
— Са мы вя лі кі «ўлоў» быў 

у ра ё не чы гу нач най стан цыі 

Кру ляў шчыз на. Там зной-

дзе ны бы лы склад ар ты ле-

рый скіх бо еп ры па саў ча соў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Мяс цо выя жы ха ры рас ка-

за лі, што ў 1941-м, пад час 

ад ступ лен ня, чыр во на ар-

мей цы склад пад па лі лі, але 

пай шоў дождж, і ён па ту шыў 

агонь. Ка лі ў 1944-м ад сту-

па лі нем цы, то яны гэ ты 

склад па да рва лі, з-за ча го 

шмат сна ра даў раз ля це ла ся 

па мяс цо вас ці. Ле тась там 

бы ло зні шча на ка ля 13 ты-

сяч не бяс печ ных прад ме-

таў, — за зна чыў на чаль-

нік ін жы нер ных вой скаў 

Уз бро е ных Сіл пал коў нік 

Анд рэй КУ РА КОЎ.

Ле тась на ўзбра ен не ін-

жы нер ных вой скаў па сту пі лі 

но выя ўзо ры тэх ні кі, уз бра-

ен ня і экі пі роў кі. На прык лад, 

кас цюм «Со кал» ва жыць во-

сем з па ло вай кі ла гра маў. 

Ён здоль ны аба ра ніць бай ца 

ад вы бу ху су праць пя хот най 

мі ны, пры гэ тым да зва ляе 

сва бод на пра ца ваць. А вось 

кас цюм «Да спе хі» па ды ме 

ўжо не кож ны ча ла век: яго 

ма са скла дае аж но 66 кі ла-

гра маў! Але і функ цы я нал 

яго ад па вед ны. Па-пер шае, 

вы бух да двух кі ла гра маў 

уз рыў чат кі бай цу, экі пі ра-

ва наму «Да спе ха мі», не 

страш ны зу сім. Па-дру гое, 

бра ні ра ва ныя плас ці ны 

стры ма юць аскол кі, якія ля-

цяць з хут ка сцю да двух кі-

ла мет раў за га дзі ну. Унут ры 

яго ёсць сіс тэ мы аха лодж-

ван ня, су вя зі і вен ты ля цыі. 

Пра ду гле джа на маг чы масць 

пад клю чэн ня і па пра ва дах, 

ка лі пра ціў нік ска рыс тае ра-

дыё элект рон ную ба раць бу.

Іс тот на ма дэр ні за ва ны і 

кла січ ны ат ры бут лю бо га са-

пё ра — мі на шу каль ні кі. Ста-

рыя пры ла ды мо гуць знай-

сці бо еп ры пас на глы бі ні не 

больш за 40 сан ты мет раў. Ця-

пер жа ў ін жы нер ныя вой скі 

прый шлі спе цы я лі за ва ныя дэ-

тэк та ры Gаrrеt GTІ 2500, якія 

пра цу юць на ад лег ласць да 

чатырох мет раў. Яшчэ ад на 

на він ка — аў та ма біль «Дра-

кон». Па ўсім пе ры мет ры на 

яго ўста ля ва ны спе цы яль ныя 

про ці ку му ля тыў ныя ра шот кі.

Але не толь кі раз мі ні ра-

ван нем зай ма юц ца ін жы-

нер ныя вой скі. На прык лад, 

амаль год яны ўтрым лі ва лі 

на плаў ны мост ка ля Жыт ка-

віч праз Пры пяць. І гэ та пры 

тым, што звы чай на пан тон-

ны мост «рас коч ва ец ца» на 

су ткі або двое, па коль кі слу-

жыць толь кі для ад ной мэ-

ты — про пус ку вой скаў праз 

вод ныя пе ра шко ды. Акра мя 

та го, вай скоў цы ўзвя лі пяць 

ніз ка вод ных драў ля ных мас-

тоў праз ін шыя рэ кі — Пціч, 

Нё ман, Шча ру... Пры чым ро-

бяць яны гэ та вель мі хут ка. 

Ка лі ўсе ма тэ ры я лы ёсць у 

на яў нас ці, то за пяць, мак-

сі мум дзесяць дзён па бу-

да ваць мост даў жы нёй у 

паў сот ню мет раў цал кам 

рэ аль на.

А пер ша га ліс та па да, 

ле тась, у 2-й ін жы нер най 

бры га дзе бы ла ство ра на 

ад мыс ло вая су праць мін ная 

служ ба. Яна пры зна ча на 

рых та ваць спе цы я ліс таў па 

раз мі ні ра ван ні і ачыст цы 

мяс цо вас ці, аб' ек таў і аква-

то рыі ад вы бу хо ва не бяс печ-

ных прад ме таў.

