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Ста бiль насць i бяс пе ка — 

га лоў ная ўмо ва ўстой лi ва га 
раз вiц ця дзяр жа вы

Аляк сандр Лу ка шэн ка па цвяр джае мi ра лю бi вую 
па лi ты ку Бе ла ру сi, але ра зам з тым за яў ляе аб 

ра шу час цi ў ад стой ван нi на цы я наль ных iн та рэ саў
Учо ра пад стар шын ствам Прэ зi дэ нта прай шло па ся-
джэн не Са ве та бяс пе кi па пы тан нi раз гля ду Ва ен най 
дакт ры ны Бе ла ру сi, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Мы мо жам пуб лiч на па цвер дзiць на шу мi ра лю бi вую 
па лi ты ку i ад сут насць ва ро жас цi да iн шых дзяр жаў. Ра зам 
з тым за явiць аб ра шу час цi ў ад стой ван нi сва iх на цы я наль-
ных iн та рэ саў. У тым лi ку, ка лi спат рэ бiц ца, з пры мя нен нем 
усёй ва ен най ар га нi за цыi дзяр жа вы, — ска заў бе ла рус кi лi-
дар. — Гэ та зна чыць нам нi чо га чу жо га не трэ ба, але мет ра 
свай го не ад да дзiм. Гэ та не на мi пры ду ма на». Аляк сандр 
Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што пра мая ва ен ная па гро за Бе-
ла ру сi ад сут нi чае. «На пер шы план вый шлi вы клi кi iн ша га 
ха рак та ру. Ад нак, як га во рыць на род ная муд расць, «по рах 
трэ ба тры маць су хiм». I гэ та муд расць за хоў вае сваю ак-
ту аль насць», — ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт звяр нуў ува гу на тое, што но вая Ва ен ная 
дакт ры на вы зна чае по гля ды бе ла рус кай дзяр жа вы на за-
бес пя чэн не ва ен най бяс пе кi i ўзбро е най аба ро ны. Ён на-
га даў, што з мо ман ту за цвяр джэн ня дзе ю чай дакт ры ны 
прай шло паў та ра дзя сят ка га доў i за гэ ты пе ры яд аб ста-
ноў ка ў све це i ва кол Бе ла ру сi кар ды наль на змя нi ла ся. У 
пры ват нас цi, аб васт ры лi ся су пя рэч нас цi су свет ных i рэ-
гi я наль ных цэнт раў сi лы ў ба раць бе за пе ра дзел сфер 
уплы ву i iмк нен не ад стой ваць свае геа па лi тыч ныя iн та рэ сы 
роз ны мi спо са ба мi. «Ак тыў нае вы ка ры стан не ме ха нiз маў 
«ка ля ро вых рэ ва лю цый» для звяр жэн ня за кон най ула ды 
пры вя ло да па ве лi чэн ня коль кас цi ўзбро е ных кан флiк таў. 
Пры гэ тым усё час цей да сяг нен не па лi тыч ных мэт ад бы-
ва ец ца шля хам пад ры ву дзяр жа вы знут ры», — ад зна чыў 
бе ла рус кi лi дар.

