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Па ме ры ўшчыль нен ня Мін ска 
ўсё больш лю дзей за дум ва ец ца 
аб зме не ква тэ ры ў ме га по лі се 
на за га рад ны дом. Еў ро па ўжо 
даў но зра зу ме ла пе ра ва гі жыц ця 
за го ра дам, а ў на шай кра і не 
гэ ты кі ру нак толь кі па чы нае 
фар мі ра вац ца. Якім па ві нен 
быць ін ды ві ду аль ны дом 
у пры га ра дзе, каб не спус ціць 
на яго ўтры ман не ўсе за па сы 
бы ло га га ра джа ні на? І га лоў нае 
пы тан не тут да лё ка не ў пло шчы 
жыл ля. А ў чым жа? Па спра бу ем 
ра за брац ца ра зам.

РАЗ БОР 
ЧУ ЖЫХ ПА МЫ ЛАК
Пач нём агляд з не да лё кіх ад 

ста лі цы не вя лі кіх на се ле ных 
пунк таў, дзе вы да ва лі ся ўчаст кі 
пад ін ды ві ду аль ную за бу до ву. 
Там і сён ня мож на за ўва жыць 
до сыць шмат за кан сер ва ва ных 
не да бу да ва ных ка тэ джаў. Знач-
ная част ка з іх за мер ла на ста дыі 
бу даў ніц тва як раз з пры чы ны не-
ра цы я наль на га вы ба ру пра ек та 
до ма. Та му ўла даль ні кі не за вер-
ша най не ру хо мас ці вы ра шы лі яе 
пра даць. Але по пыт на па доб ныя 
не да бу да ва ныя аб' ек ты вель мі 
ніз кі — з тых жа пры чын, з якіх яны 
і вы стаў ле ны на про даж. Ус клад-
няе сі ту а цыю тое, што пра да вец 
рэ аль на лі чыць, быц цам вя лі кая 
(і не пра лі ча ная) пло шча до ма 
з'яў ля ец ца яго па тэн цы я лам, і ўсё 
гэ та за клад вае ў кошт про да жу.

Або ін шы ва ры янт. Па бу да ваў-
шы дом, ула даль нік ра зу мее, што 
для яго па трэб ён за над та вя лі кі 
і вельмі да ра гі ў аб слу гоў ван ні. 
І на ват у гэ тым вы пад ку за вы-
ша ная ца на час ця ком ста но віц-
ца кра е ву голь ным ка ме нем на 
шля ху про да жу до ма. Бо са бе-
кошт бу даў ніц тва ха ты, не ка-
жу чы ўжо пра ін шыя спа да рож-
ныя вы дат кі, іс тот на вы шэй шы 
за рын ка вы кошт. Гэ та зна чыць 
той ца ны, якая за бяс пе чыць до-
му кан ку рэн та здоль насць ся род 
ін шых аб' ек таў.

ТРЫ ПА ВЕР ХІ — 
СЁН НЯ НЕ МОД НА

— Час вя лі кіх ка тэ джаў ужо ў 
мі ну лым, — рас каз вае на чаль-
нік ад дзе ла агенц тва не ру хо-
мас ці «Твая ста лі ца» Але на 
АКУ ЛІЧ. — Тры па вер хі з плос-
кім да хам, пад зем ны га раж і 
агуль ная пло шча до ма больш за 
200 квад рат ных мет раў — гэ та 
прык лад тых ра шэн няў, якія пры 
куп лі до ма вы гля да юць вар тас-
ця мі, але ў пра цэ се экс плу а та цыі 
больш па тра бу юць вы дат каў на 
аб слу гоў ван не, чым пры но сяць 
кам фор ту. Су час ныя па куп ні кі 
не за леж на ад да стат ку ўме юць 
лі чыць гро шы, якіх на аб слу гоў-
ван не пры ват на га до ма не аб-
ход на ад чу валь на больш, чым 
на ўтры ман не ква тэ ры.

