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У ТЭ МУ

Но вы фар мат
У Грод не ак тыў на 

ўка ра ня юц ца 
элект рон ныя жы роў кі

Як па ве да мі лі ў адзі ным 
раз лі ко ва-ка са вым цэнт ры 
го ра да, та кой па слу гай ка-
рыс та ец ца ка ля чатырох ты-
сяч улас ні каў ква тэр з 76 ты-
сяч. Па куль пра цэнт элект-
рон ных жы ро вак не вы со кі, 
але ён па ста ян на рас це. 
Та кім чы нам пла цель шчык 
мае маг чы масць афор міць 
жы роў кі ў элект рон ным вы-
гля дзе і ад пра віць на ад рас 
элект рон най пош ты.

Гэты від апла ты мае шэ-
раг пе ра ваг, упэў не ны ў 
раз лі ко ва-ка са вым цэнт ры. 
Па-пер шае, зруч на са мім 
жы ха рам, якім не трэ ба ста-
яць у чэр гах, каб за пла ціць 
ка му наль ныя пла ця жы. 
Жы роў ка дой дзе ім на мно га 
хут чэй, чым ад ра са там па пя-
ро вых вер сій. Да та го ж та кі 
ва ры янт знач на эка но міць 
бюд жэт, бо што ме сяц на вы-
раб апош ніх тра ціц ца амаль 
ча ты ры ты ся чы руб лёў.

Спрас ці ла ся і са ма пра-
цэ ду ра пе ра хо ду на элект-
рон ны нось біт. На прык лад, 
ле тась для гэ та га трэ ба 
бы ло прый сці ў Цэнтр і 
на пі саць за яву. Сё ле та 
прад пры ем ства ад кры ла 
элект рон ную ста рон ку рэ-
гіст ра цыі, а так са ма «аса біс-
ты ка бі нет».

Да Яс най Па ля ны ад Клі ма ві чаў 
ру кой па даць. Вя до мых лю дзей, як 
у ад най мен най вёс цы ў Туль скай 
воб лас ці, дзе тва рыў Леў Талс той, 
тут не бы ло, але ж мяс ці ны, ка лі 
і не лі та ра тур ныя, дык вель мі 
спры яль ныя для та го, каб жыць 
і га да ваць дзя цей. Сяр гей са 
Свят ла най гэ тым у пер шую чар гу і 
кі ра ва лі ся, ка лі пе ра яз джа лі сю ды 
на па ста ян нае мес ца жы хар ства з 
Клі ма ві чаў.

ВЁС КА З ГІС ТО РЫ ЯЙ
Да рэ чы, вё сак Яс ная Па ля на 

толь кі на Ма гі лёў шчы не тры. Та-
кія наз вы су стра ка юц ца і ў ін шых 
аб лас цях Бе ла ру сі, а так са ма Ра сіі, 
Укра і ны, Мал до вы, Бал га рыі. Ву-
чо ныя ка жуць, што лю дзі так абы-
гры ва лі наз ву па ля ны, дзе вы ся ка лі 
лес. Пры чым за асно ву бра ла ся не 
лю бая па ля на, а тая, што бы ла блі-
жэй да свят ла — на ўзгор ку. Клі ма-
віц кая Яс ная Па ля на да рэ ва лю цыі 
на ле жа ла па ну Кар лу Ка мін ска му. А ка лі 
пры ват ныя зем лі ста лі на род ны мі, угод дзі 
па дзя лі лі па між ся ля на мі. У па чат ку двац-
ца тых сю ды па ча лі пе ра ся ляц ца бед ня кі з 
на ва коль ных вё сак. У гіс то рыі на ват за ха-
ва ла ся ліч ба 14 — ме на ві та столь кі сем' яў 
та ды спра ві лі тут на ва сел лі. У кож на га бы ло 
ў сям'і па во сем-дзе сяць дзя цей. Ста ра жы-
лы яшчэ па мя та юць, як іх баць кі ста ві лі тут 
ха ты, тры ма лі вя лі кія гас па дар кі. Ця пер ка-
рэн ных жы ха роў амаль не за ста ло ся. А на 
пад вор ках ужо, на жаль, ня мно гіх ста ра-
жы лаў ста ла ці ха і сум на. Уз рост не да зва-
ляе тры маць жы вё лу. Ка ля трэ ці жы ха роў 
сель са ве та пе ра сяг ну лі пен сій ны ўзрост.

