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«Выдавецкі дом «Звязда»

В
І ДА ВОЧ НА, што сель ска га 
на сель ніц тва ста но віц ца менш, 
мно гія вёс кі пус це юць, лаз ні 

з-за страт за кры ва юц ца, а мно гія 
пра цу юць раз на ме сяц ці на огул 
па за яў ках вяс коў цаў. Ра зам з тым 
праб ле ма па за бес пя чэн ні на се ле ных 
пунк таў лаз ня мі за ста ец ца і яе трэ ба 
вы ра шаць.

Ваў ка выс кі ра ён — адзін з тых, дзе 
зна хо дзіц ца най боль шая коль касць 
лаз няў. Факт сам па са бе ста ноў чы, але 
мно гія з іх не пра цу юць. З 23 аб' ек таў 
дзей ных толь кі 14. Пад трым лі ва ец ца іх 
са ні тар ны стан, ле тась у боль шас ці пра-
ве дзе ны ра монт.

Па сло вах на мес ні ка стар шы ні Ваў-
ка выс ка га рай вы кан ка ма Тац ця ны 
АНД РУШ КЕ ВІЧ, скар гаў з бо ку на сель-
ніц тва ў мі ну лым го дзе не па сту па ла. Тут 
ста ра юц ца ар га ні за ваць пад воз лю дзей 
у най блі жэй шыя аг ра га рад кі.

Ад нак ня вы ра ша ныя праб ле мы ў гэ-
тай спра ве ёсць. У асноў ным яны звя-
за ны з утры ман нем лаз няў іх улас ні ка-
мі, а гэ та сель гас прад пры ем ствы і ЖКГ. 
З-за не да хо пу срод каў і эка на міч най 
не мэ та згод нас ці з аба ро ту вы ве дзе на 
дзевяць аб' ек таў. Мно гія зна хо дзяц ца 
ў дрэн ным ста не, не пра цуе аб ста ля-
ван не, а за пла на ва ны ра монт так і не 
пра ве дзе ны. На прык лад, лаз ня ў вёс цы 
Ту пі ча ны ў на ступ ным го дзе пой дзе пад 
знос. За раз жы ха роў во зяць у су сед ні 
аг ра га ра док Воў па. Не ка то рыя бу дын кі 
вы ка рыс та юць пад склад ці пра да дуць 
з аў кцы ё ну.

— Са цы яль ны стан дарт па коль кас ці 
па мы вач ных мес цаў у нас вы кон ва ец-
ца, — за ўва жы ла Тац ця на Анд руш ке-
віч, — не ка то рыя ўлас ні кі аказ ва юць 
па слу гі для жы ха роў вё сак бяс плат на. 
У цэ лым кошт на вед ван ня для вяс коў-
цаў тан ней шы, чым у рай цэнт ры. Ка лі 
ў Ваў ка выс ку ён скла дае 5 руб лёў, то ў 
аг ра га рад ках — 4.

Так, лаз ні не пус ту юць, але ўсе яны 
страт ныя. За раз мяс цо выя ўла ды за кла-
по ча ны тым, каб пад трым лі ваць на леж-
ны са ні тар ны стан бу дын каў і знай сці 
гас па да роў пус ту ю чым аб' ек там. У ра-
ё не ду ма юць аб тым, каб ар га ні за ваць 
пе ра соў ную лаз ню.

Да рэ чы, да гэ та га ўжо на блі зі лі ся ў 
Шчу чын скім ра ё не. Як рас ка заў на-
чаль нік ад дзе ла ЖКГ рай вы кан ка ма 
Анд рэй ШКІН ДА РАЎ, праз ме сяц гэ ты 
пра ект па ві нен за пра ца ваць.

Лаз ня на ко лах на гад вае боч ку, але ў 
Шчу чы не вы ра шы лі зра біць пе ра соў ную 

лаз ню ў фор ме ку ба. Мо дуль ны ва ры-
янт менш страт ны, бо не трэ ба тры маць 
штат, пла ціць па да ткі на не ру хо масць; 
ні жэй шыя вы дат кі на ва ду і элект ра-
энер гію. У на се ле ныя пунк ты лаз ня бу-
дзе вы яз джаць па гра фі ку.

А яшчэ тут спра бу юць 
пры цяг нуць да лаз не вай спра вы 
пры ват ні ка. І ён ужо знай шоў ся. 
Прад пры маль нік бя рэ ў арэн ду 
лаз ню ў вёс цы Рут ке ві чы і 
бу дзе пра цяг ваць гэ ты кі ру нак 
дзей нас ці. Як па ве да мі лі 
ў рай вы кан ка ме, за раз вя дзец ца 
афарм лен не да ку мен таў.

— Бу ды нак у доб рым ста не, і ах вот-
ных як след па па рыц ца ня ма ла, — кан-
ста туе Анд рэй Шкін да раў, — гэ ты ры ту ал 
па-ра ней ша му па пу ляр ны, да та го ж 
ка рыс ны для зда роўя.

