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(За кан чэн не. Па ча так 
у нумары за 17 лi пе ня.)

Га лі на Фран цаў на Бук ша, 
Гро дзен ская вобл., Іў еў скі р-н, в 
Ліп ніш кі:

Мне 58 га доў. Жы ву ў 3-па-
ка ё вай ква тэ ры, муж па мёр 4 
га ды та му. Маю 5 дзя цей. Чац-
вё ра з іх ад мо ві лі ся ад ква тэ ры 
як спад чы ны на маю ка рысць, 
а 5-я дач ка ста ла прэ тэн да ваць 
на яе. Дач ка пра жы вае ў Лі дзе, 
у яе сваё жыл лё. Яна доў га не 
афарм ля ла пра ва на спад чы ну, 
але, на рэш це, у жніў ні мі ну ла га 
го да афор мі ла.

З тых ча соў яна ні ра зу не 
за пла ці ла за ква тэ ру. ЖКГ па-
дзя лі ла ра хун кі па па лам па між 
мной і дач кой. У яе ўжо за па-
зы ча насць 2 млн руб лёў (без 
пе ні). Ёй да сы ла юць ліс ты, але 
яна ні як не рэ агуе. Дач ка ні дзе 
не пра цуе, вы пі вае.

За раз у ква тэ ры не аб ход ны 
ра монт. Яна ўдзель ні чаць у ім 
ад маў ля ец ца і да гэ та га ча су 
не вы бра ла па кой, які бу дзе на-
ле жаць ёй. Я ха чу, каб яна або 
ад мо ві ла ся ад спад чы ны, або 
спраў на пла ці ла сваю част ку. 
Як яе пры му сіць да гэ та га? Мы 
звяр та лі ся ў сель са вет, вы кан-
кам — ні я ка га вы ні ку.

— Як я зра зу меў з ва шых 
слоў, ква тэ ра на ле жыць на пра ве 
до ле вай улас нас ці вам і ва шай 
да чцэ. А кож ны з удзель ні каў до-
ле вай улас нас ці аба вя за ны су-
раз мер на са сва ёй до ляй удзель-
ні чаць у вы пла це пла ця жоў па 
агуль най ма ё мас ці, а так са ма 
вы дат ках па яе ўтры ман ні і за-
ха ван ні.

Згод на з жыл лё вым за ка на-
даў ствам, улас ні кі жы лых па-
мяш кан няў аба вя за ны ўно сіць 

пла ту за жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі. Та кі аба вя зак узнік у ва-
шай дач кі з дня афарм лен ня пра-
воў на до лю ў пра ве ўлас нас ці 
на ква тэ ру. У вы пад ку не апла ты 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг 
спаг нан не за па зы ча нас ці ад бы-
ва ец ца на пад ста ве вы ка наў чых 
над пі саў на та ры у саў або ў су до-
вым па рад ку. З па тра ба ван ня-
мі аб спаг нан ні за па зы ча нас ці 
па він на звяр нуц ца ар га ні за цыя 
ЖКГ.

Што ты чыц ца пра вя дзен ня 
ра мон ту, то за ка на даў ствам вы-
зна ча на, што ўдзель нік до ле вай 
улас нас ці, які ажыц ця віў за свой 
кошт не ад дзель ныя па ляп шэн ні 
ма ё мас ці, мае пра ва на ад па вед-
нае па ве лі чэн не сва ёй до лі ў пра-
ве на агуль ную ма ё масць. Гэ тае 
пы тан не мо жа быць вы ра ша на 
так са ма ў су до вым па рад ку.

Іван Вік та ра віч Бой ка, г. Ваў-
ка выск:

У мя не два пы тан ні па ва-
дзе.

Пер шае. У нас ёсць лі міт 4 
куб. м на ча ла ве ка. Пе ра бра-
лі яго — уклю ча юць вя лі кую 
ца ну. Але ка лі мы пе ра бя ром 
лі міт па элект ра энер гіі і га зе, 
то пла цім за гэ та ў той жа ме-
сяц. А вось з ва дой — толь кі 
праз ме сяц. Ча му не ад ра зу, не 
ў на ступ ным ме ся цы?

Дру гое. Ця пер ідзе ін тэн сіў-
ны па ліў ага ро даў. Мы пла цім 
за во да спа жы ван не і во да ад вя-
дзен не (ка на лі за цыю). Узім ку з 
гэ тым усё зра зу ме ла. А ле там? 
Мы па лі лі ага род — ва ду спа-
жы лі, а во да ад вя дзен ня ня ма, 
ва да пай шла ў зям лю. Ка на лі-
за цыя не пра ца ва ла. Дык ча му 
мы пла цім яшчэ за яе? Лю дзі 
абу ра юц ца.

— Ад каз ваю на пер шае пы-
тан не. У ад па вед нас ці з п.1 ар-
ты ку ла 31 Жыл лё ва га ко дэк са 
Бе ла ру сі пла та за жыл лё ва-ка-
му наль ныя па слу гі ўно сіц ца за 
кож ны мі ну лы ме сяц не паз ней 
25 чыс ла на ступ на га за ім ме ся-
ца. Ад па вед на, і пла та за ва ду 
па він на ажыц цяў ляц ца не праз 
ме сяц, а за кож ны мі ну лы ме сяц 
у на ступ ным ме ся цы.

