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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Але сне га вы па лі гон — гэ та не прос та тэ ры то рыя, дзе, 

зда ва ла ся б, у ха а тыч ным па рад ку ля жаць ку чы сне гу. 

Тут ёсць ва гон чык, у якім пра цуе вар таў нік.

— Не, я тут не снег ахоў ваю, — усмі ха ец ца Ула дзі мір 

ПО РАХ. — Я са чу за па рад кам. Не так даў но дзе ці ха це лі 

зрэ заць да ро гу праз наш па лі гон. Я іх спы ніў, рас тлу ма-

чыў, што тут па боч ным асо бам ха дзіць нель га. Яшчэ я 

рэ гіст рую кож на га ва дзі це ля.

У спе цы яль ным жур на ле ка лі гра фіч ным по чыр кам 

вы ве дзе ны да ты, пад імі — час, ар га ні за цыя, ну мар аў-

та ма бі ля, аб' ём, проз ві шчы кі роў цаў. На гэ ты па лі гон 

пры во зяць снег 18 прад пры ем стваў, раз ме шча ных у 

Фрун зен скім ра ё не. Яны пры бі ра юць снег сва і мі сі ла мі 

і за клю чы лі з Ра маў та да рам ад мыс ло вы да га вор на вы-

ваз. У спе цы яль ны та лон упіс ва ец ца ку ба ту ра. На прык-

лад, 30-тон ны са ма звал пры во зіць сю ды 21 ку біч ны метр 

сне гу. І ў гэ ты час ка ля буд кі вар таў ні ка на вы езд пай шоў 

гі ганц кі жоў ты гру за вік.

— Гэ та па ехаў двац ца ці тон нік! — ка жа на чаль-

нік участ ка па ўтры ман ні ву ліч на-да рож най сет кі 

УП «Рамаў та дар Фрун зен ска га ра ё на Мін ска» Ар цём 

ШЫН КЕ ВІЧ. — Ён пры вёз сю ды ча тыр нац цаць ку ба мет-

раў сне гу. А вось за раз на раз груз ку пры еха ла ма шы на 

гру за па ды маль нас цю ў 10 тон. Вось ба чы це, лі та раль на 

хві лі на-дру гая — аў та ма біль раз гру зіў ся і га то вы ў зва рот-

ны рэйс. А ўся го та кіх рэй саў за зме ну мо жа быць ад 10 

да 12. Ска жам, на пры пы нак, дзе ссу ну лі снег у ку чу, пры-

ехаў па груз чык і аў та ма біль. Два-тры каў шы — і дзе ся ці-

тон ны са ма звал за поў не ны цал кам. Мы ж на дзя жур ным 

аў та ма бі лі ма ні то рым якасць та го, як чыс цяц ца ву лі цы. 

І пры не аб ход нас ці пе ра раз мяр коў ва ем тэх ні ку.

Толь кі за лю ты на сне га вы па лі гон да ста ві лі 8700 ку ба-

мет раў сне гу, са бра ных на да ро гах Фрун зен ска га ра ё на. 

За вы клю чэн нем дзвюх ву ліц — ма гіст раль ныя Каль ва-

рый скую і Пры тыц ка га чыс цяць аў та ма бі лі цэнт раль на-

га пад раз дзя лен ня. Да та го ж ра бо ты пад ба віў са ка вік. 

Як ка жа Ар цём Шын ке віч, снег тут бу дзе рас та ваць да 

кан ца мая, а мо жа, на ват і да ся рэ дзі ны чэр ве ня. Усё за-

ле жыць ад та го, якой бу дзе вяс на — со неч най і цёп лай 

або ха лод най і па хмур най. Але па ско рыць гэ ты пра цэс 

мож на. Спе цы яль ны буль до зер раз раў ноў вае і бур туе 

гур бы, каб яны зні ка лі як ма га хут чэй і не за мі на лі кі роў-

цам пры во зіць но выя пар тыі сне гу.

