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ЗАЎТРА — ДЗЕНЬ АЎТАМАБІЛІСТА І ДАРОЖНІКА

ЛЯ краіны ў цэнтры Еўропы, якая мае велізарны транзітны патэнцыял, значэнне «артэрый эканомікі» — аўтамабільных дарог — складана пераацаніць. Разуменне
важнасці пастаўленай перад РУП «Мінскаўтадар-Цэнтр»
задачы адлюстравана і ў дэвізе прадпрыемства: нашы дарогі
бяспечныя, камфортныя, адпавядаюць патрабаванням спажыўцоў. Рухаючыся ўслед за сусветнымі тэндэнцыямі, пры
якасным будаўніцтве, рамонце і ўтрыманні аўтамабільных
дарог мы традыцыйна асаблівую ўвагу надаём ахове працы
супрацоўнікаў і ахове навакольнага асяроддзя.
Працягласць дарог агульнага карыстання, якія абслугоўвае наша прадпрыемства, сёння перавышае 3274 кіламетры. І
ўдзень, і ўначы, і ў летнюю спёку, і ў зімовую завіруху людзі
ў ярка-аранжавай форме «Мінскааўтадар-Цэнтра» гарантуюць бяспечны і камфортны праезд па іх вадзіцеляў і пасажыраў, перамяшчэнне грузаў. Сёння перад намі ставіцца задача
па далейшым развіцці дарожнай гаспадаркі, мадэрнізацыі аўтадарожнай сеткі рэспублікі, павышэнні якасці будаўніцтва і ўтрымання дарог.
Для яе выканання патрабуецца высокі прафесіяналізм, уменне працаваць, не шкадуючы часу і сіл, жаданне авалодваць
новым абсталяваннем і сучаснымі
тэхналогіямі, без якіх будаўніцтва
і ўтрыманне дарог сёння проста
немагчымы. Вопыт нашай
работы не пакідае сумненняў: усё гэта будзе рэалізавана на практыцы.
Паважаныя ка легі, сябры.
Напярэдадні прафесійнага свята шчыра віншую ўсіх, хто мае
дачыненне да няпростай і
высакароднай прафе сіі
дарожніка, а таксама
вашы сем'і. Шчасця,
здароўя, дабрабыту і
далейшых працоўных дасягненняў!
Мікалай МАЦЮК,
генеральны дырэктар
РУП «Мінскаўтадар-Цэнтр»
УНП 190638747

Паважаныя работнікі
і ветэраны дарожнай гаспадаркі!
Шаноўныя калегі, сябры!
ЁННЯШНЯЕ свята — хоць крышачку свята і
кожнага з нас, бо ўсе мы штодня карыстаемся дарогамі. Як вядома, добраўпарадкаванае жыццё, культура нашага побыту, паўнавартасныя эканамічныя сувязі паміж
гарадамі і вёскамі, раёнамі і абласцямі і, нарэшце, краінамі немагчымыя без добрых да рог. Хачу
нагадаць, што і чыгуначны, водны, паветраны віды транспарту страцілі б сэнс без аўтамабільных
дарог. Бо ўсе грузы, а таксама пасажыры, прыбываюць на вакзалы, у аэрапорты, на прыстані з
дапамогай аўтатранспарту.
Дарогі Беларусі з'яўляюцца важнай артэрыяй паміж Расіяй і еўрапейскімі краінамі. Апошнім часам
набываюць усё большае значэнне міжнародныя перавозкі, такія, напрыклад, як Лондан — Парыж —
Берлін — Масква. І нашы дарожнікі годна забяспечваюць міжнародны транзіт. Але мы заўсёды
памятаем, што ад нас таксама залежыць, ці прыйдзе своечасова пошта ў аддаленую вёску, ці зможа
дабрацца да хворага фельчар сельскага ФАПа, ці даставіць вучняў школьны аўтобус без спазнення.
Таму ў спёку, у мароз альбо сцюжу заўсёды выходзяць на працоўную вахту дарожнікі, каб падтрымліваць сваю вялікую гаспадарку ў належным стане і пракладваць новыя кіламетры дарог.
Ад усёй душы зычу работнікам галіны працоўнага плёну і дабрабыту, ветэранам — здароўя і
аптымізму і ўсім нам — толькі шчаслівых дарог.
Пётр СКАРАБАГАЦЬКА, генеральны дырэктар камунальнага
ўнітарнага прадпрыемства «Брэстаблдарбуд»
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УНП 200020752

