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СМАЛЯВІЧЫ І РУДЗЕНСК —
У ПЕРШУЮ ЧАРГУ
У сталіцы
будуем усё менш
«Па вод ле апе ра тыў най
інфармацыі, за студзень —
жнівень гэтага года ў Мінску
ўведзена 280 тысяч квадратных метраў жылля, што
складае 42 % ад гадавога
задання ўрада. Яго па выніках года плануецца выканаць
у поўным аб'ёме», — заявіў
начальнік упраўлення жыллёвага будаўніцтва камітэта будаўніцтва і інвестыцый
Мін гар вы кан ка ма Дзя ніс realt.by
НІКІЦІН у прэс-цэнтры БелТА.
Асноўнымі пляцоўкамі для будаўніцтва жылля ў сталіцы ў апошнія гады
з'яўляюцца тэрыторыі, якія рэканструююцца са зносам малакаштоўнай індывідуальнай сядзібнай забудовы. Цяпер
актыўнае асваенне вядзецца ў межах
вуліц Шаранговіча — Гарэцкага — Рафіева, мікрараёнаў Лошыца і Чыжоўка.
Спецыяліст адзначыў, што пачынаючы
з 2015 года назіраецца тэндэнцыя скарачэння аб'ёмаў жыллёвага будаўніцтва, бо застаецца ўсё менш вольных
пляцовак. Прадугледжана памяншэнне
штогадовых аб'ёмаў новага будаўніцтва жылля да 600 тысяч квадратных
метраў.
Ме на ві та та му бы лі вы знача ны
шэсць гарадоў-спадарожнікаў Мінска.
Гэта Дзяржынск, Заслаўе, Лагойск, Рудзенск, Смалявічы і Фаніпаль. Пры паэтапным скарачэнні аб'ёмаў жыллёвага будаўніцтва ў сталіцы тут плануецца
рассяліць да 120 тысяч мінчан.

Момант ісціны
для эксперымента
А вось мінчане з ліку чаргавікоў да
канца наступнага тыдня змогуць азнаёміцца з поўнай інфармацыяй пра эксперыментальны дом.
«Да канца гэтага тыдня на сайце
Мінгарвыканкама будзе размешчаная
інфармацыя пра дом: арыенціровачны
кошт квадратнага метра, агульныя характарыстыкі, колькасць кватэр і іншая
цікавая інфармацыя, што датычыцца
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

гэтага жылля», — сказаў Дзяніс Нікіцін. Зрэшты, ужо цяпер цікавасць да
гэтага дома вялікая. Нават не ведаючы кошту квадратнага метра, некалькі
тысяч чалавек звярнулася ў адміністрацыі раёнаў Мінска.
Мець магчымасць атрымаць кватэру
ў гэтым доме могуць усе тыя, хто мае
патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў,
незалежна ад даты іх пастаноўкі на ўлік
(пры ўмове, калі яны здымуцца з чаргі
ў сталіцы). Але перш за ўсё, вядома,
будуць разглядацца заяўкі шматдзетных. Заказчыкам будаўніцтва выступае
УКБ Мінгарвыканкама, падрадная арганізацыя — акцыянернае таварыства
«МАПІД», які ўжо рыхтуе пляцоўку для
забудовы. Гэта будзе тыпавы пяціпавярховы дом на 192 кватэры. Нарматыўны тэрмін будаўніцтва — дзесяць
месяцаў, таму налета будынак павінен
быць здадзены ў эксплуатацыю.
Вызначаны крыніцы фінансавання
ўзвядзення жылля, аб'ектаў сацыяльнай, інжынернай, транспартнай інфраструктуры, добраўпарадкавання тэрыторый у гарадах-спадарожніках. Прадугледжаны міжбюджэтны трансферт
Мінска ў кансалідаваны рэспубліканскі
бюджэт для накіравання ў бюджэт Мінскай вобласці на гэтыя мэты. Памер
трансферту будзе зацвярджацца Мінгарсаветам дэпутатаў па ўзгадненні з
Мінаблвыканкамам.
«З мэтай далейшага асваення гарадоў-спадарожнікаў цяпер уносяцца
змяненні ва Указ № 103 у частцы павелічэння аб'ёмаў будаўніцтва жылля
для грамадзян, якія стаяць на ўліку ма-

Чалавек і прырода

Запрашальнік

Глушэц — птушка года—2020
Грамадская арганізацыя «Ахова пту шак Баць каў шчы ны»
абвясціла птушку года, якая
стане наступніцай сёлетняга
крылатага сімвала — вялікага
арляца.

