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Зор кі Юту ба
У ад дзе ле пра па ган ды ўсю 

сця ну зай ма юць фо та здым кі з 
вя до мы мі людзь мі, гра ма ты і 
дып ло мы. Асаб лі ва баб руй скія 
ра та валь ні кі га на рац ца сва і мі 
спар тыў ны мі да сяг нен ня мі. Тым 
больш што ёсць на ка го раў няц-
ца. Вя до мы спарт смен Анд рэй 
Баг да но віч, алім пій скі чэм пі ён 
у вес ла ван ні на бай дар ках і ка-
ноэ, у свой час пра ца ваў у Баб-
руй скім гар рай ад дзе ле па НС. 
А коль кі твор чых пра ек таў тут 
рэа лі за ва на! Узяць, на прык лад, 
пос пе хі ў кі но. Дзміт рый Ска заў 
з Ула дзі мі рам Бут ко «за сна ва лі» 
тэ ле ка нал «Ту шыл кін» і па пу ля-
ры зу юць яго праз Ютуб. Ге роі — 
вы ха ван цы мяс цо вых дзі ця чых 
сад коў і школ. Гэ тых кі на прэм' ер 
юныя кі на зор кі, іх баць кі і зна ё-
мыя ча ка юць не менш, чым на-
він кі мас тац ка га кі но.

Пос пех у ін тэр нэт-пра сто ры 
на тхніў ра та валь ні каў на но выя 
ідэі. Яны пры ду ма лі яшчэ адзін 
кі на пра ект — «Раз ва жал кі з Ту-
шыл кі ным». Асаб лі васць яго ў 
тым, што дзе ці не толь кі спа сці-
га юць на ву ку жыц ця ў бяс пе цы, 
але яшчэ і да рос лых ву чаць.

— Гэ та неш та на кшталт 
па зна валь на га шоу «Вус на мі 
дзі ця ці», — удак лад няе Дзміт-
рый. — Ма лыя з дзі ця ча га 
сад ка раз ва жа юць пра той жа 
вог не ту шы цель, на валь ні цу, 
ін шыя прад ме ты і з'я вы. Гэ та 

так зай маль на, не ада рвац ца! 
Ця пер, ка лі мы на гад ва ем да-
рос лым пра тое, што яны і так 
па він ны ве даць, дэ ман стру ем 
яшчэ і гэ тыя ка міч ныя ро лі кі. 
Спра цоў вае ле пей, чым па ву-
чаль ныя лек цыі. А га лоў нае, 
ляг чэй за па мі на ец ца.

А яшчэ баб руй ча не лю бяць, 
ка лі ра та валь ні кі дэ ман стру-
юць свае спар тыў ныя і твор чыя 
да сяг нен ні. Бо ў гэ тай служ бе 
пра цу юць чэм пі ё ны рэс пуб лі кі 
па вар каў це, аль пі ніс ты і на ват 
ар тыс ты тэ ат ра пес ні «Шы на-
най». Пас ля ак цый з іх удзе-
лам ах вот ных тра піць у азда-
раў лен чы ла гер «Ма ра», над 
якім шэф ству юць ра та валь ні кі, 
ня ма ад бою. Там ёсць доб рая 
маг чы масць не толь кі ве се ла 
пра вес ці час, але і сур' ёз на за-
няц ца спор там. Да рэ чы, па ля-
вы ла гер юных ра та валь ні каў з 
Баб руй ска 4 га ды за пар зай маў 
дру гое мес ца ў рэс пуб лі цы.

Ле ген ды 
Па жар на га 
за вул ка

Бу ды нак ава рый на-ра та-
валь най час ці №1 у Па жар ным 
за вул ку Баб руй ска — адзін з 
га лоў ных гіс та рыч ных аб' ек-
таў го ра да. Яму больш чым 
110 га доў. Ме на ві та там жы ве 
той са мы мі фіч ны пры від. Па-
куль іш лі да яго ў гос ці це раз 
баб руй скі Ар бат, шмат ча го 
да ве да ла ся пра мяс цо выя но-
ра вы. І на ват част ко ва ад чу ла 
іх уз дзе ян не на са бе. Ка лі б не 
мае спа да рож ні кі, за ста ла ся 

