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НЕ АБ ХОД НА 
ЎЛІЧ ВАЦЬ 
ГУС ТЫ ЛЮ ДЗЕЙ
На па ся джэн ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
аб мер ка ва лі ход бу даў ніц тва 
і цэ ны на жыл лё ў ра ё нах

Пы тан не аб тым, як ідзе вы ка нан не дзяр жаў най 
пра гра мы «Бу даў ніц тва жыл ля» на 2016—2020 га ды, 
не так даў но раз гля да ла ся на па ся джэн ні Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма.

— Воб ласць па ста не на 1 сту дзе ня 2018 го да зай-
мае трэ цяе мес ца ў кра і не па ўзроў ні за бес пя чэн-
ня на сель ніц тва жыл лём, — ад зна чыў стар шы ня 
Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана толь ЛІС. — У раз-
лі ку на ад на го жы ха ра пас ля Мін скай воб лас ці, дзе 

пры хо дзіц ца 30,2 квад рат на га мет ра на ча ла ве ка, 
Гро дзен скай — ад па вед на 29,7 мет ра, у на шай воб-
лас ці гэ ты па каз чык скла дае 28,1 квад рат на га мет ра. 
Мы тра ды цый на зай ма ем пер шыя мес цы ў кра і не 
па агуль ным увод зе жыл ля. Але ж нель га ска заць, 
што ў гэ тай га лі не не ма ем праб лем, — пра цяг ваў 
кі раў нік воб лас ці. — І перш за ўсё га вор ка ідзе пра 
вы ка нан не звод ных мэ та вых па каз чы каў пра гра мы. 
Яны не ў поў най ме ры вы кон ва юц ца. Гэ та да ты чыцца 
най перш за бес пя чэн ня квар та лаў жы лой за бу до вы 
аб' ек та мі інф ра струк ту ры, асаб лі ва квар та лаў ін ды-
ві ду аль на га жыл лё ва га бу даў ніц тва. Трэ ба шу каць 
шля хі вы праў лен ня не да хо паў. Та кім вый сцем ба-
чац ца, на прык лад, ка а пе ра ты вы, у якія мо гуць аб'-
яд ноў вац ца ін ды ві ду аль ныя за бу доў шчы кі. Ка а пе-
ра ты вы з да па мо гай дзяр жа вы мо гуць пра клад ваць 
сет кі элект ра за бес пя чэн ня, ва ды, ка на лі за цыі.

Стар шы ня ка мі тэ та па ар хі тэк ту ры і бу даў-
ніц тве абл вы кан ка ма Сяр гей ЛА БА ДЗІН СКІ за-
зна чыў, што для вы ка нан ня вы зна ча ных пра гра май 
па каз чы каў не аб ход на за ха ваць ця пе раш нія аб' ёмы 
бу даў ніц тва. Звод ны мэ та вы па каз чык вы ка на ны 
ўсі мі ра ё на мі воб лас ці. У га ра дах ён ні жэй шы за да-
ве дзе ны пла нам і на па ча так го да ў Брэс це скла даў 
24,3 квад рат на га мет ра на ча ла ве ка, у Ба ра на ві чах — 
24,7, у Пін ску — 23,1. Апош няе аб грун та ва на кан-
цэнт ра цы яй знач най част кі на сель ніц тва ў га ра дах, 
а так са ма пра цэ сам урба ні за цыі ў цэ лым, — лі чыць 
Сяр гей Ла ба дзін скі.

Стар шы ня ка мі тэ та па ве да міў так са ма, што за два 
па пя рэд нія га ды воб ласць спра ві ла ся з за дан нем 
уво ду ў экс плу а та цыю жыл ля за кошт усіх кры ніц 
фі нан са ван ня. Па вы ні ках пер ша га паў год дзя ўвод 
жы лых па мяш кан няў склаў 307 ты сяч мет раў квад-
рат ных аль бо 48,9 пра цэн та ад га да во га за дан ня. 
Ад ста юць ад пра гноз ных па каз чы каў па куль Брэсц кі 
гар вы кан кам, Жа бін каў скі, Лу ні нец кі і Ля ха віц кі рай-
вы кан ка мы.

Сё ле та ў рэ гі ё не пла ну ец ца па бу да ваць не менш 
за 292,5 ты ся чы квад рат ных мет раў шмат ква тэр на-
га энер га эфек тыў на га жыл ля кла са В. Гэ та скла дае 
97,3 пра цэн та ўся го за пла на ва на га аб' ёму ўво ду 
шмат ква тэр ных жы лых да моў.