Калектыў РУП «Вiцебскаўтадар» заўсёды iмкнецца паляпшаць вынiкi сваёй працы. Наперадзе
ў нас новыя задачы, i мы абавязкова будзем спраўляцца з iмi. Таму ў першую чаргу я шчыра дзякую
ўсiм працаўнiкам нашага прадпрыемства за добрую работу, за сумленнасць i стараннасць падчас яе выканання, за разуменне важнасцi
нашай цяжкай справы.
Сардэчна вiншую шаноўных калег з Днём аўтамабiлiста i дарожнiка! Моцнага здароўя, пазiтыўнага настрою, матэрыяльнага дабрабыту
вам i вашым сем'ям! Шчыра вiншую i ўсiх карыстальнiкаў дарог!
Будзьце пiльнымi падчас руху, беражыце зробленае дарожнiкамi!
Адам КАНОПЛIЧ,
генеральны дырэктар РУП «Вiцебскаўтадар».
УНП 300582165

ОДА САЛУ,

або Што можа быць карысней?
У апошні час не, не ды і пачуеш
розныя абвінавачванні на адрас
такога любімага народам прадукту,
як сала. Маўляў, і атлусценне ад
яго, і лішні халестэрын, і высокі
ціск... І наогул, гэта цяжкі прадукт
для нашых страўнікаў. Вось многія і
спяшаюцца адмовіцца ад яго альбо
ўвогуле замяняць усе жывёльныя
тлушчы расліннымі. Але ж ці трэба
з гэтым спяшацца? Магчыма,
спачатку лепш паразважаць?
Перш-наперш прапа ную ўспом ніць рацыён нашых бацькоў,
нашых дзядоў і прадзедаў, асабліва вяскоўцаў.
Што ў іх заўсёды было
на стале? Правільна:
хлеб, бульба і сала. Нават годнасць жанчыны
нашы продкі вызначалі
па двух галоўных крытэрыях: наколькі смачны
хлеб яна дастала з печы
і якое сала атрымала ад
кормніка. Калі тоўстае, на ўсю далонь, тады
сапраўдная гаспадыня! Ды і як жа інакш, калі
яе гаспадар, яе сям'я без гэтых прадуктаў ні
араць, ні сеяць, ні касіць, ні малаціць не змогуць...
Праца і сапраўды патрабавала раней вялікай фізічнай сілы. Цяпер, вы скажаце, такіх работ няшмат. Але ж ці варта прыслухоўвацца да
спецыялістаў у галіне харчавання, якія раяць
наогул выключыць з рацыёну хлеб, не кажучы
ўжо пра сала? Ці варта аддаваць даніну модзе
і, задраўшы нос, казаць, што я, маўляў, сала
не люблю і не ем?
А вось я, напрыклад, наадварот — ну вельмі
яго паважаю! Яшчэ і таму, што ведаю погляды
вучоных на гэты прадукт і пагаджуся з імі: «перабіраць» з салам, як, дарэчы, і любым іншым
прадуктам, не варта. Але ж у халодную пару
года проста не знайсці лепшага «пастаўшчыка» цяпла!
Дактары-дыетолагі раяць з'ядаць як мінімум 20 грамаў сала ў дзень, каб нармальна
працаваў жоўцевы пузыр, каб чыстымі былі
печань і сасуды.
Далей. Тыя ж вучоныя сцвярджаюць, што
гэты прадукт змяшчае большую частку элементаў табліцы Мендзялеева, што ў ім наогул
няма канцэрагенаў, затое ёсць вельмі рэдкі
элемент — арахідонавая кіслата, без якой цяжка працаваць мозгу, сэрцу і печані.

