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Прай шло пяць ме ся-

цаў з та го мо ман ту, ка лі 
быў па ру ша ны рух на аў-
та тра се це раз Пры пяць. 
Важ ная да ро га, якая злу-
ча ла Ту раў скае Па лес се, 
а так са ма ін шыя па лес кія 
ра ё ны — Сто лін скі і Лель-
чыц кі — з цэнт раль най 
воб лас цю, ча со ва бы ла 
за кры та. Спа чат ку трэ-
шчы на ў мос це, а за тым і 
пра гіб у цэнт ры жа ле за бе-
тон най кан струк цыі ства-
ры лі ава рый ную сі ту а цыю. 
Не ад клад на па ча ла ся на-
вод ка пан тон на га мос та і 
пра клад ка дам бі ра ва най 
да ро гі па ба ло тах і пры-
пяц кіх пой мах. У да да так 
стаў ха дзіць па ром для ве-
лі ка груз ных аў то.

Ця пер аў та ма біль ны 
рух пра цуе без збо яў, хі ба, 
ка лі пра хо дзяць бар жы з 
ка ме нем і рач ныя эк ска ва-
та ры, пан тон ны мост ча со-
ва раз вод зяць.

А ка ля ава рый на га 
аб' ек та пе ра сы па юць ця-
чэн не і рэ чы шча ра кі ад во-
дзяць на яго ра ней шае — 
як бы ло гэ та трыц цаць 
га доў та му — мес ца ка ля 
вёс кі Чэр ні чы. Ідзе дэ ман-
таж пра лё таў па між асноў-
ны мі апо ра мі мос та. Ле там 
пач нец ца са мы скла да ны і 
ад каз ны мо мант — яго рэ-
кан струк цыя.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 
фо та аў та ра.

Мінск — Жыт ка ві чы — 
Ту раў.
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