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Пры го жую пес ню спя ваў не ка лі Вах-
танг Кі ка бі дзэ — аб тым, як су стрэ лі ся 
дзве адзі но ты, як яны рас кла лі кас-
цёр...

Што з гэ та га атры ма ла ся, вы так са ма, 
на пэў на, пом ні це? А я дык яшчэ і рас-
ка жу.

Мае зна ём цы Ма ры на і Ры гор — між 
са бою су се дзі, пра цу юць так са ма ра зам, 
на ад ным прад пры ем стве. А яшчэ — абое 
яны адзі но кія і абое, як той ка заў, не пер-
шай ма ла до сці. Дык ча му б не аб' яд нац-
ца, ду ма ла Ма ры на: «Які ні Пан ця лей, а 
сэр цу ве ся лей».

Ры гор так са ма не су праць быў: яны 
ўжо на ват пры кід ва лі, у чы ёй ха це бу дуць 
жыць, як су мес на па вя дуць гас па дар ку, 
але ж тут...

Ве ча рам не як і ўжо пры цем ка м іш лі 
яны з пра цы. Ры гор — на пе ра дзе і ні-
бы тая на ва год няя ёл ка, бо апра ну ты, 
як на ле жыць: у курт цы са свят ло ад бі-
валь ны мі па ло са мі. Ма ры на ж на ад-
ва рот — на ват без флі ке ра бы ла, чым 
па ру ша ла пра ві лы да рож на га ру ху. А 
тут, як на лі ха, на ўзбо чы не ма шы на 
да іш ні каў...

Ры гор яе пер шым згле дзеў, за ма ру-
дзіў крок, па ча каў сяб роў ку і ўзяў пад 
ру ку, ра ту ю чы ад штра фу.

Для Ма ры ны гэ та бы ло до сыць не ча-
ка на — яна спу жа ла ся, а ін спек тар ДАІ 
на огул ні чо га не зра зу меў.

— Во, — ка жа ёй са сме хам, — як 
вы ў чу жо га муж чы ну ўча пі лі ся!.. Ча го ні 
зро біш, каб штраф не пла ціць...

— Гэ та не чу жы, — ста ла ба ра ніц ца 
Ма ры на. — Гэ та муж мой.

— Неш та зу сім не па доб на, — су мня-
ва ец ца да іш нік (Ма ры на, са праў ды, жан-
чы на вы со кая, маж ная... У ад роз нен не ад 
Ры го ра...). — Вель мі ж вы па га ба ры тах 
роз ныя.

Ма ры не б пра маў чаць, а яна... вазь мі 
ды ляп ні пер шае, што ў го лаў прый шло: 
маў ляў, лю боў злая — па лю біш і...

Ры гор не даў ёй да га ва рыць — не да-
ра ваў «каз ла»: рас ча піў яе паль цы, вы-
зва ліў сваю ру ку, ска заў:

— Ну, і пла ці та ды штраф.
А сам роў нень ка, той вя сё лай «ёлач-

кай», ру шыў да моў.
На гэ тым ка хан не скон чы ла ся. Не раз-

га рэў ся кас цёр — прос та не па спеў.

Га лі на БА БА РЫ КА.
в. Ма чуль, Сто лін скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

БАЛЬ 
СПАД ЧЫН НІ КАЎ

Пра но вых гас па да роў, сум лен не і зэ длік

Б
а лю ча, але не аспрэч на і на сён няш ні дзень не па-
праў на: род ная вёс ка ста но віц ца дач ным па сёл кам. 
Ад хут ка га поў на га вы мі ра ння яе ра туе перш за ўсё 

