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Дзе ля раз віц ця Дзе ля раз віц ця 
транс парт на га транс парт на га 

па тэн цы я лупа тэн цы я лу
На гэ тым тыд ні пад кі раў ніц твам стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні Аляк санд ра 
Па пко ва ад бы ла ся на ра да па пы тан нях ар га ні за цыі 
і пра вя дзен ня на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі 
на тэ му «Аб раз віц ці транс парт на га па тэн цы я лу 
і ма дэр ні за цыі транс парт най інф ра струк ту ры 
Са юз най дзяр жа вы».

Як па ве дам ляе сайт верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар-
ла мен та, ме ра пры ем ства за пла на ва на ў рам ках пад рых-
тоў кі да па ся джэн ня Між пар ла менц кай ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі па між рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве, якое прой дзе 
ў лі пе ні 2019 го да ў Санкт-Пе цяр бур гу пад час VІ Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. Удзель ні кі на ра ды раз гле дзе лі 
перс пек тыў ныя кі рун кі раз віц ця і эфек тыў на га функ цы я-
на ван ня транс парт на га комп лек су Бе ла ру сі і Ра сіі.

У ме ра пры ем стве пры ня лі ўдзел стар шы ня Прэ зі ды-
у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Ула дзі мір 
Гу са коў, мі ністр транс пар ту і ка му ні ка цый Аляк сей Аў ра-
мен ка, на чаль нік Бе ла рус кай чы гун кі Ула дзі мір Ма ро заў, 
чле ны Бю ро Прэ зі ды у ма і кі раў ні кі шэ ра гу на ву ко вых 
уста ноў і ін сты ту таў НАН Бе ла ру сі, ра бот ні кі мі ніс тэр-
стваў і ін шыя.

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ?

Гра мад скія са ве ты Гра мад скія са ве ты 
вы зна чаць пры яры тэ тывы зна чаць пры яры тэ ты
Якім чы нам ажыц цяў ля ец ца мяс цо вае кі ра ван не 
і са ма кі ра ван не ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь — не на па пе ры, 
а ў рэ аль ным жыц ці? Чле ны Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це вы еха лі 
ў Свет ла гор скі ра ён, што на Го мель шчы не, і па ці ка ві лі ся 
прак ты кай пры мя нен ня профільнага За ко на. 
Да рэ чы, ён быў пры ня ты ў 2010 го дзе і ця пер, ка жа 
стар шы ня ка мі сіі Ле а нід ЦУП РЫК, раз мо ва ідзе 
аб удас ка наль ван ні за ка на даў ча га ак та.

— У за ко не вы раз на па дзе ле ны паў на моц твы га лін 
ула ды, але жыц цё пра цяг ва ец ца.

У наш час мы рых ту ем зме ны ў за кон, і важ на па ба-
чыць і па чуць тое, чым жы вуць лю дзі ў глы бін цы. На коль-
кі мяс цо выя сель вы кан ка мы аказ ва юць са дзей ні чан не 
са цы яль на-эка на міч на му раз віц цю рэ гі ё на? Мы ба чым, 
што на ват ва ўмо вах да во лі аб ме жа ва ных рэ сур саў сён ня 
шмат ро біц ца для та го, каб гра ма дзя не жы лі кам форт на. 
Між тым мы ма ла ка рыс та ем ся маг чы мас цю аб' яд нан ня 
ў аса цы я цыі для вы ра шэн ня агуль ных мэт. Мо жа, нам 
трэ ба бы ло б у на се ле ных пунк тах абі раць, акра мя ста-
рас ты, яшчэ і гра мад скія са ве ты? У іх увай шлі б лю дзі 
най больш па ва жа ныя, здоль ныя ана лі тыч на ду маць. Пе-
рад імі ста я ла б за да ча — вы зна чыць пры яры тэ ты раз віц-
ця кан крэт на га на се ле на га пунк та. На прык лад: бу да ваць 
да ро гу, га ра док для дзя цей ці ганд лё вы пункт? Да рэ чы, 
стар шы ні са ве таў маг лі б аб' яд нац ца ў рэ гі я наль ны са вет. 
Гэ та адзін з ва ры ян таў эфек тыў най ра бо ты на мес цах, які 
мы пра пра цоў ва ем.

