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Лад на скла дзе ная печ ка мо жа 
вер на пра слу жыць не адзін 
дзя ся так га доў без асаб лі вых 
праб лем. Ад нак веч на га 
ня ма ні чо га, і на ват ідэа льна 
пры гна ная цэг ла ра на ці поз на, 
але па чы нае раз бу рац ца. 
Спа чат ку гэ та не вель мі 
за ўваж на, ад нак ка лі праб ле ма 
вы яві ла ся і ні чо га не ра біць, то 
фі нал та ко га стаў лен ня бу дзе 
да лё ка не зайз дрос ны.

Уво гу ле ж з па чат ку го да да 
10 снеж ня ў сель скай мяс цо вас ці 
Мін шчы ны ад бы ло ся 1152 па жа ры. 
За гі ну лі 102 ча ла ве кі. Пры чым та-
кая пры чы на, як па ру шэн не пра віл 
улад ка ван ня, экс плу а та цыі пе чак 
і ін шых цеп ла ге не ры ра валь ных 
пры лад, вы бі ла ся на дру гое мес-
ца. На яе до лю прый шло ся кры ху 
больш за чвэрць уз га ран няў.

— Ак цыя «За бяс пе ку ра зам», 
якая бы ла скі ра ва на на тое, каб 
пра ве рыць стан па жар най бяс пе-
кі ў ста рых, якія пра жы ва юць ад-
ны, і ў шмат дзет ных сем' ях, пра-
во дзі ла ся сё ле та ў дру гой па ло ве 
каст рыч ні ка, — згад вае афі цый ны 
прад стаў нік Мінск ага аб лас но га 
ўпраў лен ня па над звы чай ных 
сі ту а цы ях Анас та сія ШВАЙ БО-
ВІЧ. — За тры тыд ні ра та валь ні кі ра-
зам з прад стаў ні ка мі за ці каў ле ных 
ве дам стваў — мі ніс тэр стваў унут-
ра ных спраў, пра цы і са цы яль най 
аба ро ны, энер га на гля ду і ін шых — 
толь кі па Мін скай воб лас ці на ве да-
лі больш за 70 ты сяч до ма ўла дан-
няў. Ці ка ва, што 50 ча ла век са мі 
звяр ну лі ся з прось бай пра ве рыць, 
ці ў спраў ным ста не зна хо дзяц ца ў 
іх пе чы і элект ра пра вод ка.

Пад час аб сле да ван ня жы лых 
да моў ра та валь ні кі зна хо дзі лі 
шмат хіб, звя за ных з пра віль най 
экс плуа та цы яй пе чак. Час цей за ўсё 
на пад ло зе не бы ло ме та ліч на га пе-
рад то пач на га ліс та. Ко мін не быў 
атын ка ва ны і па бе ле ны. А спра ва 
ў тым, што ка лі клад ка па ру шы ла ся 
і дым па чы нае вы хо дзіць у жы лое 
па мяш кан не, то ён «пад фар буе» 
праб лем нае мес ца. Каш туе гэ та не 
так і шмат, а вось як сро дак ды яг-
нос ты кі — не ацэн на.

Са пса ва ная клад ка кор пу са са-
мой пе чы, да рэ чы, так са ма не ад-
на ра зо ва трап ля ла ў по ле зро ку 
ка мі сій. Ад пе чак да ко мі наў не 
заўж ды вы трым лі ва лі ся на леж-
ныя про ці па жар ныя ад ступ кі. На 
жаль, тры ві яль ным ста ла па ру-
шэн не пра віл ман та жу і экс плу а-
та цыі элект ра се так. Ра та валь ні кі 
так са ма су ты ка лі ся з фак та мі, ка лі 
ва ўжо ўста ноў ле ных аў та ном ных 
па жар ных апа вя шчаль ні ках ад сут-
ні ча лі ба та рэй кі і каш тоў ны пры бор 
пе ра тва раў ся фак тыч на ў ка ва лак 
плас ты ку.

