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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Са мыя ак тыў ныя кры ты кi ча рач най 

тыя, што пра жы ва юць у двух пад' ез дах 
не да лё ка ад яе. Боль шая част ка ква тэр — 
з iн ша га бо ку бу дын ка. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» пра ве рыў рэ ак цыю жы ха роў 
до ма на са бе. Пас ля та го, як вы пiў пi ва 
ў той са май ча рач най, ста яў не да лё ка 
ад пад' ез да. Жа дан не вы кi нуць вы ку-
ра ную цы га рэ ту ў смет нi цу вы клi ка ла 
нер во вую рэ ак цыю да мы з дзi цем. Яна 
ад чы ня ла дзве ры. Ба чы лi б вы яе во чы! 
У iх, быц цам бы, чы та ла ся: «Да ста лi вы-
пi во хi, ку рыль шчы кi!»

Яе па чуц цi зра зу мець мож на. Хоць вы-
пiць у «кроп цы» хар ча ван ня, як i па ды хаць 
па вет рам ка ля яе, нi ко му не за ба ро не на.

Да рэ чы, праб ле ма дрэн най ра бо ты вен ты-
ля цыi пi цей най уста но вы вы ра ша на. Вы цяж-
ную тру бу «Ча рач най» зня лi з фа са да до ма 
пас ля схо ду жы ха роў. У за ку сач най уста-
ля ва лi кан ды цы я нер. Ка лi па хi гра мад скай 
кроп кi хар ча ван ня пе ра шка джа юць, улас нi кi 
ква тэр мо гуць звяр нуц ца ў Вi цеб скi за наль ны 
цэнтр гi гi е ны i эпi дэ мi я ло гii.

Гро шы або кам форт
Ня даў на ад быў ся чар го вы сход жы ха роў 

до ма №18. На су стрэ чу прый шлi прад стаў-
нi кi мяс цо вай ула ды i фiр мы, якой на ле жыць 
пi цей ная ўста но ва. Дыя лог атры маў ся ня прос-
ты. Ар гу мен ты «за ча рач ную» пад ма ца ва ныя 
за ко нам: згод на з яго «лi та рай», нi я кiя пра вы 
не па ру ша ны. Акра мя та го, го рад за цi каў ле ны 
ў раз вiц цi ма ло га i ся рэд ня га бiз не су i па паў-
нен нi каз ны. Па да ткi, у тым лi ку i ад дзей нас цi 
«Ча рач най», вы ка рыс тоў ва юц ца для ўбор кi i 
ра мон ту ву лiц, доб ра ўпа рад ка ван ня скве раў, 
па куп кi гра мад ска га транс пар ту...

Але, мяр ку ю чы па рэ ак цыi жыль цоў, яны 
ча ка юць ад ула даў боль ша га ра зу мен ня. Лю-
дзi жа да юць быць па чу ты мi.

— На жаль, не ўсе ра зу ме юць сэнс на ша га 
пра тэс ту... Спра ва не ва ўста но ве, а ў яе раз мя-
шчэн нi! У жы лым до ме, па мiж пад' ез даў! Зу сiм 
не хо чац ца, каб, у пер шую чар гу, дзе цi што дня 
ба чы лi на ган ку «Ча рач най» i сва iх пад' ез даў 
п'я ных, якiя ку раць, ла юц ца ма там, — тлу ма-
чыць сваю па зi цыю адзiн з жыль цоў.

Зма ган не пра доў жыц ца
Жы ха ры до ма вы ра шы лi пра цяг ваць ба-

раць бу. Ад на сям'я пра па на ва ла зра бiць на-
ва коль ную тэ ры то рыю та ва рыст ва ўлас нi каў 

сва бод най ад про да жу спiрт но га i та бач ных 
вы ра баў. Па пры кла дзе мес цаў гра мад ска-
га пры зна чэн ня, мно гiх пар каў, дзе i ку рыць 
за ба ро не на...

