
— Мар' ян Ста ні сла ва віч, чым 
зай ма ец ца ва ша прад пры ем ства?

— На ша прад пры ем ства ство-
ра на для аб слу гоў ван ня жыл лё ва-
га фон ду Каст рыч ніц ка га ра ё на. 
Мы тыя, хто рэд ка на ва чах ва ўсіх. 
А ка лі нас не ба чаць, зна чыць, аб слу-
гоў ван не жыл лё ва га фон ду вя дзец-
ца ста ноў ча. Я лі чу, што прад пры-
ем ства на 50 % ства рае па зі тыў ную 
аў ру жы ха рам ра ё на, пра цаў ні кам, 
якія пры хо дзяць пас ля ра бо ты да-
моў. У іх ёсць элект ра энер гія, га-
ра чая ва да, цяп ло, і ім не трэ ба аб 
гэ тым кла па ціц ца. Яны ад па чы лі і са 
спа кой най ду шой пайшлі на ра бо ту. 
Але ка лі ча ла век пры хо дзіць і ў яго 
ня ма, на прык лад, элект рыч нас ці, і 
ў ха ла дзіль ні ку псу юц ца пра дук ты, 
та ды і ў на ша га га ра джа ні на псу ец-
ца на строй і пры баў ля ец ца кло па таў. 
А гэ та мо жа ад біц ца і на яго пра цы.

Ка лі ёсць усе ка му наль ныя па слу-
гі, гэ та га ні хто не бы чыць. Але ка лі 
зда ра ец ца ней кі збой, гэ та ба чаць 
усе. Мы ста ра ем ся так пра ца ваць, 
каб у на шых спа жыў цоў не ўзні ка ла 
на ра кан няў.

— Якім чы нам вы за бяс печ ва е-
це та кую ра бо ту?

— На прад пры ем стве раз ві ты ўсе 
вы твор чыя ўчаст кі: на транс парт-
на-ме ха ніч ным участ ку зай ма юц ца 
ра мон там ру ха ві коў. Ка лі гэ та ўчас-

так па азе ля нен ні — вя дзец ца азе-
ля нен не і знос ава рый ных дрэў — іх 

мы ста ра ем ся зно сіць вяс ной 
і во сен ню. За раз бры га да вя-
дзе кась бу, трэ ба каб го рад 
вы гля даў пры го жа і ра да ваў 
во ка гас цей і га ра джан сва ім 
да гле джа ным ві дам.

Ста ляр ны цэх ажыц цяў-
ляе ра монт і за бяс печ вае 
ста ляр ны мі вы ра ба мі. Тут 
пра цу юць вы со ка пра фе сій-
ныя спе цы я ліс ты. Сён ня яны 
за ня ты за ка зам на ага ро джу, 
ро бяць драў ля ны плот для 
га рад ской ус кра і ны, каб быў 
пры го жы вы гляд на ўез де ў 
го рад з бо ку Літ вы. На шы мі 

драў ля ны мі фі гур ка мі ўпры го жа ны 

го рад і тэ ры то рыя прад пры ем ства. 
Асаб лі ва пры го жа яны гля дзяц ца на 
дзі ця чых пля цоў ках. І сё ле та ў рам-
ках ме сяч ні ка па на вя дзен ні па рад-
ку, мы зра бі лі пры го жую пля цоў ку ў 
мік ра ра ё не Фо люш, там, ства рец ца 
пар ка вая зо на.

Адзін з важ ных участ каў — па 

ін жы нер ным аб ста ля ван ні. Ме на ві-

та тут зай ма юц ца лік ві да цы яй усіх 

ава рый ных сі ту а цый, звя за ных з 

па стаў кай ва ды і цяп ла. Так са ма 

яны вя дуць пе ра клад ку цеп ла трас, 

за ме ну ста рых на но выя. На гэ тым 

участ ку ў нас пяць бры гад, якія прак-
тыч на пра цу юць без вы хад ных, па 

гра фі ку. Ад на з пя ці бры гад за ўсё-

ды на дзя жур стве. І пры тым, лю-

дзі не ся дзяць і не ча ка юць ава рыі, 

а пра цу юць, вы кон ва юць сваю ра бо-

ту, на прык лад, па пе ра клад цы се так. 
Та кая ра бо та вя дзец ца на не каль кіх 
участ ках у го ра дзе. Але ка лі рап там 

дзесь ці ава рыя, яны едуць ту ды. 
У асен ні пе ры яд чыс цяць цеп ла выя 
ка ме ры, ка ло дзе жы.

