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— Га лоў ны кі ру нак, які раз-
ві ва ец ца як раз з па да чы Прэ зі-
дэн та, — бу даў ніц тва мяс цо вых 
бе тон ных да рог, — ад зна чае 
экс перт. — На са мрэч, мы ма ем 
до свед уз вя дзен ня та кіх транс-
парт ных ар тэ рый яшчэ з 1980-х 
га доў. Як раз па гэ тай тэх на ло-
гіі ства ра ла ся алім пій ская тра са 
Брэст — Маск ва. Дзя ку ю чы та му, 
што на пра ект пра ца ва лі буй ныя 
цэ мент ныя за во ды СССР, мы па-
ча лі бу да ваць і мяс цо выя да ро-
гі з бе то ну. У вы ні ку іх агуль ная 
даў жы ня скла ла больш за 800 
кі ла мет раў. Амаль за 40 га доў 
служ бы яны па ка за лі ся бе вель-
мі доб ра і да гэ туль з'яў ля юц ца 
«кас ця ком» транс парт най сет кі ў 
рэ гі ё нах.

Ці са праў ды ас фаль та вым 
мяс цо вым да ро гам па трэб на 
«пе ра за груз ка»? Аляк сей Бу-
сел упэў не ны, што та кая па трэ-
ба на спе ла. У пер шую чар гу для 
Бе ла ру сі як кра і ны з раз ві той 
сель скай гас па дар кай важ ны 
фак тар змя нен ня стан дар таў су-
час най сель гас тэх ні кі. Яна ста ла 
больш энер га на сы ча най і ма гут-
най, што ад па вед на паў плы ва ла 
на па ме ры і ма су. Да ро гі, ство-

ра ныя па ста рых пра ек тах, ня-
рэд ка не вы трым лі ва юць та кія 
на груз кі. Трэ ба так са ма ад зна-
чыць, што пры бу даў ніц тве но-
вых трас пад воз буд ма тэ ры я лаў 
на ма гут ных са ма зва лах ажыц-
цяў ля ец ца па мяс цо вай транс-
парт най сет цы. Атрым лі ва ец ца, 
што пры бу даў ніц тве но ва га 
да рож ні кі ня рэд ка раз бу ра юць 
ста рое. Нель га не ска заць і пра 
су час ныя аў та цяг ні кі — на груз-
ка на вось у іх ве лі зар ная. Та му 
раз віц цё бе тон на га да рож на га 
бу даў ніц тва — най леп шы шлях 
для на шай кра і ны.

— Якая асноў ная пе ра ва га аў-
та ма біль на га транс пар ту? — за-
да ец ца пы тан нем пра фе сар. — Ён 
да стаў ляе та вар ад вы твор цы да 
спа жыў ца, та му пад трым лі ваць 
мяс цо выя да ро гі ў доб рым ста не 
над звы чай важ на для эка но мі кі. 
А яшчэ гэ та пра ца ўлад ка ван не, 
раз віц цё інф ра струк ту ры... У нас 
ёсць буй ныя цэ мент ныя за во-
ды — та му з сы ра ві най праб лем 
быць не па він на. Бі тум, які вы ка-
рыс тоў ва ец ца ў вы твор час ці ас-
фаль та бе то ну, мож на на кі ра ваць 
на ін шыя мэ ты. Сло вам, вы га ды 
бе тон ных да рог ві да воч ныя. А 

до свед дру гой Мін скай каль-
ца вой па ка заў, што мы мо жам 
ства раць та кія шля хі зно сін на 
вель мі вы со кім уз роў ні. Кошт 
бу даў ніц тва не на шмат пе ра вы-
шае ас фаль та бе тон, але па тэр-
мі нах экс плу а та цыі яны знач на 
леп шыя.

Асноў ная ма са на ву ко вых 
да сле да ван няў да ты чыц ца рас-
пра цоў кі ма тэ ры я лаў як раз для 
бе тон на га па крыц ця.

— Га лоў нае пы тан не ця пер у 
струк ту ры бе то ну, які бу дзе вы-
ка рыс тоў вац ца, — тлу ма чыць 
Аляк сей Бу сел. — На прык лад, ці 
па трэб на яму ар мі ра ван не, якія 
да баў кі трэ ба да да ваць у рас твор 
для та го, каб ён хут ка цвяр дзеў. 
Цэ мент за сты вае 28 су так — мы 
не мо жам да зво ліць са бе пе ра-
кры ваць да рож ны рух на та кі час. 
Акра мя та го, зі мой вы ка рыс тоў-
ва ем шмат со лі, што пры во дзіць 

да ка ро зіі па крыц ця, — бе тон, у 
ад роз нен не ад ас фаль ту, да гэ-
та га вель мі ад чу валь ны. Ме на-
ві та таму мы ця пер ча ка ем і не 
ўжы ва ем су праць га ла лёд ныя 
ма тэ ры я лы на дру гой Мін скай 
каль ца вой. Але гэ та вы му шае 
аб мя жоў ваць хут касць ру ху аў-
та ма бі ляў па ёй.

