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Да рэ чы, двум ве тэ ра нам вай ны з Ма ты каль ска га сель са-
ве та Ва сі лю Ба ро дзі ку і Мі ка лаю Зда не ві чу сё ле та ад ра ман-
та ва лі пе чы за кошт дзяр жаў най пра гра мы, а тром гра ма-
дзя нам уста ноў ле ны аў та ном ныя па жар ныя апа вя шчаль ні кі. 
Гэ та да пы тан ня эфек тыў нас ці рэй даў. Ме на ві та пад час на-
вед ван няў ка мі сій бы лі вы яў ле ны не па лад кі ў пе чах аль бо 
ад сут насць апа вя шчаль ных пры бо раў, і вось пы тан не вы ра-
ша нае. А на ле та па він на стаць яшчэ лепш, та му што ў дзяр-
жаў ную пра гра му пад трым кі ўклю ча ны і адзі но кія па жы лыя 
лю дзі. Ка лі ра ней пе чы за кошт бюд жэ ту ра ман та ва лі толь кі 
ве тэ ра нам вай ны, асоб ным ка тэ го ры ям ін ва лі даў, ця пер 
з'я ві ла ся маг чы масць да па ма гаць адзі но кім ма ла ма ём ным 
лю дзям, пад крэс лі ла Та ма ра Ня дзель ская.

Ве ра ні ка Лаў ра нюк, ін спек тар Брэсц ка га ра ён на га ад-
дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях, рас ка за ла, што ад дзел 
не толь кі пра во дзіць пра вер кі па мес цы пра жы ван ня ста-
рых лю дзей, але і ар га ні зоў вае са мыя роз ныя ак цыі. Так, 
сё ле та ў гос ці да ве тэ ра на вай ны Пят ра Паў ла ві ча Мі гуц-
ка га ін спек та ры су праць па жар на га на гля ду за ві та лі ра зам 
са стар ша клас ні ка мі Му ха вец кай ся рэд няй шко лы. Пётр 
Паў ла віч ра зам з жон кай Ан та ні най Паў лаў най рас ка за лі 
мо ла дзі пра цяж кія га ды вай ны. А вуч ні з за да валь нен нем 
да па маг лі ве тэ ра нам на вес ці па ра дак на два ры і пры ся-
дзіб ным участ ку. Ра бот ні кі РАНС у якас ці па да рун ка ўста-
на ві лі па жы лым лю дзям па жар ны апа вя шчаль нік. Та кім 

чы нам, атры ма ла ся не толь кі ме ра пры ем ства асвет ніц ка га 
ха рак та ру для мо ла дзі, бо хлоп цам і дзяў ча там па ка за лі, як 
трэ ба кла па ціц ца пра па жар ную бяс пе ку дзя дуль і ба буль, 
але і зна кам ува гі для ша ноў ных ве тэ ра наў.

Ін спек та ры рай ад дзе ла МНС рас ка за лі пра ты по выя 
па ру шэн ні пра ві лаў па жар най бяс пе кі, якія да во дзіц ца 
вы яў ляць. Аказ ва ец ца, і «жуч кі» ў лі чыль ні ках элект ра-
энер гіі — гэ та не та кая ўжо рэд касць у ХХІ ста год дзі, як 
мо жа пад ацца на пер шы по гляд. Часта бы вае, што па-
жы лыя лю дзі ад хрышч ва юц ца: маў ляў, не ве даю, ад куль 
узя ло ся, ні ко лі не ла зіў у лі чыль нік. А да вес ці лю дзям, што 
гас па дар до ма ўла дан ня ня се ад каз насць за стан пры бо-
раў, уста ноў ле ных у до ме, бы вае вель мі ня прос та. У та кіх 
вы пад ках ін фар ма цыя па ве дам ля ец ца ва ўста но ву элект-
ра за бес пя чэн ня.