Ле а нід Цуп рык агу чыў яшчэ адзін кі ру нак раз віц ця на 
вёс цы, які б мог па са дзей ні чаць за ма ца ван ню лю дзей 
там, дзе яны на ра дзі лі ся. Ён лі чыць, што лю дзям важ на 
даць маг чы масць за раб ляць гро шы па мес цы пра жы ван-
ня, а ўла дам спры яць та му, каб яны ме лі ней кія ма лыя 
срод кі вы твор час ці:

— Каб, на прык лад, сям'я ці не каль кі сем' яў аб' яд на лі ся 
і пе ра пра цоў ва лі ра зам буль бу ці га род ні ну — на сер ты-
фі ка ва ным аб ста ля ван ні, што да зво лі ла б на кі роў ваць 
гэ ту пра дук цыю ў ганд лё выя сет кі. У спад чы ну пад рас та-
ю ча му па ка лен ню да ста ва лі ся б не толь кі дом і зям ля, але 
і срод кі вы твор час ці, улас насць, якая ства рае пры бы так. 
Гэ та б ума цоў ва ла ся мей ныя ад но сі ны і жа дан не жыць і 
пра ца ваць на сва ёй зям лі.

І яшчэ ад ну праб ле му Ле а нід Аляк санд ра віч агу чыў як 
по ле для аб мер ка ван ня. Раз мо ва пра ўзгад нен не нор-
маў, звя за ных з доб ра ўпа рад ка ван нем і пры вя дзен нем 
у на леж ны са ні тар ны стан не толь кі тых зя мель, якія зна-
хо дзяц ца ў ва ло дан ні ўлас ні каў ці ад ве дзе ны прад пры-
ем ствам і ар га ні за цы ям, але і пры лег лых тэ ры то рый:

— Га вор ка ідзе аб утры ман ні ў пры дат ным ста но ві-
шчы пры лег лых зя мель ных участ каў за кошт прад пры-
ем стваў, ар га ні за цый і гра ма дзян. Ці трэ ба нам та кую 
нор му за ма цоў ваць у за ко не? Як гэ та бу дзе ад бы вац ца? 
Якая мо жа быць рэ ак цыя на сель ніц тва? Тут уз ні кае шмат 
спрэч ных пы тан няў па ўдзе ле ў гэ тым пра цэ се ша ра го-
вых жы ха роў — ула даль ні каў улас ных да моў, дач ных 
та ва рыст ваў, ка а пе ра ты ваў і ка лек ты ваў ін ды ві ду аль ных 
за бу доў шчы каў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

У сі ту а цыі, ка лі бюд жэт ных срод каў 
не да стат ко ва, ула ды Гро дзен ска га 
ра ё на шу ка юць ін шыя шля хі. 
Ака за ла ся, што перс пек ты ва ёсць. Вось 
ужо не каль кі га доў, як ра ён плён на 
су пра цоў ні чае з поль скі мі парт нёра мі 
па доб ра ўпа рад ка ван ні па меж ных 
тэ ры то рый. Два «да рож ныя» пра ек ты 
за вяр шы лі ся не каль кі га доў та му, 
цяпер на чар зе яшчэ ча ты ры.

Гро дзен скі рэ гі ён мае вы гад нае 
геа гра фіч нае ста но ві шча і шы ро кую 
сет ку па меж ных пунк таў про пус ку, 
што спры яе на ладж ван ню су вя зяў з 
поль скі мі парт нё ра мі. Най боль шы 
рух, вя до ма, на аў та ма гіст ра лях. Та-
му па пу ляр ны мі ста но вяц ца пра ек ты, 
якія да па ма га юць раз ві ваць транс-
парт ную інф ра струк ту ру.

