Па вод ле ін фар ма цыі га лоў на га ўпраў лен ня па аду ка цыі 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, сён ня на ся мей ных фор мах вы-
ха ван ня зна хо дзіц ца ка ля 76 % дзя цей, якія ма юць па трэ бу
ў кло па це з бо ку дзяр жа вы. Ка лі ў 2001-м бы ло ўся го 
45 за мя шчаль ных ся мей, дык ця пер — больш за 500.

Акра мя та го ў воб лас ці дзей ні чае 31 дзі ця чы дом ся мей-
на га ты пу, дзе вы хоў ва юц ца 222 дзі ця ці. Рас це коль касць
усы ноў ле ных дзя цей: у сем' ях усы на ві це ляў жы вуць 
732 хлоп чы кі і дзяў чы нкі.

Та кая прак ты ка спры яе эка но міі бюд жэт ных срод каў на 
ўтры ман не ўста ноў са цы яль на га пры зна чэн ня.

На Ві цеб шчы не ў дзвюх шко лах-ін тэр на тах і двух дзі-
ця чых да мах вы хоў ва ец ца ўся го ка ля 330 дзя цей. Для 
па раў на ння, у 2007-м бы ло больш за 1560.

На фо ру ме шмат ра зоў згад ва лі Дэ крэт № 18 «Аб да-
дат ко вых ме рах па дзяр жаў най аба ро не дзя цей у не бяс-
печ ных сем' ях», які па спры яў та му, каб у кра і не ста ла 
больш шчас лі вых дзя цей. За га ды дзе ян ня дэ крэ та ста ла 
пры бліз на ўдвая ме ней тых, ка го па зба ві лі баць коў скіх 
пра воў. Ка лі ў 2007-м та кіх гра ма дзян бы ло 587, дык ле-
тась — ка ля 250.

За час дзе ян ня да ку мен та 580 не паў на лет ніх вяр ну лі ся 
ў род ныя сем'і — на пад ста ве ра шэн ня су доў аб ад наў лен ні 
баць коў у ад па вед ных пра вах. Толь кі ле тась і сё ле та та кім 
чы нам свой ста тус па мя ня лі 33 баць кі і ма ці.

Фо рум быў вель мі ка рыс ны і для са міх баць коў. Ім да-
дат ко ва рас тлу ма чы лі ню ан сы дзяр жаў на га фі нан са ван ня, 
пы тан ні афарм лен ня пра цоў ных да га во раў, вод пус каў і 
ін шыя мо ман ты.

Акра мя та го ад бы ла ся коўч-се сія. На ёй да лі ка рыс ныя 
па ра ды прад стаў ні кі ўпраў лен няў ахо вы зда роўя абл вы-
кан ка ма, ЖКГ, МЧС, МУС, ін шых ве дам стваў.

Між ін шым у су сед няй з Ві цеб скай воб лас цю Ра сіі 
пра яў ля юць вя лі кі ін та рэс да бе ла рус ка га во пы ту. І ўжо 
ста лі тра ды цый ны мі ві зі ты ра сій скіх ка лег для яго пе-
рай ман ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ,
фо та аў та ра.

Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ на фо ру ме за мя шчаль ных баць коў.

Мік ра ра ён Ху тар у 
На ва бе ліц кім ра ё не 

бу ду ец ца пе ра важ на для 
сем' яў, якія па тра бу юць 
па ляп шэн ня жыл лё вых умоў. 
Ім аказ ва юць дзяр жаў ную 
пад трым ку, та му бу даў ніц тва 
вя дзец ца хут ка. За ста ло ся 
ўзвес ці 16 шмат па вяр хо ві каў, 
і ра ён бу дзе цал кам 
па бу да ва ны.