А ўжо прадстаўніцам прыгожай паловы чалавецтва трэба абавязкова ведаць, што ў сале
ёсць неабходныя чалавеку вітаміны А і Е, ад якіх
скура старэе куды павольней і якія называюць
яшчэ вітамінамі прыгажосці. Таму значная колькасць касметычных сродкаў робіцца на аснове
сала. Ды і яно само... З уласнага досведу ведаю, што многія паляўнічыя і рыбаловы, асабліва зімой, маюць звычку перад выхадам з дому
змазваць рукі і твар кавалачкам несалёнага
сала. Простая працэдура, а скуру захавае — і
ад холаду, і ад ветру (тое ж сала, дарэчы, на
цёплым летнім сонейку дапаможа займець прыгожы роўны загар).
Ды каб толькі! Народная медыцына раіць
выкарыстоўваць гэты
прадукт у лячэнні самых розных хвароб. Вы
страцілі голас ці ў вас
ларынгіт — жуйце сала!
Прыкладвайце яго, салёнае, да хворых зубоў,
і вам тады лягчэй будзе
даехаць да стаматолага... Маладая мама
пакутуе ад мастыту?
Няхай зробіць кампрэс з брусочкаў старога сала. А вось свежае, несалёнае, прыкладзенае да
праблемных месцаў і замацаванае павязкай, дапаможа пры варыкозным расшырэнні вен. Пры
болях у суставах яно выручыць таксама. Трэба
толькі змяшаць 100 грамаў свінога шмальцу з 1
сталовай лыжкай солі і, уцёршы ў хворае месца,
накласці сагравальную павязку...
Ну што, я пераканала вас у неабходнасці
змяніць сваё стаўленне да сала? Не? Тады
яшчэ адзін аргумент. У асартыменце буйных
прадуктовых крам прадуктаў цяпер навалам,
але ж ці ўсе яны даступныя па кошце? А вось
сала...
Таму, калі ў вашым кубельцы альбо халадзільніку яго няма, то варта купіць! Потым
скрылік адрэзаць, пасыпаць здробненым часнаком і перцам...
Можна яшчэ зрабіць бутэрброд: адкроіць
лустачку хлеба, намазаць часнаком, палажыць
наверх пласцінку сала...
Калі вы ахвотнік сырога, то лепш за ўсё есці
яго з цыбуляю ці агароднінай. Калі ж на скварцы любіце яечню, то не перасмажвайце...
Вось і ўсё. Смачна есці!.. Ды і што можа
быць карысней, асабліва цяпер, калі насоўваюцца халады і эпідэмія грыпу?!
Ірына РУДКОЎСКАЯ,
в. Хатынічы, Ганцавіцкі раён



Паважаныя калегі!
АПЯРЭДАДНІ прафесійнага свята хочацца яшчэ раз нагадаць, што калектыў КУП «Віцебскаблдарбуд»
вось ужо 75 гадоў з'яўляецца творцам дарожнага летапісу Віцебшчыны, забяспечваў і забяспечвае выкананне
планавых паказчыкаў, а па выніках работы за 2006 год быў занесены на рэспубліканскую Дошку гонару.
Наша праца — няпростая, клапотная — вельмі патрэбна грамадству, людзям. У любое надвор'е, у святы
і будні нясуць нашы працаўнікі сваю нялёгкую вахту, памятаючы, што дарогі — гэта своеасаблівыя артэрыі
жыцця, што яны звязваюць паміж сабой усе вобласці Беларусі ў адзінае цэлае і тым самым забяспечваюць
устойлівы рабочы пульс рэспублікі. Цяжка пераацаніць значэнне нашай прафесіі для грамадства. Мы нямала
робім для таго, каб аўтамагістралі і штучныя збудаванні да іх былі бяспечнымі, камфортнымі і адпавядалі
сучасным патрабаванням.
Творчыя пошукі па павышэнні якасці работ, удасканальванні тэхналогій, укараненні тэхнічных навінак і
сёлета далі нашаму калектыву добры плён: заданне 9 месяцаў выканана паспяхова. Дасягнутыя вынікі стараемся замацаваць і прымножыць, каб годна
завяршыць 2013 год. Наперадзе ў нас новыя праекты, новыя заданні.
Сардэчна віншуем з 75-годдзем утварэння прадпрыемства ўвесь калектыў, усіх працаўнікоў, асабліва ветэранаў. Шчыра дзякуем за добрую работу,
узаемаразуменне, стараннасць, ініцыятыву. Зычым моцнага здароўя, сонечнага
настрою, матэрыяльнага дабрабыту, цеплыні, сямейнага шчасця.
З прафесійным святам — Днём аўтамабіліста і дарожніка!

