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Фран цыя збі рае гро шы на ра монт 
са бо ра Па рыж скай Бо жай Ма ці

Су пра цоў ні кам эк стран ных служ баў атры ма ла-

ся ўзяць уз га ран не ў са бо ры пад свой кант роль, 

па ве да міў СNN прад стаў нік па рыж скай па лі цыі. 

Вы дан не Раrіsіеn удак лад няе, што ў бу дын ку мі ну-

лую ноч за хоў ва ла ся не каль кі ача гоў уз га ран ня.

Прэ зі дэнт Фран цыі Эма ну эль Мак рон, ка мен ту ю чы тое, што ад-

бы ло ся, за явіў: «Гор ша га ўда ло ся па збег нуць». «Дзя ку ю чы муж нас ці 

па жар ных, фа сад і дзве ве жы не аб ру шы лі ся», — ад зна чыў ён.

Як па ве дам ляе DW, ад аб ру шэн ня ўда ло ся вы ра та ваць асноў ную 

апор ную кан струк цыю, ве жы га лоў на га фа са да, а так са ма зва ны. 

Дах аб ва ліў ся на дзве трэ ці, раз бу ра ныя га дзін нік і шпіль, ва кол яко га 

раз мя шча лі ся скульп тур ныя гру пы з 12 апост алаў і ча ты рох кры ла тых 

тэт ра мор фаў — сім ва лаў еван ге ліс таў. Па шчас лі вым збе гу аб ста він 

яны бы лі ад праў ле ныя на рэ стаў ра цыю не за доў га да па жа ру і та му не 

па цяр пе лі. Па вод ле не па цвер джа най ін фар ма цыі, у са бо ры зні шча ны 

акон ныя ру жы ХІ ІІ ста год дзя. На здым ках ві даць, што ўнут ры бу ды нак 

не атры маў сур' ёз ных па шко джан няў, ал тар і крыж за ха ва лі ся.

У бу ду чы ні са бор, па абя цаў прэ зі дэнт кра і ны Эма ну эль Мак рон, 

бу дзе цал кам ад ноў ле ны. Для збо ру срод каў на гэ та ён за пус ціў між-

на род ную фанд рай зін га вую кам па нію.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка ад iмя бе ла рус ка га на ро да i ся бе 
аса бiс та вы ка заў глы бо кiя спа чу ван нi Прэ зi дэн ту Фран цыi Эма ну э лю Мак рону 
i на ро ду гэ тай кра i ны ў су вя зi з раз бу раль ным па жа рам ў са бо ры Па рыж скай 
Бо жай Ма цi. Пра гэ та Бел ТА па ве да мi лi ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра. Кi раў-

нiк дзяр жа вы пад крэс лiў, што па ве дам лен не 

аб гэ тым зда рэн нi шка да ван нем i смут кам 

ад гук ну ла ся ў бе ла рус кiм гра мад стве. «Па-

дзя ля ем з фран цуз скiм на ро дам го рыч ад 

вя лi кай стра ты, якая спа сцiг ла ўсiх хрыс цi я н 

i мiж на род ную су поль насць, i спа дзя ём ся на 

хут кае ад наў лен не гэ та га вы дат на га пом нi ка 

су свет най ар хi тэк ту ры», — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Плат ныя скры жа ван ні мо гуць з'я віц ца 
ў га ра дах Ра сіі

Та кая ме ра, на дум ку экс пер таў На цы я наль най тэх на ла гіч най іні цы-

я ты вы (НТІ) «Аў та нэт», у ней кай сту пе ні змо жа вы ра шыць праб ле му 

за то раў у буй ных ра сій скіх на се ле ных пунк тах.

«Лю дзі ста нуць пла на ваць свае па езд кі, і част ка кі роў цаў абя рэ 

аль тэр на тыў ны шлях, які бу дзе, хут чэй за ўсё, больш доў гі, чым ка лі 

пра ехаць па плат ным марш ру це», — лі чаць у «Аў та нэ це». Пры гэ тым 

пра езд па тых ці ін шых скры жа ван нях бу дзе плат ны не ўвесь час, а ў 

пэў ныя га дзі ны — змян шэн не тра фі ку ў гэ ты час на 10 % да зво ліць ін-

шым кі роў цам, якія за пла ці лі за пра езд, пра ехаць скры жа ван не хут чэй. 