Што да дру го га пы тан ня, то 
пры на яў нас ці ін ды ві ду аль ных 
пры бо раў улі ку рас хо ду ва ды 
апла та за ва ду, спа жы тую на 
па ліў ага ро даў, пры ся дзіб ных 
участ каў, утры ман не жы вё лы і 
на ін шыя па трэ бы, ажыц цяў ля ец-
ца пра пар цы я наль на нор мам во-
да спа жы ван ня, якія за цвяр джа-
юц ца мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і 
рас па рад чы мі ор га на мі.

Ад нак з увя дзен нем ды фе рэн-
цы ра ва най апла ты за па слу гі во-
да за бес пя чэн ня і во да ад вя дзен-
ня (ка на лі за цыі) у за леж нас ці ад 
іх аб' ёмаў спа жы ван ня (да 140 л 
у су ткі і больш) раз лі кі ўсклад-
ня юц ца.

Каб вы клю чыць пла ту за па-
слу гі во да ад вя дзен ня (ка на лі за-
цыі) у па лі валь ны пе ры яд, ма гу 
вам па рэ ка мен да ваць уста ля-
ваць асоб ны пры бор улі ку, які бу-
дзе ад люст роў ваць рас ход ва ды, 
спа жы тай на па ліў ага ро да.

Воль га Кан стан цi наў на, 
г. Мiнск:

Як быць з сi ту а цы яй, ка лi 
мiк ра ра ён не зда дзе ны, у той 
жа час асоб ныя да мы за се ле-
ны. ЖЭ Сы iх яшчэ не аб слу гоў-
ва юць, i да мы i пад' ез ды за рас-
та юць бру дам. Так зда ры ла ся, 
на прык лад, у Чыр во ным Ба ры 
ў Мiн ску.

— Та кой сi ту а цыi ў прын цы пе 
быць не мо жа. Пры зда чы жы ло-
га до ма ў экс плу а та цыю ў пра-
цэ се пры ём кi бу дын ка па вiн на 
пры маць удзел экс плу а ту ю чая 
ар га нi за цыя — аль бо дзяр жаў-
ная служ ба (ЖЭС), аль бо пры-
ват ная, якая бы ла вы зна ча на 
за бу доў шчы кам, аль бо ство ра-
нае та ва рыст ва ўлас нi каў. Са мо 
па няц це «зда ча до ма ў экс плу а-
та цыю» пра ду гледж вае пе ра да чу 
до ма экс плу а ту ю чай ар га нi за цыi 
аль бо ўлас нi кам.

У вы пад ку ж не на леж най экс-
плу а та цыi жы лых да моў ар га нi-
за цы я мi, не за леж на ад iх фор мы 
ўлас нас цi, не аб ход на звяр тац ца 
ў мяс цо вы вы кан кам.

Ган на Бя ляц кая, г. Мiнск:
Што ра бiць тым, хто ДСП 

за мя нiў на пар кет i вок ны на 
шкло па ке ты, па мя няў ба та рэi 
да вы ха ду па ста но вы Саў мi на 
№ 384? Ра ней шмат якiя ра бо-
ты не трэ ба бы ло ўзгад няць. 
Як за раз быць гэ тым лю дзям? 
Якiя мо гуць быць для iх на-
ступ ствы?

— У па ста но ве № 384 змя-
шча ец ца не так ужо шмат но ва-
ўвя дзен няў. Яшчэ Па ла жэн нем 
аб па рад ку пе ра бу до вы i пе ра-
пла нi роў кi жы лых па мяш кан няў 
у шмат ква тэр ных жы лых да мах, 
за цвер джа ным 31 снеж ня 2006 
го да № 1805, бы ло пра ду гле-
джа на, што для на ладж ван ня 
гу ка iза ля цыi, якая не аб ход ная 
пры ўклад ван нi пар ке ту, для дэ-
ман та жу i ўста ноў кi iн жы нер на га 
аб ста ля ван ня, у тым лi ку ацяп-
ляль ных пры бо раў, па тра бу ец-
ца да звол мяс цо ва га вы кан ка ма. 
За ме ну вок наў на шкло па ке ты 
па тра ба ва ла ся, як i ця пер, уз гад-
няць з ар хi тэк та рам.

Ка лi вы зра бi лi са ма воль на 
пе ра бу до ву i пе ра пла нi роў ку, 
вам вар та атры маць да звол у вы-
зна ча ным па рад ку па стфак тум. 
Та му што за са ма воль ны ра монт 
пра ду гле джа ны штраф ад 10 да 
50 ба за вых ве лi чынь.

Ра кiц кая Яў ге нiя Ва сiль еў-
на, Мiн скi р-н, пас. Ляс ны:

Ды рэк тар на ша га та ва рыст-
ва ўлас нi каў ка жа, што не мае 
пра ва за клю чаць да га во ры нi 
з кiм. У нас ня ма сан тэх нi ка, 
элект ры ка. У мя не ня даў на 
«за ка ра цi ла» ра зет ка ў ван-
ным па коi. I я па вiн на бы ла 
шу каць дзесь цi ча ла ве ка i 
най маць яго. Ну а ка лi б з-за 
гэ та га зда рыў ся па жар? Сут-
насць май го пы тан ня: ча му ТУ 
не ма юць пра ва мець свай го 
элект ры ка, сан тэх нi ка? Ча му 
мы па вiн ны шу каць спе цы я лiс-
таў на ба ку?

