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Сi ту а цыя хоць i па за штат ная, 

але раз-по раз та кiя вы пад-

кi ў жыц цi зда ра юц ца. Вось 

i жы ха ры вёс кi Пад ла бен не 

Гро дзен ска га ра ё на тра пi лi 

ў гэ ты над звы чай не пры ем ны 

вiр па дзей. I пры чы най стаў 

па жар у ад ной з ква тэр. Ме на-

вi та яго на ступ ствы вось ужо 

амаль паў го да пе ра адоль ва-

юць жы ха ры трох па вяр хо ва-

га шмат ква тэр на га до ма.

Той па жар у кра са вi ку на доў га 

за пом нiц ца жы ха рам до ма № 5 па 

ву лi цы Со неч най. Ад вя чор кам га-

рэ ла ква тэ ра на трэ цiм, апош нiм, 

па вер се до ма. Са слоў Га лi ны, якая 

жы ве на дру гiм па вер се, увесь лес-

вiч ны пра лет быў за дым ле ны. На-

ват з пер ша га па вер ха нель га бы ло 

нi чо га раз гле дзець, па лес вi цы не 

бы ло як прай сцi. Та му ра та валь нi кi, 

як пры еха лi, вы му ша ны бы лi раз-

бiць вок ны ў ква тэ рах i ад туль пры-

маць лю дзей, у тым лi ку дзя цей.

Ква тэ ра, дзе ўзнiк па жар, мож на 

ска заць, вы га ра ла да шчэн ту. Яна 

i за раз ста iць у тым жа вы гля дзе, 

хоць мi ну ла амаль паў го да. Але, 

як ака за ла ся, гэ та яшчэ не са мае 

страш нае. У по лы мi за гi нуў i сам 

гас па дар...

На ступ ствы па жа ру ад чу лi на 

са бе ўсе жы ха ры пад' ез да. Лес вiч-

ныя пра лё ты бы лi чор ныя, у ко па цi. 

У не ка то рых ква тэ рах па шко джа ны 

ўва ход ныя дзве ры. Хо ць ацяп лен не 

бы ло ад клю ча на, ва ду з ба та рэй не 

па спе лi спус цiць. У вы нi ку па жа ру 

ва да за лi ла ква тэ ру знi зу.

— Па коль кi ква тэ ра не бы ла 

за стра ха ва на, ра монт пас ля па то-

пу ра бi лi ўлас ны мi сi ла мi за свой 

кошт, — па тлу ма чы ла гас па ды ня 

ква тэ ры Лi ка. — Доб ра, што ака за-

лi да па мо гу па мес цы ра бо ты.

Але су па кой вац ца ра на. Ба та рэi 

ў верх няй ква тэ ры па-ра ней ша му 

па шко джа ны, та му ёсць не бяс пе-

ка, што ў па чат ку ацяп ляль на га се-

зо на яны зноў па ця куць i на ро бяць 

бя ды. Да па маг чы мо жа толь кi ра-

монт аль бо iх за ме на. I зра бiць гэ та 

па вi нен сын за гi ну ла га ўла даль нi ка 

ква тэ ры — но вы ўлас нiк. Але, па 

сло вах жы ха роў до ма, па куль ён не 

ро бiць нi я кiх за ха даў, каб вы пра вiць 

ста но вi шча. Уво гу ле стан зга рэ лай 

ква тэ ры яго, вi даць, не цi ка вiць. 

Дзве ры па-ра ней ша му не за чы ня-

юц ца. А вок ны ўстаў ля лi на ра ней-

шыя мес цы жы ха ры до ма — за мест 

тых, якiя бы лi вы бi ты пад час ра бо ты 

служ бы МНС. Яны па ве да мi лi, што 

мяс цо выя ўла ды на кi ра ва лi ўлас нi ку 

прад пi сан не, каб ён да па чат ку ацяп-

ляль на га се зо на пры вёў у па ра дак 

свае ба та рэi. Iнакш бу дзе скла дзе-

ны ад мi нiст ра цый ны пра та кол.