Каб пра ве рыць свае тэ а рэ тыч ныя вы клад кі, у ад ным з га ра доў Ра сіі ў 

2020 го дзе бу дзе пра ве дзе ны экс пе ры мент.

«Аў та ма біль ны за тор азна чае да дат ко вы рас ход бен зі ну, да дат ко вую 

амар ты за цыю транс пар ту, па ру шэн ні ў ра бо чым гра фі ку лю дзей, якія 

за тры ма лі ся на да ро зе», — кан ста та ва лі спе цы я ліс ты.

Япон скія на ву коў цы рас пра цоў ва юць ме ню 
для хар ча ван ня ка ла ні за та раў Ме ся ца

Спе цы я ліс ты Япон ска га агенц тва аэ ра кас міч ных да сле да ван няў 

(JАХА) су мес на са сва і мі парт нё ра мі ма юць на мер рас пра ца ваць спе-

цы яль ную ежу для бу ду чых экс пе ды цый на Ме сяц, каб лю дзі змаг лі 

атрым лі ваць там паў на вар тас нае і раз на стай нае хар ча ван не ў хо дзе 

пра цяг ла га зна хо джан ня. Пра гэ та па ве дам ляе га зе та Аsаhі.

Мяр ку ец ца, што паў на вар тас нае ме ню бу дзе да ступ на на Ме ся цы 

ары ен ці ро вач на да 2040 го да, ка лі там пач не пра ца ваць ад на ці больш 

па ста ян ных стан цый. Галоўная ідэя за клю ча ец ца ў тым, каб вы раб ляць 

асноў ны аб'ём пра дук таў не па срэд на на спа да рож ні ку і толь кі част ку 

за во зіць не па срэд на з Зям лі.

У якас ці пра та ты паў страў, якія мож на бу дзе па каш та ваць на Ме-

ся цы праз 20 га доў, JАХА прад ста ві ла стэйк са штуч на вы га да ва ных 

яла віч ных і ку ры ных кле так, крэм-суп з во да рас цяў і су шы.
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ЛІЧ БА ДНЯ

1886
асо бін на ліч вае на сён ня 
ў кра і не па пу ля цыя 
зуб роў — з 2017 го да 
іх коль касць вы рас ла 
на 107 (на 6 %). 
У кра і не ство ра на 
11 мік ра па пу ля цый зуб ра. 
Больш за ўсё зуб роў 
у Бе ла веж скай (567), 
Асі по віц кай (456) і Азёр скай 
(315) мік ра па пу ля цы ях. Зубр 
мае ста тус «ад наў ляль на га 
ві ду», уклю ча ны ў Чыр во ны 
спіс Між на род на га 
са ю за ахо вы пры ро ды 
(Між на род ную Чыр во ную 
кні гу), Чыр во ныя кні гі Ра сіі, 
Поль шчы, Укра і ны, Літ вы. 
У Бе ла ру сі з 1946 го да 
зубр зна хо дзіц ца пад 
ахо вай. У Кан цэп цыі 
за ха ван ня і ўстой лі ва га 
вы ка ры стан ня зуб роў 
у Бе ла ру сі бы ла па стаў ле на 
за да ча па за бес пя чэн ні 
да лей ша га рос ту 
і ста бі лі за цыі коль кас ці 
бе ла рус кай па пу ля цыі 
на ўзроў ні, які га ран туе 
яе доў га тэр мі но вае 
вы жы ван не, — 1500 асо бін.
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• Ганд лё вым прад стаў-

ні ком Ра сіі ў Бе ла ру сі пры-

зна ча ны Юрый За ла та роў.

• У Бе ла ру сі ад кры ва-

юць но вую ІT-ва кан сію, дзе 

трэ ба ду маць, як ха кер.

• На ва груд скую швей-

ную фаб ры ку «Бел Крэ-

да» ча кае ма дэр ні за цыя. 

Прад пры ем ства бу дзе вы-

раб ляць шы ро кі асар ты-

мент муж чын ска га адзен ня 

(кас цю мы, пін жа кі, шта ны) 

з тка нін Super ААТ «Кам-

воль».