— Што та кое та ва рыст ва ўлас-
нi каў? Гэ та ар га нi за цыя, якая 
ства ра ец ца ўлас нi ка мi жы лых 
аль бо не жы лых па мяш кан няў 
у мэ тах за ха ван ня i ўтры ман ня 
агуль най ма ё мас цi, ва ло дан ня i 
ка ры стан ня iм. Тэх нiч нае аб слу-
гоў ван не агуль най ма ё мас цi су-
мес на га до ма ўла дан ня пры гэ-
тым мо жа ажыц цяў ляць аль бо 
са мо та ва рыст ва — пры ня ўшы 
на пра цу спе цы я лiс таў (сан тэх-
нi каў, элект ры каў, двор нi каў) на 
да га вор най (кант ракт най) асно-
ве, аль бо аб слу гоў ваць ва ша та-
ва рыст ва мо жа экс плу а ту ю чая 
ар га нi за цыя дзяр жаў най або 
пры ват най фор мы ўлас нас цi, 
на прык лад, ЖЭС. У шта це та-

кой ар га нi за цыi па вiн ны мец ца 
ад па вед ныя спе цы я лiс ты.

Нi на Ле а нi даў на, г. Го мель:
Жы ву ў цэнт ры го ра да, дом 

1961 го да па бу до вы, на 26 ква-
тэр. Жы ха ры па ста вi лi но выя 
га за выя ка лон кi за свае гро-
шы. Яны не пра цу юць, та му 
што ва ды ня ма з мая — ня ма 
цiс ку, вель мi сла бы на пор. Ня-
ма чым па мыць по суд. Усе па-
ку ту ем. Звяр та лi ся ў ад мi нiст-
ра цыю свай го ра ё на, ад ка зу не 
атры ма лi.

— Пра дык туй це мне свой ад-
рас, бу дзем раз бi рац ца...

Мi ра но вiч Iры на Паў лаў на, 
Брас лаў скi р-н, аг ра га ра док Оп-
са:

Я пен сi я нер ка, мне 66 га доў. 
Ра ней пра ца ва ла ў шко ле-iн-
тэр на це. Сё ле та яе за кры ва-
юць. У нас ма ец ца два на стаў-
нiц кiя да мы, i мы не ве да ем, 
што з iмi бу дзе. Быц цам бы 
энер ге ты кi бя руць iх на ба ланс. 
Але трэ ба за мя нiць лi чыль нi кi. 
Гэ тыя да мы бы лi пе ра да дзе ны 
на ба ланс ЖКГ у 2005 го дзе. 
Ця пер ЖКГ ад маў ля ец ца за-
мя няць лi чыль нi кi i пра па нуе 
зра бiць гэ та за свой кошт. Мы 
звяр та лi ся з гэ тым i ра ней, але 
яны не зра бi лi за ме ну, да ча ка-
лi ся Ука за Прэ зi дэн та... Ня ўжо 
гэ ты ўказ рас паў сюдж ва ец ца 
на ня вы ка на ную пра цу? Мы, 
да рэ чы, усё ро бiм са мi: мы ем 
пад' ез ды, аб кош ва ем тра ву ў 
два ры, зi мой пры бi ра лi снег... 
I пла цiм за гэ та ў да да так. 
А тыя лi чыль нi кi нам па вiн ны 
бы лi за мя нiць ра ней...

— Да вай це бу дзем аба пi-
рац ца на за кон. Ар ты ку лам 97 
Жыл лё ва га Ко дэк са Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь вы зна ча на, што да пра-
вя дзен ня ка пi таль на га ра мон ту 
най маль нi кi, улас нi кi жы лых па-
мяш кан няў аба вя за ны ажыц ця-
вiць за свой кошт уста ноў ку, за-
ме ну i ра монт пры бо раў iн ды вi ду-
аль на га ўлi ку рас хо ду га зу, ва ды, 
цеп ла вой i элект рыч най энер гii (у 
тым лi ку тыя, якiя зна хо дзяц ца ў 
да па мож ных па мяш кан нях). Пры 
пра вя дзен нi ка пi таль на га ра мон-
ту гэ тыя ра бо ты пра вод зяц ца за 
кошт срод каў улас нi каў жы лых 
па мяш кан няў.

Ва лян цi на Мi хай лаў на, Мiн-
ская вобл.:

Ка лi бу дзе бу да вац ца арэнд-
нае жыл лё ў Ба раў ля нах? 
Коль кi бу дзе каш та ваць?

— Гэ тае пы тан не вы ра ша ец-
ца мяс цо вы мi вы ка наў чы мi i рас-
па рад чы мi ор га на мi. Та му для 
атры ман ня кан крэт на га ад ка зу 

вам не аб ход на звяр нуц ца не па-
срэд на ў Мiн скi рай вы кан кам.

Але на Iва наў на, г. Ба ра на-
вi чы:

Ня ма дзе вы гуль ваць са бак 
у цэнт ры го ра да. Ча му мяс цо-
выя ўла ды не зро бяць пля цоў-
ку для вы гу лу са бак? Цi ха ця 
б не ад вя дуць для гэ тых мэ-
таў спе цы яль нае мес ца? Мы 
пла цiм па да ткi на сва iх га да-
ван цаў, пры чым не ма лень кiя. 
Ку ды вы дат коў ва юц ца на шы 
гро шы, на якiя мэ ты? Ча му 
ўла ды пе рад на мi не да юць 
спра ва зда чу? Дзе ня ма га лос-
нас цi, там з'яў ля юц ца роз ныя 
чут кi i зда гад кi (па да ру чэн нi 
жы ха роў ву лiц Са вец кая, Кам-
са моль ская, Гор ка га, Ле нi на).

