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ДА КА ГО ЁСЦЬ 
ПРЭ ТЭН ЗІІ?

На чар го вай се сіі Ві цеб ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў на ад рас бу даў ні коў 

пра гу ча ла ня ма ла кры ты кі. А ра ней яна бы ла 
агу ча на на па ся джэн ні абл вы кан ка ма

Па сут нас ці, га лі на мо жа стаць ад ным з ла ка ма-
ты ваў эка но мі кі, але ж у сфе ры бу даў ніц тва не ўсё 
доб ра. Ха ця ёсць ня ма ла доб рых пры кла даў, ка лі 
ёсць ча му па ву чыц ца аў тсай да рам.

Ка неш не, у пер шую чар гу па каз чык эфек тыў нас ці 
пра цы бу даў ні коў — увод жыл ля. У Пры дзвін скім краі 
ў сту дзе ні — лі пе ні па бу да ва лі ка ля 134 ты сяч «квад-
ра таў» — 45 % ад за дан ня.

Як кан ста та ва ла стар шы ня ка мі тэ та эка но мі кі 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Ан жа лі ка НІ КІ ЦІ НА, 
не эфек тыў на пра цуе кож ная чац вёр тая бу даў ні чая ар-
га ні за цыя. Пры гэ тым, у ад роз нен не ад дзяр жаў ных, 
ка мер цый ныя пра цу юць па спя хо ва. На прык лад, ёсць 
у аб лас ным цэнт ры фір ма, па мер пры быт ку якой пе-
ра вы шае агуль ны па каз чык ка ля дзе ся ці пе ра соў ных 
ме ха ні за ва ных ка лон.

А ў цэ лым чыс ты пры бы так не дзяр жаў ных бу даў ні чых 
ар га ні за цый боль шы, чым у так зва ных ка му наль ных, 
пры клад на ў 3,5 ра за. І на конт экс пар ту па слуг: сі туа цыя 
ана ла гіч ная — ка ля 90 % ад пры ват ных фір маў.

Эка на міст так са ма рас ка за ла пра тое, што пры-
клад на ў па ло ве ра ё наў воб лас ці і ў На ва по лац ку мен-
шы аб' ём бу даў ні ча-ман таж ных ра бот. Ад дзяр жаў-
ных бу даў ні коў, як пад крэс лі ла вы сту поў ца, мяс цо вая 
ўла да ча кае «ра бо ты над па мыл ка мі».

Ка лі аб мяр коў ва лі вы ні кі пер ша га паў год дзя, сва і мі 
дум ка мі па дзя ліў ся гу бер на тар.

За шэсць ме ся цаў зда лі пад ключ 119,1 ты ся чы 
«квад ра таў» жыл ля. Ад па вед нае га да вое за дан не 
Са ве та Мі ніст раў у цэ лым па воб лас ці пе ра вы ка на лі 
на 4,8 %. Але кі раў ніц тва аб лас ной вер ты ка лі ўла ды 
ак цэн та ва ла ўва гу тых, ад ка го за ле жыць уз вя дзен не 
і ўвод жыл ля пад ключ, не рас слаб ляц ца.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай 
ШАРС НЁЎ па тра ба ваў ак ты ві за ваць пра цэс і зра біць 
усё маг чы мае, каб вы ка наць га да вы план, і да ру чыў 
кі раў ні кам га рад скіх і ра ён ных вы ка наў чых ка мі тэ таў 
на ла дзіць сіс тэм ны кант роль. У пры ват нас ці, ка лі не 
бу дзе да стат ко вай коль кас ці ра бо чых, не ар га ні зу ец-
ца пра ца і па вы хад ных і свя тах і, зноў жа, пры ад сут-
нас ці кант ро лю за бу даў ніц твам, вы ка нан не га да во га 
за дан ня воб лас цю ў цэ лым мо жа быць са рва нае.

На прык лад, ёсць фак ты не зда валь няль най ра бо ты 
вы кан ка маў па ка ар ды на цыі ўзвя дзен ня шмат ква тэр-
на га жыл ля, на бу даў ніц тва яко га ў не аб ход ных аб'-
ёмах вы лу ча ны гро шы дзяр жаў най пад трым кі. Ся род 
праб лем ных у гэ тым пы тан ні — Ар шан скі, Брас лаў скі, 
По лац кі ра ё ны, На ва по лацк і Ві цебск.