Цi ка ва, што не за да во ле ным жыль цам до-
ма на ват у га ла ву не прый шло рас ка заць 
пра тое, што iх тур буе, свай му дэ пу та ту. 
Ра зам з тым у пры ём най Вi цеб ска га га рад-
ско га Са ве та дэ пу та таў жур на лiс ту ад ра зу 
да лi ну мар кан такт на га тэ ле фо на. На род ны 
вы бран нiк Вя ча слаў Баг да но вiч (вы бар чая 
акру га №3) па цвер дзiў, што да яго вы бар-
шчы кi не звяр та лi ся на конт «Ча рач най». Ён 
за пэў нiў, што га то вы з iмi су стрэц ца, вы слу-
хаць i ўнiк нуць у сi ту а цыю. «Гэ та нар маль ная
прак ты ка ра бо ты з вы бар шчы ка мi», — за ў-
ва жыў дэ пу тат.

Трэ ба ра зу мець, што за ко ны ства ра юц ца 
для лю дзей, а не су праць iх. Ка лi iн та рэ сы 
бiз не су i прос тых гра ма дзян су ты ка юц ца, а 
за кон не да па ма гае вы ра шыць кан флiкт i 
на пру жан не ў гра мад стве на рас тае, то трэ-
ба ра за брац ца: на коль кi за кон дас ка на лы? 
Маг чы ма, на стаў час неш та ў iм па мя няць? 
Маг чы ма, пэў ную сi ту а цыю трэ ба раз гля даць 
iн ды вi ду аль на, бо за кон не мо жа пра ду гле-
дзець усе ню ан сы на ша га жыц ця.

Сён ня на на шых дзя цей зваль ва ец ца на-
ва ла не га тыў най або су мнеў най iн фар ма цыi 
з гла баль ных кры нiц, якiя да рос ла му ча ла-
ве ку цяж ка кант ра ля ваць. Сям'я мо жа су-
праць пас та вiць ёй лад i ўза е ма ра зу мен не ва 
ўлас ным до ме. Але ка лi непадалёк ад гэ та га 
до ма пе ры я дыч на ля жаць п'я ныя на вед валь-
нi кi су сед няй «кроп кi гра мад ска га хар ча ван-
ня», то зра бiць гэ та знач на ця жэй.

«Звяз да» пра цяг вае са чыць за гэ тай гiс-
то ры яй.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
pukshanskі@zvіazda.by
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Вар та па чуцьВар та па чуць  
«ЖЫ ВАЯ КЛА СІ КА». 

ЭКС КЛЮ ЗІЎ НЫ ПРА ЕКТ БЕ ЛА РУ СІ

Тра саТра са  

Бу ду ец ца
тран зіт ны ка лі дор

Па ча так рэ кан струк цыі дру го га ўчаст ка тра сы 
М6 Грод на — Мінск прай шоў ва ўра чыс тай аб ста-
ноў цы з удзе лам ві цэ-прэм' е ра Бе ла ру сі Ана то ля 
КА ЛІ НІ НА.

Ра бо ты бу дуць вес ці ся на тэ ры то рыі Лід ска га і Іў еў-
ска га ра ё наў — ад 130,4 км да 197,7 км, уся го 67 км 
тра сы. Рэ кан струк цыю да во лі знач на га ўчаст ка за бяс-
пе чыць хол дынг «Бел аў та дар», кам па ніі яко га пры зна-
ны пе ра мож ца мі па вы ні ках між на род на га кон кур су. 
Да рэ чы, за пра ва бу да ваць да ро гу зма га лі ся кам па ніі 
з 12 кра ін, у тым лі ку Тур цыі, Ра сіі, Кі тая, Іта ліі, Азер -
бай джа на. Бе ла рус кія да рож ні кі па спя хо ва за вяр шы-
лі пра клад ку пер ша га ўчаст ка тра сы даў жы нёй 8 км 
у Шчу чын скім ра ё не (199—207 км). На гэ тым участ ку 
да рож ны рух ня даў на пе ра ве дзе ны на но вую па ла су. 
Пла ну ец ца, што да кан ца чэр ве ня ўвесь рух на шчу-
чын скім участ ку (13 км) бу дзе пе ра ве дзе ны на но вую 
да ро гу.