У рам ках пра гра мы «Поль шча — 
Бе ла русь — Укра і на» ўжо рэа лі за ва на 
два пра ек ты на су му 2,4 міль ё на руб-
лёў. За гэ тыя срод кі ад ра ман та ва на 

18 кі ла мет раў да рож на га па лат на. Гэ та 
два ўчаст кі да рог, адзін з якіх вя дзе 
не па срэд на да поль скай мя жы, дру-
гі — да Аў гус тоў ска га ка на ла. Так са ма 
ўста ноў ле ны па віль ё ны на пры пын-
ках, доб ра ўпа рад ка ва ны ад хо ны і 
з'ез ды. На прад пры ем стве «Грод на-
абл дар буд» рас ка за лі, што тра са ста ла 
шы рэй шая, поў нас цю пе ра кла дзе на 
ас фаль та бе тон нае па крыц цё.

Сель скія ўла ды со чаць за па рад-
кам на пры да рож ных па ло сах. Ра бот-
ні кі па азе ля нен ні вя дуць са ні тар ную 
ачыст ку, на зі ра юць, каб не бы лі па-
шко джа ны шыль ды і зна кі.

Сё ле та Гро дзен скі ра ён пра цяг вае 
«да рож ную» тэ му. На чар го вы этап 
пра гра мы бы ло за яў ле на аж но восем 
пра ек таў. І хоць кан ку рэн цыя атры-
малася да во лі вя лі кая, гро дзен цы са 
сва і мі поль скі мі парт нё ра мі змаг лі 
«аба ра ніць» чатыры пра ек ты.

Як ад зна чыў стар шы ня Гро дзен-
ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 

Ігар ЛЯ БЕЦ КІ, усе яны да ты чац ца па-
ляп шэн ня ўчаст каў да рог, што вя дуць 
на Аў гус тоў скі ка нал ці зна хо дзяц ца 
па блі зу. Агуль ная пра цяг ласць — ка-
ля 30 кі ла мет раў.

Но вы ту рыс тыч ны брэнд гро дзен-
цаў, Аў гус тоў скі ка нал, пры ваб ны для 
за меж ні каў, у пер шую чар гу поль скіх 
ту рыс таў. Са дзей ні чае па шы рэн ню 
су вя зяў і бяз ві за вая зо на ка на ла. Та-
му важ на, каб да ро гі тут бы лі ў доб-
рым ста не.

Агуль ны бюд жэт бе ла рус ка га бо-
ку — амаль чатыры міль ё ны еў ра. 
Па ўсіх пра ек тах атры ма ны пер шыя 
тран шы, якія ўжо за свое ны. Як рас-
тлу ма чыў Ігар Ля бец кі, срод кі пай шлі 
на бу даў ніц тва да рог, на быц цё но вай 
тэх ні кі, ін фар ма цый ных зна каў. У на-
ва кол лі лю дзі куп ля юць участ кі, ства-
ра юць аг ра ся дзі бы. Доб рыя да ро гі 
да юць штур шок раз віц цю іні цы я тыў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Праз па сё лак Па ры чы ў Свет ла гор скім ра ё не пра хо дзіць 
рэс пуб лі кан ская тра са Р82. Ме на ві та на ёй ця пер 
ад бы ва юц ца ра монт ныя ра бо ты. У гэ ты ж час мяс цо выя 
да ро гі толь кі ня даў на на бы лі гас па да ра.

Стар шы ня Па рыц ка га сель ска га Са ве та дэ пу та таў 
Аляк сандр ЦАЛ КО рас каз вае, што ле тась пас ля зва ро-
таў гра ма дзян і з да па мо гай мяс цо вых ула д агуль ны мі 
на ма ган ня мі зра бі лі доб ра ўпа рад ка ван не Май скай пло-
шчы — у цэнт ры Па ры чаў. Там да юбі лею па сёл ка част ко ва 
па кла лі ас фальт. На гэ тыя мэ ты бы лі вы ка ры ста ны і срод кі, 
за роб ле ныя пад час су бот ні ка. Між тым гро шай, каб ад ра-
ман та ваць пло шчу цал кам, не ха пі ла.