Да рэ чы, у аб лас ным цэнт ры, як кан ста та ва лі ў ка мі-
тэ це па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве абл вы кан ка ма, трэ-
ба па бу да ваць па ло ву ад уся го жыл ля на Ві цеб шчы не. 
Ад па вед нае за дан не за пер шыя шэсць ме ся цаў бы ло 
вы ка на на толь кі на 39,1 % (па бу да ва лі ка ля 59,1 ты ся-
чы «квад ра таў»). І, ба дай, як агу чы лі па па ся джэн ні, 
га лоў ная пры чы на тар ма жэн ня — ма руд насць пры 
афарм лен ні пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі.

На ўрад ці буй ныя га ра ды Ві цеб шчы ны мож на па-
раў наць з ме га по лі са мі ў пы тан ні ўрба ні за цыі, на ват 
з Мінск ам, дзе за бу до ва ўжо да во лі шчыль ная. Та му 
трэ ба раз ві ваць га ра ды-спа да рож ні кі.

Аказ ва ец ца, у вя лі кіх га ра дах Пры дзвін ня амаль ад-
сут ні ча юць сва бод ныя зя мель ныя ўчаст кі для бу даў ніц тва 
шмат па вяр хо вак. У пры ват нас ці, у На ва по лац ку та кіх 
участ каў ужо ня ма. Рас пра ца ва лі дэ та лё выя пла ны двух 
мік ра ра ё наў, пе рад пра ект ную да ку мен та цыю іх за бу до-
вы. А вось гро шы на рас пра цоў ку пра ект най да ку мен та-
цыі і на пра клад ку ін жы нер ных се так — у дэ фі цы це.

Што год за пла на ва на знач нае па ве лі чэн не до лі ін ды-
ві ду аль на га жыл лё ва га бу даў ніц тва. Гэ та пра ду гле джа на 
дзяр жаў най пра гра май «Бу даў ніц тва жыл ля на 2016—
2020 га ды». Як ад зна ча лі на па ся джэн ні, сё ле та ад па-
вед ная ра бо та не да стат ко ва вя дзец ца ў Верх ня дзвін скім, 
Ле пель скім, По лац кім,Чаш ніц кім і Та ла чын скім ра ё нах.

У воб лас ці іс нуе доб ры во пыт су пра цоў ніц тва ва 
ўзвя дзен ні жыл ля з КНР. Сё ле та, у пры ват нас ці, пры 
тэх ні ка-эка на міч най да па мо зе кі тай ска га ўра да за-
пла на ва на па бу да ваць па ад ным до ме ў Ле пе лі, По-
лац ку, На ва по лац ку, а так са ма ў аб лас ным цэнт ры. 
Там ад зна чаць на ва сел лі ма ла за бяс пе ча ныя гра ма-
дзя не, якія ма юць пра ва на дзяр жаў ную да па мо гу ў 
вы ра шэн ні жыл лё ва га пы тан ня.

Ся род пунк таў аб лас ной стра тэ гіі вы ра шэн ня праб-
лем бу даў ніц тва — ак ты ві за цыя ра бо ты па ад вод зе 
зям лі, пра ек ці роў шчы каў. Важ ная за да ча — не да пус-
ціць пе ра вы шэн ня кош ту 1 квад рат на га мет ра жыл ля, 
якое бу ду ец ца з дзяр жаў най пад трым кай.

У 2019 го дзе на Ві цеб шчы не ўся го за пла на ва на 
ўзвес ці ка ля 300 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля.

За дзел, як лі чаць спе цы я ліс ты, трэ ба зра біць ужо ў 
каст рыч ні ку. Каб усё па спець па бу да ваць свое ча со ва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пры чым не вы зна ча на або чы на, дзе 
мож на бы ло б спа кой на іс ці. Але, зда-
ец ца, пеш шу тут ні хто не хо дзіць. Ва 
ўся ля кім вы пад ку мне не ўда ло ся ні-
ко га су стрэць.

— Да ро га — на ша га лоў ная праб ле-
ма, — ад зна чае Вік тар Мі ка ла е віч. — Ле-
там — пыл, што ні чо га не ві даць, а прой-
дуць даж джы — бруд. Ды і ма шы ны на 
та кіх ямах ды ўха бах ка ле чац ца.

Жон ка Свят ла на Фё да раў на не па-
ко іц ца і за дзя цей, якім да во дзіц ца 
ха дзіць па да ро зе ў шко лу. Пад во зу 
ня ма, а за браць ін шы раз не атрым-
лі ва ец ца. А дзя цей тут бу дзе да во лі 
мно га, лі чыць жан чы на, бо па сё лак 
ма ла ды не толь кі па за бу до ве, але і 
па ўзрос це на сель ні каў (за ся ля юц ца 
ў асноў ным ма ла дыя сем'і). Асаб лі ва 
гэ ты пра цэс стаў ві да воч ны з па чат ку 
го да, ка лі цэ ны па ні зі лі ся. Па сло вах 
Свят ла ны Фё да раў ны, ца на ква тэ ры ў 
таў нха у се «ўпа ла» з 87 ты сяч до ла раў 
да 60, да та кіх жа зна чэн няў упаў і кошт 
шчы та во га до ма пры пер ша па чат ко-
вым у 96 ты сяч до ла раў.