Што год па ста но вай Саў мі на ў рам ках да вя дзен ня 
клю ча вых па каз чы каў Дзярж пра гра мы ўста наў лі-
ва ец ца гра ніч ны па каз чык кош ту квад рат на га мет-
ра агуль най пло шчы жыл ля з дзярж пад трым кай. 
У 2017 го дзе кошт мет ра жыл ля склаў у воб лас ці 
807 руб лёў пры да ве дзе ных за дан нем 848 руб лях. 
Ад нак у Іва цэ віц кім, Ка мя нец кім, Пру жан скім ра ё нах 
гэ та ліч ба пе ра вы сі ла 1000 руб лёў. Для кант ро лю за 
на зва ны мі па каз чы ка мі да ру ча на да апуб лі ка ван ня 
пра ект най да ку мен та цыі прад стаў ляць яе ў Брэсц кі 
аб лас ны цэнтр па цэ на ўтва рэн ні ў бу даў ніц тве.

Пад час аб мер ка ван ня пы тан ня Ана толь Ліс за клі-
каў пра ек ці роў шчы каў па ды хо дзіць да спра вы больш 
твор ча, уліч ваць су час ныя тэн дэн цыі жыл лё ва га бу даў-
ніц тва. «Час ады хо дзіць ад ты па вых пра ек таў, — лі чыць 
гу бер на тар. — У ця пе раш няй мо ла дзі ёсць по пыт на 
та кія ква тэ ры, у якіх вя лі кая пра сто ра скан цэнт ра ва ная 
ва кол кам п'ю тар на га ста ла пры аб са лют ным мі ні му ме 
мэб лі. Гус ты спа жыў ца не аб ход на ўліч ваць».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Да мы ў ты па вым па сёл ку, які 
па бу да ва лі на мес цы бы лой ва ен най 
ба зы, сё ле та поў нас цю рас пра да лі. 
Гэ ты пра цэс доў жыў ся амаль тры 
га ды. Мно гія па бу до вы і ця пер не 
за се ле ны — там вя дуц ца бу даў ні чыя 
ра бо ты. Але жы ха ры па сёл ка 
га то вы пе ра адоль ваць цяж кас ці 
за маг чы масць жыць у эка ла гіч на 
чыс тай зо не і гас па да рыць на сва ім 
участ ку.

Ма ру здзейс ні лі, 
але ёсць не да роб кі

Ка жуць, што пад час вы хад ных па-
сё лак ажы вае, яго на паў ня юць дзі ця-
чыя га ла сы, сю ды з'яз джа ец ца шмат 
на ро ду, і на кож ным два ры кі піць 
ра бо та. Я тра пі ла сю ды ў звы чай ны 
буд ны дзень. І хоць па сё лак вы гля даў 
бяз люд на, сля ды бу доў лі мож на бы-
ло за ўва жыць паў сюд на, а ў не ка то-
рых да мах пра ца ва лі май стры. Адзін 
з ра бот ні каў бу даў ні чай фір мы рас ка-
заў, што пра цуе тут больш як год, за 
гэ ты час да во дзіў да па трэб най кан-
ды цыі не адзін ка тэдж. Па тра ба ван ні  
гас па да роў у боль шас ці су па да юць: 
усе імк нуц ца ўцяп ліць пад ло гу, ска-
рэк та ваць ацяп лен не, а ў не ка то рых 
да мах — «за шыць» элект ра пра вод ку. 
Пры ўсім аб' ёме ра бот не да хо паў тут 
не больш, чым у звы чай най га рад ской 
шмат па вяр хоў цы, упэў не ны май стар. 
І ў тым, і ў ін шым вы пад ках на пля чах 
гас па да ра — усе ўнут ра ныя ра бо ты.

Част ка да моў вы гля дае да-
во лі аб жы та. Гэ та тыя, што 
за ся лі лі ся ў лі ку пер шых. 
На вед ваю адзін дом на 
ву лі цы Бу ла та. 
М а  л а  д а я 

жан чы на, якая вый шла на ве ран ду, 
па ве да мі ла, што жы ве тут з дзець мі 
1,5 го да. Яна спе цы яль на шу ка ла та кі 
пры ват ны до мік, бо і са ма не жы ла ў 
ква тэ ры, хоць і га ра джан ка. На сай це 
знай шла аб' яву аб про да жы жыл ля ў 
ін дуст ры яль ным па сёл ку і ў хут кім ча се 
на бы ла асоб ны кар кас ны дом. Ві даць, 
што ў сям'і ёсць ама та ры ак тыў на га ад-
па чын ку на све жым па вет ры: на ве ран-
дзе не каль кі ро ва раў, на дво ры ку — 
спар тыў ная пля цоў ка, ві сяць га ма кі і 
чу ваць дзі ця чыя га ла сы.