«У стан ха о су ўве дзе ны Iрак, Лi вiя, Емен, пра даў жа ец ца 
кро ва пра лiц це ў Сi рыi. Шэ раг «га ра чых кро пак» зна хо-
дзiц ца ў «за ма ро жа ным» ста не i мо жа ўспых нуць у лю бы 
мо мант», — кан ста та ваў кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што тэ ра рызм за хлiс нуў увесь свет, 
ад еў ра пей ска га кан ты нен та да Злу ча ных Шта таў Аме ры кi, 
а па ток бе жан цаў, якiя бя гуць ад вай ны, ак тыў на на кi роў ва-
ец ца ў Еў ро пу. «Уз мац нi лi ся су пя рэч нас цi па мiж Ра сiй скай 
Фе дэ ра цы яй i дзяр жа ва мi — чле на мi НА ТА, ка лi не ска заць 
больш. I па мiж iмi апы ну лi ся мы, як па мiж мо ла там i ка вад-
лам», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пад крэс лiў, што за хоў ва ец ца па гро за гла баль най 
i рэ гi я наль най бяс пе цы, пры гэ тым да лей шая эс ка ла цыя 
аб ста ноў кi мо жа мець не па праў ныя на ступ ствы як для 
Еў ро пы, так i ўся го ча ла вец тва. Прэ зi дэнт звяр нуў асаб-
лi вую ўва гу на тое, што ўзнiк лi но выя з'я вы, якiя па тра бу-
юць адэ кват на га рэ ага ван ня. Так, на зме ну тра ды цый ным 
фор мам вай ны прый шлi iн шыя, у тым лi ку так зва ныя 
гiб рыд ныя. У iх знач на па вы сi ла ся ро ля iн фар ма цый ных 
ры ча гоў уплы ву на фар мi ра ван не гра мад скай дум кi ў той 
або iн шай дзяр жа ве.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што ана лiз су час най 
аб ста ноў кi вы му шае ска рэк цi ра ваць па ды хо ды да комп-
лекс на га за бес пя чэн ня на цы я наль най бяс пе кi, у тым лi ку 
ў ва ен най сфе ры. Ён ад зна чыў, што ў мi ну лым го дзе бы ла 
па стаў ле на за да ча мi нiст ру аба ро ны вы ву чыць усе ва ры-
ян ты сi ла во га рэ ага ван ня на су час ныя па гро зы з улi кам 
доў га тэр мi но ва га пра гно зу, ад люст ра ваў шы гэ та ў но вай 
рэ дак цыi Ва ен най дакт ры ны, што i бы ло вы ка на на.

Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка адоб рыў но вую Ва ен-
ную дакт ры ну Бе ла ру сi па вы нi ках пра ве дзе на га па ся джэн-
ня Са ве та бяс пе кi. Ён да ру чыў пры не аб ход нас цi ўнес цi ў 
да ку мент праў кi з улi кам пра ве дзе на га аб мер ка ван ня. У 
блi жэй шы час пра ект за ко на, што пра ду гледж вае за цвяр-
джэн не Ва ен най дакт ры ны, бу дзе ўне се ны Прэ зi дэн там на 
раз гляд у пар ла мент.

«За бес пя чэн не ста бiль нас цi i бяс пе кi — гэ та га лоў ная 
ўмо ва ўстой лi ва га раз вiц ця дзяр жа вы i на ша важ ней шая 
за да ча», — упэў не ны Прэ зi дэнт. Аляк сандр Лу ка шэн ка лi-
чыць, што бе ла рус кi на род не да руе ўла дзе, ка лi не бу дзе 
за бяс пе ча на бяс печ нае жыц цё ў кра i не i су ве рэ нi тэт.

«У лю бо га на ро да, тым больш на ша га, бе ла рус ка га, 
да ўла ды заў сё ды бы лi i ёсць прэ тэн зii: i цэ ны вы со-
кiя, i мя са, ма ла ка ма ла або шмат, i шмот кi не та кiя, 
як iм парт ныя, i зар пла ты, i пен сii не вы со кiя, ага ро джы 
зла ма лi ся, да хi пра дзi ра вi лi ся, снег не пры бра ла ўла да 
з ву лiц, ма шы ны не ачыс цi ла свое ча со ва i г.д. I з ця гам 
ча су гэ тыя прэ тэн зii ады дуць, яны прос та за бу дуц ца, 
або на род, як гэ та заў сё ды бы вае, ула дзе да руе. Але 
не да руе ад на го — ка лi мы яму не за бяс пе чым бяс пе ку 
i аба ро ну су ве рэ нi тэ ту i не за леж нас цi кра i ны. Вось та ды 
нi шмот кi, нi мя са, нi ма ла ко — нi чо га не трэ ба бу дзе, 
ка лi не бу дзе ка вал ка зям лi, на якiм бу дуць жыць на шы 
дзе цi i ўну кi, — ска заў Прэ зi дэнт. — Та му, ка лi за ста нец-
ца апош нi ру бель у бюд жэ це або кi шэ нi дзяр жаў най, то 
па тра цiць яго трэ ба на бяс пе ку на ша га на ро да, на бяс-
печ нае жыц цё на ро да. Гэ та га лоў нае».

У су вя зi з гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка пры га даў Укра-
i ну. «Спы тай це сён ня ў лю бо га ўкра iн ца, якi жы ве там, не 
толь кi ў Да не цку, Дан ба се, Лу ган ску — што для iх га лоў-
нае? У iх жа i жыц ця фак тыч на ня ма, з пунк ту гле джан ня 
на ша га на ро да. Там нi хто ўжо не га во рыць пра цэ ны, пра 
мя са, пра ва лю ту, пра курс i г.д. Там усе ма раць аб тым, 
каб ад iх усе ад ста лi i ў кра i не бы ла нар маль ная сi ту а цыя, 
каб быў мiр. Усё ас тат няе, як ка жуць укра iн цы, мы зной-
дзем са мi, сва ёй пра цай», — ад зна чыў кi раў нiк бе ла рус кай 
дзяр жа вы.

