
Зні жэн не ўстой лі ва га по пы ту на ква тэ ры на 
дру гас ным рын ку жыл ля Мін ска на зі ра ец ца 
ўжо дзя ся ты ме сяц. Та му толь кі з па чат-
ку го да кошт квад рат на га мет ра ў рэ аль-
ных здзел ках зні зіў ся пры клад на на 9-10%. 
Атрым лі ва ец ца, што па тан нен не «ру ха ец ца» 
з хут ка сцю ка ля 1% у ме сяц. Во сен ню ці-
ка васць да жыл лё вай не ру хо мас ці з бо ку 
клі ен таў кры ху па вя лі чы ла ся, ад нак сён ня 
гэ та га ўжо не да стат ко ва. Санк цыі За ха ду ў 
да чы нен ні да на шай вя лі кай су сед кі, іс тот-

нае па тан нен не ра сій ска га руб ля і шэ раг 
ін шых фак та раў ус кос на паў плы ва юць на 
агуль ны спа жы вец кі на строй па куп ні коў і 
гас па да роў жыл ля. Па якіх сцэ на ры ях бу-
дзе на да лей раз ві вац ца наш ры нак у та кіх 
умо вах? Зра біць ана ліз сі ту а цыі ў жыл лё вай 
сфе ры ста лі цы ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» да-
па ма гае наш па ста ян ны экс перт — кі раў нік 
агенц тва «БелЦТН», стар шы ня ра ды Бе ла-
рус кай аса цы я цыі «Не ру хо масць» Мі ка лай 
ПРА СТА ЛУ ПАЎ.

З 1 сту дзе ня 2016 го да 
пра ду гле джа на ства рэн не 
агуль на га рын ку ле ка вых 
срод каў ЕА ЭС. За раз над 
па гад нен нем аб адзі ных 
прын цы пах і пра ві лах аба-
ро ту ле ка вых срод каў у 
рам ках Еў ра ЭС пра цуе ра-
бо чая гру па.

Па сло вах на чаль ні ка ўпраў-
лен ня фар ма цэў тыч най ін спек-
цыі і ар га ні за цыі ле ка ва га за-
бес пя чэн ня Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Люд мі лы РЭ УЦКАЙ, 
на агуль ным рын ку бу дуць толь кі 
ле кі, вы раб ле ныя ў ад па вед нас ці 
з сер ты фі ка там GMР, які дае га-
ран тыю фар ма цэў тыч най якас ці 
ле ка вых срод каў.

— Рас пра цоў ва ю чы па гад-
нен не аб адзі ных прын цы пах 
і пра ві лах аба ро ту ле ка вых 
срод каў у рам ках ЕА ЭС, мы не 
ад стой ва ем ін та рэ сы не бе ла-
рус кіх вы твор цаў, а ін та рэ сы 
па цы ен таў, — за яві ла на су-
стрэ чы з жур на ліс та мі Люд мі ла 
Рэ уцкая. — Мы ад стой ва ем па зі-
цыю, каб ле кі, прад стаў ле ныя на 

агуль ным рын ку, бы лі эфек тыў-
ны мі, бяс печ ны мі, якас ны мі.

БЕ ЛА РУС КІЯ ЛЕ КІ 
ЭКС ПАР ТУ ЮЦ ЦА 
Ў 29 КРА ІН СВЕ ТУ

Бе ла рус кія вы твор цы за-
яў ля юць, што не ба яц ца кан-
ку рэн цыі на агуль ным рын ку 
ле каў. — Аб за па тра ба ва нас ці 
бе ла рус кіх ле каў і іх якас ці свед-
чыць той факт, што прак тыч на 
50% ле ка вых срод каў ай чын-
най вы твор час ці ад гру жа ец ца 
на экс парт у 29 кра ін све ту, — 
за яў ляе на мес нік ды рэк та ра 

Дэ парт амен та фар ма цэў тыч-
най пра мыс ло вас ці Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя Бе ла ру сі 
Вік тар ШЭ ІН. 

Та кія па стаў кі, па вод ле яго 
слоў, ажыц цяў ля юц ца ва ўмо-
вах жорст кай кан ку рэн цыі з су-
свет ны мі вы твор ца мі. Пры гэ тым 
прэ тэн зій да якас ці бе ла рус кіх 
ле ка вых прэ па ра таў, якія па стаў-
ля юц ца за ме жы кра і ны, ня ма. 

