
70 тра лей бу саў на аў та ном ным ха ду 

і 70 аў то бу саў па сту пяць да кан ца 

го да ў аў та пар кі Мін ска. 

Ця пер у ста лі цы функ цы я нуе 

281 марш ру т на зем на га 

па са жыр ска га транс пар ту, 

якія аб слу гоў вае дзяр жаў нае 

прад пры ем ства «Мінск транс»: 

214 аў то бус ных, 59 тра лей бус ных 

і 8 трам вай ных. Яшчэ ёсць 

43 экс прэс ныя марш ру ты пры ват ных 

пе ра воз чы каў. Пра гэ та па ве да міў 

на мес нік ды рэк та ра дзяр жаў на га 

прад пры ем ства «Ста ліч ны транс парт 

і су вязь» Анд рэй ІЛА РЫ Ё НАЎ.

— Ру хо мы са стаў у го ра дзе аб на віў ся пе-

рад ІІ Еў ра пей скі мі гуль ня мі. Пра цяг ласць 

марш рут най сет кі ця пер скла дае ча ты ры 

ты ся чы кі ла мет раў. Яна сфар мі ра ва на так, 

каб ні адзін ра ён Мін ска не за стаў ся без 

транс парт на га аб слу гоў ван ня па са жы раў. 

Вы твор чая ба за скла да ец ца з 2232 адзі-

нак — 1252 аў то бу саў, 80 элект ро бу саў, 

765 тра лей бу саў, 137 трам ва яў. Акра мя гэ-

та га, у го ра дзе на ліч ва ец ца звыш 530 кі ла-

мет раў тра лей бус ных і 63 кі ла мет раў трам-

вай ных лі ній, — рас ка заў вы сту поў ца.

Ён так са ма на га даў, што за раз пра цяг ва-

ец ца бу даў ніц тва мет ра па лі тэ на. У на ступ-

ным го дзе ча ка ец ца ад крыц цё пер шых ча-

ты рох стан цый трэ цяй лі ніі. А па куль пад зем-

ны транс парт прад стаў ле ны дзвю ма лі ні я мі, 

дзе што дня ў га дзі ны пік кур суе ка ля 

305 ва го наў з ін тэр ва лам ру ху ад дзвюх да 

трох хві лін. Пад зем ка скла да ец ца з 29 стан-

цый, яе пра цяг ласць — 37,3 кі ла мет ра. Пе-

ра воз кі вя дуц ца і цяг ні ка мі га рад скіх лі ній.

Зме ны ў марш рут ную сет ку го ра да ўно сяц-

ца, зы хо дзя чы з ана лі зу зва ро таў жы ха роў 

ста лі цы і по пы ту на пе ра воз кі. «З па чат ку го да 

ў Мін ску па ча лі функ цы я на ваць ча ты ры но выя 

аў то бус ныя марш ру ты. У рас пра цоў цы яшчэ 

два», — да даў Анд рэй Іла ры ё наў.

Сёлета спе цы я ліс ты пра вя лі 404 да сле-

да ван ні па са жыр ска га па то ку ў сет кі ста лі-

цы, па вы ні ках якіх бы ло ўне се на 11 змя нен-

няў у тра сы ру ху гра мад ска га транс пар ту. 

Акра мя та го, пла ну ец ца бу даў ніц тва но вых 

16 пры пы нач ных пунк таў.

— Ар га ні за цыя плат ных пар ко вак да па-

ма гае кі ра ваць транс парт ным па то кам у го-

ра дзе, — лі чыць га лоў ны ін жы нер дзяр-

жаў на га аб' яд нан ня «Га ра жы, аў та ста ян-

кі і пар коў кі» Пётр ПРУД НІ КАЎ.

