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На сва ім пры кла дзе 

жан чы на цвёр да вы ра шы-

ла да ка заць: што не ка то-

рыя гас ці ні цы ў сва іх ін та-

рэ сах ка рыс та юц ца тым, 

што не ўсе па ста яль цы 

ве да юць ар ты ку лы за ко на 

аб вя дзен ні гас ці ніч най гас-

па дар кі ў Бе ла ру сі. Хтось ці 

трак туе ар ты ку лы за ко на 

як ра зу мее, хтось ці пра піс-

вае ня поў ную ці ска жо ную 

ін фар ма цыю ў прэй ску ран-

тах па слуг.

— Я амаль кож нае ле та 

па да рож ні ча ла па Бе ла ру-

сі, — рас каз вае Тац ця на 

Сі рот кі на. — Час та спы ня-

ла ся ў гас ці ні цах, каб пе ра-

на ча ваць. Бы ла ў Лу нін цы, 

на прык лад. Пас ля апоў на чы 

ста ла вы звонь ваць сва бод-

ны ну мар, ска за лі, што ца-

на — 72 руб лі, але, маў ляў, 

не хва люй це ся, ка лі вы да 

ра ні цы, то гэ та па ло ва су-

так і за пла ціць трэ ба толь кі 

50 %. Тая ж гіс то рыя ў Дра-

гі чы не, Ба ра на ві чах. У Мсці-

сла ве, на прык лад, пры еха ла 

ў гас ці ні цу а па ло ве два нац-

ца тай но чы, на рэ сеп ша не 

дзяў чы на сказала, што мес-

цы ёсць, ка лі па гу ля е це да 

ну ля га дзін, то по тым да ра-

ні цы вый дзе толь кі па ло ва 

кош ту.

Га мяль чан ка ка жа: яна 

лі та раль на на па мяць вы ву-

чы ла ад па вед ную па ста но ву 

Саў мі на, у якой га во рыц ца 

аб апла це раз лі ко вай га дзі-

ны, што ад ліч ва ец ца з 12 га-

дзін бя гу чых су так. Але ча-

сам у гасцініцах усё ж та кі 

да во дзі ла ся аспрэч ваць вы-

стаў ле ны кошт і спа сы лац ца 

на лі та ру за ко на.

— За час па да рож жаў 

па краіне ў мя не з'я ві ла ся 

свая кла сі фі ка цыя гас ці ніц: 

пер шыя пра цу юць ад кры та, 

дру гія пра цу юць так са ма 

вель мі доб ра, але ар ты кул 

за ко на, які па кі дае маг чы-

масць апла ты ня поў ных су-

так, не афі шу юць, ка лі вы 

ве да е це — доб ра, а не — 

дык за пла ці це па поў ным 

кош це. З трэ цяй ка тэ го ры-

яй я су тык ну ла ся ле тась у 

Мін ску.

У гас ці ні цы За слаўя, ку-

ды пры еха ла Тац ця на, не 

знай шло ся мес цаў, та му яна 

па тэ ле фа на ва ла ў мін скі га-

тэль, дзе за бра ні ра ва ла ну-

мар. Даб ра ла ся ў па чат ку 

пер шай но чы.

— Дзяў чы на за стой кай 

пра бі ла мне кві ток, вяр-

тае паш парт і ка жа: «З вас 

61 ру бель 20 ка пе ек». Я ка-

жу, што толь кі да ра ні цы — 

за пла чу 50 % кош ту за су ткі. 

Атрым лі ваю ад каз: «У нас 

так ні хто не аплач вае». Вось 

ме на ві та гэ тая фра за для іх, 

як вы свет лі ла ся по тым у су-

дзе, — жа лез ны ар гу мент. Я 

спра ча ла ся з су пра цоў ні цай, 

пра сі ла па ка заць нар ма тыў-

ныя да ку мен ты і пра ві лы 

раз лі ку, на якія яны спа сы-

ла юц ца, пра па ноў ва ла ноч-

чу па тэ ле фа на ваць кі раў-

ніц тву. Ні чо га не вый шла. Я 

за пла ці ла, пай шла ў ну мар 

і вы ра шы ла ра за брац ца ра-

ні цай, ка лі бу дзе на мес цы 

на чаль нік. Ноч чу так і не 

за сну ла, а ра ні цай ужо ін-

шая дзяў чы на без бэй джы-

ка, якая не прад ста ві ла ся, 

але па зі цы я на ва ла ся бе як 

кі раў ніц тва, ста ла мя не за-

пэў ні ваць, што за кон я тлу-

ма чу ня пра віль на.