Ай чын ныя на ву коў цы ўжо 
вы най шлі ма тэ ры я лы, якія аба-
ро няць да ро гу ад раз бу рэн ня, 
асаб лі ва ў пер шыя га ды, па куль 
яна на бі рае тры ва ласць. Яшчэ на 
па чат ку 2000-х та кім спо са бам 
быў апра ца ва ны ка ва лак тра сы 
М-3 (Мінск — Ві цебск), тэх на ло-
гія да ка за ла сваю пры год насць. 
Са стаў каш туе не вя лі кіх гро шай, 
яго вы раб ля юць на Го мель скім 
хі міч ным за вод зе, але ўка ра ніць 
рас пра цоў ку па куль не атрым лі-
ва ец ца. Ча му — пы тан не за ста ец-
ца ад кры тым. Тым ча сам кі роў цы 

вы каз ва юць не за да во ле насць 
хут кас ным рэ жы мам...

— Вель мі перс пек тыў ныя пра-
ек ты ў гэ тай сфе ры ёсць у На цы я-
наль най ака дэ міі на вук, — ад зна-
чае Аляк сей Бу сел. — У Ін сты ту-
це агуль най і не ар га ніч най хі міі, 
на прык лад, рас пра цоў ва ец ца 
цэ лы шэ раг ма тэ ры я лаў для бу-
даў ніц тва да рог, у тым лі ку і мяс-
цо вых. У пры ват нас ці, ад зна чыў 
бы пра цы па са ста вах на асно-
ве эмуль сій ных тэх на ло гій. Сут-
насць рас пра цоў кі за клю ча ец ца 
ў тым, што ў якас ці бу даў ні ча га 
рэ сур су вы ка рыс тоў ва ец ца ха-
лод ная дыс пер сія бі ту му ў ва дзе. 
Для яе ажыц цяў лен ня не трэ ба 
бу да ваць ас фаль та выя за во ды, 
акра мя гэ та га, яна прак тыч на не 
ўплы вае на эка ло гію. Ёсць і пра-
ек ты па гра вій на-эмуль сій ных 
су ме сях. НАН вель мі цес на пра-
цуе з «Го мель абл дар бу дам», які 
ўка ра няе іх рас пра цоў кі як раз на 
мяс цо вых да ро гах.

Бе ла рус кі да рож ны на ву ко-
ва-да след чы ін сты тут спра буе 
знай сці ра шэн ні па ад наў лен ні 
ас фаль табе тон ных да рог, якія 
зна хо дзяц ца ў дрэн ным ста не. 
Яны ад пра цоў ва юць тэх на ло гію, 
якая на зы ва ец ца ўай тто пінг, ка лі 
бе тон уклад ва ец ца звер ху ста ро га 
ас фаль та ва га па крыц ця. Ня су чая 
здоль насць да ро гі ў та кім вы пад-
ку па ды ма ец ца да ўзроў ню, ка лі 
па ёй мож на пра пус каць прак-
тыч на лю бую тэх ні ку. На ка фед ры 
бу даў ні чых да рож ных ма шын усё 
та го ж БНТУ рых ту юць кад ры і тэх-
ні ку для да рож на га бу даў ніц тва, 
гэ ты ас пект так са ма важ ны.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lуskаvеts@zvіаzdа.bу
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НА ВУ КО ВЫ ПА ДЫ ХОД

Па трэб на да ро Па трэб на да ро ́́га, але не до га, але не до ́́ра гара га
Ча му «бе тон кі» вар та бу да ваць і ў рэ гі ё нах?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

У мно гіх кра і нах асноў ная кры ні ца да рож ных фон даў 
ме на ві та па да так. А вось са ма тэх на ло гія збо ру мо жа быць 
роз най. Да пры кла ду, з про да жу аў та ма біль на га па лі ва. 
У Бе ла ру сі з 2014 го да спа га ня ец ца дзяр жаў ная пош лі на 
на транс парт.

Ця пер раз мер ка ван не гэ тай пош лі ны ро біц ца па та кім 
сцэ на рыі: 61% на кі роў ва ец ца ў рэс пуб лі кан скі бюд жэт, а 
39% — у мяс цо выя. Па доб ную фор му лу з на ступ на га го да 
збі ра юц ца аб на віць і па ло ву гро шай па кі даць на раз віц-
цё рэ гі я наль ных да рог. Дзяр жаў ную пра гра му пла ну юць 
да поў ніць пунк та мі аб мяс цо вых да ро гах. А ў хут кім ча се 
з'я віц ца дак лад ны пе ра лік трас, якія па тра бу юць ра мон ту. 
Ты па выя пра ек ты ўжо рас пра ца ва ны, ра шэн не бу дзе пры-
мац ца пас ля тэх на ла гіч най экс пер ты зы, якая вы зна чыць, 
дзе і якое па крыц цё мэ та згод на вы ка рыс тоў ваць.

