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Коль кі пі шац ца-га во-
рыц ца, коль кі ўчаст ко выя 
пра вод зяць пра фі лак тыч-
ных гу та рак, су пра цоў ні кі 
сель са ве таў на гадваюць 
пра піль насць, а пры крыя 
вы пад кі паў та ра юц ца зноў і 
зноў. Праў да, ця пер мно гія 
ўсё ж пра бяс пе ку дба юць. 
У вёс цы За лес кі Коб рын-
ска га ра ё на да вя ло ся ба-
чыць та кую кар ці ну. Для та-
го каб 85-га до вая ба буль-
ка ад чы ні ла ха ту, яе ма ла-
дзей шая су сед ка бя рэ кій і 
сту кае ў сця ну пад акном: 
па дае ўмоў ны сіг нал. Але 
тут не да во дзіц ца здзіў ляц-
ца, ад на з апош ніх жы ха рак 
на зва най вёс кі не ка лі пра-
ца ва ла ў ахо ве на за ла тых 
руд ні ках, ба буль ка яшчэ 
той за гар тоў кі. Не ка то рыя 
пен сі я не ры стро га па пя рэ-
джа ныя дзець мі, ні за вош та 
не ад чы ня юць не зна ём цу. 
Ін шыя ж... Ну не пры вык-
лі на шы лю дзі за чы няц ца 
на ўсе за мкі. Тым больш 
ста рыя, якім час та не ха-
пае жы во га сло ва. Вось і 
пус ка юць, га то выя знай сці 
шчы ра га су раз моў ні ка.

Ста рыя ме та ды
Вось і ня даў на да 86-га-

до вай жы хар кі Ба ра на ві чаў 
зай шлі жан чы ны і ад рэ ка-
мен да ва лі ся ра бот ні ца мі 
са цы яль най служ бы. Па-
куль ад на рас пыт ва ла 
жан чы ну пра па мер пен сіі, 
стан зда роўя, праб ле мы і 
па трэ бы, дру гая ўмуд ры-
ла ся знай сці ба бу лі ну схо-
ван ку з гра шы ма і ўкра ла 
380 руб лёў. Мах ляр кі на-
ве да лі пен сі я нер ку яшчэ 
25 сту дзе ня, але зла чын ства 
ўсё яшчэ не рас кры тае. Ка лі 
не ўда ло ся зра біць гэ та па 
га ра чых сля дах, то по тым 
знай сці зла мыс ні ка вель-
мі цяж ка, яны «пра цу юць» 
над звы чай асця рож на.

Праў да, у Сто лін скім 
раё не мах ля рам не па шан-
ца ва ла.

Да 75-га до ва га жы ха ра 
вёс кі Рэ мель зай шлі тры 
жан чы ны. Ві зі цёр кі за га-
ва ры лі пра ўра джай, па ве-
да мі лі, што хо чуць ку піць 
буль бу. Схе ма тая ж: па-
куль ад на ад цяг ва ла ўва гу 
гас па да ра, са ўдзель ні цы 
шна ры лі па ха це. І змаг-
лі знай сці збе ра жэн ні: 
3050 до ла раў і 3000 руб-
лёў. Доб ра, што дзя ду ля 
хут ка звяр нуў ся ў мі лі цыю. 
Су мес ны мі на ма ган ня мі су-
пра цоў ні каў мі лі цыі Брэсц-
кай і Го мель скай аб лас цей 

мах ля ры бы лі за тры ма ныя, 
гро шы кан фіс ка ва ныя і 
вер ну тыя гас па да ру. Ця-
пер рэ мель скі пен сі я нер, 
трэ ба ду маць, і дзя ся та му 
за ка жа.