Н

Адміністрацыя, аб'яднаны прафкам КУП «Віцебскаблдарбуд».

ВАХТАВЫМ
СПОСАБАМ

ПЕРАВОЗІЦЦА МІЛЬЯРД

Вахтавым спосабам спецыялісты брэсцкага дарожна-будаўнічага трэста № 4 працуюць даўно. Брыгады названай арганізацыі будавалі дарогі пад Мінскам,
Масквой, Смаленскам, а таксама
за тысячы кіламетраў ад радзімы — у Заходняй Сібіры. Сёння
брэсцкія дарожнікі ўдзельнічаюць
у рэканструкцыі аўтастрады М-5
Мінск — Гомель. Да рэалізацыі
гэтага праек та яны прыступілі
дзякуючы даўняму дзелавому
су пра цоў ніц тву з італь ян скай
дарожна-будаўнічай кампаніяй
«Тоdіnі». Супрацоўніцтва доўжыцца з 1996 года, з гэтай пары
фірма бярэ брастаўчан у памочнікі, калі будуе дарогі ў Беларусі.
Вось і цяпер рэканструкцыю аднаго з участкаў М-5 дарожна-будаўнічы трэст № 4 вядзе як падрадчык італьянскіх партнёраў.
Яна СВЕТАВА.

Доля аўтамабільнага транспарту ў агульным аб'ёме перавозак грузаў у краіне складае 51%. У краіне эксплуатуецца
звыш 120 тысяч грузавых аўтасродкаў, якія знаходзяцца ў
прыватнай уласнасці, і каля 4,5 тысячы — у падведамасных
арганізацыях міністэрства транспарту і камунікацый.
Перавозкі пасажыраў выконваюць звыш 15 тысяч аўтобусаў.
Штогод аўтамабільны транспарт перавозіць каля 1,5 млрд чалавек. Для павышэння якасці транспартнага абслугоўвання, даступнасці пасажырскага транспарту для насельніцтва, пашырэння сферы транспартных паслуг на аўтамабільным пасажырскім
транспарце ўкараняюцца праекты «Спецыяльная камп'ютарная
сістэма цэнтралізаванага продажу білетаў на праезд у пасажырскім транспарце» і «Аўтаматызаваная сістэма дыспетчарскага
кіравання перавозкамі пасажыраў у рэгулярным рэжыме» з выкарыстаннем магчымасцяў спадарожнікавай навігацыі.
Сетка аўтадарог агульнага карыстання Беларусі складае звыш
86 тыс. км, у тым ліку каля 15,5 тыс. км — гэта рэспубліканскія
дарогі. Сетка сфарміравана з улікам далейшага развіцця эканомікі
краіны, сацыяльных патрэб насельніцтва і практычна, за пэўным
выключэннем, не патрабуе новых напрамкаў.
Святлана БАРЫСЕНКА



 Што бачу...

