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Праў да, як ні кру ці, нам 

усё ад но па шан ца ва ла 

больш, чым ас тат нім. Ста-

ра жы лы рас каз ва лі: быў 

час, ка лі кі роў цы ў ад чаі, 

каб не пса ваць пад вес ку, 

вы ез дзі лі сва і мі ма шы на мі 

«да ро гу» на по лі по бач з 

той гра вій кай.

Вя до ма, лю дзі не ад на ра-

зо ва звяр та лі ся да мяс цо вай 

ула ды з прось бай па клас ці 

ас фальт. Але чы ноў ні кі мя-

ня лі ся, а воз ні як не кра наў-

ся з мес ца.

Так су па ла, што да ро-

гу па ча лі ра біць не ўза ба ве 

пас ля та го, як мы пе ра еха лі 

жыць у вёс ку. І ўсё дзя ку ю-

чы Ган не Ула дзі мі ра ўне Яра-

шо вай, дом якой ста іць на 

ўез дзе ў Вя лі кую Ву су. Хоць 

жан чы на, ка лі ёй пра гэ та 

ка жаш, сціп ла ад мах ва ец ца, 

маў ляў, «без лю дзей у мя-

не ні чо га не атры ма ла ся б. 

Толь кі ра зам мы сі ла».

Упер шы ню Ган ну Ула дзі-

мі ра ўну я ўба чы ла ўлет ку. 

Як за раз па мя таю, мы гу ля-

лі з сы нам, а яна з му жам 

ез дзі ла на ма шы не і рас-

клей ва ла аб' явы на слу пах 

ды ка ло дзе жах. За пра ша-

ла на род на сход. Той, хто 

ро дам з вёс кі, мо жа ўя віць, 

якая гэ та па дзея для вяс ко-

вых лю дзей!

У тую апош нюю су бо ту 

лі пе ня ім жэў дож джык. Та-

му, каб не зма чыць свай го 

на той мо мант дзе вя ці ме-

сяч на га Сы мон ку, да мяс-

цо вай кра мы мы вы ра шы-

лі пад' ехаць на ма шы не. 

Ад мыс ло ва вы пра ві лі ся на 

сход усёй сям' ёй — на ват 

му жа ву ба бу лю, якая як раз 

у нас гас ці ла, пры ха пі лі. 

Шчы ра пры знац ца, ду ма лі, 

ма ла хто вый дзе з ха ты ў 

што та кое на двор'е. Якое ж 

бы ло здзіў лен не, ка лі мы на-

ват не змаг лі пад' ехаць да 

кра мы, каб пры пар ка вац ца, 

бо ўздоўж да ро гі ўжо ста я-

лі дзя сят кі ма шын. Пры чым 

лю дзі пра цяг ва лі па ды хо-

дзіць — сем' я мі, з дзець мі 

ды ўну ка мі-праў ну ка мі. Ка-

ля кра мы я та ды на лі чы ла 

пад сто ча ла век, на сход 

за ві та лі на ват дач ні кі з са-

да вод ча га та ва рыст ва «Но-

вая Ву са». Бы ло бач на, што 

на род вель мі хва люе гэ тая 

гра вій ка.

На пя рэ дад ні схо ду Ган на 

Ула дзі мі ра ўна, аказ ва ец ца, 

бы ла на пры ёме ў стар шы ні 

Уз дзен ска га рай вы кан ка ма. 

Той па га дзіў ся, што праб ле-

ма ёсць, ас фальт трэ ба клас-

ці, але ж і мяс цо выя жы ха ры 

ня хай зро бяць свой унё сак 

у агуль ную спра ву. Каб па-

ве да міць пра гэ та лю дзям, 

на сход пры еха лі стар шы ня 

ра ён на га Са ве та дэ пу та таў, 

на чаль нік ДРБУ-163 і стар-

шы ня Уз дзен ска га сель вы-

кан ка ма. Яны рас ка за лі аб 

сва іх праб ле мах: у ра ё не 

шмат да рог, якія па тра бу-

юць тэр мі но ва га ра мон ту. 