Пла ну ец ца, што да 2016 го да ўсе 
но выя фар ма цэў тыч ныя вы твор-
час ці, што ства ра юц ца ў рам ках 
ін вест пра ек таў, а так са ма дзе-
ю чыя вы твор час ці, якія ма дэр-
ні зу юц ца, бу дуць пры ве дзе ны ў 
ад па вед насць з па тра ба ван ня мі 
GMР, што ад крые для бе ла рус кіх 
ле каў но выя рын кі экс пар ту.

Раз віц цё фар ма цэў тыч най 
пра мыс ло вас ці з'яў ля ец ца пры-
яры тэт ным у на шай кра і не і ажыц-
цяў ля ец ца з ме ра мі дзярж пад-
трым кі ў ад па вед нас ці з Ука зам 
кі раў ні ка дзяр жа вы «Аб не ка то-
рых ме рах па раз віц ці фар ма цэў-
тыч най пра мыс ло вас ці». У цэ лым 
з дзярж пад трым кай за раз рэа лі-
зу юц ца 24 ін вест пра ек ты. Акра-
мя та го, яшчэ 10 пра ек таў рэа-
лі зу ец ца фарм прадп ры ем ства мі 
са ма стой на. Пас ля за вяр шэн ня 
ма дэр ні за цыі пла ну ец ца асво-
іць вы твор часць но вых ле ка вых 
срод каў, якія ця пер за во зяц ца ў 
кра і ну па ім пар це. Гэ та да зво ліць 
па вя лі чыць до лю ай чын ных ле-
ка вых срод каў на ўнут ра-
ным рын ку.
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Вы бух на шах це 
ў Поль шчы: ка ля 
30 ча ла век шпі та лі за ва на

У шах це «Мыс ло ві цэ-Ве со ла» ў Шлен-
скім ва я вод стве на поўд ні Поль шчы вы бух-
нуў ме тан. У мо мант ін цы дэн ту пад зям лёй 
зна хо дзі лі ся 37 гар ня коў. Як па ве дам ляе 
поль скі тэ ле ка нал TVN24, 36 шах цё раў вый шлі на па верх ню, ад на го на мо мант 
пад пі сан ня ну ма ра пра цяг ва лі шу каць. Аб ах вя рах ін фар ма цыі ня ма. 28 ча ла век 
шпі та лі за ва на, 13 з іх зна хо дзяц ца ў цяж кім ста не, пе рад ае тэ ле ка нал. У той 
жа час прэс-сак ра тар Ка та віц ка га ву галь на га хол дын га Вой цех Яраш за явіў, 
што не мае да ных аб якіх-не будзь сур' ёз ных траў мах. Шах цё ры зна хо дзі лі ся на 
глы бі ні 660 мет раў. Што ста ла пры чы най вы бу ху, не ўдак лад ня ец ца. На га да ем, 
ле там мі ну ла га го да на гэ тай шах це ад быў ся ня шчас ны вы па дак, у вы ні ку яко-
га за гі ну лі трое ра бо чых. У пе ры яд з 1990-га па 2013 год, на гад вае TVN24, у 
поль скіх ву галь ных шах тах ад бы лі ся 42 па жа ры або вы бу хі, за гі ну лі 88 ча ла век, 
117 атры ма лі ра нен ні.

У Фран цыі за ба ра ні лі ку рыць у аў та ма бі лі 
пры дзе цях

Мі ністр ахо вы зда роўя Фран цыі Ма ры соль Ту рэн аб вяс ці ла аб ус туп лен ні 
ў сі лу за ба ро ны на ку рэн не ў ма шы не ў пры сут нас ці дзя цей, па ве дам ля юць 
ін фар ма генц твы. «З гэ та га ча су бу дзе за ба ро не на ку рыць у аў та ма бі лі ў пры-
сут нас ці дзя цей да 12 га доў», — за яві ла кі раў нік ве дам ства. Ма ры соль Ту рэн 
па тлу ма чы ла, што дзе ці на дзе ле ны та кі мі ж пра ва мі, што і да рос лыя. Ад нак з-за 
свай го юна га ўзрос ту не мо гуць за явіць пра іх, та му час та ста но вяц ца ах вя ра мі 

па сіў на га ку рэн ня. Та кім чы нам, на яе дум ку, 
толь кі стро гая за ба ро на да зво ліць за сце раг чы 
дзя цей ад ты ту нё ва га ды му. Пры гэ тым у за ба-
ро ны ёсць шмат не дак лад нас цяў. На прык лад, 
па куль не зра зу ме ла, ці мае па лі цэй скі пра ва 
спы ніць ма шы ну, кі роў ца якой за ку рыў, і па-
пра сіць прад' явіць да ку мен ты, якія свед чаць 
асо бу і ўзрост дзі ця ці.