Га мяль чан ка вяр ну ла-

ся да до му, на пі са ла скар-

гу кі раў ніц тву ад кры та га 

ак цы я нер на га та ва рыст ва, 

якое ва ло дае га тэ лем. Ад-

каз пад штурх нуў жан чы ну 

да больш ра шу чых дзе ян-

няў. Яна на пі са ла афі цый-

ную прэ тэн зію на ад рас га-

тэ ля з прось бай ска са ваць 

да га вор на ака зан не па слуг, 

вяр нуць пла ту за ну мар, уне-

се ную ра ней, плюс за пла-

ціць ты ся чу руб лёў ма раль-

най кам пен са цыі. У гэ тых 

па тра ба ван нях кі раў ніц тва 

га тэ ля ад мо ві ла. Та ды жан-

чы на пайшла ў го мель скую 

га рад скую ар га ні за цыю ГА 

«Бе ла рус кае та ва рыст ва 

аба ро ны спа жыў цоў», якая 

і звяр ну ла ся ў суд з іс кам у 

ін та рэ сах жы хар кі Го ме ля. 

Тац ця на Мі хай лаў на пры-

зна ец ца: спа чат ку яе там 

ад га вор ва лі ад «су до вых 

раз бо рак» і па пя рэ дзі лі, што 

ў прак ты цы па доб ныя спра-

вы ні ко лі не раз бі ра лі ся.

— Пры за клю чэн ні да-

га во ра спа жыў цу не бы ла 

да дзе на маг чы масць не ад-

клад на атры маць у мес цы 

ака зан ня па слу гі не аб ход-

ную і дак лад ную ін фар ма-

цыю аб кош це пра жы ван ня 

ў гас ці ні цы, — сцвяр джае 

Анд рэй Ба біч, юрыст, які 

вы сту паў у аба ро ну пра воў 

спа жыў ца. — Акра мя гэ та га, 

вы ка наў ца па слу гі не па ве-

да міў спа жыў цу не аб ход ныя 

звест кі аб пра ві лах і ўмо вах 

эфек тыў на га і бяс печ на га 

ка ры стан ня ну ма рам.

Пад час су до вых па ся-

джэн няў юрыст і спа жы вец 

спа сы ла лі ся на не вы ка нан-

не га тэ лем ар ты ку ла № 17 

па ста но вы Са ве та Мі ніст раў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 471 

ад 07.04.2006 го да «Аб за-

цвяр джэн ні Пра віл гас ці ніч-

на га аб слу гоў ван ня ў Рэс-

пуб лі цы Бе ла русь». Згод на 

з гэ тым да ку мен там, пла та 

за пра жы ван не спа га ня ец-

ца ў ад па вед нас ці з адзі най 

раз лі ко вай га дзі най: з 12 га-

дзін бя гу чых су так. Пры раз-

мя шчэн ні да раз лі ко вай га-

дзі ны (з 0 да 12 га дзін) пла та 

бя рэц ца за па ло ву су так.

— Юрыст га тэ ля спа сы-

ла ла ся на ўнут ра ныя пра ві-

лы раз лі ку, — згад вае спа-

жы вец. — Ці ка ва, што ў іх 

так са ма агуч ва ец ца спа сыл-

ка на тую ж па ста но ву Саў-

мі на, але сло ва «апла та» 

за ме не на на «да пла та».

Вя до ма, што юрыст, якая 

прад стаў ляе ін та рэ сы га тэ-

ля, звяр ну ла ся да су да з 

прось бай ха дай ніц тва ў Саў-

мін для тлу ма чэн няў ар ты ку-

ла за ко на. Але га мяль чан ка 

ска рыс та ла ся сва ім пра вам 

і не да ла зго ду на гэ та. Яна 

ма ты ва ва ла ад мо ву тым, 

што з 2006 го да, ка лі па ста-

но ва бы ла пры ня та, у гас ці-

ні цы бы ла маг чы масць па-

глы біц ца ў ню ан сы.

