
Ге не раль ны ды рэк тар 
КУП «Грод на абл дар буд» 
Ге ор гій ДРАЗ ДОЎ:

— Він шу ю чы ка лег з пра фе сій-
ным свя там, хо чац ца па жа даць 
усім нам моц на га зда роўя і больш 
маг чы мас цяў бу да ваць доб рыя да-
ро гі, пры во дзіць іх у на леж ны стан. 
А тым, хто імі ка рыс та ец ца — бе-
раж лі ва ста віц ца да да рог, аб' ек-
таў да рож най інф ра струк ту ры, 
ра зу мець, што ўсё гэ та з'я ві ла ся і 
ўтрым лі ва ец ца дзя ку ю чы ня лёг кай 
пра цы ра бот ні каў да рож ных ар га-
ні за цый, якую трэ ба па ва жаць.

Аў та да ро га Ра ці чы—Гі на ві чы—Поль ныя Ба га ты ры ў рам ках між на род на га пра ек та.

...На кі роў ва ем ся ў ра ён Аў гус тоў ска га ка на ла, 
дзе ня даў на за вер ша ны важ ны між на род ны пра-
ект. Упер шы ню ў воб лас ці і, на пэў на, у рэс пуб лі цы 
су се дзі па абод ва ба кі дзяр жаў най мя жы су пра-
цоў ні ча лі ў бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі да рог, 
каб тым са мым ства рыць спры яль ныя ўмо вы для 

раз віц ця ту рыз му ў зо не сла ву та га ка на ла.
Вя ду чым парт нё рам гэ та га пра ек та па пра-

гра ме су пра цоў ніц тва «Поль шча — Бе ла русь 
— Укра і на» з поль ска га бо ку бы ла гмі на Плас ка 
Пад ляс ка га ва я вод ства, а з на ша га — Гро дзен скі 
рай вы кан кам і КУП «Грод на абл дар буд».

— Гэ тая да ро га да зво ліць ска ра ціць пра бег 
транс парт ных срод каў, на кі ра ваў шы іх у аб ход 
су меж ных на се ле ных пунк таў. Вось на гэ тым 
участ ку, на прык лад, да ро гі на огул не бы ло, пра-
клад ва лі па ба ло це, — за зна чае на чаль нік вы-
твор ча га ад дзе ла КУП «Грод на абл дар буд» 
Ма ры на КІ РЫ ЛА.

Вяр та ем ся ў Грод на, на пра спект Кляц ко ва, дзе 
ня даў на з'я віў ся пе ша ход ны мост, у бу даў ніц тве 
яко га ўдзель ні ча лі спе цы я ліс ты КУП «Аў та мост». 
Ён злу чыў ле са парк «Рум лё ва» з мік ра ра ё нам 
Пры нё ман скі на ўчаст ку каль ца вой да ро гі з ін тэн-
сіў ным ру хам транс пар ту, ства рыў шы зруч ныя, 
бяс печ ныя ўмо вы для пе ша хо даў. На ват ма ла дыя 
па ры ўжо за ці ка ві лі ся маг чы мас цю за шчоўк нуць 
там на ага ро джы за мок як сім вал ка хан ня. У пла-
нах — яшчэ адзін пе ша ход ны мост на гэ тым жа 
да рож ным участ ку.

Кам форт на па він на быць і на дво ра вых тэ ры-
то ры ях жы лой за бу до вы. Ця пер у Грод не ажыц-
цяў ля ец ца маш таб ная пра гра ма па іх аб наў лен ні 
і рэ кан струк цыі — з за ме най ін жы нер ных ка му ні-
ка цый, ра мон там і ўклад кай да рож на га па крыц ця, 
бар дзю раў, улад ка ван нем дзі ця чых пля цо вак, аў-
та пар ко вак, уста ноў кай ла вак... Сё ле та на комп-
лекс ным ўзроў ні пла ну ец ца доб ра ўпа рад ка ваць 
33 два ра выя тэ ры то рыі. Ка ля пя ці па вяр хо ві каў па 
ву лі цы Пуш кі на, на прык лад, ра зам з ра бот ні ка мі 
КУП «Грод на да рож нік» пра цу юць іх ка ле гі з Іўя, 
Ваў ка выс ка, Ка рэ ліч, На ва груд ка, Свіс ла чы, Сло-
ні ма. Вось та кая «два ро вая» та ла ка ў ін та рэ сах 
ты сяч жы ха роў гэ тых да моў ...