«Та му, ча го б нам гэ та нi каш та ва ла, трэ ба за ха ваць мiр 
на на шай зям лi, за бяс пе чыў шы бяс печ нае жыц цё на ша га 
на ро да i аба ра нiў шы той ка ва лак зям лi, якi да стаў ся нам 
у спад чы ну», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

Хто дасць 
сер ты фі кат?

У па ся джэн ні пры ня лі ўдзел 
не толь кі дэ пу та ты вы шэй на-
зва най ка мі сіі, але і чле ны Са-
ве та Рэс пуб лі кі, прад стаў ні кі 
за ці каў ле ных мі ніс тэр стваў — 
у пры ват нас ці, мі ністр куль ту-
ры Ба рыс Свят лоў, на мес нік 
мі ніст ра ганд лю Іры на Нар ке-
віч, а так са ма стар шы ні твор-
чых са юзаў.

— Аб мяр коў ва ла ся важ ная 
нор ма — па цвяр джэн не ста ту-
су твор ча га ра бот ні ка, — пад-
крэс лі ла ў раз мо ве з жур на ліс-
та мі На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ, 
на мес нік стар шы ні Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-
ні коў па аду ка цыі, куль ту ры і 
на ву цы. — Мы па він ны прый-
сці да кам пра міс на га ра шэн ня 
і за бяс пе чыць вы ка нан не ін та-
рэ саў дзяр жа вы і твор чых лю-
дзей, каб апош нія ме лі маг чы-
масць па цвер дзіць свой ста тус. 

Та кая пра цэ ду ра па він на быць, 
і сер ты фі кат твор чым лю дзям 
па трэб ны ў тым лі ку і ў су вя зі 
з Дэ крэ там аб па пя рэ джан ні 
са цы яль на га ўтры ман ства — 
твор чы ча ла век, які па цвер дзіў 
свой ста тус, лі чыц ца ўдзель ні-
кам фі нан са ван ня дзяр жаў ных 
вы дат каў.

Як ад зна чы ла дэ пу тат, 
сер ты фі кат па ві нен бу дзе вы-
да вац ца не за леж на ад та го, 
з'яў ля ец ца ча ла век чле нам 
твор ча га са ю за ці не.

Пад час аб мер ка ван ня пра-
ек та Ко дэк са ўдзель ні кі шу ка лі 
вы ра шэн не шэ ра гу пы тан няў. 
Ка лі іс нуе два твор чыя са ю зы 
ад на го про фі лю — у які звяр-
тац ца ча ла ве ку? Ці бу дзе вы-
да ча сер ты фі ка та ад мі ніст ра-
цый най пра цэ ду рай? Ці хо піць 
у твор чых са юзаў рэ сур саў 
для та го, каб у вы зна ча ны за-
ка на даў ствам тэр мін вы даць 
гра ма дзя ні ну та кі сер ты фі-
кат? Хто бу дзе ажыц цяў ляць 
кант роль за на дан нем ста ту су 

твор ча га ра бот ні ка? У вы пад ку 
па цвяр джэн ня ста ту су твор ча-
га ра бот ні ка твор чым са юзам 
— як быць, ка лі апош ні рас-
пус ка ец ца?

Кі раў ні кі твор чых са юзаў 
звяр ну лі ўва гу на той факт, 
што з пры няц цем Дэ крэ та аб 
па пя рэ джан ні са цы яль на га 
ўтры ман ства ў твор чыя са ю зы 
па ча лі звяр тац ца лю дзі, якія па 
сут нас ці не зай ма юц ца твор-
чай дзей нас цю ў поў ным сэн-
се гэ та га сло ва, але жа да юць 
стаць чле намі та ко га са ю за, 
каб не пла ціць па да так.