Глушэц — гняздуючы аселы від
з атрада курападобных. Распаўсюджаны вельмі нераўнамерна па ўсёй
тэрыторыі нашай краіны, але часцей
сустракаецца ў паўночных раёнах і
на ўсходзе. Старыя ацэнкі колькасці
8000 — 9000 асобін. Гэта таёжны,
паўночны від, і ў сувязі са зменай
клімату ён паступова паўсюдна па
Беларусі знікае. Асабліва катастрафічнае становішча цяпер на захадзе
і поўдні краіны — у Белавежскай пушчы сто гадоў таму жылі сотні глушцоў, а цяпер ён тут амаль знік.
У нас жывуць два падвіды глушца: заходнееўрапейскі і сярэднярускі. У песні заходнееўрапейскага
падвіду ёсць характэрны элемент

ючых патрэбу ў паляпшэнні
жыллёвых умоў. Праект указа
знаходзіцца на ўзгадненні», —
да даў Дзя ніс Ні кі цін. Гэ та
значыць, пакуль невядома,
якія менавіта гарады-спадарожнікі ў яго будуць уключаныя, акрамя Смалявіч. Між
тым у гэтым горадзе, па словах прадстаўніка сталічнай
мэрыі, да 2022 года плануецца пабудаваць каля 150 тысяч
квадратных метраў жылля.
Колькасць дамоў і аб'ек таў
вызначыцца пазней, на этапе праектавання.
Намеснік старшыні Камітэта па
архітэктуры і будаўніцтве Мінаблвы кан ка ма, га лоў ны ар хі тэк тар
Мінскай вобласці Вадзім НІКАЛАЕНКА заўважыў, што сталічны рэгіён
са свайго боку запытвае карэкціроўку
генплана Смалявіч, Рудзенска і Фаніпаля — з мэтай павышэння камфорту
пражывання (напрыклад за кошт зніжэння паверхавасці).
«Гэтую работу мы пачынаем сёлета.
Спадзяюся, скончым у другой палове
наступнага года», — дадаў ён. Паводле планавых разлікаў, да 2030 года ў
Смалявічах павінна пражываць 23 тысячы чалавек. Пасля карэкціроўкі гэтая
лічба можа зменшыцца, але запланаванае раней будаўніцтва спыняцца не
будзе, унясенне карэкціровак будзе адбывацца паралельна. Пакуль сумарна
ў Смалявічах плануецца ўзвесці каля
20 дамоў, з іх прыблізна для адзінаццаці аб'ектаў заказчыкам выступае УКБ
Мінгарвыканкама.
Таксама Вадзім Нікалаенка патлумачыў, чаму Смалявічы і Рудзенск —
першыя ў чарзе па асваенні праграмы
гарадоў-спадарожнікаў. Для Рудзенска
прычынай з'яўляецца размяшчэнне тут
вытворчасці беларускай нацыянальнай
біятэхналагічнай карпарацыі. А на рост
Смалявіч уплыў аказвае Кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень». Першы жылы дом на тэрыторыі
парка больш чым на 150 кватэр павышанай камфортнасці ўрачыста здадзены ў канцы жніўня гэтага года. Вось так.
Трэба і ў Смалявічах будавацца.
Сяргей КУРКАЧ.

