
За 70 га доў ар га ні за цыя ме ла 

не каль кі на зваў. 25 мая 1948 

го да прад пры ем ства бы ло 

ство ра на як ма шын на-да-

рож ная стан цыя № 8, за тым 

па ча ла на зы вац ца да рож на-

бу даў ні чым ра ё нам № 18, а ў 

1981 го дзе атры ма ла сваю ця-

пе раш нюю наз ву — ДБУ № 18. 

За гэ ты час змя ні ла ся не толь-

кі наз ва, але і ма гут нас ці. 

Пер шыя кро кі бы лі цяж кія, не бы-
ло ні срод каў, ні тэх ні кі. Та му зай ма-
лі ся ў асноў ным бя гу чым і ка пі таль-
ным ра мон там гра вій ных і грун то-
вых да рог, асаб лі ва пас ля па во дак, 
рас чы шча лі іх ад снеж ных за но саў. 
У гэ ты скла да ны пас ля ва ен ны час 
да па ма га ла на сель ніц тва, а тэх ні ку 
па зы ча лі ін шыя прад пры ем ствы.

Рэ гі ё ну па трэб ны бы лі но выя да-
ро гі за мест раз бі тых і па шко джа ных 
падчас вай ны. І та кая ра бо та па ча-
ла ся. За пер шыя во сем га доў іс на-
ван ня ар га ні за цыі бы ло па бу да ва-
на 110 кі ла мет раў грун то вых да рог, 
з 1950-га па 1982 год — 470 кі ла-
мет раў гра вій кі. Пра клад ваў ся брук. 
170 кі ла мет раў аў та да рог у са вец кі час 
па бу да ва на ме та дам пра моч ван ня. 

Гро дзен скія да рож ні кі ка рыс та лі ся 
яшчэ і ме та дам змеш ван ня, вы нік 
яко га на гад ваў ас фальт. Та кім чы-
нам бы ло зроб ле на за сем га доў 
больш за 90 кі ла мет раў да рог.

НО ВАЯ ЭРА — АС ФАЛЬТ
На па чат ку 70-х га доў па чы на ец ца 

эра ас фаль ту. На за вод зе атры ма лі 
пер шую ас фаль та бе тон ную су месь, 
і да рож ні кі па ча лі ад да ваць пер ва гу 
ме на ві ту та ко му па крыц цю. Для аў-
та ма бі ліс таў гэ та ста ла са праўд ным 
па да рун кам. Але ва ўпраў лен ні ра зу-
ме лі — па крыц це трэ ба яшчэ больш 
уз мац ніць. Рух на да ро гах ра біў ся 

ін тэн сіў ным, з'я ві лі ся цяж кія аў та ма-
бі лі. На прад пры ем стве су тык ну лі ся 
з дэ фі цы там вя жу чых ма тэ ры я лаў. 
Ста лі шу каць но выя тэх на ло гіі для 
клад кі да рог. І знай шлі. Упер шы-
ню ў кра і не ста лі вы ка рыс тоў ваць 
у якас ці вя жу ча га ма тэ ры я лу ад хо ды 
наф та вай пра мыс ло вас ці — ант ра-
цэ на вае мас ла, дзё гаць, ка ме ня ву-
галь ную сма лу, гуд рон. Для акіс лен-
ня зра бі лі спе цы яль ную ўста ноў ку. 
За пе ры яд з 1978-га па 1990 год бы-
ло вы пу шча на і ўкла дзе на 370 ты сяч 
тон дзёг це бе тон ных су ме сяў. Мно гія 
ра бот ні кі ДБУ № 18 атры ма лі дзяр-
жаў ныя ўзна га ро ды.

ПА ЕЎ РА ПЕС КІХ 
СТАН ДАР ТАХ

Чар го вым кро кам у асва ен ні но-
вых тэх на ло гій ста ла бу даў ніц тва 
ў 1983 го дзе ма гіст ра лі «Мінск — 
Грод на» — пер шай двух па лос най 
да ро гі з пу цеп ра во да мі і раз вяз ка мі 
двух уз роў няў. Гэ та быў еў ра пей скі 
стан дарт. Лі та раль на праз год бы ло 
зда дзе на ў экс плу а та цыю 8,8 кі ла-
мет ра тра сы з тры ма пу цеп ра во да-
мі. Ме на ві та на бу даў ніц тве гэ та га 
аб' ек та ўпер шы ню ў Бе ла ру сі ўка ра-
ні лі ме тад па крыц ця цэ мен та бе то ну 
з за ма ца ван нем грун ту слан ца вым 
по пе лам.