Ры гор СІТ НІ ЦА, стар шы-
ня Бе ла рус ка га са ю за мас-
та коў, звяр нуў ува гу на яшчэ 
адзін спрэч ны мо мант:

— Мы з'яў ля ем ся гра мад-
скі мі ар га ні за цы я мі, і ў на шых 
ста ту тах не пра пі са ны нор мы, 
якія да зва ля лі б нам браць на 
ся бе дзяр жаў ныя функ цыі. Вы-
да ча дзяр жаў на га сер ты фі ка-
ту — гэ та не аба вя зак гра мад-
скай ар га ні за цыі.

Гро шы 
за ад ме не ны кан цэрт 
вер нуць хут чэй

— На ра бо чай гру пе мы раз-
гля да лі пра па но вы Мі ніс тэр-
ства ганд лю ў пра ект Ко дэк са 
аб куль ту ры, што ты чац ца аба-

ро ны пра воў спа жыў цоў — у 
пры ват нас ці, вяр тан не кош ту 
бі ле таў на тыя ві до вішч ныя ме-
ра пры ем ствы, якія бы лі ад ме-
не ны, — па ве да мі ла На тал ля 
Ку чын ская.

У ця пе раш ні час мак сі маль-
ны тэр мін вяр тан ня кош ту квіт-
коў не ўста ноў ле ны, з-за ча го 
лю дзі ча сам не мо гуць вяр нуць 
свае гро шы на пра ця гу не каль кіх 
ме ся цаў. На па ся джэн ні пра па-
ноў ва ла ся два тэр мі ны вяр тан ня 
— 14 дзён або адзін ме сяц.

Ад на з пра па ноў ты чы ла ся 
і та го, што ар га ні за та ры куль-
тур ных ві до вішч ных ме ра пры-
ем стваў па він ны пры не аб ход-
нас ці за бяс пе чыць на іх ар га ні-
за цыю ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі.

— Трэ ба бу дзе пра ду маць і 
зме ны ў Ад мі ніст ра цый ны ко-
дэкс у той част цы, што ты чыц-
ца ад каз нас ці за па ру шэн не 
за ка на даў ства аб куль ту ры, 
— пад крэс лі ла дэ пу тат.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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ЗНАЙ СЦІ КУЛЬ ТУР НЫ КАМ ПРА МІС
У ПА ЛА ЦЕ ПРАД СТАЎ НІ КОЎ АБ МЕР КА ВА ЛІ СПРЭЧ НЫЯ ПЫ ТАН НІ ПРА ЕК ТА КО ДЭК СА АБ КУЛЬ ТУ РЫ

Сер ты фі кат па ві нен 
бу дзе вы да вац ца 
не за леж на ад та го, 
ці з'яў ля ец ца ча ла век 
чле нам твор ча га са ю за.
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Пра ца над пра ек там Ко дэк са аб куль ту ры пра цяг ва ец ца. 
На апошнім па ся джэн ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы аб мяр коў ва лі, 
як бу дзе па цвяр джац ца ста тус твор ча га ра бот ні ка, хто 
па ві нен вы да ваць ад па вед ны сер ты фі кат, у які тэр мін 
не аб ход на вяр таць кошт бі ле таў на ад ме не ныя куль тур-
ныя ме ра пры ем ствы? Пла ну ец ца, што пра ект Ко дэк са 
пе рад адуць для ўзгад нен ня за ці каў ле ным ба кам ужо ў 
кан цы лю та га.

«ЗА ДЗІ РАЦЬ» ЦЭ НЫ 
НЕ ДА ЗВО ЛІЦЬ 
КАН КУ РЭН ЦЫЯ

Уво гу ле, на чаль нік упраў лен ня эка-
но мі кі, фі нан саў і цэн Мі ніс тэр ства 
ганд лю Па вел ФІ ЛІ ПАЎ лі чыць, што 
рэз ка га па ве лі чэн ня кош таў у на-
шай кра і не не прад ба чыц ца.

Спе цы я ліст упэў не ны, што ў сён няш-
няй сі ту а цыі сур' ёз ных цэ на вых ва ган-
няў не бу дзе. Да лей ён па тлу ма чыў, 
што ка лі бу дзе моц на па вы ша на ца на, 
то па куп нік прос та пой дзе ў су сед нюю 
кра му і ку піць та вар па ца не, якая яго 
за да во ліць. Па вод ле яго слоў, сі ту а цыю 
ста бі лі зуе кан ку рэн цыя, бо на спа жы-
вец кім рын ку Бе ла ру сі прад стаў ле ны 
шы ро кі спектр вы твор цаў і вя лі кі асар-
ты мент та ва раў. «У нас да стат ко вае 
на сы чэн не рын ку, ство ра на доб рае кан-
ку рэнт нае ася род дзе. Тыя ж ганд лё-
выя сет кі бу дуць кан ку рыра ваць па між 
са бой па тых ці ін шых гру пах та ва раў 
роз ны мі ак цы я мі. І мы ўжо не ад на ра-
зо ва па доб нае на зі ра лі», — удак лад ніў 
сваю па зі цыю Па вел Фі лі паў.

