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Па кло нiм ся за бы тым ге ро ям
МАЦ НЕЙ 
ЗА СТАЛЬ...

«Доў  га ча  со  вы су  ха  пу т  ны 

фронт» — сiс тэ ма ўма ца ва ных раё -

наў уз доўж ста рой гра нi цы Са вец-

ка га Са ю за, якая пра хо дзiць ад Ка-

рэй ска га пе ра шый ка да ўзбя рэж жа 

Чор на га мо ра. Наз ву «лi нiя Ста лi на» 

яна атры ма ла ў Еў ро пе па ана ло гii з 

iн шы мi па доб ны мi збу да ван ня мi. За 

адзi нац цаць га доў на ёй бы лi ство ра-

ны 23 ума ца ва ныя ра ё ны, на кож ным 

з якiх раз мя шча лi ся жа ле за бе тон ныя 

до ты.

Пра па дзеi, якiя тут ад бы ва лi ся, 

i пра тое, як сён ня ўша ноў ва ец ца 

па мяць ге ро яў, рас ка жа но вая кнi га 

«Лi нiя Ста лi на», якая вый шла ў вы да-

вец тве «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя 

iмя Пет ру ся Броў кi».

«Нель га за бы вац ца, што аба рон-

чыя збу да ван нi па ча лi ўзво дзiц ца ў 

1928 го дзе. У гэ ты час Са вец кi Са-

юз не меў гра нi цы з Гер ма нi яй. Уся 

iнф ра струк ту ра бы ла раз лi ча на на 

поль скую ар мiю, так ты ку, ар ты ле-

рыю, — за ўва жае аў тар но ва га вы-

дан ня Ба рыс ПРА КА ЗАЎ. — Але 

пра хо дзiць час, i да во дзiц ца ва я ваць 

з нем ца мi, у якiх усё па-iн ша му. I тым 

не менш лi нiя Ста лi на за тры ма ла ня-

мец кiя вой скi на Мiн скiм ума ца ва-

ным ра ё не на 4 днi, на По лац кiм на 

20 дзён, на Кi еў скiм — на 60 дзён, 

на На ўга род-Ва лын скiм — на 9 дзён 

i г. д. Ка лi ўсё склас цi, то толь кi на 

лi нii Ста лi на ва ўма ца ва ных ра ё нах 

во раг быў за тры ма ны на 107 дзён. 

Атрым лi ва ец ца, лi нiя Ста лi на, якая 

бу да ва ла ся зу сiм су праць iн ша га 

пра цiў нi ка, усё ж зра бi ла ўнё сак у 

Пе ра мо гу. Гер ма нiя не бы ла га то-

ва да за цяж ной вай ны, а пла ны на 

блiцк рыг не спраў дзi лi ся. А сён ня пра 

гэ ты фар ты фi ка цый ны аб' ект аль бо 

зу сiм не ве да юць, аль бо ад гу ка юц-

ца, што ён нi я кай ро лi не ады граў».

Сён ня дзя ку ю чы та му, што ста-

но вяц ца ад кры ты мi ар хi вы, мы мо-

жам да ве дац ца пра ра ней не вя до-

мыя ста рон кi гiс то рыi. Пра тое, як 

са ма ад да на i бяс страш на зма га лi ся 

аба рон цы Ай чы ны ў са мым па чат ку 

вай ны, свед чаць за пi сы ў жур на лах 

ба я вых дзе ян няў ня мец кiх тан ка вых 

ды вi зiй. Толь кi на знi шчэн не 26 бун-

ке раў у ра ё не За слаўя iм да вя ло ся 

па тра цiць два днi, пры чым су пра цiў-

лен не ўсю ды аказ ва ла ся па-роз на му. 

Ад ны гар нi зо ны до таў зма га лi ся да 

апош ня га сал да та, дру гiя за чы ня лi 

амб ра зу ры пры пер шым вы стра ле 

пра мой на вод кай i ўз нi ма лi ся ў ата ку. 

Не ка то рыя бун ке ры, якiя ўжо зда ва лi-

ся знi шча ны мi, рап там «уваск ра са лi» 

i ад кры ва лi агонь ва ўпор.

Га лоў най за да чай ума ца ва ных 

ра ё наў бы ло ме на вi та стрым лi ван не 

во ра га, для та го каб у кра i не маг ла 

быць пра ве дзе на ўсе агуль ная ма бi-

лi за цыя. Так, Мiн скi ўма ца ва ны ра ён, 

якi ў 1928 го дзе бу да ваў ся су праць 

пя хо ты i ка ва ле рыi, па вi нен быў за-

тры маць во ра га на 10 дзён. Але ўся-

го ад ной страл ко вай ды вi зii, якая да 

та го ж не атрым лi ва ла бо еп ры па саў, 

бо шля хi бы лi раз бомб ле ныя, да вя-

ло ся су праць ста яць тром ня мец кiм 

тан ка вым. I аба рон цы пра тры ма лi ся 

ча ты ры днi!

