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«Я ця пер ні ку ды не вы хо-

джу, толь кі Філь ку, свай го 

са ба ку, на шпа цыр вы вод жу 

ра ні цай і ўве ча ры, — рас каз-

вае пен сі я нер ка. — У нас тут 

по бач зя лё ная зо на, прой-

дзем ся з ім там кры ху — 

і да до му».

Ня гле дзя чы на свой уз-

рост, Лі дзія Пят роў на не 

зна хо дзіц ца на са цы яль ным 

аб слу гоў ван ні ў мяс цо вым 

ТЦСАН. Ка жа, што, па куль 

не з'я віў ся ка ра на ві рус, усё 

ра бі ла са ма, для са ма аб-

слу гоў ван ня сіл цал кам ха-

па ла. Але ця пер яна ба іц ца 

на ват ха дзіць у кра му: як бы 

не пад ха піць хва ро бу. Тлу-

ма чыць: «У мя не і цук ро вы 

дыя бет, і гі пер та нія цяж кая. 

Я ты дзень та му толь кі вы пі-

са ла ся з баль ні цы».

Пра тое, што мож на ра-

біць за ка зы, на ват не зна-

хо дзя чы ся на са цабс лу-

гоў ван ні, Лі дзія Пят роў на 

да ве да ла ся з тэ ле ві за ра. 

«Я ўвесь час гля джу на ві-

ны — гэ та для мя не аба вяз-

ко ва, — ка жа яна. — І вось 

па чу ла, што ка лі та бе 75 

га доў — то трэ ба до ма ся-

дзець, каб не за ра зіц ца. У 

на ві нах ска за лі, што мож-

на па тэ ле фа на ваць у мяс-

цо вы тэ ры та ры яль ны цэнтр 

са цабс лу гоў ван ня, і сац ра-

бот нік па тва ёй за мо ве ўсе 

пры ня се да до му, што та бе 

трэ ба. І я вы ра шы ла пе ра-

се дзець гэ ты час до ма. Ні-

ку ды ха дзіць не бу ду. Вось 

ця пер сац ра бот ні ца пры нес-

ла пра дук таў — мне іх на 

тры дні хо піць».

Між тым са цы яль ны ра-

бот нік Тац ця на Кір пі чо-

ва, якая, да рэ чы, пра цуе 

ў ТЦСАН Пар ты зан ска га 

ра ё на ста лі цы на пра ця гу 

21 го да, ужо вы гру жае з 

сум кі пра дук ты: «Вось кру-

пы, ма ла ко, а 5-пра цэнт-

на га тва ра гу, як вы ха це лі, 

не бы ло, ку пі ла вам 9-пра-

цэнт ны...» Тац ця на ў ад на-

ра зо вай мас цы — гэ та га па-

тра бу юць пра ві лы бяс пе кі. 

Сац ра бот нік ні як не па ві нен 

стаць кры ні цай за ра жэн ня 

для па жы лых лю дзей. Ка-

жа, што сён ня ра ні цай на 

па чат ку ра бо ча га дня ёй 

вы ме ра лі тэм пе ра ту ру, каб 

быць упэў не ны мі, што да-

па ма гаць прый дзе зда ро вы 

ча ла век.

А каб пен сі я нер, які ча кае 

сац ра бот ні ка з пра дук та мі, 

ве даў, што пе рад ім не які-

не будзь мах ляр (на жаль, 

у на шым жыц ці су стра ка-

юц ца лю дзі, для якіх ня ма 

ні чо га свя то га і якія га то выя 

на жыц ца на без аба рон ных 

ста рых), сац ра бот нік яшчэ 

ка лі тэ ле фа на ва ла ў да-

ма фон, на зва ла сваё імя і 

проз ві шча (у ТЦСАН Лі дзію 

Іва наў ну па пя рэ дзі лі, хто ме-

на ві та да яе прый дзе), а пе-

рад ува ход ны мі дзвя ра мі 

па ка за ла па жы лой жан чы не 

свой да ку мент.

*  *  *
За ўва жаю на сто лі ку на 

кух ні ліс точ кі са спі са мі ле-

каў і са мі ле кі. «Ад чу ваю 

ця пер ся бе не вель мі, — пе-

ра хоп лі вае мой по зірк Лі-

дзія Пят роў на. — Ціск дае 

пра ся бе знаць. Вось, цэ лы 

спіс таб ле так п'ю. У мя не 

ўсё рас пі са на, ка лі якую 

пры маць, коль кі ра зоў. Усё 

на па пер цы, каб ні чо га не 

за бы ла ся».

