
МА ГІСТ РАЛЬ, 
ЯКАЯ ПРАЙ ШЛА 

ПРАЗ ЛЁ СЫ
Мно га ці ка вых звес так аб прад пры ем стве са бра на ў мяс цо вым 

му зеі. Асоб ную экс па зі цыю прад стаў ляе віт ры на з аса біс ты мі рэ-

ча мі і да ку мен та мі бы лых ра бот ні каў, мно гія з якіх уда сто е ны 

вы со кіх уз на га род, у тым лі ку но сяць зван не «Га на ро вы да рож нік 

Бе ла ру сі».

Пад час юбі лею і ў су вя зі з пра фе сій ным свя там во сем ра бот ні-

каў прад пры ем ства ад зна ча ны га на ро вы мі гра ма та мі аб лас но га 

вы ка наў ча га ка мі тэ та, Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый. 

Ся род іх ма шы ніст аў та грэй да ра ДРБУ № 209 Мі ка лай Лук ша, 

на чаль нік ДРБУ № 208 Сяр гей Га рош ка, на чаль нік пла на ва-эка-

на міч на га ад дзе ла КУП «Грод на абл дар буд» Тац ця на Ко нан. Да 

ўзна га родж ван ня на груд ным зна кам Мі ніс тэр ства транс пар ту і 

ка му ні ка цый РБ «Га на ро вы да рож нік Бе ла ру сі» ІІ сту пе ні прад стаў-

ле ныя кі роў цы ДРБУ № 134 Вік тар Сташ ко, пра раб ДРБУ № 156 

Юрый Баб ко, на чаль нік ДРБУ № 159 Дзміт рый Ку лі на, га лоў ны 

ін жы нер КУП «Грод на абл дар буд» Сяр гей Слін ко.

Гра ма тай КУП «Грод на абл дар буд» уз на га ро джа ны 30 ра бот ні-

каў аб' яд нан ня.

Не каль кі фак таў з гіс то рыі 
прад пры ем ства 

«Грод на а абл дар буд»
1976 год. Прад пры ем ству пе ра да дзе на 884 кі ла мет ры да рог 

рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня, з якіх толь кі ка ля 30 % ме ла ўдас-

ка на ле нае па крыц цё.

1990 год. У Гро дзен скай воб лас ці за вяр шы ла ся пе ра бу до ва 

драў ля ных мас тоў на жа ле за бе тон ныя.

2006 год. На ба ланс да рож на га прад пры ем ства пры ня ты 

СВК «Даб ра се ліц кі» Зэ львен ска га ра ё на з пло шчай сель гас-

угод дзяў у 9 ты сяч гек та раў.

2019 год. Прад пры ем ства за не се на на ад ноў ле ную аб лас-

ную Дош ку го на ру.

На ба лан се прад пры ем ства больш за 12 ты сяч кі ла мет раў 

аў та да рог ды ву ліц і 432 мос та.

Свіс лац кі ра ён ад мет ны тым, што тут зна хо-

дзіц ца част ка На цы я наль на га пар ку «Бе ла веж-

ская пу шча». І ка лі ў 2011 го дзе па ча лі бу да ваць 

аў та ма біль ную да ро гу ў аб ход тэ ры то рыі пу шчы, 

да рож ны фі лі ял ак тыў на ўклю чыў ся ў ра бо ту. Яго 

сі ла мі быў ад ноў ле ны ўчас так Вал ка ста нец —

Свіс лач. А сён ня ідзе ад наў лен не тра сы, што 

вя дзе да дзяр жаў най гра ні цы.

Ра зам з на чаль ні кам Вік та рам Ку чын скім пад'-

яз джа ем да мес ца, дзе ця пер пра цуе да рож ная 

тэх ні ка. Ра бо ты тут са праў ды маш таб ныя.

— Гэ тая да ро га вя дзе да бе ла рус ка-поль скай 

гра ні цы, ад сюль, дзе вя дуц ца ра бо ты, да яе ка ля 

пя ці кі ла мет раў, — рас каз вае Вік тар Мі ка ла е-

віч. — Бу да ва лі да ро гу яшчэ ў 60-х га дах. Мы 

хут ка па кла дзём ас фальт, і бу дзе зу сім ін шы вы-

гляд. Па крыц цё бу дзе роў нае, што дасць маг чы-

масць па вя лі чыць хут касць транс пар ту.