б без ка шаль ка, тра піў шы на 
кру чок мах ляр кі. Не ад ра зу 
раз гле дзе ла яе ў без да па мож-
най на пер шы по гляд ба буль-
цы. Цэнтр Баб руй ска на огул 
вель мі ка ла рыт ная част ка го-
ра да. Тут зна хо дзіц ца ры нак з 
пом ні кам баб ру на ўва хо дзе, 
ста ра даў нія да мы з чыр во най 
цэг лы, шмат ма лень кіх раз на-
стай ных крам. Не здар ма ра-
сій скія кі не ма та гра фіс ты так 
лю бяць вы ка рыс тоў ваць гэ та 
мес ца для зды мак. Тут у свой 
час ства ра лі ся кі на сцэ ны для 
вя до ма га тэ ле се ры я ла «Па ля-
ван не на гаў ляй та ра». І не ка-
то рыя ра та валь ні кі на ват пад-
пра цоў ва лі ў якас ці ар тыс таў. 
Маг чы ма, што і бу ды нак ава-
рый на-ра та валь най час ці №1 
не ад на ра зо ва трап ляў у кадр. 
Бо ён так са ма не па да лёк ад 
рын ку. Але ён сла ву ты больш 
тым, што ў да ва ен ны час част-
ку яго пло шчаў аран да ваў га-
рад скі дра ма тыч ны тэ атр. Пад 
шы ро кай лес ві цай раз мя шчаў-

ся «ка бі нет» дэ ка ра та ра, а на 
дру гім па вер се бы ла гля дзель-
ная за ла. Апош нія пры кме ты 
тэ ат ра знік лі ў 90-я га ды, ка лі 
на рэш це пры бра лі за сло ну, 
якая ка лісь ці дзя лі ла пра сто-
ру па між сцэ най і гля дзель най 
за лай. Тэ атр даў но ўжо з'е хаў, 
але дру гі па верх ра та валь ні кі 
вы ра шы лі па кі нуць для мас-
тац тва. Ця пер тут зна хо дзіц-
ца кар цін ная га ле рэя. Усе яе 
экс па на ты так ці інакш ма юць 
да чы нен не да пра фе сіі ра та-
валь ні ка. Спа да рож ні кі па каз-
ва юць мне кар ці ну, дзе па да ху 
ідзе ка мі нар. Гэ та, аказ ва ец ца, 
і ёсць той са мы пры від.

— Ка лісь ці гэ ты ра ён быў 
са праўд ным па ка ран нем для 
нас, — рас каз вае Ула дзі мір 
Бут ко. — Ва кол ста я лі драў ля-
ныя па бу до вы, і па жа ры зда ра-
лі ся ледзь не кож ную ноч. Жыў 
тут та кі Міш ка Бар ма лей, які 
вель мі час та пры бя гаў да нас 
ноч чу прос та ў спод нім і кры-
чаў: «Га рым!» Міш ка ўжо даў-
но з'е хаў у ін шую кра і ну, ця пер 
ка мі нар па кой сце ра жэ.

— Доб ра, што ве ры це ў наш 
пры від, — усмі ха ец ца на чаль-
нік па жар най ава рый на-ра та-
валь най час ці №1 Дзміт рый 
ГАЎ РОН СКІ. — Шмат хто не 
ве рыць, але ён не крыў дзіц ца. 
Гэ та наш анёл-ахоў нік. Вель мі 
доб ры.

— А ча му ме на ві та ка мі нар? 
— Не ра зу мею я, у чым усё ж та-
кі су вязь па між ра та валь ні ка мі і 
ча ла ве кам, які чыс ціць ко мі ны.

Аказ ва ец ца, ра ней та кія 
спе цы я ліс ты ўва хо дзі лі ў склад 
па жар най час ці. Ка лі ко мі ны ў 
па рад ку — па жа раў знач на 
менш.

Воб раз мі фіч на га пры ві да 
або, як ка жуць ра та валь ні кі, 
анё ла-ахоў ні ка, ма тэ ры я лі за-
ваў ся на кар ці не ў 2008 го дзе, 
ка лі ад быў ся кон курс ся род 
мас та коў-пра фе сі я на лаў. Дзе ці 
ад ра зу ж на ўра пры ня лі ле ген-
ду. Гэ та як Карл сан, яко га ні хто 
не ба чыў, але пра яго ўсе ве да-
юць. Ра та валь ні кі ж іх ці ка васць 
пад трым лі ва юць. Маў ляў, чу ем, 
як ноч чу пад яго на га мі скры-
пяць мас ні цы. Ле ген да, але ж 
сён ня ў гэ тым ра ё не са праў ды 
амаль ня ма па жа раў.

А яшчэ вель мі ці ка ва па-
гля дзець, якой бы ла па жар ная 
часць ста год дзе та му. Та кую 
маг чы масць даў та ле на ві ты 
мяс цо вы мас так Аляк сандр 
Сал да цен ка, які з вя лі кай дак-
лад нас цю ства рыў шы коў ную 
дыя ра му. На ват ра та валь ні кі 
ў яго з ха рак тэр ны мі для та го 
ча су ву са мі. Гэ та быў іх сро дак 
аба ро ны ад з'ед лі ва га ды му. 
Пе рад тым як зай сці ў па ла ю чы 
дом, яны іх на моч ва лі ва дой. 
Так ляг чэй бы ло ды хаць.