Та кой жа та ла кой, ка лі да рож ні кі аб' яд ноў ва-
юць на ма ган ні з сель гас прад пры ем ства мі, транс-
парт ны мі ар га ні за цы я мі, пра цу юць і зі мой. ДРБУ 
ўз гад ня юць сваю дзей насць з гра фі кам рэй саў 
аў то бус ных пар каў, да стаў кі та ва раў у на се ле-
ныя пунк ты ганд лё вы мі ар га ні за цы я мі. Па вод ле 
слоў га лоў на га ін жы не ра КУП «Грод на абл дар-
буд» Ула дзі мі ра Чу ва ка, пад рых тоў ка да ра бо ты 
ў зі мо вых умо вах — пе ры яд вель мі ад каз ны, але 
без ней кай кам па ней шчы ны. Усё ро біц ца свое ча-
со ва — і што да ты чыц ца за па саў пяс ча на-са ля ной 
су ме сі, і па пад рых тоў цы тэх ні кі. Пры гэ тым, каб 
пад стра ха вац ца на ўся ля кі вы па дак, про ці га ла-
лёд ны ма тэ ры ял да стаў ля ец ца на пля цоў кі по бач 
з не бяс печ ны мі да рож ны мі ўчаст ка мі, ка ля аў то-
бус ных пры пын каў.

Да рэ чы, на мяс цо вых да ро гах Гро дзен скай 
воб лас ці сён ня пры клад на 2800 аў то бус ных пры-
пын каў і ка ля ты ся чы з іх — з аў та па віль ё на мі. 
Прак тыч на ўсе яны вы раб ле ны прад пры ем ства мі 
«Грод на да рож нік» і «Аў та мост».

Між на род ны пра ект, Між на род ны пра ект, 
пе ша ход ны мост і «два ро вая» та ла капе ша ход ны мост і «два ро вая» та ла ка
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Тач ка для пяс ку і ла зер ны ні ве лір
Ажыц цяў ля ю чы пра ек ты дзе ля ту рыс тыч най пры ваб нас ці бе ла рус ка га па меж жа, прад-

пры ем ства «Грод на абл дар буд» са мо па са бе з'яў ля ец ца да во лі ці ка вым аб' ек там, які мож на 
ўклю чыць у ту рыс тыч ны марш рут. Дак лад ней, ство ра ны там па іні цы я ты ве бы ло га на мес ні ка 
ге не раль на га ды рэк та ра Ба ры са СА ЛАЎЯ му зей гіс то рыі да рог Гро дзен шчы ны.

Мно гія ін стру мен ты і пры бо ры, без якіх ра ней не маг чы ма бы ло ўя віць да рож ную спра ву, 
сён ня ўжо эк зо ты ка. І тэ а да літ, які слу жыў пры геа дэз іч ных ра бо тах яшчэ ў да ва ен ны час, 
і ра дыё стан цыя для су вя зі з ма шы на мі, якія пра ца ва лі ў глы бін цы, і, зра зу ме ла, тач ка для 
пяс ку, пі ла, якой ка рыс та лі ся пры бу даў ніц тве драў ля ных мас тоў ... Сён ня тыя ж тэ а да лі ты 
ўжо элект рон ныя, ні ве лі ры — ла зер ныя.

Экс па зі цыя так са ма зна ё міць з шы ро кай га май ма тэ ры я лаў, што вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
бу даў ніц тве і ра мон це да рог. Ла гіч на і тое, што ў му зеі прад пры ем ства, якое пра цуе на мяс-
цо вых да ро гах, прад стаў ле ны рэ чы з по бы ту мяс цо вых жы ха роў. Мож на ўба чыць і прад ме ты, 
якія бы лі зной дзе ны пад час да рож ных ра бот, у тым лі ку ва ен на га ча су — кас кі, па трон ная 
скрын ка... А на ву ліч най пля цоў цы раз ме шча на да рож ная тэх ні ка, якая, ня гле дзя чы на свой 
па ва жа ны ўзрост, мо жа пра ца ваць і сён ня.

