
Ёсць лю дзі шчас лі вых пра-
фе сій. Ад ня сём да іх і тых, 
хто вы кон вае «прос цень кую» 
спра ву — тры мае на шы га ра ды 
ў чыс ці ні і па рад ку, а па сут-
нас ці, што дзён на і ня стом на 
ўпры гож вае іх. Не адзін год мы 
зна ё мы з Юры ем ШЫП КІ НЫМ, 
кі раў ні ком На ва по лац кай спец-
аў та ба зы, і ве да ем, што ме на-
ві та так рас-
цэнь вае ён 
улас ны за ня-
так і за ня так 
сва іх ка лег.

— Са праўд-

ным эк за ме нам 

на пра фе сій ную 

ста ласць для ка-

лек ты ву бы ла 

пад рых тоў ка да 

ня даў ня га свят ка-

ван ня 60-год дзя 

На ва по лац ка, — 

рас каз вае Юрый 

Аляк санд ра віч. — 

Зда ец ца, ра бі лі 

ўсё як звы чай на: да гля да лі ву лі цы 

і тра ту а ры, вы са джва лі квет кі і дрэ-

вы, але ўся на ша ра бо та бы ла гэ тым 

ра зам як бы па да рун кам род на му го-

ра ду да яго свя та. А зна чыць, вы кон-

ва ла ся як ні ко лі ад каз на, якас на.

На пру жан не, ка лі рых та ва лі ся да 

юбі лею, бы ло знач нае. Гэ та як пад-

час лю бо га ме ра пры ем ства, што 

па тра буе поў най ад да чы сіл і ап ты-

маль най ар га ні за цыі, без дзя лен ня 

на дро бя зі і на важ нае. Дро бя зяў у 

на шай спра ве не бы вае. Тым больш 

што мы ча ка лі прад стаў ні коў га ра-

доў-па бра ці маў, у вы ні ку і пры еха лі 

ад ра зу 20 дэ ле га цый. Бы лі гос ці і з 

роз ных ра ё наў кра і ны.

Вы не ўпер шы ню ў на шым го-

ра дзе, але сён ня на яго ву лі цах 

уба чы це ня ма ла для ся бе ці ка ва-

га. Мы імк ну лі ся, каб паў сюд на бы-

лі пры кме ты свя та, якія б ства ра лі 

ад па вед ны на строй у на сель ніц тва 

і гас цей На ва по лац ка, і каб яны за-

ста лі ся на доў га.

Гі дам жур на ліс таў «Звяз ды» па 

го ра дзе стаў га лоў ны ін жы нер 

Ігар КУД РЫН. У гэ тую пра фе сію 

лю дзі пры хо дзяць роз ны мі шля ха мі. 

Ігар Але га віч за кон чыў На ва по лац кі 

по лі тэх ніч ны ін сты тут, пра цоў ную 

бія гра фію па чы наў у га рад ской 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы, 

тут вы рас да на чаль ні ка вы твор ча-

тэх ніч на га ад дзе ла. Пас ля рэ ар га-

ні за цыі з ЖКГ вы ве лі шэ раг ка лек-

ты ваў, у тым лі ку спец аў та ба зу, яны 

на бы лі юры дыч ную са ма стой насць. 

Атры маў шы ў гэ ты «пе ра ход ны пе-

ры яд» до свед ра бо ты ў бу даў ні чай 

ар га ні за цыі, Куд рын тры га ды та му 

прый шоў у спец аў та гас па дар ку га-

лоў ным ін жы не рам.

— Мне па да ба ец ца ўдзель ні чаць у 

паў ся дзён най ра бо це па доб ра ўпа рад-

ка ван ні і азе ля нен ні буй но га ін дуст ры-

яль на га цэнт ра, — ка жа га лоў ны ін жы-

нер. — Пры ем на ба чыць пры кмет ныя 

вы ні кі пра цы свай го ка лек ты ву — пра 

іх га ва ры лі нам і ўдзель ні кі свя точ ных 

ме ра пры ем стваў.