Ну, а сім ва лам муж нас ці і 
са ма ах вяр нас ці для су пра цоў-
ні каў сён няш няй служ бы і пад-
рас та ю ча га па ка лен ня слу жыць 
Мі ка лай Ко рань. Яму на вы ста-
ве пры све ча ны цэ лы стэнд. Бы-
лы фран та вік меў два ме да лі 
за ад ва гу — ад зін за ба я выя 
дзе ян ні, дру гі — за ту шэн не 
па жа раў. Для ра та валь ні каў 
ён быў як род ны баць ка. Ка лі 
ба чыў, што нех та пра мок на па-
жа ры, нёс сваё адзен не і пры-
му шаў пе ра апра нуц ца, каб той 
не пра студзіўся. Яго дом ста яў 
якраз по бач з па жар най час-
цю. І ён амаль увесь час быў 
на служ бе.

У пра фе сію 
праз мас тац тва

Вось ужо трэ ці год за пар ра-
та валь ні кі за пра ша юць у кар-
цін ную га ле рэю на вы стаў ку, 
пры мер ка ва ную да пра фе сій най 
да ты. Ім яе да па ма га юць ра біць 
вы ха ван цы дзі ця ча-юнац кай 
узор най сту дыі вы яў лен ча га 
мас тац тва «Вя сёл ка». Гэ тыя 
ча сам не зу сім дас ка на лыя дзі-
ця чыя тво ры бы ва юць вель мі 
моц ны мі па ўздзе ян ні. Дзміт рый 
Ска заў згад вае, як адзін ма лю-
нак пры му сіў кі нуць ку рыць ста-
ла га ча ла ве ка з амаль 60-га до-
вым ста жам шкод най звыч кі. 
Унуч ка на ма ля ва ла тру ну, а по-
бач за сму ча ных род ных. Дзе да 
гэ та так кра ну ла, што ён бо лей 
не браў цы га рэ ту ў ру кі.

Не менш моц ныя па ўздзе-
ян ні фо та. Яны зроб ле ны на 
мес цах па дзей, дзе эмо цыі 
са мі га во раць за ся бе. Тут і 
па жа ры, і па вод кі, і да рож ныя 
ава рыі. А яшчэ ак цыі, свя ты, 
спа бор ніц твы. І вель мі час та на-
вед валь ні кі па зна юць на гэ тых 
здым ках ся бе. Вось неш та ма-
лю юць ма лень кія ра та валь ні кі 
з 65-га сад ка, да рэ чы, пер ша га 
ў кра і не з ад мыс ло вым ухі лам. 
А гэ та ўжо вуч ні 28-й шко лы, 
дзе іс нуе клас МНС. Сё ле та 
яны за ня лі 1-е мес ца ў КВЗ па 
воб лас ці. Маг чы ма, нех та з іх 
праз не каль кі га доў прый дзе ў 
Баб руй скі гар рай ад дзел па НС 
ужо ў якас ці су пра цоў ні ка. Бо 
не ўлю біц ца ў гэ тую пра фе сію, 
па бы ваў шы ў га ле рэі, прос та 
не маг чы ма. Вы стаў ка пра цуе 
да са ка ві ка. Сум на тут дак лад-
на не бу дзе. Да рэ чы, ка жуць, 
што той, хто да кра нец ца да 
кар ці ны з вы явай ка мі на ра, на-
заў сё ды бу дзе за стра ха ва ны ад 
уся ля кіх ня шчас цяў. Га лоў нае, 
не ства раць для іх умо вы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zіgulya@zvіazda.by

КА МІ НАР 
З ПА ЖАР НА ГА ЗА ВУЛ КА

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

У эфі ры «Раз ва жал кі з Ту шыл кі ным»

Аляк сандр Сал да цен ка пе ра даў эпо ху ста га до вай даў ні ны.

ЁсцьЁсць  ��  пы тан не пы тан не

ХТО КВА ТЭ РАЙ 
ВА ЛО ДАЕ, 

ТОЙ ЗА ЯЕ І ПЛА ЦІЦЬ
Мы па бу да ва лі но вую ква тэ ру па да га во ры 

ўдзе лу ў до ле вым бу даў ніц тве. Дом зда дзе ны ў 
экс плу а та цыю, і з нас па тра бу юць, ра бі лі ад лі чэн ні 
на бу ду чы ка пі таль ны ра монт, пла ці лі за тэх ніч нае 
аб слу гоў ван не, жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі. 
Ці за кон на гэ та, ка лі мы ў но вай ква тэ ры па куль 
не жы вём (там яшчэ шмат што трэ ба зра біць)?
І на огул, з яко га мо ман ту па він на ўно сіц ца пла та 
за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі жы ха ра мі да-
моў, па бу да ва ных па да га во рах удзе лу ў до ле вым 
бу даў ніц тве?

