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Жы лыя 
і ад мі ніст ра цый ныя 
мет ры

Му ля  ры,  сан  тэх  н і  к і , 
апра цоў шчы кі, элект ры кі... 
Ва ўпраў лен ні пра цу юць 
май стры на ўсе ру кі, якія 
здоль ныя лі та раль на і бу-
ды нак з ну ля ўзняць, і да-
ро гу пра клас ці, і во да за бор 
збу да ваць, і па гран зас та ву, 
ды і як доб ра ўпа рад ка ваць 
тэ ры то рыю ве да юць і ўме-
юць. У пры дат на га да лю-
бой ра бо ты ка лек ты ву ёсць 
на ват свой ла га тып і пес-
ня. А яшчэ яго су пра цоў ні кі 
ства ры лі ка ман ду «Без ка-
сак», якая ўдзель ні чае ў ін тэ-
ле кту аль ных гуль нях ра ё на.

Боль шасць ра бот па бу-
даў ніц тву АЭС вы кон ва ла і 
вы кон вае вя ду чая бу даў ні чая 
ар га ні за цыя ў кра і не — аб'-
яд нан не «Грод нап рам буд». 
Ме на ві та з лёг кай ру кі яго 
ге не раль на га ды рэк та ра Аб-
дул ва га ба Ва га ба ва 2 мая 
2013-га і па ча ло ра бо ту ту-
тэй шае «атам нае» упраў лен-
не для кі ра ван ня, што на зы-
ва ец ца, па мес цы. А на пле-
чы на чаль ні ка бу даў ні ча га 
ўпраў лен ня «Грод нап рам буд-
Атам» Ула дзі мі ра Аўчарэнкі 
ляг ла ад каз насць за да па-
мо гу ў бу даў ніц тве атам най 
стан цыі і яшчэ боль шая — 
за ства рэн не са мо га го ра да 
атам шчы каў: да моў, сад коў, 
да рог, ву ліц...

— У пер шы раз, як су-
стрэ лі ся, тут не бы ло ні ста-
ла, ні крэс ла — усё ледзь ве 

не на пад акон ні ра бі лі, — са 
сме хам ус па мі нае на чаль-
нік. — Бу ды нак быў, а ка бі-
не ты ста я лі пус тыя.

Пер ша сны аб' ект, на які 
скі ра ва лі сі лы прад пры-

ем ства, — атам ная стан-
цыя. На ёй па шчы ра ва лі 
ўсе ўпраў лен ні Грод нап-
рам бу ду. А спе цы я ліс ты 
«атам на га» пад раз дзя-
лен ня па чы на лі з бу даў ніц-
тва вы твор чай ба зы для 
атам най стан цыі: ра бі лі 
да ро гі, пра клад ва лі сет кі, 
зай ма лі ся доб ра ўпа рад ка-
ван нем. Шмат бы ло зроб-

ле на за мі ну лыя сем га доў, і 
ця пер на АЭС за ста лі ся мі ні-
маль ныя ра бо ты. Апра цоў-
кай зай ма ец ца БУ № 221, 
а «грод нап рам бу да та маў-
цы» пад цяг ва юць тыя аб'-

ек ты, якія не закончылі 
ін шыя трэс ты. Па ўся му 
ві даць, што не ўза ба ве 
га лоў ная бу доў ля скон-
чыц ца, і ўва га пра фе сі я-
 на лаў скан цэнт ру ец ца на 
са цы яль най част цы жыц ця 
Аст раў ца.

Да рэ чы, з са ма га па чат ку 
свай го іс на ван ня ўпраў лен не 
бы ло са мым ак тыў ным бу-

даў ні ком са цы яль ных аб' ек-
таў го ра да. Спачатку паў стаў 
жы лы бу ды нак № 17 у пер-
шым мік ра ра ё не, у якім па-
чы на лі з ад дзе лач ных ра бот. 
По тым збу да ва лі да мы № 12, 
9, 15, 3, ін фар ма цый ны цэнтр 
Бе ла рус кай АЭС з уво дам у 
экс плу а та цыю жы ло га до ма 
№ 1. 4 ліс та па да 2015 го да 
бу даў ніц тва мік ра ра ё на № 1 
бы ло за вер ша на.

Па ра лель на іш ло бу даў-
ніц тва жыл ля ў дру гім мік ра-
ра ё не. 96-ква тэр ны дом, дзе 
акра мя ква тэр раз мяс ці лі ся 
ка фэ «Ланч», дзі ця чая біб-
лі я тэ ка, мі лі цыя і ЖЭС, стаў 
упры га жэн нем гэ та га квар-
та ла. Пас ля бу даў ніц тва мік-
ра ра ё на № 2 уз во дзі лі да мы 
ў трэ цім, Цэнт раль ным мік-
ра ра ё не.