Да рэ чы, у перс пек ты ве му зей ная экс па зі цыя мо жа стаць яшчэ больш змяс тоў най і ці ка вай. 
Гэ тыя за дум кі, маж лі ва, ажыц ця вяц ца да 70-га до ва га юбі лею прад пры ем ства «Грод на абл-
дар буд», які бу дзе ад зна чац ца ў на ступ ным го дзе.

МЯС ЦО ВЫЯ ДА РО ГІ ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЫ —МЯС ЦО ВЫЯ ДА РО ГІ ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЫ —
ПАД НА ДЗЕЙ НАЙ «АПЕ КАЙ»ПАД НА ДЗЕЙ НАЙ «АПЕ КАЙ»

КУП «Грод на абл дар буд»: пра фе сі я на лізм і ад каз насцьКУП «Грод на абл дар буд»: пра фе сі я на лізм і ад каз насць

ККры ла ты мі ста лі ўжо сло вы, што ўсё па чы на ец ца з да ро гі. ры ла ты мі ста лі ўжо сло вы, што ўсё па чы на ец ца з да ро гі. 
І са праў ды, да ро гі, быц цам ар тэ рыі вя лі ка га ар га ніз ма, І са праў ды, да ро гі, быц цам ар тэ рыі вя лі ка га ар га ніз ма, 
злу ча юць вя лі кія і ма лыя на се ле ныя пунк ты, слу жаць эка но мі цы, злу ча юць вя лі кія і ма лыя на се ле ныя пунк ты, слу жаць эка но мі цы, 

з'яў ля юц ца су вяз ным звя ном для за да валь нен ня на дзён ных па трэб з'яў ля юц ца су вяз ным звя ном для за да валь нен ня на дзён ных па трэб 
жыц ця дзей нас ці рэ гі ё наў, ча ла ве чых кан так таў. Пры чым асаб лі вая жыц ця дзей нас ці рэ гі ё наў, ча ла ве чых кан так таў. Пры чым асаб лі вая 
ро ля тут на ле жыць сет цы мяс цо вых да рог, якая на Гро дзен шчы не ро ля тут на ле жыць сет цы мяс цо вых да рог, якая на Гро дзен шчы не 
най больш маш таб ная. Ка му наль нае пра ект на-ра монт на-бу даў ні чае най больш маш таб ная. Ка му наль нае пра ект на-ра монт на-бу даў ні чае 
ўні тар нае прад пры ем ства «Грод на абл дар буд» сён ня вы кон вае за да-ўні тар нае прад пры ем ства «Грод на абл дар буд» сён ня вы кон вае за да-
чычы па аб слу гоў ван ні, бу даў ніц тве і ра мон це 10631 кі ла мет ра да рог  па аб слу гоў ван ні, бу даў ніц тве і ра мон це 10631 кі ла мет ра да рог 
(у тым лі ку 4578 км — ас фаль тных і 4914 км — з гра вій ным па крыц цём), (у тым лі ку 4578 км — ас фаль тных і 4914 км — з гра вій ным па крыц цём), 
а так са ма больш як 1,5 ты ся чы кі ла мет раў ву ліц у сель скай мяс цо вас ці.а так са ма больш як 1,5 ты ся чы кі ла мет раў ву ліц у сель скай мяс цо вас ці.
У лю бую па ру го да, у роз ных умо вах на двор'я ме на ві та да рож ні кі У лю бую па ру го да, у роз ных умо вах на двор'я ме на ві та да рож ні кі 
пра цу юць дзе ля та го, каб да ро гі бы лі ў на леж ным, зруч ным і бяс печ ным пра цу юць дзе ля та го, каб да ро гі бы лі ў на леж ным, зруч ным і бяс печ ным 
ста не для лю дзей і транс парт ных срод каў. Што для гэ та га ро біц ца? ста не для лю дзей і транс парт ных срод каў. Што для гэ та га ро біц ца? 
Якія ма тэ ры я лы і тэх на ло гіі пры мя ня юц ца? Якія тра ды цыі пе ра да юц ца Якія ма тэ ры я лы і тэх на ло гіі пры мя ня юц ца? Якія тра ды цыі пе ра да юц ца 
з па ка лен ня ў па ка лен не? Вось пра што да ве да лі ся жур на ліс тыз па ка лен ня ў па ка лен не? Вось пра што да ве да лі ся жур на ліс ты
««Звяз ды», па бы ваў шы на пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та аў та ма бі ліс таўЗвяз ды», па бы ваў шы на пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та аў та ма бі ліс таў  
і да рож ні каў на прад пры ем стве «Грод на абл дар буд».і да рож ні каў на прад пры ем стве «Грод на абл дар буд».