У вый гры шы ў пер шую чар гу бу дуць на ва коль-

ныя вёс кі, якіх тут рас кі да на ня ма ла. А мо жа, 

ка лі-не будзь тра са вый дзе і на за меж ную тэ ры-

то рыю — на прык лад, уз но віц ца па гра ніч ны пункт 

про пус ку. Умо вы для доб ра га ру ху як раз і ства-

ра юц ца.

— Сё ле та мы зда лі 6,5 кі ла мет ра ка пі таль на га 

ра мон ту і 5 бя гу ча га. Гэ та 12-13 ты сяч тон ас-

фаль ту. Каб за бяс пе чыць якас нае па крыц цё, пра-

во дзім вы пра ба ван ні ў сва ёй ла ба ра то рыі. Тут 

са мы важ ны па каз чык — гэ та глей касць бі ту му. 

Ана ліз пра хо дзіць кож ная пар тыя су ме сяў. Пад-

му рак для ас фаль ту — друз. Ён атры моў-

ва ец ца з мяс цо ва га жві ру, ка ме ню, які 

драб ніц ца на спе цы яль ных уста ноў ках, — 

ка мен туе Вік тар Ку чын скі.

Асоб ная ўва га — на тры ва ласць ас-

фаль ту. Паў сюд на рас кі ну лі ся кал гас ныя 

па лі, та му зра зу ме ла, што па да ро зе ез-

дзіць сель ска гас па дар чая тэх ні ка.

— Ця пер вель мі шмат энер га на сы ча-

най тэх ні кі, яна ма гут ная і ма сіў ная. На груз кі на 

да рож нае па лат но ад па вед на па вя ліч ва юц ца, — 

ад зна чае Вік тар Мі ка ла е віч. — Мы ўліч ва ем гэ ты 

фак тар у пра клад цы па вер хне ва га плас та. Уво-

гу ле трэ ба да бі вац ца, каб па лат но атрым лі ва ла-

ся роў нае, та ды на груз ка бу дзе ад ноль ка вая і 

да ро га пра слу жыць доў га.

У пла нах — ас фаль та ван не да рог да аг ра га-

рад коў. На ле та бу дзе поў нас цю ас фаль та ва на 

да ро га да Вя лі ка га Ся ла і яшчэ не каль кіх на се-

ле ных пунк таў. На чар зе аг ра га ра док Кор-

 надзь — ра ней гэ та быў цэнтр гас па дар кі. Да яго 

амаль на 10 кі ла мет раў цяг нец ца жві ра вая да ро-

га. У ра ё не ве раць, што і з гэ тай праб ле май да-

рож ні кі спра вяц ца. Не здар ма ДРБУ № 209 за не-

се на на Дош ку го на ру Свіс лац ка га ра ё на.
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— На па чат ку ро біц ца зем ля ное 

па лат но, якое на сы па ец ца з грун-

ту. За тым з'яў ля ец ца да рож нае 

адзен не — са жві ру аль бо дру зу 

лад ку ец ца пласт сан ты мет раў 

30—35. Яшчэ мо жа іс ці пласт пяс-

ку для філь тра цыі. І толь кі пас ля 

кла дзец ца ас фаль та бе тон. Ка лі 

гэ та но вае па крыц цё, не аб ход ныя 

два плас ты. Ніж ні ўклад ва ец ца з 

по рыс та га бе то ну, верх ні са 

шчыль на га, па якім ідуць ма гут-

ныя кат кі. Каб атры маць якас ны 

верх ні пласт, па трэб ны і ад па вед-

ныя ма тэ ры я лы. Пры бя гу чым ра-

мон це мо жа вы кон вац ца па верх-

Най ста рэй шае да рож нае прад пры ем ства 
Гро дзен шчы ны ад зна чае 75-год дзе

КАБ  ЛЕП ШЫЯ  СТА ЛІ  ДА РО ГІ

Пра рэа лі за цыю дзяр жаў най пра-

гра мы па раз віц ці і ўтры ман ні аў-

та ма біль ных да рог на 2017—2020 

га ды гу та рым з ге не раль ным ды-

рэк та рам КУП «Грод на абл дар буд» 

Дзміт ры ем ВАЛ КО ВІ ЧАМ.

— Дзміт рый Ула дзі мі ра віч, рас ка-

жы це, як ідзе вы ка нан не гэ тай пра гра-

мы ва шым прад пры ем ствам?

