
Г
Э ТА тэ ма ак ту аль ная для 
кож на га рэ гі ё на. Але для 
Гро дзен шчы ны асаб лі ва, бо 

ме на ві та вы гляд і стан па меж жа 
ўплы ва юць на пер шыя ўра жан ні 
за меж на га ту рыс та. Вы бо і ны на 
да рож ным па лат не мо гуць не 
толь кі вы клі каць у пры ез джых 
іра ніч ную ўсмеш ку, але і на огул 
са пса ваць на строй і ўяў лен не аб 
кра і не. Па ку ту юць ад што дзён най 
тра ся ні ны і мяс цо выя жы ха ры.

ЁСЦЬ ІН ВЕС ТАР
У сі ту а цыі, ка лі бюд жэт на га фі-

нан са ван ня на да ро гі не да стат ко ва, 
ула ды Гро дзен ска га ра ё на па ча лі 
шу каць ін шыя шля хі. Ра зам з су се-
дзя мі-па ля ка мі вы ра шы лі пад рых-
та ваць пра ект па до браў па рад ка-
ван ні транс парт най інф ра струк ту ры 
па меж ных тэ ры то рый. Та кім чы нам, 
Гро дзен скі ра ён пры няў удзел у ад-
ным, а за тым у дру гім «да рож ным» 
пра ек це транс гра ніч най пра гра мы 
«Поль шча—Бе ла русь—Укра і на». У 
вы ні ку бы ло ад ра ман та ва на два 
ўчаст кі да ро гі на па меж най тэ ры-

то рыі. Адзін вя дзе не па срэд на да 
поль скай мя жы, дру гі — да Аў гус-
тоў ска га ка на ла.

У рам ках пра ек та за свое на 
2,4 млн еў ра, на якія ад ра ман та ва-
на 18 км да рож на га па лат на, уста-
ноў ле ны па віль ё ны на пры пын ках, 
доб ра ўпа рад ка ва ны ад хо ны і з'ез-
ды.

ТРЫ МА ЮЦЬ ПА РА ДАК
У Пад ла бен скім сель са ве це 

доб ра па мя та юць да ро гу яшчэ да 
рэ кан струк цыі, ка лі ка пі таль ныя 
ра бо ты не вя лі ся амаль трыц цаць 
га доў, а толь кі час ад ча су ла та лі ся 
вы бо і ны. Спе цы я ліст сель вы кан ка-
ма Ма рыя Ке са ва ўспа мі нае, якое 
гран ды ёз нае бу даў ніц тва па ча ло ся 
на іх тра се, коль кі ра бо чых і да рож-
най тэх ні кі бы ло за дзей ні ча на... І як 
змя ніў ся ўчас так да ро гі за ка рот кі 
час.

На прад пры ем стве «Грод на абл-
дар буд» рас ка за лі, што тра са ста ла 
шы рэй шай, поў нас цю пе ра кла дзе-
на ас фаль та бе тон нае па крыц цё, 
па вя лі чы ла ся пра пуск ная здоль-

насць і бяс пе ка. У сель вы кан ка ме, у 
сваю чар гу, ад зна чы лі, што жы ха ры 
за да во ле ны но вы мі па віль ё на мі на 
пры пын ках, уста ля ва ны мі апо ра мі 
з асвят лен нем. А га лоў нае — тра са 
не раз бі ва ец ца, хоць па ёй хо дзіць 
і сель ска гас па дар чая тэх ні ка. Ня-
даў на тут ад на ві лі да рож ную раз-
мет ку.

Са ні тар ны стан пры да рож най 
па ла сы — на асоб ным кант ро лі стар-
шы ні сель ска га Са ве та. Два ра зы 
на ты дзень ра бот ні кі па азе ля нен ні 
пры бі ра юць смец це на або чы не, 
со чаць, каб не бы лі па шко джа ны 
шыль ды і зна кі.

НО ВЫЯ ПЛА НЫ
Сё ле та Гро дзен скі ра ён пра цяг-

вае «да рож ную» тэ му. На чар го вы 
этап транс гра ніч най пра гра мы за-

яў ле на аж но во сем пра ек таў. Участ-
кі роз ныя — ад 3 да 12 кі ла мет раў. 
Агуль ная пра цяг ласць скла дае 
больш за 60 кі ла мет раў. Якія з іх 
тра пяць у фі нал кон кур су, бу дзе вя-
до ма толь кі ў жніў ні.