Але без ува гі ні хто не за ста ец ца. Ня даў-
на клі ма віц кае прад пры ем ства «Ка му наль-
нік» ад ра ман та ва ла тут ка ло дзеж, зра бі ла 
но вую лаў ку, каб бы ло ку ды вяд ро з ва дой 

па ста віць. Па гра фі ку двой чы на ты дзень у 
вёс ку за яз джае аў та лаў ка. Так што праб лем 
з да стаў кай пра дук таў і ін шых та ва раў пер-
шай не аб ход нас ці не іс нуе.

ДА РОД НЫХ КА РА НЁЎ
Свят ла на і Сяр гей Каб за рэн кі ра зам з 

ма лень кім Мі кіт кам пе ра бра лі ся ў Яс ную 
Па ля ну не каль кі га доў та му. Для жан чы-
ны гэ тая вёс ка, лі чы, ра да вое гняз до. Тут 
жы лі яе ба бу ля з дзя ду лем, на ра дзі ла ся 
ма ці. У ма ла до сці баць кі Свят ла ны па еха-
лі ў Ка зах стан — па ды маць ца лі ну, там жа 
на ра дзі лі ся іх дзе ці. Але ў вы ні ку ўсё роў на 
вяр ну лі ся на ма лую ра дзі му.

— Ка лі ма ці вый шла на пен сію, яна так-
са ма змя ні ла пра піс ку на сель скую. Раз бі ла 
ў Яс най Па ля не пчаль нік, ага род. На ват 
ка ву ны вы рошч ва ла! Ця пер з ха ла да мі пе-

ра бі ра ец ца ў га рад ское жыл лё, але 
вяс ной зноў сю ды, блі жэй да пры-
ро ды, — усмі ха ец ца дач ка.

Яна ж з му жам да гля дае мам-
чын пад во рак. Су жэн цы ку пі лі са бе 
да мок не па да лёк — ба ла зе, мес ца 
ў так зва най не перс пек тыў най вёс-
цы ха пае. На ўчаст ку з паў гек та ра 
яны вы рошч ва юць усё, што не аб-
ход на ім для жыц ця. Ка ву ны, да-
рэ чы, так са ма. Ка лі па раў ноў ваць 
з аст ра хан скі мі, то яс на па лян скія 
бу дуць мен шыя, але та кія ж са лод-
кія. Экс пе ры мен ту юць гас па да ры і 
ў са дзе: акра мя яб лынь, груш і сліў, 
вы рошч ва юць грэц кі арэх, ча рэш-
ню і ві на град. Сё ле та збі ра лі свае 
дур ні цы. А яшчэ — гіб рыд ма лін і 
су ніц.

Ёсць у сям'і і ўлас ны пчаль нік. 
Мёд у гэ тым мес цы атрым лі ва ец ца 
са праў ды ляс ны і вель мі дух мя ны. 
Ме да гон ку, да рэ чы, Сяр гей зра біў 
сам — як і ло жак для сы на. Лаў кі, 
ста лы, крэс лы — ка лі з'я ві ла ся свая 

май стэр ня, не аб ход насць у куп лі мэб лі ад-
па ла. Але час цей за ўсё Сяр гей май струе 
вул лі. Раз бі рае ста рыя пча лі ныя дам кі і па 
гэ тай жа схе ме збі рае но выя. «Ні чо га скла-
да на га ў гэ тым ня ма. Бы ло б жа дан не!» — 
ка жа ён.

