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НО ВЫ РАС КЛАД: 
ПА СКА РЭН НЕ 
І АБ НОЎ ЛЕ НЫ 

РУ ХО МЫ СА СТАЎ
З 1 чэр ве ня на Бе ла рус кай 

чы гун цы ўво дзіц ца гра фік ру ху 
цяг ні коў на 2014-2015 га ды

Ён пра ду гледж вае кур сі ра ван не па тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі 83 пар цяг ні коў між-
на род ных лі ній, 5 пар між рэ гі я наль-
ных лі ній біз нес-кла са, 34 пар цяг ні коў 
між рэ гі я наль ных лі ній эка ном-кла са, 
22 пар цяг ні коў рэ гі я наль ных лі ній біз-
нес-кла са, а так са ма 379 пар цяг ні коў 
рэ гі я наль ных лі ній эка ном-кла са. З 
на зва най да ты пра ду гле джа ны шэ раг 
но ва ўвя дзен няў як у між рэ гі я наль ных, 
так і рэ гі я наль ных зно сі нах.

Да Мін ска — хут чэй на паў га дзі ны
У між рэ гі я наль ных зно сі нах у но вым гра-

фі ку па са жы рам бу дзе пра да стаў ле на маг-
чы масць пра ез ду ў па ско ра ным рэ жы ме па-
між аб лас ны мі цэнт ра мі і Мінск ам. З гэ тай 
мэ тай пра ду гле джа на кур сі ра ван не 5 пар 
цяг ні коў між рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла-
са са зна хо джан нем іх у да ро зе да 3 га дзін 
30 хві лін. Яны бу дуць ха дзіць па марш ру тах 
Ві цебск — Мінск (час у да ро зе 3 га дзі ны 30 
хві лін), Го мель — Мінск (3 га дзі ны 24 хві лі ны) 
і Брэст — Мінск (3 га дзі ны 15 хві лін). Пры ар-
га ні за цыі ру ху цяг ні коў між рэ гі я наль ных лі ній 
біз нес-кла са па марш ру це Брэст — Мінск 
бу дзе за дзей ні ча ны но вы ру хо мы са стаў — 
пя ці ва гон ны элект ра цяг нік. Час у да ро зе ў 
яго бу дзе на 30 хві лін мен шы, чым у дзей ным 
гра фі ку. Са стаў бу дзе ад праў ляц ца з Брэс та 
ў 6.20 і пры бы ваць у ста лі цу ў 9.35. Час ад-
праў лен ня цяг ні ка ў зва рот ным на кі рун ку з 
Мін ска — 16.45, пры быц ця ў Брэст — 20.00. 
Як пад крэс лі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, гэ-
тыя цяг ні кі бу дуць іс ці без пры пын каў. Па са-
жы рам, якія бу дуць ехаць са стан цый, раз-
ме шча ных на марш ру тах гэ тых па ско ра ных 
цяг ні коў, бу дзе да дзе на маг чы масць пра ез ду 
цяг ні ка мі рэ гі я наль ных лі ній эка ном-кла са ў 
ра ніш ні і вя чэр ні час су так.

Рэ гі я наль ныя — 
больш умя шчаль ныя

У рэ гі я наль ных зно сі нах так са ма бу дуць 
за дзей ні ча ны пя ці ва гон ныя цяг ні кі швей цар-
скай вы твор час ці. У но вым гра фі ку гэ тыя 
са ста вы біз нес-кла са бу дуць кур сі ра ваць па 
ўжо іс ну ю чых за па тра ба ва ных марш ру тах: 
Мінск — Ор ша, Мінск — Ба ра на ві чы, Ба ра-
на ві чы — Брэст, дзе ра ней бы лі за дзей ні-
ча ны менш умя шчаль ныя ча ты рох ва гон ныя 
элект ра цяг ні кі рэ гі я наль ных лі ній. Апроч та-
го, пя ці ва гон ны элект ра цяг нік біз нес-кла са з 
1 чэр ве ня пры зна ча ец ца для пе ра воз кі па са-
жы раў па марш ру це Мінск — Жло бін.

На ўчаст ку Мінск — Ма ла дзеч на ўвод зяц-
ца ў аба ра чэн не дзве па ры ча ты рох ва гон-
ных цяг ні коў рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла са 
№771/772 і №773/774. Яны бу дуць іс ці без 
пры пын каў, пе ра адоль ва ю чы ад лег ласць 
ад ста лі цы да Ма ла дзеч на за 55 хві лін, што 
амаль удвая хут чэй рэ гі я наль ных цяг ні коў 
эка ном-кла са.

Што да ты чыц ца ўчаст ка Мінск — Ор ша, 
дык тут з уво дам но ва га гра фі ка коль касць 
цяг ні коў рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла са бу-
дзе па вя лі ча на з дзвюх да ча ты рох пар. Тут 
бу дуць кур сі ра ваць дзве па ры пя ці ва гон ных 
элект ра цяг ні коў і дзве па ры ча ты рох ва гон-
ных.