На праб ле му лаз няў звяр ну лі ўва гу 
аб лас ныя ўла ды. Сі ту а цыя са праў ды 
пры му шае за ду мац ца. У воб лас ці 
343 лаз ні, з якіх 163 — не пра цу юць. 
Пры чы ны роз ныя.

Ра зам з ад сут нас цю ра мон ту на зі ра-
ец ца і ніз кае на вед ван не лаз няў. На-
прык лад, у Мас тоў скім ра ё не на ліч ва-
ец ца 42 та кія аб' ек ты, з іх пра цуе толь кі 
14. Ана ла гіч ная сі ту а цыя і ў ін шых ра ё-
нах. Па сло вах на мес ні ка на чаль ні ка 
ўпраў лен ня ЖКГ Гро дзен ска га абл-
вы кан ка ма Але ны КАС ПЯ РО ВІЧ, на 
мес цах праб ле ма вы ка ры стан ня бы лых 
лаз няў амаль не вы ра ша ец ца. На прык-
лад, у Сло нім скім ра ё не не пра цуе па ло-
ва лаз няў і амаль усе яны не пад ля га юць 
ад наў лен ню. Аб' ек ты на ле жаць сель-
гас прад пры ем ствам. У Лід скім ра ё не 
пра цуе трэ цяя част ка лаз не ва га фон ду. 
Та кая ж сі ту а цыя і ў ін шых ра ё нах.

Га вор ка на гэ ту тэ му ня даў на вя ла ся 
ў Грод не пад час ка ле гіі дзярж кант ро лю. 
Ад зна ча ла ся, што ма тэ ры яль на-тэх ніч-

ная ба за боль шас ці лаз няў са ста рэ ла, 
паў сот ні пра ве ра ных аб' ек таў утрым лі-
ва юц ца ў не зда валь ня ю чым ста не. Па
сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня КДК 
Гро дзен скай воб лас ці На тал лі ЖУР, 
пла та за «па мыў ку» для вяс коў цаў вы со-
кая, што так са ма ўплы вае на на вед ван-
не. У гэ тым вы пад ку мно гія пен сі я не ры 
на вёс ках ад да юць пе ра ва гу дзе даў ска-
му спо са бу мыц ця ў хат ніх умо вах — ба-
лей ках ды та зі ках.

Ды і гра фік ра бо ты мно гіх лаз няў 
не зда валь ня ю чы. На прык лад, у Смар-
гон скім ра ё не ўсе вяс ко выя лаз ні пра-
цу юць толь кі раз на ме сяц, у ін шых — 
два ра зы. У шэ ра гу ра ё наў пе рай шлі 
на за яў ляль ны прын цып ра бо ты — 
у сель са вет па да юц ца за яў кі ад вяс-
коў цаў, згод на з які мі і пра цуе лаз ня. 
Та кі рэ жым звя за ны з эка но мі яй энер-
га рэ сур саў і кант ро лем ін шых вы дат-
каў на ўтры ман не аб' ек таў. Ска ра чэн-
не іх коль кас ці са праў ды да зво лі ла 
змен шыць стра ты. Ка лі ў 2016 го дзе 
яны скла лі 2,3 млн руб лёў, то ле тась — 
1,9 млн. За пер шы квар тал гэ та га го да — 
500 ты сяч.

Але за крыц цё лаз няў — 
гэ та не вый сце. Вяс коў цам трэ ба 
пра па на ваць аль тэр на ты ву, 
пад крэс лі лі ў Дзярж кант ро лі.

Част ко ва гэ та ра бо та вя дзец ца. Ра ё-
на мі ўно сяц ца пра па но вы, якія да ты чац-
ца лаз не вай гас па дар кі. Гэ та і пе ра да ча 
аб' ек таў пры ват ні ку, і зні жэн не кош ту, 
і зда ча ў арэн ду, і па шы рэн не па слуг, і 
да стаў ка жы ха роў з вё сак, і ап ты мі за цыя 
страт. Мяр ку ец ца пра вес ці апы тан не на-
сель ніц тва, якое пра жы вае ў жыл лё вым 
фон дзе без вы год, — трэ ба вы свет ліць, 
ка му рэ аль на па трэб ны па слу гі. Так са ма 
бу дзе зроб ле ны ана ліз усіх зва ро таў на 
гэ ту тэ му.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

НЯ ЛЁГ КАЯ ПА́ РА
Боч кі, ду ша выя ка бі ны, пры ват ныя лаз ні... 

Якія па слу гі бу дуць за па тра ба ва ны на вёс цы ў бу ду чы ні?

У шэ ра гу ра ё наў пе рай шлі 
на за яў ляль ны прын цып 

ра бо ты — у сель са вет па да юц ца 
за яў кі ад вяс коў цаў, згод на 
з які мі і пра цуе лаз ня.