— Вам з гэ тай праб ле май 
трэ ба звяр тац ца ў мяс цо вы вы-
кан кам. Спра ва ў тым, што мяс-
цо выя па да ткi i збо ры, у тым лi-
ку збор за ва ло дан не са ба ка мi, 
уста наў лi ва юц ца Са ве та мi дэ-
пу та таў. Срод кi збо ру за ва ло-
дан не са ба ка мi ў поў ным аб' ёме 
за лiч ва юц ца ў бюд жэ ты ра ё наў 
i га ра доў. Па ра дак iх вы ка ры-
стан ня вы зна ча ец ца гар рай вы-
кан ка ма мi i пе ра важ на гэ тыя 
гра шо выя срод кi на кi роў ва юц ца 
на бу даў нiц тва i ра монт пля цо вак 
для вы гу лу са бак, аб ста ля ван не 
пунк таў для ўтры ман ня жы вёл 
цi на iн шыя мэ ты, якiя да ты чац-
ца жы вёл.

Што да пля цо вак для вы гу лу 
са бак, то пры iс ну ю чай шчыль-
нас цi за бу до вы са праў ды ў цэнт-
ры го ра да ёсць праб ле ма з iх раз-
мя шчэн нем. Ра зам з тым мяс цо-
выя ўла ды аба вя за ны ад шу каць 
маг чы масць i аль бо ўлад ка ваць 
пля цоў ку, аль бо вы зна чыць мес-
ца для вы гу лу са бак.

Ва сiль Якаў леў, Шу мi лiн скi 
р-н:

Пра жы ваю ў вась мi ква тэр-
ным до ме з пяч ным ацяп лен-
нем 1960 го да па бу до вы без 
ка пi таль на га ра мон ту. Хто аба-
вя за ны ра бiць кап ра монт пе-
чаў (вый шлi са строю)? За чый 
кошт? Ква тэ ра не пры ва ты за-
ва на. Мяс цо вае на чаль ства ка-
жа: «Ня ма печ нi ка». А нам трэ-
ба цал кам пе ра раб ляць пе чы.

— Па вi нен вам ска заць, што 
ў ад па вед нас цi з Пра вi ла мi ка-
ры стан ня жы лы мi па мяш кан ня мi, 
утры ман ня жы лых i да па мож ных 
па мяш кан няў, якiя бы лi за цвер-
джа ны па ста но вай Саў мi на ад 
21 мая 2013 го да № 399, як улас-
нi кi пры ват ных да моў, так i най-
маль нi кi жы лых па мяш кан няў 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду 

аба вя за ны пра во дзiць бя гу чы 
ра монт жы лых па мяш кан няў, у 
тым лi ку i ра монт пе чаў, за свой 
кошт.

Зi на i да Анд рэ еў на, Ба ры саў-
скi р-н:

У нас двух ква тэр ны дом. 
Абедз ве ква тэ ры пры ва ты за-
ва ныя, па асоб ку. Дом 1958 го да 
па бу до вы, ка пi таль на га ра мон-
ту не бы ло. Як у та кiх да мах 
ро бiц ца кап ра монт? У ЖЭ Се 
нам ска за лi: дом пры ва ты за-
ва ны, ён ва ша ўлас насць. Але 
мы ж пры ва ты за ва лi ква тэ ры, 
а не дом. I пла цiм ад лi чэн нi на 
кап ра монт у тым лi ку.

— У ва шым вы пад ку, ка лi 
ўлас нi кi ро бяць ад лi чэн нi, ка-
пi таль ны ра монт до ма па вi нен 
ра бiц ца ў за леж нас цi ад тэх нiч-
на га ста ну яго кан струк тыў ных 
эле мен таў i iн жы нер ных сiс тэм 
на пад ста ве перс пек тыў ных пра-
грам ка пi таль на га ра мон ту. Каб 
да ве дац ца, ка лi ў ва шым до ме 
пла ну ец ца кап ра монт, звяр тай-
це ся ў мяс цо вы вы кан кам.

На тал ля, г. Мiнск:
У 2002 го дзе ра шэн нем су да 

пя цi вы ха ван цам iн тэр на тнай 
уста но вы для дзя цей-сi рот 
(сяст ра i ча ты ры бра ты, з якiх 
толь кi сяст ра бы ла паў на лет-
няй) бы ла вы дзе ле на 4-па ка ё-
вая ква тэ ра дзяр жаў най фор мы 
ўлас нас цi. Праз не каль кi га доў 
сяст ра вый шла за муж, на ра-
дзi ла дзi ця, па дзя лi ла аса бiс ты 
ра ху нак, пры ва ты за ва ла i пра-
да ла сваю до лю ў гэ тай ква тэ ры 
(са мы вя лi кi па кой), дзя ку ю чы 
ча му па леп шы ла жыл лё выя 
ўмо вы для свай го дзi ця цi (па бу-
да ва ла асоб ную ква тэ ру). Трое 
бра тоў не рэ гу ляр на пла цi лi за 
ка му наль ныя па слу гi (спра ва 
да хо дзi ла да су да), адзiн з iх i 
за раз не пла цiць. Са мы ма лод-
шы брат толь кi сё ле та вы пус-
ка ец ца з уста но вы для сi рот i 
пе ра ся ля ец ца ў гэ ту ква тэ ру.