Каб за рэн кі сцвяр джа юць: ху тар ское 
жыц цё ім больш да спа до бы. А су вязь з 
«вя лі кай зям лёй» пры су час ных срод ках 
ка му ні ка цыі сён ня не праб ле ма. Да та го ж 
Сяр гей пра цуе на кам бі на це хле ба пра дук-
таў у Клі ма ві чах і ў го ра дзе бы вае рэ гу-
ляр на. Свят ла на ў дэ крэт ным вод пус ку і 
апош ні мі на ві на мі дзе ліц ца з сяб роў ка мі 
па ма біль ным тэ ле фо не. А га да ваць дзі ця 
ў вёс цы, ка жуць Сяр гей і Свят ла на, на шмат 
кам форт ней, чым на ас фаль це. І ды ха ец ца 
ў вёс цы ляг чэй, і па бе гаць ёсць дзе. Пра-
дук ты да ста ла так са ма вы ключ на свой скія. 

Уча раш нія га ра джа не не толь кі апра цоў ва-
юць ага род, але і гас па дар ку тры ма юць. 
Бы вае, што ляс ныя жы ха ры ўры ва юц ца ў 
іх ці хае жыц цё. Не так даў но лі са амаль 
дзе сяць ку рэй за ду шы ла. Спа чат ку Сяр гей 
паст ку па ста віў, але по тым пры браў. Шка-
да, ка лі ў яго тра піць свой жа са ба ка. А лі са 
быц цам бы ад чу ла не бяс пе ку. Больш на 
пад вор ку не з'яў ля ла ся.

Стар шы ня Ці ма наў ска га сель са ве-
та Іван ДРАЗ ДОЎ не су мня ва ец ца: чым 
больш та кіх гас-
па да роў, як Каб-
за рэн кі, на зям лі 
з'явяцца, тым 
леп шае бу ду чае 
бу дзе ў на шых 
вё сак.

— Ды і з жыл-
лём тут ні я кіх 
праб лем, каш туе 
яно тан на. Чым жыць у го ра дзе і бу да ваць 
неш та за вя лі кія гро шы, лепш змя ніць пра-
піс ку. Тым больш што го рад не так і да лё ка. 
А ка лі ёсць свой транс парт, то на огул ні-
я кіх праб лем. Ула ды, у сваю чар гу, шмат 
ро бяць для та го, каб уз ро вень кам фор ту 
вяс коў цаў быў як ма га вы шэй шы. У пры-
ват нас ці, з за пус кам у Ці ма на ве но вай стан-
цыі абез жа лез ван ня ва да ў да мах ста ла 
чыс тай.

Уся го на тэ ры то рыі Ці ма наў ска га сель-
са ве та 25 вё сак. Амаль у дзе ся ці з іх жы-
ве ўся го па тры-пяць сем' яў. Тым не менш 
з зо ны ўва гі ні хто не вы па дае. Асаб лі ва 
ўваж лі ва ста вім ся да адзі но кіх і адзі но ка 
пра жы ва ючых, шмат дзет ных сем' яў, ін-
ва лі даў. На вед ва ем ся да гра ма дзян, якія 
ўяў ля юць не бяс пе ку для гра мад ства. Пра-
вя ра ем пе чы і элект ра пра вод кі, на яў насць 
па жар ных апа вя шчаль ні каў. Ро бім усё дзе-
ля та го, каб жыц цё на вёс цы бы ло та кім 
жа кам форт ным і паў на вар тас ным, як і ў 
го ра дзе.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

АСА БІС ТЫ ПРЫК ЛАД

БЛІ ЖЭЙ ДА ЗЯМ ЛІ
Сяр гей і Свят ла на КАБ ЗА РЭН КІ 
вы ра шы лі жыл лё вую праб ле му 
з да па мо гай вёс кі і не шка ду юць

У Грод не з па чат ку го да за ка му наль ныя 
не пла ця жы вы се ле на больш за 20 сем' яў. 
Здавалася б, лічба неадназначная, мы 
паспрабавалі даведацца, што за ёй стаіць. 
У асноў ным гэ та жы ха ры арэнд ных ква тэр, 
якія не пла цяць ка му наль ныя пла ця жы 
не каль кі ме ся цаў. Да ўлас ні каў ква тэр 
спа чат ку пры мя ня юць па пе рад жаль ныя 
ме ры. Гэ та зна чыць, ад клю ча юць свят ло, 
газ і ва ду. Што да ты чыцца са цы яль на га 
жыл ля, яго жы ха ры пры ад сут нас ці пла ця жоў 
звыш шас ці ме ся цаў, пе ра ся ля юц ца ў менш 
кам форт ныя ўмо вы.