бліз касць да ста лі цы — со рак з не чым кі ла мет раў. Дзя ку ю чы 
гэ та му тут і прад пры ем ства не вя лі кае пра цуе (ра бо чых пад-
во зяць з на ва коль ных вё сак ды з Мін ска), і пус тых, па кі ну тых 
хат ня ма ні вод най. Праў да, зі мой на ко мі нах у боль шас ці з іх 
ля жаць шап кі сне гу, а па ву лі цы ка лі адзін ча ла век пра су не-
цца, дык і гэ та на ві на. Вяс ко вая ву лі ца зі мой ці поз няй во сен ню 
ажы вае, як гэ та ні цы ніч на і па ра дак саль на гу чыць, толь кі ка лі 
ка гось ці ха ва юць. А па ха ван ні з во се ні да вяс ны зда ра юц ца 
час та — за мі ну лы ха лод ны се зон не да лі чы лі ся пя ця рых ча-
ла век. Па кры се сы хо дзіць у ня быт цэ лае па ка лен не — тыя, хто 
ў пя ці дзя ся тых — ся мі дзя ся тых бу да ваў свет лую бу ду чы ню, 
аб ша лёў ва ю чы і фар бу ю чы ха ты, куп ля ю чы ў рас тэр мі ноў ку 
мэб лю, пе ра кры ва ючы стрэ хі з гон та вых ды са ла мя ных на 
шы фер ныя, пад сы па ю чы пад му роў кі, пры бу доў ва ю чы, пад наў-
ля ю чы, пе ра сці ла ю чы... Усё ра бі ла ся для дзя цей, каб ім бы ло 
ўтуль на і хо ра ша жыць у род най ха це, га да ваць сва іх дзя цей, 
да гля даць са ста рэ лых баць коў.

З та го, пра што ма ры ла ся, за ста лі ся толь кі дых тоў ныя ха ты 
і дзе ці з уну ка мі — спад чын ні кі. Дзве ка тэ го рыі, якія іс ну юць 
у ад ным ча се і ад ной пра сто ры толь кі пад час дач на га се зо на. 
Ча сам спад чын ні кі баць коў скую ха ту пра да юць — і та ды ў вёс-
цы з'яў ля юц ца «дач ні кі» (ся бе да гэ тай ка тэ го рыі спад чын ні кі 
не ад но сяць: як-ні як на ра дзі му пры яз джа юць, дзе пом няць 
«свой на іржы шчы цень»). Але гэ та вель мі рэд ка, бо не ру хо-
масць і зя мель ны на дзел пад Мінск ам — на дзей ны ка пі тал ва 
ўсе ча сы.

І ўсё, зда ец ца, скла ла ся най леп шым чы нам: вёс ка, ня гле-
дзя чы на тое, што ёй ні ко лі не стаць аг ра га рад ком, не па мі рае, 
у два рах — па ра дак, на ага ро дах — што толь кі ні рас це, ха ты 
да гле джа ныя. Пры ем на па ву лі цы прай сці ся вяс ной ці ўлет ку. 
Ку ды ні глянь (асаб лі ва там, дзе спад чын ні кі «све жыя», у якіх 
баць кі сыш лі ў ня быт не так даў но), вя лі кія сем'і друж на шчы-
ру юць на сва іх участ ках. І па ра дак на вод зяць, і гра ды са дзяць, 
і ў ха це ра монт рас па чы на юць... Хо ра ша, ад ным сло вам!

А
ле, каб вы ве да лі, як кар ціць па ды сці да ўся го гэ та га ха-
раст ва і спы таць у не ка то рых асаб лі ва руп лі вых: а дзе 
вы бы лі раней? Ча му ста ві це ў ха це но выя вок ны ця пер, 

ка лі зі мой ня ма ка му ў ёй грэц ца, а не та ды, ка лі ма ці мерз ла, бо 
са ста рых сі фо ні ла ва ўсе дзір кі? Ча му кле і це на сва ім на вас пе-
ча ным ле ці шчы но выя да ра гія шпа ле ры, пры во зі це з го ра да но вы 
тэ ле ві зар, ста ві це мяк кую зруч ную ка на пу? Ма ці ці баць ку доб ра 
бы ло і ў па жаў це лых сце нах, і на ста рым пра даў ле ным лож ку з 
ні ке лі ра ва ны мі біль чы на мі? Ча му збі ра е це ся ця пер усе, на ват тыя, 
ка го ў вёс цы ўжо і не па зна юць (так да гэ туль «час та» ба чы лі), а 
ста рыя во чы пра гля да лі, ча ка ю чы ка го з вас на вы хад ныя (і ня-
рэд ка — да рэм на, бо ў вас жа ў го ра дзе бы лі, ну, вель мі важ ныя 
спра вы)? Баць кі, па куль бы лі жы выя, вам за мі на лі? Не да ва лі 
«гас па да рыць» так, як вам ха це ла ся? Ці ўся гэ тая друж ная та ла ка 
на ага ро дзе не што ін шае, як «па ка заль нае вы ступ лен не», мэ та 
яко га — бяс спрэч на аба зна чыць сваё пра ва на ка ва лак гэ та га 
ага ро да, на паў та ра акна ў ха це? І праз ней кі час вёс ка ўба чыць 
коль кі ра зоў ужо гле джа ны «кан цэрт» са свар кай, дзяль бой па-
вет кі, вы коп ван нем кус тоў на ўчаст ку?..

