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Ме на ві та гэ та тэ ма ста ла да мі нан тай у тэ-
ле фон ных дыя ло гах Іга ра Жу ка з жы ха ра мі 
воб лас ці. Га ра джа не вы каз ва лі за не па ко-
е насць пе ра бо я мі з цяп лом у ква тэ рах. Да 
та го ж, праб ле ма, як ві даць, больш за кра-
ну ла Занёман скую част ку го ра да — ме на ві та 
адтуль бы ло шмат зван коў. Час цей за ўсё 
лю дзі пы та лі ся: ка лі ж у іх да мы прый дзе 
цяп ло? Як ака за ла ся, не ўсе ба чаць роз ні цу 
па між рэ жы мам пра цеп лі ван ня і паў на вар-
тас най па да чай цяп ла.

— Пы тан не ўзні кае яшчэ і та му, што мно-
гія блы та юць гэ тыя пра цэ сы. А між тым па-
між рэ жы мам пра цеп лі ван ня і ўклю чэн нем 
поў на га ацяп лен ня ёсць знач ная роз ні ца. 
Гэ та на ват роз ныя рэ чы. Ка лі па чы на ец ца 
паў на вар тас ны рэ жым, тэм пе ра ту ра ва ды 
ў ба та рэ ях да ся гае 63—64 гра ду саў. А вось 
пра цеп лі ван не пра ду гледж вае знач на 
мен шы на грэў — толь кі 34—40 гра ду саў. 
Пры за ма раз ках мо жа быць і больш — да 
50-ці. Па куль сіс тэ мы ацяп лен ня жыл лё-
ва га фон ду, згод на з рас па ра джэн нем 

стар шы ні гар вы кан ка ма, зна хо дзяц ца ў 
рэ жы ме пра цеп лі ван ня, — рас тлу ма чыў 
сі ту а цыю Ігар Жук.

Не ўсю ды хут ка бы ла пра ве дзе на ра-
бо та па рас па вет ры ван ні ба та рэй, ад ча го 
цяп ло не маг ло тра піць у ква тэ ру аль бо яе 
част ку. Так са ма на па да чы цяп ла ад бі ла ся 
пра клад ка цеп ла тра сы. У го ра дзе та кія ра-
бо ты яшчэ вя дуц ца поў ным хо дам.

Бы лі агу ча ны ін шыя праб ле мы, у тым 
лі ку транс парт ныя. Жы хар ка вёс кі Зя лё-
ная Гро дзен ска га ра ё на па скар дзі ла ся, 
што ў вёс цы ня ма аў то бус на га пры пын-
ку. А жы ха ры аб лас но га цэнт ра вый шлі з 
пра па но вай па са дзей ні чаць у пад аў жэн ні 
ад на го з аў то бус ных марш ру таў, які кур сі-
руе ў за га рад ны мік ра ра ён. Ёсць праб ле ма 
і з раз ва рот най пля цоў кай.

Ак ту аль ную для асоб на ўзя та га два ра тэ-
му ўзня лі жы ха ры ад ной з цэнт раль ных ву-
ліц го ра да. Вы свет лі ла ся, што на мес цы дзі-
ця чай пля цоў кі бу дзе аб ста ля ва на пар коў-
ка. Баць кі, чые дзе ці тут гу ля юць, су праць 

та ко га ра шэн ня і ма юць на мер ад стой ваць 
дзі ця чы аб' ект. Пы тан не ад ра са ва на гар-
вы кан ка му. Ігар Жук так са ма пры ме ўдзел 
у аб мер ка ван ні гэ тай праб ле мы.

Уво гу ле пы тан ні гу ча лі са мыя роз ныя, 
але зла ба дзён ныя. Не ка то рыя аба не нты 
эма цы я наль на вы каз ва лі ся аб сва іх праб-
ле мах, бо час та з імі су ты ка юц ца. Гэ та да-
ты чы лася ас фаль та ван ня і ра мон ту да рог, 
вы пла ты пен сій, кош ту ле каў, ра бо ты гра-
мад скіх лаз няў. На жаль, мно гія з іх за чы-
ня юц ца...

Як ад зна чыў Ігар Жук, боль шасць пы-
тан няў вы ра ша ла ся апе ра тыў на на мес цы 
пры да па мо зе прад стаў ні коў кам пе тэнт-
ных служ баў і ўпраў лен няў. Не ка то рыя 
праб ле мы па тра бу юць больш пад ра бяз-
на га вы ву чэн ня. Кож ны за яў нік мо жа мець 
упэў не насць, што яго пы тан не бу дзе вы ра-
шац ца з удзе лам ад па вед ных служ баў, ад-
зна чыў Ігар Жук. Пісь мо вы ад каз атры ма-
юць усе, хто звяр нуў ся на пра мую лі нію.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 

Ка ля трыц ца ці зван коў 
ад жы ха роў цэнт раль на га 
рэ гі ё на па сту пі ла на пра мую 
тэ ле фон ную лі нію, што пра вя ла 
стар шы ня Мінск ага аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў На тал ля 
ЯКУ БІЦ КАЯ.