Яе пе ра пы няе звон кі са-

ба чы брэх. «Фі ля, не пе ра-

жы вай, ні хто тваю кос тач ку 

не за бя рэ!» — су па кой вае 

гас па ды ня са ба ку. І, звяр-

та ю чы ся да нас: «Я жы ву 

ад на. Фі ля — мая са мая вя-

лі кая ра дасць у жыц ці». І тут 

жа з не ка то рым здзіў лен нем 

да дае: «Штось ці ён не ры-

кае сён ня. Звы чай на, ка лі 

пры хо дзяць з ЖЭ Са, то ён 

ры кае на іх...»

— Чым бу дзе це цэ лы-

мі дня мі зай мац ца, ні ку ды 

не вы хо дзя чы з до му? — ці-

каў лю ся я.

— У мя не шмат за ня-

ткаў, — смя ец ца гас па ды-

ня. — Сён ня вось ло жак 

пе ра сла ла, па мы ла бя ліз-

ну. А ква тэ ру па куль пры бя-

рэш! У мя не ўсё-ткі тры па-

коі. І па ка ё выя квет кі трэ ба 

пе ра са дзіць, за раз для гэ-

та га са мая па ра. І тэ ле ві зар 

па гля дзець... А па цяп лее — 

па еду на да чу. Ужо ця пер 

рых ту ю ся, вось, на ста лах 

ра са да, — і вя дзе нас у ін шы 

па кой. — Гля дзі це, тут і квет-

кі, і па мі до ры, і пер цы — мой 

ага род!

Так што пла наў на най блі-

жэй шую бу ду чы ню ў Лі дзіі 

Пят роў ны — мност ва. Га лоў-

нае — бы ло б зда роўе.

Свят ла на БУСЬ КО.

ХРО НІ КА 
ПІ КІ РУ Ю ЧА ГА 
НЕ ДА КУР КА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

А лі та раль на праз паў та ра дня вог нен ная дра ма паў-

та ры ла ся на про ці лег лым кан цы го ра да — у Чы жоў цы. 

Толь кі там усё маг ло скон чыц ца горш. Тут па жар ад быў ся 

глы бо кай ноч чу, ка лі на га дзін ні ку бы ло 3.36. На бал ко не 

га рэ ла ма ё масць. З-за агню за ку рэ ла ква тэ ра і бы ла па-

шко джа на драў ля ная аб шыў ка бал ко на па вер хам вы шэй. 

Тут пры чы най па жа ру так са ма стаў не да па лак, але ён не 

пры ля цеў ад не куль звон ку, а прос та быў не па ту ша ны 

гас па да ром са мой ква тэ ры. Як ба чым, прос тая ча ла ве чая 

не ахай насць абы шла ся яму вель мі до ра га.

Асаб лі васць та кіх уз га ран няў у тым, што іх за ўва жа юць, 

як пра ві ла, мі на кі на ву лі цах або жы ха ры су сед ніх да моў. 

Уна чы ж іма вер насць та го, што хтось ці ўба чыць по лы мя і 

дым, з на ту раль ных пры чын рэз ка па дае. Як вы нік, і ча-

су на тое, каб вы ра та ваць жыц цё і ма ё масць, ста но віц ца 

рэз ка ме ней. Мо гуць быць і ін шыя ва ры ян ты. На прык лад, 

ле таш нім ма ем па ла ю чы не да ку рак пад па ліў ква тэ ру на 

сё мым па вер се ў ад ным з да моў па ву лі цы Каль ва рый-

скай. А гас па ды ні до ма не бы ло — яна з'е ха ла на да чу. 

Па жар за ўва жы лі ад нос на свое ча со ва толь кі дзя ку ю чы 

та му, што вок ны ква тэ ры вы хо дзяць на вель мі ажыў ле-

ную ву лі цу. І тое агонь пра рваў ся з бал ко на ў кух ню, дзе 

на ра біў бя ды.

Але ці мож на ска заць, што ў ква тэр на апош нім па вер се 

менш шан цаў «пад ха піць» па ла ю чы не да ку рак?

