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«ТРОШ КІ ТА ГО, ТРОШ КІ ГЭ ТА ГА 
ПРА ДА СІ — І НАР МАЛЬ НА»

Хто і чым ганд люе 
на або чы нах аў та трас?

Сты хій ныя мі ні-рын кі ўздоўж аў та да рог іс ну юць столь кі ж, коль кі іс ну юць 

аў та да ро гі. І, па да ец ца, ня дрэн на ад чу ва юць ся бе на ват 

у эпо ху вя лі кіх гі пер мар ке таў і ан лайн-ганд лю.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ЯК 
ПРЫ ПЫ НІЦЬ 
ПА СЛУ ГІ 
ЖКГ?
Ка лі гэ та пра цуе 

і за што мож на не пла ціць
Як вы свет лі ла ся, 

асноў ныя жыл лё-

ва-ка му наль ныя 

па слу гі аказ ва-

юц ца нам з ва мі 

на па ста ян най 

асно ве, і на ват 

ка лі ня ма да га во-

ра з ар га ні за цый, 

якая іх дае, ад-

мо віц ца ад гэ тых 

па слуг нель га, але... За ка на даў ствам пра ду гле джа ны 

вы пад кі, ка лі не ка то рыя з па слуг мож на пры пы ніць 

або зра біць пе ра раз лік, ка лі гэ ты мі па слу га мі не ка-

рыс та еш ся. З да па мо гай Пар та ла ка му наль най аду-

ка ва нас ці на сель ніц тва мы рас ка жам пра 

са мыя ты по выя з та кіх вы пад каў.
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• Пас ля маш таб най рэ-

кан струк цыі пунк та про-

пус ку «Бруз гі» на бе ла-

рус ка-поль скай мя жы яго 

пра пуск ная здоль насць 

па вя лі чы ла ся да шасці 

ты сяч гру за ві коў, лег ка-

вых ма шын і аў то бу саў у 

су ткі.

• З 6 каст рыч ні ка адзін 
з вы ха даў стан цыі мет ро 
«Трак тар ны за вод» за кры-
ва юць на ра монт.

• У Бе ла ру сі ў ве рас-

ні, ад нос на да ны х за сту-

дзень—жні вень, коль-

касць вы пад каў атруч ван-

няў гры ба мі па вя лі чы ла ся 

ў 1,8 ра за, коль касць па-

цяр пе лых — у 2,1 ра за.

КОРАТКА
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Вік тар СВІ ЛО, на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі па дзяр жаў ным 

бу даў ніц тве, мяс цо вым 

са ма кі ра ван ні 

і рэг ла мен це Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду:

«Па ла та прад стаў ні коў 
раз мяс ці ла на сва ім сай це 
аб' яву аб пры ёме пра па ноў 
па ўня сен ні змя нен няў у 
Кан сты ту цыю Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь 2 каст рыч ні ка. 
Да абе ду 5 каст рыч ні ка 
ўжо бы ло ка ля 
350 пра па ноў ад гра ма дзян. 
Вель мі ці ка выя пра па но вы. 
Вя до ма, яны не ма юць 
ха рак тар стро га 
сфар му ля ва ных юры дыч ных 
фор мул, якія бя ры і ўжы вай 
у Кан сты ту цыі. Лю дзі 
пі шуць і вы каз ва юць 
свае жа дан ні. І за да ча 
пар ла мен та — усё гэ та 
апра ца ваць. Дэ пу та ты 
аб агуль няць і пра ана лі зу юць 
са бра ныя ма тэ ры я лы. 
Я ха цеў бы пе ра сце раг чы 
ад рас ча ра ван няў тых 
на шых аў та раў, якія 
мо гуць не ўба чыць сва іх 
пра па ноў. У тым ці ін шым 
вы гля дзе яны бу дуць 
улі ча ныя пры ра бо це 
і ў вы ні ко вым пра дук це, 
на ту раль на, зной дуць сваё 
ад люст ра ван не».
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Ма лы шаў скія лод кіМа лы шаў скія лод кі

Во сень — шчод рая па ра.
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Не маг чы ма ўя віць азёр ны Брас лаў скі край без ло дак. Іх тут спрад ве ку 
вы раб ля лі ад мет нымі, пры го жымі, зграб нымі, хут кімі і на дзей нымі. Гля-
неш на іх — і ад ра зу па зна еш: брас лаў ская ло дач ная тра ды цыя! Юрый 
МА ЛЫ ШАЎ (на фо та) — ка рэн ны жы хар Брас ла ва і ад мыс ло вы спе -
цы я ліст па вы ра бе ло дак, ад ста рых май строў пе ра няў гэ тую тра ды цыю 
і пра цяг вае яе і сён ня. Мно гія ры ба кі звяр та юц ца, каб ён зра біў ме на ві та 
та кую ло дач ную ма дэль. І са праў ды, на Дры вя тах і Дрыс вя тах, на Струс це 

і Не спі шы, на Не дра ве і Вой се, на ін шых вя лі кіх ды ма лых азё рах ра ё на 
гойдаюцца яго ад мет ныя лод кі. А гэ ты вось зды мак быў зроб ле ны на фо не 
яго ных жа — ма лы шаў скіх — ло дак: Юрый ад ра зу іх па знаў.

— Ад ну з іх я ра біў мі ну лай вяс ной, дру гую — ле тась, — ка жа май стар. — 
Мне па да ба ец ца, што ры ба кі па-гас па дар ску ста вяц ца да сва іх ло дак і 
вы кон ва юць мае па ра ды па іх вы ка ры стан ні, па ва жа ю чы маю пра цу.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