Жы ха ра вёс кі Леж ні Чэр вень-
ска га ра ё на Баг да на Мі хай ла ві ча 
хва ля ва лі транс парт ныя праб ле-
мы. За яў нік рас ка заў, што ра ней 
да рай цэнт ра мож на бы ло да-
брац ца аў то бу сам, які кур сі ра-
ваў па па ня дзел ках. Ця пер рэйс 
зня лі. А най блі жэй шы аў то бус ны 
пры пы нак зна хо дзіц ца дзесь ці за 
пяць кі ла мет раў ад на се ле на га 
пунк та. Пад час дыя ло гу вы свет-
лі лі ся і ін шыя пы тан ні, якія па-
тра бу юць вы ра шэн ня. Ад но з 
іх — ра монт да ро гі. Ана ла гіч ныя 
праб ле мы агу чы лі і жы ха ры вёс кі 
Зай цы гэ та га ж ра ё на.

На тал ля Яку біц кая па тэ ле фа-
на ва ла стар шы ні Чэр вень ска га 

ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Мі-
ка лаю Лой ку і да ру чы ла пра-
вес ці агуль ны сход жы ха роў з 
за пра шэн нем кі раў ні коў усіх за-
ці каў ле ных служ баў, у тым лі ку і 
транс парт най ар га ні за цыі, якая 
ажыц цяў ляе па са жыр скія пе ра-
воз кі.

Але на Ста ні сла ваў на з вёс кі 
Пе ка лін Сма ля віц ка га ра ё на 

звяр ну ла ся з прось бай па са-
дзей ні чаць у ра мон це мяс цо ва га 
фель чар ска-аку шэр ска га пунк та. 
Бу ды нак ме ды цын скай уста но-
вы ста ры, вы гля дае не пры ваб на, 
па скар дзі ла ся жан чы на. Акра мя 
та го, у дрэн ным ста не ву лі ца Кал-
гас ная: пас ля даж джу — не пра-
ехаць.

На тал ля Яку біц кая звя за ла ся 
з га лоў ным ура чом Сма ля віц кай 
цэнт раль най ра ён най баль ні цы 
Воль гай Ува ра вай, якая за пэў-
ні ла, што пы тан не вы ра шыц ца 
ў 2020 го дзе. У бюд жэ це на гэ-
тыя мэ ты бу дуць пра ду гле джа-
ны не аб ход ныя срод кі. Што да-
ты чыц ца да ро гі, то пы тан не па 
яе ўлад ка ван ні ад ра са ва на на-
мес ні ку стар шы ні Сма ля віц ка га 
рай вы кан ка ма Мі ка лаю Па ра-
мо на ву.

Жы ха роў Пры лу каў Мінск ага 
ра ё на не па ко іць ад сут насць га ра-
чай ва ды. Пас ля та го як уклю чы лі 
ацяп лен не, яна ў кра нах пра па ла. 

У тым вы пад ку, ка лі яе доў га 
спус каць, яна ста но віц ца кры ху 
лет няй, але да не аб ход най тэм-
пе ра ту ры — да лё ка. Гра ма дзян 
з вёс кі На ва са ды Ба ры саў ска га 
раё  на не за да валь няе якасць піт-
ной ва ды. «Та кія праб ле мы са-
праў ды ха рак тэр ныя для не ка-
то рых на се ле ных пунк таў гэ та га 
рэ гі ё на, і мы пра іх ве да ем», — 
кан ста та ва ла На тал ля Яку біц кая. 
Яна да ру чы ла кі раў ніц тву ра ё наў 
і кам пе тэнт ным служ бам па ста-
рац ца да па маг чы лю дзям.

У аг ра га рад ку Ка ло дзі шчы 
рас па чаў ся ра монт ву лі цы Ця ніс-
тай і пры лег лых да яе пра ез даў. 
Але не каль кі жы ха роў вы ка за лі ся 
су праць толь кі ас фаль та ван ня, 
рас ка заў Ула дзі слаў Ва сі ле віч. 
Яны па тра бу юць, каб пра вя лі 
комп лекс нае доб ра ўпа рад ка-
ван не з азе ля нен нем тэ ры то рыі, 
улад ка ван нем тра ту а раў. Да рож-
ні кі вы му ша ны бы лі пры пы ніць 
ра бо ты.