— Тым ча сам з па чат ку го да сіг на-
лы апа вя шчаль ні ка ўра та ва лі на тэ-
ры то рыі Мін скай воб лас ці 12 ча ла-
век, — пра цяг вае Анас та сія Швай-
бо віч. — Па ка заль ны вы па дак ад-
быў ся зу сім ня даў на, 30 ліс та па да, 
у вёс цы Леж ні Чэр вень ска га ра ё на. 
Пры клад на а трэ цяй га дзі не дня на 
пульт дзя жур на га ра ён на га ад дзе ла 
па над звы чай ных сі ту а цы ях па сту піў 
зва нок пра тое, што га рыць жы лы 
дом. У гэ ты час там спаў гас па дар. 
Пра чнуў шы ся ад гу ку апа вя шчаль-
ні ка, ён вый шаў са ма стой на. Агонь 
па шко дзіў сце ны, пе ра крыц ці сто лі і 
ма ё масць. Мер ка ва ная вер сія — не-
асця рож насць пры ку рэн ні...

За кож най ліч бай за гі ну лых ха-
ва ец ца не ад на ча ла ве чая тра ге-
дыя. Або ня ве дан не, што ра біць. 
Раз гле дзім сі ту а цыю: ра та валь ні-
кі прый шлі ў дом да ад ной ба бу-
лі пад час пра фі лак тыч най ак цыі 

і вы свет лі лі, што з печ кай не ўсё ў 
па рад ку. На коль кі скла да ны шлях 
да вя дзен ня яе да ла ду?

— Перш за ўсё трэ ба ад ка заць на 
пы тан не, ці ёсць у гэ та га ча ла ве ка 
сва я кі. Ка лі так, то ім мы ад пра вім 
ліст, у якім бу дзе зме шча на прось-
ба пры вес ці дом да нар маль на га 
про ці па жар на га ста ну. Так, пад час 
ак цыі «За бяс пе ку ра зам» сё ле та 
ра бот ні кі МНС, сель вы кан ка маў і 
тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
ўжо вы сла лі больш за 600 та кіх 
на па мі наў.

Але што ра біць, ка лі сва я коў і 
род ных у ста ро га ча ла ве ка не за-
ста ло ся? У та кім ра зе ін фар ма цыя 
на кі роў ва ец ца ў мяс цо выя ор га ны 
ўла ды і тэ ры та ры яль най аба ро ны 
на сель ніц тва. Так са ма за бюд жэт-
ныя срод кі па ста вяць і аў та ном ны 
па жар ны апа вя шчаль нік.

Як жа ў ра мон це пе чы да па ма-
га юць са цы яль ныя ўста но вы? З гэ-
тым пы тан нем ка рэс пан дэнт «МС» 
звяр нуў ся да на мес ні ка ды рэк та-
ра Са лі гор ска га ра ён на га тэ ры-
та ры яль на га цэнт ра са цы яль на-
га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
Ла ры сы ЖУ КА ВАЙ.

— Ка лі пен сі я нер зна хо дзіц ца на 
на шым аб слу гоў ван ні, то праб ле му 
з печ кай за ўва жыць са цы яль ны ра-
бот нік. Так са ма ў нас дзей ні ча юць 
агляд ныя ка мі сіі, якія ства ра юц ца з 
прад стаў ні коў мно гіх ор га наў. Яны 
пе ры я дыч на абы хо дзяць да мы, дзе 
пра жы ва юць ураз лі выя ка тэ го рыі 
гра ма дзян, — гэ та ста рыя, якія жы-
вуць ад ны, і шмат дзет ныя сем'і. Ка-
лі вы яў ля юц ца ней кія праб ле мы, то 
яны ўклю ча юц ца ў гра фік ра мон ту, 
які за цвяр джа ец ца што год. Ра бо ты 
мы звы чай на вы кон ва ем у пер шай 
па ло ве го да. Праў да, і тут ёсць ад-
но «але»: ка лі па тра бу ец ца не вя лі кі 
ра монт і печ ку трэ ба прос та кры-
ху пад ма заць рас тво рам, то та ды 
аказ ва ец ца ма тэ ры яль ная да па мо-
га са срод каў фон ду і гэ та ро біц ца 
ўлас ны мі сі ла мі. З больш па глыб-
ле ным ра мон там скла да ней. Ён вы-
ма гае боль шых срод каў і, ад па вед-
на, скла дан ня пла на-гра фі ка.

— Коль кі ча су пра хо дзіць пас-
ля ўклю чэн ня ў план-гра фік да 
ра мон ту печ кі?

