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ПЛА НА ВЫ 
РЭЙД

Пас ля за кан чэн ня про філь най 
ВНУ Мак сім за раз зай ма ец ца пра-
фі лак ты кай над звы чай ных сі ту а-
цый у Брэсц кім ра ён ным ад дзе ле 
МНС. Ра зам з ім у рэйд па вёс ках 
Шу ма кі і Це ра бунь на кі ра ва лі-
ся стар шы ўчаст ко вы ін спек тар 
Брэсц ка га РА УС Аляк сандр МЕЛЬ-
НІК, су пра цоў ні ца Клей ні каў-
ска га сель вы кан ка ма Свят ла на 
ДА ВІ ДЗЮК і ка рэс пан дэнт 
«МС».

Вар та ска заць, што ў ся мі 
вёс ках Клей ні каў ска га сель са-
ве та на ліч ва ец ца 27 адзі но кіх 
гра ма дзян і кры ху больш за 
180 тых, хто пра жы вае адзі но-
ка. З на ступ лен нем ацяп ляль-
на га се зо на ўсіх трэ ба на ве даць, 
па гля дзець, у якім ста не пе чы, 
пра вод ка, ці спраў ныя аў та ном-
ныя па жар ныя апа вя шчаль ні кі, 
ці ня ма так зва ных «жуч коў» у 
элект ра лі чыль ні ках. Ну і, вя-
до ма, вы па дае на го да па га ва-
рыць з людзь мі, па пы таць, што 
іх тур буе. Тым больш што з на мі 
быў прад стаў нік пра ва ахоў ных 
ор га наў. Адзін з пен сі я не раў, 
на прык лад, скар дзіў ся стар ша-
му ўчаст ко ва му ін спек та ру на 
свай го зем ля ка. Той па зы чыў 
у гас па да ра 50 руб лёў, а ка лі 
прый шоў час ад да ваць, украў 
гро шы ў ін ша га су се да ды ад-
даў па пя рэд ня му. Не ўза ба ве 
афе ра вы свет лі ла ся, і пад час 
раз бо ру скра дзе ныя гро шы кан-
фіс ка ва лі, та кім чы нам з'я віў ся 
но вы па цяр пе лы. Аляк сандр 
Мель нік рас тлу ма чыў ню ан сы 
за ка на даў ства. Урон вяр та ец ца 
пер ша му па цяр пе ла му. А апош-
ні па ві нен па тра ба ваць кам пен-
са цыю праз суд.

Ад ра зу ска жу, што боль-
шасць па жы лых пен сі я не раў на 
раз ві тан не ка за лі нам: «Дзя куй, 
што зай шлі ў ха ту, пра ве да лі». 
А та кіх, хто не ад крыў дзве ры, 
гэ тым ра зам не бы ло.

ВЫ НІ КІ 
ШМАТ ГА ДО ВАЙ 

РА БО ТЫ
Вар та ад зна чыць, што ў 

боль шас ці па жы лых вяс коў цаў 
жыл лё пад рых та ва нае да ацяп-
ляль на га се зо на як след: пе чы 
ад ра ман та ва ныя і па фар ба ва-
ныя, пра вод ка пад трым лі ва ец-
ца ў на леж ным ста не, лі чыль ні-
кі не так даў но за мя ні лі. А гэ та 
зна чыць, ра бо та, якая вя дзец ца 
га да мі, дае свае вы ні кі. У не ка-
то рых да мах служ бо вым асо-
бам за ста ва ла ся толь кі пра ве-
рыць, як вы кон ва лі ся ра ней шыя 
прад пі сан ні, аль бо са праў ды 
пра ве даць гас па да роў і ўпэў ніц-
ца, што ўсё ў па рад ку. Пры ем на 
бы ло па бы ваць у до ме шмат-
дзет най сям'і Анд рэя і Але ны 
Авер чу коў. Ма ла дыя гас па да-
ры га ду юць чац вё ра дзя цей, 
жыл лё тры ма юць ва ўзор ным 
ста не. За зір ну лі мы і да Воль гі 
Сяр ге еў ны Круг лей 1924 го да 
на ра джэн ня, якую дзяў чы най 
нем цы вы вез лі ў Гер ма нію. За 
ба буль ку мож на не не па ко іц-
ца, бо яе да гля да юць дач ка з 
зя цем. Да Мі ка лая Яго ра ві ча і 
Ма рыі Фё да раў ны Фян ці са вых, 
хоць абое яны ін ва лі ды, дзе ці 
на вед ва юц ца час ця ком, аб чым 
свед чыць но вы без да кор ны ра-
монт. Ад на гас па ды ня ска за ла, 
што па ча ла лі та раль на на ва ду 
дзьмуць у пла не бяс пе кі, ка лі ў 
сяст ры ў Гро дзен скай воб лас ці 
зда рыў ся па жар.