Пы тан не та кое: якi па ра дак 
пры ва ты за цыi жыл лё вай пло-
шчы з агуль най кух няй? Коль кi 
гэ та мо жа каш та ваць (дом на 
вул. Ясе нi на ў Мiн ску)? Што бу-
дзе з гэ ты мi бра та мi ў вы пад ку 
пе ра во ду не пры ва ты за ва най 
част кi гэ тай ква тэ ры ў арэнд-
нае жыл лё i не рэ гу ляр най 
пла ты за арэн ду ха ця б ад ным 
з iх? I цi ёсць у вы пуск нi коў 
сi роц кiх уста ноў маг чы масць 
ска рыс тац ца чэ ка мi «Жыл лё»? 
Якiм чы нам i дзе яны па вiн ны 
гэ тыя чэ кi шу каць?

— У ад па вед нас цi з Жыл лё-
вым ко дэк сам Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь ад 28 жнiў ня 2012 жы лыя 
па мяш кан нi, у якiх пра жы ва юць 
без паў на лет нiх чле наў сям'i дзе-
цi-сi ро ты i дзе цi, якiя за ста лi ся 
без апе кi баць коў, ва ўзрос це 
ад 14 да 18 га доў, пры ва ты зу-
юц ца на iмя дзя цей па iх за яве 
са зго ды па пя чы це ля, пры ём на-
га баць кi пры ём най сям'i, баць-
коў-вы ха ва це ляў дзi ця ча га до ма 
ся мей на га ты пу i ор га наў апе кi i 
па пя чы цель ства. Пры пры ва ты-
за цыi та кiх жы лых па мяш кан няў 
улiч ва юц ца ня вы ка ры ста ныя 
iмян ныя пры ва ты за цый ныя чэ кi 
«Жыл лё» па мер лых (цi пры зна-
ных су дом без вес так ад сут ны мi) 
баць коў, усы на вi це ляў (уда ча ры-
це ляў).

Але ха чу ад зна чыць, што на лi-
чэн не чэ каў «Жыл лё» ажыц цяў-
ля ла ся з 1 лi пе ня 1992 го да па 
1 лi пе ня 1999 го да па аса бiс тай 
за яве. Чэ кi «Жыл лё» не паў на-
лет нiх пад су моў ва лi ся з та кi мi ж 
чэ ка мi баць коў. I ка лi ў тыя тэр-
мi ны ад iмя не паў на лет нiх не бы-
ло па да дзе на ад па вед най за явы 
на на лi чэн не чэ каў «Жыл лё», то 
ця пер iх на лi чэн не спы не на. Ад-
наў лен не на лi чэн ня чэ каў «Жыл-
лё» дзей ным за ка на даў ствам не 
пра ду гле джа на.

Што ты чыц ца па рад ку пры ва-
ты за цыi жы лых па мяш кан няў, то 
ён ад ноль ка вы як для адзi на га 
най маль нi ка ква тэ ры, так i для 
ква тэ ры, за се ле най не каль кi мi 
най маль нi ка мi. Пры гэ тым ва 
ўлас насць кож на га най маль нi ка 
пе ра да юц ца зай ма ныя жы лыя 
па мяш кан нi, а мес цы агуль на га 
ка ры стан ня зна хо дзяц ца ў агуль-
най до ле вай улас нас цi.

Каб атры маць па пя рэд нюю 
ацэн ку та кой ква тэ ры для яе пры-
ва ты за цыi, вам вар та звяр нуц ца 
не па срэд на ў ра ён ную ад мi нiст-
ра цыю па мес цы жы хар ства.

У вы пад ку пе ра во ду не пры ва-
ты за ва ных ква тэр у жы лыя па-
мяш кан нi ка мер цый на га вы ка-
ры стан ня (так зва нае арэнд нае 
жыл лё), у ад па вед нас цi з Ука зам 
Прэ зi дэн та № 512 «Аб не ка то-
рых пы тан нях вы ка ры стан ня 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду» 
пры на яў нас цi без важ кiх пры чын 
за па зы ча нас цi па апла це за ка-
ры стан не гэ тым па мяш кан нем i 
(або) за жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гi ў па ме ры двух ме сяч най 
пла ты, най маль нi кi пад ля га юць 
вы ся лен ню з усi мi чле на мi сям'i, 
якiя пра жы ва юць з iмi, без пра да-
стаў лен ня iн ша га жыл ля. За кон 
стро гi, але гэ та за кон.

Свят ла на БУСЬ КО,
Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

УНП 100055817

РАБОЧИЕ: 
� тракторист;
� наладчик КИП и А;
� слесарь-сантехник УП ЖЭС;
� кровельщик по металлическим кровлям 
УП ЖЭС;
� маляр УП ЖЭС (требования 3–4 разряд);
� электромонтер УП ЖЭС (требования 3–4 
разряд);
� оператор ПЭВМ (б-р Шевченко, 20);
� рабочие по комплексной уборке УП ЖЭС.

Возможно обучение и повышение 
квалификации по указанным 
профессиям на производстве. 

ДОСТОЙНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ З/ПЛАТА! 
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ! 

СПЕЦИАЛИСТЫ (с опытом работы): 
� директор УП ЖЭС № 62 (ул. Заслав-
ская, 23);
� главный инженер УП ЖЭС № 27 (ул. Ор-
ловская, 24);
� мастер УП ЖЭС 1 (ул. Интернациональ-
ная, 4), УП ЖЭС 13 (ул. Нововиленская, 6);
� начальник отдела производственно-
техноло гической комплектации и обслу-
жи вания; 
� инженер-энергетик — инженер в отдел 
благоустройства на период дек ретного 
отпуска (ул. Новаторская, 53а);
� инженер в технический отдел на пери-
од декретного отпуска;
� юрисконсульт РСЦ1 на период декрет-
ного отпуска (б-р Шевченко, 20)
Возможен карьерный рост! 