І на поў дзень, і да Бал ты кі
У між на род ных зно сі нах гра фі кам ру ху 

цяг ні коў на 2014-2015 га ды пра ду гле джа на 
за ха ван не дзей ных марш ру таў, у тым лі ку 
ў зно сі нах Мінск — Ад лер, Мінск — Ана па, 
Мінск — Мі не раль ныя Во ды. Бу дуць кур сі ра-
ваць цяг ні кі ў зно сі нах з Кі е вам, Адэ сай, Ма-
ры у па лем, Льво вам, Чар наў ца мі, Шчор сам, 
Чар ні га вам, Хар ка вам, Да не цкам.

Бу дзе ар га ні за ва ны рух цяг ні коў у зно-
сі нах з Сім фе ро па лем, Еў па то ры яй, Фе а-
до сі яй, пе ры я дыч насць ру ху якіх бу дзе ска-
рэк та ва на. На прык лад, у зно сі нах Мінск 
— Еў па то рыя і Мінск — Фе а до сія, По лацк 
— Сім фе ро паль і Ві цебск — Еў па то рыя кур-
сі ра ван не цяг ні коў пра ду гле джа на адзін раз 
на ча ты ры дні, у зно сі нах Мінск — Сім фе ро-
паль — што дня.

Па вя лі ча на пе ры я дыч насць кур сі ра ван ня 
цяг ні ка №101/102 Мінск — Вар на з ад на го 
да двух дзён на ты дзень. Цяг нік бу дзе ад-
праў ляц ца з Мін ска з 4 чэр ве ня па се ра дах 
і су бо тах, а з Вар ны — па пят ні цах і па ня-
дзел ках.

Пра цяг ва ец ца раз віц цё па са жыр скіх зно-
сін па між Мінск ам і Віль ню сам. Марш рут 
№805/806 (ко ліш ні №15/16 Мінск — Віль нюс) 
аб слу гоў ва ец ца кам форт ны мі трох ва гон ны-
мі ды зель-цяг ні ка мі поль скай вы твор час ці. 
Пад час па ве лі чэн ня па са жы ра па то ку цяг-
нік бу дзе кур сі ра ваць здво е ным са ста вам 
з шас ці ва го наў. На стан цыі Віль нюс пра ду-
гледж ва ец ца ўзгод не ная пе ра сад ка з цяг ні ка 
№805 Мінск — Віль нюс на цяг нік №781 Віль-
нюс — Клай пе да, якім па са жы ры змо гуць 
да брац ца да ку рорт ных зон Бал тый ска га 
мо ра. У зва рот ным кі рун ку бу дзе за бяс пе-
ча на пе ра сад ка з цяг ні ка №780 Клай пе да 
— Віль нюс на цяг нік №806 Віль нюс — Мінск. 
На стан цыі Мінск па са жы ры, што едуць з 
Віль ню са, мо гуць пе ра са джвац ца на ўзгод-
не ныя цяг ні кі да Маск вы, Санкт-Пе цяр бур га, 
Кі е ва і Адэ сы.

З 1 чэр ве ня ў мэ тах ап ты мі за цыі гра фі-
ка ру ху бу дзе ска ро ча ны час зна хо джан ня 
ў да ро зе цяг ні коў, якія звяз ва юць Мінск са 
ста лі ца мі су сед ніх дзяр жаў. Бу дуць па ско-
ра ны цяг ні кі: №25 Маск ва — Мінск (на 13 
хві лін), №26 Мінск — Маск ва (на 27 хві лін), 
№52 Мінск — Санкт-Пе цяр бург (на 21 хві лі-
ну), №85 Кі еў — Мінск (на 30 хві лін), №95 
Маск ва — Брэст (на 27 хві лін), №96 Брэст 
— Маск ва (на 12 хві лін).

Па коль кі Бе ла рус кая чы гун ка звяз вае Ка-
лі нінг рад скую воб ласць з цэнт раль най част-
кай Ра сій скай Фе дэ ра цыі, пра ду гле джа на 
па ска рэн не па тэ ры то рыі на шай кра і ны на-
ступ ных цяг ні коў: №30 Ка лі нінг рад — Маск-
ва (на 10 хві лін), №79 Санкт-Пе цяр бург — 
Калінінград (на 33 хві лі ны), №80 Ка лі нінг рад 
— Санкт-Пе цяр бург (на 31 хві лі ну), №359 
Ад лер — Ка лі нінг рад (на 51 хві лі ну).

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

По пыт 
не ад па вя дае пра па но ве

Да ча мі жы ха ры Мін ска па чы на юць 
ці ка віц ца, як толь кі па цяп лее. У кра са-
ві ку ней кі по пыт на па доб ную арэн ду 
яшчэ іс на ваў, але гас па да ры пры ват на-
га жыл ля та ды са мі амаль ад штурх ну лі 
па тэн цы яль ных клі ен таў — вы ра шы лі 
за ра біць доб рыя гро шы на за меж ных 
ту рыс тах і па вя лі чы лі цэ ны прак тыч на 
на ўсе ты пы жыл ля за го ра дам. А по-
тым зда ры ла ся, што ха кей ныя фа на ты 
зу сім не ці ка вяц ца на шы мі да ча мі і ка-
тэ джа мі, а свае клі ен ты на та кія не рэ-
аль ныя цэ ны «па крыў дзі лі ся». Ця пер 
цэн нік вяр та ец ца на ра ней шыя па зі-
цыі, але ма са ва га клі ен та на «дач ную» 
арэн ду па куль ня ма.