— Не. Спра ва ў тым, што ка ля да моў аэ ра ды на мі ка 

не прад ка заль ная, — ка мен туе сі ту а цыю Воль га Мель чан-

ка. — Бы лі вы пад кі, ка лі вы кі ну тыя цы га рэ ты ўзля та лі, 

на прык лад, з трэ ця га па вер ха на дзя вя ты. Ці ўво гу ле пла-

ні ра ваць у акно, раз ме шча нае ў су сед нім пад' ез дзе. Больш 

за тое, і бе тон ны па ра пет не заўж ды мо жа ўра та ваць ад 

агню. На хут касць яго рас паў сюдж ван ня ўплы вае мност-

ва фак та раў — гэ та і хут касць вет ру, і ма тэ ры ял, з яко га 

зроб ле ны бал кон ныя ра мы. І на ват ка ля са мо га до ма ве цер 

мо жа дзьмуць з роз най хут ка сцю. На прык лад, у ар ках ці 

па між дву ма вы со кі мі да ма мі, якія ста яць бліз ка адзін ад 

ад на го, яна пры кмет на па вя ліч ва ец ца.

А вось мас кіт ная сет-

ка мо жа са слу жыць доб-

рую служ бу. Яна ста не 

свое асаб лі вым «эк ра-

нам», не да ку рак ад яе 

ад ры ка шэ ціць на ад ліў. 

Па коль кі той, як пра ві-

ла, зроб ле ны з ме та лу, 

то і шко ды не ча ка ны 

сюр прыз не пры ня се.

— Сі ту а цыі бы ва юць 

роз ныя, ды і ў лет нюю 

спё ку спаць з за чы не-

ны мі вок на мі — да лё ка 

не са мае леп шае вый-

сце. Та му адзі нае, што 

мож на зра біць, — гэ та 

пад рых та вац ца да па-

доб на га раз віц ця па дзей, — ра іць су раз моў ні ца. — Гэ та 

зна чыць, мак сі маль на раз гру зіць бал кон ад уся го, што 

мо жа га рэць, — ста рой не па трэб най мэб лі, ма ку ла ту ры, 

ней кіх по бы та вых рэ чаў. Тым бо лей пад пра мы мі со неч-

ны мі пра мя ня мі яны вы суш ва юц ца і за га ра юц ца прос та 

во ка мгнен на. Так са ма не раз мы ад зна ча лі, што па жар па-

чы наў ся са звы чай на га ды ван ка, які сце лец ца на бе тон ную 

пад ло гу для та го, каб па ёй бы ло пры ем ней ха дзіць. Яго 

так са ма трэ ба на цёп лы час го да пры браць як ма га да лей. 

Ці ка ва, што боль шасць бал ко наў і ло джый, якія га раць, — 

за шклё ныя. Тут спра ва ў псі ха ла гіч ным мо ман це. Ка лі на 

бал ко не ра ма не ўста ноў ле на — там гас па дар не бу дзе 

тры маць та го, што мо жа быць лёг ка па шко джа на апад ка мі 

ці вет рам. На яў насць бал кон най ра мы кры ху рас слаб ляе 

і мо жа сыг раць пры не шчас лі вым збе гу аб ста він дрэн ны 

жарт. Так са ма па жа да на ў та кім па коі ўста ля ваць аў та ном-

ны па жар ны апа вя шчаль нік. Ён спат рэ біц ца ў тым вы пад ку, 

ка лі вам не аб ход на бу дзе рап тоў на ад лу чыц ца з па коя і вы 

не змо жа це кант ра ля ваць, як ён пра вет ры ва ец ца.

Ня даў на ў нас зда рыў ся па жар у ква тэ ры, дзе жы вуць 

лю дзі, якія лю бяць зло ўжы ваць ал ка го лем. Нех та з іх па-

ку рыў пе рад сном і за снуў, не па ту шыў шы цы га рэ ту. Па-

чаў ся па жар. На гук апа вя шчаль ні ка ад гук ну лі ся су се дзі. 

А па жар быў іс тот ны — за ку рэ ла не толь кі ква тэ ра, але і 

лес віч ная клет ка.'

А што з гэ тай на го ды ка жа за кон?

— Сам факт вы кід ван ня не да кур ка, на ват па ту ша на-

га, — гэ та ад мі ніст ра цый нае пра ва па ру шэн не. Ка лі ж за 

акно ад пра ві ла ся па ла ю чае смец це, то штраф бу дзе спа-

га няц ца не толь кі за рас кід ван не смец ця, але і за не асця-

рож нае абы хо джан не з аг нём. Сён ня ён скла дае ад 30 да 

50 ба за вых ве лі чынь. Ка лі дай шло да па жа ру, то спра ва 

мо жа быць пе ра ква лі фі ка ва на ў кры мі наль ную — у за-

леж нас ці ад на не се на га ўро ну. Са мо са бой, да вя дзец ца 

кам пен са ваць пры чы не ную шко ду.

У кі тай цаў ёсць так зва ная «сіс тэ ма пя ці па сту ла таў». 