Прад ме там асаб лі вай ува гі ста но вяц ца праб лем ныя 
сем'і аль бо адзі но кія лю дзі, якія зло ўжы ва юць ал ка го-
лем, вя дуць аса цы яль ны лад жыц ця. У ад ным з та кіх да моў 
апа вя шчаль нік быў уста ноў ле ны даў но, але ака заў ся ня-
спраў ным. Там бы лі пе ра рэ за ныя пра ва дкі. Ві даць, пры-
бор рэ ага ваў на цы га рэт ны дым і тым са мым раз драж-
няў гас па да роў до ма аль бо іх гас цей. Вось і пры вя лі яго 
ў не пры год насць, хоць гас па дар і ба жыў ся, што не ча паў 
апа вя шчаль ні ка. Па коль кі заў сёд ні ка мі яго до ма бы ва-
юць усе мяс цо выя вы пі ва кі, то зу сім маг чы ма, што ідэя 
за бяс пе чыць ці шы ню прый шла ў га ла ву не ка му з іх. І што 
зро біш у та кой сі ту а цыі? Па кі нуць чар го вае прад пі сан не, 
да вес ці ін фар ма цыю да ўчаст ко ва га. Гэ та, вя до ма, бу дзе 
зроб ле на.

Стар шы ня Та ма шоў ска га сель ска га Са ве та Але на Бу рак 
звяр ну ла ўва гу на яшчэ ад ну са цы яль ную праб ле му апош-
ня га ча су — ал ка голь ную за леж насць па жы лых вяс ко вых 
жан чын. На жаль, ва ўсіх рэ гі ё нах ця пер ад зна ча юць, што 
ў вёс ках ёсць адзі но кія ба буль кі, якія пра пі ва юць пен сію 
з усі мі са цы яль ны мі на ступ ства мі. Ад на та кая ста ла са-
праўд ным га лаў ным бо лем кі раў ніц тва на зва на га сель вы-
кан ка ма. Ле тась яе на кі ра ва лі на са цы яль ны ло жак. Зі му 
пен сі я нер ка пра бы ла ў баль ні цы сяст рын ска га до гля ду, 
на ле та вяр ну ла ся да до му. І апош нія пра вер кі вы яві лі, што 
жыллё яе па тэн цый на не бяс печ нае. Да вя дзец ца зноў вы ра-
шаць пы тан не з са цы яль ным лож кам. Яшчэ ад на го жы ха ра 

вёс кі, муж чы ну, на кі ра ва лі на зі му ў ля чэб на-пра цоў ны 
пра фі лак то рый. І гэ та га ран тыя, што за зі му ён не зга рыць 
ра зам з до мам.

Але на Іва наў на рас ка за ла, што пад час су мес ных рэй даў 
вы яў ле на ня ма ла праб лем, боль шасць з якіх вы ра ша юц ца 
ў ра бо чым па рад ку. Пра вя ра лі па жар ную бяс пе ку шмат-
дзет най сям'і і вы свет лі лі, што лю дзі не за па слі ся на зі му 
па лі вам. Усёй гра ма дой апе ра тыў на вы ра ша лі пы тан не, 
на ват ды рэк тар Пры ба раў скай шко лы, дэ пу тат сель ска га 
Са ве та, пад клю чыў ся. І дро вы для вя лі кай сям'і да ста ві лі на 
пад во рак. Бу дзе цёп ла ў ха це, зна чыць, не ўзнік не спа ку са 
ўклю чаць аба гра валь ні кі, тым больш су мнеў най якас ці.

* * *
Каб яшчэ раз пры цяг нуць ува гу гра мад скас ці да па-

жар най бяс пе кі, у кра і не рас па ча лі ак цыю «За бяс пе ку ра-
зам!». Ме на ві та з па чат кам ацяп ляль на га се зо на ўзрас тае 
коль касць па жа раў у жы лым сек та ры. Та му ін спек та ры 
су праць па жар на га на гля ду ра зам з прад стаў ні ка мі ін шых 
служ баў зноў на ве да юць сем'і так зва ных груп ры зы кі, каб 
на пом ніць ім аб пра ві лах па во дзін. Бяс печ ных.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by

Брэсц кі ра ён.