Не пла цель шчы кі — са праўд ны га лаў ны боль 
і ка му наль ных служ баў, і су до вых вы ка наў цаў. 
Бы вае, што яны хо дзяць да та кіх жы ха роў, як на 
ра бо ту. Але спаг наць за па зы ча насць уда ец ца 
да лё ка не ўсю ды. Аб ад ной та кой гіс то рыі рас-
ка за лі ў га рад скім адзі ным ін фар ма цый ным 
раз лі ко ва-да ве дач ным цэнт ры Грод на. Яна 
зда ры ла ся не каль кі ме ся цаў та му. Жан чы ну, 
якая пра жы ва ла ў аб лас ным цэнт ры па ву лі цы 
Кляц ко ва, па ра шэн ні су да вы се лі лі з ка мер-
цый най ква тэ ры, а рэ чы вы вез лі на склад. Ча му 
так ад бы ло ся?

Гіс то рыя, мож на ска заць, ба наль ная. Жан-
чы на за ста ла ся ад на ў трох па ка ё вай ква тэ ры, 
пры чым афор міць яе ва ўлас насць так і не 
знай шла ча су. Ка лі тэр мін пры ва ты за цыі за-
вяр шыў ся, бы лая гас па ды ня пе рай шла ў ста тус 
най маль ні ка сва ёй ква тэ ры. Праў да, арэнд ная 
пла та ў яе бы ла не вы со кая — уся го 18 руб лёў, бо 
за ся лі ла ся яна яшчэ да 2016 го да. Тыя, хто за ся-
ліў ся паз ней гэ та га тэр мі ну, пла цяць за ка мер-
цый нае жыл лё ў 10 ра зоў больш. Але і ў гэ тым 
вы пад ку за па зы ча насць па ка му наль ных пла-
ця жах за апош ні год скла ла больш за 1200 руб-
лёў. Пры чы на та кая ж ба наль ная, як і ўся гэ та 
гіс то рыя. Жан чы на зло ўжы ва ла ал ка го лем. І 
сваю ква тэ ру пе ра тва ры ла ў са праўд ны смет-

нік. Пры гэ тым ні дзе не пра ца ва ла. Пра па но ву 
вый сці на ра бо ту ў ЖЭС, каб па га сіць за па зы-
ча насць, поў нас цю іг на ра ва ла. Між тым для 
тых, хто апы нуў ся ў цяж кім ста но ві шчы, ёсць 
маг чы масць звяр нуц ца ў цэнтр са цы яль на га 
за бес пя чэн ня, склас ці да га вор са служ бай суб-
сі дзі ра ван ня на рас тэр мі ноў ку пры ніз кіх да хо-
дах. Уво гу ле зва ро таў і прось баў да яе бы ло 
ня ма ла, але без вы ні ко ва. Та му ў рэш це рэшт і 
бы ло пры ня та ра шэн не аб вы ся лен ні. Ква тэ ра 
па поў ні ла ка мер цый ны фонд го ра да.

Да рэ чы, спіс не пла цель шчы каў з-за зло ўжы-
ван ня ал ка го лем усё час цей па паў ня юць ме-
на ві та жан чы ны. Іх гіс то рыі па доб ныя. У свой 
час яны «за бы лі» пры ва ты за ваць ква тэ ры, за-
па зы ча насць за ня ўпла ту рас ла, што і пры вя ло 
да та ко га пры му со ва га вы ся лен ня.

Ёсць у спі сах і свае рэ кард сме ны-не пла-
цель шчы кі. Гэ та най маль ні кі, якія не пла цяць 
за пра жы ван не па 3—3,5 го да. Праў да, не ка то-
рыя зай ма юць толь кі част ку жыл лё вай пло шчы, 
та му іх за па зы ча насць не вель мі вы со кая, най-
боль шая — у ме жах ад ной ты ся чы руб лёў.

