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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Бу даў ніц тва ідзе по бач з 
пунк там про пус ку «Ка мен ны 
Лог». Гэ та са мы ажыў ле ны 
напрамак, які вя дзе ў 
Літ ву. Свед чаннем таму і 
вя лі кія чэр гі гру за ві коў, якія 
ня рэд ка да ся га юць не каль кіх 
кі ла мет раў. І хоць за су ткі 
пра яз джае ка ля ад ной 
ты ся чы ма шын, праб ле ма 
чэр гаў за ста ец ца. Но вы 
аб' ект да зво ліць ства рыць 
кі роў цам больш кам форт ныя 
ўмо вы на мя жы і па ско рыць 
афарм лен не да ку мен таў.

Бу даў ніц тва транс парт на-
ла гіс тыч на га цэнт ра па ча ло ся 
мі ну лым ле там. За раз уз ве-
дзе на сэр віс ная зо на, за вяр-
ша ец ца бу даў ніц тва скла да 
пло шчай пяць ты сяч квад рат-
ных мет раў, а так са ма ста ян кі 
на 500 аў та ма бі ляў. Да рэ чы, 
пра ект скла да ство ра ны з улі-
кам усіх су свет ных тэх на ло гій. 
Не па да лёк па бу да ва ны і цеп-
ла ву зел — улас ная ка цель ная, 
якая бу дзе пра ца ваць на мяс-
цо вым па лі ве — тор фе. Агуль-
ны кошт ін вес ты цый на га пра-
ек та — 20 мільёнаў руб лёў.

Як па ве да міў на чаль нік 
упраў лен ня бу даў ніц тва і 
экс плу а та цыі прад пры ем-
ства «Бел мыт сэр віс» Сяр гей 
ВА СЮК, пра ект зна хо дзіц ца 
на кан чат ко вай ста дыі рэа лі-
за цыі, ман таж на-бу даў ні чыя 
ра бо ты бу дуць поў нас цю за-
вер ша ны ў лі пе ні, а ў жніў ні ла-
гіс тыч ны цэнтр пач не пры маць 
пе ра воз чы каў і гру зы. Кі роў цы, 
якія ста яць уз доўж да ро гі, змо-
гуць за яз джаць сю ды, ад зна-
чыў Сяр гей Ва сюк.

Тут бу дзе ад кры ты ве да мас-
ны пункт мыт на га афарм лен ня. 
Тыя, хто пажадае па ско рыць 
кант роль, змо гуць па даць да-
кумент за га дзя ў элект рон ным 
вы гля дзе. Мяр ку ец ца, што пра-
цэ ду ра кант ро лю бу дзе да во лі 
апе ра тыў най — уся го 15 хві лін.

Раз мер ка ваць гру за па ток 
вель мі важ на, бо гэ ты на пра-
мак — адзін з са мых ажыў-

ле ных на лі тоў скім кі рун ку. 
Ажыц цяў ля ец ца пе ра вал-
ка міль ё на тон гру заў у год. 
Транс парт на-ла гіс тыч ны цэнтр 
да па мо жа зра біць іх пе ра воз ку 
больш ра цы я наль най і дасць 
га ран тыю да стаў кі ў ап ты-
маль ны тэр мін і па най больш 
вы гад ным марш ру це. Па пра-
гно зах, гэ та пры цяг не да дат-
ко выя тран зіт ныя гру за па то кі 
ў Бе ла русь для мыт ных апе ра-
цый, тэр мі на льнай апра цоў кі 
гру заў, якія на кі роў ва юц ца ў 
на шу кра і ну, а так са ма і да су-
се дзяў па Еў ра зій скай эка на-
міч най пра сто ры.

Пля цоў кі ва кол цэнт ра змо-
жа асвой ваць пры ват ны біз нес. 
Ужо ёсць зва ро ты ад прад пры-
маль ні каў, якія ма юць на мер 
раз мяс ціць тут свае аб' ек ты. 
Пла ну ец ца, што тут з'я вяц-
ца стан цыі тэх аб слу гоў ван ня, 
за праў кі, мый кі, бан каў скія 
прад стаў ніц твы, офіс ныя па-
мяш кан ні і ін шае.