У Мі ніс тэр стве фі нан саў на ват пад лі чы лі, што на ка пі-
таль ны ра монт і пры вя дзен не ў па ра дак мяс цо вых аў та-
ма біль ных да рог у пе ры яд з 2017 па 2020 го д бу дзе на кі-
ра ва на ка ля 900 млн руб лёў. Гэ та бу дуць срод кі рэс пуб лі-
кан ска га да рож на га фон ду і мяс цо вых бюд жэ таў. Лі чыц ца, 
што ўжо сё ле та на па ляп шэн не мяс цо вых да рог на кі ру юць 
ка ля 120 млн руб лёў за кошт на зва ных кры ніц. Фі нан сіс ты 
ўпэў не ны, што кры ху менш за па ло ву не аб ход най су мы — 
ка ля 40% — скла дуць срод кі ад дзярж пош лі ны.

І яшчэ. Ад на спра ва на збі раць гро шы з аў та ўла даль-
ні каў і ўзяць з бюд жэ ту, а дру гая — пра віль на іх вы ка-
рыс таць. Та му Прэ зі дэнт да ру чыў пра лі чыць аб' ек тыў ную 
ца ну кож на га квад рат на га мет ра. І на вы дзе ле ныя срод кі 
за кошт бе раж лі ва га і гас па дар ча га па ды хо ду ад на віць 
да 7 ты сяч кі ла мет раў па лат на. Кі раў нік дзяр жа вы ўпэў-
не ны, што тэх на ло гій у нас для вы ка нан ня гэ тай за да чы 
да стат ко ва. Спе цы я ліс там да ец ца тры-ча ты ры га ды, каб 
не прос та ад шу каць ней кія срод кі, а дак лад на вы зна чыц-
ца і пры вес ці ў нар маль ны стан да ро гі за тыя гро шы, якія 
бу дуць вы дат ка ва ны. 

Сяр гей КУР КАЧ. 
kurkасh@zvіаzdа.bу

АР ТЭ РЫІ ДЗЯРЖАЎНАГА ЗНА ЧЭН НЯАР ТЭ РЫІ ДЗЯРЖАЎНАГА ЗНА ЧЭН НЯ

Н
Е апош нюю ро лю ў на вя дзен ні па рад ку з мяс цо вы мі 
да ро га мі — ча го на па чат ку кра са ві ка за па тра ба ваў 
Прэ зі дэнт — па він ны ады граць ай чын ныя на ву коў цы. 

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што тэх на ло гій для ства рэн ня 
якас ных і су час ных да рог у кра і не да стат ко ва, але, як вя до ма, 
ня ма мя жы дас ка на лас ці. Рас пра цоў кі, вы ні кі якіх мо гуць 
да па маг чы да рож ні кам, вя дуц ца ў цэ лым шэ ра гу ўста ноў, 
ад на з іх — фа куль тэт транс парт ных ка му ні ка цый Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. Аб тым, што ўжо зроб ле на 
і што пла ну ец ца зра біць, каб мяс цо выя шля хі ста лі леп шы мі, 
«Мяс цо ва му са ма кі ра ван ню» рас ка заў дэ кан фа куль тэ та, 
док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар Аляк сей БУ СЕЛ.

У тэ му
Воль га ПА ЛІ ТЫ КА, на мес нік стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным 
комп лек се, транс пар це і су вя зі:

— У на ступ ныя га ды кра і не не аб ход на пра фі нан са-
ваць ад наў лен не тых да рог, якія зна хо дзяц ца ў най больш 
кры тыч ным ста не. Аб лас ныя да рож ныя ар га ні за цыі ўсю 
не аб ход ную ін фар ма цыю па гэ тай тэ ме пад рых та ва лі і 
на кі ра ва лі Прэ зі дэн ту кра і ны. Та му сён ня іс нуе пе ра лік 
да рог, якія не аб ход на ад ра ман та ваць у пер шую чар гу. 
Экс пер та мі ця пер рас пра цоў ва ец ца ме ха нізм фі нан са-
ван ня та ко га ра шэн ня.