Трэ ба ска заць, што ў пад' ез дзе 

амаль усе — улас нi кi жыл ля. Ра-

ней трох па вяр хо вiк на ле жыў мяс-

цо ва му сель гас прадп ры ем ству i 

ў па чат ку 90-х бу да ваў ся пад па-

трэ бы гас па дар кi. Па ме ры вы ку-

пу ква тэр дом пе рад алi на ба ланс 

ЖКГ. Ме на вi та яны i па вiн ны ця пер 

лiк вi да ваць на ступ ствы па жа ру. 

Але — за кошт жы ха роў.

— Мы звяр ну лi ся да ка му наль-

нi каў з прось бай пра вес цi ра-

монт, — рас ка за ла Га лi на. — Да 

нас пры еха ла кi раў нiц тва жыл лё-

ва-ка му наль най гас па дар кi ра ё на, 

мы ўзгад нi лi ўсе ра бо ты, якiя не-

аб ход на пра вес цi, паз ней скла лi 

да га во ры i па лi чы лi кошт ра бот. 

За ра монт пад' ез да атры ма ла ся 

да во лi знач ная су мма — на ква тэ-

ру ад 300 да 400 руб лёў. Мы па га-

дзi лi ся, бо су ма бу дзе рас кi ну та на 

тры ме ся цы.

Праў да, па жар быў яшчэ ў 

кра са вi ку, а вось да ра мон ту 

прыступiлi толь кi ў жнiў нi. Ра зам 

з тым жы ха ры па га джа юц ца — 

аб'ём ра бот ака заў ся вя лi кi. На па-

чат ку трэ ба бы ло змыць ко паць, 

па бя лiць, па фар ба ваць сце ны. За-

тое за раз усё вы зна ча ец ца чыс цi-

нёй i па рад кам. Вось толь кi та кi 

вы гляд не ўсю ды. На прык лад, на 

пер шым па вер се не па кла дзе на 

плiт ка, як да маў ля лi ся з жы ха ра мi. 

Тэр мiн ра бот, на дум ку жы ха роў, 

ака заў ся за цяг ну ты. Пла на ва ла-

ся, што ра монт бу дзе за вер ша ны ў 

ся рэ дзi не ве рас ня. Але яшчэ на мi-

ну лым тыд нi бы ло вi да воч на, што 

спра ва да кан ца не да ве дзе на. Да 

та го ж бы лi вы пад кi, ка лi бу даў нi кi 

на доў га па кi да лi аб' ект, i яны толь-

кi ня даў на ад на вi лi ра бо ту.

Як па тлу ма чы лi ў ЖКГ Гро дзен-

ска га ра ё на, усе ра бо ты па бя гу-

чым ра мон це жыл лё ва га фон ду 

пра хо дзяць згод на з пла на мi на 

вы зна ча ны год. Склад ва ец ца гра-

фiк, ты туль ны спiс, дзе ўказ ва ец ца 

жы лы фонд, якi па тра буе ра мон ту. 

Гэ ты спiс сцвяр джа ец ца рай вы кан-

ка мам. Да лей склад ва ец ца гра фiк i 

каш та рыс, яны пе ра да юц ца ў жыл-

лё вы ад дзел для пра вя дзен ня тэн-

да ра. Хто яго вый грае, той i бу дзе 

пра во дзiць ра бо ту. Гэ та, ба дай, са-

мы пра цяг лы пра цэс, ён зай мае 

не каль кi ме ся цаў. Та кi ал га рытм 

ра бо ты i па гэ тым ра мон це.

У да дзе ным вы пад ку сi ту а цыя 

не стан дарт ная. У до ме пла на вы 

ра монт не пра во дзiў ся, хоць за 

30 га доў той яшчэ нi ра зу не ад наў-

ляў ся. Мiж тым форс-ма жор ныя 

аб ста вi ны вы нес лi бу ды нак па-за 

ме жы пла на. Цi пра ду гледж вае 

ЖКГ па доб ныя вы пад кi? Бо жы-

ха ры не вi на ва тыя, што тра пi лi ў 

та кiя аб ста вi ны...