Яна пра ду гледж вае, што ка лі вы сы хо дзі це з до ма, то 

заўж ды пра вер це пяць рэ чаў — ва ду, элект рыч насць, газ, 

вок ны і дзве ры.

Ды і кур цам ка рыс тац ца по пель ні цай бу дзе тан ней.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та да дзе на Мі ніс тэр ствам 

па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Сён ня ў рэ гі ё не — 25 цэнт раў сац-

абс лу гоў ван ня на сель ніц тва, якія пра-

цу юць з са цы яль на не аба ро не ны мі 

ка тэ го ры я мі гра ма дзян, у тым лі ку і з 

па жы лы мі. Сацс луж бы аказ ва юць па-

слу гі амаль 15 ты ся чам лю дзей.

— Ця пер пры ня та ра шэн не пе рай сці 

на па шы ра ны рэ жым ра бо ты, — ад зна-

чыў пер шы на мес нік стар шы ні Ка мі-

тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-

най аба ро не Го мель ска га абл вы кан-

ка ма Аляк сандр СЕ МІ ЁНАЎ. — Цэнт ры 

функ цы я ну юць з 8.00 да 20.00. У кож-

ным да дат ко ва ство ра на пра мая лі нія, 

на якую мо гуць звяр тац ца па жы лыя лю-

дзі, каб атры маць да па мо гу ў да стаў цы 

пра дук таў хар ча ван ня, та ва раў пер шай 

не аб ход нас ці і ме ды ка мен таў.

За яў ку пен сі я не ра пры муць і пера-

д адуць са цы яль на му ра бот ні ку, які 

да ста віць за каз са ма стой на або да-

па мо жа афор міць ан лайн-да стаў ку з 

ганд лё вых се так. Маг чы масць звяр-

нуц ца па да па мо гу ма юць адзі но кія 

пен сі я не ры ў кож ным ра ё не воб лас ці. 

У ра бо це па пад трым цы са ста рэ лых 

за дзей ні ча ны так са ма ва лан цё ры Чыр-

во на га Кры жа, БРСМ, праф са юз ных і 

цар коў ных ар га ні за цый, ра бот ні кі паш-

то вых ад дзя лен няў.

Між тым у Го ме лі толь кі ў мі ну лую 

су бо ту ў сацс луж бу На ва бе лі цы па сту-

пі ла во сем зва ро таў ад са ста рэ лых, 

па ве да мі лі ў Цэнт ры са цы яль на га аб-

слу гоў ван ня на сель ніц тва На ва бе ліц-

ка га ра ё на. У буд ні дзень на па чат ку 

тыд ня гра ма дзя не звяр та лі ся па да па-

мо гу ўжо не так ак тыў на, але што дзень 

су пра цоў ні кі да стаў ля юць пра дук ты і 

ле кі на пэў ныя ад ра сы. У Чы гу нач-

ным ра ё не Го ме ля з Тэ ры та ры яль ным 

цэнт рам са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва цес на су пра цоў ні ча юць 

ва лан цё ры БРСМ. У цэнт ры ўва гі — 

адзі но кія ве тэ ра ны, удзель ні кі вай ны 

і лю дзі, ста рэй шыя за 60 га доў, якія 

не ма юць сва я коў. У дзень па сту па ла 

тры і больш зва ро таў. Да па ма га юць 

ра бот ні кам сацс луж баў у да стаў цы са-

ста рэ лым уся го не аб ход на га так са ма і 

ва лан цё ры Чыр во на га Кры жа.

На мес нік ды рэк та ра Цэнт ра са-

цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-

ніц тва Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля 

Ве ра ні ка МА СЕН ЗА ВЕН КА тлу ма-

чыць, як на ла джа на ра бо та ў зо не 

ахо пу іх уста но вы:

— Адзі но кія са ста рэ лыя, гра ма дзя-

не — ін ва лі ды пер шай і дру гой гру пы, 

а так са ма пен сі я не ры, род ныя якіх жы-

вуць за ме жа мі аб лас но га цэнт ра, звяр-

та юц ца на тэ ле фон га ра чай лі ніі. На шы 

су пра цоў ні кі фік су юць вы клік і да юць 

дак лад ныя звест кі пра ра бот ні ка ці ва-

лан цё ра, які прый дзе да іх на дом.

Ве ра ні ка Вік та раў на пад крэс лі вае: 

так ча ла век, які ча кае да па мо гу, змо-

жа зве рыць паш парт ныя да ныя і ну мар 

па свед чан ня сац ра бот ні ка, пе рад тым 

як пе ра да ваць спіс не аб ход ных та ва-

раў і гро шы. По тым ад сац ра бот ні ка ці 

ва лан цё ра ён атры мае пад улік кві ток 

з ма га зі на ці ап тэ кі.