А НЕ ШКОДЗЬ!

ПІЛЬ ШЧЫ КА ЗНІ ШЧЫ ЛІ 
З ПА ВЕТ РА

Авія та ры Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях пра вя лі апра цоў ку ле су 
ў на цы я наль ным пар ку «На ра чан скі».

Па вы ні ках да сле да ван ня, пра ве дзе на га 
«Бел ле са хо вай», на яго тэ ры то рыі быў вы-
яў ле ны ачаг ры жа га хва ё ва га піль шчы ка — 
коль касць шкод ні ка тут іс тот на пе ра вы ша ла 
да пу шчаль ныя зна чэн ні.

Най больш эфек тыў ным ме та дам ба раць-
бы з на ся ко мы мі бы ло пра вя дзен не ахоў ных 
авія апра цо вак. Уліч ва ю чы сціс лыя тэр мі ны 
па пра вя дзен ні ме ра пры ем стваў, кі раў ніц тва 
пар ку звяр ну ла ся па да па мо гу ў дзяр жаў ную 
авія цый ную ава рый на-вы ра та валь ную ўста-
но ву «Авія цыя».

У на цы я наль ным пар ку пра ца ваў са ма лёт 
Ан-2 са спе цы яль най апа ра ту рай для апырс к-
ван ня на са джэн няў. За ты дзень экі паж авія-
 та раў МНС апра ца ваў 6231 гек тар па шко джа-
ных угод дзяў, а агуль ны на лёт склаў больш 
за 40 га дзін.

ПАД СЯ КЕ РУ — 
ПАЎ ТА РА ВА ГО НА
Столь кі дзе ла вой драў ні ны 
не за кон на на рых та ва лі 
ва Уз дзен скім ляс га се

На тэ ры то рыі Сла бад ско га 
до след на-вы твор ча га ляс ніц тва Уз дзен ска га 
ляс га са су пра цоў ні кі ўпраў лен ня 
апе ра тыў на га рэ ага ван ня Дзярж ін спек цыі 
вы яві лі не за кон ную вы сеч ку. Пад вы гля дам 
да зво ле най пры бор кі за хлам ле нас ці (вы сеч кі 
су хіх і па ва ле ных вет рам дрэў) валь шчы кі 
на рых тоў ва лі зда ро выя сы ра рос лыя хвоі 
і ел кі — дзе ла вую драў ні ну.

Па слу гі па пра вя дзен ні вы сеч кі-пры бор кі 
за хлам ле нас ці на тэ ры то рыі ка ля 40 гек та раў 
ляс га са па ві нен быў ака заць ін ды ві ду аль ны 
прад пры маль нік са Слуц ка. Ён, у сваю чар гу, 
на няў для гэ тых ра бот мяс цо ва га ІП з Уз ды, а 
той — два іх валь шчы каў. Апош нія трое пры-
зна ныя ві на ва ты мі ў пра вя дзен ні не за кон най 
вы сеч кі. Ра зам з су хі мі дрэ ва мі ўся го за ты дзень 
ня дбай ныя ле са ру бы спі ла ва лі 144 зда ро выя 
дрэ вы, не пры зна ча ныя для вы сеч кі, аб' ёмам 
ка ля 73 ку ба мет раў. Гэ тай драў ні най мож на 
бы ло б за гру зіць паў та ра чы гу нач ных ва го на.

На не се ная не за кон най вы сеч кай шко да 
скла ла 11,6 ты ся чы руб лёў, яна ўжо па кры та 
па ру шаль ні ка мі. Акра мя та го, ім бу дзе пры-
зна ча ны яшчэ і штраф: валь шчы кам — у па ме-
ры да 30 ба за вых ве лі чынь, ін ды ві ду аль на му 
прад пры маль ні ку — ад 10 да 150 ба за вых ве-
лі чынь.

Уз дзен скі прад пры маль нік ра ней ужо пры-
цяг ваў ся да ад каз нас ці за не за кон ную вы сеч ку 
пры па доб ных аб ста ві нах. Во сен ню мі ну ла га 
го да ў тым жа ляс ніц тве ён на рых та ваў удвая 
больш драў ні ны, чым бы ло да зво ле на па да-
ку мен тах. За гэ та суд кан фіс ка ваў у яго трак-
 тар і бен за пі лу.

На яў насць сіс тэ ма тыч ных па ру шэн няў га-
ворыць аб не да стат ко вым кант ро лі за вы сеч-
ка мі з бо ку су пра цоў ні каў ляс га са, пад крэс лі лі 
ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. За апош нія два тыд ні дзярж ін спек-
та ры вы яві лі 55 па ру шэн няў пра ві лаў ле са-
ка ры стан ня, ся род якіх — транс пар ці роў ка 
драў ні ны па не ад па вед ных рэ ча іс нас ці да ку-
мен тах, не за кон ныя вы сеч кі і фак ты кра дзя жу 
драў ні ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


