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А ліх та ры — цьмя ныя
Ува гу на праб ле му звяр нуў ужо 

доб ра зна ё мы па па пя рэд ніх пуб -

лі ка цы ях стар шы ня мік ра зо ны 

Ві таль Гар дзе еў. У роз ны час мы з

прын цы по вым ак ты віс там зма га лі-

ся за да рож нае па крыц цё на ву лі цы 

Крас на дар скай, су праць смет ні ка на 

тэ ры то рыі ту тэй шай уста но вы аду-

ка цыі — на сён ня ўсе не да хо пы лік-

ві да ва ныя. І вось Ві таль Гар дзе еў 

зноў па тэ ле фа на ваў у га зе ту. За-

пэў ніў, што ўжо ска рыс таў ся ўсі мі ін-

шы мі спо са ба мі дамагчыся праў ды.

— Ад но спа дзя ван не на вас, — 

ка жа ён. — Ка лі б гэ та бы ло ле та, 

мы маг чы ма, не ста лі б так ра шу ча 

дзей ні чаць. Але ж за дзя цей страш-

на, якія па змроч ных ву лі цах да моў 

ідуць. Ця пер жа пас ля пя ці ўжо цём-

на. Я не ка жу пра тых, хто па аба-

вяз ку служ бы вяр та ец ца з нач ной 

зме ны. Тут на огул толь кі ўлас ны 

ліх та рык і вы ру чае.

Са праў ды, зі мо вы дзень ка рот кі, 

а па ву лі цах пры ват на га сек та ра гу-

ляць у цем ры вель мі не бяс печ на. 

Са мі ра зу ме е це, на ват у го ра дзе 

гэ та амаль што вёс ка, дзе рэд ка 

су стрэ неш тра ту а ры. Ву лі ца Вал га-

град ская — не вы клю чэн не. На шым 

чы та чам яна ўжо кры ху зна ё мая: не-

каль кі га доў та му ак ты віст пры во-

дзіў нас сю ды па ка заць ар ха іч ныя 

драў ля ныя свет ла выя апо ры. Трэ ба 

ад зна чыць, што пры ем ныя зме ны 

ўсё ж та кі ад бы лі ся. За мест драў-

ля ных слу поў ста яць но выя — жа-

ле за бе тон ныя. Не за да во ле насць 

вы клі кае толь кі тое, што свя ціль ні 

на іх праз ад ну. На вош та пус тыя 

слу пы — не зра зу ме ла. Жы ха ры 

так са ма не ў кур се. Толь кі смя юц-

ца, маў ляў, ка му наль ні кі пад рых-

та ва лі за па сныя на той вы па дак, 

ка лі пер шыя вый дуць са строю. 

За тое праб лем з асвят лен нем 

спа чат ку не бы ло. Апо ры амаль 

у два ра зы вы шэй шыя за драў ля-

ныя, лям пач кі на іх свят ло ды ёд-

ныя — све цяць якас на і да лё ка. 

Але ра да ва лі ся ня доў га.

— У чэр ве ні бы ла на валь ні ца, 

і ўсе ліх та ры па гас лі, — уз ды хае 

Ві таль Фё да ра віч. — Кі раў нік прад-

пры ем ства «Гарс вят ло» су па ко іў, 

што яны ўсё ад ра ман ту юць і мы 

зноў бу дзем са свят лом. Але праз 

ме сяц ска за лі, што ад ра ман та ваць 

не атры ма ла ся, і лям пач кі част ко-

ва за мя ні лі ін шы мі — цьмя ны мі.

Лыж ка дзёг цю
Цал кам вы пра віць сі ту а цыю ні-

хто не спя шаў ся, і Ві таль Гар дзе еў 

на га даў аб праб ле ме на су стрэ чы з 

жы ха ра мі ра ё на, дзе акра мя ды рэк-

та ра прад пры ем ства «Гарс вят ло» 

Аляк санд ра Па шке ві ча пры сут ні чаў 

яшчэ і кі раў нік ад мі ніст ра цыі ра ё на 

Аляк сей Ба гай чук. Ды рэк тар ка му-

наль на га прад пры ем ства даў сло-

ва, што праб ле му вы ра шыць. Вось 

толь кі ка лі, не ўдак лад ніў.