За бу даў ніц тва аў та ма гіст ра лі 

«Мінск — Грод на» пяць ра бот ні каў 

ДБУ №18 уз на га ро джа ны брон-

за вым ме да лём ВДНГ СССР. Ся-

род іх — ма шы ніст аў та грэй да ра 

М. Ваз ні чык, стар шы пра раб А. Дуд-

ко, ма шы ніст буль до зе ра Д. Вяр біц-

кі, плот нік К. Мар цу ле віч, ма шы ніст 

буль до зе ра Г. Міц ке віч.

ДЛЯ КРА І НЫ І ГО РА ДА
З 2010 го да пра цяг ва ец ца гран-

ды ёз ны пра ект «Паў ноч на-ўсход няе 

каль цо Грод на». У рам ках пра ек та 
пра кла дзе ны но выя раз вяз кі і ма-
гіст ра лі, ад ра ман та ва ны іс ну ю чыя. 
Ра бот ні кі ДБУ № 18 пры ма лі ўдзел 
у рэ кан струк цыі ад на го з са мых 
зна ка вых аб' ек таў — Ста ро га мос-
та ў Грод не. Пра кла дзе на но вая ву-
лі ца ў мік ра ра ё не Дзе вя тоў ка, ідзе 
бу даў ніц тва ву ліц мік ра ра ё на Паў-
днё вы, пра спек таў імя Кляц ко ва і 
імя Ле бе дзе ва. Пра кла дзе на гар-
на лыж ная тра са ў пар ку ак тыў на га 
ад па чын ку ў Ка роб чы цах. Вя дзец-
ца ра бо та па пра даў жэн ні ву лі цы 
Кур ча та ва.

Гро дзен скія да рож ні кі пра цу юць 

і на аб' ек тах рэс пуб лі кан ска га зна-

чэн ня. За ра бо ту на аб' ек це «Аб ход 

тэ ры то рыі на цы я наль на га пар ку 

«Бе ла веж ская пу шча» ка лек тыў 

атры маў па дзя ку Прэ зі дэн та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь. Сі ла мі ўпраў лен ня 

па бу да ва на дру гая каль ца вая да-

ро га ва кол Мін ска. А за раз вя дуц-

ца ра бо ты на са май масш таб най 

бу доў лі «Аў та ма біль ная да ро га М6 

«Мінск — Грод на — гра ні ца Рэс пуб-

лі кі Поль шча».

ПА ПРА ЦЫ І ГО НАР
За са ма ад да ную пра цу на груд-

ным зна кам «Га на ро вы да рож нік» 

уз на га ро джа ны бы лы ды рэк тар 
(цяпер ге не раль ны ды рэк тар ААТ 
«ДБТ № 6) Ва сіль Доў гань, ды-
рэк тар ДБУ № 18 Сяр гей БУ ХА-
ЛЕН КА, га лоў ны ін жы нер Сяр гей 
Бе лы, га лоў ны бух гал тар Іры на 
Пе ра лай ка, да рож ны ра бо чы Ва-
сіль Хам ко, ма шы ніст аў та грэй да-
ра Юрый Коў рах, ме ха нік Ана толь 
Па на сік, кі роў ца па груз чы ка Аляк-
сандр Вы соц кі, ма шы ніст Кан драт 
Цы дзік і ін шыя.

На груд ным зна кам «Га на ро вы 
транс парт нік» ад зна ча ны кі роў цы 
Іван Прэц кай ла і Ула дзі мір Кух та, 
ма шы ніст эк ска ва та ра Ме чы слаў 
Юш ке віч і ін шыя.

ПА ВЯ ЛІ КІМ КАЛЬ ЦЫ
Гро дзен ская воб ласць зна хо-

дзіц ца ў цэнт ры тран зіт ных шля хоў 

кра і ны. Да ро гі тут па ды хо дзяць да 

са мых гра ніц з Літ вой і Поль шчай. 

На па гран пе ра хо дах па бу да ва ны 

і яшчэ бу ду юц ца ла гіс тыч ныя цэнт-

ры. Ёсць на мер па вес ці па то кі транс-

пар ту ў аб' езд Грод на па вя лі кім 

каль цы. А гэ та зна чыць, што пе рад 

ка лек ты вам ДБУ № 18 ад кры ва юц-

ца но выя пла ны на перс пек ты ву.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та Мі ха і ла ІСА ЧАН КІ.