ПА ЖАР НАЯ 
БЯС ПЕ КА

У Брэсц кім ра ё не за раз 720 ча ла век па жы ло га ўзрос ту 
ад но сяц ца да ка тэ го рыі адзі но кіх гра ма дзян, і дзве з 
па ло вай ты ся чы пен сі я не раў пра жы ва юць ад ны. Іх да мы 
і ква тэ ры ста но вяц ца час цей за ўсё ад ра са мі на вед ван ня 
для ра ён ных ка мі сій, у якія ўва хо дзяць служ бо выя асо бы 
з на зва ных вы шэй струк тур. За гад чы ца ад дзя лен ня 
тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва ра ё на Та ма ра Ня дзель ская сё ле та ўжо 
паў дзель ні ча ла ў рэй дах па вёс ках не каль кіх сель са ве таў. 
Та ма ра Іо сі фаў на га во рыць, што ў гэ тым го дзе вы яў ле на 
менш па ру шэн няў пры экс плу а та цыі пе чаў па жы лы мі 
людзь мі, чым ле тась. На прык лад, у на се ле ных пунк тах 
Зна мен ска га і Лы шчыц ка га сель са ве таў на конт гэ та га 
амаль не ўзнік ла за ўваг у спе цы я ліс таў. Зна чыць, 
ле таш нія агрэ хі вы пра ві лі.

Удзель ні кі рэй да вай бры га ды Брэсц ка га ра ё на 
на вед ва юць до ма ўла дан ні.

За да чу па зно се ста рых і пус ту ю чых 
да моў кі раў нік дзяр жа вы 

да ку мен таль на па ста віў пе рад 
рэ гі ё на мі не каль кі га доў та му, 

пад пі саў шы Указ №100. Па вод ле гэ та га 
да ку мен та, бу дын кі, пры зна ныя 

не пры дат ны мі да да лей ша га 
вы ка ры стан ня, пад ля га юць зно су, а 

зям ля пас ля рэ куль ты ва цыі ўво дзіц ца 
ў се ва зва рот сель гас ар га ні за цый. 

У Мін скай воб лас ці гэ тая ра бо та 
вя дзец ца пас ля доў на і па ста ян на. 

У на се ле ных пунк тах усё менш 
за ста ец ца не пры ваб ных, 

паў раз бу ра ных ха цін, а на зя мель ных 
участ ках, дзе бу я ла пус та зел ле, зе ля не юць 

збож жа выя і ін шыя па трэб ныя куль ту ры.

З ад на го бо ку, знос не пры дат на га жыл ля 
па ляп шае знеш ні вы гляд вё сак. З ін ша га — 
ства рае бяс пе ку для жы ха роў. Не сак рэт, 
што струх ле лыя збу да ван ні над та пры цяг-
ва юць дзя цей, якія ла зяць на га рыш чы, у 
су та рэн ні ста рых па бу доў, пад вяр га ю чы 
сваё жыц цё ры зы цы.

— Ме на ві та та му мы імк нём ся не толь кі 
вес ці ўлік та ко га жыл ля, але і дзей ні ча ем. 
У 2015 го дзе пла на ва ла ся знес ці 40 да моў, 
знес лі — 47. У 2016 — 45 за мест 38. Сё ле та 
«па зба ві лі ся» ад 53 да моў пры пла не 50. 
Ста ра ем ся, так бы мо віць, іс ці з апя рэ джан-
нем. Гэ та да зво лі ла ў гра мад скі се ва зва рот 
уклю чыць дзя сят кі гек та раў зям лі,— рас ка-
заў стар шы ня Ва ло жын ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Сяр гей ГЛІН СКІ.