Ця пер, за ня поў ных сем 
га доў, на ра хун ку Грод на-
п рам буд-Атам ужо 87 ты сяч 
квадратных метраў збу да ва-
на га жыл ля, а гэ та 285 ква-
тэр для атам шчы каў. Хоць 
гэ та і шмат, ад нак го рад 
рас це на столь кі хут ка, што 
па трэ ба ў жыл лі ў го ра дзе 
і ра ё не для звы чай ных жы-
ха роў не спы ня ец ца. Та му 
ра бо ты ў прад пры ем ства 
да гэ туль шмат.

Ра дзіль ня, 
сад кі, да ро гі...

Акра мя жыл ля Грод на-

п рам буд-Атам прыклала 

ру ку да бу даў ніц тва во да-

за бо ру № 2 і па гран зас та-

вы «Ка мен ны Лог». Ства-

рэн не су час най баль ні цы 

так са ма не абы шло ся без 

«атам на га» пад раз дзя-
лен ня. Дру гі кор пус цэнт-
раль най ра ён най баль ні цы, 

дзе раз мес ціц ца су час ны 

ра дзіль ны дом, — аў тар ства 

Грод нап рам буд-Атам. Аб' ект, 

як мяр ку ец ца, зда-

дуць ле там, ця пер 

там за вяр ша юць 

апра цоў чыя ра бо ты.

У 2018-м, да 550-год дзя 

Аст раў ца, бу даў ні кі па да-

ры лі го ра ду аў та ста ян ку на 

216 ма шын. А апош нія тры га-

ды ўпраў лен не ра дуе мес ці-

чаў важ ны мі «дзі ця ча-стра тэ-

гіч ны мі» аб' ек та мі. З 2017-га 

да 2019-га го рад па поў ніў ся 

тры ма сад ка мі на 610 мес цаў. 

Два з іх (у дру гім мік ра ра ё не) 

мо гуць умяс ціць па 190 дзе-

так, а трэ ці (у цэнт раль ным 

мік ра ра ё не) — ад ра зу 230 

ма лых. Ка лі да гэ туль у Аст-
раў цы і бы ла на пру жа насць 
з та кі мі ўста но ва мі, то ця пер, 

ду ма ец ца, праб ле ма вы ра-
ша на, і пы тан няў з мес цам 
га да ван ня ма лень кіх жы ха-
роў не ўзнік не.

Бу ду юць спе цы я ліс ты 
Грод нап рам буд-Атам і га-
рад скія ву лі цы. Рэ кан стру я-
 ва лі Ва ла дар ска га і Каст-
рыч ніц кую. Пра клад ка ін жы-

нер ных се так і во да пра во да, 

на лад ка асвят лен ня на ву лі-

цы і ў да мах, доб ра ўпа рад-

ка ван не тэ ры то рыі — так са-

ма іх рук спра ва. Ус ход нюю 

аб ход ную да ро гу і мост це-

раз ра ку Ло ша так са ма ра-

бі ла ўпраў лен не. Аў та тра са 

аб' яд на ла пер шы і дру гі мік-

ра ра ё ны Аст раў ца і злу чы ла 

ста ры і но вы го рад.

Да ро га знач на ска ра ці ла 

ад лег ласць з пля цоў кі АЭС 

да дру го га мік ра ра ё на. Пры-

чым гэ та не прос та шлях, а 

су час ная ча ты рох па лос ная 

да ро га са сцеж ка мі для пе-

ша хо даў і ве ла сі пе дыс таў, 

з мос там і ўпа рад ка ва най 

пляж най зо най.

Пра фе сій на, 
пры го жа, у час

Пра цу юць у Грод нап рам-
буд-Атам не толь кі мес ці-
чы, а і ра бо чыя з су сед няй 
Смар го ні, Ашмян. Што дня іх 
пры во зяць на ра бо ту.

— Як ні кру ці, але га ра-
док ма лень кі. Ка лі які-не-
будзь спе цы я ліст пе ра хо-

дзіў на ін шае мес ца пра цы, 

за мя ніць яго бы ло цяж ка.