— У ста лі цы 4,1 ты ся чы мес цаў для аў та-

ма бі ляў, на якіх не аб ход на пра во дзіць апла-

ту. Дзей ні чае 50 ад кры тых і пяць за кры тых 

ву ліч ных пар ко вак. За дзе вяць ме ся цаў 

гэтага го да кі роў цы за пла ці лі за пар коў ку 

амаль два міль ё ны руб лёў. Чыс ты пры бы так 

з улі кам вы дат каў прад пры ем ства склаў 

больш за 1,3 міль ё на руб лёў. За мі ну лы год 

кі роў цы за пла ці лі 2 міль ё ны 720 ты сяч руб-

лёў, чыс ты пры бы так склаў 1 міль ён 

678 ты сяч руб лёў, — па ве да міў вы сту поў ца.

Ён ад зна чыў, што за да ча ўвя дзен ня 

апла ты пар коў кі — па мян шэн не транс парт-

най на груз кі на ар га ні за ва ныя ўчаст кі га-

рад ской сет кі, за ха ван не эка ло гіі, бяс пе кі, 

а ўжо пас ля — атры ман не да хо ду для раз-

віц ця транс парт най інф ра струк ту ры го ра да. 

Як па каз ва юць да сле да ван ні спе цы я ліс таў, 

да ўвя дзен ня пла ты на ву ліч ных пар коў ках 

на пра цяг лы час ма шы ны па кі да лі 41 пра-

цэнт кі роў цаў, да га дзі ны — 22 пра цэн ты, 

на ча ты ры га дзі ны — 38 пра цэн таў. Пас ля 

но ва ўвя дзен няў коль касць тых, хто ад дае 

пе ра ва гу пра цяг лай пар коў цы, ска ра ці ла ся 

ўдвая, а тых, хто па кі дае аў та ма біль на га-

дзі ну, па вя лі чы ла ся да 50 пра цэн таў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фота Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
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У ШЧЫЛЬ НЫМ ТРАНС ПАРТ НЫМ ПА ТО КУ...У ШЧЫЛЬ НЫМ ТРАНС ПАРТ НЫМ ПА ТО КУ...
Кі ра ваць ім да па ма га юць плат ныя пар коў кі

Ар тэ рыі ста лі цыАр тэ рыі ста лі цы

На пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та — Дня 

аў та ма бі ліс та і да рож ні ка па зна ё мі лі ся 

з ра бо тай са май буй ной ар га ні за цыі 

гэ та га про фі лю ў кра і не — уні тар на га 

прад пры ем ства «Ра маў та дар Фрун зен-
ска га ра ё на г. Мін ска». Ад ра зу здзі ві-
ла пло шча аб слу гоў ван ня — 3 міль ё ны 
квад рат ных мет раў. По тым ра зу ме еш, 
што асаб лі ва здзіў ляц ца не вар та, бо 
Фрун зен скі ра ён ста лі цы — гэ та го-
рад у го ра дзе. Тэ ры то рыя, якую аб-
слу гоў вае прад пры ем ства, па ста ян на 
па вя ліч ва ец ца, ця пер у гас па дар чым 
рас па ра джэн ні зна хо дзяц ца эле мен ты 
доб ра ўпа рад ка ван ня, раз ме шча ныя на 
180 ву лі цах.

Сён ня УП «Ра маў та дар Фрун зен ска га ра ё-
 на г. Мін ска» — су час нае, кан ку рэн та здоль -
нае прад пры ем ства. Асноў ны кі ру нак дзей-
нас ці — вы ка нан не ра бот па ўтры ман ні ву-
ліч на-да рож най сет кі Фрун зен ска га ра ё на, 
штуч ных збу да ван няў, бя гу чым і ка пі таль-
ным ра мон це ас фаль та бе тон ных па крыц цяў, 
се так ліў не вай ка на лі за цыі.