Обращаться по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 20а.
Тел. 327 67 52. 

Дружный и доброжелательный коллектив! 
Будем рады всем! 

ЗАМЕНУ ВОКНАЎ НА ШКЛОПАКЕТЫ 
ПАТРЭБНА ЎЗГАДНЯЦЬ

У рэ дак цыi га зе ты «Звяз да» ад бы ла ся «пра мая лi нiя» з мi нiст рам ЖКГ 
Анд рэ ем Шор цам. Хто аба вя за ны ра бiць кап ра монт пе чаў? На што iдуць 
па да ткi на са бак? Якi па ра дак пры ва ты за цыi жыл лё вай пло шчы з агуль най 
кух няй? На гэ тыя i iн шыя пы тан нi ад ка заў наш су раз моў ца.

(За кан чэн не. 
Па ча так на 1-й стар.)

На га дзін ні ку роў на 13.00. З 
не вя лі кай па лян кі на ўскрай ку 
Са лі гор ска ў не ба ўзмы вае бла-
кіт на-бе лы «Мі-2» і бя рэ курс 
дак лад на на за хад, у ра ён Чыр-
во най Сла ба ды: гэ так за га дзя 
вы зна ча ны на зі раль на-по шу ка-
вы марш рут экі па жа ў скла дзе пі-
ло та-ін струк та ра Ва сі ля Аў дзе е-
ва, лёт чы ка-на зі раль ні ка Анд рэя 
Ган ча рэн кі, дэ сант ні каў-па жар-
ных Мі ка лая Ба род кі і Ула дзі мі ра 
Ві хо ра. Але план не ўза ба ве па-
ру ша ец ца, бо ў по ле зро ку пі ло-
таў трап ляе слу пок бе ла-шэ ра га 
ды му над ле сам. Бач насць па вет-
ра вы ключ ная, і да ўзга ран ня, па 
раз лі ках лёт чы ка-на зі раль ні ка, 
ка ля дзе ся ці кі ла мет раў. Шлях 
ня бліз кі. «Мі-2» мя няе курс на 
паў днё вы кі ру нак і спя ша ец ца 
да не бяс пе кі.

Спя кот нае на двор'е і жва вы 
вет рык зра бі лі сваю га неб ную 
спра ву: агонь па чаў хут ка за ва-
ёў ваць ляс ную тэ ры то рыю. Зра-
біў шы не каль кі кру гоў над за-
дым ле ным участ кам ле су, борт 
«Мі-2» пры зям ліў ся на не да лё кай 
дзя лян цы, каб дэ сант ні кі як ма га 
хут чэй даб ра лі ся да ўзга ран ня. За 
пля чы ма Мі ка лая і Ула дзі мі ра на 
ра мя нях ма цу юц ца 20-літ ро выя 
гу ма выя мя хі з ва дою. Но ша не з 
лёг кіх, але без яе спра чац ца з аг-
нём — спра ва мар ная. Дэ сант ні кі, 
не ма ру дзя чы ні се кун ды, спя ша-
юц ца на ляс ны па жар. Гэт кая пра-

ца ім не ўпер шы ню, і яны ро бяць 
яе ўпэў не на. А Анд рэй Ган ча рэн-
ка, дак лад на вы зна чыў шы мес ца 
зна хо джан ня, тым ча сам вы клі кае 
на су вязь блі жэй шае ляс ніц тва і 
пе рад ае ка ар ды на ты ўзга ран ня, 
па ме ры пло шчы па шко джа на га 
ле су. Лік ві да ваў шы агонь улас-
ны мі сі ла мі, мож на ля цець да лей, 
але так не пры ня та. Не аб ход на, 
каб служ ба на зем най ахо вы так-

са ма пры бы ла на мес ца па жа ру 
і ўзя ла яго пад поў ны кант роль. 
Для га ран тыі, што агонь больш 
не ад но віц ца.

На гэ тым ус край ку ле са ка ля 
Ста ро бі на, дзе да вя ло ся па быць і 
мне, дэ сант ні кі хут ка ла ка лі за ва-
лі ўзга ран не, не даў шы по лы мю 
зай сці да лё ка ў лес, пе ра кі нуц-
ца на дрэ вы і кус ты яд лоў цу. Не 
пры му сі ла ся бе ча каць і па жар-

на-гас па дар чая служ ба ляс га са. 
Сты хія ляс но га па жа ру, які мог 
на нес ці не па праў ную шко ду пры-
ро дзе і ляс ной гас па дар цы, бы-
ла спы не на. А нас ча каў пра цяг 
марш ру ту на зі ран ня.

Толь кі на бра лі не аб ход ную 
вы шы ню — на га ры зон це за 
доб рых тры дзя сят кі кі ла мет раў 
у паў ноч на-ўсход нім кі рун ку зноў 
пра гля да ец ца бе лы дым: маг чы-
ма, гэ та вяс тун зу сім не знач най 
не бяс пе кі, а мо жа, і вя лі кай, ужо 
не па праў най бя ды. Зда лёк не 
раз бя рэш, не вы зна чыш усю паў-
на ту па гро зы. Во пыт ны ка ман-
дзір бор ту 14245 Ва сіль Аў дзе еў, 
у бы лым ва ен ны лёт чык, па ва-
роч вае ма шы ну ў бок, з яко га 
ідзе гэ ты тры вож ны сіг нал.