Вы свет ліць сі ту а цыю і да па-
маг чы жы ха рам знай сці кам пра-
міс На тал ля Яку біц кая да ру чы ла 
пер ша му на мес ні ку стар шы ні 
Мінск ага рай вы кан ка ма Ула дзі-
мі ру Юр ге ві чу.

На пра мую лі нію па сту па лі і 
зван кі на конт ву ліч на га асвят-
лен ня ў асоб ных на се ле ных пунк-
тах.

— Лю дзей мож на зра зу-
мець, — кан ста та ва ла стар шы-
ня аб лса ве та. — Па чы нае поз на 
раз від няц ца, ра на цям нець. Трэ-
ба, каб да рос лым бы ло зруч на 
да бі рац ца на ра бо ту і да моў, а 
дзе цям у шко лу. У прын цы пе, з 
мі ну ла га па ня дзел ка мно гія па-
ча лі ўклю чаць свят ло, ста віць да-
дат ко выя ліх та ры. Мы ўзмац ні лі 
ра бо ту ў гэ тым кі рун ку і тры ма-
ем пы тан не на кант ро лі. У са мы 
блі жэй шы час яно бу дзе зня тае з 
па рад ку дня.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ у мі ну лую су бо ту пад час пра мой 
лі ніі вы слу хаў больш за дзе сяць зва ро таў гра ма дзян. 
Трох га дзін нае «дзя жур ства» на род на га вы бран ні ка 
час та на гад ва ла... фік са ван не зван коў у дыс пет чар скай 
пад раз дзя лен ня жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. 
Агу ча най праб ле май ну мар адзін стаў не да хоп цяп ла 
ў жыл лі.

Не каль кі ча ла век з роз ных рэ гі ё наў Пры дзвін ня пра сі лі 
да па маг чы пад няць тэм пе ра ту ру ва ды ў ба та рэ ях. У пры-
ват нас ці, скар дзі ла ся на хо лад жы хар ка до ма на ву лі цы 
Пуш кі на ў Ор шы. А па сут нас ці — ня ўжо, каб спус ціць па-
вет ра са ста я ка, трэ ба тэ ле фа на ваць у Ві цебск? На пэў на, 
мяс цо выя ка му наль ні кі, мяк ка ка жу чы, хо дзяць на ра бо ту 
«з-пад пал кі»?

Ана ла гіч ная скар га бы ла агу ча на і жы хар кай шмат-
па вяр хо ві ка на пра спек це Фрун зе ў аб лас ным цэнт ры. 
У до ме ра бот ні кі сіс тэ мы ЖКГ ча мусь ці не спя ша юц ца 
рас па чаць ацяп ляль ны се зон. Дзіў на, ка лі ўлі чыць, што 
зар пла ту атрым лі ва юць без за тры мак.

Але не ка то рым трэ ба да па маг чы збе раг чы цяп ло. На-
конт уцяп лен ня фа са да част кі до ма на ву лі цы 1-й Пра ле-
тар скай, якое аб мі ну ла яе ква тэ ру, тэ ле фа на ва ла яшчэ 
ад на ві цяб лян ка. А жы хар ка Мас коў ска га пра спек та ў 
Ві цеб ску, як за пом ніў дэ пу тат, не пер шы раз пра сі ла па-
спры яць па ска рэн ню ка пі таль на га ра мон ту до ма. Па яе 
сло вах, сур' ёз ны ра монт бу дын ка за 56 га доў ні ра зу не 
вы кон ваў ся. Яна атры ма ла ад каз, што, ка лі ёсць пад ста ва, 
ра монт па ско раць.

Вель мі аб грун та ва най бы ла прось ба яшчэ ад ной ві-
цяб лян кі на конт не аб ход нас ці ар га ні за цыі пра ез ду гра-
мад ска га транс пар ту да но вай па лі клі ні кі. Жан чы на жы ве 
ў спаль ным ра ё не Бі ле ва, а да ін ша га — Мед цэнтр, дзе 

ад кры лі сё ле та ме ды цын скую ўста но ву, па вод ле 
яе слоў, да бі рац ца ня зруч на. Стар шы ня аб лас но-
га Са ве та па абя цаў ра за брац ца з сі ту а цы яй і даў 
да ру чэн не ад каз ным асо бам апе ра тыў на пра ду-
маць і рэа лі за ваць на прак ты цы ла гіс ты ку. А, ка лі 
за ду мац ца, на са мрэч: ка лі ад кры ва юць уста но ву 
са цы яль на га пры зна чэн ня для жы ха роў кан крэт-
ных ра ё наў, трэ ба ж па ра лель на ана лі за ваць: ці 
зруч на бу дзе да бі рац ца ту ды па раў наль на зда лёк? 
Не ва ўсіх жа ёсць аў то, тым больш у пен сі я не раў, 
ма ці-адзі но чак.