— Вы ка на лі асноў ны аб' ём ра бот і на ват пра цу ем 
з апя рэ джан нем гра фі ка, — ад зна чыў на цы ры мо ніі 
ад крыц ця Ана толь Ка лі нін. — Упэў не ны, што якасць 
бу дзе на вы со кім уз роў ні, у нас ёсць да стат ко вы во пыт 
ра бо ты, у тым лі ку за ме жа мі кра і ны, ёсць тэх на ло гіі.

Па сло вах ві цэ-прэм' е ра, пра ек ты транс парт най інф-
ра струк ту ры ства ра юць умо вы для раз віц ця эка но мі кі 
кра і ны, та му ў Бе ла ру сі ім удзя ля ец ца та кая ўва га ў 
апош нія дзве пя ці год кі.

Хут кас ную ча ты рох па лос ную ма гіст раль Грод на — 
Мінск пра цяг лас цю 272 км пла ну ец ца па бу да ваць да 
кан ца го да, яна бу дзе мець ма гут насць 15 тыс. транс-
парт ных срод каў у су ткі. Шы ры ня па лат на скла дзе 
амаль 30 мет раў. Пра ду гле джа ны бе тон ныя ага ро-
джы на раз дзя ляль най па ла се, пра го ны для дзі кіх жы-
вёл, з'я вяц ца аб' ек ты пры да рож на га сэр ві су. Тра са 
Грод на — Мінск — гэ та асноў ная част ка пра ек та па 
ма дэр ні за цыі тран зіт на га ка лі до ра «Аў та ма біль ная да-
ро га М6 Мінск — Грод на — мя жа Рэс пуб лі кі Поль шча 
(Бруз гі)», які крэ ды ту ец ца Су свет ным бан кам. На да-
дзе ны ўчас так ад ве дзе на 111 млн до ла раў. Поў нас цю 
пра ект пла ну ец ца за вяр шыць у 2019 го дзе.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by



Сё ле та ўдзел у кон кур се 
пры ня лі 13 394 школь ні кі з 
усёй кра і ны. 606 вуч няў спа-
бор ні ча лі ў аб лас ных ад бо рах. 
У По лац ку ж сваё май стэр ства 
пра дэ ман стру юць 28 юных чы-
таль ні каў. Яны ўжо атры ма лі 

свой шчас лі вы бі лет — маг чы-

масць на ве даць свя точ ныя ме-

ра пры ем ствы на ра дзі ме пер-

ша дру ка ра, паў дзель ні чаць ва 

ўра чыс тых школь ных лі ней ках, 

пер шых зван ках у слаў ным По-

лац ку. Больш за тое, пе ра мож-

ца пра чы тае вы бра ны твор на 

кан цэр це за крыц ця свя та пісь-

мен ства 3 ве рас ня.

Тра ды цый на на «Жы вую 

кла сі ку» за пра ша юць і пісь-

мен ні каў з ін шых кра ін, якія 

пры яз джа юць на свя та, каб 

на са бе ад чуць уні каль ную ат-

мас фе ру бе ла рус ка га сло ва.

— Дзень бе ла рус ка га пісь-

мен ства — свя та з між на род-

ным роз га ла сам, — ад зна чае 

на мес нік мі ніст ра ін фар-
ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр 
КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. — Са праў ды, 
пісь мен ні кі, паэ ты з ін шых 
кра ін удзель ні ча юць і ў фі-
наль ным эта пе кон кур су «Жы-

вая кла сі ка», вы сту па юць у 
пе ра пын ках па між чы тан нямі 
вер шаў дзець мі. Сё ле та ча ка-
ем прад стаў ні коў больш чым 
з дзе ся ці кра ін све ту: прой-
дзе тра ды цый ны між на род ны 

круг лы стол з удзе лам за меж-

ных і бе ла рус кіх пісь мен ні каў. 