— У су час ных умо вах у асно ве пос пе ху 
ка лек ты ву ля жыць так са ма па шы рэн не ві даў 
ака зан ня па слуг ста рон нім ар га ні за цы ям, 
па ста ян нае па вы шэн не ква лі фі ка цыі су пра-
цоў ні каў і пад тры ман не зда ро ва га мік ра клі-
ма ту, — рас каз вае на мес нік ды рэк та ра па 
ідэа ла гіч най і кад ра ва-пра ва вой ра бо це 
Але ся ГРО МА ВА. — Якасць, на дзей насць, 
па ва га, ад кры тасць, за ха ван не рэ пу та цыі, 
во пыт і пра фе сі я на лізм — тыя ка тэ го рыі, якія 
шмат га доў за да юць кі ру нак дзей нас ці на-
ша га прад пры ем ства.

А яе ка ле га, на мес нік ды рэк та ра Аляк-
сандр АЗА РКЕ ВІЧ, лі чыць, што сваю ста-
ноў чую ро лю ады гры ва юць і па ста ян ныя 

ін вес ты цыі, на кі ра ва ныя на аб наў лен не пар-

ку тэх ні кі. У ар га ні за цыі на ба лан се ця пер 

172 адзін кі тэх ні кі. Па лі валь ныя ма шы ны, 

са ма зва лы, уклад чы кі, кат кі, пы ла со сы на 

ка лё сах, «Брад веі», раз на стай ныя трак та ры 

са спе цы яль ны мі пры ста са ван ня мі, па груз-

чы кі — вя лі кая сі ла. І гас па да ры імк нуц ца 

кож ны год свой парк аб наў ляць. Ле тась за-

ку пі лі ад ра зу шэсць кам бі на ва ных да рож ных 

ма шын — «ка дэ э маў», а так са ма ўка-

тач ны ка ток. Сё ле та на бы лі ня мец кі 

ўклад чык «Воль ва», так са ма не тан ны. 

І за клю чы лі да га вор на па куп ку яшчэ 

ча ты рох адзі нак кам бі на ва най тэх ні кі.

Тэх ні ка су час ная, там, дзе па трэб на, 

пра цуе з пад клю ча най на ві га цы яй, і гэ та 

зруч на. Асаб лі ва ка лі зі мой на мя тае сне-

гу, і дыс пет ча рам не аб ход на са ры ен та-

вац ца, ку ды што на кі ра ваць. Ці май стру 

ў га ла лёд вы клі каць ма шы ны для пад-

сып кі пяс ча най су мес сю — ён ба чыць, 

дзе най блі жэй шыя, і на кі руе іх, а не з 

ін ша га кан ца не аб сяж на га ра ё на.

У комп лек се вы ра ша е мых за дач скла-

да на вы дзе ліць неш та ад но, бо ўсё важ-

нае. А най больш за трат нае — ад наў лен-

не ас фаль ту. За тое і най больш эфек тыў-

нае. З мэ тай за ха ван ня экс плу а та цый ных 

ха рак та рыс тык ас фаль та бе тон ных па-

крыц цяў ву ліц вя лі кая ўва га ў ра бо це 

ўдзя ля ец ца ра мон ту ву ліч на-да рож най 

сет кі з поў най за ме най да рож на га па лат-

на. За раз тэх но ла гі пра вод зяць экс пе ры-

мент — уклад ва юць но вае ас фаль та бе тон нае 

па крыц цё на ву лі цы Пят ра Глеб кі — ад Аль-

шэў ска га да Ма ту се ві ча — з но вы мі да баў ка-

мі, якія па він ны пры нес ці ўстой лі вы эфект у 

па вы шэн ні тэр мі наў экс плу а та цыі па крыц ця.

Ін шая спра ва, што для ўклад кі ас-

фаль ту «Ра маў та да ру» да юць 

не вя лі кі пе ры яд ча су — не-

дзе пас ля га дзі ны но чы, ка лі транс парт ужо 

не хо дзіць, і да па ло вы шос тай, ка лі ён ужо 

па чы нае пра ца ваць. І ўсё па трэб на зра біць 

хут ка і якас на. Так што тэх на ло гіі па він ны 

быць ад пра ца ва ны да дро бя зі, тэх ні ка і ма-

тэ ры я лы за га дзя вы стаў ле ны на «ніз кі 

старт», і каб кад ры ве да лі сваю спра ву дас-

ка на ла. Та кая спе цы фі ка.