«Мне па шчас цi ла па раз маў ляць з 

ве тэ ра на мi, якiя тут ва я ва лi, — дзе-

лiц ца ды рэк тар гiс то ры ка-куль тур-

на га комп лек са «Лi нiя Ста лi на» 

Аляк сандр Аляк санд ра вiч МЯТ-

ЛА. — Яны згад ва лi, што па нi кi та ды 

не бы ло. На трэ цi дзень ад чу ваў ся 

не да хоп бо еп ры па саў. Тан кi iдуць, а 

ў сал дат ня ма чым iх знi шчаць. Не 

пад во зi ла ся ежа. Пры той дэз ар га нi-

за цыi, стра це су вя зi ка ман дзi ры пры-

ня лi ра шэн не ад сту паць».

Пра тое, доб ра цi не ва я ва лi ў 1941 

го дзе, свед чыць ста тыс ты ка вер мах-

та аб стра тах. Аляк сандр Аляк санд-

ра вiч за ўва жыў, што Чыр во ная Ар-

мiя ўзо ру 1941 го да на адзiн мiль ён 

чыр во на ар мей цаў у ты дзень «на ма-

лоч ва ла» во ра га знач на больш, чым 

за та кi ж час у пе ра мож ным 1943-м 

(трэ ба ўлi чыць так са ма, што ў тым 

го дзе бы ло больш ма бi лi за ва ных i 

Чыр во ная Ар мiя коль кас цю пе ра ўзы-

хо дзi ла ар мiю вер мах та). Зна чыць, i 

ў па чат ку вай ны рэ гу ляр ныя вой скi 

вы кон ва лi аба вя зак з го на рам i пры 

на яў нас цi бо еп ры па саў на но сi лi iс тот-

ныя стра ты во ра гу. Iн шая рэч, што 

прай гра ва лi стра тэ гiч на.

«Тэ ма па чат ко ва га пе ры я ду вай-

ны — гэ та вель мi тра гiч ная i ад на-

ча со ва ге ра iч ная ста рон ка гiс то рыi 

Вя лi кай Ай чын най вай ны, — за ўва-

жыў па моч нiк мi нiст ра аба ро ны па 

iдэа ла гiч най ра бо це ва Узбро е ных 

Сi лах, ге не рал-ма ёр Ле а нiд КА СIН-

СКI. — Я не стаў бы мер ка ваць, цi 

вы ка на лi сваю за да чу тыя аг ня выя 

пунк ты, што ўва хо дзi лi ў сiс тэ му 

фар ты фi ка цый ных збу да ван няў, i 

цi пра вiль на яны бы лi па бу да ва ныя. 

I, на пэў на, сён ня гэ та не так важ на. 

Я ха цеў бы пад крэс лiць, што за да чу 

вы кон ва лi лю дзi, прос тыя сал да ты i 

афi цэ ры, якiя там зна хо дзi лi ся. I яны 

ака за лi ся мац ней шыя за сталь i бе-

тон. Дзя ку ю чы iх на ма ган ням мы i 

пе ра маг лi ў той страш най вай не».

ПА ГЛЫБ ЛЕН НЕ 
Ў ГIС ТО РЫЮ

На жаль, пра подз вi гi, што здзяйс-

ня лi ся ў 1941 го дзе, не за слу жа на 

за бы ва юць. На ват мно гiя во iн скiя 

час цi вя дуць сваю гiс то рыю толь кi з 

тых га доў, ка лi Чыр во ная Ар мiя ўжо 

па чы на ла пе ра мож ны па ход. Але 

дзя ку ю чы ўсiм тым, хто тры маў аба-

ро ну i гi нуў на па лях у са мым па чат-

ку вай ны, уда ло ся вый граць час на 

пад рых тоў ку да бу ду чых пе ра мож ных 

ба ёў. Та му так важ на да нес цi праў ду 

пра тыя су ро выя га ды да ма ла до га 

па ка лен ня, каб яно зра зу ме ла, што 

ах вя ры не бы лi мар ны я.

Гiс то ры ка-куль тур ны комп лекс 

«Лi нiя Ста лi на» пры све ча ны не толь кi 

тым, хто склаў тут га ло вы, але i ўсiм 

не вя до мым ге ро ям па чат ку вай ны, 

на огул подз вi гу вай скоў цаў, якiя вы-

ра та ва лi свет ад фа шысц кай чу мы.