Жы хар ка Брас лаў ска га ра ё на па пра сі ла па-
спры яць аб сле да ван ню ста ну яе зда роўя ў аб-
лас ным цэнт ры. Пры гэ тым, што важ на, шчы ра 
па дзя ка ва ла за спа чу ван не і пад трым ку ту тэй шым 
ме ды кам. Пы тан не бу дзе вы ра ша на ста ноў ча, па-
ве да міў дэ пу тат ка рэс пан дэн ту «МС», бо пад тры ман не 
ў на леж ным ста не пра ца здоль нас ці і даў га лец ця гра ма-
дзя ні на — гэ та не толь кі аса біс тая спра ва, але і кло пат 
дзяр жа вы.

А вось са ста рэ лы жы хар Верх ня дзвін ска га ра ё на пра сіў 
ста ноў ча вы ра шыць пы тан не пад во зу яго дач кі да ра бо-
ты і да моў. Яна скон чы ла Го рац кую сель ска гас па дар чую 
ака дэ мію, ця пер — ма ла ды спе цы я ліст. Без умоў на, ар гу-
мен та ва насць пы тан ня спрэч ная, але ж трэ ба, як ка жуць, 
вы ву чыць сі ту а цыю дэ та лё ва.

Пад вод зя чы вы ні кі пра мой лі ніі, стар шы ня аб лас но га 
Са ве та ад зна чыў, што, ба дай, усе за явы зна хо дзяц ца ў 
кам пе тэн цыі ад каз ных асоб на мес цах — у пры ват нас ці, 
тыя ж ка му наль ныя сіг на лы. Пры гэ тым важ на бы ло чар-
го вы раз атры маць па цвяр джэн не та го, што лю дзі ве раць 
у больш дзейс нае рэ ага ван не на зва рот да на род на га вы-
бран ні ка. Гэ та, без умоў на, да ра го га каш туе.

Кі раў нік аб лса ве та не раз на гад ваў ка ле гам у глы бін цы, 
што дроб ных пы тан няў ад гра ма дзян не бы вае. Та му кож-
ны сіг нал на пра мую лі нію бу дзе раз гле джа ны, а праб ле мы 
пры маг чы мас ці — вы ра ша ны.

P.S.
На конт скар гаў пра хо лад у жыл лі: усе сіг на лы бы лі 

апе ра тыў на пе ра да дзе ны ў пад раз дзя лен ні ЖКГ, якія аб-
слу гоў ва юць ква тэ ры за яў ні каў. І, сан тэх ні кі доў га не за-
цяг ва ю чы, зра бі лі ўсё, што бы ло трэ ба.

Прак ты ка па каз вае, што ў боль шас ці вы пад каў трэ-
ба толь кі пра явіць больш пра фе сі я на ліз му на мес цах. 
На прык лад, пра ве рыць, ці ва ўсіх ква тэ рах нар маль на 
цыр ку люе ва да ў сіс тэ ме ацяп лен ня: ка лі трэ ба ў дзень 
пад клю чэн ня, спус ціць па вет ра па ста я ку і г. д. У су вя зі з 
па да ра жан нем па слуг ЖКГ па вы ша ец ца і па тра ба валь-
насць ка рыс таль ні каў да іх якас ці. Та му мож на зра зу мець 
ар гу мен ты лю дзей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, фо та аў та ра.

ПРАБ ЛЕ МЫ, ЯКІЯ ТУР БУ ЮЦЬ

ВЫ СЛУ ХАЦЬ, ЗРА ЗУ МЕЦЬ, ДА ПА МАГ ЧЫ

Іх агу чы лі жы ха ры Гро дзен шчы ны пад час 
пра мой лі ніі са стар шы нёй аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Іга рам ЖУ КОМ.
Уся го бы ло не каль кі дзя сят каў зван коў. 
Пе ра важ ная боль шасць зва ро таў — 
ад гро дзен цаў. Змаг лі да зва ніц ца 
і жы ха ры ін шых ра ё наў. У асноў ным 
агуч ва лі ся жыл лё ва-ка му наль ныя 
праб ле мы: у па чат ку ацяп ляль на га 
се зо на не ўсё іш ло глад ка, і лю дзі ха це лі 
ве даць, ча му так ад бы ва ец ца. Фо

 та
 «Г

ро
 дз
ен

 ск
ая

 пр
аў

 да
».

І ЧА МУ ДО МА ЯШЧЭ ХО ЛАД НА?І ЧА МУ ДО МА ЯШЧЭ ХО ЛАД НА?