І зноў 
пра фі лак ты ка

Стар шы ня Ша няўскага 
сель ска га Са ве та дэ пу та-
таў Пру жан ска га ра ё на 
Сяр гей ЛА ПУ КА — бы лы 
су пра цоў нік мі лі цыі. Сяр-
гей Іва на віч га во рыць:

— Даў но ўпэў ніў ся, што 
най леп шая пра фі лак ты-
ка — гэ та ін ды ві ду аль ная 
гу тар ка. Вя до ма, мы і схо-
ды пра во дзім, і роз ную ін-
фар ма цыю раз мя шча ем у 
ма га зі нах, ін шых гра мад-

скіх мес цах. Усё гэ та важ на. 
Але най лепш па га ва рыць 
з умоў най Ма ры яй Пят-
роў най, рас ка заць ёй пра 
кан крэт ныя вы пад кі пад-
ма наў і па пя рэ дзіць, што 
ад чы няць не зна ём цам ні 
ў якім ра зе нель га. Су пра-
цоў ні кі ра ён ных служ баў 
па він ны мець пры са бе і 
прад' яў ляць да ку мен ты. 
А тыя ж ра бот ні кі ад дзе-
ла са цы яль най аба ро ны, 
які мі лю бяць рэ ка мен да-
вац ца мах ля ры, ез дзяць у 
нас у су пра ва джэн ні прад-
стаў ні коў сель вы кан ка ма. 
Та кую ж лі нію пра во дзіць 
і наш участ ко вы ін спек тар 
Мак сім Ліц ке віч.

Ка ле га Сяр гея Ла пукі 
стар шы ня Лі ноў ска га 
сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў Тац ця на МАР ДАНЬ 
пад крэс лі вае, што зла мыс-
ні кі ня рэд ка мас кі ру юц ца 
пад ганд ля роў роз най пра-
дук цы яй. «Заў сё ды па пя-
рэдж ваю, пра шу пен сі я не-
раў, — рас каз вае Тац ця на 
Мі ка ла еў на. — Па зва ні це 
дзе цям, па пы тай це, ці трэ-
ба вам на бы ваць гэ тую рэч. 
А то ку пяць не па трэб нае за 
вя лі кія гро шы, по тым скар-
дзяц ца, а хі ба тых «пра даў-
цоў» зной дзеш». І яшчэ на 
што звяр ну ла ўва гу Тац-

ця на Мар дань: час цей за 
ўсё доб ра пра ін струк та ва-
ныя дзець мі пен сі я не ры не 
трап ля юц ца на пры на ды 
мах ля роў. Ка лі ма ла дыя 
пры яз джа юць, пры во зяць 
пра дук ты, пры бі ра юць у 
ха це, ад ным сло вам, час-
та на вед ва юць баць коў, 
апош нія ад чу ва юць ся бе 
аба ро не ны мі. Яны і чу жа ка 
ліш ні раз не пус цяць, і па-
тэ ле фа ну юць дзе цям, каб 

па ра іц ца. А вось адзі но кія, 
ня рэд ка на ват пры жы вых 
дзе цях, лю дзі — най больш 
да ступ ная для лю бых ня-
год ні каў ка тэ го рыя.

— Ня даў на раз маў ля ла з 
та кой сям' ёй, — пра цяг вае 
стар шы ня Са ве та. — Ста рая 
жан чы на зу сім не да гле-
джа ная, у ха це — вэр хал, 
са ма яна не мае сі лы на вес-
ці на леж ны па ра дак. Пы таю 
ў дзя цей, ча му не гля дзяць 
ма ці. А яны ад каз ва юць, 
што яна іх ма лы мі не гля-
дзе ла. На жаль, і так бы вае. 
Але ж усё роў на нель га зу-
сім ад маў ляц ца ад род на га 
ча ла ве ка, на ват ка лі за ста-
лі ся крыў ды. Не ве даю, ці 
бу дзе мець тая мая гу тар ка 
які эфект... А ня даў на мне 
ра бот ні кі су праць па жар на-
га на гля ду скар дзі лі ся, што 
па жы лыя лю дзі ў ад ной з 
вё сак не пус ці лі іх у дом, не 
да лі маг чы мас ці пра ве рыць 
стан пе чаў і пра вод кі. Гэ та 
ўжо ад ва рот ны бок ме да-
ля, які азна чае, што на ша 
пра фі лак ты ка ды на ка зы 
дзя цей дзей ні ча юць.