Пы та ем ся ў су раз моў ні ка: а што 

бы ло най больш скла да ным пад час 

пад рых тоў кі — на во дзіць па ра дак 

на га рад скіх ву лі цах ці яшчэ больш 

упры гож ваць іх?

— Не цяж ка ні ад но, ні дру гое, 

ка лі зай ма еш ся гэ тым па ста ян на, і 

ка лек тыў пры вык, ве дае сваю спра-

ву. Ка неш не, бы лі і скла да нас ці, не 

без та го. Ста ра лі ся вы ра шаць іх 

апе ра тыў на. Ка лек тыў наш моц-

ны, і ўсе пе ра жы ва юць за го рад, 

усім хо чац ца, каб ён быў пры го жы. 

Ад но сім ся да го ра да як да ўлас на-

га до ма. Ка лек тыў — не ма лень кі, 

350 ча ла век, і ва 

ўсіх та кая на стро-

е насць — на чыс-

ці ню, на па ра дак. 

Мы аб слу гоў ва ем 

На ва по лацк, па-

сё лак Ба ра ву ху 

і но вы для нас 

мік ра ра ён Між-

рэч ча. Ня даў на 

пе рад алі яго нам, 

ра ней гэ та бы ла 

тэ ры то рыя ад каз-

нас ці «Наф та на». 

Ён не праб лем ны, 

мы пры ня лі на ся-

бе да ро гі, ву лі цы, 

яны і ра ней бы лі да гле джа ныя. На-

ша за да ча — пад трым лі ваць іх у 

та кім жа доб рым ста не.

— Вось бу ду ец ца дзя ся ты мік ра-

ра ён, — пра цяг вае Куд рын. — Як ба-

чы це, тут пры го жыя да мы роз най па-

вер ха вас ці і роз най ка ля ро вай га мы, 

ар хі тэк та ры імк нуц ца на даць ра ё ну 

свой твар. Бу даў ні кі яшчэ пра цу юць, 

і мы імк нём ся зна хо дзіць з імі агуль-

ную мо ву, каб не рас цяг ва лі зям лю 

з но ва бу доў лі па ву лі цах.

— У га лоў на га ін жы не ра сва ёй, 

ска жам так, «ін жы нер най» ра бо ты 

ха пае?

— Мы не дзе лім ра бо ту на сваю 

і не сваю, у нас уза е ма за мя няль-

насць, але чыс та ін жы нер най ра бо-

ты ха пае, бо тэх ніч ная ўзбро е насць 

нар маль ная. Да Дня го ра да на бы лі 

два ма лень кія «Бе ла ру сы» з на вяс-

ным аб ста ля ван нем, для ра бо ты 

як у зі мо вую па ру, ка лі яны бу дуць 

вель мі за па тра ба ва ныя на ачыст-

цы тра ту а раў ад сне гу, так і ле там. 

Сён ня ім хо піць ра бо ты з на вяс ны мі 

ка сіл ка мі. Зай ме лі ўста ноў ку «Тай-

фун» для ямач на га ра мон ту ву ліц 

і тра ту а раў. Са мае «вуз кае» мес-

ца лю бо га го ра да ме на ві та ямач ны 

ра монт. Аб наў ля ем аў та ма біль ны 

парк. Ёсць і МА Зы, і са ма зва лы-

«цяж ка ва га ві кі», спе цы яль ная 

свід ра валь на-кра на вая ўста ноў ка, 

двух сек цый ны па лі ва зап раў шчык. 

У пла нах но выя за куп кі — у пры ват-

нас ці, пры го жа га і зруч на га аў та ма-

бі ля «Га зель. Nехт» для пе ра воз кі 

ра бо чых. Пе ра да вой эфек тыў най 

тэх ні кай пры пад трым цы гар вы кан-

ка ма асна шча ем ся па ста ян на.

— А за раз мы зна хо дзім ся з ва-

мі па блі зу цэнт раль най га рад ской 

біб лі я тэ кі імя Ма я коў ска га, — пра-

цяг вае свой рас каз наш гід. — Як-

раз тут уста ноў ле ны флагш то кі са 

сця га мі га ра доў-па бра ці маў, но-

выя ла вач кі. Пад са джва лі за га дзя 

ма ла дыя дрэў цы, ба чы це, як яны 

вы стра і лі ся ра да мі? З ця гам ча су 

пад рас туць, за зе ля не юць і бу дзе 

вель мі пры го жа.