—- Згод на з дзяр жаў най пра гра май, 

сё ле та мы ка пі таль ным і бя гу чым ра мон-

там ад ра ман та ва лі 187 кі ла мет раў да-

рож на га па лат на, да кан ца го да бу дзе 

ўве дзе на яшчэ 35 кі ла мет раў. Ця пер

фар мі ру ец ца пра гра ма на 2020 год. 

У пла нах — увес ці 227 кі ла мет раў. Пры-

бліз на па 8—10 кі ла мет раў да рог уво-

дзіц ца ў кож ным ра ё не Гро дзен шчы ны.

— Да ро гі — гэ та тое, што ўсіх хва-

люе. Асаб лі ва тых, хто жы ве ў сель-

скай мяс цо вас ці. Як яны там ра ман ту-

юц ца?

—- Мяс цо выя да ро гі — гэ та тое, на што 

па ста ян на звяр та юць ува гу і са мі жы ха ры, 

і на шы ўла ды. Праб ле ма іс нуе. На прык лад, 

звяр ну лі ся два пен сі я не ры, якія жы вуць на 

ху та ры, і ту ды цяж ка да брац ца. Але ў нас 

та кая ўста ноў ка — не па він на быць ні вод-

на га ху та ра, ку ды нель га бы ло б да ехаць 

на аў та ма біль ным транс пар це. Так са ма 

вя дуц ца ра бо ты па ра мон це да рог у сель-

скіх на се ле ных пунк тах.

— Якія знач ныя аб' ек ты вы б ад зна-

чы лі сё ле та?

— Та кія ра бо ты мы вя лі ў на се ле ных 

пунк тах, якія, згод на з дзяр жаў най пра гра-

май, увай шлі ў лік «па сёл каў бу ду чы ні». 

Ад ным з іх з'яў ля ец ца га рад скі па сё лак 

Мір. Тут мы пра вя лі рэ кан струк цыю ву лі цы 

Тан кіс таў. Яшчэ рых ту ем да аб лас ных «Да-

жы нак» го рад Смар гонь, дзе поў нас цю 

ад на ві лі ву лі цу Са вец кую. Так са ма вя-

дзём ра бо ты на аб' ек тах транс парт най 

інф ра струк ту ры Бе ла рус кай АЭС.

— Да рож ная інф ра струк ту ра каш-

туе да лё ка не тан на. Якія кры ні цы фі-

нан са ван ня вы ка рыс тоў ва е це?

— Ёсць тры асноў ныя кры ні цы фі нан-

са ван ня — аб лас ны бюд жэт, транс парт-

ны па да так і крэ ды ты Бан ка раз віц ця. 

Агуль ная коль касць срод каў за хоў ва ец-

ца на ад ным уз роў ні. З па чат ку го да 

прад пры ем ства вы ка на ла аб' ём пад рад-

ных ра бот амаль на 60 міль ё наў руб лёў, 

пе ра важ на ў ме жах дзяр жаў най пра гра-

мы. Ра зам з гэ тым ёсць і яшчэ ад на кры-

ні ца — транс гра ніч ныя пра ек ты. У гэ тым 

сэн се да рож ні кам па шан ца ва ла — ця пер 

мы рэа лі зу ем ад ра зу ча ты ры пра ек ты 

пра гра мы «Поль ша — Бе ла русь — 

Україна». На іх вы дат ка ва на чатыры 

міль ё ны еў ра.

— Што вы ха це лі б па жа даць сва ім 

су пра цоў ні кам у су вя зі з юбі ле ем і пра-

фе сій ным свя там?

— Ду маю, не па мы лю ся, ка лі ска жу, 

што ўсе на шы су пра цоў ні кі ро бяць вель мі 

па трэб ную спра ву. Не здар ма прад пры ем-

ства сё ле та за не се на на аб лас ную Дош ку 

го на ру па вы ні ках ра бо ты за мі ну лы год. 

Ха чу па дзя ка ваць усім за вер насць і ад да-

насць на шай спра ве, па жа даць но вых кі-

ла мет раў да рог, якія за бяс печ ва юць раз-

віц цё рэ гі ё на і ства ра юць даб ра быт на шым 

жы ха рам!

«Грод на абл дар буд» — ра вес нік рэ гі ё на. Яго ле та піс, як і Гро дзен скай воб лас ці, 

па чы на ец ца 20 ве рас ня 1944 го да. Вя лі ка му прад пры ем ству да лі старт аб лас ныя

і ра ён ныя ад дзе лы пры вы кан ка мах. З кож ным го дам яны па шы ра лі ся, як і аб' ёмы 

ра бот. Аб лас ны ад дзел пе ра рос ва ўпраў лен не, а за тым бы ло ство ра на і са ма стой нае 

прад пры ем ства, дзе сён ня пра цуе амаль паў та ры ты ся чы ча ла век.