Унi каль насць гэ та га аб' ек та ў тым, 

што ён дае лю дзям маг чы масць ад-

чуць гiс то рыю — да кра нуц ца да 

зброi, тэх нi кi тых ча соў, паў дзель нi-

чаць у рэ кан струк цыi.

— «Лi нiя Ста лi на» мае экс клю зiў-

нае пра ва на по шук i пад няц це ста-

рой ва ен най тэх нi кi на тэ ры то рыi Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь, — рас каз вае аў тар 

Ба рыс Пра ка заў. — I я ў сва ёй кнi зе 

ха цеў па ка заць, як мно га ў нас ро-

бiц ца, коль кi ад ноў ле на тэх нi кi, зброi 

i ар ты ле рыi. Дзя ку ю чы та кой iнф ра-

струк ту ры мож на ла дзiць шы коў ныя 

пра ек ты, пра во дзiць гiс та рыч ныя 

рэ кан струк цыi. Шмат тэх нi кi на ха-

ду. Май стры iмi ту юць звар ныя швы, 

таў шчы ню бра нi.

За кож ным экс па на там ста iць свая 

гiс то рыя. На прык лад, танк БТ-7 пад-

ня лi са дна ра кi, ён быў у вы дат ным 

ста не. З ба ло та вы цяг ва лi i рэшт-

кi КВ-1 — гэ ты танк быў уза рва ны. 

Тэх нi ка бы ла ад ноў ле на да ха да во га 

ста ну. Т-34 збi ра лi з ары гi наль ных дэ-

та ляў ад роз ных тан каў гэ тай ма дэ лi. 

Ёсць у му зеi пад ад кры тым не бам i 

так зва ныя рэп лi кi. На прык лад, чэш-

скi танк зроб ле ны на асно ве ця га ча.

Ад кры ты 30 чэр ве ня 2005 го да 

гiс то ры ка-му зей ны комп лекс i сён-

ня пра цяг вае раз вi вац ца. Ра бо та па 

ад наў лен нi тэх нi кi i аб ста ля ван ня 

вя дзец ца па ста ян на. Ад на з апош-

нiх экс па зi цый, якiя тут бы лi ство ра-

ны, — «Наш бро не цяг нiк», пры све ча-

ная 75-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сi. 

Рэ стаў ра та ры па бу да ва лi бро не  пара-

воз, два бро не ва го ны i зе нiт ную пля-

цоў ку. Так са ма iмi зроб ле ны тры гар-

мат ныя ве жы, пуш кi i мi шэ нi ў вы гля-

дзе ня мец кай тэх нi кi.

У пла нах на бу ду чы ню — ства рэн-

не му зея, дзе мож на бы ло б па знаё -

мiц ца з пры кла да мi фар ты фi ка цыi 

роз ных ума ца ва ных ра ё наў.

Комп лекс ро бiць вель мi шмат для 

па тры я тыч на га вы ха ван ня мо ла дзi. 

На свя точ ныя ме ра пры ем ствы сю-

ды пры яз джа юць ты ся чы лю дзей. 

Дзя ку ю чы рэ кан струк цы ям яны мо-

гуць на зi раць за эпi зо да мi вай ны. 

У па ста ноў ках за дзей нi ча ны адзiн з 

най буй ней шых у на шай краіне ва-

ен на-гiс та рыч ных клу баў «Сал да ты 

Пе ра мо гi»: тут ёсць страл ко выя час-

цi, ар ты ле рыс ты, тан кiс ты, свя зiс ты, 

раз вед чы кi i са нi тар кi.

«Ча сам нас вi на ва цяць, маў ляў, 

мы пра па ган ду ем вай ну. А гэ та не 

так, мы яе не на вi дзiм i хо чам па ка-

заць, якая страш ная, чор ная, ня-

ўдзяч ная пра ца во i наў», — за ўва жае 

Аляк сандр Мi хай ла вiч.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ва ен на-гiс та рыч ны клуб «Сал да ты Пе ра мо гi».

Ба рыс ПРА КА ЗАЎ — 
аў тар кнi гi «Лi нiя Ста лi на».

ЦI СТА НЕ БУЛЬ БА 
ДА ЛI КА ТЭ САМ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Змя нен не клi ма ту вы клi кае, акра мя гэ та га, 

рас та ван не ле да вi коў, па ве лi чэн не коль-

кас цi за сух i па во дак на пла не це i ў на шай 

кра i не.

Ад на з пры чын па цяп лен ня — па ве лi-

чэн не до лi пар нi ко вых га заў у ат мас фе ры. 