Ня ма ла не пла цель шчы каў і ся род тых, хто 
атры маў са цы яль нае жыл лё. Са мая вы со кая за-
па зы ча насць тут скла дае больш за дзве ты ся чы 
руб лёў. Але з са цы яль ным жыл лём кры ху ін шы 
рас клад. Жы ха роў не вы ся ля юць «у ні ку ды». Ім 
да ец ца ін шае жыл лё, праў да, менш кам форт-
нае. На прык лад, за мест трох па ка ё вай ква тэ ры 
— ад на па ка ёў ка.

У раз лі ко ва-да ве дач ным цэнт ры за пэў ні лі, 
што не ста вяць мэ ту як ма га больш вы се ліць 
не пла цель шчы каў. Важ ней спаг наць з іх за па-
зы ча насць, да біц ца апла ты пла ця жоў. Мно гія 
жы ха ры, апы нуў шы ся ад ной на гой на ву лі цы, 
са мі ста ра юц ца вый сці з гэ тай сі ту а цыі, каб не 
да вес ці спра ву да су да. Бо ме ры і са праў ды 
жорст кія. На прык лад, у ад но сі нах да арэнд на га 
жыл ля ха пае двух ме ся цаў, каб рых та ваць ма-
тэ ры ял на вы ся лен не.

За дзе вяць ме ся цаў у суд па да дзе на больш 
за 100 ад па вед ных іс каў. У 19 вы пад ках суд 
пры няў ра шэн не вы се ліць ня дбай ных жы ха-
роў. Яшчэ чац вё ра пе ра еха лі ў па мяш кан ні мен-
шай пло шчы. Ле тась у су дзе бы ло раз гле джа на 
больш за 120 іс каў.

Да ўлас ні каў ква тэр пры мя ня юц ца па пе ра-
джаль ныя ме ры. Ка лі гас па дар доў гі час не пла-
ціць за ква тэ ру, яму мо гуць ад клю чыць свят ло, 
газ і ва ду. Сё ле та та кія ме ры на пат ка лі паў сот ні 
ўлас ні каў ква тэр.

Уся го на аб слу гоў ван ні адзі на га раз лі ко-
ва-да ве дач на га цэнт ра зна хо дзіц ца 75 ты сяч 
ква тэр ве да мас на га жыл лё ва га фон ду. Гэ та 
ква тэ ры, якія на ле жаць дзяр жа ве. Боль шасць 
най маль ні каў, без умоў на, на род дыс цып лі на-
ва ны і пла ціць за па слу гі свое ча со ва. Але ні 
мно га, ні ма ла — пяць ты сяч жы ро вак за ста юц-
ца не апла ча ны мі.

Пе ра важ ная боль шасць даў жні коў не пла-
ціць за ка му наль ны па слу гі ад ад на го да трох 
ме ся цаў. Ка му наль ныя служ бы на кож ную за-
трым ку рэ агу юць апе ра тыў на. Спа чат ку па пя-
рэдж ва юць, тэ ле фа ну юць, на па мі на юць. І гэ та 
пры но сіць свой плён. Ужо на гэ тым эта пе боль-
шасць жы ро вак аплач ва ец ца. Ка лі ж та кія ла-
год ныя ме ры не дзей ні ча юць, па чы на ец ца на-
ступ ны этап. Спе цы я ліс ты раз лі ко ва-да ве дач-
на га цэнт ра афарм ля юць вы ка наў чыя над пі сы 
і па да юць да ныя для ад клю чэн ня ка му наль ных 
па слуг. Вы ся лен не — са мая край няя ме ра.

Уво гу ле, ка му наль ныя служ бы га то вы ака-
заць не пла цель шчы кам да па мо гу ў пра ца ўлад-
ка ван ні, каб яны маг лі раз лі чыц ца з даў га мі і 
не ака за цца на ву лі цы. Але прак ты ка па каз вае, 
што злос ныя не пла цель шчы кі аказ ва юц ца яшчэ 
і дар ма е да мі, якія іг на ру юць усе пра па но вы па-
пра віць сваё ма тэ ры яль нае ста но ві шча.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

КАЛІ ПАПЕРАДЖАЛЬНЫЯ МЕРЫ НЕ СПРАЦОЎВАЮЦЬ...

ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ!