Ужо па цвер дзі лі свой удзел 

гос ці з Ка зах ста на, Та джы кі-

ста на, Турк ме ні ста на, Літ вы, 

Поль шчы, роз ных рэ гі ё наў 

Ра сіі. Спа дзя ём ся, што пры е-

дзе вя до мы Мар' ян Сер ват ка, 

бы лы па сол Сла вац кай рэс-

пуб лі кі ў Бе ла ру сі. Да рэ чы,

ха чу ад зна чыць, што цяпер у 

Сла ва кіі, у юбі лей ны для Ян-

кі Ку па лы год, вый шла кні га 

вер шаў «А хто там ідзе?», 

пры чым у но вых пе ра кла дах 

сла вац кіх паэ таў. Ду маю, што 

бу дуць гос ці з Азер бай джа на, 

Ар ме ніі. Усе яны (ка лі ка заць 

пра ўра жан ні мі ну лых га доў), з 

за хап лен нем ус пры ма юць тую 

ат мас фе ру «Жы вой кла сі кі», 

якая спа лу ча ец ца з удзе лам 
школь ні каў у свя це бе ла рус-
ка га пісь мен ства. Мно гія га-
во раць, што гэ та экс клю зіў ны 
пра ект Бе ла ру сі.

Адзін з ад мет ных юных 
чы таль ні каў — Баг дан Цэ ха-
но віч, які скон чыў трэ ці клас 
шко лы №2 Мар' і най Гор кі, — 
спе цы яль на за ві таў у Мінск 
на су стрэ чу з жур на ліс та мі, 

каб пра дэ ман стра ваць сваё 

чы тан не ўрыў ка паэ мы «Но-

вая зям ля» Яку ба Ко ла са — і 

гэ та не вы пад ко ва. Пер шы 

на мес нік стар шы ні Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі Але-

на СТЭЛЬ МАХ ад зна чае:

— Са мым па пу ляр ным 

пісь мен ні кам, яко га сё ле та 

чы та лі ўдзель ні кі «Жы вой 

кла сі кі», ака заў ся Якуб Ко-

лас. Ме на ві та да яго тво раў 

най час цей звяр та лі ся дзе ці. А 
са мы па пу ляр ны твор (ня даў-
на споў ні ла ся 110 га доў з мо-
ман ту яго на пі сан ня) — «Са-
вось-рас пус нік» гэ та га ж аў та-
ра. Чые тво ры яшчэ чы та юць 
дзе ці? Ян кі Ку па лы, Мак сі ма 
Баг да но ві ча, Зміт ра ка Бя ду-
лі, Ада ма Міц ке ві ча, Кан стан-
цыі Буй ло, так са ма су час ных 
аў та раў Ула дзі мі ра Ліп ска га, 
Але ся Ба да ка і ін шых. Вя до-

ма, вя лі кая ўва га ў сё лет нім 
кон кур се ўдзе ле на тэ ме Фран-
цыс ка Ска ры ны і 500-год дзя 
ай чын на га кні га дру ка ван ня, 
якое мы ад зна ча ем... Ду маю, у 
кон кур су доб рая і свет лая бу-
ду чы ня. Ёсць ідэя ў на ступ ным 
го дзе зра біць яго і кон кур сам 
аў тар скіх вер шаў, бо ў дзя цін-
стве мно гія за хап ля юц ца іх на-
пі сан нем. На ша му Са ю зу пісь-
мен ні каў важ на пад тры маць 
твор чую мо ладзь, каб род нае 
сло ва жы ло.

