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Вах та вым спо са бам спе цы я-
ліс ты брэсц ка га да рож на-бу даў-
ні ча га трэс та № 4 пра цу юць даў-
но. Бры га ды на зва най ар га ні за-
цыі бу да ва лі да ро гі пад Мінск ам, 
Маск вой, Сма лен скам, а так са ма 
за ты ся чы кі ла мет раў ад ра дзі-
мы — у За ход няй Сі бі ры. Сён ня 
брэсц кія да рож ні кі ўдзель ні ча юць 
у рэ кан струк цыі аў та стра ды М-5 
Мінск — Го мель. Да рэа лі за цыі 
гэ та га пра ек та яны пры сту пі лі 
дзя ку ю чы даў ня му дзе ла во му 
су пра цоў ніц тву з італь ян скай 
да рож на-бу даў ні чай кам па ні яй 
«Тоdіnі». Су пра цоў ніц тва доў-
жыц ца з 1996 го да, з гэ тай па ры 
фір ма бя рэ брас таў чан у па моч-
ні кі, ка лі бу дуе да ро гі ў Бе ла ру сі. 
Вось і ця пер рэ кан струк цыю ад-
на го з участ каў М-5 да рож на-бу-
даў ні чы трэст № 4 вя дзе як пад-
рад чык італь ян скіх парт нё раў.

Яна СВЕ ТА ВА.

Па ва жа ныя ка ле гі!

НА ПЯ РЭ ДАД НІ пра фе сій на га свя та хо чац ца яшчэ раз на га даць, што ка лек тыў КУП «Ві цеб скабл дар буд» 
вось ужо 75 га доў з'яў ля ец ца твор цам да рож на га ле та пі су Ві цеб шчы ны, за бяс печ ваў і за бяс печ вае вы ка нан не 
пла на вых па каз чы каў, а па вы ні ках ра бо ты за 2006 год быў за не се ны на рэс пуб лі кан скую Дош ку го на ру.

На ша пра ца — ня прос тая, кла пот ная — вель мі па трэб на гра мад ству, лю дзям. У лю бое на двор'е, у свя ты 
і буд ні ня суць на шы пра цаў ні кі сваю ня лёг кую вах ту, па мя та ю чы, што да ро гі — гэ та свое асаб лі выя ар тэ рыі 
жыц ця, што яны звяз ва юць па між са бой усе воб лас ці Бе ла ру сі ў адзі нае цэ лае і тым са мым за бяс печ ва юць 
устой лі вы ра бо чы пульс рэс пуб лі кі. Цяж ка пе ра аца ніць зна чэн не на шай пра фе сіі для гра мад ства. Мы ня ма ла 
ро бім для та го, каб аў та ма гіст ра лі і штуч ныя збу да ван ні да іх бы лі бяс печ ны мі, кам форт ны мі і ад па вя да лі 
су час ным па тра ба ван ням.

Твор чыя по шу кі па па вы шэн ні якас ці ра бот, удас ка наль ван ні тэх на ло гій, ука ра нен ні тэх ніч ных на ві нак і 
сё ле та да лі на ша му ка лек ты ву доб ры плён: за дан не 9 ме ся цаў вы ка на на па-
спя хо ва. Да сяг ну тыя вы ні кі ста ра ем ся за ма ца ваць і пры мно жыць, каб год на 
за вяр шыць 2013 год. На пе ра дзе ў нас но выя пра ек ты, но выя за дан ні.

Сар дэч на він шу ем з 75-год дзем утва рэн ня прад пры ем ства ўвесь ка лек-
тыў, усіх пра цаў ні коў, асаб лі ва ве тэ ра наў. Шчы ра дзя ку ем за доб рую ра бо ту, 
уза е ма ра зу мен не, ста ран насць, іні цы я ты ву. Зы чым моц на га зда роўя, со неч на га 
на строю, ма тэ ры яль на га даб ра бы ту, цеп лы ні, ся мей на га шчас ця.

З пра фе сій ным свя там — Днём аў та ма бі ліс та і да рож ні ка!

Ад мі ніст ра цыя, аб' яд на ны пра фкам КУП «Ві цеб скабл дар буд».