Тут іс нуе яшчэ ад на тэн дэн цыя, якая 
ты чыц ца не су па дзен ня па ра мет раў 
по пы ту і якас ці пра па но вы. Звы чай на 
най боль шым по пы там у мін чан ка рыс та-
юц ца да чы, якія раз ме шча ны не да лё ка 
ад ста лі цы ў ма ляў ні чым мес цы, ка ля 
во зе ра ці ра кі, — з цэн ні кам ад 200 да 
400 до ла раў. Па жа да на, каб у ха це бы-
ла пад клю ча на га ра чая ва да і су час ная 
праль ная ма шы на. Гэ та асаб лі ва ак ту-

аль на для ся мей ных пар з ма лень кі мі 
дзець мі, якія час та звяр та юц ца ў агенц-
твы. Ча сам клі ен там зу сім не трэ ба да ра-
гая мэб ля і вя лі кія пло шчы па мяш кан няў. 
Тут га лоў нае — пры ро да і кам форт ныя 
ўмо вы. Ад нак на рын ку рэ аль ная сі ту-
а цыя зу сім ін шая, бо бюд жэт ных дач у 
пры го жых мяс ці нах з га ра чай ва дой і 
пры бі раль няй у до ме прак тыч на ня ма. 
За 200-250 до ла раў мо гуць пра па на ваць 
звы чай ны до мік з ха лод най ва дой у са-
до вым ка а пе ра ты ве ці стан дарт ны дом 
у вёс цы з вы го да мі на два ры.

У агенц тве не ру хо мас ці ўдак лад-
ні лі, што пад час чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі по пыт на су тач ную арэн ду дач 
кры ху па вя лі чыў ся, але пра цяг лай 
арэн ды гэ та не за кра ну ла. Ры эл та-
ры ад зна ча юць, што са мыя па пу ляр-
ныя на прам кі — ла гой скі, мя дзель скі, 
ма ла дзе чан скі і мас коў скі. На дру гім 
мес цы — брэсц кі і слуц кі. Най мен шы 
по пыт пры па дае на ма гі лёў скі на пра-
мак, ад нак ме на ві та там мож на знай-
сці са мыя эка на міч ныя пра па но вы.

Ка тэ джы 
для «се рад няч коў» — 
да 800-900 до ла раў

Па та кім кош це кам па нія ці сям'я 
з гра шы ма мо жа зняць на ме сяц не 

вель мі вя лі кі і да ра гі, але да во лі кам-
фар та бель ны ка тэдж з усі мі вы го да-
мі. Вы бар сён ня па куль ёсць. Са мы 
рас паў сю джа ны цэн нік стан дарт ных 
якас ных ка тэ джаў не да лё ка ад Мін-
ска скла дае 1000-1200 до ла раў, але 
пры рэ аль ных здзел ках маг чы ма 
тар га вац ца. Зніж кі ча сам да ся га юць 
сур' ёз ных па ме раў, ка лі за не каль кі 
ме ся цаў вам да зво ляць там па жыць 
за 1600-1700 до ла раў. Іс ну юць ва ры-
ян ты, па якіх за 500-700 до ла раў маг-
чы ма зняць на ме сяц па ло ву до ма ці 
не каль кі асоб ных і доб ра аб ста ля ва-
ных жы лых па ко яў у да во лі кам фар-
та бель ным ка тэ джы.

Эліт ныя ка тэ джы — 
ад 3 да 10 ты сяч до ла раў

Іс ну юць пад Мінск ам для клі ен таў 
з сур' ёз ны мі да хо да мі і та кія ка тэ джы, 
у якім ёсць ба сейн, джа ку зі, доб рая 
мэб ля і ка мін. Па доб ная мі ні-ві ла пра-
па ну ец ца ўжо ад 1000 да 3000 до-
ла раў за ме сяц. Час та жыл лё та кой 
кам форт нас ці аран ду юць за меж ні кі. 
Ча сам дзве сям'і ра зам зды ма юць 
адзін дом. Але, у ад роз нен не ад бе-
ла ру саў, яны ад да юць пе ра ва гу да ра-
гім ка тэ джам і зды ма юць іх на ме сяц 
і даў жэй.

Для вэб-клі ен таў іс ну юць на рын ку 
спе цы яль ныя ва ры ян ты пра па но вы, 
дзе цэн нік да ся гае 8-10 ты сяч до ла раў 
і на ват больш. Па доб нае жыл лё мае 
не каль кі ўзроў няў і да во лі вя лі кую пло-
шчу, не менш за 250-350 квад рат ных 
мет раў. Зна хо дзяц ца та кія ка тэ джы 
на пра стор ных участ ках з ланд шафт-
ным ды зай нам звы чай на ў Та ра са ва 
ці Драз дах.

