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«Жы вём, ні бы на вост ра ве... Зі мой да ро гу 
за мя тае сне гам, а чыс ціць не над та 
хо чуць, а ка лі і чыс цяць, то ў апош нюю 
чар гу. За ўсю зі му да ро гу ні ра зу не 
па сы па лі ў га ла лёд пяс ком. А тут жа ў 
адзін бок кру тая га ра, і пад' ехаць вель мі 
цяж ка. Ку ды ні пі шам — ад каз адзін: «Не!»

Гэ та ліст з рэ дак цый най пош ты, які 
больш на гад вае крык рос па чы. Да 
«Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня» звяр ну ла ся 
Ала Суз да ле ва, жы хар ка вёс кі 
Тур каў шчы на Ва ло жын ска га ра ё на. Гэ та 
41 км ад Мін ска, ка лі ехаць на праст кі. 
Але най ка ра цей шы шлях — не заў сё ды 
пра мая лі нія. Бо тое, што на кар це 
з'яў ля ец ца да ро гай, на мес цы мо жа 
ака зац ца не пра лаз ным без да рож жам...

Вяс коў цы і дач ні кі
Не ўсе служ бо выя асо бы ідуць на кан-

такт з прэ сай, ка лі спра ва да ты чыць скар-
гаў. Але кі раў ніц тва ДРБУ №167 ах вот на 
па га дзі ла ся пра ка мен та ваць сі ту а цыю. 
І вось ра зам з Ула дзі мі рам Са еві чам, 
кі раў ні ком упраў лен ня, мы вы ву ча ем 
кар ту. Тур каў шчы на ту ліц ца да краю 
Ва ло жын ска га ра ё на. Ад рай цэнт ра да 
цэнт ра сель са ве та — аг ра га рад ка Ра каў — 
пра кла дзе ны ас фальт. Ад туль да Тур каў-
шчы ны част ко ва ля жыць ас фаль та бе тон, 
а мес ца мі — гра вій. А за Тур каў шчы най — 
са да вод чае та ва рыст ва «Крыш таль». І 
аку рат па між вёс кай і дач ным па сёл кам 
пра ля гае дарога Н-8345, што на кар це 
па зна ча на як «гра вій ка». Пра цяг ласць 

праб лем на га ўчаст ка — 1,4 км. Хоць у 
чым праб ле ма? Аў та кра ма і «хут кая» хо-
дзяць з бо ку Ра ка ва, а не са да вод ча га та-
ва рыст ва. А па са мой Тур каў шчы не на ват 
ідзе ас фаль та ва ны ўчас так пра цяг лас цю 
300 мет раў.

«Ве да е це, коль кі ў нас да рог на ба лан се? 
1230 км! — рас каз вае Ула дзі мір Са евіч. — І 
з іх 565 км — «грун тоў кі» і «гра вій кі». За-
ўваж це: гэ та не глу хія пра сёл кі, а да ро гі, 
які мі ак тыў на ка рыс та юц ца. Рух вель мі ін-

тэн сіў ны, бо ў на шым ра ё не 425 на се ле ных 
пунк таў. І клас ці паў сюль ас фаль та бе тон — 
эка на міч на не апраў да на. Та му нар ма ты-
вы да зва ля юць мець гра вій нае па крыц цё 
на дру га рад ных да ро гах. Па вер це, гэ та не 
най гор шы ва ры янт! Ка лі «гра вій ку» свое-
ча со ва аб слу гоў ваць, па ёй да во лі зруч на 
ез дзіць».

Па вод ле слоў на чаль ні ка ДРБУ, 
мяс цо выя жы ха ры ста вяц ца да 
сі ту а цыі з ра зу мен нем.

ЗВА РОТ У РЭ ДАК ЦЫЮ

ДА РО ГА ЖЫЦ ЦЯДА РО ГА ЖЫЦ ЦЯ
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У Го ме лі ад бы ло ся вы яз ное па ся джэн не Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні. Дэ пу та ты на прак ты цы вы ву ча лі дзе ян не нор маў 
за ко наў, якія да ты чац ца так зва ных чар но быль скіх праб лем. 
Раз мо ва — пра за кон «Аб ра ды я цый най бяс пе цы на сель ніц тва», 
які быў пры ня ты ў 1998 го дзе, і «Аб рэ жы ме тэ ры то рый, 
якія пад верг лі ся ра дые актыў на му за брудж ван ню ў вы ні ку 
ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС».

Сён ня ні хто не ад маў ляе, што чар но быль ская тра ге дыя ака за-
ла вель мі знач ны ўплыў на жыц цё лю дзей ва ўсіх кі рун ках. Але ж 
час эмо цый даў но мі нуў. 30 га доў з мо ман ту тра ге дыі — не толь кі 
да та. Гэ та ліч ба су па дае з пе ры я дам паў рас па ду цэ зію-137. І та му 
на ву коў цы га во раць пра ін шы пе ры яд жыц ця, а зна чыць, і час 
для пе ра асэн са ван ня «чар но быль скіх» за ко наў.

За 30 га доў бы ло мно га зроб ле на ў ме жах Дзяр жаў ных пра-

грам па пе ра адо лен ні на ступ стваў ка та стро фы на Чар но быль скай 

АЭС. І сён ня не пе ра больш ван нем бу дзе ска заць, што кра і на да-

стат ко ва па спя хо ва спраў ля ец ца з на ступ ства мі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня на ва коль на га ася род дзя.

Пад час на вед ван ня Ін сты ту та ра ды я ло гіі і Ін сты ту та ле су На-

цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, а так са ма Рэс пуб лі кан ска га 

на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра ра ды я цый най ме ды цы ны і эка-

ло гіі ча ла ве ка ўдзель ні кі вы яз но га па ся джэн ня аб мяр коў ва лі 

ро лю на ву кі ў ад ра джэн ні і са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці 
рэ гі ё наў, вя дзен не ляс ной гас па дар кі ва ўмо вах ра дые ак тыў-
на га за брудж ван ня, до свед пра цы па ды яг нос ты цы і 
рэ абі лі та цыі гра ма дзян, што па цяр пе лі ад на ступ стваў 
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Ка рэк ці роў ку «чар но быль скіх» за ко наў з улі кам мер ка ван няў на ву коў цаў 
і на сель ніц тва пра па ну юць зра біць чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі
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