На сту пае вяс на, час на-
шых рэй даў ва ўсе, на ват 
са мыя ад да ле ныя і ма ла-
на се ле ныя вёс кі. Пра е дзем 
з роз ны мі спе цы я ліс та мі, 
пра ве да ем лю дзей, яшчэ 

раз нагадаем ім аб пра ві-
лах бяс пе кі.

Стар шы ня Пру жан-
ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Мі ка лай КУД-
РА ВЕЦ, ня даў на абра ны 
на гэ ту па са ду, ска заў, што 
на зва най тэ ме ра ён ны Са-
вет дэ пу та таў мае на мер 
удзя ляць асаб лі вую ўва гу 
як на па ся джэн нях се сій, 
прэ зі ды у маў Са ве та, так і 
ў паў ся дзён най ра бо це з 
кож ным сель вы кан ка мам.

Афі цый ны прад стаў-
нік Брэсц ка га аб лас но га 
ўпраў лен ня ўнут ра ных 
спраў Сяр гей ДУ ЧЭН-
КА ска заў ка рэс пан дэн ту 
«МС», што аб лас ное ўпраў-
лен не пла нуе вяс ной шэ-
раг рэй даў у вёс кі су мес на 
з пош тай. Ча му з пош тай? 
Та му што і мах ля ры лю-
бяць на вед ваць па жы лых 
гра ма дзян пас ля та го, як у 
на се ле ны пункт паш таль ён 
пры вя зе пен сію. Паш таль-
ё наў вяс коў цы ве да юць, ім 
да вя ра юць. Вось і па ста ра-
юц ца ра зам пра вес ці гу тар-
ку, рас ка заць аб фор мах і 
ме та дах зла чын най дзей-
нас ці на зва ных эле мен таў.

— А фор мы гэ тыя год 
ад го ду не мя ня юц ца, — 
пра цяг вае Сяр гей Мі ка-
ла е віч. — Вось як брэсц кія 
мах ляр кі не так даў но па-
зва ні лі ў ква тэ ру па ву лі цы 
На бя рэж най. Пен сі я нер цы, 
якая ад кры ла, ад рэ ка мен-
да ва лі ся прад стаў ні ца мі 
га за вай служ бы, ска за лі, 
што мо гуць за мя ніць га-
за вую плі ту на но вую па 
льгот най ца не. Па пра сі лі 
за клю чыць да га вор, унес ці 
па пя рэд нюю апла ту, уся го 
5 руб лёў. Уваж лі ва гля дзе-
лі, ку ды ба бу ля ідзе па гро-
шы. По тым ад на за пра сі ла 
на кух ню, каб удак лад ніць 
па ме ры плі ты, яе па ра мет-
ры, функ цыі. Па куль аб-
мяр коў ва лі бу ду чую плі ту, 
дру гая мах ляр ка ўкра ла 
ўсе гро шы. Пас ля ча го зла-
мыс ні цы вет лі ва раз ві та лі ся 
і пай шлі.

— Так што трэ ба зноў і 
зноў ву чыць лю дзей піль-
нас ці. Пас ля рэй даў з пош-
тай ма ем на мер пра вес ці 
та кія ж су мес ныя ак цыі і з 
аў та кра ма мі спа жыў са ю-
за, — па дзя ліў ся пла на мі 
Сяр гей Ду чэн ка.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

КУ ДЫ ГЛЯ ДЗЯЦЬ 
АГЛЯД НЫЯ КА МІ СІІ?