Сяр гей КУР КАЧ.

9 МЕ ДА ЛЁЎ 
І ДРУ ГОЕ 
КА МАНД НАЕ МЕС ЦА

Ка ман да лі цэ іс таў БДУ за ва я ва ла 
дру гое мес ца на XІІ між на род най 
Жаў ты каў скай алім пі я дзе школь-
ні каў па ма тэ ма ты цы, фі зі цы і ін-
фар ма ты цы ў Ка зах ста не. Дру гую 
пры ступ ку бе ла ру сы па дзя лі лі са 
збор най спе цы я лі за ва на га на ву-
чаль на га на ву ко ва га цэнт ра пры 
Мас коў скім дзяр жаў ным уні вер-
сі тэ це імя М.В. Ла ма но са ва.

Вы со кія вы ні кі па ка за лі лі цэ іс ты 
БДУ і ў аса біс тым за лі ку. На іх ра хун-
ку дзе вяць ме да лёў роз най вар тас ці. 
«Зо ла та» па фі зі цы ўда сто е ны Баг дан 
Звя жын скі, а па ін фар ма ты цы — Мі ха-
іл На та ле віч. «Се раб ро» па фі зі цы — у 
Яна Ла гоў ска га і Гле ба Фя дзюш кі на, па 
ма тэ ма ты цы — у Ільі Пча лін ца ва, а па 
ін фар ма ты цы — у Юрыя Бан дар чу ка. 
Брон за вы мі пры зё ра мі па фі зі цы ста лі 
Анд рэй Крыш то лік, па ма тэ ма ты цы — 
Свят ла на Ша бан і Аляк сандр Юран.

Уні каль нае ін тэ ле кту аль нае спа бор-
ніц тва пра цяг вае тра ды цыі ўсе са юз ных 
алім пі яд і дае ўдзель ні кам уні каль ны 
шанц для да лей ша га рос ту і раз віц ця 
здоль нас цяў да дак лад ных на вук. Бе-
ла русь на Жаў ты каў скай алім пі я дзе не 
пер шы год прад стаў ля юць толь кі вы-

ха ван цы Лі цэя БДУ. Уся го ў алім пі я дзе 
ўдзель ні ча лі 63 ка ман ды з 17 кра ін.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА БУ ДА ВА ЛІ 
НА ЧВЭРЦЬ БОЛЬШ... 
ЗА ПЛА НА ВА НА ГА

Ле тась ар га ні за цы я мі ўсіх фор маў 
улас нас ці ў кра і не бы ло па бу да-
ва на 55,5 ты ся чы но вых ква тэр, 
па ве дам ляе На цы я наль ны ста-
тыс тыч ны ка мі тэт. Уся го за мі ну-
лы год уве дзе на ў экс плу а та цыю 
5 млн 58,4 ты ся чы квад рат ных 
мет раў агуль най пло шчы жыл ля, 
што скла дае 126,5% да пра ду гле-
джа на га за дан ня на год.

Спе цы я ліс ты Бел ста та ўдак лад ня-
юць, што для гра ма дзян, якія ста яць 
на ўлі ку па па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, 
уве дзе на ў экс плу а та цыю 2 млн 4,1 ты-
ся чы квад рат ных мет раў агуль най пло-
шчы, або 39,6% ад агуль на га аб' ёму 
ўве дзе на га жыл ля. З агуль на га аб' ёму 
ўве дзе на га жыл ля для чар га ві коў па бу-
да ва на з вы ка ры стан нем дзяр жаў най 
пад трым кі 1 млн 612,8 ты ся чы «квад-
ра таў», а ў шмат ква тэр ных жы лых 
да мах у га ра дах — 1 млн 163 ты ся чы 
квад рат ных мет раў. У сель скіх на се ле-
ных пунк тах уве дзе на ў экс плу а та цыю 
1 млн 513,9 ты ся чы квад рат ных мет раў 
агуль най пло шчы жыл ля, або 29,9% ад 
агуль на га ўво ду па кра і не.