Пом нім — зна чыць жы вём
Сён ня КУП «Грод на абл дар буд» — гэ та буй ная кам па нія, у склад 

якой ува хо дзяць 16 да рож ных ра монт на-бу даў ні чых упраў лен няў у 
ра ё нах воб лас ці, ча ты ры дач чы ныя прад пры ем ствы — «Грод на дарп ра-
ект», «Грод на да рож нік», «Аў та мост», «Да рож нае ін жы нер на-тэх ніч нае 
ўпраў лен не», а так са ма два сель ска гас па дар чыя прад пры ем ствы.

А афі цый най да тай, якая да ку мен таль на па цвяр джае за сна ван не 
да рож най служ бы на Гро дзен шчы не, з'яў ля ец ца 20 ве рас ня 1944 го да. 
Па ста но вай Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та БССР у су вя зі з утва рэн-
нем Гро дзен скай воб лас ці бы лі ар га ні за ва ны аб лас ны і шэ раг ра ён ных 
да рож ных ад дзе лаў для бу даў ніц тва, рэ кан струк цыі, ра мон ту і ўтры-
ман ня да рог і мас тоў аб лас но га, ра ён на га і сель ска га зна чэн ня. І ў 
пер шую чар гу, зра зу ме ла, да рож ні кі ўзя лі ся за ад наў лен не раз бу ра ных 
пад час фа шысц кай аку па цыі мас тоў і да рог. Акра мя та го, трэ ба бы ло 
пры во дзіць у па ра дак мно гія да ро гі, якія бу да ва лі ся ў да ва ен ны час, 
ад нак не ра ман та ва лі ся і ста лі цяж ка пра ез ны мі. Пра та га час ны стан 
да рож най сет кі і маш таб за дач, якія ста я лі пе рад да рож най служ бай 
Гро дзен шчы ны, свед чаць на ступ ныя ліч бы. На 1 сту дзе ня 1945 го да 
толь кі ка ля 15 пра цэн таў да рог ра ён на га зна чэн ня ме лі цвёр дае па-
крыц цё і ўся го 6 мас тоў з 354-х з'яў ля лі ся па ста ян ны мі — ме та ліч ны мі 

і жа ле за бе тон ны мі. Што ж да ты чыц ца сель скіх да рог, дык цвёр дае 
па крыц цё бы ло на 85 з 4569 км. І толь кі 8 мас тоў з 619 у сель скай 
мяс цо вас ці бы лі па ста ян ны мі.

Ра бо ты па ад наў лен ні раз бу ра ных да рог і мас тоў ад ра зу пас ля вай ны 
пра во дзі лі ся ў асноў ным за кошт удзе лу мяс цо вых ся лян і ко ней, што 
ў іх ме лі ся. Гэ та бы ла па він насць, свое асаб лі вы па да так. Паз ней гэ тыя 
функ цыі бы лі ўскла дзе ны на кал га сы, якія ў воль ны ад па ля вых ра бот 
час ла дзі лі так зва ны да рож ны ме сяч нік. За тым, па куль не з'я ві лі ся да-
рож ныя ар га ні за цыі, за ра бо ты на да ро гах ад каз ва лі ўсе раз ме шча ныя 
на пэў най тэ ры то рыі прад пры ем ствы — сва і мі ма тэ ры я ла мі і сі ла мі.

Да рэ чы, мо ладзь мо жа не ве даць, а ве тэ ра ны «Грод на абл дар бу да» 
па мя та юць пра ДРП — да рож ныя ра монт ныя пунк ты, якія ства ра лі ся 
ў пас ля ва ен ны час і дзей ні ча лі да 1970-х га доў. Спе цы яль на для май-
стра, які ад каз ваў за пэў ны ўчас так да ро гі, не па да лёк ад яе бу да ва лі 
дом, дзе ён жыў, і склад ское па мяш кан не для за хоў ван ня ін стру мен таў. 
З транс пар там бы ло праб ле ма тыч на, і та му май стар пе ха той абы хо-
дзіў свой ўчас так. Ка лі ж сіл гэ та га ДРП на па трэб ны аб' ём ра бот не 
ха па ла, то пры хо дзі лі на да па мо гу ка ле гі з ін шых.