— Кан ку рэн цыя вя лі кая, прэ тэн-
дэн таў на ад но мес ца амаль пят нац-
цаць, — рас ка за ла на чаль нік вы-
твор ча га ад дзе ла «Грод на абл-
дар бу да» Ма ры на КІ РЫ ЛА. — Але 
мы спа дзя ём ся, што ней кая част ка 
пра ек таў вый дзе ў фі нал.

Па сло вах Ма ры ны Кі ры ла, гэ ту 
спра ву трэ ба ак тыў на ру хаць на пе-
рад. Бо срод кі, якія вы дзя ляе Еў ра-
пей скі са юз, бяз вы плат ныя. Так, па 
двух па пя рэд ніх пра ек тах гро дзен-
цы атры ма лі 2,4 млн еў ра. А вось 
уз гад нен не на на цы я наль ным уз-
роў ні ча сам за цяг ва ец ца. Пры тым, 
што пра ект ужо вый граў.

— Бы вае, што пра цэс доў жыц-
ца паў го да, — рэ зю муе Ма ры на 
Кі ры ла, — у нас шмат бю ра кра тыч-
ных пе ра шкод, якія стрым лі ва юць 
асва ен не срод каў. У па ля каў пра-
цэс уз гад нен ня знач на ка ра цей шы. 
Ха це ла ся б, каб у нас так са ма бы ло 
менш бю ра кра тыі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
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А як у іх?
З гу мы...

Вы ка рыс таць каў чук у якас ці 
да рож на га па крыц ця ўпер шы ню 
вы ра шы лі бры тан цы яшчэ ў па-
чат ку XX ста год дзя. Та ды спра ва 
бы ла ў шу ме, які ра бі лі та га час-
ныя аў та ма бі лі. Ня даў на пра ідэю 
ўспом ні лі на шы су се дзі па ля кі, і ў 
2015 го дзе мяс цо выя вы твор цы 
ас фаль ту рас пра ца ва лі тэх на ло-
гію атры ман ня бі ту му з да да ван-
нем гу ма вай крош кі. Апош нюю 
атрым лі ва юць пры пе ра пра цоў-
цы ста рых аў та ма біль ных шын. 
Іх раз бі ра юць, здраб ня юць і ў 
вад кім ста не да да юць да бі ту-
му. Атрым лі ва ец ца ад мыс ло вае 
вяз кае рэ чы ва для бу даў ніц тва 
да рог. Для вы твор час ці су ме сі на 
1 кі ла метр па крыц ця трэ ба ў ся-
рэд нім ад 400 да 1200 па кры шак. 
Пе ра ва гі ме то ды кі ві да воч ныя. 
Па-пер шае, па крыц цё ро біц ца 
ўстой лі вым да рас трэск ван ня, 
ста рэн ня і ніз кіх тэм пе ра тур. У 
ся рэд нім, да да ван не 15% гу ма-
вай крош кі ў рас твор па вя ліч вае 
тэр мін экс плу а та цыі да рог на 15—
20 га доў, што да зва ляе сэ ка но-
міць на ра мон це. Па-дру гое, на 
3—6 дэ цы бел змян ша ец ца ўзро-
вень шу му, вы клі ка на га аў та ма-
біль ным ру хам. На рэш це, гэ та 
эка ла гіч на — шы ны не спаль ва-
юць, а пе ра пра цоў ва юць з мі-
ні му мам ад хо даў. У Поль шчы 
па бу да ва на ўжо больш за 200 
кі ла мет раў та кіх да рог.