• «Ра са там» га то вы 

аказ ваць да па мо гу ў 

экс плу а та цыі Бе лА ЭС 

пас ля за вяр шэн ня яе 

бу даў ніц тва.

• Пунк ты ве ла пра ка-

ту ад кры юц ца ў Мін ску з 

19 кра са ві ка. Мож на бу дзе 

аран да ваць і дзі ця чыя ма-

дэ лі, а так са ма да дат ко вы 

ін вен тар (ве ла крэс лы, ве-

ла за мкі, на бо ры аба ро ны, 

ро лі кі, га рад скія са ма ка ты, 

дзі ця чыя элект ра ма бі лі).

КОРАТКА
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Па ча так 1970-х стаў у га рад ской за-

бу до ве Бе ла ру сі пе ра лом ным ча сам. 

Дзя ку ю чы та му, што ўда ло ся на ла-

дзіць ма са вую вы твор часць ліф таў, 

жы лыя да мы пе ра адо ле лі даў ні бар'-

ер у пяць па вер хаў і па ча лі рас ці ўго-

ру. Але, як і лю бы ме ха нізм, пад' ём-

ні кі ма юць свой нар ма тыў ны тэр мін 

экс плу а та цыі. Для ліф таў са вец кай 

вы твор час ці ён скла дае 25 га доў. 

Але аў та ра гэ тых рад коў яшчэ не так 

даў но да ква тэ ры пад ні маў агрэ гат, 

які раз мя няў 40 га доў. А час ця ком ён 

і ўво гу ле ішоў уверх пеш шу во сем 

па вер хаў, па коль кі ліфт чар го вы раз 

ла маў ся.

— Яшчэ не так даў но тэм пы за ме ны 

ліф таў бы лі ў кра і не вель мі ма руд ныя, — 

ад зна чае на чаль нік упраў лен ня на гля ду 

за бяс пе кай пад' ём ных збу да ван няў і 

ат рак цы ё наў Дзярж пра мнаг ля да Пётр 

КЛІМ КО. — На прык лад, у 2015 го дзе ў нас 

за рэ гіст ра ва на 41 ты ся ча па са жыр скіх ліф-

таў. 14 ты сяч з іх яшчэ та ды «ад' ез дзі лі» 

сваю чвэрць ста год дзя. У пла нах на за ме ну 

ста я ла ўся го... 431 ма шы на, а ўда ло ся аб-

на віць толь кі 347 пад' ём ні каў. То бы ло ўся го 

2,5 пра цэн та ад агуль най коль кас ці зно ша-

на га пар ку. Пры чы на, як бы гэ та тры ві яль на 

ні гу ча ла, была ў гро шах. А дак лад ней ка-

жу чы, у іх хра ніч ным не да хопе. Ка лі ўзяць 

стан дарт ны дзе вя ці па вяр хо вік, то кошт но-

ва га ліф та ра зам з ра бо тай па дэ ман та жы 

ста ро га і ўста ноў цы но ва га да ся гае су мы 

пры клад на ў 50 ты сяч руб лёў. Але чым дом 

вы шэй шы, тым і кошт боль шы. А ка лі дом 

да ся гае ў вы шы ню 12 па вер хаў, то ў пад' ез-

дзе ўжо па він ны ста яць два ліф ты.

Так бы і пра цяг ва ла ся гэ тае ва ла во джан-

не не вя до ма коль кі, ка лі б не быў пры ня ты 

тэх ніч ны рэг ла мент Мыт на га са ю за «Бяс пе-

ка ліф таў». У ім пра пі са на дак лад нае па тра-

ба ван не: ка лі ліфт на мо мант на быц ця сі лы 

вы шэй зга да ным да ку мен там ужо ад слу жыў 

свой нар ма тыў ны тэр мін, то яго не аб ход на 

пры вес ці ў ад па вед насць з гэ тым рэг ла мен-

там. Пра сцей ка жу чы, за мя ніць. Кроп кай 

ад лі ку ста ла 15 лю та га 2013 го да. На вы-

ка нан не рэг ла мен ту ад во дзіц ца сем га доў. 

Ме на ві та та му ў Бе ла ру сі і бы ла пры ня та 

пад пра гра ма «Бяс печ ны ліфт», якая ўва хо-

дзіць у дзяр жаў ную пра гра му «Кам форт нае 

жыл лё і спры яль нае ася род дзе» 

на 2016—2020 га ды.