У эпі дэ міі ме ла но мы ві на ва тая 
зме на ў мо дзе на ку паль ныя 

кас цю мы
Да след чы кі з ме ды-

цын ска га цэнт ра Лан го на 
пры Нью-Ёрк скім уні вер-
сі тэ це вы ву чы лі роз ныя 
сты лі адзен ня, са цы яль-
ныя нор мы, ме ды цын скія 
прак ты кі і ўспры ман не за-
га ру за апош нія сто га доў, 
пі ша Thе Dаіlу Mаіl. Вы ні кам іх по шу каў стаў дак лад 
«Больш сон ца, больш за га ру, больш ме ла но мы», апуб-
лі ка ва ны ў каст рыч ніц кім вы пус ку Аmеrісаn Jоurnаl оf 
Рublіс Hеаlth. Па раў ноў ва ю чы роз ныя гіс та рыч ныя пе-
ры я ды, на ву коў цы ацэнь ва лі пра цэнт па верх ні ску ры, 
які за ста ваў ся не аба ро не ным ад со неч на га вы пра мень-
ван ня. Так, на прык лад, у пер шыя га ды ХХ ста год дзя 
лю дзі на сі лі воп рат ку, якая за кры ва ла це ла амаль з 
га ла вы да пят. «Фар фо ра вая» блед ная ску ра лі чы ла-
ся больш пры го жай. Ад нак не ўза ба ве ўсё змя ні ла ся. 
У лю дзей ста ла больш воль на га ча су, і яны па лю бі-
лі ку паль ныя кас цю мы, якія з га да мі ста на ві лі ся ўсё 
больш ад кры ты мі. Па пя рэ джан ні пра шко ду уль тра фі-
я ле та ва га вы пра мень ван ня іг на ра ва лі ся. Што га до выя 
гра фі кі, якія фік су юць рост пра цэн та аго ле на га це ла і 
па ве лі чэн не коль кас ці вы яў ле ных вы пад каў ме ла но-
мы, дэ ман стру юць ка рэ ля цыю па між гэ ты мі з'я ва мі. 
Чым больш пло шча це ла, не аба ро не на га адзен нем, 
тым час цей лю дзі хва рэ юць на рак ску ры. Пры гэ тым, 
ня гле дзя чы на ран нюю ды яг нос ты ку, ме ла но ма пра-
цяг вае за бі раць усё больш жыц цяў — амаль столь кі ж, 
коль кі рак гру дзей. Акра мя та го, з кож ным го дам гэ ты 
ды яг наз «ма ла дзее».
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КОРАТКА

Дру гую між на род ную 
па са жыр скую авія кам па-
нію пла ну ец ца ства рыць у 
Бе ла ру сі. Ця пер раз гля да-
ец ца маг чы масць рэа лі за-
ваць гэ ты пра ект на ба зе 
«Грод на а вія».

Зо ла та ва лют ныя рэ зер-
вы Бе ла ру сі ў ад па вед нас ці з 
ме та да ло гі яй Між на род на га 
ва лют на га фон ду ска ра ці лі ся 
за ве ра сень на $284,9 млн і, 
па вод ле па пя рэд ніх да ных, на 
1 каст рыч ні ка скла лі $6 млрд 
4,6 млн.

Бе ла ру сы пра да лі ў ве-
рас ні на яў най і без на яў-
най ва лю ты на $896,3 млн 
(за сту дзень—ве ра сень — 
$7 млрд 427,97 млн) у эк ві-
ва лен це, ку пі лі — $862,8 млн 
($7 млрд 492,85 млн). У лі пе-
ні-жніў ні бе ла ру сы так са ма 
рэа лі за ва лі ва лю ты больш, 
чым на бы лі.

