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Ко лад на хоць і зна хо дзіц ца за со рак 
кі ла мет раў ад Брэс та, але ўсе вы го ды цы-
ві лі за цыі не як яшчэ з са вец кіх ча соў вёс ку 
па сту по ва абы хо дзяць. На прык лад, для 
мя не бы ло здзіў лен нем, што ў на се ле ным 
пунк це ні ко лі не бы ло пра вад но га ра дыё. 
А ця пер вось ня ма ін тэр нэ ту. «І не бу дзе» — 
ка тэ га рыч на ска за лі ў ра ён ным тэ ле ка ме, 
ні бы гэ та ся ло ў не чым пра ві ні ла ся пе рад 
на цы я наль ным апе ра та рам элект ра су-
вязі... Сю ды не хо дзіць ні я кі транс парт на-
ват раз на ты дзень. Ад блі жэй ша га пры-
пын ку на ша шы — тры кі ла мет ры. Праў да, 
ёсць кра ма, якую шмат ра зоў спра ба ва лі 
за крыць, але па куль што стар шы ня сель-
ска га Са ве та ад ста яў. З гэ тым усім жы ха ры, 
боль шасць з якіх пен сі я не ры, змі ры лі ся. 
А вось з да ро гай, з дзір ка мі ў мос це мі-
рыц ца не хо чуць.

Ад да ро гі Вы со кае — Воў чын да Ко лад на 
вя дзе не гра вій ка, не ас фаль та вая, а ў не-
чым асаб лі вая ніт ка да ро гі, якую ту тэй шыя 
жы ха ры за вуць «ар мян скі ас фальт». Ні бы-
та не ка лі, га доў 30—40 та му, бры га да ша-
баш ні каў з бы лой са вец кай рэс пуб лі кі па-
кла ла кры ху па доб нае на ас фальт па крыц-
цё, якое ўжо даў но ся бе вы чар па ла. Ямі ны 
ў да ро зе час ад ча су пад сы па юць, і яна 
сяк-так слу жыць. А вось мост — агуль ная 
бя да. Яго так са ма ча сам пад лат ва юць ра-
бот ні кі ДРБУ-137, а по тым зноў раз бі ва юць 
ма шы ны. Зра зу ме ла, гру за выя ма шы ны, 
трак та ры хо дзяць па ста ян на. Да ма га зі на 
не каль кі ра зоў на ты дзень ідзе аў та ма біль 
з пра дук та мі, па гра фі ку за хо дзіць смец ця-
воз, да дай це пры ват ны транс парт. Ад ным 
сло вам, мост це раз Пуль ву не пра стой вае. 
А вось ра ман та ваць яго не спя ша юц ца.

— Пра нас, му сіць, даў но за бы лі ся, — 
га во рыць жы хар ка вёс кі Лі дзія Асі пук. — 
Хоць не так нас і ма ла тут: па ста ян на пра-
жы вае 60 ча ла век, ле там, ка лі пры яз джа-
юць дзе ці, уну кі, пад цяг ва юц ца дач ні кі, 
на сель ніц тва, лі чы, па двой ва ец ца.

— Ка лі шэсць га доў та му на бы ва ла тут 
дом, бы ло спа дзя ван не, што неш та па леп-
шыц ца ў інф ра струк ту ры, по бач жа аб лас ны 

цэнтр, — да дае дач ні ца На тал ля Ліп ская. — 
Але за гэ ты час ні чо га не па мя ня ла ся, хі ба 
толь кі дзір кі ў мос це ста лі боль шыя.

Анас та сія Бас да пен сіі ад пра ца ва ла 
кал гас ным жы вё ла во дам. Ця пер тры мае 
ўлас ную гас па дар ку, жы ве з сям' ёй сы на. 
На ле та да ба бу лі час та пры яз джа юць і 
га рад скія ўну кі. Анас та сія Ула дзі мі ра ўна 
спа дзя ец ца, што да ро га ў іх усё ж бу дзе 
леп шая: «Ва ўсіх жа свае ма шы ны, шка да, 
псу юц ца яна па гэ тай да ро зе».

Стар шы ня Ага род ніц ка га сель ска га 
Са ве та Ба рыс ДА НІ ЛЮК га во рыць, што 
па ста ян на тры мае пы тан не на кант ро лі, пе-
ры я дыч на звяз ва ец ца з май страм ДРБУ-137, 
які ад каз вае за гэ ты ўчас так.