По шук ва ры ян таў 
па тра буе ча су

Пе рад тым як аран да ваць да чу, 
трэ ба спа чат ку дак лад на вы зна чыц-
ца, на які пе ры яд вы хо ча це яе зняць 
і коль кі га то вы вы клас ці за ад па чы-
нак у вёс цы. Ка лі ў ад па чы нак збі ра-
е це ся ра зам з ма лень кі мі дзець мі, то 
прый дзец ца рас ка шэ ліц ца і вы браць 
най больш кам фар та бель ны ва ры янт, 
дзе ёсць га ра чая ва да і сан ву зел раз-
ме шча ны ўнут ры до ма. Не аб ход на 
ста ран на вы ву чыць усе пра па но вы 
на рын ку. Та му што за ад ны і тыя ж 
гро шы мож на аран да ваць як утуль ны 
ка тэдж по бач з во зе рам, так і ста ры 
дом у пры го жым мес цы, але з шум-
ны мі су се дзя мі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Тэ ма вы ка ры стан ня аль тэр на тыў ных 
кры ніц энер гіі не но вая — спа жы ван не 
наф ты і га зу ў све це рас це, а кры ні цы 
вуг ле ва да род най сы ра ві ны не бяс кон-
цыя. Бе ла русь імк нец ца не ад ста ваць 
ад гэ та га пра цэ су. У кра і не ўсё больш 
шы ро ка па чы на юць пры мя няць аль-
тэр на тыў ную энер гію, у пры ват нас ці, 
энер гію вет ру і сон ца.

У аг ра га рад ку За на рач Мя дзель ска га 
ра ё на ўжо 13 га доў пра цу юць вет ра ге не ра-
та ры, 7 га доў з да па мо гай со неч най энер гіі 
аба гра ва ец ца і асвят ля ец ца ам бу ла то рыя. 
А ў вёс цы Ста хоў цы, што ля За на ра чы, з 
па чат ку дзе вя нос тых ста яць да мы, па бу да-
ва ныя з эка ла гіч на чыс тых, энер га збе ра-
галь ных ма тэ ры я лаў.

У да лё кім 1991-м ня мец кая даб ра чын ная 
ар га ні за цыя «Да мы за мест Чар но бы-
ля» пра па на ва ла бе ла ру сам з за бру-

джа ных ра ды я цы яй ра ё наў пе ра ся ляц ца на 
чыс тую тэ ры то рыю. Сі ла мі ня мец кіх і бе ла-
рус кіх ва лан цё раў бы ло па бу да ва на жыл лё 
для 31 сям'і. Бу да ва лі ся да мы ў асноў ным на 
пры ват ныя ах вя ра ван ні жы ха роў Гер ма ніі.

Энер га збе ра галь ныя да мы атры ма лі ся 
да во лі пра стор ны мі, з вя лі кі мі свет лы мі па-
ко я мі, агуль ная пло шча до ма ка ля 135 квад-
рат ных мет раў.

Для ўдзе лу ў гэ тай пра гра ме сем' ям з 
дзець мі не аб ход на бы ло са браць шэ раг 
да ку мен таў і прай сці су моўе. Акра мя та го, 
хтось ці з сям'і ці сва як па ві нен быў па пра-
ца ваць у скла дзе бу даў ні чай бры га ды між-
на род най даб ра чын най гра мад скай ар га ні-
за цыі «Эка Дом» на пра ця гу 2-х га доў. Пас ля 
за кан чэн ня бу даў ніц тва дом пе ра да ваў ся 
сям'і на пад ста ве да га во ра ах вя ра ван ня без 
пра ва про да жу 10 га доў.

Тыя да мы бу да ва лі ся па не звы чай най для 
на шых мяс цін тэх на ло гіі: драў ля ная кар кас-
ная кан струк цыя за паў ня ла ся глі ня на-шчэп-
ка вым са ста вам, які ўтрам боў ваў ся і пра-
суш ваў ся на пра ця гу 6 ме ся цаў. За тым фа-
сад уцяп ляў ся дву ма сла я мі пліт з трыс ня гу, 
па між які мі кла ла ся па ра і за ля цый ная плён-

ка. На вон ка вую па верх ню плі ты за ма цоў ва-
ла ся ар мі ра ва ная шкла сет ка, за тым фа сад 
тын ка ваў ся. З унут ра на га бо ку дом так са ма 
ўцяп ляў ся трыс ня гом ці тын коў кай.

— Мы жы вём у гэ тым до ме з 2000 го-
да. Ня ма ні я кіх праб лем. Дом заў сё ды су хі 
і цёп лы, у ім кам форт на і ўтуль на, — ка жа 
гас па дар ад на го з да моў па ву лі цы Друж най 
вёс кі Ста хаў цы. — І мяс ці ны тут вель мі пры-
го жыя, во зе ра На рач уся го ў двух кі ла мет-
рах. А з вок наў у нас ад кры ва ец ца вы дат ны 
від на вет ра кі.