Па ці ка ві ла ся, ча му сям'я не ста ла 
бу да ваць свой дом на ўчаст ку ін ды ві-
ду аль най за бу до вы, а вы ра шы ла ку-
піць га то вы. Па сло вах гас па да роў, гэ та 
мож на па тлу ма чыць зруч ным мес цам, 
поў ным на бо рам ка му ні ка цый, у тым 
лі ку ву ліч ным асвят лен нем, і да ступ най 
ца ной. Свая за бу до ва, як пра ві ла, вя-
дзец ца не вель мі хут ка і срод каў па тра-
буе амаль столь кі ж, ка лі не бо лей.

Жы ха ры па сёл ка ду ма юць, як зра-
біць свой квар тал аў та ном ным і па ста-
віць на ўез дзе шлаг ба ум. Ка жуць, што 
праз па сё лак едуць дач ні кі, каб не ў 
аб' езд. Па ўсім ві даць, лю дзі, якія аб-
ра лі мес цам жы хар ства ці хую мя с ці ну, 
бу дуць абе ра гаць гэ ты зда бы так.

Ці ёсць перс пек ты вы 
ў «ляс ных» па сёл каў?
Па коль кі па сё лак зна хо дзіц ца ў 

ме жах го ра да, уз ні кае пы тан не: як га-
рад скія ўла ды за бяс печ ва юць жыц ця-
здоль насць ляс но га мік ра ра ё на, ку ды 
не хо дзіць транс парт, ня ма ні вод на-
га ганд лё ва га пунк та і на огул ні чо га, 
акра мя жы лых да моў? Ве даю, што пад-
час жы ло га бу даў ніц тва пла на ва ла ся, 
што тут раз мес ціц ца ганд лё вы цэнтр, і 
на ват мес ца для яго па кі ну лі. У гар вы-

кан ка ме, між тым, па тлу ма чы лі, што 
на ўрад ці пры ват ны ін вес тар за ці ка-
віц ца гэ тым па сёл кам — ім пра па ну юць 
участ кі ў больш ажыў ле ных мес цах. 
Ця пер га лоў ная за да ча — гэ та да ро га. 
Зва ро таў на конт доб ра ўпа рад ка ван ня 
гра вій на га ўчаст ка ня ма ла. Але ці бу-
дуць яны за да во ле ны ў най блі жэй шы 
час, па куль не вя до ма. Кан крэт ных тэр-
мі наў тут не на зва лі.

Па сло вах са міх за бу доў шчы каў, па-
трэ ба ў та кім жыл лі бу дзе рас ці. Бо яно 
спа лу чае ў са бе пры ваб ны ар хі тэк тур-
ны ланд шафт і пры ро ду. Мно гія як раз 
і ма раць пра та кія да мы. Ха ця па сё-
лак ты па вы, усе да мы ад роз ні ва юц ца 
адзін ад ад на го, але не вы бі ва юц ца з 
агуль на га шэ ра гу, як, на прык лад, пры 
ін ды ві ду аль най за бу до ве. Ня ма раз на-
мас ных ка тэ джаў і за цяж ной бу доў лі — 
сям'я пры яз джае і за ся ля ец ца ў га то вы 
ляс ны га ра док.

Для бу даў ні ча га прад пры ем ства та-
кі кі ру нак так са ма вы гад ны. У кра і не 
ска ра ча ец ца суб сі да ван не бу даў ніц тва 
жыл ля для на сель ніц тва, якое скла дае 
асноў ную част ку ра бо ты за бу доў шчы-
ка. Гэ та зна чыць, што трэ ба шу каць 
ін шыя маг чы мас ці. Ляс ныя па сёл кі 
як раз і мо гуць стаць аль тэр на ты вай 
га рад скім шмат па вяр хоў кам. Па сло-
вах на чаль ні ка пра ект на га ўпраў-
лен ня ААТ «Грод на жыл буд» Сяр гея 
СКОР БА, на та кую за бу до ву прад пры-
ем ства бу дзе на кі ра ва на і да лей. Па-
доб ныя па сёл кі бу дуць уз во дзіц ца па 
та кім жа ты па вым пра ек це. Га лоў нае, 
каб знай шлі ся ад па вед ныя ўчаст кі. Па-
куль вя дзец ца іх по шук, а гэ та спра-
ва не ад на го дня. Да та го ж знач ных 
укла дан няў па тра буюць пад рых тоў ка 
ўчаст ка і пра клад ка ка му ні ка цый. Та му 
ка заць кан крэт на аб з'яў лен ні яшчэ ад-
на го ляс но га па сёл ка тут не бя руц ца.