«ко рак», такса ма чор нае бруха амаль не мае белых плям, і ён
больш буйны, чым усходняя раса.
На жаль, колькасць заходнееўрапейскага падвіду нізкая: не перавышае 500 асобін.
На глушцоў дазволена паляванне. Паляўнічыя і далі калісьці
назву птушцы — падчас вясенней
песні глушэц нічога не чуе і дае
магчымасць людзям падысці на
адлегласць трапнага стрэлу. Самец глушца — памерам з хатняга
індыка і добра адрозніваецца ад самак бліскучай чорна-зялёнай расфарбоўкай. Самка меншага памеру
і афарбаваная пад колер лісцяў
і зямлі. Такая афарбоўка асабліва
патрэбная ёй для маскіроўкі падчас
наседжвання яек.
Глушэц — сапраўдны патрыёт, амаль усё жыццё можа пражыць у адным лесе. Гэтыя птушкі
жывуць і гняздуюцца ў хвойных
лясах паблізу мохавых балотаў.
Увесну і ўлетку глушэц есць парасткі, кветкі, пупышкі, лісце, лясныя ягады, насенне і насякомых.
Увосень птушкі кормяцца лісцем
асін, яга да мі жу ра він, зі мой —
хваёвай ігліцай, пупышкамі. Птушанятам патрэбны бялок, таму ядуць у
асноўным казурак і павукоў.
Сяргей КУРКАЧ.

«Гукі будоўлі» з...
музычнай шкатулкі
У сталіцы пройдзе першы інжынернаакустычны Ореn Аіr.
7 верасня жыхары і госці Мінска стануць
удзельнікамі першага інжынерна-акустычнага Ореn Аіr «Гукі будоўлі», які пройдзе
ў Цэнтральным Батанічным садзе Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь.
Мерапрыемства, арганізаванае Інфармацыйным цэнтрам па атамнай энергіі (ІЦАЭ)
пры падтрымцы інжынірынгавага дывізіёна
Дзяржкарпарацыі «Расатам» (генеральнага
праекціроўшчыка і генеральнага падрадчыка будаўніцтва Беларускай АЭС), адбудзецца ў рамках Фестывалю навукі Sсіfеst.
«Гукі будоўлі» — праект аб сінтэзе будаўніцтва і мастацтва, які прадстаўляе пляцоўку
ўзвядзення АЭС як работу зладжанага аркестра. «Спецыяльна для гэтай праграмы быў
створаны ўнікальны арт-аб'ект — музычная
шкатулка «Вальс для цэнтрыфугі з аркестрам», — адзначыла кіраўнік ІЦАЭ Таццяна
ШЛЫК. — Любы ахвотны зможа прывесці
механізм шкатулкі ў дзеянне ды пачуць шум
і гук работы розных механізмаў і сістэм АЭС,
якія збяруцца разам такім чынам, што ўсе наведвальнікі пачуюць знакаміты вальс Генрыха
Вагнера — заслужанага дзеяча мастацтваў і
народнага артыста Беларускай ССР».
Таксама ў праграму ўключаны арыгінальныя пастаноўкі з удзелам байцоў студэнцкіх
будаўнічых атрадаў Беларускай АЭС.
Сяргей РАСОЛЬКА.
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Надвор'е