Ас фальт з ну ля — гэ та вель-

мі да ра гое за да валь нен не. 

У пры ват нас ці, каб па клас ці 

два кі ла мет ры да ро гі, спат-

рэ біц ца ка ля 350 ты сяч руб-

лёў. Вус ля нам пра па на ва лі 

па дзя ліць вы дат кі з дзяр-

жа вай. Лю дзей жа ці ка ві ла 

кан крэ ты ка — су ма на ад ну 

ха ту. Ра зы шлі ся на тым, што 

да кан ца ле та кі раў нік да-

рож най служ бы прад ста віць 

вяс коў цам пер ша сны пра ект 

да ро гі ды каш та рыс.

Праз ней кі час на слу пе 

з'я ві ла ся но вая аб' ява. Ган-

на Ула дзі мі ра ўна зноў склі-

ка ла ад на вяс коў цаў на сход. 

Там па ве да мі ла, што трэ ба 

са браць па 200 руб лёў з ха-

ты. Акра мя та го, вы ра шы лі 

пад клю чыць мяс цо вую гас-

па дар ку «Ліц вя ны-Аг ра», 

ляс гас, пі ла ра му, прад пры-

маль ні каў, бо іх ве лі ка груз-

ныя ма шы ны больш раз бі ва-

юць да ро гу, чым лег ка ві кі.

Ган на Яра шо ва тут жа 

па пра сі ла не каль кіх са мых 

ак тыў ных жы ха роў Вя лі кай 

Ву сы, да па маг чы ёй збі раць 

з лю дзей гро шы. Тыя ад ра зу 

ад гук ну лі ся. «А Іна — вось 

ма лай чын ка, са ма вы клі-

ка ла ся. Ка жа: ні ко га з Ма-

лой Ву сы ня ма, да вай це 

я, — гаворыць Ган на Ула-

дзі мі раўна. — Я так са ма па 

жыц ці кі ру ю ся фра зай «хто, 

ка лі не я».

Прад стаў ні кі ўла ды, як 

мне зда ло ся, не ча ка лі ўба-

чыць столь кі лю дзей на схо-

дзе. Не ду ма лі яны, ві даць, і 

што вус ля не бу дуць зда ваць 

гро шы. Бо, па га дзі це ся, 

200 руб лёў для вяс ко ва га 

ча ла ве ка іс тот ная су ма.

Тым не менш гро шы саб-

ра лі да во лі хут ка. «У нас ёсць 

сям'я, дзе трое ма юць ін ва-

лід насць, дык яны пер шыя 

зда лі 200 руб лёў, — дзе ліц ца 

Ган на Ула дзі мі раўна. — Ка-

жуць: усе зда юць, як мы не 

зда дзім. Ба чы це, якія лю дзі ў 

нас друж ныя!» І шчы ра пры-

зна ла ся: «Ве да е це, я вель-

мі хва ля ва ла ся, што спра ва 

зноў за цяг нец ца. Што толь кі 

ні ка за лі мне ў рай вы кан ка-

ме: маў ляў, збі рай це гро шы, 

ця гам трох га доў па кла дзём 

ас фальт. А я і ду маю са бе: у 

нас ёсць вяз ні, лю дзі, якім па 

94 га ды, яны так са ма зда лі 

гро шы. І так і не да ча ка юц ца 

да ро гі? Іх жа мо жа не стаць 

у лю бы мо мант. Я не маг ла 

гэ та га да пус ціць. Лю дзі ж за 

мной пай шлі, да ве ры лі ся... 

Як я маг ла іх пад вес ці? Пра 

мя не на Ву се ка жуць — як 

танк (смя ец ца). Ду ма ла ўжо 

іс ці на пры ём да стар шы ні 

Мі набл вы кан ка ма. А тут як-

раз у кан цы ве рас ня «пра-

мая лі нія» там пра во дзіц ца. 

Ду маю, дай па тэ ле фа ную. 