На па чат ку на ша га ста наў-

лен ня лю дзі да нас іш лі, 

па кі да ю чы па пя рэд нія мес-

цы, пас ля не ка то ры час ад 

нас сы хо дзі лі. Але ж ця-

пер усе ўцяг ну лі ся, ка лек-

тыў ста біль на спра ца ваў-

ся, — раз ва жае на чаль нік 

упраў лен ня. — Без пра цы 

не ся дзім. У ін шых упраў-

лен нях іс нуе пэў ная спе-

цы я лі за цыя, на шы ж лю дзі 

мо гуць ра біць усё. Ця пер, 

на прык лад, ня ма прац па 

цаг ля ным му ра ван ні, дык 

му ля ры пра цу юць на доб-

ра ўпа рад ка ван ні: зай ма-

юц ца тра ту ар най пліт кай, 

ста вяць бар дзю ры.

На пры кан цы мі ну ла га го да 

аб' яд нан не «Грод нап рам буд» 

зда ло ча ты ры жы лыя да мы. 

Адзін з іх, 64-ква тэр ны пло-

шчай 4640 мет раў квад рат-

ных, — аў тар ства «атам на га» 

ўпраў лен ня. Дом зра бі лі «пад 

ключ», і ра бо чыя, як ужо па вя-

ло ся, скон чыў шы адзін фронт 

ра бот, пе ра клю ча лі сваю спе-

цы я лі за цыю на ін шы. Тыя ж му-

ля ры, на прык лад, ра бі лі і доб-

ра ўпа рад ка ван не, і ад дзел ку.

Мяс цо выя жы ха ры ад зна-

ча юць не толь кі пра фе сій нае 

вы ка нан не ра бот бу даў ні-

ка мі, але і ўраж ва юц ца, як 

пры га жэ юць квар та лы пас ля 

ства рэн ня. Як ні кру ці, а вы-

ка нан не ра бот ад бу даў ніц-

тва да доб ра ўпа рад ка ван ня 

ад ны мі ру ка мі па кі дае след 

дак лад най за вер ша на сці. 

Тым больш што ўсе аб' ек ты 

зда юц ца ў час. Та му не дзі ва, 

што ка лек ты ву да вя ра юць 

ра бо ту лю бо га ўзроў ню.

— Са цы яль ныя аб' ек ты ў 

Аст раў цы бу дуць пра цяг ваць 

ак тыў на бу да вац ца. Маг чы ма, 

і пра мыс ло выя сю ды з ча сам 

пад цяг нуц ца, бо пер ша па чат-

ко ва ж і пла на ва ла ся, што тут 

раз мес цяц ца прад пры ем ствы 

з вя лі кім аб' ёмам энер га спа-

жы ван ня, — мяр куе на чаль-

нік упраў лен ня. — Бу дуць 

доб ра ўпа рад коў вац ца і ву-

лі цы ў ста рым го ра дзе, і мы 

там так са ма возь мем удзел 

па пра клад цы ка му ні ка цый і 

доб ра ўпа рад ка ван ні.

Пры хо дзіш 
у пус тое по ле, 
а па кі да еш 
жы лы квар тал

Асноў ныя сі лы «атам на га» 
ўпраў лен ня ця пер скі ра ва ны 
на ра бо ту ў трэ цім, Цэнт раль-
ным, мік ра ра ё не го ра да. Сё-
ле та ста ран ня мі бу даў ні коў 
тут па ві нен з'я віц ца шмат-
функ цы я наль ны комп лекс 
са цы яль на-куль тур на га на-
зна чэн ня і твор час ці мо ла дзі. 
Па пла не тут бу дуць раз мя-
шчац ца вы ста вач ны па віль-
ён, боў лінг, біб лі я тэ ка, кан-
цэрт ная за ла, раз на стай ныя 
гурт кі. Пра цяг нуць ства раць 
і да мы з ву лі ца мі.

Яшчэ ад на важ ная за-
да ча «грод нап рам бу да та-
маў цаў» — збу да ваць но вы 
аў та вак зал. Экс клю зіў ным 
пра ек там пра ду гле джа на 
ства рэн не ад на па вяр хо ва га 
бу дын ку з двух свят ло вым аб'-
ёмам за лы ча кан ня, трох ву-
голь ны мі на ве са мі над пе ро-
на мі і зе ніт ны мі ліх та ра мі на 
да ху. На тэ ры то рыі вак за ла 
бу дзе так са ма пар коў ка для 
марш ру так, ро ва раў, а са мае 
га лоў нае — стан цыя за рад кі 
для элект ро бу саў. Ме на ві та 
гэ ты транс парт, як мяр ку ец ца, 
ста не асноў ным у Аст раў цы, а 
так са ма ён бу дзе да стаў ляць 
атам шчы каў на пра цу.