По бач, на ву лі цы Пар ка вай, за-

ас фаль та ва лі да ро гу, пад на ві лі 

да рож кі, так са ма лаў кі па ста ві лі, 

ліх та ры, а дзе спат рэ бі ла ся — зман-

ці ра ва лі ага ро джу. На шы парт нё ры 

з во да ка на ла ад на ві лі ра бо ту га рад-

скіх фан та наў, і ў вы ні ку атры ма-

ла ся яшчэ ад но пры ваб нае мес ца 

для ад па чын ку га ра джан. Ка ля та кіх 

най больш пры кмет ных мес цаў жы-

ха ры і гос ці На ва по лац ка па ста ян на 

фа та гра фу юц ца.

Наш го рад вы рас таў не на ста-

рых «кас цях», тут ня ма пры ват на га 

сек та ра з праб лем ны мі квар та ла-

мі, якія трэ ба зно сіць. Тым не менш 

жы лыя ра ё ны па тра бу юць ува гі. 

Споз ніш ся з-за та го, што не вы дзе-

ле ны свое ча со ва срод кі ці прос та не 

звяр ну лі ўва гу, і на заўт ра срод каў 

спат рэ біц ца знач на больш.

Вы пы та е це ся пра ра са ду кве-

так — яе ў асноў ным вы рошч ва ем 

ва ўлас най цяп ліч най гас па дар цы і 

част ко ва за куп ля ем, бо ра са ды па-

трэб на ня ма ла. Ад ны клум бы ад-

цві лі, квет кі на іх аб ля це лі, і на шы 

пра ца ві тыя дзяў ча ты вы са джва юць 

сю ды но выя. За гэ тым ста іць кар-

пат лі вая ра бо та, у тым лі ку зі мой, 

ка лі «му зыч ны мі» жа но чы мі паль-

чы ка мі па трэб на пі кі ра ваць ты ся чы 

(!) са джан цаў кве та чак.

Пра цуе наш учас так гарс вят ла. 

Хлоп цы пад трым лі ва юць і ра ман ту-

юць лі ніі вон ка ва га асвят лен ня, за-

мя ня юць свя ціль ні кі на энер га збе-

ра галь ныя, свят ло ды ёд ныя. Го рад 

рас це, і асвят ля ем но выя ўчаст кі, 

якія ра ней не бы лі пад клю ча ны. 

За да ча эка но міі элект ра энер гіі вы-

ра ша ец ца з да па мо гай ша фаў кі ра-

ван ня — аў та ма ты ка са ма па вы шае 

ці па ні жае на пру жан не, а зна чыць, і 

асвет ле насць на ву лі цах.

На ват вя лі кая ме та ліч ная кан-

струк цыя сім ва ла го ра да — лі леі — 

аб ве ша на эка ном ны мі свят ло ды ёд-

ны мі лям пач ка мі. Свя точ ны мі ве ча-

ра мі гі ганц кая лі лея гля дзіц ца вель мі 

эфект на, га ра джа не аца ні лі, так са ма 

лю бяць тут фа та гра фа вац ца. Сэл фі 

атрым лі ва юц ца не гор шы мі і на фо-

не шмат лі кіх яр кіх клум баў, і на фо не 

кан струк цыі «Я На ва по лацк»...

Ці ка вім ся ў су раз моў ні ка, хто 

скла дае эс кі зы квет ка вых кам-

па зі цый для афарм лен ня го ра да. 

Аказ ва ец ца, свае ж спе цы я ліс ты з 

участ ка зя лё на га бу даў ніц тва, які 

ўзна чаль вае зна ё мая нам па мі ну-

лай ка ман дзі роў цы Тац ця на Гер ліц. 

