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УСЕ ДА РО ГІ УСЕ ДА РО ГІ 
ВАЖ НЫЯВАЖ НЫЯ

У Ві цеб скай воб лас ці пра цяг ласць мяс цо вых 
аў та да рог — больш за 15 ты сяч кі ла мет раў

З іх 78,3 % — з цвёр дым па крыц цём 
(даў жы нёй — ка ля 11,7 ты ся чы км). 
Ад па вед на ас тат нія — грун та выя 
да ро гі. І ўсе яны на ба лан се КУП 
«Ві цеб скабл дар буд».

Для па раў на ння, пра цяг ласць рэс пуб лі-
кан скіх аў та ма біль ных да рог — ка ля трох 
ты сяч кі ла мет раў. За іх ад каз вае РУП «Ві-
цеб скаў та дар».

Між ін шым, на аў та да ро гах зна хо дзіц ца 
1229 мас та вых збу да ван няў пра цяг лас цю 
33,8 ты ся чы па гон ных мет раў і шэ раг ін-
шых пры ста са ван няў і збу да ван няў. Згод на 
з дзярж пра гра май па раз віц ці і ўтры ман ні 
аў та ма біль ных да рог на 2017—2020 га ды, 
за цвер джа най па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 
ад 18 ве рас ня 2017 го да № 699, вы зна ча ны 
ўчаст кі мяс цо вых да рог для пра вя дзен ня 
пер ша чар го вых ра монт ных ра бот.

Па вод ле ін фар ма цыі абл вы кан ка ма, пла-
ну ец ца ад ра ман та ваць і рэ кан стру я ваць не 
менш за 879,8 км. У тым лі ку ка пі таль на — 
16 км. Плюс — ка ля двац ца ці па гон ных мет-
раў мас тоў.

Да на ступ на га го да пла ну ец ца за вяр шыць 
ра монт аў та да рог воб лас ці, якія за бяс печ-
ва юць пад' ез ды ад ра ён ных цэнт раў да аг-
ра га рад коў.

Стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та-
таў Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ па ста ян на на-
гад вае ка ле гам з рэ гі ё наў, што і да ро гі па він-
ны быць у цэнт ры ўва гі. Гэ та — ад на з за дач 
дзей нас ці мяс цо вай прад стаў ні чай ула ды. 
І нель га са ма ўхі ляц ца ў гэ тым пы тан ні, пе-
ра клад ва ю чы ад каз насць на вы кан ка мы. Па 
да ро гах у да лё кія вёс кі пры яз джа юць аў та-
лаў кі, бы тоў кі на ко лах, «хут кая», па жар ныя 
аў то і гэ так да лей. Та кім чы нам, гэ тыя «ар тэ-
рыі» спры я юць у пад тры ман ні са цы яль ных 
стан дар таў.

Ці ка ва, як ба чыц ца да рож нае пы тан не ў 
глы бін цы? Ула дзі мір Ця рэнць еў лі чыць, што 
Дуб ро вен скі ра ён — доб ры прык лад та го, як 
трэ ба раз ві вац ца. У пры ват нас ці, пас ля «Да-
жы нак», якія прай шлі тут два га ды та му, мно-
гае ро біц ца для доб ра ўпа рад ка ван ня, ства-
рэн ня доб рых умоў для ту тэй шых жы ха роў.

Стар шы ня Дуб ро вен ска га рай са ве та 
дэ пу та таў Але на ЦІ ХА НА ВА кан ста та ва-
ла, што пра цяг ласць тра сы М1 на тэ ры то рыі 
ра ё на ка ля 29 км. Ста ра юц ца на доб рым 
уз роў ні пад трым лі ваць стан ін шых да рог. 
На прык лад, ёсць так зва ная ста рая Сма лен-
ская да ро га — бы лы Ка ця ры нін скі тракт. Яе 
пра цяг ласць у ра ё не пры клад на 30 км.

Стар шы ня ад зна чы ла, што кі раў нік мяс-
цо вай да рож най ар га ні за цыі — ДРБУ № 108, 
фі лі яла КУП «Ві цеб скабл дар буд» Ула дзі мір 
Чан та рыц кі — дэ пу тат рай са ве та. Та му ад чу-
вае двай ную ад каз насць, каб ра ён быў прэ-
зен та бель ны і ўтуль ны для пра жы ван ня.