На мес нік ге не раль на-
га ды рэк та ра тэ ле ка на ла 
СТБ Па вел КА РА НЕЎ СКІ 
ад зна чыў, што кож ны дзень 
у пра гра ме «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю» мож на ўба-
чыць і па чуць ка гось ці з юных 
чы таль ні каў. Так са ма ён пад-
крэс ліў, што для кон кур су ў 
По лац ку, па маг чы мас ці, для 
кож на га ўдзель ні ка ства ра ец-
ца ад мет ны сцэ ніч ны воб раз. 
Гэ та вар та ўба чыць.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by



Кон курс юных чы таль ні каў «Жы вая кла сі ка» — гэ та маг-
чы масць да лу чыц ца да доб рай лі та ра ту ры, пра пу шча най 
праз дзі ця чыя сэр цы. Школь ні кі з усёй кра і ны спа бор ні ча-
юць у май стэр стве чы тан ня вы дат ных тво раў бе ла рус кіх 
аў та раў. Сё ле та кон курс пра хо дзіць ужо пя ты раз. Але 
толь кі ў гэ тым го дзе ён на быў но выя маш та бы — зра біў ся 
рэс пуб лі кан скім — у ім удзель ні ча юць прад стаў ні кі амаль 
усіх ра ё наў кра і ны. Ужо пад ве дзе ны вы ні кі аб лас ных і 
мінск ага га рад ско га эта паў. Пе ра мож цы су стрэ нуц ца ў 
фі на ле, які прой дзе 1 і 2 ве рас ня ў По лац ку пад час Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства.
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Фо та з са цы яль ных се так, якое пра да ста вi лi жыль цы. На кошт па слуг уплы вае 

стаж пра цы пра фе сі я на ла, 

скла да насць зва ро ту, за па-

тра ба ва насць кан крэт на га 

ад ва ка та, а так са ма геа гра-

фія яго зна хо джан ня: у ста лі-

цы ці ма лень кім га рад ку. Усе 

гэ тыя ню ан сы з'яў ля юц ца 

склад ні ка мі га на ра ру і вы-

зна ча ны пра ві ла мі пра фе сій-

най дзей нас ці ад ва ка таў.

— Дак лад ных цэн ні дзе 

ня ма. У Гер ма ніі вы зна ча ны, 

на прык лад, мі ні маль ныя па-

ме ры за пэў ныя юры дыч ныя 

дзе ян ні. А мак сі мум вы ні кае 

з да моў ле нас ці ад ва ка та з 

клі ен там. У нас жа пы тан-

не кош ту ад ва кац кіх па слуг 

вы ра ша ец ца дэ ма кра тыч-

на і ў ін та рэ сах перш за ўсё 

гра ма дзя ні на, — рас ка заў 

Вік тар ЧАЙ ЧЫЦ, стар шы-

ня Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі 

ад ва ка таў.

Ён ад зна чыў, што ці ка-
васць да па слуг ад ва ка таў 
у бе ла ру саў не вель мі вя лі-
кая і, з ад на го бо ку, гэ та доб-
ра. З дру го га — ха це ла ся б, 
каб пра ін сты тут ад ва ка ту ры 
больш ве да лі і звяр та лі ся па 
юры дыч ную да па мо гу на са -
мых ран ніх ста ды ях. Спе цы я -
ліс ты скі ра ва ны на тое, каб
аказ ваць юры дыч ную да па-
мо гу за доў га да з'яў лен ня 
праб ле мы. Ра зам з тым за ка-
на даў ствам пра ду гле джа ны 
шэ раг спраў, па якіх гра ма-
дзя не мо гуць атры маць бяс-
плат ную юры дыч ную да па-
мо гу. На прык лад, да па мо га 
па пра цоў ных пы тан нях, што 
раз гля да юц ца ў су дзе, аказ-
ва ец ца вы ключ на сі ла мі са міх 
ад ва ка таў і за іх кошт і не кам-
пен су ец ца дзяр жа вай. Асо бы 
з ін ва лід нас цю вы зва ле ны ад 
апла ты ўво гу ле лю бой юры-
дыч най кан суль та цыі. Пры 

гэ тым што год па вя ліч ва ец ца 
пе ра лік вы пад каў атры ман ня 
бяс плат най да па мо гі.