Спяшаемся далучыцца да ўсіх віншаванняў, якія паступаюць у гэтыя
дні на імя старшыні Баранавіцкага райвыканкама Васіля Міхайлавіча
ХВАЦІКА з нагоды ўрачыстай падзеі. Віншуем з юбілеем!
Няхай кожны дзень жыцця прыносіць Вам, Васіль Міхайлавіч, як мага
больш працоўных здзяйсненняў, лагоднага сонейка над важкім коласам, жаданых свят і юбілеяў — у кожным вясковым доме, новых
смелых задумак — у кожным працоўным калектыве.

МЫ ПРЫВЫКЛІ ДА ТАГО,
ШТО Ў НАС ЧЫСЦІНЯ І ПАРАДАК

У Мінску, у Беларусі
будоўляў шмат. Можна
спрачацца наконт таго,
што канкрэтна будуецца,
дзе, потым — наколькі
якасна... Абыякавым
быць нельга, бо гэта
ж на многія гады (калі
не на вякі), на нашай
зямлі і за нашы грошы.
Да таго ж сам працэс
узвядзення аб'ектаў, як
правіла, стварае пэўныя
нязручнасці...
Адзінае — людзям лягчэй
пераносіць іх, калі ёсць надзея,
што пройдзе час, работы скончацца і многае зменіцца, прычым зменіцца да лепшага.
Мы вось з сястрой, жывучы ў мікрараёне Серабранка,
некалькі гадоў чакалі, пакуль
пабудуецца падземны пераход
на скрыжаванні Ракасоўскага—Пляханава, бо нам, людзям
пажылым, страшнавата было
пераходзіць і гэты праспект, і

гэтую вуліцу. Вельмі ўжо шмат
там транспарту.
І вось нарэшце пераход адкрыўся. Першы раз мы пайшлі
туды, можна сказаць, на экскурсію, спецыяльна спусціліся, каб паглядзець, што ж там
зроблена, каб асвойтацца...
Першае ўражанне было нядрэнным. З пераходу аж восем
выхадаў. Каля кожнага таблічка
з пазнакай, куды вядзе (нават
па-беларуску!). Столі белыя,
сцены абліцаваныя светлай
прыгожай пліткай. Ёсць пандус
для мамак з дзіцячымі вазкамі,
ёсць прыстасаванне для інвалідаў-калясачнікаў...
Але ж у хуткім часе спускацца
ў гэты пераход стала непрыемна.
Прычына ў... брудзе, які пануе ў
пераходзе. Папера, акуркі, пустыя бутэлькі, шалупінне ад семак, пыл... Спачатку думалася,
што ўсё гэта — з'ява часовая: не
сёння дык заўтра, можа, з'явяцца дадатковыя сметніцы, знойдзецца чалавек, які будзе там
прыбіраць.

Адміністрацыя і камітэт прафсаюза ААТ «Торфапрадпрыемства
«Калпеніца» Баранавіцкага раёна.

Але ж час ідзе, а мяняецца
ўсё да... горшага. Прыступкі
ў пераходзе ў нейкіх чорных
плямах, сцены — у «аўтографах» невядомых «мастакоў».
Не ведаю, якімі фарбамі яны
карыстаюцца, але такое ўражанне, што змыць іх прос та
немагчыма...
Здзіўляе, што гэтае хуліганства, гэтае шкодніцтва адбываецца пад «прыцэлам» камер і,
можна сказаць, у цэнтры мікрараёна. Узнікае пытанне, ці
пра цуе тое ві дэа на зі ран не?
Ці спускаецца ў пераход міліцыя?
...Мы, жыхары Мінска, мусіць, ду жа прывыклі да таго,
што на зямлі, на вуліцах у нас
чысціня і парадак. А таму не
хочацца бруду і пад зямлёй.
Да таго ж проста шкада працы будаўнікоў. Двух месяцаў не
працуе пераход, але паверыць
у гэта цяжка.
А. ГЛІНСКАЯ,
г. Мінск