Бе ла рус кія ад ва ка ты 
14 каст рыч ні ка пра вя дуць 
бяс плат ныя кан суль та цыі для 
шмат дзет ных ма ці. З 9.00 да 
13.00 іх мож на бу дзе атры маць 
у Мін ску, Грод не, Ма гі лё ве, 
Баб руй ску, Ба ры са ве, Слуц-
кім і Са лі гор скім ра ё нах.

РSА Реugеоt Сіtrоеn у 
ліс та па дзе ад крые вы твор-
часць аў та ма бі ляў на пло-
шчах СП ЗАТ «Юні сан» (Мін-
скі ра ён). 3

3

Долар ЗША    10630,00
Еўра 13450,00
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 08.10.2014 г. 

5 63

Сакрэты 
нябачных 

грошай

Рыжскі 
мастак —

пра беларускіх 
класікаў 

Сафары на 
квадрацыкле…
у браслаўскай 

аграсядзібе

Са школь на га кур су хі міі мы па мя та ем 
ад ну ўлас ці васць зга ран ня ар га ніч на га 

па лі ва, з якім у што дзён ным по бы це 
су ты ка ем ся ў вы гля дзе са ляр кі, 

бен зі ну, дроў ці га зу. Пад час гэ тай 
рэ ак цыі вы лу ча ец ца не толь кі цяп ло, 

але і ва дзя ны пар з вуг ля кіс лым га зам. 
Ад нак ка лі ў на ва коль ным па вет ры 
кіс ла ро ду для рэ ак цыі не ха пае, то 
за мест шкод на га вуг ля кіс ла га га зу 
па чы нае вы дзя ляц ца яшчэ больш 

атрут ны чад ны.

Ка лі за зір нуць у ста тыс ты ку па смя рот ных 
атру чэн нях, то чад на му га зу ў Бе ла ру сі на ле-
жыць чац вёр тае мес ца. Са сту пае ён па коль кас-
ці за бра ных жыц цяў толь кі ал ка го лю, ле ка вым 
срод кам і нар ко ты кам. Ад нак за бой ца гэ ты не-
пры кмет ны — ён не мае па ху і ко ле ру, яго нель га 
па ма цаць ру кой...

«За пер шае паў год дзе мы вы ра та ва лі жыц ці 
89 лю дзям, якія атру ці лі ся во кі сам вуг ля ро ду. Яго 
за бой ны ме ха нізм вель мі прос ты, — рас па вя дае 
га лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла ме ды цын ска га 
за бес пя чэн ня ава рый на-вы ра та валь ных ра бот 
Рэс пуб лі кан ска га атра да спе цы яль на га пры-
зна чэн ня Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту-

а цы ях Дзміт рый ХА МЕ НЯ. — Чад ны газ вель мі 
ак тыў на звяз ва ец ца з ад ным з га лоў ных кам па-
не нтаў кры ві — ге маг ла бі нам. Так утва ра ец ца 
вель мі моц нае хі міч нае злу чэн не — кар бок сі ге-
маг ла бін. Чым боль шая яго кан цэнт ра цыя ў кры ві, 
тым мен шая яе здоль насць да транс пар та ван ня 
кіс ла ро ду. Па чы нае раз ві вац ца гі пак сія — так 
на зы ва ец ца стан па ні жа на га ўтры ман ня кіс ла-
ро ду ў кры ві. Больш за тое, чад ны газ ак тыў на 
ўдзель ні чае і ў акіс ляль ных рэ ак цы ях у ар га ніз ме 
ча ла ве ка, па ру ша ю чы тым са мым бія хі-
міч ную раў на ва гу тка нак».