Шмат ува гі Дуб ро вен шчы не ўдзя ляе і 
кі раў нік РУП «Ві цеб скаў та дар» Ула дзі мір 
Мац ве еў.

Мяс цо выя да ро гі, між ін шым, аб слу гоў-
вае і ка му наль нае ўні тар нае прад пры ем ства, 
якое два га ды та му ства ры лі пры Ма ла ба-
хаў скім сель са ве це. Ся род тэх ні кі КУП ёсць 
два трак та ры, на ве сы для рас чыст кі сне гу. 
Мо гуць пад чыс ціць да ро гу, пад сы паць, аб-
ка сіць ву лі цы на се ле ных пунк таў і гэ так да-
лей. Да па ма га юць доб ра ўпа рад коў ваць і 
пад трым лі ваць да ро гі ў доб рым ста не і на 
тэ ры то рыі ін шых сель са ве таў.

Праб ле ма недастатковай апе ра тыў нас ці 
ў на вя дзен ні па рад ку на дарогах і ка ля іх і 
ка ар ды на цыі дзе ян няў палягае ў тым, што ву-
лі цы ў глы бін цы зна хо дзяц ца на ба лан се роз-
ных ар га ні за цый. За цэнт раль ныя ад каз вае 
ДРБУ (фі нан са ван не з аб лас но га бюд жэ ту), 
а за су сед нія, па між два ра мі, — ЖКГ (за кошт 
гро шай сель са ве таў). Гэ та праб ле ма, якая 
быц цам бы і не вель мі грун тоў ная, але часам 
мяс цо вым жы ха рам не зу сім зра зу ме ла: ча му 
ад ну ву лі цу пры бра лі, пад сы па лі, вы чыс ці лі 
там снег, а по бач — не спя ша юц ца.

У ра ё не, як пад крэс лі вае стар шы ня, аў-
ра лу ў да рож ным пы тан ні ня ма. Праб ле мы 
вы ра ша юц ца пла на ва і мэ та на кі ра ва на.

Га лоў нае, на што не раз звяр таў ува гу 
Прэ зі дэнт, зра біць усе да ро гі ў кра і не, якая 
зна хо дзіц ца ў цэнт ры Еў ро пы, год ны мі ў сэн-
се якас ці, бяс пе кі і пры да рож на га сэр ві су.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Гіс та рыч ны цэнтр Ма гі лё ва — гэ та вуз кія 
ву лі цы, бліз ка раз ме шча ныя да да ро гі 
да мы. У га дзі ну пік амаль не раз' ехац ца. 
Ву лі ца Бот кі на як раз у лі ку та кіх. Яна 
пра хо дзіць па між га рад ской баль ні цай 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі і кру тым 
аб ры вам. Гэ тай пра сто ры ледзь ха пі ла 
на двух па лос ную да ро гу і не вя лі кія 
тра ту а ры з двух ба коў. Але і без та го 
гэ ты вуз кі ка лі дор па мян ша ец ца з-за 
сты хій ных ста я нак. Гэ та пе ра шка джае 
ру ху гра мад ска га транс пар ту і ства рае 
не бяс пе ку для гра ма дзян, звяр тае ўва гу 
стар шы ня ву ліч на га ка мі тэ та мік ра зо ны 
Пад гор ная — Пад мі кол ле Аляк сандр 
ПІ КУ ЛЯ. Ён прый шоў у кар пункт 
«Звяз ды» па да па мо гу.

Каб зра зу мець, на коль кі вост ра тут 
ста іць праб ле ма, да стат ко ва ад ной чы 
па бы ваць на гэ тым мес цы. Част ка тра-
ту а ра вы ка рыс тоў ва ец ца пад пар коў ку, 
днём тут ня ма амаль ні вод на га воль на га 
мес ца. Ну а той, ка му яго не ха пі ла, пар-
ку ец ца як прый дзец ца. Кі дае ма шы ну на 
ўскрай ку да ро гі і ідзе па сва іх спра вах. 
Каб аб' ехаць гэ тыя пе ра шко ды, кі роў цам 
да во дзіц ца ла ві ра ваць, амаль пра ціс ка-
ю чы ся па між ма шы на мі. Тут жа пра ля гае 
марш рут аў то бу са № 39. І трэ ба вя лі кае 
май стэр ства, каб гэ тай вя лі кай ма шы не 