Пе ра піс кі ў Ві та ля Фё да ра ві ча — 

цэ лы том: тут і пра да ро гі, і пра ап-

тэ ку, і пра кі ёск «Та ба кер ка», і пра 

пе ша ход ны пе ра ход. Ві таль Гар дзе еў 

не лю біць, ка лі на яго тэ ры то рыі ня ма 

па рад ку. Па куль шу кае па трэб ныя 

па пе ры, дае не вя лі кія ка мен та рыі на

ін шыя тэ мы. Пе ра нес ці цы га рэт ны 

кі ёск не атры ма ла ся, маў ляў, там усё 

па за ко не. А вось па мяш кан не пад 

ап тэ ку ўсё яшчэ пра цяг ва юць шу-

каць. Най блі жэй шая на чы гу нач ным 

вак за ле, а гэ та не каль кі пры пын каў 

на тра лей бу се.

На рэш це па пе ра зной дзе на. На 

афі цый ным блан ку на пі са на, што 

ўчас так да ро гі ад Вал га град скай да 

Адэ скай асвет ляць да 1 каст рыч ні-

ка. На ка лен да ры ўжо сне жань, а 

ка му наль ні кі маў чаць. Лю дзей та-

кія ад но сі ны толь кі раз драж ня юць. І 

яны не са ро ме юц ца пра гэ та ка заць 

услых.

— Да най блі жэй шай ву лі цы Адэ-

скай уся го не дзе 125 мет раў. Зда-

ва ла ся б, коль кі там та го ка бе лю 

па трэб на, каб за бяс пе чыць свят ло, 

але на прад пры ем стве ад каз ва-

юць: ка бе лю ня ма і гро шай на яго 

так са ма, — бя дуе стар шы ня мік ра -

зо ны. — Вось і атрым лі ва ец ца, што 

мы хоць і не та кая ад да ле ная ўскра-

і на, а жы вём, як у ка мен ным ве ку. 

А тыя лям пач кі, што па мя ня лі, ледзь 

све цяць. Ра ней у нас бы лі якас ныя 

свят ло ды ёд ныя, а ця пер ней кія не-

зра зу ме лыя. Для іх гэ тыя жа ле за-

бе тон ныя слу пы за над та вы со кія. 

Лям пач ка га рыць, але ад яе ні я кай 

ка рыс ці.

Прын цы по вы стар шы ня мік ра-

зо ны ва юе за асвят лен не род най 

Ча па еў кі ўжо паў го да.

— За ста ло ся шэсць ліх та роў са 

свят ло ды ёд ны мі лям пач ка мі, ас тат-

нія слу пы або бяз дзей ні ча юць, або 

на іх звы чай ныя лям пач кі. Уся го на 

ву лі цы пры бліз на 14 ліх та роў, — 

ка жа ён.

— Гэ та здзек ней кі, — не ха вае 

свай го гне ву ту тэй шая жы хар ка, 

якая па жа да ла за стац ца не вя до-

май. — І зва ні лі, і пі са лі — ні я кай 

рэ ак цыі.

— Лям пач кі цьмя ныя, ні чо га не ві-

даць, — абу ра ец ца яшчэ ад на жан-

чы на. — У па чат ку Вал га град скай 

аба вяз ко ва трэ ба ліх тар па ста віць. 

А тое з ле та ка та ва сія цяг нец ца. 

Адзін слуп па ста ві лі, і той на хі ле ны. 

Унуч ка, сын пры хо дзяць да до му поз-

на, ва кол та кая цем ра, што за біц ца 

мож на.

— Жы ву на ву лі цы Вал га град-

скай, пра цую так сіс там, са зме ны 

да моў вяр та ю ся ў дзве га дзі ны но-

чы. Едзеш, і да ро гі не ві даць, — абу-

ра ец ца яшчэ адзін жы хар Ча па еў кі 

Анд рэй Ба ры са віч.