СМЯ РОТ НЫ ЧАД
Аба гра ва ю чы ква тэ ру 
га за вай плі той, 
вы ры зы ку е це жыц цём

Но выя рэа лііНо выя рэа ліі  �� ФАР МА ЦЭЎ ТЫЧ НЫЯ 
ЗА ВО ДЫ РЫХ ТУ ЮЦ ЦА 

ДА СУР' ЁЗ НАЙ КАН КУ РЭН ЦЫІ
У 2016 го дзе на тэ ры то рыі Мыт на га са ю за 

бу дзе ство ра ны агуль ны ры нак ле ка вых срод каў

Жыл лёЖыл лё  ��

ЦЭН НІ КІ ПАЎ ЗУЦЬ УНІЗ
Але спе цы я ліс ты праг на зу юць, 

што да но ва га го да па тан нен не ста ліч на га 
жыл ля не пе ра ся гне пя ці пра цэнт ную мя жу
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ПРЭ ЗІ ДЭНТ БЕ ЛА РУ СІ 
ДАЎ ІН ТЭР В'Ю ДЛЯ 
ТУРК МЕН СКІХ СМІ

У якас ці ін тэр в'ю е ра вы сту піў га лоў ны рэ дак тар між на-
род на га ча со пі са «Туркменистан» Мі ха іл Пе ра плес нін, па-
ве дам ляе БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы ад ка заў на шэ раг пы тан няў, якія да ты чац ца 
ста ну і перс пек тыў двух ба ко вых бе ла рус ка-турк мен скіх ад но сін у 
ганд лё ва-эка на міч най і вы твор чай сфе рах, га лі не тран зі ту і транс-
пар ту, су мес на га на ву чан ня і пад рых тоў кі ква лі фі ка ва ных кад раў 
для вы со ка тэх на ла гіч ных сек та раў эка но мік дзвюх кра ін.

Асаб лі вая ўва га ў час ін тэр в'ю бы ла на да дзе на най больш зна-
ка вым пра ек там бе ла рус ка-турк мен ска га су пра цоў ніц тва, ся род 
якіх важ ней шым з'яў ля ец ца бу даў ніц тва бе ла рус кім бо кам у Турк-
ме ні ста не Гар лык ска га гор на-аба га чаль на га кам бі на та па зда бы чы 
ка лій ных угна ен няў.

«На зем ная част ка зна хо дзіц ца прак тыч на на за вяр шаль ным 
эта пе, мы хут ка за кон чым. Ду маю, што ў блі жэй шыя год-паў та ра 
прой дзем і пад зем ную част ку. Усё роў на мы вам па бу ду ем са мы су-
час ны кам бі нат, і вы бу дзе це ім га на рыц ца. Мы гэ та ўме ем ра біць. 
Ня даў на два та кія кам бі на ты да дат ко ва па бу да ва лі ў ся бе ў гэ тых 
умо вах. І мы зро бім гэ та сім ва лам на шых ад но сін, — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Як бы ні бы ло скла да на, мы за да во ле ны, што 
Турк ме ні стан вы браў для рэа лі за цыі гэ та га пра ек та Бе ла русь».

Пла ну ец ца, што, акра мя ча со пі са «Туркменистан», ін тэр в'ю 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі бу дзе раз ме шча на на сай це турк мен ска га 
ўра да, на сай це Turkmenіstan.ru, у ча со пі се МЗС Турк ме ні ста на 
«Внеш няя политика и дипломатия Туркменистана», а так са ма 
рас паў сю джа на па ка на лах дзяр жаў най ін фар ма цый най служ бы 
«Турк мен даў лет ха бар ла ры».

МІН СКІЯ СА МІ ТЫ І РА СІЙ СКІ 
ПАД АТКО ВЫ МА НЕЎР 

ста лі тэ май тэ ле фон най раз мо вы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пра сіў Ула дзі мі ра Пу ці на пры няць 
удзел у ма ю чых ад быц ца ў Мін ску па ся джэн нях Са ве та кі раў ні коў 
дзяр жаў СНД і Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та на 
ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў. Прэ зі дэн ты аб мер ка ва лі па ра дак дня 
са мі таў, у тым лі ку пы тан не па шы рэн ня Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за за кошт да лу чэн ня да яго Ар ме ніі.

Ад ной з тэм раз мо вы ста лі ад но сі ны Ра сіі і Бе ла ру сі ў ганд лё-
ва-эка на міч най сфе ры і ўплыў ра сій ска га пад атко ва га ма неў ру на 
фар мі ра ван не бюд жэ ту Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма цёп ла па він ша ваў Ула дзі мі ра 
Пу ці на з днём на ра джэн ня.