пра ехаць ні ко га не за ча піў шы. Ту тэй шыя 
жы ха ры ка жуць, што аў то бус з-за вя лі-
кай коль кас ці пры пар ка ва ных ма шын не 
заў сё ды мо жа пра ціс нуц ца да пры пын ку, 
і бы вае, што ад чы няе дзве ры для па са-
жы раў ледзь не па ся род ву лі цы. Лю дзям 
гэ та не па да ба ец ца, бо ры зы ку юць усе. 
Ве да ю чы, які пра біў ны ў іх стар шы ня ву-
ліч ка ма, жы ха ры перш-на перш ідуць да 
яго. А ён ра зам з най больш ак тыў ны мі 
прад стаў ні ка мі мік ра зо ны штур муе ка-
бі не ты ад каз ных чы ноў ні каў.

— Упер шы ню мы ра зам з прад стаў ні-
ком на ша га ву ліч ка ма Юры ем Да ра шэн-
кам звяр ну лі ся ў гар вы кан кам у кра са ві ку 
мі ну ла га го да. Нас пры маў на мес нік стар-
шы ні, які ад каз вае за бяс пе ку па са жыр скіх 
пе ра во зак, — рас каз вае Аляк сандр Пі ку-
ля. — Час прай шоў, але ні я кіх пе ра мен не 
ад бы ло ся. Та ды мы па спра ба ва лі вы ра-
шыць праб ле му з дэ пу та та мі — сха дзі лі 
на пры ём да стар шы ні аб лса ве та. Рас тлу-
ма чы лі, што сі ту а цыя кры тыч ная. Ста ян-
ка ўздоўж да ро гі раз лі ча на дзесь ці на 35 
ма шын, а дзе пар ка вац ца ін шым? Сё ле та 
быў вя лі кі скан дал на пра езн ай част цы. 
Аў то бус не ўсту піў да ро гу мік ра аў то бу су, 
кі роў цы па ча лі вы свят ляць ад но сі ны, да 
кан флік ту да лу чы лі ся па са жы ры — кры ку 
бы ло шмат.

Пас ля та го як сё ле та Аляк сандр Пі ку-
ля з Юры ем Да ра шэнкм звяр ну лі ся да 
гу бер на та ра воб лас ці Ле а ні да Зай ца, на 
праб лем ным участ ку з'я ві ла ся яшчэ не-
каль кі да дат ко вых пар ко вач ных мес цаў. 
Але гэ та, на по гляд ак ты віс таў, спра ву не 

вы ра шы ла. Ма шы ны пра цяг ва юць ста яць 
на пра ез най част цы.

— ДАІ дае спра ва зда чы, коль кі ча ла век 
аштра фа ва ныя за пар коў ку ў не на леж ным 
мес цы, але гэ та іс тот на не ўплы вае на сі ту а-
цыю. Ад ной чы мы пры гра зі лі, што ідзём на 
пры ём да гу бер на та ра, і ў той дзень да ро га 
бы ла чыс тая. Зна чыць, на сі ту а цыю ўсё ж 
та кі мож на ўплы ваць. Бы ло б жа дан не, — 
абу ра ец ца су раз моў нік.

Ці ка ва, што зна каў, якія за ба ра ня-
юць пар коў ку, на не вя лі кім ад рэз ку ву-
лі цы бо лей чым да стат ко ва, пры чым па 
абод ва ба кі. Але іх на хаб на іг на ру юць. 
Ста яць на ват на аў то бус ным пры пын ку. 
З-за не да хо пу мес ца ён прос та аба зна ча-
ны таб ліч кай з рас кла дам ру ху. Ка лі яе не 
за ўва жыць, мож на на ват і не зда га дац ца, 
што там пры пы нак.