— Мы зда ва лі ра ней шы па лі гон на ву лі цы Ша ран го-

ві ча ў маі-чэр ве ні мі ну ла га го да, — пра цяг вае Ар цём 

Шын ке віч. — Ка лі па гля дзі це на кар ту го ра да, то там 

ве лі зар ная пуст ка. І са бра лі там да во лі шмат пус тых 

плас ты ка вых бу тэ лек. Гэ та і не дзіў на — ка лі на пра ез-

най част цы ля жыць ней кае смец це, то яно за гра ба ец ца 

каў шом па груз чы ка. На прык лад, прый шоў кі роў ца, да ліў 

та сол, а бу тэль ку кі нуў у снег. Ці па піў ка вы, а ад на ра зо-

вы ку ба чак — так са ма ў гур бу. Ад ной чы ў сне зе знай шлі 

на ват ма біль ны тэ ле фон....

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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Ста ліч ны часСта ліч ны час  

У Мін ску да ле та 
аб но вяць мас ты і да ро гі

Ям кі на ста ліч ных вуліцах знік нуць да па чат ку мая. Пра 

гэ та за явіў ге не раль ны ды рэк тар прад пры ем ства «Гар-

ра маў та дар Мін гар вы кан ка ма» Дзя ніс ГЛІН СКІ. Так са ма 

ў пла нах да рож ні каў аб на віць мас ты і за няц ца пад рых-

тоў кай го ра да да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, якія прой дуць 

у на ступ ным го дзе.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Упер шы ню ў Грод не з'я вяц ца ад-

ра зу дзве агляд ныя пля цоў кі. Ад на 

з іх раз мес ціц ца на да ху ганд лё ва га 

до ма ў цэнт ры Грод на, дру гая — на 

бе ра зе Нё ма на. З яе мож на бу дзе 

ўба чыць цу доў ныя ві ды Ста ро га го-

ра да, у тым лі ку за мкі і Ка лож скую 

царк ву. Абедз ве пля цоў кі бу дуць аб-

ста ля ва ны бі нок ля мі, аль тан ка мі і ар-

хі тэк тур ны мі кам па зі цы я мі.

Ка ля Но ва га зам ка пад рых та ва на 

пля цоў ка для ўста ноў кі пом ні ка Да-

вы ду Га ра дзен ска му — гро дзен ска му 

ста рас ту і пал ка вод цу ХІV ста год дзя. 

Па коль кі парт рэ таў кня зя не за ха ва-

ла ся, аў тар пра ек та па даў яго ры сы 

без дэ та лі за цыі, але по стаць — на 

ка ні з мя чом і шчы том. Так са ма на 

пом ні ку бу дуць бач ны вы явы Ста ро га 

зам ка і Ка ло жы. Ад крыц цё ад бу дзец-

ца пад час фес ты ва лю.

Яшчэ адзін ці ка вы пра ект зной дзе 

ўва саб лен не на ву лі цах Грод на. Гэ-

та — «Алея кі но», дзе бу дуць уве ка-

ве ча ны 10 мас тац кіх філь маў, здым кі 

якіх пра хо дзі лі ў го ра дзе. Ся род іх — 

«Мя не за вуць Ар ле кі на», «Я ро дам з 

дзя цін ства», «Мі кол ка-па ра воз», «Бе-

лыя Ро сы», «Смерш», «Ру да бель ская 

рэс пуб лі ка» і ін шыя. Зна ка выя для 

кож на га філь ма мо ман ты бу дуць ад-

люст ра ва ны ў скульп тур ных кам па-

зі цы ях, па но, ін фар ма цый ных пю піт-

рах. «Алея кі но» рас кі нец ца па ўсім 

го ра дзе.

Гро дзен скія мас та кі ўпры го жаць 

ар на мен та мі тар цо выя сце ны бу-

дын каў у цэнт ры го ра да. Мяр ку ец ца 

зра біць вя лі кае па но на схі ле ка ля 

Нё ма на.

Бу дзе пра ве дзе ны ра монт 120 жы-

лых да моў і ка ля 40 ад мі ніст ра цый-

ных бу дын каў.

Ча ка ец ца ўдзел у фес ты ва лі прад-

стаў ні коў 35 на цы я наль нас цяў. Упер-

шы ню пры муць удзел бал га ры, ара-

бы, та мі лы і не ка то рыя ін шыя на ро ды, 

якія сён ня пра жы ва юць у Бе ла ру сі.