— А ці не бы ло вы пад каў, ка лі пас ля зно-
су струхле ла га жыл ля аб' яў ля лі ся спад чын-
ні кі са сва і мі прэ тэн зі я мі? — па ці ка ві ла ся 
ў Сяр гея Фран ца ві ча.

— Та кі вы па дак быў пяць га доў та му. 
Ня пра віль на бы лі аформ ле ны да ку мен ты 
пры зно се, та му па ра шэн ні су да да вя ло ся 
з бюд жэ ту кам пен са ваць улас ні ку стра ты — 
ка ля 25 млн «ста рых» руб лёў. Хоць, зрэш-
ты, дом на гад ваў хут чэй хлеў чык — ад ны 
сце ны, — пра цяг вае Сяр гей Глін скі. Ця пер 
усе не аб ход ныя «па пе ры» ўваж лі ва рых ту-
юц ца і пра вя ра юц ца на ад па вед насць за-
ка на даў ству. Ка лі ў до ма ня ма ўлас ні каў, 
то мы шу ка ем маг чы мых спад чын ні каў. 
І толь кі пас ля та го, як не ўда ец ца іх знай-
сці або вы свет ліц ца, што яны ад сут ні ча юць, 
звяр та ем ся ў суд для пры знан ня ся дзі бы 
без гас па дар най. Па ра шэн ні су до вай ін-
стан цыі яна пе ра хо дзіць ва ўлас насць сель-
са ве та. І та ды пры ма ец ца ра шэн не знес ці 
дом, а ўчас так вы ста віць на аў кцы ён.

Што да ты чыц ца не па срэд на куп лі дых-
тоў ных да моў, гас па да ры якіх памерлі, 
а дзе ці ад мо ві лі ся ад спад чы ны, то ў Ва ло-
жын скім ра ё не та ко га во пы ту ня ма. Але і 
тут, як свед чаць ка ле гі з ін шых ра ё наў, ёсць 
пы тан не. Дом трэ ба пе ра во дзіць у раз рад 
не жы ло га па мяш кан ня або пра да ваць 

з аў кцы ё на. Перш яго па він на аб сле да ваць 
ка мі сія, а суд па ві нен пры знаць па бу до-
ву без гас па дар най, та ды яна пе ра хо дзіць 
ва ўлас насць сель са ве та і ён мае пра ва ёй 
рас па ра дзіц ца.

Улас нік і сам мо жа даць пісь мо вую зго-
ду на знос. Ка лі ж зго ды спад чын ні ка ня ма, 
а дом пры зна ны не пры дат ным для пра жы-
ван ня, то ён ідзе ў ка му наль ную ўлас насць 
у су до вым па рад ку. Пры гэ тым ро біц ца па-
пя рэд няя ацэн ка і вяр тан не ўлас ні ку фак-
тыч на га кош ту до ма за вы лі кам па не се ных 
рас хо даў.

У ра ён ным бюд жэ це пра ду гле джа ны 
срод кі для зно су ста рых і струх ле лых да-
моў. Вя до ма, гэ та — да ра гая пра цэ ду ра. 
З улі кам усіх гас па дар чых па бу доў, вы кар-
чоў ван ня са до вых дрэў і кус тоў, рэ куль ты-
ва цыі ўчаст ка. Звы чай на ра бо та мі зай ма ец-
ца сель гас ар га ні за цыя, на тэ ры то рыі якой 
зна хо дзіц ца на се ле ны пункт. Гас па дар ка, 
як пра ві ла, мае сваю тэх ні ку, ра бо чую сі-
лу. Гэ та дае маг чы масць па тан ніць пра цэс. 
Бу даў ні чыя ма тэ ры я лы за бі рае для сва іх 
па трэб: драў ні ну — на дро вы, ка мя ні, шчэ-
бень — на ўлад ка ван не да ро гі.