— Вось я ўчо ра ехаў на аў то бу се ў 15.04, 
а на мес цы пры пын ку аў то бу са ста я лі ча ты-
ры ма шы ны, — кан ста туе стар шы ня ву ліч ка-
ма. — Як яму раз гру зіц ца? Ле тась толь кі на 
ма ёй па мя ці ка ля гар баль ні цы бы ло ча ты-
ры ава рыі. І ад на з іх ме на ві та на гэ тым пры-
пын ку. Кі роў ца аў то бу са за ча піў лег ка вую 
ма шы ну, якая ста я ла ў яго на да ро зе. Ві ны 
ў гэ тым яго ня ма, ён ста ра ўся блі жэй пад'-
ехаць да пры пын ку, каб за браць ін ва лі даў. 
У вы ні ку па цяр пеў і ён, і лю дзі, бо рэйс не 

ад быў ся, трэ ба бы ло раз бі рац ца з ДТЗ. А 
зна ё мая рас каз ва ла, як яе аў то за ча пі ла 
люс тэр кам ін шую ма шы ну. Ці ж нар маль на 
гэ та, ка лі лю дзі па він ны так ры зы ка ваць?

Аляк сандр Пі ку ля лі чыць, што ў гэ тай 
сі ту а цыі трэ ба быць прын цы по вым. Ра-
зам са сва ім па моч ні кам рас пра ца ва лі 
цэ лы комп лекс пра па ноў, як па леп шыць 
ста но ві шча. На іх по гляд, нар ма лі за-
ваць пра езд па ву лі цы Бот кі на да па мо жа 
ства рэн не вя лі кіх плат ных і бяс плат ных 
пар ко вак. Ва ры ян ты кан крэт ных мес цаў 
пры кла да юц ца. Ёсць пра па но ва знес-
ці ага ро джу і па шы рыць да ро гу за кошт 
баль ніч най тэ ры то рыі. Плюс па шы рыць 
аў та ста ян ку ў ра ё не пло шчы Ар джа ні кі-
дзэ да АЗС «Бе ла рус наф ты», якая зна хо-
дзіц ца не па да лёк ад баль ні цы. Пра па-
ну ец ца так са ма ад ра ман та ваць іс ну ю-
чую аў та ста ян ку ўздоўж ву лі цы Бот кі на і 
аба зна чыць пар ко вач ныя мес цы лі ні я мі. 
А яшчэ да даць да рож ных зна каў аб за ба-
ро не ста ян кі і раз мяс ціць па больш таб лі-
чак аб пры му со вай эва ку а цыі. Ак ты віс ты 
так са ма лі чаць, што бы ло б спра вяд лі ва 
зра біць ста ян ку аў та ма бі ляў су пра цоў ні-
каў баль ні цы на яе ж тэ ры то рыі. Маў ляў, 
так бы ло ра ней.

— Мы ад пра ві лі гэ тыя пра па но вы мяс-
цо вым ула дам, хай вы ра ша юць неш-
та, — ка жа Юрый Да ра шэн ка. — Трэ ба 
на во дзіць па ра дак. На ват тое, што ня ма 
ад па вед най раз мет кі, дэз ар га ні зуе — ма-
шы ны пар ку юць ха а тыч на.

На чаль нік ад дзя лен ня па агі та цыі 
і пра па ган дзе ДАІ УУС Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма Яў ген ЖЫ ЛІН СКІ згод ны 
з тым, што ўчас так да ро гі па ву лі цы Бот-
кі на цяж кі. Але ж, на яго по гляд, там і так 
зроб ле на ўсё, што не аб ход на для бяс пе кі: 
па стаў ле ны па пе рад жаль ныя зна кі, пра-
ве дзе на жоў тая лі нія, якая па каз вае, што 
пар ка вац ца нель га.

— Але лю дзі па ру ша юць пра ві лы, — ка-
жа ён. — Пе ры я дыч на да рож ныя ін спек-
та ры ажыц цяў ля юць кант роль на гэ тым 
участ ку і ка ра юць па ру шаль ні каў. І та кі 
праб лем ны ўчас так у го ра дзе не адзі ны. 
Але ж мы не бу ду ем пар коў кі, мы толь-
кі ажыц цяў ля ем кант роль за ру хам аў та-
транс пар ту. Са свай го бо ку мы не ад на-
ра зо ва па ве дам ля лі ў гар вы кан кам, што 
пар ко вач ных мес цаў у го ра дзе не ха пае. 
І гэ та трэ ба не як вы праў ляць.