Між тым суд Са вец ка га 

ра ё на Го ме ля вы нес ра шэн-

не: пры знаць іс ка выя па тра-

ба ван ні аб грун та ва ны мі. Ён 

па ста на віў ска са ваць да га-

вор на ака зан не па слуг па 

пра жы ван ні ў гас ці ні цы, вяр-

нуць спа жыў цу су му за ну-

мар і вы пла ціць га мяль чан-

цы ма раль ную кам пен са цыю 

ў па ме ры 30 руб лёў. Та ва-

рыст ву аба ро ны спа жыў цоў 

ААТ па він на кам пен са ваць 

су до выя вы дат кі. Акра мя 

та го, гас ці ні ца вы пла ціць 

дзярж пош лі ну — амаль сто 

руб лёў. Каб апра тэс та ваць 

ра шэн не су да, ад каз чы ку 

бы ло да дзе на 15 дзён. Яно 

сёння ўступіла ў сілу.

— Я за да во ле на ра шэн-

нем су да, — ка мен туе сі-

ту а цыю га мяль чан ка, якая 

вый гра ла спра ву, — для яе 

гэ та бы ла прын цы по вая па-

зі цыя. — Але ця пер я так са-

ма пла ную на пі саць за яву 

ў пра ку ра ту ру з прось бай 

пра ве рыць: па-пер шае — ці 

зме ніц ца сі ту а цыя з апла-

тай у гэ тым га тэ лі, а па-дру-

гое — ці да стат ко ва ад каз на 

па ды хо дзяць да вы ка нан ня 

за ко на ў ін шых гас ці ні цах.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

СУ ТКІ БЫ ВА ЮЦЬ РОЗ НЫЯ
Га мяль чан ка па да ла іск у суд на мін скі га тэль і вый гра ла спра ву

Я вы ра шы ла зы мі та ваць сі ту а цыю, у 

якой апы ну ла ся га мяль чан ка, і ад пра ві ла-

ся ў ад мыс ло вую «тэ ле фон ную» ванд роў ку 

па Бе ла ру сі.

Гу док, пры ві тан не су пра цоў ні ка га тэ ля 

і пы тан не.

— За ся ля ю ся ноч чу, пас ля ну ля га дзін, 

і за ста ну ся да ра ні цы...

На ват, не да ча каў шы ся фі на лу зва-

ро ту, у труб цы па пя рэдж ва лі вет лі вым 

то нам:

— Вам усё роў на да вя дзец ца за пла ціць 

за кошт су так.

Так ад ка за лі ва ўсіх буй ных гас ці ні цах 

аб лас ных цэнт раў. Але ёсць ню ан сы.

Го мель. «Мы, на жаль, па-ін ша му не 

раз ліч ва ем, але ка лі бу дзе це пра жы ваць 

ме ней за 12 га дзін, то за ну мар у пэў ным 

цэ на вым сег мен це атры маец це зніж ку 

15 %, выйдзе ка ля 38 руб лёў».

Грод на. «На ват ка лі за ста ня це ся ў ну-

ма ры на пяць хві лін! Але дзей ні ча юць зніж-

кі, ад на спаль ны звы чай ны ну мар атрыма-

ецца 41 ру бель».

— Аплач ваць у лю бым вы пад ку да вя-

дзец ца як за поў ныя су ткі, — без апе ля-

цый на за цвер дзі лі ў цэнт раль ных га тэ лях 

Ма гі лё ва і Мін ска. Брэст паў та рыў ад каз 

па пя рэд ні каў, але пра гу ча ла так: «Ка лі вы 

за се лі це ся апоў на чы, то аплач ва е це су тач-

ны кошт, у нас гэ та зна чыць 24 га дзі ны з ча-

су за ся лен ня. По тым апоў на чы мож на бу дзе 

пра цяг нуць зна хо джан не да ра ні цы ўжо за 

па ло ву кош ту за су ткі». Су ма за ад на мес ны 

ну мар на 24 га дзі ны — ад 47 руб лёў. Пры 

гэ тым у Го ме лі, на прык лад, за на ча ваць 

мож на ў «ква тэ ры на су ткі». Вы свет лі ла ся, 

што ў буй ных сэр ві сах па доб ных па слуг у 

нач ны час ква тэ ра тан нее на 20 %, але за 

нач лег так са ма да вя дзец ца за пла ціць поў-

ны су тач ны кошт — ад 30 руб лёў.