ПЕР ШЫЯ ў Бе ла ру сі вет ра э нер ге тыч-
ныя ўста ноў кі бы лі ўзве дзе ны ў 2000 і 
2001 га дах той жа даб ра чын най ар га-

ні за цы яй «Да мы за мест Чар но бы ля» су мес-
на з МДГА «Эка Дом» на срод кі даб ра чын най 
ак цыі з Гер ма ніі, у якой пры ня лі ўдзел больш 

за 5000 ча ла век.
Па сло вах ды рэк та ра МДГА «Эка Дом» 

Юрыя СУ ПРЫ НО ВІ ЧА, тэр мін служ бы вет ра-
коў — двац цаць га доў. Вы шы ня пер шай уста-
ноў кі — 52 мет ры, дыя метр ло пас цяў — пад 
30 мет раў. Да ваць элект ра энер гію стан цыя па-
чы нае пры хут ка сці вет ру 3 мет ры за се кун ду, 
а пры ўзмац нен ні вет ру ў 3 ра зы ма гут насць 
уз рас тае да 250 кі ла ват-га дзін. Пра мыс ло вая 
моц дру го га вет ра ка — 600 кВт.г, вы шы ня 
яго ўжо 65 мет раў. За год абедз ве ўста ноў кі 
вы раб ля юць 1,3 міль ё на кі ла ват-га дзін элект-
ра энер гіі, ча го ха пае на 700 сем' яў.

А ў кан цы жніў ня 2013 го да за пус ці лі і трэ-
ці вят рак, ма гут нас цю 1 МВт.г І ця пер усё тры 
ўста ноў кі ра зам вы пра цоў ва юць 2,5 міль ё на 
кі ла ват-га дзін. Та кую коль касць энер гіі ха пае 
ўжо на 1350 сем' яў. Вет ра кі пад клю ча ны ў 

агуль ную сет ку Бел энер га, а срод кі, вы ру ча-
ныя ад про да жу «вет ра ной» элект ра энер гіі, 
ідуць на ажыц цяў лен не ін шых даб ра чын ных 
пра ек таў у ра ё не.

— Мой во пыт мне пад каз вае, што, ня гле-
дзя чы на ўсе асця ро гі на ву коў цаў, вет ра ная 
энер гія — вель мі перс пек тыў ная ў на шай кра-
і не! У пер шую чар гу та му, што энер гія вет ру 
— ад наў ляль ная, ве цер ні ко лі не знік не, а зна-
чыць, і вет ра э нер ге тыч ныя ўста ноў кі бу дуць 
пра ца ваць і пры но сіць пры бы так, — ка жа 
Юрый Су пры но віч. — Трэ ці вят рак, які мы 
ня даў на за пус ці лі, не ста не апош нім.

У 2006 го дзе ў аг ра га рад ку За на рач бы-
ла па бу да ва на пер шая ў Бе ла ру сі ам-
бу ла то рыя, якая пра цуе на со неч ных 

ба та рэ ях. Па сва іх якас ных ха рак та рыс ты-
ках яна цал кам ад па вя дае стан дар ту «бу ды-
нак з ніз кім спа жы ван нем энер гіі».

— Яшчэ пры пра ек та ван ні ўліч ва лі ся са-
мыя дроб ныя фак та ры. На ват уз ро вень раз-
мя шчэн ня бу дын ка і кі ру нак вет ру ўплы ва юць 
на цеп ла стра ты праз кор пус бу дын ка, — ка жа 
за гад чык ам бу ла то рыі Вя ча слаў ТРУ БАЧ. 
— Бу ды нак пра ек та ваў ся та кім чы нам, што 
са мыя на вед валь ныя па мяш кан ні, мой ка бі нет 
у тым лі ку, зна хо дзяц ца на со неч ным бо ку. У 
паў ноч най жа част цы ам бу ла то рыі за ста лі ся 
ў асноў ным да па мож ныя і пад соб ныя па мяш-
кан ні. Вок ны ў нас так са ма ня прос тыя: з со-
неч на га бо ку яны на шмат боль шыя. Ма ла хто 
пра гэ та за дум ва ец ца, але та кое раз мя шчэн не 
да па ма гае іс тот на зні зіць энер га спа жы ван не. 
Акра мя та го, сам кор пус бу дын ка спра ек та ва-
ны та кім чы нам, што на ват пры па хмур ным 
на двор'і ў хо ле свет ла. У пер шую чар гу так 
атрым лі ва ец ца дзя ку ю чы вя лі кім за дыя каль-
ным вок нам на да ху ам бу ла то рыі.

Ам бу ла то рыя цал кам па бу да ва на з эка-
ла гіч на чыс тых ма тэ ры я лаў і па най ноў шых 
энер га збе ра галь ных тэх на ло гі ях: кар кас 
зроб ле ны з дрэ ва, а пра сто ра па між стой ка-
мі і бэль ка мі за поў не на цеп ла іза ля цый ны мі 
плі та мі з трыс ня гу. Звон ку пе рад апош нім 
плас том трыс ня го вай плі ты ўла жы лі па ра-
гід ра іза ля цый ную плён ку, якая эфек тыў на 

аба ра няе бу ды нак ад пра нік нен ня віль га ці.
— На да ху ам бу ла то рыі ўста ля ва ны дзве 

со неч ныя ба та рэі. Пер шая — ге лія тэр міч ная, 
яна пе ра ўтва рае со неч ную энер гію ў цеп ла-
вую. З да па мо гай спе цы яль на га цеп ла нось бі та 
цяп ло пе ра но сіц ца ў на поў не ны ва дой бой лер і 
праз цеп ла аб мен нік на гра вае яе. Та кім чы нам 
на пра ця гу 6 ме ся цаў за кошт со неч най энер-
гіі мы ма ем га ра чую ва ду бяс плат на. А лі шак 
га ра чай ва ды ў бой ле ры вы ка рыс тоў ва ец ца 
для па да грэ ву па вет ра ў сіс тэ ме вен ты ля цыі. 
У зі мо выя ме ся цы, а так са ма поз няй во сен ню і 
ран няй вяс ной ва да на гра ва ец ца ад цеп ла сет-