Не спа ла ўсю ноч. Хва ля ва-

ла ся, ма лі ла ся, каб да ступ-

на, без эмо цый, якія час та 

не на ка рысць спра ве, да-

нес ці люд скі боль. І вось ужо 

11 каст рыч ні ка мне прый-

шоў ліст. Маў ляў, стар шы-

ня Мі набл вы кан ка ма Ана-

толь Іса чан ка да ру чыў КУП 

«Мінабл дар буд» да кан ца 

гэ та га го да за ас фаль та ваць 

учас так да ро гі Ка мен ка — 

Вя лі кая Ву са. За кошт бюд-

жэт ных срод каў. Гро шы ж, 

якія лю дзі збі ра лі на да ро гу, 

ім вер нуць.

Ган на Ула дзі мі ра ўна 

пры зна ла ся, што ад ра зу не 

па ве ры ла сва ім ва чам. На-

ват за пла ка ла ад шчас ця. 

«Мы ства ры лі прэ цэ дэнт. 

Па ка жы це мне хоць ад ну 

вёс ку, дзе лю дзі га то выя з 

улас най кі шэ ні вы клас ці па 

200 руб лёў на да ро гу. Я, да 

та го як вый сці на пен сію, 

пра ца ва ла ў вы ка наў чай ула-

дзе. Не па чут ках ве даю, што 

на пры ёмы да чы ноў ні каў 

пры хо дзяць лю дзі з роз ны-

мі пы тан ня мі. Ім час та пра-

па ноў ва юць са браць сход. 

У вы ні ку доб ра ка лі 10 ча ла-

век на яго прый дзе. А ўжо 

каб гро шы з улас най кі шэ ні 

на агуль ныя па трэ бы збі ра лі, 

дык і га вор кі ня ма».

Пад час трэ ця га схо ду, які 

Ган на Ула дзі мі ра ўна са бра-

ла, каб па ве да міць ад на вяс-

коў цам ра дас ную на ві ну, 

нех та пра па на ваў па ча каць 

і не раз да ваць гро шы, пе-

ра ка нац ца, што ас фальт са-

праў ды па кла дуць. Вус ля не 

ні як не маг лі па ве рыць, што 

зда рыц ца цуд. Так доў га гэ-

та га ча ка лі. Су па ко і лі ся ды 

за бра лі свае гро шы, толь-

кі ка лі Ган на Ула дзі мі ра ўна 

па ка за ла афі цый ны ліст, які 

атры ма ла.

Вель мі пры ем на бы ло 

гля дзець на ад на вяс коў цаў, 

якія, акры ле ныя ра дас най 

на ві ной, аб ды ма лі ся. Ад чу-

валася, што кож ны з іх па-

ма ла дзеў га доў на дзе сяць. 

Ган ну Ула дзі мі ра ўну тут жа 

пра па на ва лі вы браць ста-

рас тай вёс кі. Хтось ці пад-

кі нуў ідэю: ка лі па кла дуць 

ас фальт, зла дзіць у Ву се 

свя та з тан ца мі ды пес ня мі. 

Па ча лі ўяў ляць, як вы не суць 

на ву лі цу ста лы, на кры юць 

іх та ла кой.

І вось спя ша ю ся па дзя-

ліц ца доб рай на ві ной — да 

кан ца го да за ста лі ся лі ча-

ныя дні, а цуд на да ро зе ўжо 

ля жыць. Вось та кі пе рад на-

ва год ні па да ру нак атры-

маў ся для нас, вяс коў цаў. 

Дня мі, ка лі еха лі з му жам 

па но вень кім ас фаль це, 

зла ві лі ся бе на дум цы: нас 

пе ра паў няе го нар, што жы-

вём ме на ві та ў Ву се. По бач з 

не абы яка вы мі людзь мі, чыя 

ха та не з краю.

На дзея 

ДРЫНД РО ЖЫК.

Фо та аў та ра.

ДАРОГА  ДА  РАЗУМЕННЯ

Здым кі са схо ду я зра бі ла ад мыс ло ва для сва ёй ма ці, 
якая хва ля ва ла ся, што мы пе ра еха лі жыць на ху тар.

Ас фальт на да ро зе — най леп ша га пе рад на ва год ня га па да рун ка 
для вус лян і не пры ду ма еш.