Кан цэнт ра цыя вуг ля кiс ла га га зу па вя лi-

чы ла ся на 40 % у па раў на ннi з да iн дуст-

ры яль ным пе ры я дам. Гэ та, у асноў ным, 

ад бы ва ец ца ад та го, што лю дзi ак тыў на 

спаль ва юць ву галь, пры род ны газ, наф-

та пра дук ты i iн шыя вуг ле ва да ро ды. Так-

са ма, па ве лi чэн не до лi вуг ля кiс ла га га зу 

ад бы ва ец ца з пры чы ны асу шэн ня ба лот, 

вы ся кан ня ля соў i вя дзен ня iн тэн сiў най 

сель скай гас па дар кi.

Як гэ та за кра не на шу кра i ну? Вя до ма, 

што ад хi лен не ся рэд няй па Бе ла ру сi га да-

вой тэм пе ра ту ры па вет ра ад соч ва ец ца з 

1881 го да. З та го ча су бы лi як па цяп лен-

нi, так i па ха ла дан нi. Але, па чы на ю чы з 

1989 го да ў нас толь кi цяп лее, за гэ ты час 

ся рэд не га да вая тэм пе ра ту ра па вы сi ла ся 

на 1,3 гра ду са. А 18 з 20 са мых цёп лых 

га доў, па чы на ю чы з 1945-га, пры па да юць 

на пе ры яд 1989—2016 га доў.

I тэм пе ра ту ра пра цяг вае па вя лiч вац ца. 

Сён ня ўжо вя до ма, што ў цэ лым мi ну лы год 

быў са мы цёп лы за ўсю гiс то рыю ме тэа на-

зi ран няў у на шай кра i не. Сё ле та ў нас бы ла 

ана маль на цёп лая зi ма, а тэм пе ра ту ра па-

вет ра ў са ка вi ку пе ра вы сi ла клi ма тыч ную 

нор му на 3,4 гра ду са. Па вод ле пра гно заў 

клi ма то ла гаў, ле та-2020 бу дзе са мым га ра-

чым за апош няе дзе ся цi год дзе. Да гэ та га 

трэ ба рых та вац ца.

Лён у дэ фi цы це, а це ця рук 
ад ля тае на поў нач

Па цяп лен не ўжо пры вя ло да зме ны 

аг ра клi ма тыч ных зон i да па ве лi чэн ня пра цяг-

лас цi ляс ных па жа раў. Ад нак па цяп лен не — 

гэ та не толь кi дрэн на. На прык лад, з'я вi ла ся 

маг чы масць вы рошч ваць но выя сель ска-

гас па дар чыя куль ту ры, та кiя як ку ку ру за 

i про са. У той жа час у больш цёп лым клi-

ма тыч ным рэ гi ё не ры зы ку ем стра цiць для 

пра мыс ло ва га вы рошч ван ня та кiя рас лi ны 

як лён, ка пус та i буль ба.

Ка лi раз гле дзець раз на стай насць дзi кiх 

жы вёл, то ся род iх ёсць стра ты, мяр куе 

Iры на Па ня дзель нiк. Па кi ну лi тэ ры то рыю 

на шай кра i ны ра са ма ха i паў ноч ны алень. 

На iх «цёп лае мес ца» прый шлi но выя на-

сель нi кi, та кiя як ан дат ра i янот.

У кры ла тых па куль ня ма страт. Але з 

пры чы ны та го, што гла баль нае па цяп лен-

не бу дзе пра цяг вац ца, зме нiц ца i арэ ол iх 

пра жы ван ня. Пер шая бе ла рус кая птуш-

ка, якая ў хут кiм ча се мо жа па кi нуць на шу 

кра i ну i пе ра ся лiц ца на поў нач кан ты нен-

та — це ця рук.

На клi мат уз дзей нi чае шмат фак та раў, 

якiя ад прос тых лю дзей быц цам бы i не 

за ле жаць. Але за са праўд ную зi му з моц-

ны мi ма ра за мi, а так са ма за све жае чыс тае 

па вет ра мож на зма гац ца. Як лi чыць Iры на 

Па ня дзель нiк, лю бы ча ла век мо жа да па-

маг чы пла не це ўжо ця пер.

Важ ны гра дус 
i вуг ля род ны след

Па рыж скае па гад нен не па клi ма це, якое 

за клi ка на зма гац ца са змя нен нем клi ма ту 

ў вы нi ку пар нi ко ва га эфек ту ад дзей нас цi 

ча ла ве ка i сты му ля ваць свет змен шыць 

вы кi ды СО
2
 у ат мас фе ру, у 2015-м бы ло 

пад пi са на 175 дзяр жа ва мi. Усё, што ро-

бiц ца для гэ та га ў кра i нах, мае на мэ це 

да 2050-га стры маць рост тэм пе ра ту ры ў 

све це нi жэй як на два гра ду сы.