У гэ тым рэй дзе да вя ло ся па-
чуць, і та кое: «Толь кі п'я ні цы, 
якія ку раць у лож ку, га раць, а 
ста лыя лю дзі со чаць за ста нам 
свай го жыт ла і за ці каў ле ны ў 
бяс печ ным ка ры стан ні печ чу 
ды элект рыч нас цю». З вы каз-
ван нем не па га дзіў ся Мак сім 
Мроч ка: «Піль насць і кло пат 
пра бяс пе ку па він ны быць заў-
сё ды. На ват пра вод ка, якая 

сха ва ная пад шпа ле ра мі, мо жа 
стаць пры чы най бя ды, бо гас-
па дар не ад ра зу за ўва жыць на-
ступ ствы ка рот ка га за мы кан ня. 
Та му чар го вы раз па га ва рыць, 
па пя рэ дзіць лю дзей не бы вае 
ліш нім.

«НА СЯ КО МАЕ» 
З ДРО ТУ 

І СВЯ ДО МАСЦЬ 
ЖЫЛЬ ЦОЎ

Пер шай, ка го мы на ве да лі 
ў Шу ма ках, ста ла пен сі я нер ка 
Ма рыя Пі лі паў на. 84-га до вая 
жан чы на мае ста тус адзі но кай 
па вод ле за ко на. Што гэ та зна-
чыць? У Ма рыі Пі лі паў ны ёсць 
дач ка, якая жы ве ў Брэс це, але 
дач ка са ма да сяг ну ла пен сій на-
га ўзрос ту. У та кім вы пад ку ма-
ці пры зна ец ца адзі но кай. Вар та 
ска заць, што дач ка-пен сі я нер ка 
кла по ціц ца пра ма ці, пра апош-
няе га во рыць па ра дак у до ме, 
на леж ны стан пе чы, элект ра-
пра вод кі. А вось пра па хо джан-
не «жуч ка» ў сваім лі чыль ні ку 
гас па ды ня ні чо га рас тлу ма-
чыць не змаг ла. Ну, не са ма ж 
яна яго ту ды пры ла дзі ла! Гэ ты 
факт узя ла на за мет ку спе цы я-
ліст сель вы кан ка ма, а ін спек тар 
па жар на га на гля ду абя цаў праз 
не ка то ры час зноў на ве даць гэ-
ты дом.

Бо «жу чок» у лі чыль ні ку 
элект ра энер гіі не та кое ўжо 
бяс крыўд нае па ру шэн не і, 
аказ ва ец ца, зу сім не рэд касць 
у ХХІ ста год дзі. «Жуч ком» у на-
ро дзе на зы ва юць са ма роб нае 
пры ста са ван не з дро ту, якое 
ўста наў лі ва юць за мест за сце ра-
галь ні ка ў пры бор пад лі ку энер-
гіі. Апош ні ў вы пад ку ка рот ка га 
за мы кан ня ці моц на га пе ра па-
ду на пру жан ня спы няе па ступ-
лен не то ку, а той са мы дро цік, 
на ад ва рот, яму спры яе. Вось і 
лі чы це, што «жу чок» — най блі-
жэй шы сва як па жа ру. Зу сім не 
ча ка лі мы знай сці та кое пры-
ста са ван не ў до ме, на прык лад, 
84-га до вай гас па ды ні. Хут чэй 
за ўсё, нех та з ма ла дзей шых ро-
дзі чаў у свой час «ад рэ гу ля ваў» 
пры бор, ды так і за ста ло ся. І гэ-
та ад но з са мых час тых, мож на 
ска заць, па ру шэн няў.

Апа вя шчаль ні кі ва ўсіх да-
мах, якія да вя ло ся на ве даць, 
ака за лі ся на мес цы, ба та рэй кі ў 
іх бы лі не раз ра джа ныя, пры бо-
ры спраў ныя. Боль шас ці гас па-
да роў у свой час апа вя шчаль ні кі 
ста ві лі за кошт сель вы кан ка ма. 