П
а мя та е це, як у на род най каз цы? Ста ро га баць ку дзе ці 
па ся лі лі за печ, і жыў ён там на зэ длі ку. Ка лі ма ла ды 
гас па дар спы таў свай го ма ло га сы на, што ён май струе 

так ста ран на, той ад ка заў: «Та бе, тат ка, зэ длі чак, ты ж ско ра 
ста ры ста неш, пой дзеш за печ жыць...» Спад чын ні кам, і ця пе-
раш нім, і па тэн цы яль ным (ёсць і та кая ка тэ го рыя — тыя, у ка го 
не ма ла дыя баць кі ў вёс цы жы выя, але хто ўжо сён ня хва ліц ца 
зна ё мым: маў ляў, у мя не ж ха та ў пры га ра дзе, як па ха ваю 
ста рых, бу ду там паў на праў ны гас па дар), вар та гэ тую каз ку 
ўспом ніць. І пры гле дзец ца, што іх дзет кі ро бяць на кам п'ю та ры 
ці план шэ це. Не вы клю ча на, што ма  лю юць, як яны аб ста вяць 
га рад ское жыт ло ці ад бу да ва ную да чу, ка лі «прод кі» па кі нуць 
гэ ты свет і не бу дуць за мі наць па ра да мі, да па мо гай і ўво гу ле 
са мім сва ім іс на ван нем.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
в изменение к ранее опубликованным 

в газете «Звязда» декларациям.

Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского 
района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 
№ 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й 
Загородный пер., 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45–16.45, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома 

№ 22 по генплану, расположенного во Фрунзенском административном 
районе г. Минска, на территории бывшей деревни Сухарево.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам соз-
дания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 8 квартир: 
1 двухкомнатная квартира № 36 площадью 80,41 кв. м с индексацией; 
7 трёхкомнатных квартир (№№ 43, 47, 55, 63, 67, 71, 79) площадью 
85,61 кв. м. 

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования 
проектной декларации составляет при строительстве двухкомнатной 
квартиры – 14 500 000 белорусских рублей; трёхкомнатной квартиры – 
15 200 000 белорусских рублей.

Начало строительства – 25.11.2014 года, окончание – сентябрь 
2015 года.

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно 
ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, 
тел. 256-64-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем заклю-

чается договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 

3 (трёх) банковских дней с даты получения договора. 
 Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м общей 

площади квартир и их количество считаются действительными до мо-
мента опубликования новой декларации.
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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

...

Пра што толь кі не га во раць жан чы ны, 
як сы дуц ца ра зам!..

Сяб роў кі ма ёй жон кі, на прык лад, ад ной-
чы ста лі ўспа мі наць, як яны па зна ё мі лі ся са 
сва і мі му жа мі. Я ў су сед нім па коі быў — 
між во лі па слу хаў. І адзін рас по вед — ад 
імя той сяб роў кі — на ват за пі саў.

«На ша сям'я атры ма ла ква тэ ру ў но-
вым «хма ра чо се» (аж но пяць па вер хаў — 
больш у нас не бу дуюць)... Але ж ад мет-
ны ён не толь кі вы шы нёй: ува ход ныя 
дзве ры ў пад' ез ды (гэ та — па-пер шае) 
бы лі асна шча ны не вя до мы мі да сюль да-
ма фо на мі, а па-дру гое, у на шым два ры 
жыў ні чый ны са ба ка. Мо жа, яго нех та 
з на ва сё лаў пры вёз, а ў ква тэ ру браць 
не за ха цеў, мо жа, на ад ва рот — нех та з 
ра ней шых жыль цоў па кі нуў... Факт, што 
бед ны двар няк ту ляў ся ад пад' ез да да 
пад' ез да. Мог па ля жаць — то не дзе ля 
сця ны, то на га зо не, мог за не кім увя зац-
ца і прай сці ся... Ка ра цей, шко ды ні я кай 
не чы ніў, а вось ка рысць...