кі, — тлу ма чыць Вя ча слаў Тру бач. — Дру гая 
ба та рэя — ге лія элект рыч ная. Яна пе ра ўтва-
рае со неч ную энер гію ў ток. Гэ тая ўста ноў ка 
не толь кі за бяс печ вае элект рыч нас цю на шу 
ам бу ла то рыю, яна пад клю ча на да агуль най 
элект ра сет кі для пе ра да чы ліш ку элект ра энер-
гіі. Уво гу ле па мяш кан не мак сі маль на аў та ма-
ты за ва на: за да дзе ная тэм пе ра ту ра, звы чай на 
гэ та 20 гра ду саў цяп ла, пад трым лі ва ец ца аў-
та ма тыч на на пра ця гу пра цоў на га дня. У 18.00 
ацяп лен не ад клю ча ец ца і зноў уклю ча ец ца за 
га дзі ну да па чат ку на ступ на га пра цоў на га дня, 
каб мы прый шлі ўжо ў цёп лае па мяш кан не.

На ву коў цы лі чаць, што за па саў вуг ле ва-
да род най сы ра ві ны ў све це хо піць яшчэ не-
дзе на ста год дзе. За гэ ты час ча ла вец тва 
па він на пры ду маць і ўка ра ніць аль тэр на тыў-
ныя кры ні цы энер гіі. А на Мя дзель шчы не, 
зда ец ца, не ча ка юць гэ та га ча су. Там ужо і 
сён няш нім зі мо вым ве ча рам утуль на ззя юць 
вок ны вяс ко вых хат — ззя юць элект рыч ным 
свят лом амаль бяс плат най энер гіі.

Воль га ЦІ ЦЯН КО ВА.

Пы тан не ча суПы тан не ча су  ��

ДАЙ ЦЕ МЕС ЦА ПАД СОН ЦАМ

І ня хай сё ле та ўпер шы-
ню ста тус свя та бу дзе 
не рэс пуб лі кан скім, а 
аб лас ным, у рай цэнт ры 
ро бяць усё, каб пра вес ці 
«Да жын кі» на са мым вы-
со кім уз роў ні.
Ці ка вых ідэй шмат. Мно-
гае ўжо зроб ле на.

Яшчэ па да ро зе з Ві цеб ска 
да Га рад ка ад чу ва еш, што тут 
ад бу дзец ца неш та маш таб нае 
і важ нае. Дзя сят кі ра бо чых па-
шы ра юць тра су. Па ба ках яе 
пра цу юць са мыя роз ныя спе-
цы я лі за ва ныя ма шы ны для 
да рож ных ра бот. Тэ ры то рыю 
по бач да ро гі доб ра ўпа рад коў-
ва юць.

У Га рад ку там і тут неш та 
бу ду юць, ра ман ту юць, у тым 
лі ку і на ту тэй шым «Ар ба це» 
— пе ша ход най ву лі цы Са вец-
кая. На жаль, вель мі ма ла за-
ста ло ся ў рай цэнт ры да моў 
да рэ ва лю цый най па бу до вы. І 
да кож на га — асаб лі вая ўва-
га, каб пад час ра мон ту ні чо га 
не па шко дзіць.

Зра зу ме ла, па шан ца ва ла 
жыль цам да моў, якія зна хо-
дзяц ца ў ра ё не бу ду ча га эпі-
цэнт ра фес ты валь ных па дзей. 
Фа са ды ўцяп ля юць, мя ня юць 
да хі бу дын каў. Уся го на ка-
пі таль ным ра мон це ця пер 
больш за 20 жы лых да моў...

Пас ля рэ кан струк цыі па-
но ва му бу дзе вы гля даць 
ме ма ры ял «Не ўмі ру часць». 
Цэнт раль ную пло шчу Га рад-
ка, якая зна хо дзіц ца ка ля яго, 

па шы ры лі, а пом нік Ле ні ну пе-
ра нес лі. Ця пер ён ста іць не-
да лё ка ад пло шчы, ка ля бу-
дын ка бы ло га рай ка ма пар тыі 
(ця пер там — Дзі ця чая шко ла 
мас тац тваў. — Аўт.).

У пла нах — уста на віць у 
цэнт ры Га рад ка скульп ту ру 
га лоў на га ге роя тво ра «Та-
рас на Пар на се». Аў тар гэ тай 
са ты рыч на-гу ма рыс тыч най 
паэ мы Кан стан цін Ве ра ні-
цын, як вя до ма, на ра дзіў ся 
на тэ ры то рыі су час на га Га ра-
доц ка га ра ё на. Між ін шым, у 
чэр ве ні — 180-год дзе з дня 
на ра джэн ня ад на го з за сна-
валь ні каў но вай бе ла рус кай 
лі та ра ту ры.