У бу даў ніц тве ла гіс тыч на-
га цэнт ра за ці каў ле ны і ўла-
ды Ашмян ска га ра ё на, на 
тэ ры то рыі яко га ўзво дзіц ца 
аб' ект. Вя лі кія чэр гі на тра се 
ства ра юць пэў ныя кло па ты 
ра ё ну. На мес нік стар шы ні 
Ашмян ска га рай вы кан ка-
ма Га лі на ЛЮТ КОЎ СКАЯ ад-
зна чы ла, што пас ля ўвя дзен ня 
ў экс плу а та цыю ла гіс тыч на га 
цэнт ра кі роў цы атры ма юць 
не аб ход ныя па слу гі, у тым лі-

ку бы та выя. Знач ны плюс для 
ра ё на — ства рэн не 100 но вых 
ра бо чых мес цаў і па ступ лен не 
па дат каў у бюд жэт.

Да рэ чы, у Гро дзен скай воб-
лас ці тран зіт ная пры ваб насць 
і транс парт на-ла гіс тыч ны па-
тэн цы ял увай шлі ў склад прыя-
ры тэт ных кі рун каў дзей нас ці. У 
кан цы 2016 го да з'я віў ся пер-
шы ў рэс пуб лі цы пры гра ніч ны 
ла гіс тыч ны цэнтр у пунк це про-
пус ку «Бруз гі» на бе ла рус ка-
поль скай мя жы.

У най блі жэй шыя два га ды 
яшчэ адзін транс парт на-ла-
гіс тыч ны цэнтр ад кры ец ца на 
мя жы з Поль шчай — у пунк це 
про пус ку «Бе рас та ві ца».

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Гэ та на са мрэч так. Ка мі тэт 

«Го мель абл ма ё масць» 27 чэр ве ня пра даў 

бу ды нак гас ці ні цы ў Кар мян скім ра ё не за ад ну 

ба за вую ве лі чы ню.

Бу ды нак гас ці ні цы, які раз ме шча ны ў аг ра-
га рад ку Ка роць кі, быў рэа лі за ва ны адзі на му 
прэ тэн дэн ту на куп лю пад час чар го ва га аў кцыё -
ну. Кошт про да жу бу дын ка агуль най пло шчай 
больш за 300 квад рат ных мет раў склаў уся го 

25 руб лёў 73 ка пей кі. Адзі нае — трэ ба аба вяз-
ко ва вы ка наць умо вы аў кцы ё ну. Для гэ та га 
па куп нік па ві нен ства рыць на аб' ек це не менш 
двух пра цоў ных мес цаў і ажыц цяў ляць прад-
пры маль ніц кую дзей насць на на бы тым бу дын ку 
не менш за чатыры га ды з мо ман ту за клю чэн ня 
да га во ра куп лі-про да жу. Гэ та бу дзе зра біць ня-
цяж ка. Не ру хо масць но вы ўла даль нік пла нуе 
вы ка рыс тоў ваць па сва ім пры зна чэн ні.

Сяр гей КУР КАЧ.

ІНФ РА СТРУК ТУ РА

СЭР ВІС ДЛЯ ПЕ РА ВОЗ ЧЫ КА
Транс парт на-ла гіс тыч ны цэнтр на мя жы з Літ вой 

рас пач не ра бо ту ў жніў ні

 У ТЭ МУ
На ле та ў пунк це про пус-

ку «Ка мен ны Лог» пач нец-
ца рэ кан струк цыя, у вы ні ку 
якой агуль ная пра пуск ная 
здоль насць па вя лі чыц ца 
ў шэсць ра зоў. У два ра зы 
ўзрас це пра пуск ная здоль-
насць гру за вых аў та ма бі-
ляў. Тут з'я віц ца ста цы я нар-
ны ін спек цый на-над гляд ны 
комп лекс, пакуль ёсць 
толь кі ма біль ны. Су меж-
ны лі тоў скі пункт про пус ку 
«Мя дзі нін кай» пла ну юць 
рэ кан стру я ваць у 2019—
2021 гадах.