...з плас ты ку...
Ін шы прык лад ра цы я наль на-

га па ды хо ду да дру гас ных рэ-
сур саў пра па на ва ла га ланд ская 
кам па нія VolkerWessels. За ду ма 
за клю ча ец ца ў тым, каб ства-
раць су цэль ныя да рож ныя бло кі 
з ад ту лі на мі для ка му ні ка цый з 
пе ра пра ца ва на га плас ты ка ва га 
смец ця. Уста лёў ваць іх пла ну-
ец ца ў пад рых та ва ныя за га дзя 
тран шэі — як кан струк тар. Та кая 
тэх на ло гія да зво ліць ад мо віц ца 
ад сла іс та-на сып но га ме та ду бу-
даў ніц тва, а так са ма аб лег чыць 
на ступ ны ра монт і экс плу а та цыю 
да рог. Па сцвяр джэн нях рас-
пра цоў шчы каў, па крыц цё бу дзе 
знач на больш тры ва лым, чым 
тра ды цый нае. Яно вы тры мае 
тэм пе ра ту ру ад мі нус 40 да плюс 
80 гра ду саў, па ды дзе для ўклад кі 
на лю бых гле бах, а слу жыць да-
ро га бу дзе ў тры ра зы даў жэй, 
чым ас фаль та бе тон. Праў да, да 
рэа лі за цыі спра ва па куль яшчэ не 
дай шла — па ка тац ца па плас ты-
ка вых да ро гах не атры ма ец ца.

...і з со неч ных па нэ ляў
Зу сім фу ту рыс тыч ны пра-

ект раз віц ця да рож най сет-
кі пра па ноў ва юць фран цу зы. 
Пра ект бу даў ніц тва аў та ба наў 
з па крыц цём з со неч ных па нэ-
ляў ужо за цвер джа ны ўра дам 
кра і ны, да 2021 го да там па він на 
з'я віц ца ты ся ча кі ла мет раў да-
рог «двай но га» пры зна чэн ня. 
Ума ца ва ныя фо та элект рыч ныя 
бло кі з тон кай плён кай з по лі-
крыс та ліч на га крэм нію бу дуць 
уста лёў ваць прос та на да рож-
нае па крыц цё. Пры гэ тым ства-
раль ні кі за пэў ні ва юць, што та-
кая ма гіст раль без дэ фар ма цыі 
вы тры мае на груз ку ма шы ны 
ва гой да 115 тон, што да зво ліць 
пра пус каць па ёй са мыя буй ныя 
аў та цяг ні кі. Га лоў ная пе ра ва га, 
зра зу ме ла, за клю ча ец ца ў маг-
чы мас ці ге не ры ра ван ня энер-
гіі. Пра ект за бяс пе чыць тан най 
элект ра энер гі яй ка ля 5 міль ё наў 
ча ла век — гэ та 8 пра цэн таў на-
сель ніц тва Фран цыі. Да рэ чы, 
у 2010 го дзе па доб ную за ду му 
па ча лі пра соў ваць у ЗША, та му 
цал кам маг чы ма, што ў хут кім 
ча се ні ко га ўжо не здзі віш да ро-
гай з со неч ных ба та рэй.

У 2,7 ра за менш... за эк ва тар
Ві цеб ская воб ласць, між ін шым, на дру гім 

мес цы ў кра і не пас ля Мін скай па пра цяг лас ці 
та кіх да рог. Яна — лі дар па коль кас ці на се ле ных 
пунк таў (ка ля 6 ты сяч). І да ро га да кож на га, 
не за леж на ад коль кас ці на сель ніц тва, па він на 
быць у доб рым ста не.

На жаль, у трох рай вы кан ка мах, ку ды я звяр-
нуў ся па ка мен та рый, ад мо ві лі ся неш та ка заць 
на гэ ту тэ му. Тым больш па ка заць з вы ез дам на 
мес ца. Маў ляў, ча му ме на ві та наш ра ён? Спа-
сы ла лі ся на не да хоп фі нан са ван ня: «Ну вы ж 
ра зу ме е це...» Па вод ле іх слоў, бы лі б гро шы, 
усе да ро гі пры вя лі б у ідэа льны стан.

Якія яны — кры ні цы гра шо вых па то каў на 
пра клад ку, ра монт да рог, пад тры ман не іх у 
доб рым ста не?

У Ві цеб скім абл вы кан ка ме кан ста та ва лі, што 
пра цяг ласць да рог толь кі мяс цо ва га зна чэн ня 
14 960 кі ла мет раў. Лі дзі руе тут Па стаў скі ра ён — 
998 кі ла мет раў. У Ві цеб скім ад па вед на — 931, 
Га ра доц кім — 923, По лац кім — 860, Ар шан-
скім — 768...