— Абя ца юць, ча ка ем. Вар та ска заць, 
што апош нім ча сам шмат зроб ле на па па-
ляп шэн ні да рог на тэ ры то рыі сель са ве та, — 
пра цяг вае Ба рыс Аляк санд ра віч. — З на-
прам ку Плян ты да Ага род ні каў вя дзец ца 
ра монт, у са міх Ага род ні ках пры ве дзе ны ў 
па ра дак мно гія ўчаст кі, у нас пра цуе ДЭУ-21. 
І ка ля су сед ня га Воў чы на вя дзец ца ра монт 
да ро гі. Лю дзі з Ко лад на ба чаць гэ та і ад-
чу ва юць ся бе па крыў джа ны мі, што да іх 
чар га не да хо дзіць.

На чаль нік Вы со ка ўска га ДРБУ-
137 КУП «Брэс табл дар буд» Юрый 
МУРАЎСКІ ска заў ка рэс пан дэн ту «МС» 
(26 чэр ве ня. — Аўт.), што зга да ны ўчас так 
да ро гі ра зам з мос там не ўва хо дзіць у пра-
гра му раз віц ця мяс цо вых да рог на бя гу чы 
пе ры яд. Па вод ле слоў Юрыя Ула дзі мі ра ві-
ча, хут ка бу дзе вярс тац ца па доб ная пра-
гра ма на бу ду чую пя ці год ку, мо жа, та ды 
да ро га бу дзе ўклю ча на. А па куль кі раў нік 
да рож най ар га ні за цыі па абя цаў у най блі-
жэй шы час ямі ны на мос це пад сы паць. Бу-
дзем спа дзя вац ца, бо лю дзі ча ка юць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Ка мя нец кі ра ён.

P.S. Ка лi ма тэ ры ял быў га то вы да дру ку, 
з вёс кi па ве да мi лi, што да рож нi кi пры сту-
пi лi да пад сып кi ўчаст ка да ро гi на мос це. 
Зна чыць, да ча ка лi ся?

Тра са М6 цал кам ад кры та 
пас ля рэ кан струк цыі. 
Тут дзей ні чае 
ча ты рох па лос ны рух, і, 
як ака за ла ся, пры ваб ная 
не толь кі са ма тра са, 
але і яе на ва кол ле. 
Са ры ен та вац ца 
ў гэ тым ася род дзі 
част ко ва да па мо гуць 
ін фар ма цый ныя 
зна кі — ту рыс тыч ныя, 
сэр віс ныя, гас ці ніч ныя... 
На магістралі іх 
на ліч ва ец ца больш за 50. 
Але час па тра буе больш 
іс тот на га па ды хо ду. І вось 
на пры кан цы ра мон ту 
да ро гі ўзнік ла ідэя 
ства рыць ін фар ма цый ную 
плат фор му, якая б 
да па ма га ла ўсім інтэрнэт-
ка рыс таль ні кам. Так на 
свет з'я ві ла ся ма біль ная 
пра гра ма М6.

Пра ект пад рых та ва ны 
бе ла рус кі мі пра гра міс та мі 
да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. 
Але гэ та толь кі па ча так 
ука ра нен ня но вай ма-
біль най сіс тэ мы. Га лоў ная 
за да ча — да па маг чы ту-
рыс там ары ен та вац ца на 
тра се М6. Пра гра ма як раз 
і да па мо жа ўба чыць най-
блі жэй шыя аб' ек ты, якія 
ці ка вяць кож на га па да-
рож ні ка і не аб ход ны яму.

Ды рэк тар ІТ-кам па ніі 
Фё дар Гро мак ад зна чыў, 
што ту рыс тыч ны «Аў та гід 
па да ро гах Гро дзен скай 
воб лас ці» да ступ ны для 
ка рыс таль ні каў Androіd 
і іOS у пра гра мах Google 
Play і AppStore з усіх пунк-
таў све ту. Спам па ваць 
гэ ты пра дукт мож на аў-
та ма тыч на па QR-ко дзе ці 
ўруч ную, на браў шы ў по-
шу ка ві ку «M6 Grodno».

— Усё ро біц ца для 
зруч нас ці ту рыс таў. Мы 

раз ліч ва ем, што з раз віц-
цем ма біль най пра гра мы 
ту рыс таў у рэ гі ё не ста не 
яшчэ больш, — пад крэс ліў 
на мес нік стар шы ні Гро-
дзен ска га абл вы кан ка ма 
Вік тар ЛІС КО ВІЧ. — Гэ та, у 
сваю чар гу, дае ім пульс для 
раз віц ця інф ра струк ту ры. 
Спа дзя ём ся, што ў хут кім 
ча се ўся Гро дзен ская воб-
ласць ста не для гру па вых 
ту рыс таў бяз ві за вай. Ства-
рэн не ма біль най пра гра-
мы — маг чы масць яшчэ раз 
пра дэ манст ра ваць гас цям 
ту рыс тыч ны па тэн цы ял і 
спрас ціць іх ванд ра ван не 
па рэ гі ё не.