Ка лек тыў РУП «Вi цеб скаў та дар» заў сё ды iмк нец ца па ляп шаць вы нi кi сва ёй пра цы. На пе ра дзе 
ў нас но выя за да чы, i мы аба вяз ко ва бу дзем спраў ляц ца з iмi. Та му ў пер шую чар гу я шчы ра дзя кую 
ўсiм пра цаў нi кам на ша га прад пры ем ства за доб рую ра бо ту, за сум-
лен насць i ста ран насць пад час яе вы ка нан ня, за ра зу мен не важ нас цi 
на шай цяж кай спра вы.

Сар дэч на вiн шую ша ноў ных ка лег з Днём аў та ма бi лiс та i да рож нi-
ка! Моц на га зда роўя, па зi тыў на га на строю, ма тэ ры яль на га даб ра бы ту 
вам i ва шым сем' ям! Шчы ра вiн шую i ўсiх ка рыс таль нi каў да рог! 
Будзь це пiль ны мi пад час ру ху, бе ра жы це зроб ле нае да рож нi ка мi!

Адам КА НОП ЛIЧ, 
ге не раль ны ды рэк тар РУП «Вi цеб скаў та дар».

УНП 300582165

ДЛЯ кра і ны ў цэнт ры Еў ро пы, якая мае ве лі зар ны тран-
зіт ны па тэн цы ял, зна чэн не «ар тэ рый эка но мі кі» — аў-
та ма біль ных да рог — скла да на пе ра аца ніць. Ра зу мен не 

важ нас ці па стаў ле най пе рад РУП «Мінск аў та дар-Цэнтр» 
за да чы ад люст ра ва на і ў дэ ві зе прад пры ем ства: на шы да ро гі 
бяс печ ныя, кам форт ныя, ад па вя да юць па тра ба ван ням спа-
жыў цоў. Ру ха ю чы ся ўслед за су свет ны мі тэн дэн цы я мі, пры 
якас ным бу даў ніц тве, ра мон це і ўтры ман ні аў та ма біль ных 
да рог мы тра ды цый на асаб лі вую ўва гу на да ём ахо ве пра цы 
су пра цоў ні каў і ахо ве на ва коль на га ася род дзя.

Пра цяг ласць да рог агуль на га ка ры стан ня, якія аб слу гоў-
вае на ша прад пры ем ства, сён ня пе ра вы шае 3274 кі ла мет ры. І 
ўдзень, і ўна чы, і ў лет нюю спё ку, і ў зі мо вую за ві ру ху лю дзі 
ў яр ка-аран жа вай фор ме «Мінск ааў та дар-Цэнт ра» га ран ту-
юць бяс печ ны і кам форт ны пра езд па іх ва дзі це ляў і па са жы-
раў, пе ра мя шчэн не гру заў. Сён ня пе рад на мі ста віц ца за да ча 

па да лей шым раз віц ці да рож най гас па дар кі, ма-
дэр ні за цыі аў та да рож най сет кі рэс пуб лі кі, па вы-

шэн ні якас ці бу даў ніц тва і ўтры ман ня да рог. 
Для яе вы ка нан ня па тра бу ец ца вы со кі пра-

фе сі я на лізм, умен не пра ца ваць, не шка-
ду ю чы ча су і сіл, жа дан не ава лод ваць 

но вым аб ста ля ван нем і су час ны мі 
тэх на ло гі я мі, без якіх бу даў ніц тва 

і ўтры ман не да рог сён ня прос та 
не маг чы мы. Во пыт на шай 
ра бо ты не па кі дае су мнен-
няў: усё гэ та бу дзе рэа лі за-

ва на на прак ты цы.
Па ва жа ныя ка ле гі, сяб ры. 

На пя рэ дад ні пра фе сій на га свя-
та шчы ра він шую ўсіх, хто мае 

да чы нен не да ня прос тай і 
вы са ка род най пра фе сіі 

да рож ні ка, а так са ма 
ва шы сем'і. Шчас ця, 

зда роўя, даб ра бы ту і 
да лей шых пра цоў ных да-

сяг нен няў!
Мі ка лай МА ЦЮК,

ге не раль ны ды рэк тар 
РУП «Мінск аў та дар-Цэнтр» 

УНП 190638747

Па ва жа ныя ра бот ні кі 
і ве тэ ра ны да рож най гас па дар кі!

Ша ноў ныя ка ле гі, сяб ры!

СЁН НЯШ НЯЕ свя та — хоць кры шач ку свя та і 
кож на га з нас, бо ўсе мы што дня ка рыс та ем ся да-
ро га мі. Як вя до ма, доб ра ўпа рад ка ва нае жыц цё, куль-

ту ра на ша га по бы ту, паў на вар тас ныя эка на міч ныя су вя зі па між 
га ра да мі і вёс ка мі, ра ё на мі і аб лас ця мі і, на рэш це, кра і на мі не маг чы мыя без доб рых да рог. Ха чу 
на га даць, што і чы гу нач ны, вод ны, па вет ра ны ві ды транс пар ту стра ці лі б сэнс без аў та ма біль ных 
да рог. Бо ўсе гру зы, а так са ма па са жы ры, пры бы ва юць на вак за лы, у аэ ра пор ты, на пры ста ні з 
да па мо гай аў та транс пар ту.

Да ро гі Бе ла ру сі з'яў ля юц ца важ най ар тэ ры яй па між Ра сі яй і еў ра пей скі мі кра і на мі. Апош нім ча сам 
на бы ва юць усё боль шае зна чэн не між на род ныя пе ра воз кі, та кія, на прык лад, як Лон дан — Па рыж  — 
Бер лін — Маск ва. І на шы да рож ні кі год на за бяс печ ва юць між на род ны тран зіт. Але мы заў сё ды 
па мя та ем, што ад нас так са ма за ле жыць, ці прый дзе свое ча со ва пош та ў ад да ле ную вёс ку, ці змо жа 
да брац ца да хво ра га фель чар сель ска га ФА Па, ці да ста віць вуч няў школь ны аў то бус без спаз нен ня. 
Та му ў спё ку, у ма роз аль бо сцю жу заў сё ды вы хо дзяць на пра цоў ную вах ту да рож ні кі, каб пад трым-
лі ваць сваю вя лі кую гас па дар ку ў на леж ным ста не і пра клад ваць но выя кі ла мет ры да рог.

Ад усёй ду шы зы чу ра бот ні кам га лі ны пра цоў на га плё ну і даб ра бы ту, ве тэ ра нам — зда роўя і 
ап ты міз му і ўсім нам — толь кі шчас лі вых да рог.

Пётр СКА РА БА ГА ЦЬКА, ге не раль ны ды рэк тар ка му наль на га 
ўні тар на га прад пры ем ства «Брэс табл дар буд»

УНП 200020752 ВАХ ТА ВЫМ 
СПО СА БАМ

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 ко-

ласам, жаданых свят і юбілеяў — у кожным вясковым доме, новых 
смелых задумак — у кожным працоўным калектыве. 

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

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

Ша ноў ны Ва сіль Мі хай ла віч ХВА ЦІК!
Ваш юбі лей — свя та, якое кра нае кож на га з нас. З гэ тай на го ды ўсім пра-

цоў ным ка лек ты вам на ша га сель гас прад пры ем ства він шу ем Вас з ура чыс тай і 
знач най па дзе яй у жыц ці. Яе Вы ад зна ча е це ў ра ё не, які пад ва шым кі раў ніц твам 
стаў пе ра мож цам рэс пуб лі кан ска га спа бор ніц тва на жні ве-2013. Жа да ем Вам, а ў 
ва шай асо бе ўсім на шым зма га рам за вы со кі ўра джай, вя лі кай ра дас ці ад да сяг ну-

тых пос пе хаў, пры ем на га ад па чын ку пас ля га ра чых дзён на жні ве, моц на га 
зда роўя, цу доў на га свя точ на га на строю.

З па ва гай, Эду ард Ада ма віч СЫ РЫ ЦА, 
ды рэк тар ЗАТ «Шча ра-Аг ра» Ба ра на віц ка га ра ё на.

УНП 200018843

Шы ро кiх да рог да но вых пе ра мог!
Хле ба ро бы, усе вяс коў цы на ша га ра ё на ад шчы ра га сэр ца вiн шу-

юць 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 ура чыс тай ся мей най па дзеi — са мых 

жа да ных гас цей, вiн ша ван няў.
З па ва гай, Вiк тар Вац ла ва вiч ТА РА СЕ ВIЧ, 

праў лен не i пра фкам СВК «За рэ чан скi» Ба ра на вiц ка га ра ё на.
УНП 200017755

Ша ноў ны Сяр гей Ар кадзь е віч ДУБ ЛЯ НІН!
Сё ле та Вы ста лі кі раў ні ком на ша га сель гас прад пры ем ства, і сён ня мы 

ма ем маг чы масць упершыню па він ша ваць Вас з днём на ра джэн ня. Жа-
да ем важ кіх зда быт каў у пра цы, уза е ма ра зу мен ня ў ка лек ты ве, ба дзё ра га 
на строю ды ве ры ў заўт раш ні дзень, цеп лы ні, утуль нас ці і даб ра бы ту ў 

до ме, тры ва ла га зда роўя, а ў дзень ся мей най ура чыс тас ці — свя-
точ на га за стол ля з квет ка мі ды звон кі мі пес ня мі.

Ад мі ніст ра цыя і ка мі тэт праф са ю за 
КСУП «Пры пяць-2009» Сто лін ска га ра ё на.

УНП 290503873

За крыц цё мо та се зо на ад свят ка ва лі ста ліч ныя бай ке ры. Ме ра-
пры ем ства са бра ла ама та раў двух ко ла вай тэх ні кі вя до май мар кі. 
Да бе ла ру саў да лу чы лі ся лі тоў цы, ра сі я не і ўкра ін цы. Пад час 
ста я нак усе ах вот ныя змаг лі па лю ба вац ца і сфа та гра фа вац ца 
на фо не ма та цык лаў. Бо знай сці ў ка ло не байк з ад ноль ка вым 
ма то рам бы ло не маг чы ма. Кож ны жа лез ны конь — твор дум кі 
мо та ўла даль ні ка. Пра ца ваць над ды зай нам і тэх ніч ны мі ха рак та-
рыс ты ка мі свай го ма та цык ла бай ке ры бу дуць пад час ад па чын ку 
ад вы со кіх хут ка сцяў, які пач нец ца з пер шым сне гам.

У сты лі Harley Davіdson
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У апош ні час не, не ды і па чу еш 
роз ныя аб ві на вач ван ні на ад рас 

та ко га лю бі ма га на ро дам пра дук ту, 
як са ла. Маў ляў, і атлус цен не ад 
яго, і ліш ні ха лес тэ рын, і вы со кі 

ціск... І на огул, гэ та цяж кі пра дукт 
для на шых страў ні каў. Вось мно гія і 
спя ша юц ца ад мо віц ца ад яго аль бо 

ўво гу ле за мя няць усе жы вёль ныя 
тлу шчы рас лін ны мі. Але ж ці трэ ба 

з гэ тым спя шац ца? Маг чы ма, 
спа чат ку лепш па раз ва жаць?

Перш-на перш пра-
па ную ўспом ніць ра-
цы ён на шых баць коў, 
на шых дзя доў і пра дзе-
даў, асаб лі ва вяс коў цаў. 
Што ў іх заў сё ды бы ло 
на ста ле? Пра віль на: 
хлеб, буль ба і са ла. На-
ват год насць жан чы ны 
на шы прод кі вы зна ча лі 
па двух га лоў ных кры-
тэ ры ях: на коль кі смач ны 
хлеб яна да ста ла з пе чы 
і якое са ла атры ма ла ад 
корм ні ка. Ка лі тоў стае, на ўсю да лонь, та ды 
са праўд ная гас па ды ня! Ды і як жа інакш, ка лі 
яе гас па дар, яе сям'я без гэ тых пра дук таў ні 
араць, ні се яць, ні ка сіць, ні ма ла ціць не змо-
гуць...

Пра ца і са праў ды па тра ба ва ла ра ней вя лі-
кай фі зіч най сі лы. Ця пер, вы ска жа це, та кіх ра-
бот ня шмат. Але ж ці вар та пры слу хоў вац ца да 
спе цы я ліс таў у га лі не хар ча ван ня, якія ра яць 
на огул вы клю чыць з ра цы ё ну хлеб, не ка жу чы 
ўжо пра са ла? Ці вар та ад да ваць да ні ну мо дзе 
і, за драў шы нос, ка заць, што я, маў ляў, са ла 
не люб лю і не ем?

А вось я, на прык лад, на ад ва рот — ну вель мі 
яго па ва жаю! Яшчэ і та му, што ве даю по гля ды 
ву чо ных на гэ ты пра дукт і па га джу ся з імі: «пе-
ра бі раць» з са лам, як, да рэ чы, і лю бым ін шым 
пра дук там, не вар та. Але ж у ха лод ную па ру 
го да прос та не знай сці леп ша га «па стаў шчы-
ка» цяп ла!

Дак та ры-ды е то ла гі ра яць з'я даць як мі ні-
мум 20 гра маў са ла ў дзень, каб нар маль на 
пра ца ваў жоў це вы пу зыр, каб чыс ты мі бы лі 
пе чань і са су ды.

Да лей. Тыя ж ву чо ныя сцвяр джа юць, што 
гэ ты пра дукт змя шчае боль шую част ку эле-
мен таў таб лі цы Мен дзя ле е ва, што ў ім на огул 
ня ма кан цэ ра ге наў, за тое ёсць вель мі рэд кі 
эле мент — ара хі до на вая кіс ла та, без якой цяж-
ка пра ца ваць моз гу, сэр цу і пе ча ні.

А ўжо прад стаў ні цам пры го жай па ло вы ча-
ла вец тва трэ ба аба вяз ко ва ве даць, што ў са ле 
ёсць не аб ход ныя ча ла ве ку ві та мі ны А і Е, ад якіх 
ску ра ста рэе ку ды па воль ней і якія на зы ва юць 
яшчэ ві та мі на мі пры га жос ці. Та му знач ная коль-
касць кас ме тыч ных срод каў ро біц ца на асно ве 
са ла. Ды і яно са мо... З улас на га до све ду ве-
даю, што мно гія па ляў ні чыя і ры ба ло вы, асаб лі-
ва зі мой, ма юць звыч ку пе рад вы ха дам з до му 
змаз ваць ру кі і твар ка ва лач кам не са лё на га 
са ла. Прос тая пра цэ ду ра, а ску ру за ха вае — і 
ад хо ла ду, і ад вет ру (тое ж са ла, да рэ чы, на 
цёп лым лет нім со ней ку да па мо жа зай мець пры-

го жы роў ны за гар).
Ды каб толь кі! На-

род ная ме ды цы на ра іць 
вы ка рыс тоў ваць гэ ты 
пра дукт у ля чэн ні са-
мых роз ных хва роб. Вы 
стра ці лі го лас ці ў вас 
ла рын гіт — жуй це са ла! 
Пры клад вай це яго, са-
лё нае, да хво рых зу боў, 
і вам та ды ляг чэй бу дзе 
да ехаць да ста ма то ла-
га... Ма ла дая ма ма 
па ку туе ад мас ты ту? 

Ня хай зро біць кам прэс з бру соч каў ста ро га са-
ла. А вось све жае, не са лё нае, пры кла дзе нае да 
праб лем ных мес цаў і за ма ца ва нае па вяз кай, да-
па мо жа пры ва ры коз ным рас шы рэн ні вен. Пры 
бо лях у су ста вах яно вы ру чыць так са ма. Трэ ба 
толь кі змя шаць 100 гра маў сві но га шмаль цу з 1 
ста ло вай лыж кай со лі і, уцёр шы ў хво рае мес ца, 
на клас ці са гра валь ную па вяз ку...

Ну што, я пе ра ка на ла вас у не аб ход нас ці 
змя ніць сваё стаў лен не да са ла? Не? Та ды 
яшчэ адзін ар гу мент. У асар ты мен це буй ных 
пра дук то вых крам пра дук таў ця пер на ва лам, 
але ж ці ўсе яны да ступ ныя па кош це? А вось 
са ла...

Та му, ка лі ў ва шым ку бель цы аль бо ха-
ла дзіль ні ку яго ня ма, то вар та ку піць! По тым 
скры лік ад рэ заць, па сы паць здроб не ным час-
на ком і пер цам...

Мож на яшчэ зра біць бу тэрб род: ад кро іць 
лус тач ку хле ба, на ма заць час на ком, па ла жыць 
на верх плас цін ку са ла...

Ка лі вы ах вот нік сы ро га, то лепш за ўсё ес ці 
яго з цы бу ляю ці ага род ні най. Ка лі ж на сквар-
цы лю бі це яеч ню, то не пе ра смаж вай це...

Вось і ўсё. Смач на ес ці!.. Ды і што мо жа 
быць ка рыс ней, асаб лі ва ця пер, ка лі на соў ва-
юц ца ха ла ды і эпі дэ мія гры пу?!

Іры на РУД КОЎ СКАЯ,
в. Ха ты ні чы, Ган ца віц кі ра ён
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Мы жы вём у пры ва ты за ва най ква тэ-
ры. Дом до сыць ста ры, і ў яго пад ва ле 
раз ме шча ны не вя ліч кія кла доў кі, дзе 
так зруч на за хоў ваць роз ныя хат нія на-
рых тоў кі, ага род ні ну, лы жы, ве ла сі пе-
ды, роз ны гас па дар чы ін стру мент. За-
ма ца ва на та кая кла доў ка і за на шай ква-
тэ рай... Ця пер мы збі ра ем ся яе пра даць 
і ку піць са бе ін шую, блі жэй да дзя цей. 
Пы тан не: ці мож на пры гэ тым па кі нуць 
кла доў ку аль бо пра даць, на прык лад, 
на ша му доб ра му су се ду, а не та му ча-
ла ве ку, які бу дзе куп ляць ква тэ ру?

А.Т., г. Ма гі лёў.
У ад па вед нас ці з За ко нам Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь «Аб су мес ным до ма ўла дан ні» (арт.8) улас ні-
кі ква тэр у шмат ква тэр ным жы лым до ме ма юць 
до лю ў пра ве агуль най улас нас ці на агуль ную 
ма ё масць. Гэ та між ква тэр ныя лес віч ныя клет кі, 
лес ві цы, ка лі до ры, да хі, тэх ніч ныя па вер хі, пад-
ва лы і ін шыя мес цы агуль на га ка ры стан ня.

Усе кла доў кі ў пад ва ле — гэ та так са ма 
агуль ная ма ё масць, па коль кі яны толь кі за-
ма ца ва ны за кан крэт ны мі ква тэ ра мі для ка-
ры стан ня, але ні во дзін з улас ні каў ква тэр не 
мае на іх пра ва вы зна чаль ных да ку мен таў як 
на са ма стой ны аб' ект не ру хо мас ці.

Ме на ві та ад сут насць да ку мен таль на па-
цвер джа на га пра ва ўлас нас ці асоб на га ўлас-
ні ка на част ку не ру хо май ма ё мас ці ў до ме 
з'яў ля ец ца свед чан нем пры на леж нас ці гэ тай 
част кі да агуль най ма ё мас ці до ма.

До ля ў пра ве ўлас нас ці на агуль ную ма-
ё масць до ма не ад дзель ная ад пра ва ўлас-
нас ці на ква тэ ру. На прак ты цы гэ та азна чае, 
што ўлас нік ква тэ ры не мае пра ва ад чу жаць 
сваю до лю ў пра ве ўлас нас ці на агуль ную 
ма ё масць жы ло га до ма, а так са ма здзяйс-
няць ін шыя дзе ян ні, якія цяг нуць пе ра да-
чу гэ тай до лі асоб на ад пра ва ўлас нас ці на 
ква тэ ру.

Вік тар СА ВІЦ КІ
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Шчы ры дзя куй га зе це за ар ты кул 
«Псі хо лаг, псі ха тэ ра пеўт?.. Роз ні ца 

іс тот ная» («Звяз да», 18.10.13 г.). 
Ба лю чую тэ му ўзня лі, бо ў на шым 

гра мад стве стаў лен не да лю дзей з 
псі хі ят рыч ны мі хва ро ба мі і са праў ды 

вель мі ня роў нае. Пра гэ та я ве даю, і 
ве даю, на жаль, па са бе.

Я — ін ва лід дру гой гру пы, і ме на ві та з та кім за-
хвор ван нем. Атрым лі ваю пен сію, пра цую ў якас ці 
пад соб на га ра бо ча га. Зна чыць, маю яшчэ і ней кі 
за ро бак. Та му ча сам су ты ка ю ся з людзь мі, якія... 

зайз дрос цяць мне. Пад крэс лю: зайз дрос цяць зда-
ро выя... Псі хіч на хво ра му. А ча сам на ад ва рот — да-
во дзіц ца чуць, што та кіх, як мы, трэ ба на огул...

Як быц цам нех та з іх за стра ха ва ны...
Я ў свой час скон чыў уні вер сі тэт. Хва ро ба не 

за мі нае мне ха дзіць у кас цёл, чы таць, пе ра жы-
ваць за «Ды на ма-Мінск», пры доб рым на двор'і 
ез дзіць на да чу. На Баў тра мея, 17 ве рас ня, я 
па се яў там пша ні цу.

А сва ім ліс том у га зе ту я прос та ха цеў ска-
заць, што мы ёсць.

Па вел МАР ТЫ НЕС, г. Мінск
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У Мін ску, у Бе ла ру сі 
бу доў ляў шмат. Мож на 
спра чац ца на конт та го, 

што кан крэт на бу ду ец ца, 
дзе, по тым  — на коль кі 

якас на... Абы яка вым 
быць нель га, бо гэ та 

ж на мно гія га ды (ка лі 
не на вя кі), на на шай 

зям лі і за на шы гро шы. 
Да та го ж сам пра цэс 

уз вя дзен ня аб' ек таў, як 
пра ві ла, ства рае пэў ныя 

ня зруч нас ці...

Адзі нае — лю дзям ляг чэй 
пе ра но сіць іх, ка лі ёсць на дзея, 
што прой дзе час, ра бо ты скон-
чац ца і мно гае зме ніц ца, пры-
чым зме ніц ца да леп ша га.

Мы вось з сяст рой, жы ву-
чы ў мік ра ра ё не Се раб ран ка, 
не каль кі га доў ча ка лі, па куль 
па бу ду ец ца пад зем ны пе ра ход 
на скры жа ван ні Ра ка соў ска-
га—Пля ха на ва, бо нам, лю дзям 
па жы лым, страш на ва та бы ло 
пе ра хо дзіць і гэ ты пра спект, і 

гэ тую ву лі цу. Вель мі ўжо шмат 
там транс пар ту.

І вось на рэш це пе ра ход ад-
крыў ся. Пер шы раз мы пай шлі 
ту ды, мож на ска заць, на эк-
скур сію, спе цы яль на спус ці лі-
ся, каб па гля дзець, што ж там 
зроб ле на, каб асвой тац ца...

Пер шае ўра жан не бы ло ня-
дрэн ным. З пе ра хо ду аж во сем 
вы ха даў. Ка ля кож на га таб ліч ка 
з па зна кай, ку ды вя дзе (на ват 
па-бе ла рус ку!). Сто лі бе лыя, 
сце ны аб лі ца ва ныя свет лай 
пры го жай пліт кай. Ёсць пан дус 
для ма мак з дзі ця чы мі ваз ка мі, 
ёсць пры ста са ван не для ін ва лі-
даў-ка ля сач ні каў...

Але ж у хут кім ча се спус кац ца 
ў гэ ты пе ра ход ста ла не пры ем на. 
Пры чы на ў... бру дзе, які па нуе ў 
пе ра хо дзе. Па пе ра, акур кі, пус-
тыя бу тэль кі, ша лу пін не ад се-
мак, пыл... Спа чат ку ду ма ла ся, 
што ўсё гэ та — з'я ва ча со вая: не 
сён ня дык заўт ра, мо жа, з'я вяц-
ца да дат ко выя смет ні цы, зной-
дзец ца ча ла век, які бу дзе там 
пры бі раць.