— Ча му так важ на ўтры маць тэм пе ра-

ту ру, а пас ля па чаць яе змян шаць? На ват 

адзiн гра дус — гэ та за су хi, па жа ры, спя-

ко та, ура га ны. Як вы нiк, у пры ро дзе менш 

апад каў i менш ва ды — знi кае ры ба, не га-

тыў ны ўплыў на сель скую гас па дар ку i ўра-

джаi, — рас тлу ма чыў Анд рэй ПI ЛIП ЧУК, 

экс перт у воб лас цi змя нен ня клi ма ту i 

якас цi ат мас фер на га па вет ра. — Ка лi 

ска ра цiць вы кi ды СО
2
 i па вя лi чыць iх па глы-

нан не, тым са мым знi зiў шы ант ра па ген нае 

ўздзе ян не ча ла ве ка, або да сяг нуць клi ма-

тыч най нейт раль нас цi — ураў на ва жыць 

вы кi ды i па глы нан не, — то тэм пе ра ту ра 

ўтры ма ец ца i пач не знi жац ца.

Каб вы ка наць аба вяз кi па гад нен ня, але 

не аб мя жоў ваць па трэ бы пра мыс ло вас цi i 

на сель нiц тва ў элект ра энер гii, мно гiя кра-

i ны пе ра хо дзяць на шлях пе ра во ду прад-

прыем  стваў, тэх на ло гiй i iн вес ты цый на 

нiз ка вуг ля род ныя кры нi цы ге не ра цыi. 65 

кра iн, Еў ра пей скi са юз i шэ раг га ра доў i 

кам па нiй аб' явi лi аб iмк нен нi да сяг нуць клi-

ма тыч най нейт раль нас цi да 2050 го да.

— Да па маг чы пла не це ў гэ тым мо жа 

лю бая сям'я, ка лi пад лi чыць свой «вуг ля-

род ны след». Трэ ба па гля дзець, дзе яна 

жы ве, ку ды i на чым ез дзiць, з якiх эле мен-

таў ство ра ны пра дук ты, якiя яна на бы вае, 

i цi мож на iх пас ля бяс печ на пе ра пра ца-

ваць, — упэў не ны эк перт. — Та кiм чы нам 

мож на сфар му ля ваць агуль нае ра зу мен не 

та го, коль кi ад хо даў ства рае сям'я. У све це 

ро бiц ца ак цэнт на эка ла гiч насць та ва раў i 

па слуг, i мно гiя еў ра пей скiя кра i ны да 2025 

го да збi ра юц ца аб ме жа ваць до пуск та ва-

раў з вы со ка вуг ля род ным сле дам на свае 

рын кi.

«Зя лё ны квад рат» 
i роў на ста рон нi трох кут нiк

Бе ла русь ра ты фi ка ва ла Па рыж скае па-

гад нен не ў ве рас нi 2016-га, узяў шы на ся бе 

аба вяз кi да 2030 го да на 28 % змен шыць 

вы кi ды пар нi ко вых га заў у па раў на ннi з 

1990-м. Гэ та зна чыць — не пе ра вы сiць уз-

ро вень вы кi даў у 100 мiль ё наў тон у эк вi-

ва лен це СО2. А ле тась на са мi це ААН у 

Нью-Ёр ку на ша кра i на па вя лi чы ла гэ тую 

план ку да 35 %.

У Бе ла ру сi на бi рае аба ро ты раз вiц цё 

без вуг ля род ных кры нiц ге не ра цыi: гiд ра-, 

вет ра- i со неч ныя элект ра стан цыi, бу ду ец-

ца атам ная стан цыя. А спа лу чэн не энер гiй 

сон ца, вет ру, ва ды i ата ма скла да ец ца ў 

энер ге тыч ную ма дэль «Зя лё ны квад рат».

— Гэ тыя вi ды вы твор час цi энер гii вы-

ка рыс тоў ва юць тэх на ло гii, пры якiх прак-

тыч на не вы дзя ля юц ца пар нi ко выя га зы, 

а цеп ла выя вы кi ды ня знач ныя, — рас ка-

за ла На дзея ЗДА НЕ ВIЧ, вя ду чы iн жы нер 

па па лi ва вы ка ры стан нi i абы хо джан нi з 

ра дые ак тыў ны мi ад хо да мi ўпраў лен ня 

тэх нiч на га су пра ва джэн ня АЭС «Бел-

энер га». — У ма дэ лi «Зя лё ны квад рат» 