Хоць, як па каз вае прак ты ка, ста рыя да-
мы пры раз бор цы ства ра юць праб ле мы: 
пе ра шка джа юць ра бо це шмат лі кія цві кі, 
дрот, за ўва жыў мой су раз моў нік.

Як сцвяр джа юць спе цы я ліс ты, ідэа льны 
ва ры янт пры зно се до ма — пе ра пра цоў ка 
ма тэ ры я лаў на дра біль най уста ноў цы. Але 
та кіх ма шын у кра і не — адзін кі. З дру го га 
бо ку, за ста юц ца эле мен ты, якія так са ма 
па тра бу юць срод каў на ўтылізацыю. Для 
ра ё наў, воб лас ці гэ та страт на. Тым не менш 
упа рад ка ван не на зям лі не спы ня ец ца.

Што да ты чыц ца вы зва лен ня ўчаст каў, 
то не заў сё ды маг чы ма ўвес ці іх у гра мад-
скі се ва зва рот: да лё ка ад кал гас на га по ля. 
Та ды іх за бі ра юць су се дзі.

— Ня даў на знес лі тры па бу до вы ў аг ра-
га рад ку Са каў шчы на. Зя мель ныя на дзе лы 
ўзя лі лю дзі для са да вод ства і ага род ніц-
тва, — ка жа Сяр гей Глін скі. — У на ступ ным 
го дзе так са ма пла ну ем знес ці 50 да моў. 
Але па збаў ля ем ся ад ных — з'яў ля юц ца ін-
шыя. Вёс ка ста рэе, лю дзі па мі ра юць, спад-
чын ні кі, як пра ві ла, раз' еха лі ся па га ра дах. 
Та му гэ ты пра цэс ня спын ны.

Ды па ра дак на зям лі, ня гле дзя чы на 
цяж кас ці, па ві нен за хоў вац ца, лі чыць 
стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў. У 
на ступ ным го дзе, у пры ват нас ці, у ра ё не 
мяр ку юць знес ці яшчэ 50 да моў. Участ кі 
ка рыс та юц ца най боль шым по пы там у аў-
кцы ён най зо не: у Ра каў скім, Пяр шай скім, 
До рскім сель са ве тах і Івя нец кім па сса ве це. 
Гэ тыя тэ ры та ры яль на-ад мі ніст ра цый ныя 
адзін кі зна хо дзяц ца блі жэй да Мін ска. Што 
да ты чыц ца ін шых сель са ве таў, то асаб лі ва-
га ажы я та жу ва кол на дзе лаў не на зі ра ец ца. 
Справа ў тым, што тут яшчэ з ча соў пан скай 
Поль шчы бы ла рас паў сю джа на ху тар ская 
сіс тэ ма. Спад чын ні кі вы ка рыс тоў ва юць ся-
дзі бы сва іх баць коў най больш пад да чы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

ПА РА ДАК НА ЗЯМ ЛІ Як у Ва ло жын скім ра ё не 
ра ша юць праб ле му 

струх ле лых вяс ко вых хат

Апа вя шчаль нік для ве тэ ра на Апа вя шчаль нік для ве тэ ра на 
і дро вы для шмат дзет най сям'іі дро вы для шмат дзет най сям'і
Рэй ды су пра цоў ні каў са цы яль най служ бы, ін спек та раў МНС 
і прад стаў ні коў сель вы кан ка маў ня рэд ка вы яў ля юць праб ле мы
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Дом трэ ба пе ра во дзіць у не жы лое 
па мяш кан не або пра да ваць з аў кцы ё на. 
Перш яго па він на аб сле да ваць ка мі сія, 
а суд пры знаць па бу до ву без гас па дар-
най, та ды яна пе ра хо дзіць ва ўлас насць 
сель са ве та і ён мае пра ва ёй рас па ра-
дзіц ца.

ЧЫЯ ТЫ, НІ ЧЫЙ НАЯ СЯ ДЗІ БА?