У той дзень я вяр та ла ся да до му, ад-
чы ні ла дзве ры ў свой пад' езд. А яны ж 

не на спру жы нах ужо — не ляп нуць, 
пры трым лі ваць не трэ ба і за чы ня юц-
ца ма руд на. Я ўжо на пры ступ ках бы-
ла, ка лі ад чу ла, што нех та як быц цам 
ідзе ў мя не спе ра ду, а нех та — зза ду. 
Азір ну ла ся: так і ёсць — сле дам (дзве-
ры за чы ніц ца не па спе лі) ва лю хаў ся 
двар няк. А што яму ў пад' ез дзе ра біць? 
Та му я, не ве да ю чы яго мя нуш кі, крык-
ну ла:

— Са ба ка, стой!
«Госць» па слу хаў ся — па кор лі ва спы-

ніў ся.
Я па пры ступ ках ху цень ка збег ла ўніз, 

вы пус ці ла «ві зі цё ра» на ву лі цу, па ча ка ла, 
па куль за чы няц ца дзве ры і ста ла па ды-
мац ца на свой дру гі па верх...

Аж там, на пля цоў цы, ней кі ча ла-
век...

— Ну, стаю. І што да лей? — бес цы ры-
мон на пы та ец ца ў мя не.

— Ды ні чо га, — ка жу ў ад каз, зноў жа 
ні чо га не ра зу ме ю чы.

— Доб ра, я па стаю, — зга джа ец ца 
хло пец (пры чым до сыць сім па тыч ны), — 
але ча му рап там я — «са ба ка»?

Му сі ла па тлу ма чыць, што вось гэ тае 
сло ва бы ло ад ра са ва на са праўд най жы-
вё лі не, а не яму...

— Дык вось яно што, — усміх нуў ся 
хло пец і ўжо ўслед мне да даў: — Ка лі 

за хо ча це мя не спы ніць, кры чы це: «Сяр-
гей, стой!»

Гэ тую фра зу я амаль што не чу ла, бо 
за хо дзі ла ў сваю ква тэ ру...

Як по тым вы свет лі ла ся, аку рат та кую 
ж, толь кі па вер хам вы шэй, атры ма ла 
Сяр ге е ва сяст ра — ён да яе пры хо дзіў 
у гос ці.

Са мной жа пры вы пад ко вых су стрэ-
чах кож ны раз ві таў ся, пры яз на ўсмі хаў-
ся (му сіць, ус па мі на ю чы са ба ку?), і гэ та 
бы ло на столь кі пры ем на...

А по тым ён спы таў, як мя не за вуць. 
І ад ной чы — за пра сіў на кан цэрт Аляк-
санд ра Ці ха но ві ча і Яд ві гі Па плаў скай.

...Праз год пас ля гэ та га мы па жа ні-
лі ся, і з той па ры на кож нае ся мей нае 
свя та — на чар го вую га да ві ну вя сел ля, 
на хрэсь бі ны, дні на ра джэн ня дзя цей — 
Сяр гей заў сё ды ўспа мі нае са ба ку, дзя-
ку ю чы яко му та ды спы ніў ся.

А я да даю, што дзве ры так са ма сваю 
ро лю сыг ра лі. Бо ка лі б яны бы лі ра ней-
шыя, на моц най сталь ной спру жы не, то 
са ба ка ў пад' езд на ват нос бы не ўсу нуў, 
а я, атры маў шы «стар та вы штур шок», 
хут ка ўзля це ла б на свой дру гі па верх...

І та ды не як зу сім па-ін ша му скла ла ся 
б жыц цё — і маё, і Сяр ге е ва».

Ва ле рый ГАЎ РЫШ,
г. Ча ву сы.

СА БА КА? ЦІ ЎСЁ Ж ТА КІ ДЗВЕ РЫ?

Гэ тую дум ку пра па доб на га Ма ка рыя 
Оп цін ска га знай шла ў кніж цы, якую мне 
па да ры лі на до ечы. Гуль ня та кая на пра-
цы бы ла «Та ем ны анёл». Ця гам тыд ня мы 
адзін ад на му ра бі лі па та ем ныя па да рун кі, 
і та кім чы нам у мя не з'я ві лі ся на стаў лен ні 
оп цін скіх па дзвіж ні каў.