усе ча ты ры кры нi цы энер гii не раз гля да юц-

ца як кан ку ры ру ю чыя цi ўза е ма за мя няль-

ныя. I ге не ра цыя ад усiх пе ра лi ча ных вi даў 

мае свае пе ра ва гi i аб ме жа ван нi. Пры ўсiх 

сва iх плю сах кла сiч ныя вi ды ад наў ляль най 

энер гii — до сыць не ста бiль ныя ге не ра цыi, 

бо за ле жаць ад на двор'я. Па коль кас цi ту-

ман ных дзён, на прык лад, Бе ла русь ужо 

аба гна ла на ват не па год лi вы Лон дан i за ра-

бi ла жар таў лi вую мя нуш ку «ту ман ны Буль-

бi ён». Энер гiя вет ра так са ма за ле жыць ад 

яго сi лы. За тое атам да ступ ны 24 га дзi ны 

сем дзён на ты дзень i мо жа стаць ба за вай 

ге не ра цы яй энер гii ў спа лу чэн нi з маг чы-

мас ця мi вет ра, сон ца i ва ды.

На дум ку экс пер таў, увод атам най 

электра  стан цыi ў Бе ла ру сi да зво лiць 

змен шыць вы кi ды СО
2
 у ат мас фе ру на 

7—10 мiль ё наў тон у год. Пры гэ тым знi-

жац ца ўплыў бу дзе не не па срэд на ад ра-

бо ты са мой стан цыi, а шля хам за мя шчэн ня 

атам най энер гi яй вы ка ры стан ня пры род на-

га га зу (вы чар паль на га пры род на га вы кап-

ня), на якiм сён ня ў Бе ла ру сi вы раб ля ец ца 

98 % элект ра энер гii. АЭС, якiя пра цу юць 

у све це, ужо не да юць тра пiць у па вет ра 

двум мiль яр дам тон вуг ля кiс ла га га зу.

Гэ ты вiд энер гii мож на ад нес цi да клi ма-

тыч на сяб роў скай ге не ра цыi, якая спры яе 

раз вiц цю «зя лё най эка но мi кi», што ў сваю 

чар гу спры яе ўстой лi ва му са цы яль на-эка-

на мiч на му раз вiц цю i аба ро не пры ро ды, 

лi чаць экс пер ты.

— «Зя лё ную эка но мi ку» мож на прад-

ста вiць як роў на ста рон нi трох кутнік. I ка лi 

мы хо чам да сяг нуць на ад ным яго ба ку 

рос ту эка но мi кi на 4 %, на дру гiм — па-

вы шэн ня на 4 % са цы яль на га даб ра бы ту 

i бяс пе кi, то на трэ цiм ба ку мы па вiн ны на 

4 % змен шыць уз дзе ян не на на ва кол ле, 

каб вы тры маць гэ ты ба ланс, — рас ка заў 

Анд рэй Пi лiп чук.

Сяр гей КУР КАЧ, Iры на СI ДА РОК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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Кам пе тэнт наКам пе тэнт на

КА ЛI АД ПА ЧЫ НАК НЕ АД БЫЎ СЯ...
Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му рас тлу ма чы ла пра вi лы вяр тан ня гро шай 

за пу цёў кi на фо не пан дэ мii

Угнаў чу жы мiк ра аў то бус
у над зеi, што гас па дар 
не ста не звяр тац ца ў мi лi цыю

Ра нi цай жы хар Коб ры на не знай шоў свой аў та ма бiль 

Volkswagen Multivan Т4, якi на пя рэ дад нi пры пар ка ваў 

у два ры шмат па вяр хо вi ка. З улi кам да ра го га бу даў нi ча га 

iн стру мен та, якi ля жаў у ма шы не, агуль ная су ма шко ды скла ла 

ка ля 30 ты сяч руб лёў. Па цяр пе лы не ад клад на вы клi каў 

мi лi цыю.

Вы ву чыў шы за пi сы з ка мер вi дэа на зi ран ня, сы шчы кi ўста на вi лi, 

што мiк ра аў то бус вы кра лi ка ля 2.30. Марш рут ру ху па каз ваў, што 

транс парт «увя лi» за го рад.

Уве ча ры та го ж дня «бус» вы явi лi за 15 кi ла мет раў ад рай цэнт-

ра — у га ра жы на тэ ры то рыi за кi ну та га до ма ўла дан ня. Да та го ча су 

бы ла атры ма на iн фар ма цыя пра муж чы ну, якi мо жа быць да тыч ны 

да зла чын ства. Ноч чу па да зра ва на га за тры ма лi ў Коб ры не, рас ка-

за лi ва УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма.

Фi гу ран там ака заў ся ра ней су дзi мы 47-га до вы жы хар рай цэнт-

ра. Учас так, дзе ён аб ста ля ваў га раж-ад стой нiк, на ле жыць да лё кiм 

сва я кам. Муж чы на ўзяў у iх ключ ад па бу до вы не каль кi ме ся цаў 

та му.