Мар га ры та УШКЕВІЧ.

МУ ЗЕЙ, АЛЕЯ КІ НО 
І ПЛЯ ЦОЎ КІ АГЛЯ ДУ

Пра пла ны ра ё на 

рас каз вае яго кі раў нік, 

стар шы ня Во ра наў ска га 

рай вы кан ка ма 

Мі ка лай РО ЗУМ.

— Мі ка лай Ар ка дзе віч, які 

вы твор чы па тэн цы ял у ра ё не 

бу дзе за дзей ні ча ны ў гэ тым 

го дзе, што но ва га пра па ну юць 

ва шы прад пры ем ствы на ай-

чын ны ры нак і на экс парт?

— Сё ле та, як і ў мі ну лым го-

дзе, мы скі ра ва ны на тое, каб не зні жаць 

тэм пы вы твор час ці. Гэ тыя па каз чы кі ў знач-

най сту пе ні за бяс печ вае ад но з най буй ней-

шых прад пры ем стваў ра ё на — ААТ «Во ра-

наў ская сель гас тэх ні ка», дзе на ла джа ны 

вы пуск пры чэ паў для роз на га ві ду па ля вых 

ра бот. Сё ле та тут пла ну юць пра цяг ваць сер-

ты фі ка цый ныя вы пра ба ван ні і атры ман не 

сер ты фі ка таў на до след ныя пар тыі но вых 

агрэ га таў. На прык лад, за раз пра хо дзіць 

вы пра ба ван не транс парт на-тэх на ла гіч ная 

сіс тэ ма гру за па ды маль нас цю 40 тон. Што 

да ты чыц ца знеш ніх рын каў, пра цяг ва ец ца 

ра бо та па на ладж ван ні су мес най вы твор час-

ці пры чэ паў з па стаў ка мі ма шын ных комп-

лек саў у Ра сій скую Фе дэ ра цыю. Так са ма 

асвой ва юц ца і ін шыя на прам кі збы ту ў рэ-

гі ё ны кра ін СНД. У пла нах — экс пар та ваць 

сваю пра дук цыю ў Ка зах стан, 

Уз бе кі стан, Літ ву. Праг на зу ец ца, 

што аб' ём экс пар ту прад пры ем-

ства скла дзе ка ля ад на го міль ё-

на до ла раў.

Мяр ку ем, што не зда дуць 

сва іх па зі цый пры ват ныя прад-

пры ем ствы. Ся род іх — фір ма 

па вы пус ку адзен ня «Ве ра-

но ва», якая мае да га во ры на 

па стаў кі жа но чай бя ліз ны ў 

Ра сію, Літ ву, Эс то нію, Мал до-

ву. Ся лян ская гас па дар ка вы рошч вае і 

рэа лі зуе се ян цы ляс ных дрэў, якія ма юць 

по пыт за ме жа мі кра і ны. У экс парт ным 

па тэн цы я ле — ме ды цын скія і транс парт-

ныя па слу гі.

— Якія важ ныя кро кі, на ваш по гляд, 

трэ ба зра біць, каб па леп шыць даб ра быт 

жы ха роў ра ё на?

— Лі чу, што га лоў ны па каз чык даб ра бы-

ту — пра ца і да стой ная за ра бот ная пла та. 

Мы так са ма, на коль кі маг чы ма, ста ра ем ся 

гэ ты па каз чык па леп шыць. Сёлетні рост 

зар пла ты, у па раў на нні з ле таш нім, пла ну-

ец ца на ўзроўні 122 %.

Што да ты чыц ца сі ту а цыі на рын ку пра-

цы, то ўзро вень бес пра цоўя ў нас ад нос на 

не вы со кі. Ле тась пра ца ўлад ка ва на 673 ча-

ла ве кі, з іх 422 — бес пра цоў ныя. Ра зам 

з тым ры нак пра цы ра ё на нель га на зваць 

спры яль ным. Зні жа ец ца коль касць на сель-

ніц тва ў пра ца здоль ным уз рос це, а так са ма 

за ня тых у эка но мі цы. Па пра гно зах, сё ле та 

бу дзе за рэ гіст ра ва на да 700 бес пра цоў ных. 