Як дзей ні чае сіс тэ ма? 
Пас ля та го як пра гра ма 
ўста ля ва на, ка рыс таль нік 
трап ляе на га лоў ную ста-
рон ку, дзе ба чыць кар ту 
Гро дзен скай воб лас ці, 
на якую вы во дзіц ца стан 
на двор'я ў ад па вед нас ці 
з яго геа ла ка цы яй. У ме-
ню прад стаў ле ны ка та лог 
аб' ек таў — аў та за праў кі, 
гас ці ні цы, бан ка ма ты, аб'-
ек ты хар ча ван ня і ін шыя. 
Яны раз бі тыя па ка тэ го ры-
ях, уся го іх больш за 200, 
але сіс тэ ма ты за цыя да зва-
ляе ўсё хут ка знай сці. Да 
та го ж яны ад філь тра ва-
ныя, згод на з мес цам зна-

хо джан ня аба не нта. Пры 
вы ба ры аб' ек та мож на 
ўба чыць фо таз ды мак, ка-
рот кую ін фар ма цыю, рэй-
тынг. Яшчэ адзін важ ны 
пункт — зва рот ная су вязь, 
дзе ка рыс таль нік мо жа па-
кі нуць свой вод гук аб тым, 
дзе па бы ваў. У бу ду чым 
ува ход мож на здзейс ніць 
праз са цы яль ныя сет-
кі. Так са ма ка рыс таль нік 
змо жа сам пра па на ваць 
да ба віць аб' ект, яко га ня-
ма ў спі се.

Ця пер пра гра ма рас пра-
ца ва на для дзвюх моў — 
рус кай і бе ла рус кай. Але ў 
рэ гі ён едзе боль шасць ту-
рыс таў-су се дзяў — з Літ вы і 
Поль шчы. Та му не аб ход на 
па шы рыць моў ны кан тэнт. 
Па сло вах рас пра цоў шчы-
каў, гэ тыя мо ман ты бу дуць 
улі ча ны. Бы ло ад зна ча на, 
што пра гра ма ста не доб рым 
ары ен ці рам для пе ра воз чы-
каў і па вы сіць якасць аб слу-
гоў ван ня па са жы раў.

У бу ду чым усе аў та да-
ро гі Гро дзен скай воб лас-
ці бу дуць уклю ча ны ў гэ ты 
элект рон ны пра дукт. Ана-
ла гіч ны аў та гід рых ту ец ца 
ў ма гіст ра ту ры ГрДзУ для 
зруч най ванд роў кі па Аў-
гус тоў скім ка нале.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЁСЦЬ ПРАБ ЛЕ МА

Як дзір ка ў мос цеЯк дзір ка ў мос це
Жы ха ры вёс кі Ко лад на даў но ча ка юць ра мон ту да ро гі

ТРА СА ТРА СА 
Ў ЛІЧ БА ВЫМ Ў ЛІЧ БА ВЫМ 

ФАР МА ЦЕФАР МА ЦЕ
У аў та ма гіст ра лі М6 Грод на — Мінск з'я ві ла ся пер шая 

ў Бе ла ру сі ма біль ная ту рыс тыч ная пра гра ма

і ўтрыман не мяс цо вых 
да рог і ву ліц у Ба ра на віц-
кім ра ё не 3,9 міль ё на руб-
лёў. З іх 2,3 міль ё на руб-
лёў вы дзе ляць на ра монт 
да рог, 1,1 міль ё на руб лёў 
на іх утры ман не (ямач ны 
ра монт, пад сып ка, грэй-
дзі ра ван не), а 422,3 ты ся-
чы руб лёў на ўтры ман не 
і ра монт ву ліц у сель скіх 
на се ле ных пунк тах.

Пра цяг ласць сет кі мяс-
цо вых аў та ма біль ных да-
рог у Ба ра на віц кім ра ё не 
скла дае 675 кі ла мет раў, 
з іх 449 кі ла мет раў — ас-
фаль та бе тон ныя.

Пла ну ец ца за ас фаль-
та ваць гра вій ны ўчас так 
да ро гі ў 0,5 кі ла мет ра па 
вёс цы Аль се ві чы і пад' езд 
да вёс кі Гін ца ві чы пра цяг-
лас цю ў адзін кі ла метр. 