У Га рад ку бу ду ец ца ба-
сейн, які бу дзе не гор шы, чым 
у аб лас ным цэнт ры: раз лі ча-

ны на ча ты ры да рож кі, кож ная 
агуль най даў жы нёй 25 мет-
раў. На ра мон це і фіз куль тур-
на-азда раў лен чы комп лекс з 
гас ці ні цай, Дом куль ту ры, Дом 

ра мёст ваў і фальк ло ру, края-
знаў чы му зей. У кі на тэ ат ры 
«Ра дзі ма» пла ну юць уста на-
віць су час нае аб ста ля ван не 
для па ка зу філь маў.

Пры ез джыя не па зна юць 
ма дэр ні за ва ныя і ад ра ман та-
ва ныя чы гу нач ны і аў та вак зал. 
На рэ кан струк цыі — ста ды ён, 
га рад скія шко лы, ка ле джы.

На вы со кай во да на пор най 
ве жы, якая зна хо дзіц ца не да-
лё ка ад пло шчы і якую доб ра 
ві даць з роз ных кут коў го ра да, 
за ма цу юць вя лі кі га дзін нік.

«Звяз да» ра ней па ве дам-
ля ла пра тое, што ў Га рад ку 
пра кла дуць лы жа ро лер ную 
тра су, на якой мож на бу дзе 
пра во дзіць між на род ныя спа-
бор ніц твы ся род лыж ні каў і бія-
тла ніс таў. Яе ўні каль насць для 
Бе ла ру сі яшчэ і ў тым, што зі-
ма ў Га рад ку што год не на доў-
га за трым лі ва ец ца. Час цей за 
ўсё, ка лі на поўд ні кра і ны ўжо 

зай ма юц ца сяў бой, у Га ра доц-
кім ра ё не яшчэ ля жыць снег. 
Та кім чы нам га ра доц кая тра-
са ста не моц ным кан ку рэн там 
зна ка мі та га комп лек су «Раў-
бі чы». З аб лас но га бюд жэ ту 
2 міль яр ды руб лёў вы дзе лі лі 
на пра ек та ван не.

У Га рад ку бу даў ні кі пра цу-
юць больш чым на 110 аб' ек-
тах. І ка лі ўсё за ду ма нае (зра-
зу ме ла, у пер шую чар гу з-за 
не да хо пу гро шай) не па спе-
юць рэа лі за ваць да па чат ку 
«Да жы нак», гэ та аба вяз ко ва 
ажыц ця віц ца ў блі жэй шай 
перс пек ты ве.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
Фо та аў та ра.

Га ра док — Ві цебск

�

У ча кан ні свя таУ ча кан ні свя та  ��

«ТА РАС НА ПАР НА СЕ» СТА НЕ СІМ ВА ЛАМ
Га ра док рых ту ец ца да пра вя дзен ня фес ты ва лю пра цаў ні коў вёс кі «Да жын кі»

«ПА ЛЯ ВАН НЕ» НА ДА ЧЫ 
СТАР ТУЕ СА СПАЗ НЕН НЕМ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Не паў та раць па мыл кіНе паў та раць па мыл кі  ��

ДЫ ЯГ НОС ТЫ КА 
НА СЛУЖ БЕ 

Ў МЕ ЛІ Я РА ЦЫІ
Ад наў ляць ме лі я ра цый ныя сіс тэ мы бу дуць 

пры да па мо зе кам п'ю та раў і но вых тэх на ло гій
Ды рэк тар РУП «Ін сты тут ме лі я ра цыі» Мі ка лай ВА ХО НІН ад-
зна чыў, што ця пер пе рад рэ кан струк цы яй ме лі я ра цый ных 
сіс тэм бу дзе пра во дзіц ца іх ды яг нос ты ка. Ін сты тут ва ло дае 
тэх ніч ны мі пры ста са ван ня мі, якія да зва ля юць пра вя раць 
якасць дрэ на жу без яго дэ ман та ван ня. Та кі па ды ход пры-
вя дзе да знач най эка но міі срод каў пры ад наў лен ні сіс тэм 
ме лі я ра цыі (ка ля 30 пра цэн таў).

Бу дзе пра во дзіц ца і кам п'ю тар ны ана ліз па сяў ных пло шчаў. 
Та кі ме тад ужо ця пер мож на вы ка рыс тоў ваць ва ўсіх гас па дар ках 
Брэсц кай воб лас ці. Па лі гэ та га рэ гі ё на за не се ны ў ба зу да ных, 
што дае маг чы масць мак сі маль на дак лад на пра ана лі за ваць мэ-
та згод насць за се ву пло шчаў куль ту ра мі і спла ні ра ваць ме лі я ра-
цый ныя ме ра пры ем ствы.