Пос пех пры хо дзіць, ка лі пра цу еш ка ман-

дай, лі чаць у Фрун зен скім «Ра маў та да ры». 

Гэ та азна чае, су мес на з ад мі ніст ра цы яй ра ё -

на, вы шэй ста я чай струк ту рай — ДВА «Гар-

ра маў та дар Мін гар вы кан ка ма» і парт нёр-

 скі мі ар га ні за цы я мі. Сі ла і го нар лю бо га 

прад пры ем ства — гэ та пра фе сі я на лы, лю-

дзі, ад да ныя сва ёй спра ве, якія да та го ж 

імк нуц ца да ава ло дан ня вяр шы ня мі пра фе-

сі я на ліз му. У ка лек ты ве — 330 ча ла век, 

коль касць пе ры я дыч на рэ гу лю ец ца, зі мой 

да дат ко ва на бі ра юць лю дзей, бо па трэб на 

больш сіл на ўтры ман не. На адзін ку тэх ні кі — 

па тры кі роў цы. Май стэр ства спе цы я ліс таў, 

іх пра фе сій ныя ве ды і во пыт, ад каз насць за 

вы нік сва ёй спра вы — за лог па спя хо вай 

ра бо ты прад пры ем ства ў 

цэ лым.

Кад ры за ра бо ту тры ма юц ца. Та му не 

дзі ва, што ёсць пра цоў ныя ды нас тыі. Ска-

жам, баць ка пра цуе на па груз чы ку, а сын 

кі роў цам на смец ця во зе. (Смец це збі ра юць 

з урнаў на пры пы нач ных пунк тах.) Аль бо 

крыш ку ін шы рас клад — баць ка кі роў ца, а 

дач ка пра цуе ін жы не рам ВТА. І та кіх пры кла-

даў ха пае.

— Што це шыць — шмат пра цуе мо ла дзі, 

для яе ства ра юц ца на леж ныя ўмо вы, — рас-

каз вае Але ся Юр' еў на. — Ад кры лі спар тыў-

ную за лу, аб ста ля ва лі яе сна ра да мі, ча го, 

да рэ чы, у ка лег па куль ня ма. Да па ма га ем з

экі пі роў кай на ту рыс тыч ныя злё ты. Ёсць 

са ўна, што з на шы мі ўмо ва мі пра цы важ на. 

Най леп шыя з най леп шых ма ла дых ра бо чых 

за но сяц ца на ра ён ную ма ла дзёж ную Дош ку

го на ру по бач з бу дын кам ад мі ніст ра цыі 

ра ё на. Ад нас быў за не се ны Іван Ні ці еў-

скі, пра ца ваў на чаль ні кам участ ка па 

ра мон це да рож на га па крыц ця, за раз 

пай шоў на па вы шэн не. Да рэ чы, на ша 

ар га ні за цыя так са ма двой чы за но сі ла ся 

на ра ён ную Дош ку го на ру.

Жыц цё да во лі час та пад кід вае ка-

лек ты ву ня прос тыя сі ту а цыі. Так, у 

2012 го дзе да «Ра маў та да ра» да лу чы-

лі страт ную аў та ба зу ўпраў лен ня бы-

та во га аб слу гоў ван ня абл вы кан ка ма. 

Да вя ло ся ўклас ці ў яе «рэ ані ма цыю» 

не ма лыя срод кі, па га сіць іх стра ты, ад-

на віць там ра монт ную зо ну і бы та выя 

па мяш кан ні. Ка лек тыў ба зы за ха ва лі і 

на ват пры ня лі на ся бе іх аба вяз кі — 

гру за пе ра воз кі пра дук таў хар ча ван ня: 

ад «Бел ба ка леі», кам бі на та да школь-

на га хар ча ван ня, за во да без ал ка голь-

ных на по яў і ін шых за каз чы каў, у ка го 

атры ма ла ся вый граць тэн дар. Ма шы-

ны для пе ра воз кі аб ста ля ва ны ха ла-

дзіль ны мі ўста ноў ка мі. І зай ма ец ца 

«Ра маў та дар» гэ тым вось ужо сем га-

доў, што пры но сіць да дат ко вы пры бы так.