УНП 200018006

Шаноўны Васіль Міхайлавіч!
Віншуем Вас з паўвекавым юбілеем. Няхай сёлетні шчодры
намалот зерня, які так парадаваў Вас і хлебаробаў раёна, натхняе
на новыя працоўныя перамогі. Няхай лясныя сцяжынкі, на якія
запрашаем у час адпачынку, мацуюць Ваша здароўе, жаданне
яшчэ лепш працаваць разам з сейбітамі на роднай зямельцы.
Сонечнага шчасця жадаем Вам і Вашай сям'і.
З павагай,
калектыў ДЛГУ «Баранавіцкі лясгас».
УНП 200017622

Шаноўны Васіль Міхайлавіч ХВАЦІК!
Ваш юбілей — свята, якое кранае кожнага з нас. З гэтай нагоды ўсім працоўным калектывам нашага сельгаспрадпрыемства віншуем Вас з урачыстай і
значнай падзеяй у жыцці. Яе Вы адзначаеце ў раёне, які пад вашым кіраўніцтвам
стаў пераможцам рэспубліканскага спаборніцтва на жніве-2013. Жадаем Вам, а ў
вашай асобе ўсім нашым змагарам за высокі ўраджай, вялікай радасці ад дасягнутых поспехаў, прыемнага адпачынку пасля гарачых дзён на жніве, моцнага
здароўя, цудоўнага святочнага настрою.
З павагай, Эдуард Адамавіч СЫРЫЦА,
дырэктар ЗАТ «Шчара-Агра» Баранавіцкага раёна.
УНП 200018843


Шырокiх дарог да новых перамог!
Хле ба ро бы, усе вяс коў цы на ша га ра ё на ад шчы ра га сэр ца вiн шуюць стар шы ню Ба ра на вiц ка га рай вы кан ка ма Ва сi ля Мi хай ла вi ча
ХВА ЦI КА з 50-год дзем. Жа да ем па больш со неч ных дзён у жыц цi,
шы ро кiх да рог да но вых пра цоў ных пе ра мог, ма ла до га за до ру
i зда роўя, а ў дзень урачыс тай ся мей най па дзеi — са мых
жа да ных гас цей, вiн ша ван няў.

 Рэзананс
НАМІ НЕ ТРЭБА ЗМАГАЦЦА,
«МЫ ЁСЦЬ. ЗНАМ
НЕ ТРЭБА ЗАЙЗДРОСЦІЦЬ»
Шчыры дзякуй газеце за артыкул
«Псіхолаг, псіхатэрапеўт?.. Розніца
істотная» («Звязда», 18.10.13 г.).
Балючую тэму ўзнялі, бо ў нашым
грамадстве стаўленне да людзей з
псіхіятрычнымі хваробамі і сапраўды
вельмі няроўнае. Пра гэта я ведаю, і
ведаю, на жаль, па сабе.
Я — інвалід другой групы, і менавіта з такім захворваннем. Атрымліваю пенсію, працую ў якасці
падсобнага рабочага. Значыць, маю яшчэ і нейкі
заробак. Таму часам сутыкаюся з людзьмі, якія...

З павагай, Вiктар Вацлававiч ТАРАСЕВIЧ,
праўленне i прафкам СВК «Зарэчанскi» Баранавiцкага раёна.
УНП 200017755

зайздросцяць мне. Падкрэслю: зайздросцяць здаровыя... Псіхічна хвораму. А часам наадварот — даводзіцца чуць, што такіх, як мы, трэба наогул...
Як быццам нехта з іх застрахаваны...
Я ў свой час скончыў універсітэт. Хвароба не
замінае мне хадзіць у касцёл, чытаць, перажываць за «Дынама-Мінск», пры добрым надвор'і
ездзіць на дачу. На Баўтрамея, 17 верасня, я
пасеяў там пшаніцу.
А сваім лістом у газету я проста хацеў сказаць, што мы ёсць.
Павел МАРТЫНЕС, г. Мінск