— Чым ра бо та бу даў ні ка 

ад роз ні ва ец ца ад пра цы, 

ска жам, на ней кім пра мыс-

ло вым прад пры ем стве? — 

раз дум вае Ула дзі мір Аў ча-

рэн ка. — Ну, вы пус ка юць 

яны ней кі та вар: ма шы ны, 

трак та ры ці га дзін ні кі. Вы-

ра бы рэа лі за ва лі, і яны ра-

зы шлі ся, а збу да ва нае за-

ста ец ца на ста год дзі, гэ та 

ўжо тваё, бо ты ўклаў ту ды 

свае рукі, ве ды, сі лы. Бу даў-

нік увесь час у ру ху. Па чы-

на ец ца адзін аб' ект, ты яго 

ро біш, пас ля ідзеш на дру гі, 

трэ ці... А на пер шым яшчэ 
аздаб лен не, на дру гім да 
да ху пад бі ра еш ся, а на трэ-
цім толь кі сце ны па чаў... Ты 
пры хо дзіш на будп ля цоў ку 
ў пус тое по ле, а сы хо дзіш з 
яго — ужо да мы ста яць, ва-
кол да ро гі, сцеж кі, дзі ця чыя 
пля цоў кі. Усё ўпры го жа на, 
су цэль на, пад рых та ва ны да 
жыц ця цэ лы квар тал.

Ула дзі мір 
Аляк санд ра віч 
АЎ ЧА РЭН КА
На чаль нік бу даў ні ча га ўпраў-
лен ня «Грод нап рам буд-
Атам» — ча ла век па праў-
дзе ўні каль ны. Яго бу даў ні чы 
во пыт на ліч вае без ма ла га 
амаль 45 га доў. За гэ ты час 
ён па спеў збу да ваць амаль 
што два бе ла рус кія га ра ды.

38 га доў спат рэ бі ла ся на 
шчы ра ван не ў Смар го ні — 
яго ста ран ня мі жыл лём тут 
за бяс пе ча ны 20 ты сяч ча ла-
век. Вяс ною споў ніц ца сем 
гадоў, як ён уз во дзіць і доб-
ра ўпа рад коў вае Аст ра вец. 
А ка лі ўспом ніць, што пра 
пра фе сію бу даў ні ка Ула дзі-
мір Аляксандравіч ма рыў 
з дзя цін ства, то дак лад на 
атрым лі ва ец ца, што гэ та спра ва ўся го яго жыц ця.

Яго пра цоў ны шлях на пер шы по гляд зда ец ца звы чай ным. Пас ля ар міі скон чыў фа-
куль тэт гра ма дзян ска га і пра мыс ло ва га бу даў ніц тва ў по лі тэх ніч ным ін сты ту це. Там жа 
су стрэў свой лёс — Люд мі лу, з якой і пры ехаў на пер шае мес ца пра цы ў Смар гонь. Прай-
шоў шлях ад май стра, пра ра ба, га лоў на га ін жы не ра да ды рэк та ра бу даў ні ча га трэс та 
№ 41. Не ад ной чы быў ад зна ча ны роз ны мі гра ма та мі.

Зда ва ла ся б, вось яно — 40 га доў пра цы за пля чы ма. Ство ра на цэ лая пра фе сій ная 
ды нас тыя — ста рэй шая сяст ра Зоя і сын Аляк сандр так са ма аб ра лі бу даў ні чую пра фе сію. 
Ця пер са мы час ад па чыць. Ула дзі мір Аляк санд ра віч пай шоў на пен сію. На ме сяц!

2 мая 2013-га ня ўрымс лі вы 60-га до вы пра фе сі я нал уз на ча ліў толь кі што ство ра нае прад-
пры ем ства — бу даў ні чае ўпраў лен не «Грод нап рам буд-Атам». Ка жа, што не змог утры мац ца, 
каб за стац ца ў ба ку ад бу доў лі ста год дзя — Бе ла рус кай АЭС. Акра мя гэ та га за ня поў ныя 
сем га доў збу да ваў яшчэ і го рад энер ге ты каў — тры мік ра ра ё ны но ва га Аст раў ца.

Ле тась, аку рат да пра фе сій на га свя та — Дня бу даў ні ка — атры маў зван не га на ро вы 
бу даў нік, а парт рэт Ула дзі мі ра Аў ча рэн кі кра суе на ра ён най Дош цы го на ру.