Ры нак пра цы па поў няць тыя, хто ра ней быў 

заняты хат няй гас па дар кай, не мае ква лі фі-

ка цыі і доў га не пра ца ваў.

У той жа час по пыт на пра цоў ную сі лу не 

зні жа ец ца. Раз мер ка ван ню сва бод най ра бо-

чай сі лы са дзей ні чае ства рэн не но вых пра-

цоў ных мес цаў. Іх у мі ну лым го дзе ство ра на 

больш за 50. Сё ле та пла ну ем пры цяг нуць 

у эка но мі ку на ва кан сіі і но выя пра цоў ныя 

мес цы не менш за 510 ча ла век, у тым лі ку 

360 бес пра цоў ных.

— На што бу дзе звер ну та ўва га ў пла не 

ад наў лен ня аб' ек таў, бу даў ніц тва но вых, 

пры цяг нен ня ін вес ты цый у ра ён?

— Пла ну ем пра вес ці рэ кан струк цыю 

шэ ра гу аб' ек таў са цы яль най сфе ры. У іх 

лі ку — дру гі пус ка вы комп лекс Во ра наў-

скай ся рэд няй шко лы, тут ра бо ты вя-

дуц ца за кошт срод каў, якія вы дзя ляе 

Су свет ны банк. Бу дзем ажыц цяў ляць ма-

дэр ні за цыю да ху і бы та вых па мяш кан няў 

у Ра дун скай шко ле-ін тэр на це. Рас пач-

нём рэ кан струк цыю бу дын ка па чат ко вай 

шко лы ў Ра ду ні пад цэнтр на цы я наль ных 

куль тур.

Бу дзем пра цяг ваць і бу даў ніц тва жыл ля. 

Сё ле та пла ну ем здаць амаль во сем ты сяч 

квад рат ных мет раў з улі кам ін ды ві ду аль на-

га бу даў ніц тва.

У нас сфар мі ра ва ны па пя рэд ні пе ра лік 

не эфек тыў ных аб' ек таў. Мяр ку ем увес ці ў 

гас па дар чы аба рот тры з іх.

Асноў ныя ін вес ты цыі за бяс печ ва юць 

мяс цо выя прад пры ем ствы і ар га ні за цыі. Ра-

зам з гэ тым пла ну ем пры цяг нуць і за меж ны 

ка пі тал. Вя дуц ца пе ра мо вы з прад стаў ні-

ка мі ра сій ска га біз не су аб ства рэн ні на тэ-

ры то рыі ра ё на за меж на га прад пры ем ства 

для рэа лі за цыі ін вес ты цый на га пра ек та. На 

пло шчы ў пяць гек та раў не па да лёк ад аў-

та да рож на га пунк та про пус ку «Бе ня ко ні» 

з'я віц ца ла гіс тыч ны цэнтр з ука ра нен нем 

сіс тэ мы «элект рон ная чар га».

Сё ле та пач нец ца рэа лі за цыя ін вес ты цый-

на га пра ек та, які не каль кі га доў на слы ху. 

Кам па нія «Ор Ме ір» бу дзе вес ці бу даў ніц тва 

гас ці ніч на га комп лек су ў га рад скім па сёл ку 

Ра дунь. Ся род аб' ек таў — гас ця выя ма ла па-

вяр хо выя до мі кі, ад мі ніст ра цый ныя бу дын кі, 

рэ ста ран ка шэр на га хар ча ван ня, лаз ні мік-

вы, сі на го га, су ве нір ныя кра мы, пар коў кі. 

Пло шча бу ду ча га комп лек су скла дае амаль 

тры гек та ры.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



КРАЙ ШТУЧНЫХ ГОР

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  Кро кі да даб ра бы ту
Дзе ў Во ра наў скім ра ё не 

з'я вяц ца ка шэр ны рэ ста ран 
і цэнтр на цы я наль ных куль тур

Пач нуць ра бо ту, 
ка лі па цяп лее

Па сло вах Дзя ні са Глін-

ска га, ямач нас ць на мін скім 

да рож ным па лат не ўтварыла-

ся з-за ва ган ня тэм пе ра тур. 

А лік ві да ваць яе за раз пе ра-

шка джае зі ма.