— Ця пер да ро гі мяс цо ва га зна чэн ня бу дуць ра ман та ваць 
спе цы я ліс ты, — ра ду ец ца Аляк сандр Фё да ра віч. — А да ро гі 
на ша га га рад ско га па сёл ка зна хо дзяц ца на аб слу гоў ван ні 
ка му наль ных служ баў. Мы з імі цес на су пра цоў ні ча ем і 
імк нём ся па пя рэ дзіць скар гі. Вя дуц ца па сту по ва ра монт ныя 
ра бо ты. Ка неш не, скла да на з но вым па крыц цём ас фаль-
там, але ж ро бяць ямачны ра монт, а грун та выя да ро гі грэй-
дзі ру юц ца мі ні мум раз у квар тал, а бы вае і час цей.

У су сед нім Чыр ка віц кім сель са ве це так са ма за да во ле-
ны, што сё ле та ўсе да ро гі пе ра да дзе ны на ба ланс мяс цо-
ва му ДРБУ-207 — фі лі ялу КПРБУП «Го мель абл дар буд».

— Доб ра, што хоць гас па дар вы зна чыў ся, — ад зна-
чае стар шы ня Чыр ка віц ка га сель са ве та Ула дзі мір 
ЛАХАР ДАЎ. — Але па куль фі нан са ван не не вы дзе ле на, 
яшчэ бу дзем па ку та ваць. Да гэ та га го да не ка то рыя да ро гі 
ўво гу ле ні на чы ім ба лан се не зна хо дзі лі ся. Ні хто не ха цеў 
ні ра ман та ваць, ні грэй дзі ра ваць, ні чыс ціць. Звы чай на 
ра біць усё гэ та да па ма га ла мяс цо вая гас па дар ка.

Між тым у не вя лі кім і кам пакт ным Свет ла гор скім раё не 
ка ля 700 кіламетраў да рог мяс цо ва га зна чэн ня. Па сут нас-
ці, гэ та ву лі цы ў на се ле ных пунк тах. Ця пер яны пе рай шлі 

ў аб лас ную ўлас насць. Та му імі бу дуць зай мац ца ра ён ныя 
струк ту ры ка му наль на га пра ект на-ра монт на-бу даў ні ча га 
ўні тар на га прад пры ем ства «Го мель абл дар буд».

— Бя гу чы ра монт ужо ажыц цяў ля ец ца — пра во дзіц ца 
грэй дзі ра ван не ці ям ачны ра монт, — рас тлу мач вае на мес-
нік стар шы ні Свет ла гор ска га рай вы кан ка ма Дзміт рый 
ША БЕТ НІК. — А больш сур' ёз ныя пы тан ні — у ад па вед нас ці 
з іх пла на мі. Прэм'ер-мі ністр Сяр гей Ру мас, які быў ня даў на 
ў Свет ла гор ску, даў да ру чэн не Го мель ска му абл вы кан ка му 
сё ле та зра біць ка пі таль ны ра монт на трох сур' ёз ных ар тэ ры-
ях го ра да — ву лі цах Свярд ло ва, Авія цый най і Ша шэй най... 
Але фі нан са ван ня на гэ та па куль ня ма. Ня ма і сур' ёз най 
пра гра мы, якая да зво лі ла б ба чыць перс пек ты вы раз віц ця 
да рож най сет кі на не каль кі га доў. У лю бым вы пад ку па-
стаў ле ную за да чу трэ ба вы кон ваць. Скар гі, якія ўз ні ка юць 
па ста не да рог, ка неш не, мы зды ма ем — рэ агу ем на са мыя 
вост рыя праб ле мы. Але ж ка пі таль на сё ле та ад ра ман та ва лі 
толь кі ад ну да ро гу — да аг ра га рад ка Дуб ро ва ў Мі ка ла еў-
скім сель са ве це. Гла баль на праб ле му мож на вы ра шыць 
толь кі вы дзя лен нем ней кіх сур' ёз ных срод каў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра.

РА ШЭН НІ

«МА ГІСТ РАЛЬ НЫЯ» ПРА ЕК ТЫ«МА ГІСТ РАЛЬ НЫЯ» ПРА ЕК ТЫ
Дзе мяс цо выя ўла ды зна хо дзяць срод кі для ра мон ту да рог

ГАС ПА ДАР СКІ ПА ДЫ ХОДГАС ПА ДАР СКІ ПА ДЫ ХОД

Адзін да пя ці
У на шай кра і не ска рэк-

та ва на Дзяр жаў ная пра-
гра ма па раз віц ці і ўтры-
ман ні аў та ма біль ных да рог 
на 2017—2020 га ды. Ад па-
вед ную па ста но ву пад пі саў 
Са вет Мі ніст раў.