ДА МЁ ДУ ГА ТО ВЫЯ?
Аляк сандр Му шыц за ня ўся пча ляр ствам дзя ся так га доў та му. Цяпер у яго 
ка ча вы пчаль нік, з якім ён пе ра яз джае пры бед нас ці ме да но саў, і ка ля 
паў сот ні пчо ла сем' яў. Ка рэс пан дэнт га зе ты «На ві ны Ка мя неч чы ны» за ві таў 
да яго і спы таў, які «ўра джай» мож на ча каць сё ле та.

Па чы наў пча ляр з ад на го вул ля ў Го лым Бар ку, дзе жы вуць яго баць кі. 
Сён ня Аляк сандр не толь кі да гля дае пчол, але і май струе вул лі, аб ста лёў вае 
пе ра соў ныя плат фор мы (іх па куль што дзве). Гас па дар упэў не ны, што гэ тым 
ле там да вя дзец ца яшчэ не раз «пе ра ехаць», каб пчо лы змаг лі пад рых та ваць 
за пас і са бе да зі мы, і для ме да гон кі. За раз на грэц кім по лі, дзе ста яць плат-
фор мы Аляк санд ра, пра цу юць ка ля ста пча лі ных сем' яў. На ват з Пру жан-
шчы ны да ста ві лі сю ды плат фор му з вул ля мі. На ін шым грэц кім — ка ля 300. 
Пры спры яль ных умо вах ад на сям'я мо жа даць да 80 кі ла гра маў мё ду. Але, 
на жаль, сё ле та на та кі ўра джай раз ліч ваць не пры хо дзіц ца.

ЗРУЧ НА ДЛЯ КОЖ НА ГА
«Свет ла гор скія на ві ны» рас каз ва юць, як у ра ё не вы кон ва ец ца пра гра ма 
па ства рэн ні без бар' ер на га ася род дзя. Ужо вы ка на на ра бо та на 17 аб' ек тах 
са цы яль най інф ра струк ту ры. А за раз па за яў ным прын цы пе за пла на ва на 
зра біць больш да ступ ны мі яшчэ два аб' ек ты жыл лё ва га фон ду: там 
збі ра юц ца ўста на віць по руч ні.

Пяць ува хо даў у пад' езд, дзе пра жы ва юць ін ва лі ды-ка ля сач ні кі, ужо 
аб ста ля ва ны пан ду са мі, пры гэ тым уста на ві лі 30 по руч няў. На гэ та вы дат-
ка ва на больш за 2,5 тысячы руб лёў бюд жэт ных срод каў. А на вы ка нан не 
ад па вед най дзярж пра гра мы за кошт усіх кры ніц фі нан са ван ня ў Свет ла гор-
ску і ра ё не за тра ча на звыш 12 тысяч руб лёў. У пер шым паў год дзі ства ры лі 
шэсць пе ша ход ных пе ра хо даў з па ні жа ным бар та вым ка ме нем. У апош ні 
час па час ці лі ся зва ро ты гра ма дзян на конт ад кід ных пан ду саў у пад' ез дах 
шмат ква тэр ных жы лых да моў. На жаль, боль шасць да моў жыл лё ва га фон-
ду Свет ла гор ска бы лі па бу да ва ныя без улі ку асаб лі вас цяў без бар' ер на га 
ася род дзя. Уста ноў ка пан ду саў у іс ну ю чай за бу до ве пры раў ноў ва ец ца да 
ма дэр ні за цыі і па він на вес ці ся па дзе ю чых бу даў ні чых нор мах.

ГА ЛОЎ НАЕ — СУМ ЛЕН НАСЦЬ
Імя стар шай ме ды цын скай сяст ры тэ ра пеў тыч на га ад дзя лен ня № 1 
Свіс лац кай цэнт раль най ра ён най баль ні цы На тал лі ЯР МО ЛІК упры гож вае 
ра ён ную Дош ку го на ру. Ка рэс пан дэнт «Свіс лац кай га зе ты» рас пы таў 
мед сяст ру, якая пра цуе ў гэ тай баль ні цы без ма ло га 30 га доў, што га лоў нае 
ў лю дзях і пра цы.