Вя до ма, прад ба чыць па доб ныя 

зда рэн нi не маг чы ма, ад зна чы лi ў 

ра ён ным ЖКГ. Але жы ха ры адны 

са сва ёй праб ле май за стац ца 

не па вiн ны. Та му ў гэ тым вы пад ку 

ў вёс цы Пад ла бен не жыл лё ва-ка-

му наль нае прад пры ем ства вы ра-

шы ла да па маг чы лю дзям i зра бiць 

бя гу чы ра монт за кошт улас ных 

срод каў. Гэ та дае маг чы масць 

не пра во дзiць тэн дар i не тра пiць 

пад штраф ныя санк цыi. Та кiм чы-

нам прад пры ем ствам зроб ле ны 

на вес над дзвя ры ма, пры ве дзе ны 

у па ра дак пры ступ кi, ад ра ман та-

ва на ўва ход ная гру па.

У жы ха роў до ма № 5 па ву лi цы 

Со неч най па жар стаў тым фак та-

рам, якi па ско рыў ра монт. У да-

дзе ным вы пад ку ка му наль ныя 

служ бы знай шлi рэ зерв для пра-

вя дзен ня ра бот, а так са ма пай шлi 

на рас тэр мi ноў ку пла ця жоў на тры 

ме ся цы. Праў да, ёсць адзiн ню анс. 

Па коль кi прэ цэ дэнт мае ад каз ную 

асо бу — ула даль нi ка ква тэ ры, дзе 

па чаў ся па жар, то ён мо жа быць 

пры цяг ну ты да ад каз нас цi. Ва 

ўся ля кiм вы пад ку, жы ха ры ма юць 

пра ва звяр нуц ца ў суд, каб спаг-

наць з яго вы дат кi за ра монт. I, па-

доб на, бу дуць гэ та ра бiць.

Ня ма ла пы тан няў у жы ха роў 

до ма i да пад рад най ар га нi за цыi. 

Ча му, на прык лад, ра бо ты вя дуц-

ца так ма руд на? Маў ляў, бу даў нi кi 

не ад ной чы зы хо дзi лi з аб' ек та, не-

каль кi ра зоў па кi да лi яго на да стат-

ко ва пра цяг лы час. I гэ та пры тым, 

што ўсе ра бо ты вя дуц ца ме на вi та 

за кошт улас нi каў i най маль нi каў. 

Атрым лi ва ец ца па ра докс: на ват 

срод кi са мiх жы ха роў не заў сё ды 

спры я юць хо ду спра вы з ка пi таль-

ным ра мон там, асаб лi ва ў сель скiх 

на се ле ных пунк тах. Пра вя дзен не 

та кiх ра бот па-ра ней ша му за-

стаец ца праб ле ма тыч ным.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

Сi ту а цыяСi ту а цыя

РА МОНТ IДЗЕ, АЛЕ МА РУД НА
З чым су тык ну лi ся жы ха ры трох па вяр хо вi ка пас ля па жа ру ў ква тэ ры

Зра зу ме ла, што тыя ж 

школь нi кi на ўрад цi ста нуць 

чы таць кож ны дзень па мят-

ку ад ра та валь нi каў. Ды i 

не раз лi ча на яна на гэ та 

хоць бы па фор ме па да чы 

ма тэ ры я лу. А вось ка лi вы-

ка рыс таць iн шы па ды ход? 

Умоў на ка жу чы, шлях з 

дому ў шко лу мо жа пра ля-

гаць праз пры пынак гра мад-

ска га транс пар ту, сты лi за-

ва на га ў сты лi Мi нiс тэр ства 

па над звы чай ных сi ту а цы ях. 

На сця не до ма мо жа быць 

на не се ны вя лiз ны мi лiч ба мi 

за па вет ны ну мар «112» цi iн-

струк цыя ў вы гля дзе гра фi-

цi, як пра вiль на дзей нi чаць 

пры па жа ры. Ва ры ян таў — 

без лiч.