— Вы кон ва ю чы га лоў ную за да чу, аб слу-

гоў ва ем мік ра ра ё ны Су ха ра ва, Чыр во ны 

Бор, Ка мен ная Гор ка, ін шыя. І што год да баў-

ля ец ца не каль кі но вых ву ліц. Мы адзі ны «Ра м-

аў та дар» і адзі ны ра ён, які пры рас тае та кі мі 

вы со кі мі тэм па мі, — кан ста туе бяс спрэч ны факт 

га лоў ны ін жы нер Аляк сандр ЛІЦ КЕ ВІЧ. — 

І амаль кож ная но вая ву лі ца — пра спект. Праў-

да, ад сюль і скла да нас ці. На вуз кую ад пра-

віў дзве ма шы ны, яны ўсё ху цень ка па чыс-

цяць і па сып люць. А на на шы пра спек ты 

па трэб на ад пра віць вя лі кую бры га ду, уз бро-

е ную тэх ні кай. Пра цу юць па во сем, а то і 

дзе сяць адзі нак тэх ні кі ад на ча со ва, каб пе-

ра крыць пло шчу да ро гі. І то ў адзін бок, а 

по тым вяр та юц ца.

Пы та ем ся ў Аляк санд ра Ула дзі мі ра ві ча:

— Да стат ко ва ўспом ніць не вель мі пры-

ваб ную кар цін ку на во кал лю бо га вы шын-

на га до ма, які бу ду ец ца, ці на ват ужо за ся-

ля ец ца. А тут ад на ча со ва зда юц ца не каль-

кі да моў, цэ лыя мік ра ра ё ны. Як з усім гэ-

тым спра віц ца?

— На дае ап ты міз му, што ўсё гэ та — рух, 

а рух — жыц цё, та кая прос тая фі ла со фія 

да па ма гае нам у пра цы. І ка лі ўвод зяц ца 

да мы, на шы спе цы я ліс ты ўдзель ні ча юць у 

пры ём цы і да рог, тра ту а раў, і ліў не вай ка на-

лі за цыі ў два рах. Не па ве ры це, у нас на ба-

лан се 325 кі ла мет раў ліў неў кі. У тры ра зы 

больш, чым у су се дзяў. І сот ня мі вы мя ра ец-

ца коль касць ка ло дзе жаў, якія па трэб на 

абы сці, аб сле да ваць, пад рых та ваць да зі мы 

і са чыць за іх функ цы я на ван нем. Тыя ж са-

мыя кло па ты з пра ез джай част кай ву ліц, з 

тра ту а ра мі. На шы спе цы я ліс ты пры ма юць іх 

з вя лі кай ад каз нас цю. Бо нель га пры няць у 

экс плу а та цыю фар маль на, прос та пад пі саць 

па пе ру, бо заўт ра ўся ад каз насць ля жа на 

нас. Чым лепш пры мем, тым менш праб лем 

бу дзе по тым у жы ха роў і нас са міх.

Так жа ад каз на пры ма ец ца і сет ка 

да рог — па этап на, кож ная ву лі ца. Ця пер 

увод зяц ца но выя ву лі цы ў Су ха ра ве, па бу-

да ва на но вая да ро га ўздоўж чы гун кі, ёсць 
за ўва гі па аў то бус ных пры пын ках, бу даў ні кі 
іх уста ра ня юць.

Мы ўжо ка за лі, што каб больш эфек тыў-
на раз ві вац ца, прад пры ем ства аказ вае па-
слу гі ста рон нім ар га ні за цы ям. Та му ва ўмо-
вах жорст кай кан ку рэн цыі ста но ві шча яго 
да стат ко ва ста біль нае, што да зва ляе што-
год па вя ліч ваць аб' ёмы аказ ва е мых па слуг 

па бя гу чым ра мон це і на огул вы кон ваць па-

каз чы кі са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця, 

якія да вод зяц ца.