За тры ма ны вя до мы пра ва ахоў нi кам тым, што краў аў та ма бi лi ў 

Еў ро пе i ле га лi зоў ваў iх у Ра сii. Гэ тым ра зам па да зра ва ны iшоў на 

спра ву ў над зеi на кры мi наль нае мi ну лае «бу са» i раз лiч ваў, што 

ўла даль нiк па ба iц ца за яў ляць пра знiк нен не транс парт на га срод ку 

ў мi лi цыю. Раз лiк ака заў ся ня слуш ным: ма шы на бы ла юры дыч на 

чыс тая.

Рас па ча та кры мi наль ная спра ва за кра дзеж у асаб лi ва буй ным 

па ме ры.

Укра лi... чы гун ку
Па блi зу Лi ды баць ка i сын ра за бра лi чы гу нач нае па лат но. 

Пу цi вя лi да цэ хаў бы ло га мя са кам бi на та. З ча сам прад-

прыем  ства згар ну ла сваю дзей насць, i з дзя ся так га доў 

чы гун ка не экс плу а та ва ла ся. Гэ тым фак там вы ра шы лi ска-

рыс тац ца лiд ча не 53 i 32 га доў.

Як па ве дам ляе ад дзя лен не iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў УУС 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, яны дэ ман цi ра ва лi не каль кi сот няў 

мет раў рэ ек, асаб лi ва не мас кi ру ю чы ся. На шум нi хто не звяр нуў 

ува гi, па коль кi чы гун ка пра хо дзi ла ўда ле чы нi ад бу дын каў i бы ла 

сха ва ная за дрэ ва мi. Су пра цоў нi кi ад дзе ла кры мi наль на га вы шу ку 

Лiд ска га РА УС уста на вi лi, ку ды ў да лей шым па да зра ва ныя збы ва-

лi зня тыя эле мен ты чы гун кi, а за тым вый шлi i на асоб, якiя ма юць 

да чы нен не да кра дзя жу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні

На афi цый ным сай це ве дам ства па-

ве дам ля ец ца, што, ня гле дзя чы на 

сi ту а цыю з ка ра на вi ру сам COVID-19, 

ска са ван не да га во ра ака зан ня 

ту рыс тыч ных па слуг ажыц цяў ля ец-

ца на агуль ных пад ста вах у па рад ку, 

уста ноў ле ным за ка на даў ствам.

На пад ста ве Гра ма дзян ска га ко дэк са 

кра i ны ба кi ма юць пра ва ўнес цi зме ны ў 

да мо ву ака зан ня ту рыс тыч ных па слуг або 

ска са ваць яе з пры чы ны iс тот най зме ны 

аб ста вiн, з якiх ба кi сы хо дзi лi пры за клю-

чэн нi да га во ра. Аб ста вi ны пры зна юц ца iс-

тот ны мi, ка лi яны змя нi лi ся на столь кi, што, 

ка лi б ба кi маг лi гэ та прад ба чыць, да га вор 

на огул не быў бы iмi за клю ча ны або быў бы 

скла дзе ны на знач на iн шых умо вах. Спе-

цы я лiс ты Мiнс пор ту тлу ма чаць, што да iс-

тот на га змя нен ня аб ста вiн вар та ад но сiць i 

ме ры, што пры ма юц ца з пры чы ны пан дэ мii. 

У пры ват нас цi, да та кiх мо гуць быць ад-

не се ны: за крыц цё для на вед ван ня мес цаў, 

пра ду гле джа ных пра гра май ту рыс тыч на га 

па да рож жа, з пры чы ны ўста наў лен ня ка-

ран цi ну або рэ жы му над звы чай на га ста но-

вi шча, а так са ма не маг чы масць ака зан ня 

па слуг з пры чы ны ад ме ны пе ра воз чы ка мi 

рэй саў або ад ме ны ту раў ту ра пе ра та ра мi. 

Пры ска са ван нi да га во ра ака зан ня ту рыс-

тыч ных па слуг з-за iс тот най зме ны аб ста вiн 

кож ны з ба коў мае пра ва па тра ба ваць ад 

iн ша га бо ку вяр тан ня ўся го, што ён вы ка наў, 

не атры маў шы су стрэч на га за бес пя чэн ня. 

З пры чы ны гэ та га вяр тан не гра шо вых срод-

каў за на бы ты тур па вiн на ажыц цяў ляц ца ў 

поў ным аб' ёме.