«Звяз да» спы та ла«Звяз да» спы та ла

 У тэ му
Юрыст Го мель скай га рад ской ар га ні за цыі 

ГА «Бе ла рус кае та ва рыст ва аба ро ны спа жыў цоў» 

Анд рэй БА БІЧ:

— Нор ма пра ва ар ты ку ла За ко на аб аба ро не пра-

воў спа жыў цоў дзей ні чае без умоў на, не за леж на ад та го, 

да ра гі гэ та та вар, па слу га па ра мон це ці про даж ну ма-

роў у гас ці ні цы. За кон адзін для ўсіх: ка лі ты пра да вец, 

будзь доб ры, рас ка жы спа жыў цу ўсю ін фар ма цыю пра 

свой та вар або па слу гу. Ка лі ўнут ра ныя пра ві лы раз лі ку 

су пя рэ чаць за ко ну, зна чыць, трэ ба пе ра гля даць пра ві-

лы га тэ ля. Упер шы ню на ша ар га ні за цыя прад стаў ля-

ла ін та рэ сы спа жыў ца ў су дзе па па доб ным іс ку. Гэ та, 

без умоў на, рэ за нанс ная для нас спра ва. Але, ка рыс та-

ю чы ся маг чы мас цю, ха це ла ся б па пя рэ дзіць спа жыў цоў 

быць вель мі піль ны мі пры за ка зах мэб лі на сай тах пры-

ват ных май стэр няў. За апош ні час у на шу ар га ні за цыю 

па сту пі лі дзя сят кі зва ро таў ад га мяль чан, якія апла ці лі 

аванс ці поў ны кошт кор пус най мэб лі, ку хон ных фа са даў 

і дзвяр ных па лот наў, але так і не да ча ка лі ся вы ка нан ня 

за ка заў. Спра ва ў тым, што з-за рос ту ца ны на ма тэ ры я-

лы ў до ла ра вым эк ві ва лен це не ка то рыя прад пры маль ні кі 

вы ра ша юць: пра сцей аб анк ру ціц ца, чым вы ка наць за ка-

зы сва іх па куп ні коў.

У Тац ця ны Сі рот кі най з Го ме ля ця пер з'я ві ла ся, маг-

чы ма, са мае дзіў нае хо бі для бе ла рус кі: яна ка лек-

цы я нуе ін фар ма цый ныя ліс ты з пра ві ла мі ака зан ня 

па слуг у ай чын ных гас ці ні цах. Вы ву чаць кож ную 

лі та ру і ліч бу ў да ку мен тах яе, ка жа, лёс пры му-

сіў. Тры ме ся цы та му га мяль чан ка прый шла ў суд 

з іс кам аб аба ро не пра воў спа жыў ца. Яна за пэў ні ва-

ла, што ў да чы нен ні да яе за кон па ру шыў адзін са 

ста ліч ных га тэ ляў.

СпажывецСпажывец

НАЙ ЛЕП ШЫ ПА ПРА ФЕ СІІ
У Ма гі лё ве вы бра лі на стаў ні ка го да — 2020

Анд рэй Бяз леп кін, на стаў нік фі зіч най куль ту ры і зда-

роўя лі цэя пры ма гі лёў скім Бе ла рус ка-Ра сій скім уні-

вер сі тэ це, стаў пе ра мож цам трэ ця га эта пу кон кур су 

пра фе сій на га май стэр ства пе да га гіч ных ра бот ні каў 

«На стаў нік го да Рэс пуб лі кі Бе ла русь» і пры зна ны 

най леп шым на стаў ні кам Ма гі лёў скай воб лас ці.