Ця пер афі цый най наз вы «ДРП» ужо не іс нуе, хоць гэ тая сіс тэ ма, ужо 
ў су час най фор ме, пра цяг вае дзей ні чаць. На прык лад, КУП «Грод на да-
рож нік» мае участ кі ў Скі да лі, Са по цкі не, Па рэч чы, дзе за май стра мі 
так са ма за ма ца ва ны да рож ныя зо ны.

На ле та прад пры ем ству «Грод на абл дар буд» споў ніц ца 70 га доў. А 
сет ка яго ця пе раш ніх струк тур ных пад раз дзя лен няў у ра ё нах воб лас-
ці (да рож на-экс плу а та цый ных ар га ні за цый) ства ра ла ся і раз ві ва ла ся 
па сту по ва, па ме ры па ве лі чэн ня аб' ёмаў ра бот, ума ца ван ня кад ра ва га 
і тэх ніч на га па тэн цы я лу. Пер шы мі ў 1957 го дзе на ба зе ра ён ных да-
рож ных ад дзе лаў з'я ві лі ся ДЭУ ў Скі да лі, Зэ льве, Дзят ла ве і Ра ду ні. 
У 1960 го дзе ў су вя зі з лік ві да цы яй Ма ла дзе чан скай воб лас ці ў склад 
да рож най служ бы Гро дзен шчы ны ўвай шло ДЭУ ў Смар го ні. У 1963 
го дзе бы лі ство ра ны і ня даў на ад зна чы лі свой 50-га до вы юбі лей ар-
га ні за цыі ў Іў еў скім, Лід скім, Ка рэ ліц кім, Аст ра вец кім, Бе рас та віц кім, 
Шчу чын скім ра ё нах. Яшчэ ча ты ры да рож ныя ўпраў лен ні (Ваў ка выск, 
На ва гру дак, Ашмя ны, Сло нім) бы лі ар га ні за ва ны ў 1965 го дзе, у на-
ступ ным — яшчэ два: у Мас тах і Свіс ла чы.

У ка лек ты ве прад пры ем ства «Грод на абл дар буд» доб ра ра зу ме юць 
іс ці ну, што той, хто не па ва жае сваё мі ну лае, не мае і бу ду чы ні. І най-
перш гэ та пра яў ля ец ца ў кло па тах пра ве тэ ра наў да рож най пра цы. 
У пры ват нас ці, лю дзям, якія вы хо дзяць на пен сію, вы плач ва ец ца 20 
пра цэн таў ад служ бо ва га акла ду за кож ны ад пра ца ва ны год у сіс тэ ме 
«Грод на абл дар бу да». У ДРБУ да па ма га юць ста рым лю дзям у на рых-
тоў цы дроў і ў ін шых на дзён ных пы тан нях. Што ме сяч ная ма тэ ры яль ная 
да па мо га па жыц цё ва вы плач ва ец ца асо бам, якія ад зна ча ны ўзна га ро-
да мі прад пры ем ства ці ве дам ства. Да рэ чы, 53 ра бот ні кі «Грод на абл-
дар бу да» ўда сто е ны на груд на га зна ка дэ парт амен та «Бел аў та дар» 
«Га на ро вы да рож нік Бе ла ру сі», 15 — зван ня «За слу жа ны ра бот нік КУП 
«Грод на абл дар буд», 101 за не се ны ў Кні гу го на ру прад пры ем ства.

— Не каль кі дзён та му прай шла праф са юз ная кан фе рэн цыя па за клю-
чэн ні ка лек тыў на га да га во ра, і ўсе за ха ды для пад трым кі на шых ве тэ ра-
наў у гэ тым да ку мен це за ха ва лі ся, ні чо га не па гор шы ла ся, да баў ле ны 
но выя са цы яль ныя льго ты, — па ве да мі ла на чаль нік ад дзе ла пра ва вой 
і кад ра вай ра бо ты КУП «Грод на абл дар буд» Жан на ДУ ДЗІЧ.