На пы тан не ад-

каз вае Алег КА-

РА ЗЕЙ, на чаль нік 

упраў лен ня пра фі-

лак ты кі МУС:

— Па доб ныя 

зва ро ты ад фі зіч-

ных асоб, якія скар-

дзяцца на не на леж-

нае вы ка ры стан не 

ві дэа ка мер на пад вор ку, — не 

рэд касць. На жаль, за ка на даў ства 

краіны не ўтрым лі вае нар ма тыў-

ных ак таў, якія рэг ла мен та ва лі б 

па ра дак вы ка ры стан ня фі зіч ны мі 

асо ба мі срод каў ві дэа фік са цыі ў 

роз ных мэ тах, та кіх як ахо ва сва ёй 

ма ё мас ці ці на зі ран ня за зя мель-

ным участ кам. Якіх-не будзь аб ме-

жа ван няў па ўста ноў-

цы ві дэа ка мер, а так-

са ма адзі на га па рад-

ку іх вы ка ры стан ня 

фі зіч ны мі асо ба мі ў 

за ко не не пра пі са на. 

Тым не менш мож на 

па спра ба ваць аба ра-

ніць ся бе і свае пра-

вы, да ка заць, што 

ві дэа ка ме ра су се да 

пры чы няе вам шко ду.

Пры вы ка ры стан ні срод каў ві-

дэа фік са цыі не аб ход на ўліч ваць 

шэ раг нор маў, якія рэ гу лю юць 

су меж ныя гра мад скія ад но сі ны. 

Вы ка ры стан не срод каў на зі ран ня 

не па він на па ру шаць пра вы і сва-

бо ды ін шых асоб. Згод на з ар ты-

ку лам 28 Кан сты ту цыі, кож ны мае 

пра ва на аба ро ну ад не за кон на га 

ўмя шан ня ў яго аса біс тае жыц цё, 

у тым лі ку ад за ма ху на тай ну яго 

ка рэс пан дэн цыі, тэ ле фон ных і ін-

шых па ве дам лен няў, на яго го нар 

і год насць.

Згод на з дру гой част кай ар ты-

ку ла 18 За ко на «Аб ін фар ма цыі, 

ін фар ма ты за цыі і ахо ве ін фар ма-

цыі» ад 10 ліс та па да 2008 го да, 

збор, апра цоў ка і за хоў ван не ін-

фар ма цыі аб пры ват ным жыц ці 

фі зіч най асо бы і пер са наль ных 

да ных, а так са ма іх вы ка ры стан-

не да зва ля юц ца толь кі са зго ды 

гэ тай асо бы.

Пад ін фар ма цы яй аб пры ват-

ным жыц ці фі зіч най асо бы і пер са-

наль ны мі да ны мі ма юць на ўва зе 

ў тым лі ку і звест кі, якія скла да-

юць аса біс тую і ся мей ную тай ну, 

тай ну тэ ле фон ных раз моў, паш-

то вых і ін шых па ве дам лен няў, 

звест кі, што да ты чац ца ста ну 

зда роўя асо бы.

Згод на з ар ты ку лам 151 Гра-

ма дзян ска га ко дэк са (ГК), не да-

ты каль насць пры ват на га жыц ця, 

аса біс тая і ся мей ная та ям ні цы ад-

но сяц ца да не ма тэ ры яль ных да-

брот. Згод на з пунк там 2 ар ты ку ла 

151 ГК, не ма тэ ры яль ныя да бро-

ты ахоў ва юц ца ў ад па вед нас ці з 

гра ма дзян скім за ка на даў ствам у 

вы пад ках і па рад ку, якія пра ду гле-

джа ны гэ тым за ка на даў ствам.

Ка лі вы лі чы це, што па ру ша ны 

ва шы пра вы на не да ты каль насць 

пры ват на га жыц ця, аса біс тую і 

ся мей ную тай ну, вы ма е це пра-

ва вы ка рыс таць лю быя фор мы і 

спо са бы ахо вы, якія пе ра лі ча ны ў 

ар ты ку ле 11 ГК: на прык лад, ад на-

віць ста но ві шча, якое іс на ва ла да 

па ру шэн ня пра ва, спы ніць дзе ян ні, 

якія па ру ша юць пра ва, за па тра-

ба ваць кам пен са цыі ма раль най 

шко ды і г. д.