Ва ле рый На віц кі так са ма пад-

трым лі вае свай го су се да. Жы ве 

ён на Адэ скай і па ку туе ад той жа 

праб ле мы.

— На ўез дзе на Вал га град скую 

хоць во ка вы ка лі, і пры па ва ро це 

на на шу ву лі цу так са ма цём на, — 

скар дзіц ца ён. — Зда ец ца, і ліх та ры 

ёсць, але тол ку ад іх ні я ка га. Бы ло 

нар маль на, а з ле та не вя до ма 

што з ты мі ліх та ра мі ад бы ва ец-

ца. Ка му наль ні кі ро бяць вы гляд, 

што пра вя лі ра бо ту, а на са мой 

спра ве — ні са бе, ні лю дзям.

— Свят ло ды ёд ныя лям пач кі ра-

сій скай вы твор час ці яр кія, іх праз 

ад ну апо ру ста ві лі, і свят ла ха па-

ла, — ка жа Віталь Гар дзе еў. — Але 

ка лі яны зга рэ лі, нам да лі тое, што 

бы ло ў пад мен ным фон дзе. Свя-

ціль нік пра цуе, але не све ціць.

Лыж ка мё ду
Дзе ля спра вяд лі вас ці трэ ба 

ад зна чыць, што Ві таль Гар дзе еў 

скар дзіц ца не заў сё ды. Ка лі ёсць 

за што, можа і падзя каваць. Вось, 

на прык лад, па куль мы іш лі па гэ-

тай шмат па кут най Вал га град скай 

ву лі цы, ён столь кі кам плі мен таў 

на га ва рыў да рож на-мас та во му 

прад пры ем ству (ДМП), што я на-

ват за су мня ва ла ся, а на вош та та ды 

ліх та ры — ка лі да ро га роў ная, мож-

на і на воб ма цак да до му да брац ца. 

Смя ю ся, ка неш не. ДМП са праў ды 

ро біць сваю спра ву якас на, заў сё-

ды пры ем на па гля дзець на ра бо ту 

пра фе сі я на лаў.

— Ра ней на ўез дзе на Вал га-

град скую лу жы ны бы лі та кія, што не 

пра ехаць, — ка жа стар шы ня мік ра-

зо ны. — ДМП з да па мо гай ас фаль-

та бе тон най крош кі «пры пад ня ла» 

да ро гу — і ця пер ні я кіх праб лем. 

І за ста нам да рож най сет кі со чыць: 

як толь кі ям кі з'яў ля юц ца, грэй да-

рам прой дуц ца — і ўсё нар маль на. 

Ма лай цы! Сё ле та да вя лі да ла ду ву-

лі цы Адэ скую, Фі ла та ва і Том скую — 

апош няя да на шай мік ра зо ны не 

ад но сіц ца, але ж жы ха ры вель мі 

пра сі лі да па маг чы. Я звяр нуў ся на 

прад пры ем ства, і там ад ра зу ж ад-

рэ ага ва лі. На ват са мі да маў ля лі ся 

з упраў лен нем ка пі таль на га бу даў-

ніц тва на конт ас фаль та вай крош кі. 

Аба вяз ко ва па дзя куй це ад нас ды-

рэк та ру Анд рэю Клі ма ву, га лоў на-

му ін жы не ру Кан стан ці ну Ры жо ву і 

су пра цоў ні цы Воль зе Зін ке віч.

— Нель га ка заць, што ўла ды 

ні чо га не ро бяць. Яны і пры пы нак 

ка ля дзя вя та га лі цэя зра бі лі як трэ-

ба, хоць доў гі час на вес зна хо дзіў-

ся за 25 мет раў да та го мес ца, дзе 

тар ма зі лі тра лей бу сы. Ця пер ні я кіх 

прэ тэн зій. Але та ко га, каб за ўваг 

зу сім не бы ло, на пэў на, ні ко лі не 

бу дзе, — уз ды хае Ві таль Гар дзе еў 

і зноў ажыў ля ец ца. — А ве да е це, 

яшчэ ад на праб ле ма ёсць. Нам трэ-

ба свят ла фор!