Плюс яшчэ 3,5 ты ся чы кі ла мет раў — пра цяг-
ласць да рож на га па крыц ця рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня, уклю ча ю чы і між на род ныя тра сы. Іх 
утры ман не фі нан су ец ца вы ключ на з рэс пуб лі-
кан ска га бюд жэ ту. Для па раў на ння, даў жы ня 
акруж нас ці эк ва та ра тро хі больш за 40 ты сяч 
75 кі ла мет раў.

Да рож ні кі ад каз ва юць і за 858 мас тоў, і во-
да пра пуск ных труб пад імі. Усе тру бы, да рэ чы, 
вы пра ца ва лі свой нар ма тыў ны рэ сурс...

— Да рог ста но віц ца ўсё больш. На прык лад, 
не дзе з'я ві лі ся но выя мо гіл кі — не аб ход на зра-
біць пад' езд. У ін шым мес цы фер му па бу да ва-

лі — так са ма. Да но ва бу доў ляў — асоб ных да-
моў і цэ лых мік ра ра ё наў — так са ма не аб ход на 
за бяс пе чыць пад' ез ды, — рас каз вае вы кон ва-
ю чая аба вяз кі на чаль ні ка ад дзе ла транс-
пар ту і ка му ні ка цый Ві цеб ска га абл вы кан-
ка ма Сня жа на ЦІ ТО ВА.

Ас фальт — 
за да валь нен не да ра гое

Больш за 3 ты ся чы кі ла мет раў аб лас ных да рог 
грун та выя. Мно гае ро біц ца, каб яны за ста ва лі ся 
ў на леж ным ста не. Зі мой, у пры ват нас ці, да ро гі 
чыс цяць ад сне гу, рас кід ва юць суб стан цыі су-
праць га ла лё ду. У цёп лую па ру го да, ка лі трэ ба, 
пры во зяць і рас сы па юць грунт, пра фі лю юць. На-
ват, ка лі ў вёс цы жы ве адзін ча ла век, да яго без 
праб лем па він ны да ехаць «хут кая», ін шыя служ-
бы, ма шы на пош ты, аў та лаў ка і гэ так да лей...

За мяс цо выя да ро гі ад каз вае КУП «Ві цебск-
абл дар буд». Ці ка ва, што прад пры ем ства мае 
аж 21 ас фаль та бе тон ны за вод. Пра дук цыю рэа-
лі зу юць ін шым ар га ні за цы ям, якія ад каз ва юць 
за ра монт да рог, сель ска гас па дар чым прад-
пры ем ствам, гра ма дзя нам...

Бу даў ніц тва ад на го кі ла мет ра да ро гі да дэ-
на мі на цыі абы хо дзі ла ся пры клад на ў 2,5 міль-
яр да руб лёў. Сён ня да 50% срод каў, якія вы дзя-
ля юц ца на да ро гі, на кі роў ва юць на ўтры ман не. 
Фі нан са ван не ад бы ва ец ца з аб лас но га бюд жэ-
ту і рэс пуб лі кан ска га (суб вен цыі, якія пе ра да-
юц ца з да рож на га фон ду). Кан крэт на гро шы 
рас хо ду юць на ямач ны ра монт, пра фі ля ван не, 
афар боў ку па лос і да рож ных зна каў, убор ку, 
пад кос ку або чын.

— Гэ та цэ лы комп лекс ме ра пры ем стваў для 
пад тры ман ня да рог у зда валь ня ю чым ста не. У 
на се ле ных пунк тах яны зна хо дзяц ца на ба лан-
се ар га ні за цый ЖКГ. Ад па вед на ад туль і ідзе 
фі нан са ван не, — тлу ма чыць ню ан сы Сня жа на 
Ці то ва.

Толь кі ле тась на Ві цеб шчы не ад ра ман та ва-
лі ка ля 136,1 кі ла мет ра да рог. На 128,9 ты ся чы 
«квад ра таў» зра бі лі ямач ны ра монт...