А яшчэ ра ней я не дзе пра чы та ла, што 
«бліж ні» — гэ та той, хто бліз ка: ся мей ні-
кі — до ма, ка ле гі — на пра цы, спа да рож-
ні кі — у гра мад скім транс пар це і су се дзі... 
паў сюль. Бо до ма ў ча ла ве ка мо жа не 
быць ні ко га і на пра цы так са ма (ка лі ён, 
на прык лад, пі ша ра ма ны). А вось су се дзі 
быць па він ны. На ват ка лі жы веш на ху та-
ры, ёсць жа су сед ні ху тар... Аль бо вёс ка. 
А ўжо ў му раш ні ках шмат ква тэр ных да-
моў — там прос та без ліч маг чы мас цей 
вы ра та ваць сваю ду шу праз бліж ня га.

Каб яшчэ ве даць як?
Ну, вось на прык лад. Сё ле та, на Вя-

лік дзень, двум шас ці га до вым хлоп чы кам 
ста ла сум на гу ляць у два ры. І адзін з іх, 
му сіць, шу ка ю чы но выя за баў кі, уда рыў 
на гой па ко ле пры пар ка ва най ма шы ны. 
Але пас ля гэ та га ні чо га ці ка ва га не зда-
ры ла ся. Та ды хлоп чы кі, на за па сіў шы 
«сна ра даў» (пе ра важ на — у вы гля дзе 
ка мень чы каў), ста лі ца ляць імі ў ла ба-
вое шкло, у фа ры аў то... А по тым узя лі ся 
крэм заць ты мі ж ка мень чы ка мі — па ка-
по тах, па ба гаж ні ках, па дзвя рах...

Не, дрэн ных слоў яны не пі са лі, бо, на-
пэў на, яшчэ не ўме лі — так, іе рог лі фы...

«Пра цэс» іх ства рэн ня ні хто з аў та ўла-
даль ні каў не ба чыў, але ж, на шчас це «мас-
та коў», згле дзеў су сед і па зва ніў мне (ад на 
з трох «рас пі са ных» ма шын бы ла на шай). 

Та кім чы нам абод вух зла мыс ні каў уда ло ся, 
што на зы ва ец ца, сха піць за ру ку.

Як і вар та бы ло ча каць, пад ня ўся вя лі-
кі вэр хал, бо ў двор па вы хо дзі лі не толь кі 
па цяр пе лыя (ула даль ні кі па шко джа ных 
ма шын) ды баць кі ху лі га наў...

Спа чат ку яны спра ба ва лі аба ра ніць 
сва іх дзя цей. І гэ та пра віль на... По тым 
гуч на аспрэч ва лі па ме ры шко ды, што 
так са ма зра зу ме ла. Але ж кож ны раз, 
як толь кі гра дус на пру жан ня ўзрас таў, 
нех та з шум на га на тоў пу (у двор па вы сы-
па лі яшчэ і су се дзі) пра маў ляў: «Люд цы, 
сён ня ж Вя лік дзень! Ну, не бу дзем ла яц-
ца! Да вай це ўсё вы ра шым па-доб ра му! 
Ста лы на кры ты...»

Праз ней кі час на ват уз нік ла дум ка — 
ці не вы нес ці тыя свя точ ныя ста лы ў наш 
двор, ці не па ста віць іх па між па шко джа-
ны мі ма шы на мі і не сес ці ўсім ра зам? 
Зу сім тро шач кі не ха пі ла да за бы та га 
дзе даў ска га та ва рыст ва!..

Скон чы ла ся ўсё рас піс кай, а праз 
не каль кі дзён — кам пен са цы яй шко ды 
і на ват за пра шэн нем ска рыс тац ца зна ём-
ствам (як вы свет лі ла ся, адзін з ба́ць каў 
тых хлоп чы каў ганд люе бы та вой тэх ні-
кай). А ў вы ні ку, як гэ та ні дзіў на, той 
Ве лі код ны «вер ні саж» згад ва ец ца ця пер 
вы ключ на з усмеш кай. І на ват больш за 
тое, ка лі мае су се дзі ў ня дзе лю ра ні цай 
ро бяць ад біў ныя, поз на ўве ча ры ўклю-
ча юць му зы ку, пе ра стаў ля юць мэб лю 
або свід ру юць сце ны, я не злу ю ся. Бо 
ча ла ве чыя ад но сі ны — гэ та на шмат важ-
ней шае...

З су се дзя мі — па куль не зна ё мы мі — 
звя за на яшчэ ад на гіс то рыя, якая ад бы-

ла ся ўво сень. Сяб роў ка, з'яз джа ю чы са 
ста рой ква тэ ры, па пра сі ла «пры ту ліць» 
свае рэ чы. Мы, што на зы ва ец ца, з да-
ра гою ду шой, бо ў сы на вай но вай ад на-
па ка ёў цы па куль ра монт, ло джыя аб са-
лют на пус тая...