Тэх ні кай так са ма за бяс пе-
ча ны?

— Мы ма ем усю па трэб ную 
тэх ні ку. Ёсць свой пад' ём ны кран, 
чатыры эк ска ва та ры, якія мо гуць 
вы ка рыс тоў вац ца і для ін шых ра-
бот, не толь кі ў ме жах на ша га прад-
пры ем ства. Сён ня я ма гу ства рыць 
бры га ду з 30 ча ла век на кась бу. 
У нас 13 мо та кос, чатыры мо та-
бло кі і ма шы ны для кась бы. Акра-
мя гэ та га ва ўсіх 9 ЖЭ Сах — па 
дзве-тры мо та ка сы. Ка лі ўчас так 
па азе ля нен ні УЖРЭ Па зай ма ец ца 
вы кош ван нем цэнт раль ных ву ліц, 
ЖЭ Сы ко сяць у мік ра ра ё нах.

Уся го ў нас 23 адзін кі тэх ні кі, 
у асноў ным трак та ры для рас чыст-
кі сне гу, з ад ва ла мі і шчот ка мі. Пры 
моц ных сне га па дах го рад не бу дзе 
па ра лі за ва ны з-за снеж ных за но саў, 
усё хут ка па чыс цяць. Сё ле та асаб лі-
вай не аб ход нас ці не бы ло, у ад роз-
нен не ад ін шых аб лас цей. Мы толь кі 
ад ной чы вы пус ці лі 11 трак та роў, якія 
ла ка лі за ва лі на ступ ствы сне га па ду.

Ма ем чатыры выш кі, ад 23 да 
28 мет раў. У нас пра цу юць 10 пра-
мыс ло вых аль пі ніс таў, якія мо гуць 
да брац ца ў лю бое мес ца.

— Якія ак ту аль ныя за да чы ста-
яць пе рад ва мі ў гэ ты пе ры яд?

— Як я ад зна чыў, мы заў сё ды ста-

ім на ахо ве ін та рэ саў жы ха роў на ша га 

ра ё на. Для гэ та га пра цуе да во лі вя лі кі 

ка лек тыў — у на шым шта це ты ся ча 

ча ла век.

За раз ак ту аль ная праб ле ма — пе-
ра клад ка цеп ла тра сы. Ра бо та па трэб-

ная, бо за бяс печ вае бес пе ра бой ную 
па да чу цяп ла ў мік ра ра ё ны. Не вя до-
ма, якой бы ла б сі ту а цыя, ка лі б гэ та га 
не ра біць. Мо жа і не бы ло б та го цяп ла. 
Ці ава рыі зда ра лі ся б раз-по раз.

Пла ны скла да ем на год. Ця пер, 
на прык лад, ва ўсіх вер ты ка лях 
ула ды — ад ра ё на да воб лас ці — 
прай шлі па ся джэн ні, на якіх раз гле-
джа ны вы ні кі ацяп ляль на га се зо на 
і па стаў ле ны за да чы на бу ду чы. 
Згод на з пла нам, нам не аб ход на 
пе ра клас ці 10,5 км цеп ла тра сы. 
Гэ та ўчаст кі ад 300 м да 7 км у роз-
ных кан цах Каст рыч ніц ка га ра ё на. 
Ле тась мы пе ра кла лі ка ля 6 км цеп-
ла тра сы, сё ле та трэ ба зра біць знач-
на больш. І з гэ тай ра бо тай, мы, без 
су мнен ня, спра вім ся.

— Ці шмат у вас не пла цель-
шчы каў? Якія ме ры вы пры ма е-
це да іх?

— Тых, хто мае вя лі кую за па зы-
ча насць, не ска заць, што іх шмат. 
Пе ра важ ная боль шасць жы ха роў 
свое ча со ва раз ліч ва юц ца. На зі ра ец-
ца тэн дэн цыя да зні жэн ня коль касці 
і тых, хто мае за па зы ча насці. Ка лі ў 
сту дзе ні бы ло 8,3 % пра тэр мі на ва ных 
пла ця жоў, у лю тым — 8,1 %, а ў са ка-
ві ку — 7,3 %. Трэ ба ска заць, што да 
злос ных не пла цель шчы каў мы так-
са ма па ды хо дзім жорст ка. За кон да-
зва ляе іх вы ся ляць, ле тась жы ха роў 
12 ква тэр прый шло ся вы се ліць.