...На ра хун ку ка ман дзі-

ра раз вед валь на-ва да-

лаз на га ўзво да сё ма га 

ін жы нер на га пал ка стар-

ша га лей тэ нан та Ар цё ма 

ША ВУРЫ — больш за тры 

ты ся чы абяс шко джа ных 

боеп ры па саў толь кі за мі ну-

лы год.

— Усе зна ход кі ўяў ля лі 

вель мі вя лі кую не бяс пе-

ку, — ка жа вай ско вец. — 

Яны пра ля жа лі ў зям лі з 

ча соў вай ны. Трап ля ла ся 

мно гае: ад руч ных гра нат 

да ар ты ле рый скіх сна ра даў 

ка ліб рам 280 мм для мар-

ці ры. Да стат ко ва ска заць, 

што ва га іх пе ра вы шае 

200 кі ла гра маў. Пры клад-

на 50 кі ла гра маў вы па дае 

на до лю ўзрыў чат кі. Плюс 

улі чы це, што ва ўсе бо еп ры-

па сы ўстаў ле ны ўзры валь-

ні кі. А за дзе ся ці год дзі, якія 

яны пра ля жа лі ў зям лі, іх 

да та го ж моц на па шко дзі-

ла ка ро зія. Ра ды ус раз лё ту 

аскол каў у іх — да паў кі ла-

мет ра. Са мы ня знач ны не-

асця рож ны рух — і што бу-

дзе да лей, не вя до ма. Та му 

спе цы я ліс ты хо дзяць вель мі 

па воль на...

Ра зам з тым са пё ры зна-

хо дзяць не толь кі бо еп ры па-

сы. На прык лад, па блі зу той 

жа стан цыі Кру ляў шчыз на 

бы ла зной дзе на бля ха сал-

да та цар скай ар міі, як мяр-

ку ец ца, 1850-х га доў. Яе пе-

рад алі ў му зей 7-га ін жы нер-

на га пал ка. Бы ло ўста ноў ле-

на, што та кія бля хі 160 га доў 

та му на сі лі ар ты ле рыс ты.

Са пё ры трэ ні ру юц ца ў 

спе цы я лі за ва ным ву чэб на-

трэ ні ро вач ным комп лек се. 

Ён уяў ляе са бой спе цы яль-

ныя кла сы, пе ра аб ста ля ва-

ныя пад роз ныя па коі. Але 

на ват руч ку ўва ход ных дзвя-

рэй трэ ба на ціс каць толь кі 

пас ля пра вер кі: не вы клю-

ча на, што мо жа пра гу чаць 

вы бух. Ён па каз вае, што 

са пёр пра лі чыў ся. А па мы-

ля ец ца ён, як вя до ма, толь кі 

адзін раз.

— На шы на ву чаль ныя 

кла сы ад мыс ло ва зроб ле ны 

так, каб пад рых та ваць бай-

цоў да роз ных маг чы мых сі-

ту а цый, — ка жа Анд рэй Ку-

ра коў. — Да вай це пра ве рым 

гэ та ў рэ аль нас ці.

За хо дзім у пер шы клас. 

Ён на гад вае па кой у дзі ця-

чым сад ку. Ста яць мяк кія 

цац кі, шаф  кі, лож кі і на ват 

ма лень кі тэ ле ві зар. Зда-

ец ца, што тут мо жа быць 

па да зро на га? Але нех та з 

жур на ліс таў ад чы няе дзве-

ры ад ной з шаф кі — і тут жа 

гу чыць аглу шаль ны вы бух, а 

ў па вет ры па ты хае ней кай 

кіс ля ці най. То спра ца ваў 

ха лас ты за рад. Яшчэ ад на 

гра на та пры та і ла ся пад бяс-

крыўд най мяк кай цац кай.

На ступ ны клас імі туе ар-

мей скі склад. Па ле ген дзе, 

на яго на па лі бан ды ты, за-

бі лі сал да та і па ста ві лі тут 

мі ну. Ад ра зу пры ўва хо дзе 

ў во чы кі да ец ца вель мі рэа-

ліс тыч ны ма не кен, які ўяў-

ляе це ла бай ца. Вось толь-

кі спя шац ца да яго Анд рэй 

Ку ра коў не ра іць. І са праў-

ды: во ка за ўва жае ней кі на-

цяг ну ты дрот зу сім бліз ка 

ад ма не ке на. Гэ та імі та тар 

рас цяж кі.

— Мы вы ву ча лі пры гэ-

тым до свед, атры ма ны пад-

час за меж ных кан флік таў. 