— Са ста рэ лым трэ ба па мя таць, што 

без іх па пя рэд няй за яў кі, а по тым звер-

кі да ных на конт та го, хто да іх бу дзе 

на кі ра ва ны, яны не па він ны пус каць 

да ся бе да до му не зна ё мых лю дзей, — 

да дае спе цы я ліст. — Мы ро бім усё, 

каб па збег нуць фак таў мах ляр ства і 

су праць праў ных дзе ян няў. На ват ка лі 

пас ля за яў кі пен сі я не ра да яго прый-

дзе ва лан цёр, пер ша па чат ко ва яго 

бу дзе су пра ва джаць сац ра бот нік з 

па свед чан нем.

Спе цы я ліс ты звяр та юць ува гу са-

ста рэ лых лю дзей на тое, што не трэ ба 

рэ ага ваць на за клі кі не зна ё мых, якія 

за пэў ні ва юць у тэр мі но вай дэз ын фек-

цыі жыл ля ці пра па ну юць плат ныя па-

слу гі як быц цам ад імя сацс луж баў.

Між тым з мэ тай ін фар ма цый най і 

кан суль та цый най пад трым кі па жы лых 

у Го мель скай воб лас ці пра цуе ма ла-

дзёж ная га ра чая лі нія. Спе цы яль ны 

кол-цэнтр ар га ні за ваў аб кам БРСМ. 

Па тэ ле фа на ваць ту ды мож на што дзён-

на з па ня дзел ка да су бо ты ўключ на.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Ды рэк тар Тэ ры та ры яль на га цэнт ра 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня Пар ты зан-

ска га ра ё на Мін ска Тац ця на КУ ХАР-

ЧЫК:

— Ужо пай шлі пер шыя за яў кі на да па-

мо гу. Як толь кі мы па ве да мі лі ну мар, на які 

мож на па тэ ле фа на ваць і за мо віць пра дук ты, 

тут жа ў ня дзе лю нам па зва ні ла адзі но кая 

па жы лая жан чы на 1937 го да на ра джэн ня і 

па кі ну ла свой за каз. Мы па сла лі сац ра бот-

ні ка, і за каз быў тут жа вы ка на ны.

У нас ужо скла дзе ны гра фік дзя жур-

стваў. Спе цы я ліс ты ў на шым ТЦСАН па 

су бо тах і так дзя жу ры лі, а ця пер мы ўвя лі 

яшчэ адзін да дат ко вы дзень — ня дзе лю. 

І са цы яль ныя ра бот ні кі так са ма бу дуць да-

па ма гаць. Па куль па ад ным, по тым, ка лі 

спат рэ біц ца, бу дзем да баў ляць яшчэ лю-

дзей.

Акра мя та го, у нас ёсць ба за адзі но кіх 

гра ма дзян, і мы ця пер ім ак тыў на тэ ле фа-

ну ем і ін фар му ем, што на шы ра бот ні кі мо-

гуць да стаў ляць ім пра дук ты хар ча ван ня, 

ле кі і прад ме ты пер шай не аб ход нас ці на 

пра ця гу ўся го тыд ня. Так са ма раз мяс ці лі 

ін фар ма цыю пра гэ та на сай це на шай ра-

ён най ад мі ніст ра цыі і на на шым сай це з 

усі мі кан такт ны мі тэ ле фо на мі.

Ра бо та ў па шы ра ным рэ жы ме
У Го мель скай воб лас ці цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 

пе рай шлі на па шы ра ны рэ жым ра бо ты: па доў жа ны ра бо чы дзень су пра-

цоў ні каў, ад кры ты да дат ко выя тэ ле фон ныя «га ра чыя лі ніі», на до мныя 

па моч ні кі і ва лан цё ры гра мад скіх ар га ні за цый да стаў ля юць пра дук ты, 

ле кі і не аб ход ныя пра мта ва ры. На да па мо гу мо гуць раз ліч ваць ця пер не 

толь кі лю дзі, якія зна хо дзяц ца на са цабс лу гоў ван ні, але і ўсе адзі но кія 

са ста рэ лыя гра ма дзя не, ін ва лі ды пер шай і дру гой груп, а так са ма пен-

сі я не ры, род ныя якіх зна хо дзяц ца да лё ка.

ПЕ РА СЕ ДЗЕЦЬ ВІ РУСПЕ РА СЕ ДЗЕЦЬ ВІ РУС

 Наш ка мен та рый

Ужо скла дзе ны гра фік дзя жур стваў
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