Ка неш не, та кi па ды ход 

па тра буе ку ды боль шай 

твор чай пра цы. Але i вы нiк 

ад яе ёсць — у кра i не з па-

чат ку го да за гi ну ла на па жа-

ры толь кi ад но дзi ця. Та кая ж 

лiч ба бы ла i год та му.

На прык лад, за раз у Ва ло-

жы не пра хо дзiць фес ты валь 

гра фi цi: боль шасць ра бот 

скон ча на, за ста лi ся апош нiя 

штры хi. Яго iнi цыя та ра мi ста-

лi ра та валь нi кi, пад тры ма лi 

мяс цо выя ўла ды i iн шыя ра-

ён ныя ар га нi за цыi.

Пад ра бяз ней пра фе-

стываль мы рас пы та лi ў 

афi цый на га прад стаў нi-

ка Мiнск ага аб лас но га 

ўпраў лен ня МНС Дзi я ны 

ЖАЛЯЗ НЯК:

— Мы ўжо даў но пры цяг-

ну лi вы яў лен чае мас тац-

тва нам у да па мо гу. Яр кiя 

iн фар ма тыў ныя гра фi цi, 

якiя змя шча юць асноў ныя 

пра вi лы бяс пе кi, з'я вi лi ся 

ва ўсiх ра ё нах Мiн шчы ны. 

Ця пер iх на лiч ва ец ца ка ля 

ся мi дзе ся цi па ўсiм рэ гi ё не. 

Арт-аб' ек ты ў сты лi Мi нiс-

тэр ства па над звы чай ных 

сi ту а цы ях з'яў ля юц ца сён ня 

ў пар ках i скве рах. Дзя сят кi 

пры пын каў, аформ ле ных з 

вы ка ры стан нем сю жэ таў на 

тэ мы бяс пе кi, да зва ля юць з 

ка рыс цю ба вiць час у ча кан-

нi гра мад ска га транс пар ту. 

Ня даў на та кi пры пы нак з'я-

вiў ся ў Сма ля вi чах. Там ён 

сты лi за ва ны пад па жар ны 

аў та ма бiль. Тут на ша мэ-

та вая аў ды то рыя — дзе цi, 

та му iмк нём ся зра бiць ка ля-

ро вую га му больш на сы ча-

най i яр кай. Даў но асво i лi i 

са цы яль ную рэ кла му.

I вось чар го выя гра фi цi 

на тэ му па жар най бяс пе кi 

з'я вi лi ся ў Ва ло жы не. Трэ ба 

ска заць, што тут яшчэ да 

пра вя дзен ня фес ты ва лю 

гра фi цi ўжо бы лi рэа лi за ва-

ны два вы яў лен чыя пра ек ты, 

за каз чы кам якiх вы сту пi ла 

Мi нiс тэр ства па над звы чай-

ных сi ту а цы ях. Спе цы я лiс ты, 

якiя iх ства ра лi, атры ма лi за-

пра шэн не паў дзель нi чаць у 

сё лет нiм фес ты ва лi. Мас та-

кi, ды зай не ры i ар хi тэк та ры 

iнi цы я ты ву пад тры ма лi.

У го ра дзе бы ло вы зна ча-

на не каль кi пунк таў для бу ду-

чых ра бот. Вы бi ра лi iх па вод-

ле на ступ ных крытэрыяў — 

вя лi кая пло шча i раз ме шча-

насць у «пра хад ным» мес-

цы. Та кi мi па лот на мi ста лi 

ве лi зар ная пад пор ная сця на 

i пяць транс фар ма тар ных 

пад стан цый.