«Грод на да рож нік» па спя хо ва 
ўдас ка наль вае да рож ную 

інф ра струк ту ру ка ля 
Аў гус тоў ска га ка на ла

Гіс та рыч ны аб' ект — брэнд рэ гі ё на. Пры кла-

да юц ца на ма ган ні, каб ка нал быў уклю ча ны ў 

спіс Су свет най спад чы ны ЮНЭС КА. А каб гэ та-

га да біц ца, ула даль ні кі ка на ла з абод вух ба-

коў — бе ла ру сы і па ля кі — ста лі парт нё ра мі ў 

шэ ра гу «да рож ных» пра ек таў. У вы ні ку пер шых 

двух па бу да ва на амаль 20 кі ла мет раў аў та ма-

біль ных да рог у ме жах транс гра ніч на га су пра-

цоў ніц тва. Ця пер да рож ні кі вый гра лі яшчэ ча-

ты ры пра ек ты, на якія Еў ра са ю зам вы дат ка ва-

 на чатыры міль ё ны еў ра. За гэ тыя срод кі бу дзе 

ад ра ман та ва на яшчэ амаль 20 кі ла мет раў да-

рож на га па лат на.

Па ло ва тра сы ўжо зроб ле на. Адзін з на прам-

каў вя дзе да мяс цо ва га Вер са ля. Ме на ві та так 

на зы ва лі не ка лі па лац кня зёў Ва ло ві чаў у Свяц ку. 

Ця пер тут вя дуц ца маш таб ныя ра бо ты па

пе ра ўтва рэн ні яго ў куль тур на-за баў ляль ны 

цэнтр. У хут кім ча се сю ды пач нуць з'яз джац ца 

ту рыс ты, і ў іх на ўрад ці бу дуць на ра кан ні на 

но вую тра су.

Ра бо ты вя дзе фі лі ял «Грод на да рож нік». Гэ та 

са мае шмат лі кае ра ён нае пад раз дзя лен не 

прад пры ем ства. На яго ба лан се ўсе мяс цо выя 

да ро гі Гро дзен ска га ра ё на, а гэ та ка ля ты ся чы 

кі ла мет раў. А так са ма 250 кі ла мет раў ву ліц на-

се ле ных пунк таў.

— У нас заў сё ды бы ло больш ра бо ты, чым у 

ін шых ра ё нах, — за зна чае на чаль нік фі лі яла 

Ула дзі мір КА РОЛЬ. — І наш фі лі ял не зні жае 

план ку. Мы валодаем доб рым тэх ніч ным асна-

шчэн нем, адзі ныя ў воб лас ці ма ем да рож ную 

фрэ зу — ма шы ну, якая зды мае ас фальт. Ад ны 

з пер шых на бы лі ма шы ну для ямач на га ра мон-

ту стру мен ным спо са бам. Яна да зва ляе па ско-

рыць ра бо ту. Тэм пы маг лі б быць боль шыя, ка-

лі б на шы ас фаль та ва ныя за во ды маг лі пра ца-

ваць эфек тыў ней. Але стрым лі вае са ста рэ лае 

аб ста ля ван не. Трэ ба бу да ваць но выя за во ды.

Сам Ула дзі мір Ан то на віч — пра фе сій ны 

транс парт нік. У да рож най га лі не ён пра цуе 

больш за дзесяць га доў, пяць з якіх уз на чаль вае 

фі лі ял «Грод на да рож нік». Пад яго кі раў ніц-

твам — паў та ры сот ні ча ла век. Штат амаль цал-

кам укам плек та ва ны, за вы клю чэн нем ме ха ні-

за та раў.

— Укам плек та ва ны штат кі роў цаў і ра бот ні-

каў ас фаль та бе тон на га за во да. За вод і ўклад-

ка — са мыя вя лі кія за роб кі: 1,5—2 ты ся чы руб-

лёў, — ад зна чае Ула дзі мір Ка роль. — А вось 

ме ха ні за та раў, якія пра цу юць на трак та ры з пад-

вес ным аб ста ля ван нем, не ха пае. Праб ле му з 

ме ха ні за та ра мі не вы ра шае і мяс цо вы ка ледж 

па іх пад рых тоў цы. Ра зам з тым ня ма та ко га, 

каб я не зра біў, бо ў мя не ня ма лю дзей. У лю бым 

вы пад ку за да ча вы кон ва ец ца ў вы зна ча ны тэр-

мін.