А вось Вік тар Мі ка ла е віч з жон кай 
Свят ла най Фё да раў най вы бра лі блоч-
ны ва ры янт — таў нха ус на шэсць ква-
тэр. Асноў ны ар гу мент — тры ва ласць 
бе тон най кан струк цыі. Яны так са ма 
ста лі на ва сё ла мі ў лі ку пер шых. Не да-
роб каў ха па ла. Два ра зы пе ра клад ва лі 
дах. Гэ тыя ра бо ты вы кон ва лі за бу доў-
шчы кі (да мы зна хо дзяц ца пяць га доў 
на га ран тыі).

— Я 30 га доў ма рыў пра асоб ны 
дом, — рас каз вае Вік тар Мі ка ла е віч. — 
Жон ка гэ тую ідэю так са ма пад тры ма-
ла, і вось тут мы на рэш це сваю ма ру 
здзейс ні лі.

Як вы свет лі ла ся, ма ра абы шла-
ся ў 80 ты сяч до ла раў у эк ві ва лен це 
за ча ты рох па ка ё вую ква тэ ру. Паз-
ней ца на зні зі ла ся, ад зна чыў гас-
па дар. Гэ та звя за на ў пер шую чар-
гу з агуль най сі ту а цы яй на рын ку 
жыл ля, што не маг ло не ад біц ца і на 

про да жы ты па во га па сёл ка. Але ця пер 
мож на ка заць аб тым, што по пыт на 
за га рад ныя ўчаст кі па сту по ва рас це. 
Мно гія ма раць па бу да ваць дом сярод 
пры ро ды.

По бач лес 
і дрэн ная да ро га

Уя ві це са бе тэ ры то рыю ў 13 гек та-
раў за го ра дам, з аку рат ны мі да ма мі, 
ву лі ца мі, ліх та ра мі. Да рэ чы, амаль еў-
ра пей скі квар тал ся дзіб ных, ман сар-
да вых і ад на па вяр хо вых да моў з усі мі 
вы го да мі. Ёсць га ра жы, пры ся дзіб ныя 
ўчаст кі, уся не аб ход ная ін жы нер ная 
інф ра струк ту ра. Пра кла дзе ны тра ту-
а ры, ву лі цы за ас фаль та ва ны. А на-
во кал — лес, пры ро да, птуш кі пя юць, 
дрэ вы шу мяць. Не па да лё ку пра ця кае 
рэч ка Ла са сян ка, за кі ла метр ад сюль — 
во зе ра Юбі лей нае. З ад на го бо ку — на-
ла джа ны быт, з дру го га — эка ла гіч на 
чыс тае ася род дзе...

Ідэя па бу до вы па сёл ка эка номк ла са 
з'я ві ла ся ў кра і не га доў пяць та му. Тэн-
дар вый грала ААТ «Грод на жыл буд», 
і ў 2014 го дзе прад пры ем ства па ча ло 
бу да ваць ты па вы па сё лак «Ла сос-
на-4». Бы ло вы ра ша на ўзво дзіць два 
ты пы да моў: ся дзіб ныя з вы ка ры стан-
нем збор ных драў ля ных кан струк цый 
і блоч ныя ка тэ джы — таў нха у сы — на 
2,4 і 6 ква тэр. Га лоў най пе ра ва гай та-
кіх да моў ста ла іх гнут кая пла ні роў ка. 
Гас па да ры са мі рас па ра джа юц ца ся-
дзіб най пра сто рай.

Дзе-ні дзе ўжо з'я ві лі ся дзі ця чыя і 
спар тыў ныя пля цоў кі, амаль паў сюд-
на — га ра жы і гас па дар чыя па бу до вы.

Па сло вах прад стаў ні коў ААТ «Грод-
на жыл буд», най больш па пу ляр ны мі 
ў па куп ні коў ака за лі ся ся дзіб ныя до-
мі кі. Ёсць маг чы масць іх па шы рыць і 
атры маць да дат ко вую жы лую пло шчу 
за кошт га ры шча, а так са ма пры бу да-
ваць тэ ра су.

Уся го ўзве дзе на 63 да мы на сто 
сем' яў. Лі та раль на ня даў на про даж 
да моў за вяр шыў ся. Ра зам з тым ураж-
вае маш таб нае бу даў ніц тва, якое ідзе 
амаль на кож ным участ ку. Але не толь кі 
гэ та. Яшчэ да ро га. Да брац ца да па сёл-
ка без свай го транс пар ту не маг чы ма. 
Га рад скі аў то бус пры пы ня ец ца за два 
кі ла мет ры ад яго, а апош нія 800 мет-
раў на огул да во дзіц ца іс ці па жві ры. 