Вось так бы вае. Зу сім не ча ка на су стрэ неш ге роя 
сва ёй пуб лі ка цыі, каб яшчэ раз упэў ніц ца, што жыц цё 
бу ду ец ца па за ко нах ло гі кі... Але аб усім па па рад ку. 
27 каст рыч ні ка 2006 го да ў на шай га зе це быў зме шча ны 
ар ты кул «Ге ра іч ныя ка ні ку лы Мак сі ма Мроч кі». 
Га вор ка іш ла пра брэсц ка га школь ні ка, які вы ра та ваў 
на ва дзе ўкра ін скую дзяў чын ку. На школь най лі ней цы 
та ды Мак сі ма ўра чыс та ўша на ва лі кі раў ні кі аб лас ных 
ве дам стваў МНС дзвюх дзяр жаў.

Сяр гей ХА РО ШАНЬ КІ — ра та-
валь нік з дэ пу тац кім во пы там, вось 
ужо пя ты год су мя шчае свае пра-
фе сій ныя аба вяз кі з гра мад скі мі, 
дру гое склі кан не з'яў ля ец ца дэ пу-
та там Клі ма віц ка га рай са ве та.

Ён за кла по ча ны тым, што коль-
касць па жа раў у па раў на нні з мі ну-
лым го дам па вя лі чы ла ся. Асаб лі ва 
ба лю ча, што ёсць тыя, хто за гі нуў. 
Зда ец ца, усё пра ду гле дзе лі — і з 
рэй да мі ха дзі лі, і па асоб ку на гад-
ва лі гра ма дзя нам, каб не ры зы ка-
ва лі, а ўсё роў на бя да зда ра ла ся.

— Прэ тэн зій да ста ну пяч но га аб-
ста ля ван ня і пра вод кі ў тых да мах, 
дзе ад бы лі ся па жа ры, не бы ло. 
А вось да па во дзін гас па да роў за-
ўва гі ўзні ка лі. Пя цё ра з за гі ну лых 
на огул ні дзе не пра ца ва лі. Асноў-
ная пры чы на іх гі бе лі — не асця рож-
нае абы хо джан не з аг нём.

Ёсць у нас на ра ё не сын і баць-
ка, якія не да юць жыць спа кой на, 
абод ва п'юць, — пры во дзіць прык-
лад Сяр гей Ха ро шань кі. — На вед ва-
ем іх на ват у вы хад ныя дні, бо сям'я, 
мяк ка ка жу чы, не на дзей ная. Сын, 
акра мя та го, што п'е, яшчэ і ку рыць. 
Што да ты чыц ца печ кі, то яна ў іх у 
нар маль ным ста не. Да бі лі ся, каб 
сын, ка лі пры ехаў з за роб каў, на быў 
аў та ном ны па жар ны апа вя шчаль-
нік. Але ўсё роў на не спа кой на. І на 
сель скі сход гэ тую сям'ю ва зі лі, каб 
па гля дзе лі фільм і па слу ха лі, што 
бы вае, ка лі пра ві лы па ру ша юц ца. 
Ра бот ні кі РА УС так са ма з імі пра цу-
юць. Але па куль без вы ні ко ва.

Па ра лель на з ра та валь ні ка мі су-
праць па жар ную аб ста ноў ку ў жы-
лых да мах кант ра лю юць су пра цоў-
ні кі аддзе ла аду ка цыі, са цы яль най 
служ бы. Ка лі вы свят ля ец ца, што 
ёсць не па лад кі з печ чу або элект ра-
пра вод кай, з гас па да ра мі пра цу юць 
па поў най пра гра ме. Для лю дзей ма-
ла ма ём ных, якім ня ма ка му да па-
маг чы, ад шук ва юц ца ва ры ян ты ма-
тэ ры яль най да па мо гі. І май стра, каб 
за мя ніць пра вод ку або ад ра ман та-
ваць печ знай сці не праб ле ма.

— Та кая ін фар ма цыя, пе ры я-
дыч на пра хо дзіць праз ра ён ную 
га зе ту, — ка жа Сяр гей Ха ро шань-

кі. — І мы не ста вім мэ ту па ка раць 
ча ла ве ка, наш аба вя зак на га даць 
яму, што мо жа зда рыц ца ня шчас-
це. Ця жэй за ўсё ўздзей ні чаць на 
лю дзей пра ца здоль ных, якія ў 
ста не са ма стой на па кла па ціц ца аб 
сва ёй бяс пе цы. Але, ка лі ча ла век 
зу сім не жа дае нас чуць, мо жам і 
штраф вы пі саць.

Як дэ пу тат су раз моў нік пе ры я-
дыч на су стра ка ец ца з на сель ніц-
твам, ці ка віц ца праб ле ма мі. Але 
з пы тан нем, якім чы нам за мя ніць 
пра вод ку або ад ра ман та ваць печ, 
ка жа, ні хто не звяр таў ся.