У фі на ле кон кур су, які пра во дзіў ся га лоў ным упраў лен-

нем аду ка цыі абл вы кан ка ма су мес на з дзяр жаў ным аб лас-

ным ін сты ту там раз віц ця аду ка цыі, удзель ні ча лі 40 ча ла век 

з лі ку на стаў ні каў і ра бот ні каў уста ноў да школь най аду ка цыі 

з усёй воб лас ці. Яны дзя лі лі ся во пы там сва ёй ра бо ты, дэ-

ман стра ва лі на прак ты цы ва ло дан не су час ны мі срод ка мі 

на ву чан ня, пра во дзі лі ад кры тыя ўро кі ў не зна ё мых кла сах, 

дэ ман стра ва лі ка ле гам май стар-кла сы. Жу ры ацэнь ва ла 

як пра фе сій ныя, так і твор чыя здоль нас ці пе да го гаў. У кож-

най з вась мі на мі на цый — на стаў нік го да па ад па вед ным 

ву чэб ным прад ме це і вы ха валь нік да школь най аду ка цыі — 

вы зна чы лі ся пе ра мож цы і лаў рэ а ты. Пе ра мож цы-прад мет-

ні кі, у тым лі ку і аб са лют ны пе ра мож ца кон кур су Анд рэй 

Бяз леп кін, бу дуць прад стаў ляць Ма гі лёў скую воб ласць на 

рэс пуб лі кан скім эта пе.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ГЛУП СТВА 
Ў РАС ТЭР МІ НОЎ КУ
Лёг кі за ро бак атры маў ся толь кі ў мах ля ра

Пра ва ахоў ні кі Фрун зен ска га РУ УС ста лі цы за тры ма лі 

ма ла до га ашу кан ца, які пад ма нам браў у лю дзей гро-

шы і га джэ ты. Пад ра бяз нас ці гэ тай гіс то рыі па ве да-

мі ла ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Па чы на ю чы з 2018 го да 23-га до вы не пра цу ю чы жы хар 

ста лі цы, вы ка рыс тоў ва ю чы са цы яль ныя сет кі, за пра шаў усіх 

ах вот ных атры маць хут кі пры бы так. Прад стаў ля ю чы ся спе-

цыял іс там па про да жы га джэ таў і ак се су а раў да іх, па да зра-

ва ны пра па ноў ваў ма ла дым лю дзям афор міць на ся бе рас-

тэр мі ноў ку на на быц цё та го ці ін ша га ма біль на га тэ ле фо на 

аль бо на вуш ні каў, а пас ля пе ра даць іх яму для пе ра про да жу. 

Рас тэр мі ноў ку, узя тую на на быц цё та ва раў, 23-га до вы мін-

ча нін абя цаў вы плач ваць са ма стой на. У якас ці апла ты за 

«да па мо гу» хло пец пра па ноў ваў ад 90 да 150 руб лёў.

У шэ ра гу вы пад каў мін ча нін агі та ваў па цяр пе лых афор-

міць на ся бе кар ту рас тэр мі ноў кі ад на го з бан каў, так са ма 

аба вяз ва ю чы ся са ма стой на па га шаць доўг. За гэ та ён пла-

ціў ад нос на не вя лі кія су мы — да 400 руб лёў.

Пры свое ныя ў жы ха роў ста лі цы ма біль ныя пры ла ды і ак-

се су а ры да іх ма ла ды ча ла век пе ра пра да ваў, а гра шо выя 

срод кі тра ціў на аса біс тыя па трэ бы. Аба вя за цель стваў па 

па га шэн ні рас тэр мі ноў кі пла ця жоў ён не вы кон ваў, ад па-

вед на, пла ціць па він ны бы лі да вер лі выя ама та ры лёг кай 

на жы вы.

У асноў ным ах вя ра мі прад пры маль на га мах ля ра ста-

на ві лі ся ма ла дыя лю дзі ва ўзрос це ад 18 да 22 га доў, якія 

ха це лі хут ка га за роб ку. Ужо ўста ноў ле на ка ля 60 асоб, якія 

па цяр пе лі ад ашу кан скіх дзе ян няў хлоп ца. Су ма пры чы не най 

шко ды ўста наў лі ва ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