Па сло вах экс пер таў рын ку 
жыл лё вай не ру хо мас ці, най-
больш пры ваб ны мі для па куп ні-

коў вы сту па юць за га рад ныя да мы 
на ступ на га фар ма ту. Асноў ны па-
каз чык — пло шча жыл ля па він на 
быць у ме жах ад 130 да 180 квад-
рат ных мет раў. Гэ та ап ты маль ная 
пло шча, мо жа быць кры ху менш, 
больш — не па жа да на.

«На мі ні му ме» гэ та мо жа быць 
дом ты пу «ша ле», «на мак сі му ме» — 
двух па вяр хо вы ка тэдж ці таў нхаус з 
пло шчай па вер ха ка ля 80 квад рат-
ных мет раў. Па сут нас ці, у вы пад ку 

ка лі дом на двух уз роў нях, то гэ та 
дзве трох па ка ё выя ква тэ ры.

Для за хоў ван ня ма шы ны вы-
ка рыс тоў ва ец ца не га раж, а ўся го 
толь кі па вет ка ад сне гу і даж джу. 
Гэ та аб умоў ле на тым, што га раж, 
як убу да ва нае ў цо каль або пры-
бу да ва нае да до ма збу да ван не, 
па-пер шае, па вя ліч вае са бе кошт, 
па-дру гое, рэд ка вы ка рыс тоў ва-
ец ца па пры зна чэн ні, але па тра-
буе аб слу гоў ван ня, а па-трэ цяе, 

ка лі гэ та пад зем ны га раж, то яшчэ 
і па вя ліч вае спа жы ван не энер га-
рэ сур саў на ацяп лен не.

ЛЕПШ КА МЕНЬ, 
ЧЫМ ДРЭ ВА

Ад ма тэ ры я лу сцен за ле жыць 
мно гае. На прык лад, да мы з драў-
ля на га зру ба, які мі б яны ка пі таль-
ны мі ні бы лі, боль шасць па куп ні-
коў раз гля дае толь кі як ва ры ян ты 
для ча со ва га зна хо джан ня.

ЖЫЛ ЛЁ МАЁ

З КВА ТЭ РЫ — 
У ПРЫ ГА РАД
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Дзі ця чыя школь ныя і 
да школь ныя ўста но вы як 
па вет ра не аб ход ны Ба раў-
ля нам. Шмат дзя цей баць кі 
во зяць у шко лы і дзі ця чыя 
сад кі ў ста лі цу. У Ба раў ля-
нах на чар зе ў дзі ця чы сад 
ста іць ка ля 5000 ма лых. 
Каб вы ра шыць праб ле му, 
не аб ход на яшчэ сем та кіх 
уста ноў. Учас так ле су для 
бу даў ніц тва комп лек су 
вы бра лі не вы пад ко ва: не 
ста віць жа аб' ект у чыс тым 
по лі на пяс ку. Ад нак з гэ-
тым не па га дзі ла ся част-
ка жы ха роў, якія ства ры лі 
іні цы я тыў ную гру пу. Яны 
сцвяр джа юць, што аб' ект 
не леп шым чы нам паў плы-
вае на эка ло гію, па вет ра, 
жы вёль ны і рас лін ны свет. 
У вы ні ку спе цы я ліс та мі, ву-
чо ны мі бы ла пра ве дзе на 
ад па вед ная экс пер ты за.

Ба раў лян скі сель вы кан-

кам ар га ні за ваў чар го вы 
сход для аб мер ка ван ня 
спра ва зда чы па ўздзе ян-
ні аб' ек та на на ва коль нае 
ася род дзе. Да рэ чы, па-
пя рэд не гэ тая пра цэ ду ра 
пра хо дзі ла з 27 жніў ня па 
25 ве рас ня. У сель вы кан-
ка ме быў за ве дзе ны жур-
нал, дзе ўсе за ці каў ле ныя 
маг лі па кі нуць свае за пі сы. 
Уся го ўне се на шас нац цаць 
за ўваг і пра па ноў.