Прад чу ван ні і імк нен ні пі ло-
таў бы лі не да рэм ны мі, не па-
мыл ко вы мі: у вёс цы Па лі чын 
Лю бан ска га ра ё на га рэў жы лы 

дом. Пры пад лё це бы ло ві даць, 
што па жа ры шча ту шы лі не каль-
кі па жар ных ма шын, і да па мо га 
«Мі-2» бы ла ўжо не па трэб на. 
Хто ве дае, пач ні ся гэ ты што дзён-
ны рэйд-аб лёт на га дзі ну ра ней, і 
да па мо га «Бел ле са вія» маг ла б 
быць вель мі да рэ чы.

Больш за 326 кі ла мет раў — 
пра цяг ласць ахоў на га марш ру ту 
па вет ра на га ле са па тру ля са лі-
гор ска га авія ад дзя лен ня. Рэд ка 
ка лі гэ ты марш рут па ча се па лё-
ту бы вае мен шым за дзве з па-
ло вай га дзі ны. Бо зу сім не ча ка на 
мо жа ўз нік нуць у лю бым мес цы 
гэ ты са мы пры від не бяс пе кі — 
слуп бе ла-шэ ра га ды му.

— З кож ным го дам мы на зі-
ра ем, як да леп ша га мя ня ец ца 
псі ха ло гія лю дзей, як больш па-
важ на яны ста вяц ца да за ха ван-
ня ле су і пры ро ды на огул. Вя до-
ма, гэ та нас ра дуе. Ця пер па жа-
раў менш, чым бы ло іх тры-пяць 
га доў та му, — ка жа лёт чык-на зі-
раль нік Анд рэй Ган ча рэн ка. — І 
ўсё ж... Як той ка заў, да вя рай, 
але пра вя рай. І мы вы му ша ны 
заў сё ды за ста вац ца на па га то-
ве, вы кон ваць свой пра фе сій ны 
аба вя зак. Асаб лі ва ў гэ ты лет ні 
час.

А ў той дзень май го па лё ту 
з экі па жам бы ло вы яў ле на аж-
но ча ты ры па жа ры, два з якіх 
пер шым за фік са ваў ме на ві та 
па вет ра ны ле са па труль. Мно га 
гэ та ці ма ла — пы тан не не да рэ-
чнае. Звы чай ны дзень па лё ту, 
якіх шмат бы ло ў пі ло таў і вы-
ра та валь ні каў. І бу дзе, на пэў на, 
так са ма ня ма ла.

А ў кра і не на ма ган ня мі «Бел-
ле са вія», тым не менш, за апош ні 
ме сяц бы ло вы яў ле на 32 ляс ныя 
ўзга ран ні, з якіх 14 бы лі па ту ша-
ны па вет ра ны мі па жар ны мі. А ка лі 
вы яў ле на, зна чыць, наш пры го жы 
і ве ліч ны лес аца леў і бу дзе да лей 
адо рваць нас сва і мі ба гац ця мі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Га ра чы лес клі ча... «Мі-2»Га ра чы лес клі ча... «Мі-2»
(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)

У ве рас нi мi ну ла га го да, на прык лад, у сто лiн-
скiх ба ло тах, не да лё ка ад вёс кi Аль ма ны, за блу-
дзi ла цэ лая гру па ягад нi каў — 8 ча ла век! Збор-
шчы кi жу ра вiн пад трым лi ва лi су вязь з МНС па 
ма бiль ным тэ ле фо не, але ад шу каць i вы вес цi iх з 
ба ло та атры ма ла ся толь кi блi жэй да поў на чы...

Бы ва юць вы пад кi i зу сiм шо ка выя. У тым жа 
ве рас нi мi ну ла га го да ў ле се ка ля вёс кi Пес кi Бя-
ро заў ска га ра ё на знiк ла 2-га до вая дзяў чын ка. 
Ма цi вы пус цi ла яе з-пад ува гi ўся го на паў га-
дзi ны. Пе ра жы ван нi жан чы ны цяж ка пе ра даць 
сло ва мi, бо, акра-
мя ле су, по бач з 
вёс кай ёсць i два 
глы бо кiя кар' е ры, 
за поў не ныя ва дой. 
Шу ка лi ма лую ўсiм 
све там. Па куль 
кар' е ры ўздоўж i 
ўпо пе рак да сле-
да ва лi ва да ла зы, 
на ва коль ныя за-
рас нi кi пра чэс ва лi 
вы ра та валь нi кi, мi-
лi цыя i тыя жы ха-
ры вёс кi, хто доб-
ра ары ен та ваў ся 
ў ва ко лi цах. Ноч чу 
по шу кi пе ра пы нi-
лi — за ўва жыць у 
цём ным ле се ча-
ла ве ка прак тыч на 
не маг чы ма.

На на ступ ны 
дзень знiк лую 
дзяў чын ку спра ба ва лi вы явiць на ват з па вет ра. 
Над ляс ным ма сi вам кру жыў бес пi лот ны авiя цый-
ны комп лекс «Iр кут». Але i гэ та не да па маг ло. 
Шу ка лi дзi ця i на смет нi ку, якi су сед нi чае з вёс кай, 
i па два рах вяс коў цаў... А знай шлi ў 4 кi ла мет рах 
ад та го мес ца, дзе яна знiк ла. Спа ло ха ную, за-
пла ка ную, але, на шчас це, жы вую.

Зрэш ты, гiс то рыя з дзяў чын кай — хут чэй вы-
клю чэн не. Па ста тыс ты цы МНС, час цей за ўсё ў 
ля сах губ ля юц ца лю дзi ста ла га ўзрос ту.