Но вае па крыц цё па кла-
дуць на шас ці ўчаст ках 
ас фаль та бе тон ных да рог 
агуль най пра цяг лас цю 
13,7 кі ла мет ра. Акра мя гэ-
та га, аб но вяць дзве да ро гі 
з гра вій ным па крыц цём, 
якія злу ча юць аг ра га ра док 
Ара баў шчы на з вёс кай 
Стан ке ві чы, а так са ма па-
між на се ле ны мі пунк та мі 
Ляс ная, Гу та і Уцёс. Да дат-
ко ва ў 2019 го дзе пла ну-
ец ца па клас ці ас фальт на 
участ ках ву ліц Са до вая і 
Со неч ная ў вёс цы Ру сі но.

У Мін ску ство раць 
«цёп лую» да ро гу

Да рож нае па крыц цё 
з па да грэ вам на пло шчы 
Пе ра мо гі пла ну юць зра-
біць мін скія да рож ні кі. 

Пра гэ та па ве да міў ды-
рэк тар «Гар ра маў та да-
ра» Мін гар вы кан ка ма 
Дзя ніс ГЛІН СКІ.

Да 75-й га да ві ны Пе ра-
мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не (да 9 мая 2020 го-
да) ад най мен ную пло шчу 
ча кае сур' ёз ны ра монт. 
Ся род пла наў да рож ні-
каў — зра біць на пло шчы 
па да грэў да рож на га па-
крыц ця. Як ме на ві та бу-
дзе ажыц цёў ле ны гэ ты 
пра ект, ды рэк тар «Гар-
ра маў та да ра» па куль не 
змог ад ка заць, толь кі 
да даў, што ў най блі жэй-
шы час пра ек ці роў шчы кі 
зой муц ца рас пра цоў кай 
пы тан ня, «мо жа быць, 
па да грэў ад Веч на га агню 
не як пры ду ма юць». Сё ле-
та спе цы я ліс ты па він ны 

пры сту піць да рас пра цоў-
кі пра ек та, а ў на ступ ным 
го дзе пач нец ца яго рэа-
лі за цыя.

Да кры чац ца 
да «ня бё саў»

Аў та ма бі ліс ты збі ра-
юць под пі сы су праць па-
сы пан ня да рог шчэ бе нем 
у якас ці ра мон ту. Яны про-
сяць спы ніць па сы паць 
да ро гі дру зам за мест іх 
паў на вар тас на га ра мон ту 
ў пе ты цыі, якая ня даў на 
з'я ві ла ся ў се ці ве. У тых, 
хто пад пі саў ся, ёсць свае 
ар гу мен ты. Па сы пан не 
шчэ бе нем вя дзе да па-
шко джан ня транс парт ных 
срод каў, бо ка мя ні на ват 
пры не вя лі кай хут ка сці ру-
ху транс парт на га срод ку 

ры ка шэ цяць, псу юць ку-
заў з-за ско лаў, ува гну тас-
цяў, дра пін на фар бе, так-
са ма трап ля юць у ла ба вое 
шкло, што пры во дзіць да 
рас ко лін і не аб ход нас ці іх 
за ме ны.

«Так са ма не ма ла важ-
ным лі чым, што ка мя ні, 
якія вы ля та юць з-пад ко-
лаў, трап ля юць на або-
чы ну і мо гуць траў ма ваць 
там пе ша хо даў і ве ла сі-
пе дыс таў, — га во рыц ца ў 
зва ро це. — На гэ тыя дзе ян-
ні па «ра мон це да рог» вы-
лу ча юц ца не ма лыя срод кі, 
у тым лі ку і з да рож на га 
збо ру, які вы плач ва юць 
усе ўла даль ні кі транс-
парт ных срод каў, пры 
гэ тым па ляп шэн ня якас ці 
да рож на га па крыц ця не 
ад бы ва ец ца».

А як у іх?
Ці ка вы во пыт фі наў. 

У іх ня ма ямач на га ра мон-
ту. Яны не ла та юць участ кі, 
а пе ра кла да юць ас фальт 
цал кам. І яшчэ адзін моц ны 
бок — паш пар ты за цыя да-
рог. У Фін лян дыі дак лад на 
ве да юць, якая кан струк-
цыя той ці ін шай да рож най 
«воп рат кі», яе пруг касць 
і тры ва ласць. Уся гэ тая ін-
фар ма цыя за хоў ва ец ца ў 
дзяр жаў най кам п'ю тар най 
ба зе. Спе цы я ліс ты, якія 
скла да юць пла ны ра бот, 
мо гуць у гэ тай ба зе да ве-
дац ца, ка лі быў па бу да ва ны 
да рож ны ўчас так, у якім го-
дзе ён апош ні раз ра ман та-
ваў ся і які яго знос. Нам бы 
так са ма та кі сур' ёз ны па ды-
ход не пе ра шко дзіў бы.

Сяр гей КУР КАЧ.

да да ро гі з па да грэ вамда да ро гі з па да грэ вам
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