— А якія да сяг нен ні ў ва ша га 
кан крэт на га прад пры ем ства?

— У нас іх шмат. Ба дай, што год 
мы да бі ва ем ся вы со кіх па каз чы каў 
у пра цы. Вы ні кі пад вод зяц ца пад час 
рэс пуб лі кан ска га агля ду-кон кур су па 
ўтры ман ні і тэх ніч ным ста не жыл лё-
ва га фон ду. Дык вось, на ша прад-
пры ем ства ў 2009, 2011, 2013, 2014, 
2015 га дах зай ма ла пер шыя мес цы 
як у аб лас ным, так і рэс пуб лі кан скім 
кон кур се. У 2010 і 2012 го дзе прад-
пры ем ства бы ло ад зна ча на Мі ніс тэр-
ствам жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі за ста ноў чую ра бо ту і най леп-
шыя па каз чы кі. У 2016-м мы так са ма 
пер шае мес ца за ня лі. За 2017 год 
яшчэ бу дуць пад во дзіць вы ні кі...

ХТО СТВА РАЕ 
ЗО НУ КАМ ФОР ТУ

Ба дай, ні дзе ў го ра дзе не зной дзец ца мес-
ца з та кой коль кас цю драў ля ных скульп тур. 
Тут вам і вя сё лы ры бак з ву-
дай ка ля са праўд на га ва да ёма 
і яго вер ны са ба ка, а по бач май-
стры — хто з рыд лёў кай, хто з 
кель няй. Да лей двое во жы каў, 
а там зубр з клюш кай — сім вал 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі, што 
пра хо дзіў у Бе ла ру сі. За дэ ка ра-
тыў ны мі дрэ ва мі мож на ўба чыць 
і ба ра ві чок, і му ха мор, а ка ля да-
ро гі ўста ля ва ны вя ліз ны яб лык. 
Гэ тыя і мно гія ін шыя скульп ту ры 
вы ра зае з дрэ ва пра фе сій ны 
май стар Ва сіль БУ ЛАК. Яго ра-
бо ты мож на ўба чыць не толь кі 
тут, у ме жах ад на го прад пры ем-
ства, але і ў га рад скім ася ро дзі. 
А ле тась яго скульп ту ра бар су ка 
ўпры го жы ла парк у Бе рас та ві цы 
пад час аб лас ных Да жы нак.

Ва сіль Бу лак пра цуе на прад-
пры ем стве шэсць га доў. Ім тут 
га на рац ца, бо ў го ра дзе толь-
кі тут і яшчэ на мя са кам бі на це 
ёсць у шта це свой скульп тар. Яго 
ра бо ты ра ду юць во ка і ства ра юць на строй, 
кож ная фі гу ра з ней кай «за баў кай», як за-
ўва жыў сам май стар. «Бы вае, што кі раў ніц-

тва па-свой му ба чыць ха рак тар не ка то рых 
скульп тур, та ды па чы на ем спра чац ца, і, на-

рэш це, зна хо дзім па трэб ны воб-
раз», — ка жа Ва сіль. Ня даў на яго 
вя сё лыя скульп ту ры з'я ві лі ся на 
дзі ця чай пля цоў цы ў но вым пар-
ку мік ра раё на Фо люш. Лі та раль-
на год та му тут бы ла тэ ры то рыя 
сты хій ных ага ро даў, а ця пер — 
зя лё ны парк з драў ля ны мі лаў-
ка мі, да рож ка мі і але я мі. Гэ ты цу-
доў ны ку то чак пры ро ды так са ма 
доб ра ўпа рад ка ва ны ра бот ні ка мі 
Каст рыч ніц ка га УЖРЭ Па.