— Звы чай на мы гэ тыя ра бо ты 
вы кон ва ем у дру гім-трэ цім квар-
та ле. Акра мя та го, мы про сім і 
прад пры ем ствы, раз ме шча ныя на 
тэ ры то рыі сель са ве таў, да па маг чы 
сва ім бы лым су пра цоў ні кам. Ра-
дуе, што яны ад гу ка юц ца. Але зноў 
жа, срод кі мы знай шлі, а дзе ўзяць 
спе цы я ліс та, які мае ад па вед ную 
ква лі фі ка цыю? Мы аба вяз ко ва ро-
бім аб' яву на элект рон най пля цоў-
цы і аб вя шча ем тэн дар. Праб лем з 
гэ тым ня ма, ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі, якія пра цу юць печ ні-
ка мі, ад гу ка юц ца вель мі ах вот на.

Сё ле та та кім чы нам у Са лі гор-
скім ра ё не да па маг лі ад ра ман та-
ваць пе чы ў ся мі дзе ся ці да мах.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

І лю дзі ста вяц ца з ра зу мен нем 
да та кой ме ры пра фі лак ты кі. 
Га ды тры та му мне да вя ло ся ў 
та кім жа рэй дзе га ва рыць з ба-
бу ляй, якая па кла ла свой апа-
вя шчаль нік у кош ды ад нес ла на 
дры вот ню, бо «ён пры рас пал-
цы пе чы пі шчаў» і пу жаў гас па-
ды ню. Праў да, і тут мы су стрэ лі 
гас па да ра, які хоць і не вы но сіў 
пры бор, але ба та рэй кі вы няў з 
гэ тай жа пры чы ны. Ва сіль Ра ма-
на віч лі чыць та кую ме ру бяс пе-
кі неаба вяз ко вай у сва ім до ме. 
І ні хто не мае пра ва яго пры му-
шаць. У яго і са праў ды пе чы, 
пра вод ка, элект ра пры бо ры 
ў па рад ку. І жы ве ён ця пер не 
адзін, хоць мае ад па вед ны ста-
тус. Ня даў на, па вод ле яго слоў, 
пры вёў у дом гас па ды ню. Усё 
гэ та доб ра, але хі ба да дат ко вая 
ме ра пе ра сця ро гі бы вае ліш няй? 
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. Тым больш 
ка лі гас па да ру ўжо сем дзе-
сят і ён мае праб ле мы са зда-
роў ем. На жаль, па куль на ша 
свя до масць крыш ку ад стае ад 
тэм паў раз віц ця вы год цы ві лі за-
цыі. Кож ны элект ра пры бор су-
час най хат няй гас па дар кі то іць 
у са бе ней кі пра цэнт не бяс пе кі. 
Не здар ма ж ка жуць, што нель га 
на ват ма біль ныя тэ ле фо ны на-
нач па кі даць на за рад цы.

ГРУ ПА РЫ ЗЫ КІ
Асаб лі вую за не па ко е насць у 

мяс цо вай ула ды і ад па вед ных 
ор га наў вы клі ка юць тыя, хто 
вы зна ча ец ца аса цы яль ны мі 
па во дзі на мі аль бо зло ўжы вае 
ал ка го лем. Та му мы не маг лі 
аб мі нуць дом Яў ге на Ула дзі мі-
ра ві ча Г. Ха та яго раз мя шча ец-

ца на са мым ра гу ву лі цы, по бач 
лес. А ў два ры гас па да ра рас це 
прос та ка зач ных па ме раў ел ка. 
Ка лі б яе рас кве ціць аг ня мі пад 
свя та, уся вёс ка ба чы ла б тую 
пры га жосць. Але гэ ты не вя ліч кі 
двор з па ла ма ным пло там, які 
ў лю бую па ру го да за кры ты це-
нем ве ка во га дрэ ва, упры гож-
вае спе цы фіч ны «ланд шафт» — 
цэ лая га ле рэя пус тых бу тэ лек. 
Прад стаў нік сель вы кан ка ма 
Свят ла на ДА ВІ ДЗЮК рас каз-
вае, што печ і пра вод ку гас па да-
ру ад ра ман та ва лі за кошт мяс-
цо ва га бюд жэ ту. Пе ры я дыч на, 
хоць раз у паў го да, зна хо дзяц ца 
ва лан цё ры, якія кры ху на вод-
зяць па ра дак і вы гру жа юць з ха-
ты амаль што воз смец ця. Ка лі 
мы зай шлі ў дом, ад ра зу ад чу лі 
хо лад, печ бы ла не пра па ле ная. 
Гас па дар рас тлу ма чыў, што па-
ліць яе не кож ны дзень. У га-
вор ку ён ус ту піў ах вот на, рас-
ка заў, што ў свой час пра ца ваў 
на ват на бу доў лях БА Ма. Толь кі 
вось за ста лі мы гэ та га «ба маў-
ца» на лож ку пад тым, што га-