ЗА ПЛА НА ВА НАЕ 
ПА ТА ННЕН НЕ

У дру гой па ло ве жніў ня і 
част ко ва ў ве рас ні клі ен ты па-
ча лі больш ак тыў на на бы ваць 
ква тэ ры, але па доб ны ўсплёск 
хут ка і скон чыў ся. Ця пер у ста-
ліч ных ка та ло гах па про да жы 
жыл ля на ліч ва ец ца ка ля 8600 
ква тэр і коль касць пра па ноў 
зноў па чы нае па вя ліч вац ца. У 
су вя зі з гэ тым боль шасць ана лі-
ты каў ад не ру хо мас ці праг на зуе 
па воль нае зні жэн не цэн ні каў на 
ста ліч ныя ква тэ ры — мі ні мум 
на блі жэй шыя тры ме ся цы.

Па доб на га мер ка ван ня пры-
трым лі ва ец ца і Мі ка лай Пра-

ста лу паў, які ўво гу ле лі чыць, 
што да ся рэ дзі ны сту дзе ня ні я-
кіх кар ды наль ных змен на дру-
гас ным рын ку жыл ля Мін ска 
не бу дзе. Ча му? Ця пер цэн ні-
кі на жыл лё ў ста лі цы за ле-
жаць ад не каль кіх фак та раў. 
Па спра бу ем раз гле дзець тры 
га лоў ныя з іх — да хо ды на-
сель ніц тва, да ступ насць крэ-
ды таў на агуль ных пад ста вах 
і мяр ку е мае змя нен не кош ту 
«квад ра та» ў но ва бу доў лях.

Сён ня рэ аль ныя да хо ды 
ся рэд ня га кла са кры ху зні-
жа юц ца, аб чым свед чыць і 
афі цый ная ста тыс ты ка. За-
ста ец ца пад вя лі кім пы тан нем 
і з'яў лен не да ступ ных крэ ды-
таў. Іх абя ца юць, але толь кі 

не ў блі жэй шай перс пек ты ве. 
Нац банк аб' явіў аб тым, што 
да кан ца го да па мер стаў кі 
рэ фі нан са ван ня па мян шац ца 
не бу дзе, а да лей усё бу дзе 
за ле жаць ад агуль на эка на міч-
най сі ту а цыі... Зга дзі це ся, што 
па доб ныя за явы ап ты міз му бу-
ду чым па куп ні кам жыл ля не 
да баў ля юць.

За ста ец ца яшчэ фак тар «но-
ва бу доў лі», дзе цэн ні кі ця пер 
ста біль ныя, але і яны пач нуць 
«ху дзець» пры клад на праз 2-3 
ме ся цы, упэў не ны Мі ка лай Пра-
ста лу паў. Наш экс перт праг на-
зуе па тан нен не кош ту бу даў ніц-
тва жыл ля пас ля но ва га го да 
ме на ві та ў до ла ра вым 
эк ві ва лен це. 

КАСТРЫЧНІЦКІ ПЛЕНЭРКАСТРЫЧНІЦКІ ПЛЕНЭР
ЦЫТАТА ДНЯ

Ва ле рый ШКУ РА ТАЎ, 
ды рэк тар ДУ «Ста ліч ны 
транс парт і су вязь»:

«У на ступ ным го дзе пла ну ец-
ца ўлад ка ваць 13,8 км па лос, 
вы дзе ле ных для ру ху толь кі 
гра мад ска га транс пар ту. Вы-
дзя лен не та кіх па лос не аб ход-
на, каб па вя лі чыць хут касць 
ру ху тра лей бу саў і аў то бу саў. 
За апош нія 10 га доў хут касць 
ру ху гра мад ска га транс пар ту ў 
Мін ску не змя ні ла ся. І гэ та пры 
тым, што з тэх ніч на га пунк ту 
гле джан ня ўсё знач на пра су ну-
ла ся. Гэ та звя за на з тым, што 
ўвесь час рас це коль касць аса-
біс тых аў та ма бі ляў, якія знач-
на ўсклад ня юць рух гра мад ска-
га транс пар ту. Без кант ро лю 
за вы ка нан нем ва дзі це ля мі аса-
біс та га транс пар ту пра ві лаў 
да рож на га ру ху ў част цы ня-
вы ез ду на вы дзе ле ныя па ло сы 
не абы сці ся. Ка лі та кі кант-
роль бу дзе, гэ та да зво ліць дыс-
цып лі на ваць кі роў цаў».