Згод на з част кай 1 ар ты ку ла 

152 ГК («Кам пен са цыя ма раль най 

шко ды»), ка лі гра ма дзя ні ну на не-

се на ма раль ная шко да (фі зіч ныя 

або ма раль ныя па ку ты) дзе ян ня-

мі, якія па ру ша юць яго аса біс тыя 

не ма ё мас ныя пра вы, ча ла век мае 

пра ва па тра ба ваць ад па ру шаль-

ні ка гра шо вую кам пен са цыю ўка-

за най шко ды. Для гэ та га трэ ба 

па даць іск у суд.

Ка лі ж ёсць пад ста ва мер ка-

ваць, што ад бы ва ец ца мэ та на кі-

ра ва ны збор і на за па шван не звес-

так пра пры ват нае жыц цё, гэ та 

ўжо пры чы на раз гля даць у спра ве 

пры кме ты скла ду зла чын ства, 

якое пра ду гле джа на ар ты ку лам 

179 Кры мі наль на га ко дэк са («Не-

за кон ны збор або рас паў сюдж-

ван не ін фар ма цыі пра пры ват нае 

жыц цё»). У гэ тым вы пад ку вы ма-

е це пра ва звяр нуц ца ў тэ ры та ры-

яль ны ор ган унут ра ных спраў з 

за явай, па фак це якой бу дзе пра-

ве дзе на пра вер ка.

У лю бым вы пад ку, перш чым 

рас па чы наць пэў ныя дзе ян ні ў 

да чы нен ні да су се да, раю па га-

ва рыць з ім і рас тлу ма чыць, што 

яго ві дэа ка ме ра вас тур буе. Толь кі 

ка лі да мо віц ца не ўдас ца, вар та 

звяр тац ца па да па мо гу ў кам пе-

тэнт ныя ор га ны.

Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня

КУ ДЫ «ГЛЯ ДЗІЦЬ» ВІ ДЭА КА МЕ РА?
Як да ка заць, што су сед со чыць за ва мі, а не за зло дзе я мі

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў 

вас уз нік лі пы тан ні юры дыч-

на га ха рак та ру, да сы лай це іх 

на наш паш то вы або элект рон-

ны ад рас sіdаrоk@zvіаzdа.bу. 

У «Пра ва вой гас цёў ні» ра зам 

са спе цы я ліс та мі Мі нюс та мы 

бу дзем шу каць на іх ад ка зы.

Мой су сед уста на віў на сва ім до ме ві дэа ка ме ру. Спа чат-

ку яна бы ла на кі ра ва на на яго ўчас так, і мы не звяр та лі на 

яе ні я кай ува гі. Ця пер жа ён па вяр нуў ка ме ру так, што яна 

«гля дзіць» на наш учас так. Нам з му жам гэ та пры чы няе 

ня зруч нас ці. Асаб лі ва мне, бо я — ін ва лід І гру пы: пас ля 

ін суль ту ў мя не па ра лі за ва ны ле вая ру ка і ле вая на га. Я з цяж кас цю 

ру ха ю ся з па лач кай.

Звяр та ла ся з гэ тым пы тан нем да на ша га ўчаст ко ва га ін спек та ра — 

той ка жа, што гэ та да пу шчаль на. Ад нак ён пра цуе ня даў на, мо жа, ча-

гось ці не ве дае? Дня мі ба чы ла па тэ ле ба чан ні пе ра да чу, дзе ка за лі, што 

нель га на кі роў ваць ві дэа ка ме ру на су се дзяў. Вель мі пра шу ад ка заць, ці 

пра віль на ро біць мой су сед з юры дыч на га пунк ту гле джан ня. Сі ту а цыя 

цяг нец ца ўжо больш за тры га ды.

М. І., вёс ка Зе ля нец, Ка рэ ліц кі ра ён.
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