Праз ней кі час мя хі з рэ ча мі трэ ба бы-
ло вяр таць.

Мы з му жам спа чат ку вы ста ві лі іх на 
лес віч ную пля цоў ку, по тым ста лі за но-
сіць у ліфт. А не ве да лі, што ліфты ця-
пер аб ста ля ва ны аў та ма тыч ным га ла са-
вым па пя рэ джан нем. Гэ та зна чыць, што 
вар та за ба віц ца, пра ма ру дзіць кры ху, 
з дынаміка прагучыць строгае: «Не за-
трым лі вай це ліфт!»

Не, дык не. Нам паў та раць не трэ ба: 
мы ад ра зу ж на ціс ну лі кноп ку пер ша га 
па вер ха і па еха лі. Раз гру зі лі ся там, скла-
лі рэ чы ў ма шы ну — за вез лі сяб роў цы.

Праз па ру дзён з ней кай па трэ бай 
зноў пры еха лі на ква тэ ру сы на і... Ва чам 
не па ве ры лі: на яго сё мым па вер се, ля 
дзвя рэй, ста я лі... мя хі, якія мы за бы лі ся 
два дні та му!

Іх, вя до ма ж, так са ма за вез лі сяб роў-
цы. Ра дас ці ў той — ні бы неш та знай шла! 
Пры чым — не жар тоў нае! «Ле тась, — ка-
жа, — нор ка вае фут ра з Грэ цыі пры вез-
ла... А, гля джу, неш та яго ня ма...»

У мя не ад гэ тых слоў аж но гі пад ка сі лі-
ся. Пры му сі ла сяб роў ку раз вя заць мя хі — 
упэў ніц ца, што тое фут ра на мес цы!..

І толь кі по тым — ка мень з ду шы — 
рас ка за ла ёй, як яно, тое фут ра, яшчэ ні 
ра зу не апра ну тае, два дні пра ля жа ла на 
лес віч най пля цоў цы, на су праць ліф та, у 
но вым до ме, дзе ні я, ні мой сын па куль 
не ве да ем ні вод на га су се да.

Але ж за га дзя па ва жа ем — за пры-
стой насць.

Ні на РЫХ ЦІК,
г. Мінск

«ВЫ РА ТА ВАН НЕ НА ША — 
У БЛІЖ НІМ»

І ЎСЯ ЛЮ БОЎ...

У ста лі цы су пра цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі 
за тры ма лі п'я на га не паў на лет ня га 
за ру лём аў та ма бі ля.

— Ад бы ло ся гэ та ўна чы ў за вул ку Каз ло ва. 16-га до вы 
пад ле так ру хаў ся па го ра дзе на баць коў скім «Ні са не». Зра-
зу ме ла, па свед чан ня кі роў цы ў яго не бы ло. Больш за тое, ад 
хлоп ца пах ла спірт ным: «тру ба чка» за свед чы ла 0,44 пра мі ле 
ал ка го лю. Ма ла ды ча ла век па тлу ма чыў, што на пя рэ дад ні 
вы піў з сяб ра мі пі ва, по тым яму ста ла сум на і ён, узяў шы 
клю чы ад баць коў скай ма шы ны, вы ра шыў пра ка ціц ца па 
нач ным го ра дзе, — рас па вя ла стар шы ін спек тар па агі та цыі 

і пра па ган дзе АДАІ Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска Тац ця на 
Спа да ба е ва.

У ад но сі нах да хлоп ца скла дзе ны ча ты ры пра та ко лы. Ін-
фар ма цыю пра рас піц цё ал ка го лю на кі ру юць у нар ка ла гіч ны 
дыс пан сер. Яшчэ адзін та кі вы па дак ця гам го да — і ма ла-
до га ча ла ве ка па ста вяць на ўлік у нар ко ла га. І па свед чан не 
кі роў цы ён не атры мае да та го ча су, па куль яго не зды муць з 
дыс пан сер на га на зі ран ня. Да рэ чы, да ад каз нас ці пры цяг нуць 
і пра даў ца кра мы за про даж не паў на лет ня му ал ка го лю. Та му 
па гра жае штраф у па ме ры ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!  ��

Вы піў пі ва, за су ма ваў, сеў за руль...