Не па тэ ле фон ным зван ку, Не па тэ ле фон ным зван ку, 
а па спра вяд лі вас ціа па спра вяд лі вас ці

Трэ ба мець на ўва зе, што да рож ныя ра бо ты вы кон ва юц ца за бюд-
жэт ныя срод кі, якія па він ны рас хо да вац ца спра вяд лі ва. Та му па тэ ле-
фон ным зван ку з та го ці ін ша га на се ле на га пунк та рас па ра джэн няў 
аб ас фаль та ван ні да рог не да ец ца, за зна чыў пад час ня даў няй «пра-
мой лі ні» стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ся мён ША ПІ РА. 
Бо гэ та не спра вяд лі ва, ка лі ча ла век да зва ніў ся да гу бер на та ра — і 
на яго ву лі цы па кла лі ас фальт, а з ін шай вёс кі не да зва ні лі ся — і не 
па кла лі. Усё па він на ра біц ца сум лен на. У кож ным ра ё не і аб лас ным 
цэнт ры бы ла ство ра на ка мі сія, якая вы зна чы ла чар го васць ра мон ту 

аб' ек таў інф ра струк ту ры, у тым лі ку да рог (ад гор шых да леп шых), 
пра што лю дзі пра ін фар ма ва ны ў мяс цо вым дру ку.

Адзін з важ ных сё лет ніх аб' ек таў у Грод не — ка пі таль ная рэ кан-
струк цыя ву лі цы Бу дзён на га, што вя дзе да чы гу нач на га вак за ла. Мы 
па бы ва лі там на за вяр шаль ным эта пе — уклад цы ас фаль та бе то ну на 
аў та пар коў цы, чым зай ма лі ся спе цы я ліс ты КУП «Грод на да рож нік». У 
бры га дзі ра Мі ха і ла Ра ка ва ў гэ тай сфе ры ўжо 32-га до вы стаж. «Ра бо-
та цяж кая, у лю бое на двор'е, але ўжо пры звы ча і лі ся, «дэ мі се зон ныя» 
мы», — усмі ха ец ца Мі ха іл Ба ры са віч.

А вось мо ладзь не над та хо ча пра ца ваць на да ро гах, на доў га не 
за трым лі ва ец ца. Ха ця ёсць і пры ем ныя вы клю чэн ні. Ра зам з бры-
га дзі рам пра цуе яго ма ла ды ка ле га Аляк сандр Сант, які зу сім не 
збі ра ец ца мя няць пра фе сію. Ка жа, што яму ці ка ва. Што па да ба ец-

ца? Увесь пра цэс — як ас фальт кла дзец ца, як з ім 
«спраў ля ец ца» ка ток. Аказ ва ец ца, і ў та кой спра ве 
мож на ўба чыць не толь кі ру ці ну.

У цэ лым кад ра вая праб ле ма ў да рож най сфе ры 
вель мі вост рая, на ват не ка то рыя кі ру ю чыя па са ды 
за ста юц ца ва кант ны мі. Та му на прад пры ем стве 
«Грод на абл дар буд» бу дуць ра ды ма ла дым спе цы-
я ліс там, пра ду гле дзеў шы ад па вед ныя за ха ды пад-
трым кі ў ка лек тыў ным да га во ры. Іх за бяс печ ва юць 
ін тэр на там аль бо аплач ва юць найм жыл ля, ёсць і 
га ран тыя ад на ра зо вай ма тэ ры яль най да па мо гі. На 
ма ла дых спе цы я ліс таў рас паў сюдж ва юц ца так са ма 
вы пла ты пры за клю чэн ні шлю бу, на ра джэн ні дзі ця ці і 
ін шыя льго ты, за кла дзе ныя ў ка лек тыў ны да га вор.

Пры гэ тым ка лі сын аль бо дач ка ра бот ні ка «Грод-
на абл дар бу да» па сту пае ву чыц ца на плат най асно-
ве па спе цы яль нас ці, якая да рож ні кам па трэб на, то 
ка лек тыў мо жа пры няць ра шэн не аплач ваць ву чо бу 
за кошт срод каў прад пры ем ства. Зра зу ме ла, што 
ў та кіх вы пад ках у да га во ры, які за клю ча ец ца з 
на ву чаль най уста но вай, пра піс ва юц ца да дат ко выя 
ўмо вы для ма ла до га спе цы я ліс та. Ка лі ён ву чыў ся 
за срод кі прад пры ем ства, то па ві нен ад пра ца ваць 
там пас ля за кан чэн ня ВНУ як мі ні мум 5 га доў. Хі ба 
ж не спра вяд лі ва?