За раз Ва сіль Бу лак пра цуе 
над воб ра зам Ці ма фея — вя сё-
ла га пер са на жа з філь ма «Бе лыя 
ро сы». Ён — част ка кам па зі цыі, у 
склад якой увой дуць яшчэ ста ры 
Хвя дос і са ба ка Ва лет. За каз на 
кі нош ных пер са на жаў па сту піў з 
ад мі ніст ра цыі го ра да. Мяр ку ец-
ца, што яны бу дуць усталяваны 
на тым са мым мес цы, дзе іш лі 
здым кі ле ген дар на га філь ма — 
у мік ра ра ё не Дзе вя тоў ка. Праў-
да, там ад бы лой ву лі цы ця пер 

за стаў ся адзін ка ло дзеж.

Ура чыс тая цы ры мо нія ад крыц ця кам-
па зі цыі ад бу дзец ца пад час Фес ты ва лю на-

цы я наль ных куль тур, які прой дзе ў Грод не 
1 і 2 чэр ве ня. «Гэ та вель мі сур' ёз ная і ма руд ная 
ра бо та, — лі чыць аў тар, — бо трэ ба пе ра даць 
мак сі маль нае па да бен ства. Я ка рыс та ю ся не-
каль кі мі фо та здым ка мі, роз ны мі ра кур са мі. 
Шмат ча су зай мае аздаб лен не — за грун та-
ваць, па фар ба ваць, ла кам па крыць...»

Яшчэ ў пла нах Ва сі ля Бу ла ка — за няц ца 
ўпры гож ван нем пар ка вай зо ны. Май стар хо ча 
зра біць трох мет ро ва га ста ра жыт на га ры ца ра ў 
да спе хах, які б ста яў ка ля ўва хо да ў парк. Па-
трэб ныя ма тэ ры я лы для гэ та га ёсць — ста рыя 
ава рый ныя та по лі. Та кія дрэ вы скульп тар вы ка-
рыс таў і для сва ёй кам па зі цыі «Бе лыя ро сы». 

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 
фо та аў та ра.

Не да хоп пар ко вач ных мес цаў — праб ле ма 
кож на га буй но га го ра да, у тым лі ку і Грод на. 
Та му аў та ма бі лі ста вяць на тра ту а ры і на га-
зо ны. Мно гім жы ха рам гэ та не па да ба ец ца, 
яны звяр та юц ца ў пра ва ахоў ныя ор га ны. Але 
гэ та ма ла вы ра шае праб ле му. На жыл лё вым 
ра монт на-экс плу а та цый ным прад пры ем стве 
Каст рыч ніц ка га ра ё на Грод на пры ня лі ра шэн-
не па бу да ваць у сва ім ра ё не но вую пля цоў-
ку, пры тым не звы чай ную, ас фаль та ва ную, 
а эка ла гіч ную.

Ра бо та па ча-
ла ся ў рам ках 
ме сяч ні ка па са-
ні тар най убор цы 
і доб ра ўпа рад ка-
ван ні тэ ры то рыі, 
а за вяр шы ла ся 
пад час рэс пуб лі-
кан ска га су бот ні-
ка. «Гэ та пар коў-
ка на пры да ма вой 
тэ ры то рыі жы лых 
да моў па ву лі цы 

Воль гі Со ла ма вай зна хо дзіц ца ў зо не да-
ступ нас ці, — рас ка за ла на чаль нік каш та-
рыс на-да га вор на га ад дзе ла УЖРЭП Але-
на СМІР НО ВА. — Тут не толь кі вы ра ша ец ца 
праб ле ма пар ко вач ных мес цаў, але і вы ка-
ры ста ны но выя эка ла гіч ныя тэх на ло гіі».

Эка пар коў ка — пра ект уні каль ны. У чым 
яго сэнс? Па сло вах спе цы я ліс таў, пля цоў-
ка вы кла дзе на пліт кай і на гад вае со ты. На 
іх кла дзец ца ўтрам ба ва ны грунт. Та кім чы-
нам, пар коў ка, з ад на го бо ку, вы гля дае як 
га зон, з дру го га — роў ная і тры ва лая. Для 
рэа лі за цыі пра ек та на Гро дзен скім смец-
це сар та валь ным за вод зе вы раб ле на спе-
цы яль ная пліт ка з рас плаў ле на га плас ты-
ку і пяс ку. На гэ тую пля цоў ку яе пай шло 
110 квад рат ных мет раў.