«Ало, ад ра ман туй це!»
На пэў на, яшчэ па раў наль на ма ла су гра ма-

дзян ве да юць пра іс на ван не «га ра чых лі ній» 
да рож ні каў. Коль кі ра зоў аў тар гэ тых рад коў 
чуў скар гі па тэ ме на «пра мыя лі ніі» абл вы кан-
ка ма, рай вы кан ка маў і Ві цеб ска га гар вы кан-
ка ма. А мож на ж бы ло не «аб лі ваць бру дам» 
да рож ні каў, а ўзяць і па тэ ле фа на ваць у «дыс-
пет чар скую». Агуль ны рэс пуб лі кан скі ну мар 
тэ ле фо на 125. Усе зван кі бя руц ца на за мет ку. 
Пры на яў нас ці срод каў ста ра юц ца ад ра ман та-
ваць праб лем ны ўчас так. Доў га не за цяг ва ю чы, 
убі ра юць снег, пад сы па юць...

Каб пра цяг нуць «жыц цё да рог», зі мой і ле там 
уво дзіц ца так зва нае «аб ме жа ван не на вось» 
транс пар ту. Удзель ні кі ру ху кам пен су юць фі нан-
са ва пра ва пра ез ду ве лі ка груз ных «ко лаў».

У абл вы кан ка ме фік су юць усе сіг на лы на-
сель ніц тва на конт утры ман ня і пра клад кі да-
рог — яны ўліч ва юц ца пры фар мі ра ван ні ад-
па вед най пра гра мы на на ступ ны год. Зва ро ты 
зна хо дзяц ца на кант ро лі і час та за да валь ня-
юц ца. Але, зра зу ме ла, пры на яў нас ці фі нан са-
вых срод каў. Пры яры тэт — да ро гам да школ, 
да аг ра га рад коў.

Ці за ці ка вяць ін вес та раў мяс цо выя да ро гі? 
На ўрад ці. Па-пер шае, сён ня аба зна ча ны толь кі 
дзве кры ні цы фі нан са ван ня: рэс пуб лі кан ская 
і аб лас ная. Па-дру гое, ну ня вы гад на бу дзе 
ўклад ваць гро шы ў да ро гу, па якой пра хо дзіць 
па раў наль на не вя лі кі па ток аў то.

Як агу чыў Прэ зі дэнт для пры вя дзен ня ў па ра-
дак мяс цо вых да рог, маг чы ма, бу дуць пры цяг-
ваць крэ ды ты. Ужо ёсць прык лад, ка лі мяс цо вая 
ўла да вы ка рыс тоў вае па за бюд жэт ныя срод кі. У 
По лац ку пры пад трым цы ЕС упер шы ню ў воб-
лас ці раз ме ці лі па ла су для ве ла сі пе дыс таў.

У ад дзе ле па пра цы са зва ро та мі гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
кан ста ту юць, што коль касць «да рож ных зва-
ро таў» змян ша ец ца. Ле тась іх бы ло 104, а ў па-
за мі ну лым го дзе — 125.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. pukshanskі@zvіazda.by

ЗЯ ЛЁ НАЕ СВЯТ ЛО

Ку ды вя дзе 
ма гіст раль

Мяс цо выя ўла ды 
шу ка юць і зна хо дзяць 

срод кі для ра мон ту

ПА-СУ СЕД СКУ

НА ША ДА ВЕД КА 
Пер шы кон курс Пра гра мы 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва 
«Поль шча—Бе ла русь—Укра і-
на 2014—2020» пра ду гледж вае 
бюд жэт 80 млн еў ра. Су ма 
гран та ва га ец ца ад 100 ты сяч 
да 2,5 млн еў ра.

У ТЭ МУ
Ва ле рый БА ЛА ШОЎ, на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га 

рай вы кан ка ма:
— Як толь кі па бу да ва лі да ро гі, лю дзі па ча лі вы куп ляць участ кі, 

бу да ваць аг ра ся дзі бы. Гэ та са дзей ні чае ту рыс тыч на му па тэн-
цы я лу ра ё на, тым больш, што на тэ ры то рыі пар ка «Аў гус тоў скі 
ка нал» дзей ні чае бяз ві за вая зо на. Мы за ці каў ле ны ў па ляп шэн ні 
да рог, бо гэ та но вы ўзро вень жыц ця, но выя пра цоў ныя мес цы, 
раз віц це пры да рож на га сэр ві су.

Як у Пры дзвін скім краі збі ра юц ца 
вы ка наць да ру чэн не Прэ зі дэн та — 
пры вес ці ў па ра дак да ро гі мяс цо ва га 
пры зна чэн ня? Гэ та вы свят ляў 
наш ка рэс пан дэнт.