— На шы гра ма дзя не, збi ра ю чы ся ў лес, зна-
рок апра на юц ца так, нi бы пар ты за нiць са бра-
лi ся — у цём нае, не пры кмет нае, ча сам i зу сiм 
у «ка муф ляж». Па спра буй та ко га за ўваж, ка лi 
рап там ча ла век за блу каў, зня сi леў i на ват го ла су 
па даць не мо жа... Вы ра та валь нiк прой дзе блiз ка, 
у мет ры, i не звер не ўва гi, — ка жа прэс-сак ра тар 
Брэсц ка га аб лас но га ўпраў лен ня МНС Сяр гей 
МАШ НОЎ. — Я раю лю дзям, якiя збi ра юц ца ў лес, 
апра наць што-не будзь больш пры кмет нае. Цi ха-
ця б браць з са бой яр кую кеп ку, хуст ку ...

А яшчэ ва ўпраў лен нi МНС пра па ну юць ягад-
нi кам i грыб нi кам аба вяз ко ва пры ха пiць з са бой 
у лес мi нi маль ную ап тэч ку, ком пас, за пас ва ды, 
нож, за пал кi i... свiс ток. Гук свiст ка, да рэ чы, чут ны 
на 2-3 кi ла мет ры. Крык нуць: «Агу!» з та кой сi лай, 
на жаль, не атры ма ец ца. Не пе ра шко дзiць у ле се 
i ма бiль ны тэ ле фон.

— Моц най шко ды зда роўю блу кан нi па ле се 
не пры чы ня юць. Пры нам сi, я та ко га не пры гад-
ваю, — ад ка заў на мае рос пы ты га лоў ны ўрач 
Сто лiн скай цэнт раль най ра ён най баль нi цы 
Пётр ПА ШКЕ ВIЧ. — Ар тэ рыя льны цiск мо жа 
пад няц ца, змерз нуць мож на тро хi, спа ло хац ца... 
Як пра вi ла, нi хто пас ля та го, як за блу дзiў ся, у 
баль нi цы не ля жыць. А вось ад уку саў змей або 
шэрш няў лю дзi цер пяць у ле се на шмат час цей. 
Што год ка ля 20 ягад нi каў звяр та юц ца да нас 
пас ля су стрэч з га дзю кай. Ад ра зу су па кою: пас-
ля змя i на га ўку су нi хто не па мёр. Спра ва гэ та 

не пры ем ная, але не 
смя рот ная...

Што ж ра бiць, ка-
лi вас уку сi ла змяя? 
Пётр Па шке вi ча ра iць 
ад ра зу ад смак таць яд 
з ран кi i звяр нуц ца па 
да па мо гу да ме ды каў 
як ма га хут чэй. Пры 
ўку сах шэрш няў, пчол 
i во саў (моц ная алер-
гiч ная рэ ак цыя мо жа 
на сту пiць пас ля 2-3 
уку саў) лепш за ўсё 
ра та вац ца звы чай ны-
мi су праць а лер ген ны-
мi прэ па ра та мi. Та кiя 
таб лет кi аба вяз ко ва 
трэ ба мець з са бой у 
ле се.

Ды i на огул, пры-
трым лi ван не ўся-
го толь кi не каль кiх 
ня хiт рых пра вi лаў 

да па мо жа вам, па-пер шае, пра вiль на ары ен-
та вац ца, а па-дру гое, ка лi вы ўсё ж за блу дзi-
лi, вый сцi з ле су з най мен шы мi стра та мi сiл i 
зда роўя.

Ста рай це ся не ад праў ляц ца ў лес ад ны, па 
маг чы мас цi вы ву чы це не зна ё мы марш рут па 
кар це, па ве да мi це род ным i блiз кiм, ка лi ме-
на вi та пла ну е це вяр нуц ца да до му, апра най це 
зруч ную не пра ма каль ную воп рат ку з яр кi мi дэ та-
ля мi i абу так. Ары ен туй це ся па сон цы, слу хай це 
гу кi — шум трак та ра чу ваць за 3-4 кi ла мет ры, 
брэх са ба кi — за 2-3 кi ла мет ры, цяг нi ка — за 
10... Ка лi ў ле се вы на тра пi це на ру чай або ра-
ку — ад праў ляй це ся ўнiз па плы нi i аба вяз ко ва 
вый дзе це да лю дзей.

Ка лi вас за спе ла ў ле се ноч, не iмк нi це ся 
вы брац ца ў цем ры. Лепш зай мi це ся ўлад коў-
ван нем зруч на га мес ца для нач ле гу — для 
гэ та га па ды дзе яма ад вы вер ну та га з ко ра нем 
дрэ ва. Га лiн кi, вы кла дзе ныя на кшталт бу да на 
звер ху, i пад сцiл ка з мо ху i лiс то ты знi зу да-
дуць маг чы масць па спя хо ва пе ра маг чы хо лад. 
Уклад ва ю чы ся ў iм пра вi за ва ны ло жак, па кла-
па цi це ся пра тое, каб ра та валь нi кi не прай шлi 
мi ма — вось ка лi спат рэ бiц ца яр кая хуст ка цi 
кеп ка. За ма ца ва нае над мес цам нач ле гу, яна 
пры цяг не ўва гу iн ша га ча ла ве ка.

Тац ця на ГРЫН КЕ ВIЧ.

КАВАРСТВА 
«ЗЯЛЁНАГА СЯБРА»...

Фота Ана толя КЛЯ ШЧУКА.
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