«Пры ем на, ка лі ацэнь ва юць тваю пра цу ста ноў ча. У 60 га доў яшчэ бы лі сі лы і зда роўе, не 
ха це ла ся за ста вац ца ў ба ку ад вя лі кай атам най бу доў лі. Ця пер, ад даў шы шмат сіл, не ве даю, ці 
не вяр ну ся на ад па чы нак, — раз ва жае Ула дзі мір Аў ча рэн ка. — Ад нак та кая на пру жа ная пра ца 
та го каш та ва ла, я га на ру ся сва ім укла дам і ў раз віц цё Аст раў ца, і ў бу даў ніц тва АЭС».

Тым не менш, хоць вя лі кая бу доў ля і кан ча ец ца, за ста ец ца бу даў ніц тва го ра да. Раённы 
цэнтр бу дзе раз ві вац ца, і яму, вя до ма, па трэб на бу даў ні чая ар га ні за цыя з пра фе сій ным 
кі раў ніц твам. Акра мя та го, у жыц ці ак тыў на га бу даў ні ка ёсць яшчэ не каль кі не за ва я ва ных 
вяр шынь. Го рад атам шчы каў па куль не да бу да ва ны, так што Ула дзі мі ру Аляк санд ра ві чу 
ёсць да ча го імк нуц ца. І ча ла ве ку з та кім во пы там вяр тац ца на пен сію яшчэ па куль вой 
як ра на. Хоць ужо ця пер на чаль нік упраў лен ня мо жа пра ца ваць гі дам-эк скур са во дам і 
рас каз ваць сва ім уну кам, як дзед два га ра ды бу да ваў.

Ін жы нер вы твор ча га ад дзе ла Іры на БА РА НА ВА, бух гал тар Га лі на КАР ДЗІС, га лоў ны бух гал тар Ва ле рый ІВАН ЧЫК, эка на міст Нэ ля СІ ДА РУК.

 У гэ тым но вым мік ра ра ё не Аст раў ца пра ца ва лі  бу даў ні кі БУ «Грод нап рам буд-Атам».

Бры га дзір Дзміт рый
ШЧАС НЫ.

Упраў лен не «Грод нап рам буд-Атам» бу дуе да мы і ву лі цы но ва га Аст раў ца

Дзі ця чы садок-яс лі № 4 
уз ве дзе ны 

БУ  «Грод нап рам буд-Атам» 
ле тась.

За доб ра ўпа рад ка ван не 
да ро гі ў но вым 

мік ра ра ё не ад каз вае 
пра раб Ва ле рый 

КАР ЖА НОК.

Матэрыялы выпуску падрыхтавалі Іры на СІ ДА РОК, Алена ДАЎЖАНОК, фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

УНП 500838640

Аб'екты атамнай станцыі, 18 жы лых Аб'екты атамнай станцыі, 18 жы лых 
да моў, тры дзі ця чыя сад кі, но вая баль ні ца, да моў, тры дзі ця чыя сад кі, но вая баль ні ца, 
во да за бор, ус ход няя аб ход ная да ро га, во да за бор, ус ход няя аб ход ная да ро га, 
па гран зас та ва — усё гэ та зроб ле на па гран зас та ва — усё гэ та зроб ле на 
з удзе лам ра бот ні каў бу даў ні ча га ўпраў лен ня з удзе лам ра бот ні каў бу даў ні ча га ўпраў лен ня 
«Грод нап рам буд-Атам», якое ста ла ад ным «Грод нап рам буд-Атам», якое ста ла ад ным 
з пад раз дзя лен няў та ва рыст ва з пад раз дзя лен няў та ва рыст ва 
«Грод нап рам буд» пад час бу даў ніц тва «Грод нап рам буд» пад час бу даў ніц тва 
Бе ла рус кай АЭС. Ме на ві та на са май буй ной Бе ла рус кай АЭС. Ме на ві та на са май буй ной 
бу доў лі кра і ны амаль сем га доў та му бу доў лі кра і ны амаль сем га доў та му 
па ча ла ся гіс то рыя прад пры ем ства, па ча ла ся гіс то рыя прад пры ем ства, 
якое ця пер па пра ву лі чыц ца ства раль ні кам якое ця пер па пра ву лі чыц ца ства раль ні кам 
жыл ля і най важ ней шых са цы яль ных аб' ек таў жыл ля і най важ ней шых са цы яль ных аб' ек таў 
у трох но вых мік ра ра ё нах го ра да у трох но вых мік ра ра ё нах го ра да 
энер ге ты каў і на ват па-за яго ме жа мі.энер ге ты каў і на ват па-за яго ме жа мі.

АД ПАДМУРКА ДА ДАХУАД ПАДМУРКА ДА ДАХУ