Пра цу юць, да рэ чы, не толь кі ў ста лі цы, а 

і на тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці. Ня даў на 

ўклад ва лі но вую да ро гу ў Пу ха ві чах, у па сёл-

ку Друж ны. Але на ста ліч ных прад пры ем-

ствах, ві даць, час цей — на за вод зе Ва ві ла ва, 

«Бел ка мун ма шы», у су во раў скім ву чы лі шчы 

да юбі лей най га да ві ны вы пус ку. За што атры-

ма лі гра ма ту ад мі ніст ра аба ро ны.

Яшчэ адзін кло пат — вы ваз бы та вых ад-

хо даў з пры пын каў. Гэ та па куль адзі ная ар-

га ні за цыя ся род род нас ных, дзе на ла джа на 

сар ці роў ка ад хо даў. Па куль уруч ную: плас-

ты ка выя ПЭТ-бу тэль кі асоб на, шкло асоб на, 

па пе ру так са ма. Спа дзя юц ца, што пад гэ тую 

па трэб ную спра ву бу дзе вы дзе ле ны смец-

ця воз.

— Бла кіт ная ма ра ўсіх ар га ні за цый, 

якія ад каз ва юць за па ра дак у на се ле ных 

пунк тах, — на ла джа нае ўза е ма дзе ян не з 

мяс цо вым на сель ніц твам.

— Тыя ві ды па слуг, якія ажыц цяў ля ем мы, 

на пра мую да ты чац ца ін та рэ саў і за па тра ба-

ван няў на сель ніц тва, та му іс нуе да стат ко ва 

цес ны кан такт, — тлу ма чыць Але ся Гро ма ва. — 

Мож на на зваць яго зва рот най су вяз зю ці 

не як інакш, але ка лі на пад ве да мас най нам 

тэ ры то рыі неш та не так, то аба вяз ко ва лю дзі 

нас зной дуць. Мы, ка неш не ж, не ся дзім і не 

ча ка ем ад іх тэ ле фа на ван ня, а пра цу ем, зай-

ма ем ся до гля дам тэ ры то рыі, пра фі лак ты-

кай, але за свое ча со вае ін фар ма ван не 

ўдзяч ны і ад ра зу рэ агу ем.

За да ём «ка мі са ру» і пы тан не пра даб ра-

чын насць.

— Ак цыі даб ра чын нас ці пра во дзім што-

год. Па ча лі яшчэ ў 2013 го дзе з да па мо гі 

дзі ця ча му до му № 5. Пра цяг ну лі да па мо гай 

сем' ям, што апы ну лі ся ў ня прос тых жыц цё-

вых сі ту а цы ях, у тым лі ку якія вы хоў ва юць 

дзя цей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі і пра-

жы ва юць на тэ ры то рыі Фрун зен ска га ра ё на. 

У рам ках даб ра чын най ак цыі на бы лі і па да-

ры лі бы та вую тэх ні ку. Пры чым да па мо гу 

аказ ва ем улас ны мі срод ка мі, якія збі ра юць 

на шы ра бот ні кі. Па пя рэд не мы бы ва ем у та кіх 

сем' ях, гу та рым, зды ма ем ві дэа сю жэт. По-

тым пра во дзім у ся бе агуль ны сход, рас каз-

ва ем, па каз ва ем ро лік. І вы ра ша ем звы чай-

ным га ла са ван нем. Пра га ла са ва лі «за» — 

зна чыць, збі ра ем срод кі і аказ ва ем па трэб-

ную да па мо гу.