АСЦЯ РОЖ НА, 
ДЗВЕ РЫ ЗА ЧЫ НЯ ЮЦ ЦА
На коль кі хут ка ў Бе ла ру сі мя ня юц ца ліф ты?

Вя лі кі пе ра пы накВя лі кі пе ра пы нак

Ці лёг ка быць ма ла дым... 
ды рэк та рам шко лы?

Пос пех уста но вы аду ка цыі — за слу га пед ка лек ты ву, 
а ня ўда ча — па мыл ка яе кі раў ні ка

«Што я ад чуў, ка лі мне пра па на ва лі ўзна ча ліць уста но ву аду ка цыі, 

апі саць цяж ка. З ча го па чаць і як? Я рэ аль на гля дзеў на рэ чы і ра зу меў, 

што гэ та вя лі кая ад каз насць пе рад вуч ня мі, баць ка мі, ка ле га мі. А ці 

зма гу я кі ра ваць? Ці здо лею па вес ці за са бой ка лек тыў? — па дзя ліў ся 

сва і мі дум ка мі і су мнен ня мі ды рэк тар Ліц вян ска га ву чэб на-пе да га-

гіч на га комп лек су дзі ця чы сад — ба за вая шко ла Уз дзен ска га ра ё на 

Ана толь АТРА ХО ВІЧ. — Пер шыя дні кі раў ніц кай дзей нас ці да па маг лі 

мне зра зу мець, што кі ра ваць — не толь кі вель мі ад каз на, але і ці ка ва. 

Быць ды рэк та рам — зна чыць, шмат пра ца ваць, пра ца ваць над са бой, 

зна хо дзіць па ды хо ды да вуч няў, баць коў, пе да го гаў. Кі раў нік у су час ных 

умо вах па ві нен быць на ту рай, здоль най пе ра адоль ваць стэ рэа ты пы 

і зна хо дзіць не тра ды цый ныя шля хі вы ра шэн ня праб лем, якія ста яць 

пе рад уста но вай».

Ана толь Атра хо віч і яшчэ 22 кі раў ні кі-«на ва бран цы», якія ма юць стаж ра бо ты на 

кі ру ю чай па са дзе да пя ці га доў, ста лі ўдзель ні ка мі кон кур су «Ма ла ды ды рэк тар», 

што быў ар га ні за ва ны на Мін шчы не ся род кі раў ні коў уста ноў агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі га лоў ным упраў лен нем па аду ка цыі Мінск ага абл вы кан ка ма, Мін скім аб-

лас ным ін сты ту там раз віц ця аду ка цыі і аб лас ным ка мі тэ там Бе ла рус ка га 

праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі.

На да ро гах кра і ны за апош нія 

два нац цаць га доў ура та ва на 

больш за 1 200 жыц цяў. Ты ся ча 

дзвес це ча ла век мо гуць ад зна чаць 

дру гі дзень на ра джэн ня. 

Праў да, не заў сё ды мы ве да ем, 

хто аба ра ніў нас ад п'я на га 

кі роў цы, на па ло ха на га ла ся ці 

ўчаст ка з дрэн най бач нас цю. 

Дзяр жаў та інс пек цыя кі ру ец ца 

прын цы пам «лепш па пя рэ дзіць, 

чым по тым ля чыць».

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

НА СА МА КА ЦЕ? 
ЗНА ЧЫЦЬ, ПЕ ША ХОД

Як пла ну ец ца змя ніць 
Пра ві лы да рож на га ру ху

ШЧАС ЛІ ВА ДА ЕХАЦЬ ДА ДО МУ
Як па ве да міў на па ся джэн ні круг ла га ста ла 

«Удас ка на лен не пра ва во га рэ гу ля ван ня бяс-

печ нас ці да рож на га ру ху» ў Па ла це прад стаў-

ні коў на чаль нік упраў лен ня Дзяр жаў та інс-

пек цыі мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі Дзміт рый 

КАР ЗЮК, дзя ку ю чы ўзмац нен ню жорст кас ці ад-

каз нас ці не цвя ро зых кі роў цаў коль касць п'я ніц за 

ру лём ска ра ці ла ся ў два з па ло вай ра зы — да 

двац ца ці ты сяч. Пас ля ўвя дзен ня ад мі ніст ра-

цый на га арыш ту за паў тор ную яз ду без пра ва 

кі ра ван ня транс парт ным срод кам сё ле та да ад-

каз нас ці пры цяг ну лі на 42 % менш бе ла ру саў, на 

15 % менш за рэ гіст ра ва на да рож на-транс парт-

ных зда рэн няў, на 17 % менш ча ла век за гі ну ла. 