— Да рэ чы, ня спраў ныя печ або 
элект рыч нае аб ста ля ван не — гэ та да-
лё ка не са мая рас паў сю джа ная пры-
чы на па жа раў, — удак лад няе ён. — 
Больш за 80 % — гэ та не асця рож-
нае абы хо джан не з аг нём. Ад ным 
сло вам — ча ла ве чы фак тар. Кож ны 
гра ма дзя нін, у рэш це рэшт, па ві нен 
ад каз ваць за сваё жыц цё і жыц цё 
сва іх бліз кіх у пер шую чар гу сам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

ХТО ДА ПА МО ЖА ХТО ДА ПА МО ЖА 
Ў РА МОН ЦЕ ПЕ ЧЫ?Ў РА МОН ЦЕ ПЕ ЧЫ?

«МС» вы свят ля ла на пры кла дзе 
Клі ма віц ка га ра ё на

У ТЭ МУУ ТЭ МУ
Ды рэк тар Клі ма віц ка га ра ён на га цэнт ра са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня на сель ніц тва Свят ла на ГРА ШЧАН КА:
— Акра мя пла на вых агля даў на прад мет су праць па жар най бяс пе кі, мы 

яшчэ пра цу ем з ін фар ма цы яй ра ён на га аддзе ла па НС. Перш за ўсё вы-
зна ча ем, да якой ка тэ го рыі ад но сіц ца ча ла век. Ка лі гэ та адзі но кі па жы лы 
гра ма дзя нін або ін ва лід I або II гру пы, за пра ша ем, на прык лад, пе ра зі ма-
ваць у на шым ад дзя лен ні круг ла су тач на га зна хо джан ня або баль ні цы 
сяст рын ска га до гля ду. Пра па ну ем са цы яль на га ра бот ні ка, у аба вяз кі 
яко га ўва хо дзіць і кант роль за су праць па жар най бяс пе кай клі ен та. Ка лі 
ба чым, што ў ча ла ве ка ма тэ ры яль ныя цяж кас ці, мо жам па са дзей ні чаць 
атры ман ню ад рас най да па мо гі або да па мо гі з фон ду са цы яль най аба-
ро ны. Срод кі для пэў ных ка тэ го рый гра ма дзян пра ду гле джа ны так са ма 
роз ны мі дзярж пра гра ма мі. На яе мо гуць раз ліч ваць адзі но кія па жы лыя 
гра ма дзя не, ін ва лі ды I і II груп, ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най вай ны. Гро шы 
вы дзя ля юц ца на бя гу чы ра монт печ кі, пра вод кі, уста ноў ку аў та ном ных 
па жар ных апа вя шчаль ні каў і гэ так да лей. Што да ты чыц ца тых гра ма дзян, 
у якіх ёсць пра ца здоль ныя дзе ці, пі шам да іх ліс ты, каб яны па кла па ці лі ся 
пра сва іх ма ла ма ём ных баць коў. Звяр та ем ся і ў тыя ар га ні за цыі, дзе ка-
лісь ці пра ца ва лі гра ма дзя не, якія тра пі лі ў спіс на да па мо гу.

На за мет куНа за мет ку
Га лоў ны ін жы нер ООО 

«Кам па нія ЭВАС» Эду ард 
ДА ЧАН КОЎ:

— На ша фір ма іс нуе ўжо сё мы 
год, мы спе цы я лі зу ем ся на бу даў-
ні чых ра бо тах. Але не ад маў ля-
ем ся і ад ра бо ты з на сель ніц твам. 
Па лі ніі са цы яль най служ бы да-
па ма га лі адзі но кім гра ма дзя нам 
з уста ноў кай аў та ном ных апа вя-
шчаль ні каў, за мя ня лі пра вод ку. 
Ка лі спат рэ біц ца, мо жам і печ 
ад ра ман та ваць. «МС» па ці ка ві-
ла ся, коль кі бу даў ні кі возь муць 
за свае па слу гі.

Су раз моў нік пры вёў цэ ны 
без улі ку ма тэ ры я лаў:

ад ра ман та ваць печ мож-
на ад 30 руб лёў (рэ ані ма ваць 
ды ма ход) да 100 руб лёў (пе ра-
клас ці печ);

за мя ніць ра зет ку або вы клю-
чаль нік бу дзе каш та ваць ка ля 
3 руб лёў;

за мя ніць элект ра пра вод ку 
(100 мет раў) — 140 руб лёў.

На доб ры толк, 
апа вя шчаль нік па ві нен 
быць у кож ным до ме 
і кож най ква тэ ры 
не за леж на ад уз рос ту 
жыль цоў.
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