Сяр гей КУР КАЧ.

АКВА ПАРК 
У КРАС НА ПОЛ ЛІ

У ра ён ным цэнт ры ўво дзіц ца пер-
шая чар га фіз куль тур на-азда раў-
лен ча га комп лек су.

Гэ та зна мя наль ная па дзея ад бу дзец-
ца ўжо сён ня. Для га рад ско га па сёл ка 
з на сель ніц твам ка ля 6 ты сяч ча ла век 
зроб ле ны шы коў ны па да ру нак. З 2013 
го да па чар но быль скай пра гра ме тут 
бу ду ец ца двух па вяр хо вы ФАК з ба сей-
нам, дзі ця чым аква пар кам, за ла мі для 
за ня ткаў ба раць бой і бок сам, трэ на-

жор най за лай. Ба сейн і дзі ця чы аква-
парк ужо га то выя.

— Гэ та вель мі знач ная для нас 
па дзея, — ка жа на мес нік стар шы-
ні Крас на поль ска га рай вы кан ка ма 
Але на ЧА Ю КО ВА. — Спар тыў ны аб'-
ект вы ра шыць та кія дзве важ ныя праб-
ле мы ў ра ё не, як азда раў лен не на сель-
ніц тва і ства рэн не но вых пра цоў ных 
мес цаў. А ў на шых юных спарт сме-
наў, якія вы сту па юць за го нар ра ё на на 
круг ла га до вых спар та кі я дах, з'я ві ла ся 
доб рая маг чы масць па леп шыць вы ні кі 
па пла ван ні.

Ра ён ныя ўла ды так са ма раз ліч ва-
юць на ці ка васць да іх аб' ек та ра сій скіх 
гас цей. Бо, на прык лад, для Бран шчы ны 
най блі жэй шы дзі ця чы аква парк ме на-
ві та тут, у Крас на пол лі, а гэ та доб рая 
маг чы масць пры ехаць сю ды ад па чыць 

ад ра зу ўсей сям' ёй.
Агуль ны кошт аб' ек та ацэнь-

ва ец ца ў 109 міль яр даў руб лёў. 
Кан чат ко вы ўвод у экс плу а та-
цыю за пла на ва ны на гэ ты год. У 
Крас на пол лі лі чаць, што ад крыц-
цё ФА Ка ста не ад ной з важ ных 
пры сту пак для да лей ша га раз-
віц ця паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на 
воб лас ці.

Нэ лі ЗІГУЛЯ

ЭКА НО МІЯ 
НА АСВЯТ ЛЕН НІ... 
СУ ПРАЦЬ АВА РЫЙ

Пры да па мо зе но вай сіс тэ мы вон-
ка ва га асвят лен ня на ву лі цы Ваў-
пша са ва ў ста лі цы ле тась уда ло ся 
зні зіць коль касць улі ко вых да-
рож на-транс парт ных зда рэн няў 
у нач ны час су так да ну ля.

— Як вя до ма, для эка но міі элект ра-
энер гіі ў го ра дзе пас ля поў на чы, ка лі 
на зі ра ец ца ніз кая ін тэн сіў насць да рож-
на га ру ху, ву ліч нае асвят лен не пра цуе па 
прын цы пе «2-1-2»: дзве апо ры не пра цу-
юць, ад на ўклю ча на, — рас ка за ла стар-
шы ін спек тар па агі та цыі і пра па ган дзе 
АДАІ Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска 
Тац ця на СПА ДА БА Е ВА. — На ўчаст ку 
ву лі цы Ваў пша са ва ад Даў га брод скай 
да Ра ды яль най яшчэ ў па чат ку мі ну ла га 
го да звы чай ныя лям пы асвят лен ня бы лі 
за ме не ны на лям пы, ма гут насць якіх пад-
да ец ца рэ гу лі роў цы. Та кая сіс тэ ма да зва-
ляе ў нач ны час не ад клю чаць ліх та ры, 
а прос та змян шаць іх яр касць. Та кім чы-
нам ад бы ва ец ца зні жэн не спа жы ван ня 
элект ра энер гіі, а асвят лен не за ста ец ца 
раў на мер ным на ўсіх участ ках пра ез най 
част кі, што ста ноў ча ад бі ва ец ца на бяс-
пе цы да рож на га ру ху.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