Пер шы ўчас так транс гра ніч на га пра ек та зда-

лі з апя рэ джан нем у ве рас ні, на ступ ны — у каст-

рыч ні ку. Яшчэ два бу дуць за вер ша ны на ле та. 

На тра се вы дзе ле на ве ла да рож ка. На пад' ез дзе 

да ка на ла ўста ноў ле на мес ца для ад па чын ку — 

тры аль тан кі з ман га ла мі. І хоць яны з'я ві лі ся 

зу сім ня даў на, імі ак тыў на ка рыс та юц ца.

НА ЎСКРАЙ КУ 
БЕ ЛА ВЕЖ СКАЙ ПУ ШЧЫ

Як вя дзе ра бо ту па ўклад цы ас фаль ту 
адзін з фі лі ялаў «Грод на абл дар бу да» — ДРБУ № 209

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, Але на ДАЎ ЖА НОК.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

УНП 500036511.

На чаль нік ДРБУ-209 
Вік тар КУ ЧЫН СКІ 

(на пя рэд нім пла не) 
і пра раб 

Аляк сандр 
БАР КОЎ СКІ.

Без пе ра пын каў у ру ху транс пар ту 
вя дзец ца бя гу чы ра монт пад' ез ду 

да го ра да Свіс лач.

Ін жы нер па бяс пе цы ру ху Тац ця на ЖЫЎ ЛЮК, 
на чаль нік тэ ры та ры яль на га ад дзе ла гру пы 

кі ра ван ня тэх на гля ду Ва лян цін ХО МІЧ, 
ін жы нер вы твор ча га ад дзе ла Свят ла на КЛІН ЧУК.

Га лоў ны бух гал тар 
Крыс ці на СПАР НЮК 

і бух гал тар Га нна ГОЙ ЛІК.

ШЛЯХ
ДЛЯ 

ТУ РЫС ТАЎ

На чаль нік 
фі лі яла 

«Грод на да рож нік» 
Ула дзі мір 
КА РОЛЬ.

Ад на са шмат лі кіх да рог, якія да гля дае 
КУП «Грод на абл дар буд», 

пра хо дзіць над Аў гус тоў скім ка на лам.

«ДАЙ СЦІ ДА КОЖ НА ГА ХУ ТА РА»

Ге не раль ны ды рэк тар Дзміт рый ВАЛ КО ВІЧ.

ПА ЧЫМ КІ ЛА МЕТР ТРАСЫ?
не вая апра цоў ка ці ін шая тэх на-

ло гія па ўзнаў лен ні да рож на га 

па крыц ця.

— Коль кі каш туе за ас фаль-

та ваць кі ла метр да ро гі?

— Ка пі таль ны ра монт ад на го 

кі ла мет ра ас фаль та бе тон най да-

ро гі сён ня каш туе ка ля 300 ты сяч 

руб лёў. Га вор ка ідзе пра на шы 

мяс цо выя да ро гі. Пер шая ка тэ го-

рыя бу дзе яшчэ да ра жэй шая. Пры 

ка пі таль ным ра мон це ро бяц ца

два плас ты ас фаль та бе то ну. 

А вось бя гу чы ра монт на па ло ву 

тан ней шы, бо не па тра буе двух 

плас тоў — да стат ко ва зра біць 

адзін, які вы раў ноў вае па крыц цё, 

і па верх не вую апра цоў ку.

Мно гім да во дзі ла ся на зі раць, як пра цу юць да рож ні кі. Зда ец-

ца, усё зра зу ме ла — ка ток ідзе па ас фаль та бе тон най су ме сі 

і раў няе яе. Аказ ва ец ца, на ра джэн не да ро гі — не та кі прос ты 

пра цэс, як зда ец ца на пер шы по гляд. Пра тэх на ло гію вы-

твор час ці рас каз вае на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра КУП 

«Грод на абл дар буд» Ула дзі мір ЦЫЛЬ КО.

«На аб лас ную Дош ку го на ру Гро дзен шчы ны за не се ны і наш ка лек тыў!» — 
ска заў на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па эка но мі цы Ула дзі мір ЦЫЛЬ КО.

У му зеі пра цоў най сла вы 
прад стаў ле ны рэд кія да ку мен ты 
і рэ чы, якія свед чаць 
пра ба га тую бія гра фію 
ка лек ты ву «Грод на абл дар бу да».