Пра ду гле джа на, што ін вес ты цыі ў раз віц цё мяс цо вых 
да рог мо гуць па сту паць і за кошт срод каў ад збо ру дзяр-
жаў най пош лі ны, якая спа га ня ец ца за до пуск аў та транс-
парт на га срод ку да ўдзе лу ў да рож ным ру ху. На гэ тыя 
мэ ты так са ма бу дуць на кі ра ва ны гро шы ад крэ ды ту бан ка 
«Раз віц цё» і, маг чы ма, срод кі, якія за ста нуц ца сё ле та ў ін-
вес ты цый ным фон дзе. Дак лад ны ал га рытм фі нан са ван ня 
бу ду чых ра бот па мяс цо вых да ро гах сён ня рас пра цоў ва-
ец ца ў Мінт ран се. На ша за да ча як дэ пу та таў скру пу лёз на 
пра пі саць у пра ек це бюд жэ ту на на ступ ны год ме ха нізм 
раз мер ка ван ня срод каў да рож на га фон ду. Вя до ма, што 
дзярж пош лі на спа чат ку па сту пае ў да рож ны фонд, пас ля 
ча го раз мяр коў ва ец ца па мяс цо вых бюд жэ тах аб лас цей 
і ў рэс пуб лі кан скую каз ну.

Я з'яў ля ю ся прад стаў ні ком Ба ра на віц кай акру гі. Ба-
ра на ві чы лі чац ца го ра дам аб лас но га пад па рад ка ван ня, 
але ў нас ёсць ву лі цы, якія з'яў ля юц ца пра ця гам мяс цо-
вых і рэс пуб лі кан скіх да рог ужо на тэ ры то рыі на се ле на га 
пунк та. Мне зда ец ца вель мі важ ным, каб, за васт рыў шы 
ўва гу на ста не мяс цо вых да рог, мы не за бы лі ся пра та кія 
ву лі цы. Гэ та праб ле ма ак ту аль ная для ўсіх га ра доў аб-
лас но га пад па рад ка ван ня.

А сё ле та да ро гі Ба ра на вічаў па тра бу юць сур' ёз на га 
ра мон ту, бо гэ та звя за на з па ве лі чэн нем ін тэн сіў нас ці 

аў та ма біль на га ру ху і рос ту коль кас ці ма шын у на сель ніц-
тва. Больш за тое, ва кол Ба ра на вічаў не іс нуе каль ца вой 
да ро гі, а ве лі ка груз ныя аў та ма бі лі ру ха юц ца част ко ва 
і па га рад скіх ву лі цах, што іс тот на псуе да рож нае па-
крыц цё.

Га лі на ФІ ЛІ ПО ВІЧ, член Па ста ян най ка мі сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па 
дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
і рэг ла мен це:

— Як дэ пу тат ад Го мель скай воб лас ці за ўва жу, што і ў 
на шым рэ гі ё не ха пае не вель мі якас ных мяс цо вых да рог. 
Пас ля пра вя дзен ня ад па вед най на ра ды ў Прэ зі дэн та гэ та 
пы тан не бы ло раз гле джа на кі раў ніц твам воб лас ці. Та ды 
гу бер на та рам рэ гі ё на бы ло пры ня та ра шэн не не ха пац ца за 
ра монт ад ра зу ўсіх «сла бых» да рог, а зай мац ца вы ра шэн-
нем гэ тай праб ле мы па чар зе. Пла ну ец ца на во дзіць па ра дак 
у сет цы мяс цо вых да рог у 2—3 ра ё нах воб лас ці што год.

Мяс цо выя ўла ды ра ё наў Го мель шчы ны та кі па ды ход пад-
тры ма лі і вель мі спа дзя юц ца на ра шэн не Прэ зі дэн та кра і ны 
аб да дат ко вым фі нан са ван ні струк ту ры зга да ных да рог.

Мі кі та БЫЧ КОЎ, ама тар ванд ро вак:
— Мне як ту рыс ту, які шмат па да рож ні чае па Бе ла ру сі, 

скар дзіц ца асаб лі ва ня ма на што. Да рож нае па крыц цё ў 
на шай кра і не, як пра ві ла, вель мі якас нае. У пры ват нас ці, 
гэ та да ты чыц ца тых трас, што вя дуць да са мых ці ка вых 
га ра доў і га лоў ных сла ву тас цяў Бе ла ру сі. Да ехаць да 
лю бо га аб лас но га го ра да ці, на прык лад, На ра чы, ін шых 
най больш па пу ляр ных мяс цін не з'яў ля ец ца праб ле май. 
Га лоў нае, на што я звяр нуў бы ўва гу, — не вя лі кая коль-
касць ука заль ні каў на ла ці ні цы. Ду маю, са ма стой ным 
ту рыс там з За ход няй Еў ро пы бу дзе вель мі цяж ка са ры-
ен та вац ца ў на шай кра і не. Яшчэ адзін мо мант да ты чыц ца 
пры да рож на га сэр ві су: ка лі на За ха дзе знай сці мес ца 
для пе ра ку су ці ба наль ную пры бі раль ню не праб ле ма, 
то ў нас, звяр нуў шы з тра сы М1, ча сам мож на пра ехаць 
40—50 кі ла мет раў і не су стрэць ні вод най за праў кі.