КУП «Грод на абл дар буд» ак тыў на ўдзель ні чае ў аб наў лен ні 
і рэ кан струк цыі два ро вых тэ ры то рый жы лой за бу до вы ў аб лас ным цэнт ры. 

Ра бо чыя Ваў ка выс ка га ДРБУ-188 Юрый МА ЛІ НОЎ СКІ, Іван АПА НО ВІЧ і Вік тар МА Я ГА ЧАЎ.

На прад пры ем стве «Грод на да рож нік» што ме сяц вы раб ля-
юць ка ля ты ся чы да рож ных зна каў для Гро дзен скай і Брэсц кай 
аб лас цей. Ма ляр Ала ТА РА СЕ ВІЧ і май стар участ ка да рож ных 
зна каў і не стан дар ты за ва на га аб ста ля ван ня Лі дзія СТА НЕЎ СКАЯ.

— У нас ёсць вя лі кі во пыт і не аб ход ныя рэ сур сы, каб вы кон ваць 
усе ві ды да рож ных ра бот на ін дуст ры яль най асно ве дзе ля бес пе ра-
бой на га і бяс печ на га пра ез ду па мяс цо вых да ро гах воб лас ці — во пыт-
ныя ра бо чыя, ін жы нер на-тэх ніч ныя спе цы я ліс ты, ма тэ ры я лы, ма шы-
ны і ме ха ніз мы. Цяж кас ці ёсць, але прад пры ем ства ста біль на пра цуе. 
Не ха пае гро шай на раз віц цё і бу даў ніц тва да рог, ад нак вы кон ва ем 
ра бо ты ў сель скай мяс цо вас ці — на бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі 
ма лоч ната вар ных фер маў, зер не су шыль ных комп лек саў. Пра цу ем 
па доб ра ўпа рад ка ван ні аб лас но га і ра ён ных цэнт раў, — за зна чае 
ге не раль ны ды рэк тар прад пры ем ства «Грод на абл дар буд» Ге-
ор гій ДРАЗ ДОЎ, да рож нік з двац ца ці га до вым ста жам, які па чы наў 
пра ца ваць у гэ тай сфе ры з май стра па ўтры ман ні і ра мон це да рог.

Ка лек тыў «Грод на абл дар бу да» заў сё ды зна хо дзіў ся, так бы мо-
віць, на васт рыі па дзей, важ ных для лю дзей і дзяр жа вы. На прык лад, 
пас ля чар но быль скай ка та стро фы ў 1986 го дзе звод ны атрад прад-
пры ем ства, пра ца ваў у На роў лі. А ў 1987-м гро дзен скія да рож ні кі на 
ча ле з сён няш нім га лоў ным ін жы не рам КУП «Грод на абл дар буд» 
Ула дзі мі рам ЧУ ВА КОМ доб ра ўпа рад коў ва лі на се ле ныя пунк ты і 
фер мы на Ма гі лёў шчы не.

Не абы хо дзі лі ся без ра бот ні каў «Грод на абл дар бу да» і мно гія «да-
жы нач ныя» аб' ек ты. Спа чат ку — на рэс пуб лі кан скіх «Да жын ках» у 
Мас тах, по тым — у Ваў ка выс ку, Лі дзе. Акра мя та го, ле тась ак тыў на 
ўдзель ні ча лі ў доб ра ўпа рад ка ван ні да аб лас ных «Да жы нак» На ва-
груд ка, сё ле та — Ашмян. Ме на ві та «Грод на абл дар буд» пра во дзіць 
у воб лас ці ра монт і ас фаль та ван не тэ ры то рый амаль усіх зер не су-
шыль ных комп лек саў. А што да ты чыц ца маш та баў пра цы на бу даў-
ніц тве і рэ кан струк цыі фер маў, то гэ та не толь кі доб ра ўпа рад ка ван не 
пры лег лай тэ ры то рыі і пад' яз ных да рог, але і ас фаль та ван не ка ля 
трох гек та раў унут ры су час на га ма лоч ната вар на га комп лек су.