Мэ тай Дзяр жаў най пра-
гра мы з'яў ля ец ца па ляп-
шэн не якас ных па каз чы каў 
аў та ма біль ных да рог агуль-
на га ка ры стан ня. Згод на 
з да ку мен там, пра гра ма 
скла да ец ца з двух раз дзе-
лаў, дзе па дзе ле на фі нан-
са ван не рэс пуб лі кан скіх і 
мяс цо вых аў та ма біль ных 
да рог. Уся го на да рож ную 
гас па дар ку кра і ны пла ну-

юць вы дзе ліць пяць міль-
яр даў 411 міль ё наў руб лёў.

На раз віц цё і ўтры ман не 
рэс пуб лі кан скіх аў та ма біль-
ных да рог пой дзе ча ты ры 
міль яр ды руб лёў. Не менш 
за 10 % срод каў бу дзе на кі-
ра ва на на ўтры ман не мас тоў 
і пу цеп ра во даў. Пра гра май 
пра ду гле джа ны рэ кан струк-
цыя і ўзвя дзен не 415,9 кі ла-
мет ра рэс пуб лі кан скіх аў-
та ма біль ных да рог, у тым 
лі ку 276,2 кі ла мет ра да рог 
па па ра мет рах І ка тэ го рыі з 
да вя дзен нем іх да між на-
род ных стан дар таў. Пра-
ду гледж ва ец ца па вя лі чыць 
хут кас ны рэ жым на пра ця гу 
не менш як 1617 кі ла мет раў 
рэс пуб лі кан скіх аў та ма біль-
ных да рог.

Акра мя та го, Дзяр жаў-
най пра гра май пра ду гле-

джа на па шы рэн не сет кі 
плат ных аў та ма біль ных 
да рог. Бу дзе ўве дзе на пла-
та за пра езд транс парт ных 
срод каў на ўсім пра ця гу да-
ро гі М6/Е28 Мінск—Грод-
на—мя жа Поль шчы (Бруз-
гі) пас ля яе рэ кан струк цыі 
і на ўчаст ку да ро гі Р28 
Мінск—Ма ла дзеч на—На-
рач. Да 2021 го да пра цяг-
ласць плат ных аў та ма біль-
ных да рог скла дзе 1786 кі-
ла мет раў.

На рэ кан струк цыю, 
ра монт і ўтры ман не мяс-
цо вых аў та ма біль ных 
да рог пла ну юць вы дзе-
ліць 1,4 міль яр да руб лёў. 
Гэ тыя срод кі пой дуць у 
тым лі ку на ра монт і рэ-
кан струк цыю не менш як 
сем ты сяч кіламетраў мяс-
цо вых аў та ма біль ных да-

рог. За пла на ва на пра вес-
ці бя гу чы ра монт 6 ты сяч 
384 км да рог, ка пі таль ны 
ра монт — 581,3 кіламетра 
да рог, рэ кан струк цыю і бу-
даў ніц тва — 34 кіламетраў 
да рог.

Так са ма бу дуць ад ра-
ман та ва ныя 1 ты ся ча 589 па-
гон ных мет раў мас тоў і пу-
цеп ра во даў, пра ве дзе ны 
кап ра монт 627,6 па гон на га 
мет ра мас тоў і пу цеп ра-
во даў, пра ду гледж ва ец ца 
рэ кан стру я ваць і ўзвес ці 
718,3 па гон на га мет ра мас-
тоў і пу цеп ра во даў.

Амаль 
чатыры міль ё ны — 
на ра ён

Уся го пла ну ец ца выдзе-
ліць сё ле та на ра монт 

Ад ямач на га ра мон туАд ямач на га ра мон ту

(Заканчэнне. Пачатак 
на 1-й стар. «МС».)

Жы ха ры ў Па ры чах 
з ве цяр ком 

пе ра мя шча юц ца на 
жа лез ных ко нях.