«Ка лі тэм пе ра ту ра бу дзе 

вы шэй шая за пяць гра ду саў, 

мы змо жам пра ца ваць з га ра-

чы мі ас фаль та бе тон ны мі су-

ме ся мі і лік ві да ваць ям кі», — 

рас ка заў Дзя ніс Глін скі.

Ён так са ма ад зна чыў, што 

сё ле та ўжо ад ра ман та ва на 

больш за сем ты сяч «квад ра-

таў» да рог. У сваю чар гу на-

мес нік на чаль ні ка га лоў на га 

ўпраў лен ня аў та ма біль ных 

да рог Мі ніс тэр ства транс-

пар ту і ка му ні ка цый Сяр гей 

ЛЯ ВОН ЧЫК рас ка заў, што 

асноў ныя ра бо ты пла ну юц ца 

ў са ка ві ку і кра са ві ку.

«Асноў ны ўпор у кра са ві-

ку ро біц ца на да ро гі ў 50-кі-

ла мет ро вай зо не ад Мін ска, 

вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца 

да ро зе М2», — рас тлу ма чыў 

Сяр гей Ля вон чык.

За раз ідуць пад рых тоў чыя 

ра бо ты, чыс ціц ца пра ез ная 

част ка, лік ві ду ец ца дроб ная 

ямач насць. У пер шую чар-

гу га вор ка ідзе аб ачыст цы 

да рог ад про ці га ла лёд ных 

ма тэ ры я лаў, пры вя дзен не ў 

нар маль ны стан па ла сы ад во-

ду аў та да рог, пра вер ка ста ну 

да рож ных зна каў, пля цо вак 

для ад па чын ку, пры пы нач ных 

пунк таў.

Да ро гі ка ля ста ды ё на 
«Ды на ма» зме няц ца

Да ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў, якія прой дуць у Мін ску 

ў 2019 го дзе, бу дуць аб ноў-

ле ны да рож нае па крыц цё і 

тра ту а ры на пры лег лай да 

ста ды ё на «Ды на ма» тэ ры-

то рыі.

«Але гэ та не зна чыць, што 

мы за бу дзем пра ін шыя ву-

лі цы. Ця пер рых ту ец ца пра-

гра ма, на се сіі Мін гар са ве та ў 

кан цы са ка ві ка яна бу дзе раз-

гле джа на, вы дзе ле на фі нан-

са ван не на ра монт з поў най 

за ме най ас фаль та бе тон на га 

па крыц ця на шмат лі кіх мін скіх 

ву лі цах», — ад зна чыў Дзя ніс 

Глін скі.

Па вод ле яго слоў, спе цы-

я ліс ты «Гар ра маў та да ра» 

бу дуць пра ца ваць не толь кі 

ў цэнт ры, але і ў спаль ных 

ра ё нах. Акра мя та го, «Гар ра-

маў та дар Мін гар вы кан ка ма» 

сё ле та за ме ніць ас фаль та бе-

тон нае па крыц цё на ўчаст ку 

Мін скай каль ца вой аў та да ро-

гі ад ву лі цы Пры тыц ка га да 

Жда но віч.

Ка пі таль на зой муц ца 
мас та мі

Па сло вах Дзя ні са Глін ска-

га, сё ле та бу дзе зроб ле ны 

ка пі таль ны ра монт з ма дэр-

ні за цы яй мос та це раз Свіс лач 

па ву лі цы Ма шэ ра ва. У хо дзе 

кап ра мон ту пла ну ец ца ўма-

ца ваць кан струк цыі, за мя-

ніць ас фаль та бе тон нае па-

крыц цё, па шы рыць тра ту а ры 

для пе ша хо даў. Ген ды рэк тар 

«Гар ра маў та да ра Мін гар вы-

кан ка ма» так са ма па ве да міў, 

што пад час ра монт ных ра бот 

за кры ваць мост для ру ху не 

пла ну ец ца. Аб ме жа ван ні пе-

ра ез даў пры гэ тым маг чы мыя. 

Так са ма сё ле та ра монт бу дзе 

пра во дзіц ца на 12—14 мас тах 

і пу цеп ра во дах.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ




