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Но вы мост, пры го жы і 
пра стор ны, стаў, не су мнен-
на, па дзе яй для аб лас но га 
цэнт ра. І хоць, па вод ле афі-
цый ных да ных, яго ўвод раз-
гру зіў аў та ма біль ныя за то ры 
на трэць, жыць у го ра дзе ста-
ла больш кам форт на. Што 
зна чыць кож ны дзень жы-
ха рам вя лі кіх спаль ных ра-
ё наў за рэ чнай част кі го ра да 
па да ро зе на пра цу ста яць у 
доў гіх за то рах — тлу ма чыць, 
ду маю, не трэ ба. У на зва ных 
ра ё нах не ха пае дзі ця чых 
сад коў, і баць кі во зяць ма-
лых у да школь ныя ўста но вы 
ў цэнтр го ра да. Да во дзі ла ся 
на зі раць, як у пе ра поў не ным 
гра мад скім транс пар це, які 
ста іць у за то ры, баць кі ча-
сам пра клі на лі ўсё і ўсіх... Ця-
пер гэ та га ня ма. У га дзі ны 
«пік» бы ва юць за то ры, але 
яны не та кія пра цяг лыя. Ка-
лі ж нех та пад строй ваец ца 

ехаць кры ху ра ней ці паз ней, 
то ехаць мож на спа кой на. А 
гэ та азна чае не са пса ва ны з 
са май ра ні цы на строй і за ха-
ва ныя нер во выя клет кі.

Але са з'яў лен нем мос та 
ўзнік ла ад на праб ле ма: мост 
і но вая тра са фак тыч на пе-
ра кры лі га лоў ны пе ша ход ны 
ўва ход у Брэсц кую крэ пасць. 
У цэнт раль ную «Зор ку», якая 
з'яў ля ец ца сім ва лам крэ пас-
ці, ця пер не тра піш прос та 
з пра спек та Ма шэ ра ва, як 
бы ло ра ней. Ця пер гэ ты пе-
ра ход пе ра кры ты ме та ліч-
най ага ро джай, якую трэ ба 
да во лі да лё ка абы хо дзіць. 
Пе ра хо дзіць ву лі цу з ін тэн-
сіў ным па то кам транс пар ту 
і шы ры нёй у шэсць па лос 
нель га з мер ка ван няў бяс-
пе кі. А пра клас ці пе ра ход 
пад мос там та ды срод каў 
не ха пі ла. Пра гэ та га ва ры лі 
яшчэ пад час ад крыц ця мос та 

кі раў ні кі го ра да і пра сі лі га ра-
джан па ча каць. Але ж гэ та 
ня зруч насць не столь кі для 
га ра джан, коль кі для шмат-
лі кіх ту рыс таў, якія на вед ва-
юць крэ пасць.

Та му зра зу ме ла, што пы-
тан не паў ста ла на на ра дзе 
стар шы ні абл вы кан ка ма 
Кан стан ці на СУ МА РА з 
кі раў ні ка мі гар вы кан ка ма 
і га рад скіх служ баў па да-
рож ным бу даў ніц тве ў аб-
лас ным цэнт ры. Гу бер на тар 
ра шу ча за па тра ба ваў вы ра-
шыць праб ле му да 9 мая, 
ка лі ў крэ пасць тра ды цый на 
пры хо дзяць ты ся чы лю дзей. 
Пра ход мяр ку ец ца зра біць 
пад но вым мос там у спе цы-
яль ным два нац ца ці мет ро-
вым пра лё це. Ца на пы тан-
ня — кры ху больш за во сем 
міль яр даў руб лёў. Але тут 
той вы па дак, ка лі праб ле ма 
па тра буе вы ра шэн ня не за-
леж на ад па ме ру вы дат каў.

На на ра дзе бы лі агу ча ны 
ін шыя ці ка выя пра ек ты, рэа-
лі за цыя якіх за пла на ва на на 
два блі жэй шыя га ды. Брэст 
апош нім ча сам ін тэн сіў на 
рас це і на ўсход. Ся дзіб ная 
жы лая за бу до ва пе ра тва ры ла 
ў го рад бы лыя вёс кі Вы чул кі, 
Ям на, Сці ма ва і на блі зі ла ся 

да буй но га сель ска га на се ле-
на га пунк та Тэль мы, які зна-
хо дзіц ца по бач з тра сай М1. 
У на ступ ным го дзе ў Тэль мы 
пла ну ец ца пус ціць тра лей бус. 
На гэ ты пра ект бу дуць вы-
дат ка ва ны не ма лыя срод кі, 
асноў ная част ка якіх пой дзе 
на ўзвя дзен не апор для тра-
лей бус ных пра ва доў. А яшчэ 
там бу дуць ве ла сі пед ныя да-
рож кі і тра ту а ры. Лю дзі, якія 
кож ны дзень да бі ра юц ца на 
пра цу ў Брэст, па він ны ад чу-
ваць ся бе кам форт на, га ва-
ры ла ся на на ра дзе.

Ду маю, з за да валь нен нем 
ус пры муць ін фар ма цыю жы-
ха ры ад ра зу не каль кіх мік ра-
ра ё наў пра рэ кан струк цыю 
скры жа ван ня ву ліц Мас коў-
скай, 28 Лі пе ня і Пі я нер скай. 
Тут, у ра ё не Цэнт ра мо ла-
дзе вай твор час ці па шы раць 
пра ез ную част ку за кошт 
да дат ко вай па ла сы. Та кая 
ме ра, не су мнен на, лік ві дуе 
праб ле му за то раў у гэ тым 
мес цы. Так са ма но вая па ла-
са ру ху з'я віц ца на пры мы-
кан ні ву лі цы Ка мер цый най 
да тра сы М1.

І ад но з га лоў ных пы тан-
няў, якое аб мяр коў ва ла ся на 
на ра дзе, да ты чы ла ся ра мон-
ту ву ліц. Як бы ло ска за на, 

сён ня ў не зда валь ня ю чым 
ста не ка ля 70 кі ла мет раў га-
рад скіх да рог. За два га ды 
льві ную до лю гэ тых се так трэ-
ба пры вес ці ў па ра дак. Пры 
гэ тым кі раў нік воб лас ці на-
стой лі ва за клі каў га рад скую 
ўла ду па кі нуць у мі ну лым 
прак ты ку ямач на га ра мон ту. 
«Гро шы ўклад ва юц ца не ма-
лыя, а вы нік не ад па вя дае ча-
кан ням»,  — за ўва жыў гу бер-
на тар. Та му лепш уклад ваць 
гро шы ў но вае ас фаль та ван-
не га рад скіх да рог. На ўрад ці 
абы дзец ца сё ле та без ла тан-
ня дзі рак у ас фаль це, але ж 
кі ру нак за да дзе ны.

За кра ну лі на на ра дзе і 
ін шыя пы тан ні, ці ка выя кож-

на му га ра джа ні ну. Гу бер на-
тар жорст ка па кры ты ка ваў 
кі раў ні коў го ра да за но выя 
ганд лё выя аб' ек ты па ву лі цы 
Мас коў скай і за па тра ба ваў 
спы ніць ушчыль нен не іс ну ю-
чых за бу доў у га рад скіх ме-
жах. А яшчэ бы ло ска за на, 
што ў Брэс це больш не рас-
пач нец ца бу даў ніц тва но вых 
су пер мар ке таў і гі пер мар ке-
таў. Тыя, што па ча лі ўзво-
дзіць, уз вя дуць, а больш ні-
хто та ко га да зво лу не атры-
мае. «Трэ ба бу да ваць кра мы 
кро ка вай да ступ нас ці, а не 
ганд лё вых мон страў. Іх і так 
шмат» — пра гу ча ла на на-
ра дзе.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо рум та ко га гла баль на га 
ўзроў ню на ша кра і на бу дзе пра во-
дзіць упер шы ню, што з'яў ля ец ца 
га на ро вай і над звы чай ад каз най 
мі сі яй. Пра хо дзіць асамб лея бу дзе 
з 5 па 16 каст рыч ні ка ў Мін ску.

«АБУ ДЗІЦЬ» 
ПРА МЫС ЛО ВАСЦЬ
У бе ла рус кую ста лі цу пры е дзе 

ка ля 1500 экс пер таў і спе цы я ліс-
таў, якія фар мі ру юць між на род-
ную тэх ніч ную па лі ты ку на рын ку 
элект ра тэх ні кі, элект ро ні кі і су-
меж ных тэх на ло гій. За пла на ва на 
пра вя дзен не больш чым 30 ме ра-
пры ем стваў, у тым лі ку па ся джэн ні 
ка ля двух дзя сят каў між на род ных 
тэх ніч ных ка мі тэ таў па стан дар ты-
за цыі. Вар та ад зна чыць, што пра вя-
дзен не Ге не раль най асамб леі МЭК 
з'яў ля ец ца прэ стыж ным для кра і ны, 

якая пры мае, спры яе фар мі ра ван-
ню яе імі джу як вы со ка раз ві тай 
дзяр жа вы з пры ваб ны мі ўмо ва мі 
для вя дзен ня біз не су, су час ным 
уз роў нем пра мыс ло вас ці і на ву кі, 
знач ным па тэн цы я лам для ін вес-
ты цый і іна ва цый. Зна чыць, за на-
шай кра і най за ма цоў ва ец ца ста тус 
цэнт ра кам пе тэн цыі і фар мі ра ван ня 
па лі ты кі ў рэ гі ё не ў га лі не тэх ніч на-
га рэ гу ля ван ня, стан дар ты за цыі і 
па цвяр джэн ня ад па вед нас ці.

Вік тар НА ЗА РАН КА, стар-
шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 
стан дар ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, які ад на ча со ва з'яў ля ец ца 
кі раў ні ком На цы я наль на га ка мі тэ та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у МЭК, ка жа: 
«Мы ўсе ба чым, на коль кі важ ным 
для кра і ны з'яў ля ец ца па вы шэн не 
экс парт на га па тэн цы я лу на шай 

пра мыс ло вас ці. І чым больш мы 
ідзём па шля ху фар мі ра ван ня роз-
ных ін тэ гра цый ных утва рэн няў, тым 
больш ба чым, што пы тан не кан ку-
рэн та здоль нас ці пра дук цыі ста но-
віц ца са мым ак ту аль ным. А сён ня 
кан ку рэн та здоль насць пра мыс ло-
вых прад пры ем стваў — гэ та, у пер-
шую чар гу, ства рэн не но вых ві даў 
пра дук цыі, пры мя нен не но вых тэх-
на ло гій, ад па вед насць сучасным 
па тра ба ван ням. Пер шае, што трэ-
ба зра біць, каб быць упэў не ным у 
са бе, — пе рай сці на пры зна ную ў 
су свет най су поль нас ці мо ву ў вы-
твор час ці і па стаў ках пра дук цыі. 
Гэ та мо ва між на род ных стан дар-
таў». Ге не раль ная асамб лея МЭК 
— ад на з най больш эфек тыў ных 
пля цо вак, дзе мож на пра па на ваць 
ся бе, знай сці парт нё раў, вый сці 
на кан крэт ныя ін вест пра ек ты, па-
гад нен ні і да га во ры. «Скла да нас ці 
пры пад рых тоў цы да асамб леі за-
клю ча юц ца ў тым, што нам трэ ба 
«абу дзіць» пра мыс ло васць, каб яна 
па гля дзе ла на ся бе вель мі піль на 
збо ку, аца ні ла, на коль кі на ша пра-
дук цыя на рын ку мо жа вы сту паць 
як вар ты кан ку рэнт. Не ве да ю чы 
су свет ных стан дар таў, да сяг нуць 
пос пе ху вель мі скла да на», — упэў-
не ны стар шы ня Дзярж стан дар та.

Са мым знач ным вы ні кам пра вя-
дзен ня Ге на самб леі МЭК у Мін ску, 

па вод ле яго слоў, бу дзе тое, што 
пэў ная част ка бе ла рус кіх прад пры-
ем стваў (мо жа быць, 40-50) ста нуць 
ак тыў ны мі чле на мі між на род ных 
тэх ніч ных ка мі тэ таў. «Вя лі кім кро-
кам бу дзе, ка лі на гэ тых прад пры-
ем ствах з'я вяц ца спе цы я ліс ты, якія 
бу дуць удзель ні чаць у дыс ку сі ях, 
бу дуць у ста не прад стаў ляць ін та-
рэ сы не толь кі свай го прад пры ем-
ства, але і кра і ны, — за явіў Вік тар 
На за ран ка. — Акра мя та го, ха-
це ла ся б, каб пас ля пра вя дзен ня 
асамб леі мно гія на шы прад пры ем-
ствы знай шлі парт нё раў, пад пі са лі 
па гад нен ні, ін вес ты цый ныя да га во-
ры з су свет ны мі кам па ні я мі на ства-
рэн не су мес на га прад пры ем ства 
або фі лі яла, вы твор час ці но ва га 
ві ду пра дук цыі». Так са ма кі раў нік 
Дзярж стан дар та ад зна чыў: «Вель-
мі важ на, каб тыя за меж ныя гос ці, 
якія два тыд ні бу дуць зна хо дзіц ца 
ў на шай кра і не, ад чу лі, што Бе ла-
русь — гэ та парт нёр, з якім мож на 
ад кры та пра ца ваць у са мых роз ных 
га лі нах, у тым лі ку ў вы твор час ці, 
экс пар це пра дук цыі».

ТЭХ НІЧ НАЯ АЛІМ ПІ Я ДА
Сён ня на ша кра і на ўдзель ні чае 

ў 47 тэх ніч ных ка мі тэ тах і пад ка-
мі тэ тах МЭК. Най боль шы ін та рэс 
пра ца ў між на род ных тэх ніч ных 
ка мі тэ тах уяў ляе для ар га ні за цый 
мі ніс тэр стваў пра мыс ло вас ці, энер-
ге ты кі, су вя зі, на ву ко ва-да след чых 
уста ноў. Уво гу ле, Ге не раль ную 
асамб лею МЭК час та на зы ва юць 
«тэх ніч най Алім пі я дай», дзе збі ра-
юц ца прад стаў ні кі най буй ней шых 
су свет ных кам па ній-вы твор цаў  — 
ад ін жы не раў і ме не джа раў ся рэд-
ня га ўзроў ню да най вы шэй ша га кі-
раў ніц тва. Толь кі пра во дзіц ца яна 
што год. Ад па вед на, да «Алім пі я ды» 
па трэб на вы дат ная пад рых тоў ка. 
Юрый ПА ШЫК, ды рэк тар ААТ 
«Вы пра ба ван ні і сер ты фі ка цыя 
бы та вой і пра мыс ло вай пра-
дук цыі «БЕЛ ЛІС», сакратар На-

цыянальнага камітэта Рэспублікі 
Беларусь у МЭК, ка жа, што ёсць 
ча ты ры праб лем ныя пы тан ні: «Мы 
па він ны, па-пер шае, прын цы по ва 
па вы сіць тэх ніч ны ўзро вень ква лі-
фі ка цыі на шых ін жы не раў і ін шых 
спе цы я ліс таў і ўцяг нуць іх не па-
срэд на ў пра цу між на род ных тэх ніч-
ных ка мі тэ таў. Па-дру гое, па трэб на 
па вы шэн не ін вес ты цый най пры ваб-
нас ці кра і ны —- на асамб лею мы 
аба вя за ны прый сці з кан крэт ны мі 
пра па но ва мі. Па-трэ цяе, стан дар ты 
на тэ ры то рыі Адзі най эка на міч най 
пра сто ры па він ны бу да вац ца так-
са ма ў ад па вед нас ці з су свет ны мі 
на пра цоў ка мі. І, на рэш це, мы не 
мо жам за бы ваць пра мо ладзь. Яе 
трэ ба рых та ваць з улі кам су свет най 
прак ты кі». Па сло вах спе цы я ліс та, 
су свет ны біз нес дае нам шанц, і мы 
па він ны вы ка рыс таць яго. «Прад-
пры ем ствы, якія з са ма га па чат ку 
ста лі пра ца ваць з улі кам су свет ных 
стан дар таў, ма юць сён ня вель мі 
вы со кія да сяг нен ні», — на гад вае 
Юрый Па шык.

Ды рэк тар Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ін сты ту та стан дар-
ты за цыі і сер ты фі ка цыі Іры на 
АСМО ЛА ад зна чы ла і та кую праб-
ле му: «У галіне электратэхнікі і 
радыёэлектронікі ўз ро вень гар-
ма ні за цыі дзяр жаў ных стан дар таў 
(СТБ) з між на род ны мі па тра ба ван-
ня мі — толь кі 57%, а між дзяр жаў ных 
(ДАСТ) — 24%. Гэ та, зра зу ме ла, не 
да дае на шай пра мыс ло вас ці кан-
ку рэн та здоль нас ці. Сі ту а цыю трэ-
ба вы праў ляць. Ад нак на ша ро ля 
не толь кі ў тым, каб мы пры ма лі ў 
якас ці дзяр жаў ных стан дар таў між-
на род ныя нор мы, а і ў ак тыў ным 
удзе ле ў рас пра цоў цы гэ тых нор маў. 
Мы па він ны дык та ваць пэў ныя ўмо-
вы, аба ра няць ін та рэ сы кра і ны яшчэ 
да з'яў лен ня між на род ных стан дар-
таў, бо пас ля паў плы ваць на гэ та 
бу дзе прак тыч на не маг чы ма».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