Пы тан не, да рэ чы, да пе ша ход на-

га пе ра хо да ў ра ё не лі цэя № 9.

— Там мая дач ка ад ной чы ледзь 

пад ма шы ну не тра пі ла, — пе ра-

жы вае Ві таль Фё да ра віч. — Тра са 

ажыў ле ная, ма шы ны ня су цца, і не-

ка то рыя на ват хут касць не збаў-

ля юць. «Ля жа чых па лі цэй скіх» тут 

ня ма, а свят ла фор ужо не каль кі ме-

ся цаў ста вяць. І ўсё ні як.

На су праць кра ма, дзе ганд лю юць 

зап част ка мі для аў та ма бі ляў. Пра-

да вец Яў ген стар шы ню мік ра зо ны 

пад трым лі вае.

— Зра бі лі ня якас на, — ка жа ён 

пра пе ра ход. — Ка лі дождж ідзе, яго 

моц на пад топ лі вае, ста яць лу жы ны. 

Тут па він на быць ліў нёў ка, але яе 

прос та не ста лі ра біць. Спа чат ку 

пад ня лі ас фальт, па ча лі ка паць, а 

там ка бе лі. Яны ру кой мах ну лі і зноў 

за ка па лі — па кі ну лі ўсё  як ёсць.

Свят ла фор, на пэў на, ка лі-не-

будзь з'я віц ца, але лю дзям не па-

да ба ец ца жыць у ста не бяс кон ца га 

ча кан ня.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

ЯК НА ВАЛ ГА ГРАД СКАЙ 
ЛЯМ ПАЧ КІ МЯ НЯ ЛІ

 Ка мен та рый у тэ му
Аляк сандр ПА ШКЕ ВІЧ, ды рэк тар ма гі лёў ска га га рад ско га прад-

пры ем ства «Гарс вят ло»:

— Да 20 снеж ня мы аба вяз ко ва ўста но вім свя ціль ню на апо ру па ву лі-

цы Вал га град скай. На огул, асвят лен не на гэ тай ву лі цы зроб ле на ў ад па-

вед нас ці з пра ек там і іс ну ю чы мі стан дар та мі. Са праў ды, пер ша па чат ко ва 

бы лі ўста ноў ле ны свят ло ды ё ды, якія спа жы ва лі шмат элект ра энер гіі. 

Уза мен мы ста ві лі энер га збе ра галь ныя лям пы, якія пра ду гле джа ны для 

два ро вых тэ ры то рый і пры ват на га сек та ра, дзе асвет ле насць па він на 

быць да 4 люкс, яны нар ма тыў за бяс печ ва юць. Ка неш не, лю дзям па-

да ба ла ся, ка лі ста я лі свя ціль ні боль шай ма гут нас ці, але ж гэ та да дат-

ко выя вы дат кі — звыш нар ма тыў. Энер га збе ра галь ныя мы ста вім па 

го ра дзе ўжо пяць га доў, у кра і не іс нуе пра гра ма па энер га збе ра жэн ні, і 

гэ тай пра гра май пра ду гле джа ны ме на ві та вось гэ тыя свя ціль ні — ДБУ.

Я аба вяз ко ва яшчэ раз па бы ваю на ву лі цы Вал га град скай, але, як свед-

чаць ра бот ні кі прад пры ем ства, якія там бы лі, нар ма тыў па асвет ле нас ці 

вы кон ва ец ца. Слу пы ўста ноў ле ны згод на з пра ек там, гэ тым зай ма лі ся 

элект ра сет кі. Мы ж толь кі аб слу гоў ва ю чая ар га ні за цыя.

Да рэ чы, Аляк сандр Па шке віч рас тлу ма чыў так са ма, ча му свя ціль ні 

ёсць не на кож ным слу пе, а праз адзін.