Пры гэ тым да рож ні кі імк нуц ца вы ка рыс тоў ваць як ма га больш 
улас ных ма тэ ры я лаў, для ча го ў кож ным ра ё не ёсць кар' ер для зда-
бы чы гра вію. Атрым лі ва ец ца тан ней, чым куп ляць у ін шых. І не ва 
ўрон якас ці, па коль кі прак тыч на ўсе ма тэ ры я лы, што вы ка рыс тоў ва-
юц ца ў да рож ных ра бо тах, пра хо дзяць ла ба ра тор ныя вы пра ба ван ні. 
Пра вя ра юць пя сок з кож на га кар' е ра, усе пяс ча на-гра вій ныя су ме сі 
з кож на га ДРБУ. І по тым, ка лі ўжо вя до мы ўлас ці вас ці мяс цо вых 
ма тэ ры я лаў, ро біц ца кам па ноў ка, пад бор ас фаль та-бе тон ных су ме-

сяў для кож на га з шас нац ца ці за во даў, якія ўва хо дзяць у струк ту ру 
«Грод на абл дар бу да». Пас ля ча го спе цы я ліс ты га лаў ной ла ба ра то рыі 
вы яз джа юць на ас фаль та бе тон ныя прад пры ем ствы, на кож ным з якіх 
так са ма ма ец ца ла ба ра то рыя, і пра вя ра юць вы ка нан не гэ та га пад-
бо ру. Пры не аб ход нас ці ўно сіц ца ка рэк ці роў ка, бо вы твор чыя ўмо вы 
ад роз ні ва юц ца ад ла ба ра тор ных.

— Ці ад па вя дае ла ба ра тор нае аб ста ля ван не су час на му ўзроў-
ню?

— Без умоў на, бо інакш нель га. Па тра ба ван ні да якас ці ма тэ ры я лаў 
ўзмац ня юц ца, і на ста рым аб ста ля ван ні ла ба ра тор ныя вы пра ба ван ні 
ўжо не пра вя дзеш. Та му да во дзіц ца яго аб наў ляць, што мы і ро бім, — 
ка жа га лоў ны тэх но лаг КУП «Грод на абл дар буд» Ва сіль АНЕ ГІН.

Адзін з ця пе раш ніх пры яры тэ таў для «Грод на абл дар бу да» — гэ та 
бу даў ніц тва АЭС у Аст раў цы. Спе цы яль на для аб' ек таў атам най элект-
ра стан цыі і інф ра струк ту ры там ад кры лі кар' ер па зда бы чы пяс ку, па-
бу да ва лі су час ны ас фаль та бе тон ны за вод. Ён мо жа вы пус каць 150-160 
тон пра дук цыі за га дзі ну, за бяс печ ва ю чы вы со ка дак лад ную да зі роў ку 
на ўсе ві ды ма тэ ры я лаў, што вы ка рыс тоў ва юц ца. Плюс да за та ры для 
ўвя дзен ня рэ чы ваў, якія па ляп ша юць улас ці вас ці бі ту му.

Ёсць і во пыт, і рэ сур сыЁсць і во пыт, і рэ сур сы

Му зей гіс то рыі да рож най спра вы на Гро дзен шчы не. 
На мес нік ге не раль на га ды рэк та ра КУП «Грод на абл дар буд» Ула дзі мір ЦЫЛЬ КО 

па каз вае тэ а да літ, якім да рож ні кі ка рыс та лі ся ў да ва ен ны час.
Але на ДАЎ ЖА НОК, Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВІ ЧА. 
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Доб ра ўпа рад ка ван не 
ву лі цы Бу дзён на га. 

Бры га дзір Мі ха іл РА КАЎ 
і ма шы ніст уклад чы ка 

ас фаль та  бе то ну 
Аляк сандр САНТ.

Аб мяр коў ва ец ца чар го вы да рож ны пра ект. Га лоў ны ін жы нер пра ек та Алег КУЦ КО, 
га лоў ны ін жы нер КУП «Грод на дарп ра ект» Іры на АЎ РУ КЕ ВІЧ і вя ду чы ін жы нер Га лі на ПЕС ТУ НО ВА.

Ла ба ра то рыя. Да рож на-бу даў ні чыя ма тэ ры я лы вы пра боў ва юць 
ін жы нер Зі та МА ЛА ДЗЯ НА ВА і тэх нік Свят ла на ВЯН СКО ВІЧ.

Ге не раль ны ды рэк тар КУП «Грод на абл дар буд» 
Ге ор гій ДРАЗ ДОЎ.

У «па моч ні ках» да рож ні каў — ма гут ная фрэ зер ная ма шы на.