ДА РО ГА: КІ ЛА МЕТ РЫ І ЛЁ СЫДА РО ГА: КІ ЛА МЕТ РЫ І ЛЁ СЫ

— Мы бу ду ем пра фе сій на 
і якас на, ука ра ня ем у вы твор-
часць но выя рас пра цоў кі, 
ма тэ ры я лы і тэх на ло гіі, якія 
да зва ля юць па ско рыць уз вя-
дзен не аб' ек таў, — пад крэс-
лі вае ге не раль ны ды рэк тар 
ААТ «Грод нап рам буд», за-
слу жа ны бу даў нік Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Аб дул ва габ 
ВА ГА БАЎ.

Пра цоў ная бія гра фія 
прад пры ем ства па чы на ец ца 
з каст рыч ні ка 1944 го да, ка-
лі пас ля вы зва лен ня Грод на 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за-
хоп ні каў трэ ба бы ло ў са-
мыя сціс лыя тэр мі ны ад бу-
да ваць зруй на ва ны вай ной 
го рад, пра мыс ло выя прад-
пры ем ствы, шко лы, баль ні-
цы, ма га зі ны. Ад аб лас но га 
бу даў ні ча га трэс та, за тым 
аб' яд нан ня, ка лек тыў прай-
шоў ня лёг кі шлях да ства-
рэн ня ад кры та га ак цы я нер-
на га та ва рыст ва, дзе сён ня 
пра цу юць ка ля пя ці ты сяч 
ча ла век.

Яго ві зіт най карт кай 
ста лі та кія зна ка выя аб' ек-
ты, як ААТ «Грод на Азот» 
і «Хім ва лак но», пер шая ў 
кра і не на раў нін най рэ чцы 
Гро дзен ская ГЭС на Нё ма-
не, Аў гус тоў скі ка нал, Бе ла-
рус кая АЭС у Аст ра вец кім 
ра ё не, на цы я наль ны аэ ра-
порт Мінск. За сем дзе сят з 
ліш нім га доў «Грод нап рам-
бу дам» на за па ша ны ве лі-
зар ны во пыт — уз ве дзе на 
больш за дзве ты ся чы аб'-
ек таў са ма га роз на га пры-
зна чэн ня.

Па коль кі прад пры ем-
ства зна хо дзіц ца на тэ ры-
то рыі Каст рыч ніц ка га ра ё-
 на аб лас но га цэнт ра, то 
яно, зра зу ме ла, ста ра ец ца 
ўнес ці свой па сіль ны ўклад 
у яго раз віц цё. Ка лі ра ней 
пры яры тэт ным кі рун кам 
яго дзей нас ці бы ло пра-
мыс ло вае бу даў ніц тва, то 
за апош нія дзе сяць га доў 
знач на да да ло ся аб' ек таў 
са цы яль най сфе ры. На тэ-

ры то рыі ра ё на грод нап рам-
бу даў цы ўзво дзяць дзі ця-
чыя сад кі і шко лы, жыл лё. 
Шмат яго аб' ек таў у са мым 
но вым мік ра ра ё не Аль шан-
ка, дзе за раз пра жы вае ка-
ля 30 ты сяч ча ла век. Сё ле-
та ак тыў на бу ду ец ца са мая 
буй ная ў го ра дзе шко ла на 
44 кла сы. На па чат ку гэ та га 
го да ў мік ра ра ё не Віш ня вец 

ад кры ла ся па лі клі ні ка на 
650 на вед ван няў у зме ну, 
якая пазбавіла ад вя лі кай 
праб ле мы жы ха роў не каль-
кіх мік ра ра ё наў.

Больш за двац цаць га-
доў у го ра дзе быў «за ма-
ро жа ны» аб' ект, так зва ны 
Дом куль ту ры бу даў ні коў 
на ву лі цы Лід скай. Ад на віць 
яго да ру чы лі «Грод нап рам-
бу ду», з чым яго ўпраў лен ні 
спра ві лі ся на вы дат на. Сён-
ня гэ та лю бі мы мо лад дзю 
цэнтр «Га лак ты ка», у якім 

мож на ад па чыць, па гу ляць 
у боў лінг, па гля дзець філь-
мы, на ве даць трэ на жор ную 
залу ці мност ва гурт коў па 
ін та рэ сах. Сю ды на ве ча ры 
тан цаў пры яз джа юць лю дзі 
па жы ло га ўзрос ту.

Ад наў ля ец ца яшчэ адзін 
даў га буд ра ё на — аб лас ная 
фі лар мо нія. Яе кан цэрт ная 
за ла раз лі ча на на 1200 гле-

да чоў. За раз бу даў ні чыя 
ўпраў лен ні ААТ «Грод на-
п рам буд» вы хо дзяць на фі-
ніш ныя ра бо ты, каб ад крыць 
фі лар мо нію ў кан цы гэ та га 
го да.