— Се сі яй Мінск ага ра-
ён на га Са ве та дэ пу та таў 
24 жніў ня за цвер джа ны 
ге не раль ны план па сёл ка 
Ляс ны і вёс кі Ба раў ля ны, — 
па ве да мі ла стар шы ня 
сель вы кан ка ма Жан на 
ВА РА БЕЙ. — Асноў нае, 
што ўліч ва ла ся яго рас пра-
цоў шчы ка мі, — за бес пя чэн-
не аб' ек та мі са цы яль най 
сфе ры на се ле ных пунк таў 
Ляс ны, Ба раў ля ны, Лес-

каў ка, Во пыт ны. Да ку мен-
там пра ду гле джа ны сем 
дзі ця чых са доў і ча ты ры 
шко лы, вы зна ча ны мес цы 
для гэ тых і ін шых са цы яль-
ных аб' ек таў. Адзін з участ-
каў — у вёс цы Ба раў ля ны 
па ву лі цы Жам чуж най для 
ўзвя дзен ня дзі ця ча га са да 
на 240 і ся рэд няй шко лы на 
1020 мес цаў.

— Мы су праць уста но-
вы аду ка цыі ме на ві та тут, 
ся род ле су. Гэ та ўні каль ны 
ку ток пры ро ды з яго рас-
лін най і жы вёль най раз на-
стай нас цю. Тут вод зяц ца 
рэд кія ві ды пту шак і жы-
вёл, у тым лі ку і за не се ныя 
ў Чыр во ную кні гу. На прык-
лад, зя лё ны дзя цел, чар-
на ло бы са ра ка пут, сап сан 
і на ват жук Бо рас Шнай-
дэ ра, што па цвер джа на 
вы ва да мі не за леж най экс-
пер ты зы па іні цы я ты ве жы-

ха роў, — раз да лі ся вок лі чы 
з за лы.

Між ін шым, за гад чык 
на ву ко ва-да след чай ла-
ба ра то рыі эка ло гіі ланд-
шаф та БДУ Са ве лій Кузь-
мін ад зна чыў, што ву чо-
ныя, спе цы я ліс ты ўсе ба-
ко ва вы ву чы лі сі ту а цыю, 
жы вёль ны і рас лін ны свет, 
кар пат лі ва пра вя лі да сле-
да ван ні па ўсіх па зі цы ях, 
якія па ка за лі, што ў гэ тым 
ляс ным ма сі ве пло шчай 
4,8 гек та ра не вы яў ле-
на вы шэй азна ча ных звя-
роў, на ся ко мых і пту шак. 
На прык лад, жук Бо рас 
Шнай дэ ра се ліц ца там, 
дзе ёсць ссох лая драў ні на, 
у кам лях дрэў пас ля па жа-
ры шча. Су ха стой на гэ тым 
ляс ным участ ку свое ча-
со ва пры бі ра ец ца дзе ля 
бяс пе кі лю дзей. Чар на ло-
бы са ра ка пут гняз ду ец ца 
толь кі на поўд ні Бе ла ру сі, 
пе ра важ на ў Го мель скай 
воб лас ці, у ду бо вых і зме-
ша ных ля сах. Тут жа рас-
туць толь кі хвой ныя па ро-
ды дрэў.

Што да ты чыц ца лі леі 
куд ра ва тай, якая за не се-
на ў Чыр во ную кні гу, то 
яна тут са праў ды рас це. 
Ву чо ны пра па на ваў: ка лі 
бу даў ніц тва пач нец ца, пе-

ра са дзіць рас лі ны ў ін шае 
мес ца. Для гэ та га за каз чык 
па ві нен атры маць да звол 
ад па вед ных служ баў. Та кі 
во пыт у Бе ла ру сі ёсць.