— За кон так са ма да зва-
ляе (і ор га ны ад ва кац ка га са-
ма кі ра ван ня ак тыў на гэ тай 
маг чы мас цю ка рыс та юц ца) 
вы зва ліць лю бо га ча ла ве ка 
ад апла ты юры дыч най да па-
мо гі, ка лі гра ма дзя нін зна хо-
дзіц ца ў цяж кім жыц цё вым 
ста но ві шчы. Мне зда ец ца, 
та ко га пе ра лі ку спраў, па якіх 
гра ма дзя не вы зва ля юц ца ад 
апла ты ад ва ка та, які іс нуе ў 
нас, ня ма ні ў ад ной су сед няй 
кра і не, — мяр куе Воль га СА-
ВІЧ, ад ва кат Мін скай га рад-
ской ка ле гіі ад ва ка таў.

Ад ва ка ты ад зна чы лі, што, 
як па каз вае прак ты ка, час цей 
за ўсё бе ла ру сы звяр та юц ца 
да спе цы я ліс таў пра ва па бы-
та вых пы тан нях. Ра зам з тым 
ад ва ка таў за сму чае, што па 
да па мо гу рэд ка звяр та юц ца 
дроб ныя прад пры маль ні кі, 
якія пра цу юць з да ку мен та мі 
на свой страх і ры зы ку, па-
куль не ста но віц ца поз на.

Іры на СІ ДА РОК.
sіdarok@zvіazda.by



Пра ва вы лік безПра ва вы лік без  

Ад ва кат — не рас ко ша, а не аб ход насць
Ча му не маг чы ма ства рыць та рыф ную сет ку на апла ту юры дыч най да па мо гі?

Да па маг лі сва ёй баль ні цы

Ад ка заць на гэ тае пы тан не дак лад на нель га, бо ад-
ва кат аказ вае не па слу гі, а юры дыч ную да па мо гу.  
Важ на, да спе цы я ліс та якой ква лі фі ка цыі звяр та ец ца 
гра ма дзя нін і якой скла да нас ці пы тан не ён вы ра шае. 
Ча сам, каб знай сці ад каз, які змес ціц ца ў адзін сказ, 
ад ва ка ту пры хо дзіц ца не каль кі дзён вы ву чаць нар-
ма тыў ныя да ку мен ты.

За вяр шыў ся ка пі таль ны ра монт у тэ ра-

пеў тыч ным і хі рур гіч ным ад дзя лен нях 

Глы боц кай рай баль ні цы, на фі ні шы і 

ра бо ты ў дзі ця чым ад дзя лен ні.

Ад ра ман та ваць па ла ты дзі ця ча га ад дзя-

лен ня да па ма га лі Глы боц кі кам бі кор ма вы 

за вод, мя са- і ма лоч на кан сер ва вы кам бі нат, 

а так са ма ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі 

Дзміт рый Які мо віч і Ігар Гра жэў скі, якія за ку-

пі лі буд ма тэ ры я лы, апла ці лі ра бо ту бу даў ні-

чай бры га ды, ку пі лі свя ціль ні кі і но вую мэб лю 

для дзі ця ча га бло ка. Як толь кі пра ект на-каш-

та рыс ная да ку мен та цыя прой дзе экс пер ты зу, 

пач нец ца ра монт ін фек цый на га ад дзя лен ня 

баль ні цы, на які са срод каў ра ён на га бюд-

жэ ту вы дзе ле на 430 ты сяч руб лёў, па ве да-

міў га лоў ны ўрач Глы боц кай цэнт раль най 

ра ён най баль ні цы Вя ча слаў СА БЫ НІЧ. 

Да кан ца го да пла ну ец ца за вяр шыць увесь 

аб' ём ра монт ных ра бот на аб' ек це.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by