Але ж час ідзе, а мя ня ец ца 
ўсё да... гор ша га. Пры ступ кі 
ў пе ра хо дзе ў ней кіх чор ных 
пля мах, сце ны — у «аў то гра-
фах» не вя до мых «мас та коў». 
Не ве даю, які мі фар ба мі яны 
ка рыс та юц ца, але та кое ўра-
жан не, што змыць іх прос та 
не маг чы ма...

Здзіў ляе, што гэ тае ху лі ган-
ства, гэ тае шкод ніц тва ад бы ва-
ец ца пад «пры цэ лам» ка мер і, 
мож на ска заць, у цэнт ры мік-
ра ра ё на. Уз ні кае пы тан не, ці 
пра цуе тое ві дэа на зі ран не? 
Ці спус ка ец ца ў пе ра ход мі лі-
цыя?

...Мы, жы ха ры Мін ска, му-
сіць, ду жа пры вык лі да та го, 
што на зям лі, на ву лі цах у нас 
чыс ці ня і па ра дак. А та му не 
хо чац ца бру ду і пад зям лёй. 
Да та го ж прос та шка да пра-
цы бу даў ні коў. Двух ме ся цаў не 
пра цуе пе ра ход, але па ве рыць 
у гэ та цяж ка.

А. ГЛІН СКАЯ,
г. Мінск
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Спра ва сма куСпра ва сма ку  �� ОДА СА ЛУ, 
або Што мо жа быць ка рыс ней?

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

ДО ЛЯ? НЕ ПРА ДА ЕЦ ЦА

Што ба чу...Што ба чу...  ��
МЫ ПРЫ ВЫК ЛІ ДА ТА ГО, 

ШТО Ў НАС ЧЫС ЦІ НЯ І ПА РА ДАК

Рэ за нансРэ за нанс  ��

«МЫ ЁСЦЬ. 
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На да ро гахНа да ро гах  ��

ПЕ РА ВО ЗІЦ ЦА МІЛЬ ЯРД
До ля аў та ма біль на га транс пар ту ў агуль ным аб' ёме пе ра-
во зак гру заў у кра і не скла дае 51%. У кра і не экс плу а ту ец ца 
звыш 120 ты сяч гру за вых аў та срод каў, якія зна хо дзяц ца ў 
пры ват най улас нас ці, і ка ля 4,5 ты ся чы — у пад ве да мас ных 
ар га ні за цы ях мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый.

Пе ра воз кі па са жы раў вы кон ва юць звыш 15 ты сяч аў то бу саў. 
Што год аў та ма біль ны транс парт пе ра во зіць ка ля 1,5 млрд ча-
ла век. Для па вы шэн ня якас ці транс парт на га аб слу гоў ван ня, да-
ступ нас ці па са жыр ска га транс пар ту для на сель ніц тва, па шы рэн-
ня сфе ры транс парт ных па слуг на аў та ма біль ным па са жыр скім 
транс пар це ўка ра ня юц ца пра ек ты «Спе цы яль ная кам п'ю тар ная 
сіс тэ ма цэнт ра лі за ва на га про да жу бі ле таў на пра езд у па са жыр-
скім транс пар це» і «Аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма дыс пет чар ска га 
кі ра ван ня пе ра воз ка мі па са жы раў у рэ гу ляр ным рэ жы ме» з вы-
ка ры стан нем маг чы мас цяў спа да рож ні ка вай на ві га цыі.

Сет ка аў та да рог агуль на га ка ры стан ня Бе ла ру сі скла дае звыш 
86 тыс. км, у тым лі ку ка ля 15,5 тыс. км — гэ та рэс пуб лі кан скія 
да ро гі. Сет ка сфар мі ра ва на з улі кам да лей ша га раз віц ця эка но мі кі 
кра і ны, са цы яль ных па трэб на сель ніц тва і прак тыч на, за пэў ным 
вы клю чэн нем, не па тра буе но вых на прам каў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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З НА МІ НЕ ТРЭ БА ЗМА ГАЦ ЦА, 
НАМ НЕ ТРЭ БА ЗАЙЗ ДРОС ЦІЦЬ»