...МЕТ РАЎ  БОЛЬШ

АСОБ НЫ ДОМ 
«Ляс ны» па сё лак пад Грод на

— Цэ ны для чар га ві коў 
бу дуць стрым лі вац ца 
ды рэк тыў на?

— Тут пы тан не не ад на-
знач нае. Ка лі ўтрым лі ваць 
цэ ны па ста ян на, не да ваць 
ім хо ду на огул, то мож на 
«па клас ці» бу даў ні чую га-
лі ну, за гу біць яе. У той жа 
час ад пус каць цэ ны ў сва-
бод нае пла ван не — ня пра-
віль на, не га то выя на шы 
лю дзі жыць пад час «дзі ка га 
ка пі та ліз му». Тут больш за 
ўсё па ды хо дзіць сло ва «рэ-
гу ля ван не». Ёсць уста ноў ка, 
каб кошт квад рат на га мет ра 
быў не боль шы за ўзро вень 
ся рэд няй зар пла ты па кра-
і не. Так яно і ёсць. Ця пер 
ца на квад рат на га мет ра для 

тых, хто бу дуе з дзярж пад-
трым кай, ка ля 830 руб лёў. 
Па вы ша юц ца за роб кі — ад-
па вед на рас це кошт мет ра.

Ле тась мы да ве дзе ную 
ца ну квад рат на га мет ра 
жыл ля з дзярж пад трым-
кай вы тры ма лі, укла лі ся ў 
мен шую су му, чым бы ла 
вы зна ча на. Да кан ца го да 
мак сі маль ны кошт не па ві-
нен пе ра вы сіць 923 руб лі 
за квад рат ны метр. За раз 
пе рад бу даў ні чай га лі ной 
ста іць за да ча ад шук ваць 
унут ра ныя маг чы мас ці для 
зні жэн ня са бе кош ту сва ёй 
пра дук цыі.

ЗА АРЭНД НЫМ 
ЖЫЛ ЛЁМ БУ ДУ ЧЫ НЯ

— Ва ша мер ка ван не аб 
ка мер цый ным жыл лі: ці 
са праў ды яно трэ ба на-

шым лю дзям на су час-
ным эта пе? У свой час 
амаль 100 % жыл ля зра-
бі лі пры ват ным, а ця пер 
што?

— Не ра зу мею ва ша га 
сар каз му. На маю аса біс тую 
дум ку ка мер цый нае жыл лё, 
або як яго на зы ва юць у на-
ро дзе «арэнд нае», на шым 
лю дзям прос та не аб ход на. 
Та кая фор ма ра шэн ня жыл-
лё ва га пы тан ня дае та ле на-
ві тым і ак тыў ным лю дзям 
шанц шу каць ра бо ту па 
пры зван ні, не азі ра ю чы ся на 
на яў насць «мет раў» дзесь ці 
ў ін шым мес цы. У той жа час 
на яў насць арэнд на га жыл ля 
да зва ляе мяс цо вым ула дам 
па маг чы мас ці вы ра шаць 
кад ра выя праб ле мы, ін шыя 
за да чы з не аб ход ны мі пра-
цоў ны мі рэ сур са мі.

— Коль кі арэнд на га 
жыл ля бу дзе па бу да ва-
на сё ле та?

— Уся го па кра і не бу-
дзе па бу да ва на 90 ты сяч 
«квад ра таў» ка мер цый-
на га жыл ля. Менш за ўсё 
па бу ду юць та ко га жыл-
ля ў Ві цеб скай воб лас ці 
(5,5 ты ся чы квад рат ных 
мет раў), а больш — на Гро-
дзен шчы не (23,5 ты ся чы). 
Акра мя та го, у Го мель скай 
воб лас ці бу дзе па бу да ва-
на 18,9 ты сячы квад рат ных 
мет раў арэнд на га жыл ля, 
у Брэсц кай — 17,5 ты ся чы, 
у Ма гі лёў скай — 10 ты сяч, у 
Мін ску — 7,6 ты ся чы і Мін-
скай воб лас ці — 7 ты сяч 
«квад ра таў». Шмат гэ та 
ці ма ла — цяж ка ска заць 
ад на знач на. У кож ным 
рэ гі ё не праб ле ма арэнд-
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(Працяг. Пачатак 
на 3-й стар. «МС».)