Шаноўны Сяргей Аркадзьевіч ДУБЛЯНІН!
Сёлета Вы сталі кіраўніком нашага сельгаспрадпрыемства, і сёння мы
маем магчымасць упершыню павіншаваць Вас з днём нараджэння. Жадаем важкіх здабыткаў у працы, узаемаразумення ў калектыве, бадзёрага
настрою ды веры ў заўтрашні дзень, цеплыні, утульнасці і дабрабыту ў
доме, трывалага здароўя, а ў дзень сямейнай урачыстасці — святочнага застолля з кветкамі ды звонкімі песнямі.
Адміністрацыя і камітэт прафсаюза
КСУП «Прыпяць-2009» Столінскага раёна.
УНП 290503873



У стылі Harley Davіdson
Закрыццё мотасезона адсвяткавалі сталічныя байкеры. Мерапрыемства сабрала аматараў двухколавай тэхнікі вядомай маркі.
Да беларусаў далучыліся літоўцы, расіяне і ўкраінцы. Падчас
стаянак усе ахвотныя змаглі палюбавацца і сфатаграфавацца
на фоне матацыклаў. Бо знайсці ў калоне байк з аднолькавым
маторам было немагчыма. Кожны жалезны конь — твор думкі
мотаўладальніка. Працаваць над дызайнам і тэхнічнымі характарыстыкамі свайго матацыкла байкеры будуць падчас адпачынку
ад высокіх хуткасцяў, які пачнецца з першым снегам.

 Кватэрнае пытанне

ДОЛЯ? НЕ ПРАДАЕЦЦА
Мы жывём у прыватызаванай кватэры. Дом досыць стары, і ў яго падвале
размешчаны невялічкія кладоўкі, дзе
так зручна захоўваць розныя хатнія нарыхтоўкі, агародніну, лыжы, веласіпеды, розны гаспадарчы інструмент. Замацавана такая кладоўка і за нашай кватэрай... Цяпер мы збіраемся яе прадаць
і купіць сабе іншую, бліжэй да дзяцей.
Пытанне: ці можна пры гэтым пакінуць
кладоўку альбо прадаць, напрыклад,
нашаму добраму суседу, а не таму чалавеку, які будзе купляць кватэру?
А.Т., г. Магілёў.
У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб сумесным домаўладанні» (арт.8) уласнікі кватэр у шматкватэрным жылым доме маюць
долю ў праве агульнай уласнасці на агульную
маёмасць. Гэта міжкватэрныя лесвічныя клеткі,
лесвіцы, калідоры, дахі, тэхнічныя паверхі, падвалы і іншыя месцы агульнага карыстання.

Усе кладоўкі ў падвале — гэта таксама
агульная маёмасць, паколькі яны толькі замацаваны за канкрэтнымі кватэрамі для карыстання, але ніводзін з уласнікаў кватэр не
мае на іх права вызначальных дакументаў як
на самастойны аб'ект нерухомасці.
Менавіта адсутнасць дакументальна пацверджанага права ўласнасці асобнага ўласніка на частку нерухомай маёмасці ў доме
з'яўляецца сведчаннем прыналежнасці гэтай
часткі да агульнай маёмасці дома.
Доля ў праве ўласнасці на агульную маёмасць дома неаддзельная ад права ўласнасці на кватэру. На практыцы гэта азначае,
што ўласнік кватэры не мае права адчу жаць
сваю долю ў праве ўласнасці на агульную
маёмасць жылога дома, а таксама здзяйсняць ін шыя дзе ян ні, якія цяг нуць пе ра дачу гэтай долі асобна ад права ўласнасці на
кватэру.
Віктар САВІЦКІ



УНП 300045570

 На дарогах

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ZVAROT@ZVYAZDA.MINSK.BY

ДЛЯ ЗВАРОТАЎ

ZVAROT@ZVYAZDA.MINSK.BY

 Справа смаку

26 кастрычніка 2013 г.