Ле тась у каст рыч ні ку на пя рэ дад ні пра-

фе сій на га свя та ка лек тыў пры няў ра шэн не 

ака заць даб ра чын ную да па мо гу пры хо ду 

хра ма Свя той Жыц це па чат най Трой цы аг-

ра га рад ка Са лта наў шчы на Ня свіж ска га ра ё-

 на Слуц кай епар хіі Бе ла рус кай пра ва слаў -

най царк вы. З 2002 го да на пры ход скай 

тэ ры то рыі хра ма пра вод зяц ца што га до выя 

злё ты-ла ге ры і ме ра пры ем ствы, звя за ныя 

з вы ха ван нем, рэ абі лі та цы яй, азда раў лен-

нем дзя цей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, 

а так са ма пад лет каў з са цы яль на неўлад ка-

ва ных сем' яў, дзя цей-сі рот і ўво гу ле на ву-

чэн цаў. Для гэ та га на тэ ры то рыі пры хо да 

па бу да ва ны два лет нія і зі мо выя жы лыя до-

мі кі, лет няя ста лоў ка (тра пез ная), аб ста ля-

ва ны гуль ня выя пля цоў кі. З кож ным го дам 

коль касць удзель ні каў пры рас тае, што 

свед чыць аб за па тра ба ва нас ці і ак ту аль-

нас ці та кой ра бо ты, пад крэс лі вае су раз моў-

ніца. У рам ках даб ра чын най ак цыі прад пры-

ем ствам ва ўра чыс тай аб ста ноў цы на тэ-

ры то рыі пры хо ду па да ра ва ны лет ні до мік.

Аказ ва ец ца да па мо га шко лам ра ё на, 

спар тыў ным клу бам, сва ім ве тэ ра нам. Сё-

ле та ў маі ра бот ні кі прад пры ем ства пры ня лі 

ўдзел у ак цыі «Дзя куй за Пе ра мо гу», у рам-

ках пра вя дзен ня якой на ве да лі і па він ша ва-

лі ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны са 

свя там Пе ра мо гі, уру чы лі ім па мят ныя па да-

рун кі. З асаб лі вым хва ля ван нем су стра ка лі-

ся з на шым даў нім сяб рам Ге ро ем Са вец ка га 

Са ю за Ва сі лём Сяр ге е ві чам Мі чу ры ным, які 

ня даў на ад зна чыў 100-га до вы юбі лей.

На пя рэ дад ні свя та — Дня аў та ма бі ліс та і 

да рож ні ка — він шу ем ка лек тыў, жа да ем у 

лю бых сі ту а цы ях іс ці толь кі на пе рад і заў сё-

ды ад чу ваць ся бе ўпэў не на!

Ня хай кож ны дзень пры но сіць вам уда чу, 

ста біль насць у пра цы, ад кры вае но выя перс пек-

ты вы, ува саб ляе ў жыц цё са мыя сме лыя пла ны, 

пры мна жа ю чы ўсе да сяг нен ні і пе ра мо гі.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі 

Ула дзі мір БЯРЭЗІН, Але на ДАЎ ЖА НОК.

Здым кі Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА 

і з архіва прадпрыемства.
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«ПОС ПЕХ ПРЫ ХО ДЗІЦЬ,«ПОС ПЕХ ПРЫ ХО ДЗІЦЬ,
КА ЛІ ПРА ЦУ ЕШ КА МАН ДАЙ»КА ЛІ ПРА ЦУ ЕШ КА МАН ДАЙ»

 Дыс пет чар ская — мес ца кам п'ю тар най апра цоў кі апе ра тыў най ін фар ма цыі пра ра бо ту 
ўсіх пад раз дзя лен няў. За ра бо тай — дыс пет чар Тац ця на АМО СА ВА.

Пры го жыя ву лі цы Мін ска — твар бе ла рус кай ста лі цы. Ад каз насць за іх узор ны стан на ка лек ты ве рэ маў та да раў цаў.

На мес нік ды рэк та ра 
па ідэа ла гіч най і кад ра ва-пра ва вой ра бо це Але ся ГРО МА ВА.

Доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі ў ра ё не ву лі цы Ка зі мі раў скай.
 За штур ва лам ас фаль таў клад чы ка ма шы ніст Сяр гей ПІ ЛА ТО ВІЧ.