На прык лад, бы лі вы пад кі, 

ка лі тэ ра рыс ты мі ні ра ва лі 

на ват це лы. Лю бая спро ба 

ссу нуць мёрт ва га — вы бух.

А вось у трэ цім па коі ўсё 

яшчэ больш муд ра ге ліс та, 

чым у пер шых двух. Аб ста-

ля ва на ўсё, як у звы чай ным 

па коі, дзе ста іць ло жак, сек-

цыя, тум бач ка, тэ ле ві зар. 

Тут рас цяж ка па стаў ле на 

па між лож кам і сек цы яй. 

Але ці мож на яе прос та пе-

ра рэ заць?

— Ка лі вы так зро бі це, то 

па да рвя це ся, — ка жа Анд-

рэй Ку ра коў. — Тут дрот — 

гэ та паст ка, якая за клі ка на 

ад цяг нуць ува гу. Асноў ны 

за рад за кла дзе ны ў тум бач-

цы. Як толь кі вы пе ра ра за-

еце дрот — ён і спра цоў вае. 

Але гэ та яшчэ не ўсё. Звяр-

ні це ўва гу: за тэ ле ві за рам 

сха ва ны ар ты ле рый скі сна-

рад. Уз ры ва ец ца, як толь кі 

апа рат уклю ча ец ца...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та 

Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.
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Аты-ба тыАты-ба ты

Больш за 22 ты ся чы вы бу хо ва не бяс печ ных прад-

ме таў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі абяс шко дзі лі ле тась 

ру хо мыя гру пы раз мі ні ра ван ня. Больш за ўсё «сюр-

пры заў» з ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны бы ло 

зной дзе на і нейт ра лі за ва на ў Док шыц кім, Та ла чын-

скім, Асі по віц кім і Ла гой скім ра ё нах. Гэ тая ліч ба 

бы ла агу ча на пад час збо ру па раз мі ні ра ван ні з на-

чаль ні ка мі ін жы нер ных служ баў, ка ман дзі ра мі во-

ін скіх час цей ін жы нер ных вой скаў і прад стаў ні ка мі 

ва ен ных ка мі са ры я таў, які прай шоў у 2-й ін жы нер-

най бры га дзе.

Ста лі браць мен шыя су мы
Сі ту а цыю ка-

мен туе кі раў нік 

сек та ра іпа тэч на-

га крэ ды та ван ня 

агенц тва Люд мі-

ла СЯ МЁ НА ВА:

— Без умоў на, 

у па раў на нні з па-

чат кам мі ну ла га 

го да ця пер атры-

маць крэ дыт ста ла скла да ней. У пры ват-

нас ці, пры па ве лі чэн ні пра цэнт най стаў кі 

ўзрас та юць пла ця жы па крэ ды це і ад па-

вед на бан кі прад' яў ля юць больш вы со кія 

па тра ба ван ні да да хо даў сва іх клі ен таў.

Ня ўжо сі ту а цыя змя ні ла ся на столь кі, што 

ця пер крэ ды ты ста лі на огул не да ступ ныя? 

Не, прос та ця пер вар та раз ліч ваць на ін-

шыя, мен шыя су мы, чым гэ та бы ло яшчэ 

год та му. Па за яў ках, якія па сту пі лі ў кан цы 

го да, мож на кан ста та ваць, што ці ка васць да 

крэ ды таў за ста ец ца ста біль най.

Не вы клю ча на, што знач ны аб' ём за-

явак пра ду гледж вае асаб лі выя (менш, 

чым на агуль ным рын ку) стаў кі для клі ен-

таў ад шэ ра гу бан каў, якія су пра цоў ні ча-

юць з ар га ні за та ра мі бу даў ніц тва. Тут бан кі 

атрым лі ва юць част ку свай го пры быт ку ад 

кам па ніі-за бу доў шчы ка. Ця пер крэ дыт для 

на быц ця ква тэ ры ў но ва бу доў лі раз ліч ва-

юць атры маць больш за 40 % па куп ні коў, 

а для на быц ця ква тэ ры на дру гас ным рын-

ку — ка ля 30 %. Най больш па пу ляр ныя для 

гэ та га та кія бан кі, як Бе ла рус банк, Бел ВЭБ, 

Прі ор банк і Бел ін вест банк.