Га лоў ны ар хі тэк тар Ма гі лё ва Ула-
дзі мір СКА ЧАК лі чыць, што аб ста ноў ку 
на ву лі цы Бот кі на з вы ка ры стан нем ней-
ка га там ар хі тэк тур на га ра шэн ня вы пра-
віць нель га.

— На жаль, па шы рыць пра сто ру не-
маг чы ма, — ка жа ён. — Вель мі шчыль ная 
за бу до ва.

— На мі ну лым тыд ні мы па бу да ва лі 
пяць пар ко вач ных мес цаў за кошт тых 
пля цо вак, дзе па він ны бы лі быць дрэ-
вы, — па ве да міў ге не раль ны ды рэк тар 
Ма гі лёў ска га га рад ско га ўпраў лен ня 
ка му наль ных прад пры ем стваў, дэ пу-
тат га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Анд-
рэй КІБ ЛОЎ. — І гэ та ўсё, што мы мо жам 
зра біць у рам ках сва іх паў на моц тваў.

— Праб ле ма гэ та са праў ды скла да-
ная, — згод ны і стар шы ня Ма гі лёў ска га 
аб лса ве та дэ пу та таў Дзміт рый ХА РЫ-
ТОН ЧЫК. — Не зро біш жа там па ста ян ны 
пост ДАІ. Але трэ ба не як вы хо дзіць з гэ-
тай сі ту а цыі. Або штра фа ваць па ста ян на, 
каб лю дзі ра зу ме лі. Праб ле ма перш за 
ўсё ў тым, што гра ма дзя не па ру ша юць 
пра ві лы да рож на га ру ху і пар ку юць свае 
аў то там, дзе ім па да ба ец ца. У кож ным 
го ра дзе ёсць па доб ныя скла да нас ці. Час та 
яны вы клі ка ныя ты мі ар хі тэк тур ны мі асаб-
лі вас ця мі, якія там іс ну юць. Ра ней столь кі 
транс пар ту не бы ло і ўсё функ цы я на ва ла 
як трэ ба. Для лю дзей ня ма праб ле мы да-
брац ца да баль ні цы на гра мад скім транс-
пар це або па ста віць аў то дзесь ці кры ху 
да лей і прай сці ся. Але не ка то рыя кі роў цы 
не ду ма юць пра ін шых. Ім важ на толь кі, 
каб ма шы на ста я ла ледзь не ка ля дзвя-
рэй. Гар вы кан ка му трэ ба шу каць шля хі 
вы ра шэн ня па доб ных пы тан няў. Маг чы-
ма, пе ра на кі ра ваць транс парт ныя па то кі 
і гэ так раз гру зіць ву лі цы.

Да рэ чы, адзін з ва ры ян таў вы ра шэн ня 
праб ле мы — гэ та «ка ру сель ная» пар коў ка 
або, як яна пра віль на на зы ва ец ца, — аў та-
ма біль ная аў та ма тыч ная пар коў ка. Та кія 
сён ня з пос пе хам ро біць «Ма гі лёў ліфт-
маш». І ў ін шых буй ных га ра дах на іх ужо 
ёсць по пыт. Ле тась та кую пар коў ку на быў 
Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны ўні вер сі-
тэт. Там іс на ва ла ана ла гіч ная праб ле ма.

— Мо жам па ста віць пар коў ку на ват у 
жы лым два ры, бы ло б жа дан не, — за пэў-
ні лі на прад пры ем стве. — На пля цоў цы 
для дзвюх ма шын вер ты каль на раз мя-
шча юц ца ўсе 12. На сён няшні дзень гэ та 
са мы прос ты і бюд жэт ны ва ры янт.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
Фо та аў та ра і з ар хі ва 

прад пры ем ства «Ма гі лёў ліфт маш».

МА ШЫ НЫ СТА НО ВЯЦ ЦА МА ШЫ НЫ СТА НО ВЯЦ ЦА 
БОЛЬШ НА ХАБ НЫЯБОЛЬШ НА ХАБ НЫЯ

ПРАБ ЛЕ МА

Ма гі ляў ча не про сяць не ра біць з ву лі цы Бот кі на пар коў куМа гі ляў ча не про сяць не ра біць з ву лі цы Бот кі на пар коў ку

Адзін з ва ры ян таў вы ра шэн ня праб ле мы — 
«ка ру сель ная» пар коў ка.