ДЗЕСЬЦІ ВОСЕНЬ,
АЛЕ НАОГУЛ — ЦЁПЛА

Уначы ўжо свежа: 8—10 цяпла,
а ўдзень па-летняму — плюс 20—25 градусаў
У гэтыя выхадныя ў нас у краіне будзе далёка не
холадна, толькі ў некаторых раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, паведамілі спецыялісты
Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу
навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
У суботу чакаецца сонечнае надвор'е, толькі ў асобных раёнах пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы.
Слабы вецер месцамі будзе пераходзіць ва ўмераны.
Максімальная тэмпература паветра складзе ад 18 да
24 цяпла, а па паўднёвым усходзе паветра прагрэецца да
плюс 25 градусаў.
У нядзелю да нас з поўдня Еўропы прынясе цэлы шэраг
атмасферных франтоў. Але на ўсходзе нашай краіны надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага
атмасфернага ціску. У цэлым жа значна павялічыцца і
воблачнасць. Таму ўначы ў заходніх, а ўдзень і ў цэнтральных раёнах краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі з навальніцамі. У начныя і ранішнія гадзіны
ў нізкіх месцах і паблізу вадаёмаў прагназуецца слабы
туман. Сіноптыкі абяцаюць нам умераны заходні вецер,
пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ўначы
складзе ад плюс 8 да плюс 15 градусаў, удзень — усё тыя ж
16—23 цяпла, а па ўсходзе яшчэ цяплей — ад плюс 24 да
плюс 27 градусаў.
Па папярэдніх прагнозах айчынных сіноптыкаў, у пачатку наступнага тыдня сітуацыя з надвор'ем у нас практычна
не зменіцца. Таму ў панядзелак у заходніх і цэнтральных
раёнах краіны месцамі захаваюцца кароткачасовыя дажджы, удзень магчымыя навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах чакаецца слабы туман. Вецер умераны, пры
навальніцах парывісты. Нягледзячы, што верасень, будзе па-летняму цёпла. Тэмпература паветра ўначы складзе плюс 8—15 градусаў, удзень — ад плюс 18 да плюс
25 градусаў, а па паўднёвым усходзе краіны прыгрэе
да 27 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

Спорт-тайм
БЕЛАРУСКАЯ ТЭНІСІСТКА ЗГУЛЯЕ
Ў ПАРНЫМ ФІНАЛЕ US OPEN
А вось хто дакладна гэта будзе, стане вядома сёння.
Усе тры нашы суайчынніцы з партнёркамі напярэдадні
ў чвэрцьфіналах перамаглі сваіх апанентак. Прычым пара
Сасновіч/Кужмава ўжо ў 1/2 фіналу сустракалася з парай
Азаранка/Барці ўчора позна ўвечары. Раней у паўфінал
трапілі Сабаленка з Мертэнс, іх саперніцамі ў сённяшняй
гульні будуць амерыканкі Даўлдхайд і Кінг. Такім чынам,
у фінальным матчы жаночых пар на US Open згуляе як
мінімум адна беларуская тэнісістка.

СУСТРЭЧА АЎТСАЙДАРАЎ
Зборная Беларусі сёння сустрэнецца з камандай
Эстоніі ў кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2020 года.
Нашы футбалісты вельмі няўдала пачалі цяперашні
адборачны цыкл, прайграўшы ўсе чатыры матчы ў сваёй
групе С: Паўночнай Ірландыі — 1:2 і 0:1, Нідэрландам —
0:4 і Германіі — 0:2. Эстонцы таксама прайгралі ўсе свае
сустрэчы.
Склад нацыянальнай каманды: варатары — Аляксандр
Гутар, Андрэй Клімовіч, Максім Плотнікаў; абаронцы —
Дзяніс Палякоў, Сяргей Паліцевіч, Сяргей Мацвейчык, Захар Волкаў, Аляксандр Паўлавец, Мікіта Навумаў, Мікалай
Золатаў; паўабаронцы — Станіслаў Драгун, Ігар Стасевіч,
Дзмітрый Бага, Яўген Яблонскі, Павел Няхайчык, Юрый
Кавалёў, Макс Эбонг, Іван Маеўскі, Уладзіслаў Клімовіч,
Кірыл Пячэнін, Іван Бахар, Яўген Шаўчэнка; нападаючыя —
Мікалай Сігневіч, Максім Скавыш.

ВЫЕЗД ПАЧАЛІ ТАКСАМА
З ПАРАЖЭННЯ
Хакеісты мінскага «Дынама» прайгралі другі матч
чарговага чэмпіянату КХЛ.
У першай выязной гульні нашы гульцы саступілі аднаклубнікам з Масквы з лікам 2:3, хоць першыя адкрылі
лік у сустрэчы. У дынамаўцаў галы забілі Цему Пулкінен
і Андрэй Касціцын.
Іван КУПАРВАС.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь і работнікі Сакратарыята
Палаты прадстаўнікоў выказваюць глыбокае спачуванне намесніку старшыні Гродзенскага абласнога
выканаўчага камітэта, дэпутату Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання Лісковічу Віктару Андрэевічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.