Трэ ба ска заць, што су час ная ме лі я ра цыя ў Бе ла ру сі амаль не 
пра ду гледж вае па ве лі чэн ня коль кас ці асу ша ных зем ляў. Па сло вах 
ды рэк та ра дзяр жаў на га аб' яд нан ня па ме лі я ра цыі зем ляў, вод-
най і рыб най гас па дар цы «Бел вад гас» Ана то ля БУ ЛЫ НІ, ця пер 
пра ца ме лі я ра та раў на кі ра ва на на ад наў лен не ста рых сіс тэм, якія 
бу да ва лі ся яшчэ ў 60-я га ды мі ну ла га ста год дзя. Но вая ме лі я ра-
цыя бу дзе пра во дзіц ца толь кі ў шмат на се ле ных ра ё нах Брэсц кай 
воб лас ці, дзе не ха пае па сяў ных пло шчаў. У пер шую чар гу — у 
Сто лін скім ра ё не. Агуль ная пло шча но вых ме лі я ры ра ва ных зем ляў 
скла дзе 34 ты ся чы гек та раў. Пры гэ тым на 84 ты ся чах гек та раў 
ра ней асу ша ных тэ ры то рый ад наў лен не сіс тэм пра во дзіц ца не бу-
дзе. Пры чы ны та му роз ныя, у тым лі ку і эка ла гіч ныя.

— Да рэ кан струк цыі і ад наў лен ня асу шаль ных сіс тэм мы па ды-
хо дзім вель мі ўваж лі ва, — ска заў Ана толь Бу лы ня. — Ця пер мож на 
ўба чыць, дзе на шы мі па пя рэд ні ка мі бы лі да пу шча ны па мыл кі. Кож-
ны пра ект пе рад ажыц цяў лен нем пра хо дзіць экс пер ты зу ў Мі ніс тэр-
стве пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Ле тась бе ла рус кі мі ме лі я ра та ра мі бы лі ад ноў ле ны сіс тэ мы 
асу шэн ня на 65 ты ся чах гек та раў. Апош ні раз та кія ж пло шчы 
апра цоў ва лі ся яшчэ ў са вец кія ча сы. У 2010 го дзе гэ тая ліч ба 
скла да ла не больш за 22 ты ся чы гек та раў. Агуль ная пло шча асу-
ша ных зем ляў у Бе ла ру сі — 3,6 млн гек та раў. Боль шая част ка 
гэ тых тэ ры то рый вы ка рыс тоў ва ец ца пад кар ма выя куль ту ры.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ
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Май на ўва зеМай на ўва зе  ��

Па ра го да ўно сіць 
аб ме жа ван ні на да ро гах
З 20 мая па 31 жніў ня, згод на з па ста но вай Мі ніс тэр ства 
транс пар ту і ка му ні ка цый, бу дуць уста ноў ле ны ча со выя 
аб ме жа ван ні на гру зак на во сі транс парт ных срод каў.

Так, у дзён ны час су так (з 11.00 да 21.00 уключ на) пры тэм пе ра ту ры 
па вет ра вы шэй за 25 гра ду саў аб ме жа ва ны рух транс парт ных срод каў 
з на груз кай на адзі ноч ную вось больш за 6 тон па рэс пуб лі кан скіх аў-
та ма біль ных да ро гах з ас фаль та бе тон ным па крыц цём. Рух ука за на га 
аў та транс пар ту бу дзе да зво ле ны ў нач ны час з 21.00 да 11.00.

Па ста но вай пра ду гле джа на, што ча со выя аб ме жа ван ні не рас паў-
сюдж ва юц ца на пе ра воз кі па са жы раў, жы вой жы вё лы, кве так, гру-
заў гу ма ні тар най да па мо гі, бе тон ных і ас фаль та бе тон ных су ме сяў, 
да рож ных бі ту маў, не бяс печ ных гру заў, хут ка пса валь ных, збож жа, 
кам бі кар моў і пе ра воз кі, звя за ныя з пра ду хі лен нем ці лік ві да цы яй 
над звы чай ных зда рэн няў. У пе ра лік вы клю чэн няў так са ма трап ля-
юць транс парт ныя срод кі, што вы ка рыс тоў ва юц ца пры ўтры ман ні, 
ра мон це і раз віц ці аў та ма біль ных да рог. У на ступ ным го дзе аб ме жа-
ван ні на гру зак так са ма не бу дуць рас паў сюдж вац ца на транс парт ныя 
срод кі, якія ажыц цяў ля юць пе ра воз кі гру заў, што па тра бу юць аба вяз-
ко ва га су пра ва джэн ня ва ўста ноў ле ным за ка на даў ствам па рад ку, 
а так са ма на аў та транс парт, што пе ра во зіць ад хо ды жы вёль на га 
па хо джан ня для іх уты лі за цыі і (ці) пе ра пра цоў кі.

На аў та ма біль ных да ро гах уста ноў ле ны ад па вед ныя ча со выя да-
рож ныя зна кі. Для транс парт ных срод каў, што трап ля юць пад аб ме жа-
ван ні, вы зна ча ны пля цоў кі і мес цы ад стою. За пе ра соў ван нем «цяж ка-
ва га ві каў» бу дзе ар га ні за ва ны па ста ян ны кант роль. За па шко джан не 
да рог, вы клі ка ных ру хам з па ру шэн нем аб ме жа ван няў, ві на ва тыя 
бу дуць пры цяг вац ца да ад каз нас ці згод на з за ка на даў ствам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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На ву коў цы лі чаць, што за па саў 
вуг ле ва да род най сы ра ві ны 
ў све це хо піць яшчэ не дзе на 
ста год дзе. За гэ ты час ча ла вец тва 
па він на пры ду маць і ўка ра ніць 
аль тэр на тыў ныя кры ні цы энер гіі.