«Вар та ад зна чыць, што, на наш по гляд, 

хва ро ба за каз чы ка, яго сва я коў цi зна ё мых 

не пры зна ец ца iс тот най зме най ака лiч нас-

цяў цi не адоль най сi лай, над звы чай най пры 

гэ тых умо вах, па коль кi гэ тая ака лiч насць 

за ле жыць ад ха рак та ру за хвор ван ня i рэ-

ка мен да цый ме ды цын скiх ра бот нi каў i не 

ва ўсiх вы пад ках цяг не не маг чы масць вы-

ка нан ня за каз чы кам сва iх аба вя за цель-

стваў», — ад зна ча юць у мi нiс тэр стве.

Ка лi аб ме жа валь ныя ме ры пас ля да ты 

iх за кан чэн ня па доў жа ныя не бу дуць, ска-

са ван не да моў ака зан ня ту рыс тыч ных па-

слуг у да чы нен нi да ту раў, за пла на ва ных 

да ажыц цяў лен ня пас ля да ты за кан чэн ня 

та кiх мер, бу дзе ажыц цяў ляц ца на агуль ных 

пад ста вах у па рад ку, уста ноў ле ным за кана -

даў ствам.

Ту рыст мо жа ад мо вiц ца ад па езд кi пры 

ўмо ве апла ты тур фiр ме фак тыч на па не се-

ных вы дат каў. Яны па вiн ны быць па цвер-

джа ны да ку мен таль на. Ту рыс тыч ная кам па-

нiя па вiн на да ка заць фак тыч на па не се ныя 

вы дат кi i аба вя за на пры няць ме ры для iх 

змян шэн ня. Ка лi яна не па да ла до ка заў 

та кiх вы дат каў, то па вiн на вяр нуць гро шы 

клi ен ту ў поў ным аб' ёме. «Ад на ба ко вая 

ад мо ва за каз чы ка з'яў ля ец ца яго пра вам, 

а не фак там не на леж на га вы ка нан ня аба-

вя за цель стваў па да мо ве ака зан ня ту рыс-

тыч ных па слуг. У гэ тай су вя зi, вы ка наў цам 

не мо гуць утрым лi вац ца з за каз чы ка iн шыя 

вы дат кi (штра фы, пе нi i iн шыя)», — тлу ма-

чаць у мi нiс тэр стве.

Вар та так са ма ад зна чыць, што ад на ба ко-

вая ад мо ва ад вы ка нан ня аба вя за цель стваў 

па да мо ве ака зан ня ту рыс тыч ных па слуг 

маг чы ма не толь кi з бо ку за каз чы ка, але i з 

бо ку вы ка наў цы. Ён мае пра ва ад мо вiц ца ад 

вы ка нан ня аба вя за цель стваў па да га во ры 

плат на га ака зан ня па слуг толь кi пры ўмо ве 

поў най кам пен са цыi страт за каз чы ку.

У за леж нас цi ад та го, ска соў ва ец ца да га вор 

ака зан ня ту рыс тыч ных па слуг з пры чы ны 

iс тот най зме ны аб ста вiн або ў ад на ба ко вым 

па рад ку, за ка на даў ствам уста ноў ле ны роз-

ныя тэр мi ны вяр тан ня ўне се ных гра шо вых 

срод каў пас ля прад' яў лен ня за каз чы кам 

ад па вед ных па тра ба ван няў. Та кiя тэр мi ны 

ўста ноў ле ны За ко нам Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

«Аб аба ро не пра воў спа жыў цоў».

Вар та ад зна чыць, што сам факт iс тот най 

зме ны аб ста вiн аў та ма тыч на не цяг не ска-

са ван не да га во ра ака зан ня ту рыс тыч ных 

па слуг, бо нор ма част кi пер шай пунк та 1 

ар ты ку ла 421 Гра ма дзян ска га ко дэк са Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь дае ба кам маг чы масць не 

толь кi для ска са ван ня да мо вы, але i для 

ўня сен ня ў яе змен, на прык лад, у да чы нен-

нi да пра гра мы ту рыс тыч на га па да рож жа. 

Зме ны ў да мо ву ўно сяц ца са зго ды ба коў у 

прос тай пiсь мо вай фор ме шля хам за клю-

чэн ня да дат ко ва га па гад нен ня.

Пры ўзнiк нен нi спрэч най сi ту а цыi ў мэ-

тах да су до ва га рэ гу ля ван ня спрэ чак ту рыст 

мо жа звяр нуц ца да вы ка наў цы з прэ тэн зi-

яй. Пры ад мо ве вы ка наў цы за да во лiць па-

тра ба ван нi па прэ тэн зii, мож на звяр нуц ца 

ў гра мад скiя аб' яд нан нi па аба ро не пра воў 

спа жыў цоў або мяс цо выя вы ка наў чыя i рас-

па рад чыя ор га ны. Ад нак аба ро на пра воў 

спа жыў цоў так са ма мо жа ажыц цяў ляц ца i 

ў су до вым па рад ку.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.
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