С. Шніт ка, г. Мінск.

Гэ тае пы тан не ўрэ гу ля ва на арт. 29 Жыл лё ва га 
ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь (ЖК). Пунк там 2 гэ та-
га ар ты ку ла пра ду гле джа на, што аба вя зак уня сен ня 
доль шчы кам пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі 
ў ад па вед нас ці з да га во рам на ака зан не жыл лё ва-ка-
му наль ных па слуг уз ні кае з дня за клю чэн ня да га во ра, 
які пра ду гледж вае пе ра да чу доль шчы ку ў ва ло дан не 
і ка ры стан не аб' ек та до ле ва га бу даў ніц тва.

Уста ноў ле на так са ма, што ад мо ва ад за клю чэн ня 
да га во ра на ака зан не асноў ных жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг не вы зва ляе доль шчы каў, якія за клю чы лі 
да га во ры, што пра ду гледж ва юць пе ра да чу ім у ва-
ло дан не і ка ры стан не аб' ек таў до ле ва га бу даў ніц тва, 
ад уня сен ня пла ты за фак тыч на ака за ныя асноў ныя 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі.

Акт пры ём кі — пе ра да чы аб' ек та до ле ва га бу даў-
ніц тва за паў ня ец ца пас ля за кан чэн ня бу даў ніц тва па 
фор ме, якая змя шча ец ца ў да дат ку 3 да ты па во га 
да га во ра ства рэн ня аб' ек та до ле ва га бу даў ніц тва (за-
цвер джа ны Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 
6.06.2013 г. № 263 «Аб до ле вым бу даў ніц тве аб' ек таў 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь»).

Ана ла гіч нае пра ві ла па ўзнік нен ні аба вяз ку ўня-
сен ня доль шчы кам пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі змя шча ец ца і ў п. 4 Па ла жэн ня аб па рад ку 
раз лі каў і ўня сен ня пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі і пла ты за ка ры стан не жы лы мі па мяш кан-
ня мі дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду (за цвер джа на 
па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 
12.06. 2014 г. № 571).

Вік тар СА ВІЦ КІ
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Пастаўлена 
лагічная кропка 

ў «маянэзнай» справе
Эка на міч ны суд Гро дзен скай воб лас ці пры цяг-
нуў ТДА «Фір ма АВС» да ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці за ня доб ра сум лен ную кан ку рэн цыю, 
па ве да мі ла прэс-служ ба Мі ніс тэр ства ан ты ма-
на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю.

Згод на з ра шэн нем су до вай ка ле гіі па спра вах ін-
тэ ле кту аль най улас нас ці Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, дзе ян ні ТДА «Фір ма АВС» па ўвя дзен ні ў 
аба рот пра дук цыі — ма я нэ зу «Про ван саль Тот са мый 
вкус!» ва ўпа коў цы, здоль най вы клі каць змеш ван не 
з та варам — ма я нэ зам «Ка ма ко Про ван саль Сто-
личный», бы лі пры зна ныя ак там ня доб ра сум лен най 
кан ку рэн цыі.

Па ста но вай Эка на міч на га су да Гро дзен скай воб-
лас ці за здзяйс нен не дзе ян няў, якія з'яў ля юц ца ў 
ад па вед нас ці з ан ты ма на поль ным за ка на даў ствам 
ня доб ра сум лен най кан ку рэн цы яй, юры дыч ная асо-
ба пры цяг ну та да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці на 
су му ў па ме ры 400 ба за вых ве лі чынь (9 200 руб лёў). 
Па ста но ва су да па спра ве аб ад мі ніст ра цый ным пра-
ва па ру шэн ні вы ка на на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by
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ФактФакт  ��

Welcome 
у ста ліч ную пад зем ку

Наз вы стан цый у мін скім мет ро ста лі аб' яў ляць 
на анг лій скай мо ве.

У 2014 го дзе та кое ра шэн не пры ма ла ся ў су вя зі 
з пра вя дзен нем у ста лі цы чэм пі я на ту све ту па ха кеі. 
Як па ве дам ля ла ся ра ней, Бе ла русь з 12 лю та га ўвяла 
пя ці дзён ны бяз ві за вы рэ жым для гра ма дзян 80 кра ін. 
Ён рас паў сюдж ва ец ца на 39 кра ін Еў ро пы, уклю ча-
ю чы ўвесь Еў ра са юз, а так са ма Бра зі лію, Ін да не зію, 
ЗША, Япо нію і ін шыя дзяр жа вы.