На прад пры ем стве лі чаць, што эка пар-
коў кі ў па раў на нні з бе тон ны мі пля цоў ка мі 
ма юць шэ раг пе ра ваг. Па-пер шае, не скла-
да ны ман таж і ка рот кія тэр мі ны бу даў ніц тва. 
Дру гі важ ны мо мант — даў га час насць. Як 
па ве да мі ла Але на Смір но ва, та кая пар коў-
ка экс плу а ту ец ца да 50 га доў. І, што так-
са ма не ма ла важ на, — эка ла гіч насць, бо 
дру гас ныя рэ сур сы не ўты лі зу юц ца, а ў вы-
ні ку пе ра пра цоў кі зноў вы ка рыс тоў ва юц ца. 
Эс тэ ты ка ства ра ец ца з да па мо гай га зон най 
тра вы. Та кія зя лё ныя пар коў кі ўпры гож ва-
юць мно гія га ра ды Еў ро пы. Гро дзен скія 
ка му наль ні кі не збі ра юц ца ста віць кроп ку 
на гэ тым пра ек це. Тут лі чаць, што трэ ба і 
на да лей раз ві вац ца ў гэ тым кі рун ку. «Гэ та 
на ват тан ней, чым звы чай ная пліт ка, бо мы 
пра цу ем гспа дар чым спо са бам, — ад зна чае 
Але на Смір но ва, — а праб ле ма пар ко вак 
па-ра ней ша му за ста ец ца вост рай, та му ідэя 
эка пар ко вак, ду маю, мае доб рыя перс пек-
ты вы. Трэ ба толь кі на пра ца ваць во пыт, і 
спра ва пой дзе хут чэй. Па трэ бу ў та кіх аў-
та мес цах ма юць ра ё ны ста рых за бу доў, дзе 
не вя лі кія дво ры кі, та му важ на мець там та кі 
зя лёны га зон-пар коў ку».

На прад пры ем стве за зна чы лі, што ў ра-
ё не вя дзец ца знач ная ра бо та па доб ра ўпа-
рад ка ван ні пар ко вач ных мес цаў. На прык лад, 
за раз пад знос ідуць трух ля выя і пус ту ю чыя 
бу дын кі ў За нё ман скай част цы го ра да. Больш 
за ме сяц вы во зі лі смец це з тэ ры то рыі бы ло-
га гар бар на га за во да па ву лі цы Гар на вых. 
Тут бу дзе пля цоў ка для транс пар ту амаль на 
100 мес цаў, у тым лі ку, ту рыс тыч ных аў то бу-
саў. У пер шую чар гу пля цоў кай змо гуць ка-
рыс тац ца тыя, хто пры е дзе ў фі лар мо нію. Гэ ты 
аб' ект так са ма ча кае ўво ду ў дзе ян не. Што 
да ты чыц ца пар коў кі, тут ужо пры сту пі лі да 
ра бо ты. Па коль кі яна раз мес ціц ца ў ахоў най 
зо не ты ту нё вай фаб ры кі, там так са ма пра ду-
гле джа ны шэ раг эка ла гіч ных бо ну саў, у тым 
лі ку і ачы шчаль ныя збу да ван ні.

Коль кі кі ла мет раў цеп ла тра сы пра кла дуць ра бот ні кі ўні тар на га жыл лё ва га ра монт на-
экс плу а та цый на га прад пры ем ства. Аб гэ тым і мно гім ін шым рас ка заў ды рэк тар УЖРЭП 
Каст рыч ніц ка га ра ё на Грод на Мар' ян ЖУК.

ХВЯ ДОС, ЦІ МА ФЕЙ І ВА ЛЕТ...ХВЯ ДОС, ЦІ МА ФЕЙ І ВА ЛЕТ...
КА ГО ЯШЧЭ МОЖ НА ЎБА ЧЫЦЬ НА ТЭ РЫ ТО РЫІ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА?КА ГО ЯШЧЭ МОЖ НА ЎБА ЧЫЦЬ НА ТЭ РЫ ТО РЫІ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА?

ЗЯ ЛЁ НЫЯ ЗЯ ЛЁ НЫЯ 
СО ТЫ ПАД АЎ ТОСО ТЫ ПАД АЎ ТО
Як у Грод не ўста ля ва лі 
эка ла гіч ную пар коў ку
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