Га лоў ны ар хі тэк тар бу даў ні ча га 
прад пры ем ства Ана толь ПА РХУ ТА 

больш ка тэ га рыч ны: уз нік лі праб ле мы 
з бы та вой куль ту рай не ка то рых жы-
ха роў. Маў ляў, яны вы каз ва юць па-
жа дан ні, якія па тра бу юць амаль што 
пе ра бу до вы па мяш кан няў. На та кія 
ўступ кі тут не мо гуць пай сці, бо гэ та 
па тра буе пе ра гля ду пра ек та.

Ра зам з тым Ана толь Па рху та згод-
ны, што бу даў ніц тва ты па вых па сёл-
каў — кі ру нак перс пек тыў ны. Па та кім 
шля ху ідуць мно гія кра і ны, доб ры во-
пыт мае і су сед няя Поль шча, дзе ана-
ла гіч ныя па сёл кі атры ма лі шы ро кае 
рас паў сюдж ван не. Ме на ві та іх во пыт 
быў улі ча ны ў бе ла рус кім ва ры ян це.

Як бы там ні бы ло, ад маў ляц ца ад 
па доб на га бу даў ніц тва прад пры ем-
ства не мае на ме ру. На мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра ААТ «Грод на-
жыл буд» Ан тон МАР КЕ ВІЧ за пэў ніў: 
ты па выя па сёл кі бу да вац ца бу дуць. 
У ча ла ве ка па ві нен быць вы бар: жыць 
у шмат па вяр хоў цы ці ў аса бня ку. Экс-
пе ры мент па ка заў, што по пыт ёсць, усе 
да мы рас пра да ны. «Ка лі ў нас з'я віц-
ца маг чы масць бу да ваць яшчэ адзін 
та кі па сё лак, мы гэ тым аба вяз ко ва 
ска рыс та ем ся, — ад зна чыў Ан тон Ан-
то на віч. — Ляс ны па сё лак — прык лад 
гнут ка га ін ды ві ду аль на га бу даў ніц тва. 
Гэ та да мы для га рад скіх жы ха роў, якія 
ма ры лі жыць за го ра дам і здзейс ні лі 
сваю ма ру».

Га рад скія ўла ды га то вы пад тры маць 
па доб ны кі ру нак. Раз гля да ец ца маг чы-
масць бу даў ніц тва ты па вых квар та лаў у 
мік ра ра ё нах ін ды ві ду аль най за бу до вы. 
Для бу даў ніц тва абра на тэ ры то рыя ка ля 
ма гіст раль ных да рог, якія вя дуць на Аў-
гус тоў скі ка нал і ў бок Літ вы. Кар кас ны 
квар тал там мо жа з'я віц ца ў не да лё кай 
бу ду чы ні. Да мы бу дуць пра па на ва ны 
для тых, хто ста іць на чар зе, а так са ма 
мо гуць быць пра да дзе ны з аў кцы ё ну.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
Фота аўтара.

на га жыл ля ацэнь ва ец ца 
па-свой му. Акра мя та го, 
па стаў ле ныя за да чы пры-
вяз ва юц ца да мэ та ва га 
фі нан са ван ня та го ці ін-
ша га го ра да.

На прык лад, у Мін ску ў 
бя гу чым го дзе бу ду ец ца 
та кое жыл лё за тыя гро шы, 
якія па сту пі лі ад экс плу а та-
цыі ка мер цый ных ква тэр. 
Тры да мы ў ста лі цы бу ду-
юц ца па та кім ме ха ніз ме. 
Атрым лі ва ец ца, што чым 
больш арэнд на га жыл ля ў 
кра і не, тым больш ак тыў-
на яно змо жа са мо ся бе 
ўзнаў ляць. А ўліч ва ю чы 
вя лі кія чэр гі на та кое жыл-
лё, ад на знач на — за імі бу-
ду чы ня.

Акра мя та го, арэнд нае 
жыл лё мо гуць бу да ваць 
не па срэд на вы твор чыя 
прад пры ем ствы. А гэ тыя 
ква тэ ры но выя ўлас ні-
кі ма юць пра ва раз мяр-
коў ваць па сва ім мер ка-
ван ні.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЦІ ТАЎ НХА УС
рас пра дадзе ны. Што да лей?

Інф
аг
ра
фі
ка

 А
ля
кс
ан
др
а А

СІ
ПЕ

НК
І.