— Але ж да шко лы дзя-
цей бу дуць пры во зіць на 
ма шы нах, ты ся чы ма шын, 
па ду май це, як гэ та бу дзе 
ўздзей ні чаць на на ва коль-
нае ася род дзе. Акра мя 
та го, ка цель ная, ад хо ды 
гас па дар чай дзей насці 
знач на па гор шаць эка-
ло гію. Вунь у ле се звал кі 
смец ця і ні хто іх не пры бі-
рае... — вы каз ва ла прэ тэн-
зіі аў ды то рыя.

Да рэ чы, а хто за хлам-
ляе лес, як не са мі мяс цо-
выя жы ха ры? Не здар ма 
ка жуць, чыс та там, дзе не 
сме цяць.

Ка цель ня бу дзе пра-
ца ваць на га за вым па лі ве 
і па гро зы на ва коль на му 
ася род дзю не ня се, рас-
тлу ма чы лі спе цы я ліс ты.

Ра зам з тым ня ма ла і 
пры хіль ні каў бу даў ніц тва 
да школь най і школь най 
дзі ця чых уста ноў. У пры-
ват нас ці, ды рэк тар Ба раў-
лян скай ся рэд няй шко лы 
№ 2 Але на Хі ля за кла по-
ча на, што дзе ю чая шко ла 
пе ра поў не на — 1650 вуч-
няў, у кож ным кла се па 
30 ча ла век. Акра мя та го, 
мно гія пе да го гі не ма юць 
свай го жыл ля, га да мі вы-
му ша ны зды маць ква тэ ры 
за свае не вя лі кія зар пла ты. 
«А там, дзе іні цы я тыў ная 
гру па пра па ноў вае шко лу, 
мы ха це лі б, каб з'яві ла ся 
жы лая за бу до ва. Маг чы-
ма, на рэш це аб за вя дзём ся 
сва ім кут ком», — пад тры-
ма лі яе ка ле гі.

Кроп ка ў гэ тая ня прос-
тай сі ту а цыі па куль не па-
стаў ле на.

Тац ця на 
ЛА ЗОЎ СКАЯ.

СІ ТУ А ЦЫЯ

У 2014 го дзе Прэ зі дэнт да ру чыў Мі набл вы кан ка му і Мінск аму гар вы кан ка му 
па бу да ваць у пры га ра дзе ста лі цы два са ды-шко лы. Аб лас ныя ўла ды па спя хо ва 
спра ві лі ся з гэ тай за да чай. У вы ні ку ў 2016-м у вёс цы Лес каў ка Ба раў лян ска га 
сель са ве та ад крыў ся дзіцячы сад на 230 мес цаў. І ў 2018-м — школа на 720 месцаў. 
А вось го рад су тык нуў ся з праб ле май по шу ку мес ца для бу даў ніц тва. Спра ва ў тым, 
што ў Ба раў ля нах праб ле ма тыч на знай сці па ды хо дзя чыя пло шчы: за бу до ва вель мі 
шчыль ная. Пы тан не вы ву ча лі ад па вед ныя служ бы, якія прый шлі да вы сно вы, 
што пад комп лекс дзі ця чы сад-шко ла не аб ход на не менш як пяць гек та раў зям лі. 
Уда ло ся па да браць два ўчаст кі — адзін на зем лях сель гас угод дзяў, дру гі — у ляс ным 
ма сі ве. Спы ні лі ся на апош нім. Па коль кі гэ та лес пер шай ка тэ го рыі, 
на бу даў ніц тва аб' ек та па тра ба ваў ся да звол Прэ зі дэн та, які быў атры ма ны.

Дзі ця чыя 
школь ныя і 

да школь ныя ўста но вы 
як па вет ра не аб ход ны 
Ба раў ля нам. 
Шмат дзя цей баць кі 
во зяць у шко лы 
і дзі ця чыя сад кі 
ў ста лі цу. 
У Ба раў ля нах 
на чар зе ў дзі ця чы 
сад ста іць 
ка ля 5000 ма лых. 
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