«ДАІ не кар ны ор ган. Асноў ная на ша за да ча — 

ства рыць та кія ўмо вы, пры якіх кі роў цам бу дзе 

не маг чы ма па ру шыць пра ві лы. Жорст ка? Маг-

чы ма. Але тое, што да ты чыц ца жыц цяў, на пэў на, 

па він на быць жорст ка», — ад зна чыў 

на чаль нік упраў лен ня.
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ВЫ ХАД 
НА НО ВЫ ЎЗРО ВЕНЬ

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы 
з афі цый ным ві зі там на ве даў Тур цыю

Пе рагаворы прэ зі дэн таў дзвюх кра ін прай шлі ў Бе лым па ла цы ў Ан ка-

ры — афі цый най рэ зі дэн цыі Рэ джэ па Та і па Эр да га на. Бе ла рус ка га лі да-

ра пры ня лі з на цы я наль ным ка ла ры там: на пад' ез дзе кар тэж Аляк санд-

ра Лу ка шэн кі су стрэ ла ка ва ле рыя з 40 кон ні каў, якія су пра ва дзі лі яго да 

га лоў най па ла ца вай бра мы.

Спа чат ку су стрэ ча прай шла ў вуз кім фар ма це, за тым да кі раў ні коў дзяр жаў 

да лу чы лі ся чле ны прад стаў ні чых дэ ле га цый.

Па вы ні ках пе ра га во раў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў жур-

на ліс там, што бе ла рус ка-ту рэц кія ад но сі ны вы хо дзяць на но вы ўзро вень. «На ша 

су стрэ ча па кла ла па ча так но ва га ўзроў ню ўза е ма ад но сін ва ўсіх сфе рах. Га лоў нае 

ця пер про філь ным мі ніст рам, ура ду вы ка наць на шы да моў ле нас ці. Мяр кую, што 

ця пе раш ні ўзро вень раз віц ця на ша га парт нёр ства да зва ляе нам ста віць яшчэ 

больш ам бі цый ныя мэ ты», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад крэс ліў, што Тур цыя — адзін з клю ча вых парт нё раў 

Бе ла ру сі ў рэ гі ё не, уза е ма дзе ян ню з гэ тай кра і най на да ец ца вя лі кае зна чэн не. 

Ён ад зна чыў, што пер шы афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та Тур цыі ў Мінск у ліс та па дзе 

2016 года ад крыў но вую ста рон ку ў гіс то рыі бе ла рус ка-ту рэц кіх ад но сін. «Та ды 

быў да дзе ны пры кмет ны ім пульс па лі тыч на му, эка на міч на му, куль тур на му, гу ма-

ні тар на му су пра цоў ніц тву. Гэ та быў вы бух ны крок, які на даў сур' ёз ную ды на мі ку 

на шым ад но сі нам», — за явіў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што пад час пе ра га во раў ба кі «ад кры та і кан-

струк тыў на аб мер ка ва лі ўвесь спектр важ ных тэм двух ба ко ва га па рад ку дня». 

Быў ад зна ча ны па зі тыў ны і плён ны дыя лог па між кра і на мі. «У па лі тыч най сфе ры 

ў нас ня ма аб са лют на ні я кіх роз на га лос сяў, у тым лі ку па най важ ней шых між на-

род ных пы тан нях. На шы пунк ты гле джан ня аб са лют на су па да юць», — заўважыў 

Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ас но вай бе ла рус ка-ту рэц ка га су пра цоў ніц тва 

з'яў ля ец ца эка но мі ка. Ба кі пад час перагавораў вы зна чы лі пры яры тэт ныя на прам кі 

ў га лі не ганд лю і ін вес ты цый, аб мер ка ва лі перс пек ты вы рэа лі за цыі су мес ных пра-

ек таў у ма шы на бу да ван ні, сель скай гас па дар цы, бу даў ніц тве, фі нан сах, хі міч най 

і лёг кай пра мыс ло вас ці.