— Сю жэ ты не ка то рых 

гра фi цi аб стракт ныя, — пра-

цяг вае Дзi я на Жа ляз няк. — 

На iх ад люст ра ва ны фан тас-

тыч ныя жы вё лы, фу ту рыс-

тыч ныя пей за жы, дзiў ныя 

птуш кi. Цэнт раль ны ж сюжэт 

пры све ча ны тэ ме, якая вель-

мi блiз кая ра та валь нi кам, — 

ма лой ра дзi ме. У гэ тыя днi 

на тэ ры то рыi кра i ны пра хо-

дзiць ак цыя «За бяс пе ку ма-

лой ра дзi мы», пад час якой 

ра та валь нi кi звяр та юц ца 

да жы ха роў рэ гi ё на з за клi-

кам,  як ка заў па эт, «трэ ба 

до ма бы ваць час цей». Ад-

най мен нае гра фi цi раз мяс-

цi ла ся на пад пор най сця не 

пло шчай у дзвес це квад рат-

ных метраў. Хто ж, акра мя 

сы ноў i да чок, лепш за ўсiх 

па кла по цiц ца аб сва iх баць-

ках? Боль шасць мас та коў — 

вы хад цы з сель скай мяс цо-

вас цi. Таму ад люст ра ваць 

лi ры ку сель скiх пей за жаў — 

ха ты, во сень скiя квет кi, ар-

на мен ты — не скла ла для iх 

нi я кай цяж кас цi.

Уво гу ле, тэ ма гра фi цi, 

пры све ча ных бяс пе цы жыц-

ця, у Бе ла ру сi не но вая. Пер-

шыя та кiя вы явы з'я вi лi ся 

яшчэ не каль кi га доў та му.

— Спяр ша мы iмк ну лi ся 

пе ра но сiць на пад пор ныя 

сце ны на шы ка ры ка ту ры, 

але з ця гам ча су асво i лi i 

iн шыя кi рун кi твор час цi, ро-

бя чы яе ўнi каль най, — пра-

цяг вае Дзi я на Жа ляз няк. — 

Ця пер час цей за ўсё на 

вы явы трап ля юць ну ма ры 

эк стран ных служ баў i ма ляў-

нi чае гра фi цi «Пяць кро каў 

вы ра та ван ня пры па жа ры». 

Апош няе най больш ар га нiч-

на гля дзiц ца на глу хiх тар цах 

пя цi па вяр хо вых да моў. Але 

кан чат ко вае ра шэн не аб 

раз мя шчэн нi та го цi iн ша га 

аб' ек та пры ма юць мяс цо выя 

ор га ны ўла ды. Час цей за ўсё 

на шу твор часць мож на ўба-

чыць у ра ён ных цэнт рах i 

буй ных на се ле ных пунк тах.

Так са ма пад эгi дай Мi нiс-

тэр ства па над звы чай ных 

сi ту а цы ях у цэнт раль ным 

рэ гiё не з'я вi ла ся ка ля дзе-

вя нос та но вых дзi ця чых пля-

цо вак i арт-аб' ек таў. У ве-

дам стве ад зна ча юць, што 

гэ та доў га тэр мi но вая iн вес-

ты цыя ў на ву чан не ма лых 

бяс пе цы. Ся род арт-аб' ек-

таў прад стаў ле ны аб' ём ныя 

кам па зi цыi, у тым лi ку ка ва-

ныя, скульп ту ры. З'я вi ла ся 

iдэя афор мiць у сты лi МНС i 

лiх та ры. Не за ста лi ся ўба ку 

i ганд лё выя цэнт ры — там 

ства ра юц ца тэ ма тыч ныя 

дзi ця чыя па коi, пры све ча-

ныя тэ ме бяс пе кi.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та да дзе на МНС.

Му рал не па кi не раў на душ нымМу рал не па кi не раў на душ ным
Як крэ а тыў да па ма гае ра та валь нi камЯк крэ а тыў да па ма гае ра та валь нi кам

За да ча ра та валь нi каў не толь кi зма гац ца з на ступ-

ства мi над звы чай ных сi ту а цый, але i па пя рэдж ваць 

iх. Так, у спра ве агi та цыi за бяс печ ны спо саб жыц ця 

i ця пер вы ка рыс тоў ва юц ца звык лыя ста рыя фор-

мы — пла ка ты, па мят кi, бра шу ры. Яны эфек тыў ныя 

i да гэ туль. Але са сту па юць у вi до вiшч нас цi. Ды i з 

ця гам ча су па ды хо ды па вiн ны змя няц ца.