Па чы на ла На тал ля пра ца ваць у Грод не, у та га час най ме ды ка-са ні тар-
най част цы «Грод на Азот». Там су стрэ ла бу ду ча га му жа, з якім і пры еха ла 
ў ці хае не вя лі кае мяс тэч ка побач з Бе ла веж скай пу шчай. Све жае па вет ра, 
доб ра зыч лі выя лю дзі, ту тэй шыя тра ды цыі пад ку пі лі На тал лю: праз не ка то ры 
час яна зра зу ме ла, што да лей шае яе жыц цё прой дзе ў Свіс ла чы. У гу тар цы 
мед сяст ра па дзя лі ла ся, што больш за ўсё ў лю дзях цэ ніць сум лен насць. Гэ тую 
якасць ёй у дзя цін стве пры ві лі баць кі, а яна ў сваю чар гу ў гэ тым рэ чы шчы 
вы хоў ва ла сва іх дзя цей — дач ку Але сю і сы на Мі кі ту.

На тал ля пра цуе ў ка лек ты ве з 29 ча ла век. Тэ ра пеў тыч нае ад дзя лен не 
на ліч вае 60 лож каў, з іх 20 — сяст рын ска га до гля ду. Па цы ен ты, якія іх зай-
ма юць, — лю дзі ста ла га ўзрос ту і па тра бу юць асаб лі вай ува гі.

СВАЁ ЖЫЛ ЛЁ ЗА ТРЫ МЕ СЯ ЦЫ
Да мы са Шкло ўска га за во да га зет най па пе ры ўжо вя до мы ў Фран цыі: там 
па бу да ва на цэ лая ву лі ца і на па ды хо дзе — яшчэ квар тал. Апош нім ча сам 
імі за ці ка ві лі ся парт нё ры з Чэ хіі, Літ вы, Поль шчы і Ра сіі. Ка рэс пан дэнт 
ра ён най га зе ты «Удар ны фронт» за ві таў на прад пры ем ства, каб 
па гля дзець, як яны 
бу ду юц ца.

Перш чым пры сту піць да 
вы твор час ці кар кас на-па-
нэль на га до ма, аб' ект ма-
дэ люец ца ў маш та бе 1:1. У 
пра гра ме пра ма лёў ва юц ца 
кар кас, эле мен ты ма ца ван ня. 
Пас ля рас пра цоў кі ап ты мі зу-
юц ца пі ла ма тэ ры я лы, з якіх 
бу дуць вы раб ляц ца эле мен-
ты па нэ ляў, каб мі ні мі за ваць 
ад хо ды вы твор час ці (па каз-
чык ад хо даў не пе ра вы шае 2,5 % на ўвесь дом).

«На да дзе ны мо мант кан струк тар скім ад дзе лам «До ма бу да ван ня» вы ка-
на на ка ля 980 пра ек таў да моў, — рас каз вае на чаль нік кан струк тар ска-
га ад дзе ла фі лі яла «До ма бу да ван не» за во да га зет най па пе ры Ігар 
ЮР КА ВЕЦ. — З ты па вых най боль шым по пы там ка рыс та юц ца та кія, як «Вя-
сёл ка», «Алек санд рыя». Але боль шасць за ка заў ін ды ві ду аль ныя. Пра ек ту ем 
мы хут ка, заў сё ды ці ка ва пра ца ваць, ка лі ро біш неш та но вае».

Кар кас на-па нэль ны дом мож на ўзвес ці ўся го за тры ме ся цы ў лю бую па ру 
го да. Тэр мін экс плу а та цыі до ма з поў ным вы ка нан нем тэх на ло гіі бу даў ніц тва 
скла дае 30—50 га доў.

На дзея АНІ СО ВІЧ.
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. РЭ ГІ Я НАЛЬ НАЯ НЕ РУ ХО МАСЦЬ

МЕНШ ЧЫМ ЗА НУ МАРМЕНШ ЧЫМ ЗА НУ МАР

Куп ля бу дын ка гас ці ні цы ў Го мель скай 
воб лас ці абы шла ся па куп ні ку тан ней, 

чым кошт апла ты стан дарт на га 
гас ці ніч на га ну ма ра за су ткі