За апош нія два га ды ўзве дзе на пер шая чар га аб' яз-
ной ма гіст ра лі з за ха ду ва кол Брэс та, якая ў перс-
пек ты ве па він на злу чыць два важ ней шыя па меж ныя 
пе ра хо ды  — «Вар шаў скі мост» і «Каз ло ві чы». Гэ та 
тра са, пра віль ней ска заць, пер шая яе чар га, пра ля гае 
ад па меж на га пе ра хо ду «Вар шаў скі мост» да ву лі цы 
Зу ба чо ва і праз мост це раз ра ку Му ха вец. Но вы мост 
стаў ці не га лоў най ці ка він кай За ход ня га аб хо ду. Яго 
ўзвя лі ле тась і ўра чыс та ад кры лі ў каст рыч ні ку.

ДА РО ГІ ДА РА ГІЯ, ДА РО ГІ ДА РА ГІЯ, 
АЛЕ БУ ДА ВАЦЬ ТРЭ БААЛЕ БУ ДА ВАЦЬ ТРЭ БА
На на ра дзе па раз віц ці ву ліч на-да рож най сет кі Брэс та вы зна чы лі пер ша чар го выя аб' ек тыНа на ра дзе па раз віц ці ву ліч на-да рож най сет кі Брэс та вы зна чы лі пер ша чар го выя аб' ек ты
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Між на род ны фо румМіж на род ны фо рум  ��

ЁСЦЬ КАН ТАКТ!А вы ні ко лі не за дум ва лі ся, 
ча му ім парт ны тэ ле ві зар 
спа кой на пад клю ча ец ца да 
на шай ра зет кі і нар маль на 
пра цуе? Аль бо ча му, ска жам, 
фен ай чын най вы твор час ці, які 
мы ўзя лі з са бою на ад па чы нак 
у ін шую кра і ну, змог за лез ці 
сва ёй віл кай у чу жую ра зет ку 
і без праб лем вы су шыць 
нам ва ла сы? Ад бы ва ец ца 
так дзя ку ю чы су свет ным 
стан дар там, якія пры мя ня юц ца ў 
элект ра тэх ні цы. А вы пра цоў кай 
та кіх стан дар таў зай ма ец ца 
Між на род ная элект ра тэх ніч ная 
ка мі сія (МЭК), 79-ю Ге не раль ную 
асамб лею якой бу дзе пры маць 
Бе ла русь у 2015 го дзе.
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Да вед ка «Звяз ды»
МЭК — між на род ная не ка мер цый ная ар га ні за цыя, якая за сна ва на ў 1906 

го дзе для са дзей ні чан ня між на род на му ганд лю шля хам ства рэн ня і раз віц ця 
клю ча во га тэх на ла гіч на га ін стру мен та ў фор ме гла баль най стан дар ты за цыі і 
ацэн кі ад па вед нас ці ў га лі не элект рыч ных, элект рон ных і су меж ных тэх на ло-
гій. Гэ та вя ду чы гла баль ны парт нёр СГА ў га лі не тэх ніч на га рэ гу ля ван ня. Мае 
82 паў на праў ныя чле ны і столь кі ж афі лі ра ва ных. Дзей насць МЭК на кі ра ва на 
на вы зна чэн не па тра ба ван няў па бяс пе цы, элект ра маг ніт най су мя шчаль нас-
ці, энер га эфек тыў нас ці і на дзей нас ці ў са мых роз ных га лі нах: у энер ге ты цы, 
бы та вой і ра дыё элект рон най тэх ні цы, ме ды цын скім аб ста ля ван ні, ка бель най 
пра дук цыі, пра мыс ло вым і элект рыч ным аб ста ля ван ні і ін шых. Бе ла русь 
з'яў ля ец ца паў на праў ным чле нам гэ тай ар га ні за цыі з 1993 го да.