— На так зва ныя пус тыя слу пы на кі ну ты пра ва ды, якія за бяс печ ва-

юць пры ват ныя да мы элект рыч нас цю. Ін шы мі сло ва мі, асноў ная лі нія 

за бяс печ вае элект ра энер гі яй жы лыя да мы. Та му апо ры зна хо дзяц ца на 

ад лег лас ці 35-40 мет раў ад на ад ад ной. А нар ма тыў па на шых свя ціль нях 

100-120 мет раў. Та му яны і ві сяць праз апо ру.

Ма шы ны не звяр та юць на Гар дзе е ва ўва гі, ім па трэ бен свят ла фор.

Лю дзі скар дзяц ца, што ня ма свят ла, 
а ім ад каз ва юць, што ёсць.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ве дай на шых!

«Клі мат-кант роль» 
у бі руль цы

Сту дэн ты БДУ рас пра-

ца ва лі ўпры га жэн не, 

пры зна ча нае для ма ні-

то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя. 

Аў та ра мі ўні каль на га 

пра ек та з'яў ля юц ца ма-

гіст ран ты фа куль тэ та ра-

дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных 

тэх на ло гій пер ша курс ні кі 

Ігар Чы жоў і Ра ман Мі ра-

но віч, трэ ця курс ні кі Аляк-

сандр Се мя но віч і Мак сім 

Кан дра то віч, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе ўні вер сі тэ та.

«Ра зум ны» ак се су ар 

мо жа мець лю бую фор му і 

вы ка рыс тоў вац ца як пад-

вес ка на лан цуж ку, пярс-

цё нак, за вуш ні цы, брош ка. 

Упры га жэн не ўяў ляе са бой 

дру ка ва ную пла ту, аб ста-

ля ва ную свят ло ды ё да мі, 

мік ра фо нам і дат чы ка мі. 

За кошт свя чэн ня ды ё даў 

пры бор апа вя шчае ўла-

даль ні ка пра па вы шэн не ці 

па ні жэн не ат мас фер на га 

ціс ку, тэм пе ра ту ры і віль-

гот нас ці па вет ра. Пры ла-

да мі га ціць у такт му зы цы, 

якая грае, і яр ка све ціц ца 

пры моц ных гу ках. Вы на-

ход ства так са ма да па ма-

гае са чыць за зда роў ем, 

па ве дам ля ю чы пра зме ны 

тэм пе ра ту ры це ла.

У за леж нас ці ад спе-

цы фі кі мес ца пра жы ван ня 

нось бі та вы ра бу рас пра-

цоў шчы кі мо гуць да ра біць 

ўпры га жэн не. Для жы ха-

роў пра мыс ло вых ра ё наў 

ак ту аль ным ста не дат чык 

кіс ла ро ду, які ад рэ агуе на 

па вы ша ны ўзро вень за-

брудж ван ня па вет ра.

Аў та ры пра ек та прад-

ста вяць рас пра цоў ку на 

Між на род ным кон кур се 

«Стар тап го да», які прой-

дзе 14 снеж ня ў Мін ску. 

Удзел у ім да зво ліць аў-

та рам прэ зен та ваць сваю 

іна ва цыю з мэ тай по шу ку 

па тэн цый ных ін вес та раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!

«БЧ. Мой цяг нік» — 
на плат фор мах 

Androіd І ІOS
Афі цый ная ма біль ная 

пра гра ма Бе ла рус-

кай чы гун кі «БЧ. Мой 

цяг нік» ста ла да ступ-

ная для бяс плат на га 

спам поў ван ня ка рыс-

таль ні ка мі смарт фо-

наў і план шэ таў на 

плат фор мах Androіd і 

іOS, па ве да мі лі ў прэс-

цэнт ры ма гіст ра лі.

Да дат ко вы функ цы я нал 

ма біль най пра гра мы «БЧ. 

Мой цяг нік» і но вы раз дзел 

афі цый на га сай та rw.by 

«Па слу гі па са жы рам» да-

юць маг чы масць афарм-

лен ня элект рон ных бі ле таў 

на цяг ні кі рэ гі я наль ных лі-

ній эка ном-кла са, га рад скіх 

лі ній, а так са ма афарм лен-

ня пе ра са дач ных марш ру-

таў з апла тай праз адзі ны 

ко шык за ка заў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