Уклад ва юць у іх не толь кі ўлас нае 

ба чан не прын цы паў «зя лё най пры-

га жос ці», але і ду шу. Да рэ чы, Тац ця-

на па спе ла аба ра ніць кан ды дац кую 

ды сер та цыю ў Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным уні вер сі тэ це на тэ му «Перс пек-

тыў ны асар ты мент дэ ка ра тыў ных 

квет ка вых рас лін для паў ноч на га 

рэ гі ё на Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Твор ча му па ды хо ду Тац ця ны і яе 

дзяў чат мож на да вя раць хоць бы 

та му, што на кон кур сах зя лё на га 

бу даў ніц тва, якія пра хо дзяць у рам-

ках аб лас ных свят «Да жы нак», іх 

кам па зі цыі што год зай ма юць пры-

за выя мес цы.

Дзя ку ю чы кло па там бры гад 

спец аў та ба зы да гле джа на і цэнт-

раль ная пло шча, яна і за раз вы гля-

дае па-свя точ на му, стро га і ўра чыс-

та. І буль вар на ву лі цы Кі ра ва, які 

но сіць імя Льва На ва жы ла ва, ды і 

ін шыя зна ка выя мяс ці ны го ра да, 

пе ра ліч ваць мож на доў га. А ў пар-

ка вай зо не ча ка ец ца са праўд ная 

па дзея — по бач з ат рак цы ё на мі бу-

ду ец ца дзі ця чы гуль ня вы комп лекс. 

Там бу дуць не толь кі гуль ні, але і 

спар тыў ныя пля цоў кі, і трэ на жо-

ры — на лю бы густ. Дзе ці змо гуць 

на све жым па вет ры спа кой на «га-
няць» на ве ла сі пе дах, на ро лі ках. 
По бач ужо дзей ні чае спар тыў на-
гуль ня вы комп лекс для да рос лых, 
уз ве дзе ны на срод кі спон са раў, так 
што ёсць чым за няц ца і баць кам. 
Ці ка ва, што спар тыў ныя трэ на жо ры 
за ку пі лі ў так зва ным ан ты ван даль-
ным вы ка нан ні. Год экс плу а та цыі 
прай шоў, яны ні ко лі не пра стой ва-
юць, і да гэ та га ча су ні хто ні чо га 
не зла маў. Што свед чыць не толь кі 
пра тры ва ласць жа ле за, але і пра 
па важ лі выя ад но сі ны га ра джан да 
агуль най ма ё мас ці.

Учас так зя ле на га бу даў ніц тва 
вы кон вае так са ма за ка зы прад пры-
ем стваў і ар га ні за цый па вы са дцы 
кве так на іх тэ ры то ры ях. У на ва па-
ла чан ёсць та кое вось агуль нае жа-
дан не — жыць пры го жа. І гэ та трэ ба 
ра зу мець. Ні ко му не ад маў ля юць, 
та кія за ка зы вы кон ва юц ца з асаб лі-
вым за да валь нен нем. Пры га жосць, 
раз лі тая на ву лі цах го ра да, па шы ра-
ец ца, зна хо дзіць свой пра цяг.

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ,

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).
УНП 391487274.

Жан чы ны, 
якія «па та на юць» 

у мо ры кве так, — ра бот ні цы 
Ні на ФІ ЛІ МОН ЧЫК 

і Ні на ПРЫ ГА ЖА Е ВА.

ЛІ ЛЕІ ДЛЯ НАФ ТА ГРА ДАЛІ ЛЕІ ДЛЯ НАФ ТА ГРА ДА

Ра док з бія гра фіі На ва по лац ка 
ўва соб ле ны ўме лы мі ру ка мі 
ды зай не раў-азе ля ні це ляў.

Да та ко га пры знан ня 
ў лю бо ві да род на га го ра да 

да лу ча ец ца кож ны жы хар На ва по лац ка.

Га зо ны 
на ву лі цах 
На ва по лац ка 
заўж ды 
да гле джа ныя.

Пад зя лё ны мі ша та мі для дзят вы па бу да ва лі 
ка зач ную вяс ко вую ся дзі бу.

Га лоў ны бух гал тар 
Ка ця ры на АСТАШ КЕ ВІЧ 

і га лоў ны ін жы нер 
Ігар КУД РЫН.

Кі раў ні к На ва по лац кай 
спец аў та ба зы Юры й ШЫП КІ Н.
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