доў 40 на зад бы ло коў драй, а 
ця пер уяў ляе са бой дзі ра выя 
рэз гі ны. Па доб на, што на абед 
у яго быў акра ец су хо га ба то на 
і ва да ў куб ку. Але 74-га до ва га 
гас па да ра ўсё за да валь няе, ні я-
кіх прось баў аль бо прэ тэн зій ён 
не вы каз ваў.

Су пра цоў нік РА УС Аляк-
сандр МЕЛЬ НІК рас тлу ма чыў, 
што гра ма дзя нін на ле жыць да 
ці хіх і бяс крыўд ных п'я ніц, якія 
ні ко му, акра мя ся бе, шко ды не 
ро бяць. У са цы яль ную ўста но-
ву ён ехаць ад маў ля ец ца, бо 
на сва іх на гах. А ва ўста но ву 
ты пу ЛПП яго ўжо не ад пра-
віш па ўзрос це. Вось так і жы ве 
ча ла век ва ўзве дзе ным не ка лі 
баць ка мі до ме. Пен сію атрым-
лі вае і тут жа пе ра во дзіць яе ў 
«вад кі стан». Та кім чы нам, на-
шай рэй да вай гру пе да вя ло ся 
кан ста та ваць ад люст ра ван не 
яшчэ ад ной са цы яль най праб-
ле мы гра мад ства.

П а  в о д  л е  і н  ф а р  м а  ц ы і 
на чаль ні ка Брэсц ка га ра ён-
на га ад дзе ла МНС Вя ча сла ва 
КА ВАЛЬ ЧУ КА, сё ле та ў ра ё не 
з па чат кам ацяп ляль на га се зо-
на на зі ра ец ца рост коль кас ці 
па жа раў пры клад на на 31 пра-
цэнт. Зна чыць, пра фі лак ты ка 
бу дзе ўзмац няц ца, рэй ды пра-
цяг нуц ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,
Брэсц кі ра ён.

«ЖУ ЧОК» «ЖУ ЧОК» 
ЯК СВА ЯК ЯК СВА ЯК 
ПА ЖА РУПА ЖА РУ

Агля ды бяс пе кі ня рэд ка вы яў ля юць 
са цы яль ныя праб ле мы ды хі бы свя до мас ці

РЭ ПАР ЦЁР

Удзель ні кі рэй ду — Аляк сандр МЕЛЬ НІК, Свят ла на ДА ВІ ДЗЮК, Мак сім МРОЧ КА.

«Ланд шафт ны ды зайн» ад на го гас па да ра.

ПРАБ ЛЕМ НАЕ ПЫ ТАН НЕ

НЕ ДА РА ЖЭЙ НЕ ДА РА ЖЭЙ 
ЗА ЖЫЦ ЦЁ...ЗА ЖЫЦ ЦЁ...

За тры тыд ні ра та валь ні кі 
ра зам з прад стаў ні ка мі 
за ці каў ле ных 
ве дам стваў — 
мі ніс тэр стваў унут ра ных 
спраў, пра цы і 
са цы яль най аба ро ны, 
энер га на гля ду і ін шых — 
толь кі па Мін скай 
воб лас ці на ве да лі 
больш за 70 ты сяч 
до ма ўла дан няў.

Асаб лі вую 
за не па ко е насць 
у мяс цо вай ула ды 
і ад па вед ных ор га наў 
вы клі ка юць тыя, 
хто вы зна ча ец ца 
аса цы яль ны мі 
па во дзі на мі аль бо 
зло ўжы вае ал ка го лем.