Так са ма на блі жа ец ца да 
за вяр шэн ня ма дэр ні за цыя 
цэ ха азот най кіс ла ты ў ААТ 
«Грод на Азот», што, згод на 
з пра гра май раз віц ця най-
буй ней ша га хі міч на га прад-
пры ем ства кра і ны да 2025 
го да, уклю чае шэ раг ін вес-
ты цый ных пра ек таў. Цэх 

азот най кіс ла ты бу дзе мець 
ма гут насць 1,2 ты ся чы тон у 
су ткі. Гро дзен скія бу даў ні-
кі пас ля ня даў няй на ра ды ў 
Прэ зі дэн та спа дзя юц ца, што 
ім да ве раць бу да ваць но вы 
азот ны кам бі нат і ўдзель ні-
чаць у глы бо кай ма дэр ні за-
цыі «Грод на Азо та».

У гэ та га прад пры ем ства ў 

пра мыс ло вай зо не Каст рыч-

ніц ка га ра ё на ство ра на вы-

твор ча-бу даў ні чае ўпраў лен-

не «Спец буд ман таж», якое 

кам плек туе аб' ек ты ўсім 

не аб ход ным аб ста ля ван нем 

і кан струк цы я мі, ма лы мі ар-

хі тэк тур ны мі фор ма мі. Яно 

ўжо больш за дзе сяць га доў 

на рын ку ман таж ных па слуг. 

А за вод жа ле за бе тон ных 

кан струк цый лі чыц ца вя ду-

чым прад пры ем ствам бу даў-

ні чай ін дуст рыі воб лас ці.

Пра цоў ныя пос пе х і 
«Грод нап рам бу да» ад зна-
ча юц ца на са мым вы со кім 
уз роў ні. Так, па вы ні ках ра-
бо ты за 2003, 2005, 2006, 
2007, 2010—2013 га ды за 
вы ка нан не най важ ней шых 

па ра мет раў са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця кра і ны 
ўка за мі Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь ААТ «Грод-
нап рам буд» пры зна ва ла ся 
пе ра мож цам спа бор ніц тва 
ся род бу даў ні чых ар га ні за-
цый з за ня сен нем на Рэс-
пуб лі кан скую дош ку Го на ру. 
А сё ле та яго спе цы я лі за ва-
нае ўпраў лен не № 221 ста-
ла пе ра мож цам кон кур су 
«На най леп шае да сяг нен не 
ў бу даў ні чай га лі не Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь» у на мі на цыі 
«Ар га ні за цыя го да».

На пы тан не, як уда ец ца 

да біц ца ўся го гэ та га, Аб дул-

ва габ Ва га баў ад ка заў, што 

ўпэў не насць у заўт раш нім 

дні ім на да юць больш чым 

70-га до вы во пыт ра бо ты, за-

слу жа ны да вер за каз чы каў 

і вы со ка пра фе сій ны пер са-

нал. На яго во пы це і ад да-

на сці спра ве, здоль нас ці вы-

ка наць па стаў ле ную за да чу 

грун ту ец ца пос пех прад пры-

ем ства.

Іван АЛЯК САНД РАЎ, 
фо та Мі ха і ла ІСА ЧАН КІ.

Ды рэк тар ДБУ № 18 Сяр гей БУ ХА ЛЕН КА.

ВІ ЗІТ НАЯ КАРТ КА КРА І НЫ
АД КРЫ ТАЕ АК ЦЫ Я НЕР НАЕ ТА ВА РЫСТ ВА «ГРОД НАП РАМ БУД» — АД КРЫ ТАЕ АК ЦЫ Я НЕР НАЕ ТА ВА РЫСТ ВА «ГРОД НАП РАМ БУД» — 

АД НА З ВЯ ДУ ЧЫХ АР ГА НІ ЗА ЦЫЙ У БУ ДАЎ НІ ЧАЙ ГА ЛІ НЕ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬАД НА З ВЯ ДУ ЧЫХ АР ГА НІ ЗА ЦЫЙ У БУ ДАЎ НІ ЧАЙ ГА ЛІ НЕ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

12 17 мая 2018 г.МЫ РАЗАМ – БЕЛАРУСЬ!
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Адна з вуліц 
новага мікрараёна 

Альшанка.

Дзіцячы садок ў мікрараёне Альшанка.

Новая паліклініка па вуліцы Хімікаў.