«Доб ра, што ад прос та га ганд лю мы па сту по ва пе ра хо дзім да больш пра су-

ну тай фор мы эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня — пра мыс ло вай ка а пе ра цыі. Збор ка 

трак та роў МТЗ у Тур цыі свед чыць пра на шы сур' ёз ныя на ме ры на гэ тым кі рун ку. 

Ра зам бу дзем пра ца ваць над ана ла гіч ны мі пра ек та мі па ін шых ві дах бе ла рус кай 

тэх ні кі», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

У ін дуст ры яль най зо не «Кы рык ка ле» ў 80 км ад Ан ка ры ў кра са ві ку быў са бра ны 

пер шы бе ла рус кі трак тар. Пе рад перагаворамі яго пра дэ ман стра ва лі Аляк санд-

ру Лу ка шэн ку. Збо рач ную вы твор часць трак та ра BELARUS у Тур цыі пла ну ец ца 

за пус ціць у лі пе ні. Пад трым ку аказ вае азер бай джан скі бок. «Мы гэ та зра бі лі з 

апя рэ джан нем ра зам з на шы мі ту рэц кі мі сяб ра мі і прад стаў ні ка мі Азер бай джа-

на. Вель мі ці ка вая фор ма. Ду маю, што ня шмат та кіх пры кла даў у све це, ка лі па 

бе ла рус кіх тэх на ло гі ях мы па ча лі вы твор часць у ад ной з кра ін, а по тым ра зам 

прый шлі ў дру жа люб ную Бе ла ру сі і Азер бай джа ну Тур цыю», — за ўва жыў кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы.

Асоб ная ўва га на перагаворах бы ла адда дзе на пы тан ням сты му ля ван ня ганд лё-

ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва. У іх лі ку — ап ты мі за цыя ла гіс тыч ных марш ру таў 

пры ар га ні за цыі да стаў кі гру заў, пра цяг ра бо ты па ства рэн ні ў Бе ла ру сі бан ка з 

ту рэц кім ка пі та лам, ла ка лі за цыя су мес ных вы твор час цяў на тэ ры то рыі дзвюх 

кра ін. «Мы ча ка ем ваш банк у Бе ла ру сі. Га то выя да та го, каб вы маг лі на быць 

бе ла рус кі банк або ўвай сці ў ка пі тал ней ка га бе ла рус ка га бан ка», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла русь так са ма за ці каў ле на ў да лей шым па шы рэн ні кан так таў у сфе рах 

тэх на ло гій, іна ва цый, аду ка цыі і мае на мер на рошч ваць уза е ма дзе ян не ў га лі не 

су мес ных на ву ко вых рас пра цо вак, ака дэ міч ных пра грам, аб ме ну сту-

дэн та мі і вы клад чы ка мі вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў.

Фё дар КА РА ЛЕ ВІЧ — пра раб Мінск ага бу-

даў ні ча га ўпраў лен ня №128, якое спе цы я лі зу-

ец ца на пра клад цы цеп ла ма гіст ра ляў. Дзе сяць 

га доў та му ён скон чыў БНТУ і ад та го ча су 

пра цуе ў зла джа най ка ман дзе ра бо чых і ін жы-

нер на-тэх ніч ных упраў лен цаў — пра клад вае 

су час ныя цеп ла ма гіст ра лі ў но вых, яшчэ не 

аб жы тых, мік ра ра ё нах, бу дуе ін жы нер ныя сет-

кі ў шмат функ цы я наль ных комп лек сах, ро біць 

кант роль і за ме ну ста рых цеп ла трас. Гэ ты мі 

дня мі ма ла ды пра раб за ня ты на пра клад цы 

ма гіст раль ных се так для шмат па вяр хо ві каў, 

якія ўзво дзяц ца ўздоўж ста ліч най ву лі цы 

Аэ ра дром ная.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К, фота аўтара.

МА ГІСТ РАЛЬ НЫЯ 
ДА ЛЯ ГЛЯ ДЫДА ЛЯ ГЛЯ ДЫ
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