Люд мі ла Ся мё на ва лі чыць, што ў перс-

пек ты ве най блі жэй шых ме ся цаў па да ра жан-

не крэ ды таў не па він на ака заць знач на га 

ўплы ву на кошт жыл ля: ча каць яго зні жэн ня 

не вар та. Але так са ма трэ ба ра зу мець, што 

рост цэн на не ру хо масць, які ад зна чаў ся ў 

апош ні год, грун та ваў ся ме на ві та на «па-

тан не лых» крэ ды тах. І та му, ка лі ў да лей-

шым стаў кі бу дуць рас ці ці ўмо вы вы да чы 

крэ ды таў ста нуць больш жорст кі мі, то не 

вы клю ча на, што цэ ны на ква тэ ры пач нуць 

зні жац ца.

Збіць ажы я таж 
або атры маць мак сі мум 
вы га ды?

Ча му бан кі ад на ча со ва па вя лі чы лі стаў кі 

па крэ ды тах на не ру хо масць? Тут іс нуе не-

каль кі мер ка ван няў. У ліс та па дзе мі ну ла га 

го да ў сі лу ўсту піў аб ноў ле ны Бан каў скі ко-

дэкс. Мно гія яго пунк ты да ты чац ца крэ ды-

таў і дэ па зі таў. На прык лад, бан кі ця пер не 

ма юць пра ва ў ад на ба ко вым па рад ку па вя-

лі чыць стаў ку па ўжо вы да дзе ным крэ ды це. 

Вы клю чэн не скла да юць вы пад кі, ка лі да га-

во рам уста ноў ле на пе ра мен ная пра цэнт ная 

стаў ка, пры вя за ная да па каз чы ка, зме ны 

яко га ад бы ва юц ца не за леж на ад бан ка.

Ін шы мі сло ва мі, ка лі стаў ка па ва шым 

крэ ды це за ле жыць ад стаў кі рэ фі нан са ван-

ня і апош няя рап там па вы сі ла ся, то і крэ дыт 

так са ма па да ра жэе. А ка лі ў да га во ры па-

зна ча на кан крэт ная стаў ка, то па вы сіць яе ў 

ад на ба ко вым па рад ку банк не змо жа.

Акра мя та го, не ка то рыя крэ ды ты ідуць 

«з на груз кай» — да дат ко вы мі плат ны мі па-

слу га мі, ска жам, стра хоў кай. Ця пер клі ен ты 

змо гуць са мі вы браць аб са лют на лю бо га стра-

хоў шчы ка ці на огул ад гэ та га ад мо віц ца.

Дадзеныя зме ны, на дум ку фі нан са вых 

ана лі ты каў, іс тот на пад ка рэк та ва лі «апе ты ты» 

бан кі раў. Та му яны і вы ра шы лі па прос ту па вы-

сіць стаў кі. Бо ін шых, больш хіт рых і сха ва ных 

«на кру так» па крэ ды тах ра біць ужо нель га.

Праў да, ёсць і ін шае мер ка ван не. Да ся-

рэ дзі ны мі ну ла га го да ме на ві та фі зіч ныя 

асо бы на бра лі ве лі зар ную коль касць крэ-

ды таў. Звы чай ныя спа жы вец кія крэ ды ты 

ча сам лю дзі афарм ля юць не ду ма ю чы, 

а зна чыць ад да ваць іх бу дзе цяж ка. «Доў-

гія» і не аб ду ма ныя па зы кі пад не ру хо масць 

мо гуць стаць, пры іх ма са вас ці, не пад' ём-

най праб ле май не толь кі для асоб на ўзя тай 

сям'і, а на ват цэ ла га рэ гі ё на, ды і кра і ны ў 

цэ лым. У Аме ры цы ў свой час гэ та вы клі-

ка ла іпа тэч ны кры зіс. Па доб ную маг чы мую 

праб ле му для на шай кра і ны ні бы та раз гле-

дзеў Нац банк і вет лі ва па пра сіў ка мер цый-

ныя бан кі зра біць так, каб не ба га тыя (тыя, у 

ка го ма лень кія да хо ды) лю дзі не маг лі браць 

вя лі кія гро шы ў доўг. Маг чы ма, іс ці на дзесь-

ці па ся рэ дзі не.

Сяр гей КУР КАЧ.

КУ ПІЦЬ НЕ РУ ХО МАСЦЬ У КРЭ ДЫТ БУ ДЗЕ СКЛА ДА НЕЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

СА ПЁ РЫ 
ХО ДЗЯЦЬ ПА ВОЛЬ НА

Да рэ чы
Сё ле та 2-я ін жы нер-

ная бры га да ад зна чыць 

100-ы дзень на ра джэн-

ня. У да лё кім 1919 го дзе 

ў Маск ве бы ла сфар мі-

ра ва на за па сная ва ен-

на-мас кі ро вач ная ро та. 

Ця пер жа яна дыс ла ку-

ец ца ў па сёл ку Сос ны 

на ўскра і не Мін ска.