У Ма гі лё ве да лі ацэн ку іх ра бо це
Тры вож ная ста тыс ты ка па па жа рах у пер шыя ме ся цы 
го да пры му сі ла ра та валь ні каў, след чых і пра ку рор скіх 
ра бот ні каў кан са лі да вац ца і вы пра ца ваць агуль ную 
стра тэ гію дзе ян няў. Пад час круг ла га ста ла, які ад быў ся 
ў Ма гі лё ве, бы ла пра ана лі за ва на і ро ля гра мад скас ці 
ў па пя рэдж ван ні ня шчас ных вы пад каў. Вы каз ва лі ся 
не ка то рыя за ўва гі і на конт ра бо ты агляд ных ка мі сій. 
Не да хо пы вы свет лі лі ся пад час пра вер кі пра ку ра ту рай 
сту пе ні га тоў нас ці сель скіх Са ве таў, ін шых ор га наў 
мяс цо вай ула ды, прад пры ем стваў і ар га ні за цый да 
аба ро ны на сель ніц тва ад па жа раў.

— Ра бо ту агляд ных ка мі сій нель га пе ра аца ніць, яны 
шмат ча го ро бяць для пра фі лак ты кі па жа раў. Але, на 
жаль, ёсць і не га тыў ныя пры кла ды, ка лі пры сут ні чае 
пэў ная до ля фар ма ліз му, — ад зна чыў пра ку рор ад-
дзе ла пра ку ра ту ры Ма гі лёў скай воб лас ці Дзя ніс 
ХМЯЛЬ КОЎ. — Да стат ко ва зга даць спра ва зда чу Пар-
шын ска га сель вы кан ка ма Го рац ка га ра ё на, дзе бы ло 
на пі са на, што ле тась усе 656 да моў, якія там за рэ гіст-
ра ва ныя, бы лі аб сле да ва ныя на прад мет су праць па-
жар най бяс пе кі. На са май спра ве вы яві ла ся, што гэ та 
не так. Жыл лё ад на го з жы ха роў сель са ве та, ін ва лі да 
1-й гру пы па зро ку, пра вя ра лі апош ні раз у 2016 го дзе, 
а дом яшчэ ад на го вяс коў ца, ін ва лі да 2-й гру пы, на огул 
на вед ва лі ў 2015 го дзе. Ана ла гіч ныя фак ты вы яў ле ны ў 
Кі раў скім, Кры чаў скім, Круг лян скім, Шкло ўскім, Мсці-
слаў скім ра ё нах.

Пры пра вер цы вы свят ля лі ся так са ма па ру шэн ні ты-
по ва га Па ла жэн ня аб умо вах і па рад ку пра вя дзен ня 
агля даў су праць па жар на га ста ну да моў. На прык лад, 
у ка мі сі ях Го рац ка га і Шкло ўска га ра ё наў ад сут ні ча-
лі спе цы я ліс ты па энер ге тыч ным і га за вым на гля дах. 
А ў ка мі сі ях Ле нін ска га і Аў сян каў ска га сель вы кан ка маў 
Го рац ка га ра ё на не ака за ла ся прад стаў ні коў сель ска-
гас па дар чых ар га ні за цый, якія ажыц цяў ля юць экс плу-
а та цыю жыл лё ва га фон ду.

Не ўсю ды агляд ныя ка мі сіі ўза е ма дзей ні ча юць з 
ін шы мі суб' ек та мі пра фі лак ты кі. На прык лад, ка мі сія 
Трас цін ска га сель вы кан ка ма трой чы на вед ва ла гра-
ма дзя ні на з вёс кі Яноў ка, які гру ба іг на ра ваў тэх ні ку 
су праць па жар най бяс пе кі. Тры во гу вы клі ка лі скраз ныя 
рас ко лі ны ў яго печ цы, ад сут насць за пор на га пры ста са-
ван ня на пяч ных дзвер цах. Муж чы ну пры му ша лі вы пра-
віць не да хо пы, пра вя ра лі, але вы ключ на на гра мад скім 
уз роў ні. Ін фар ма цыя пра гру быя па ру шэн ні Хо цім ска му 
ра ён на му ад дзе лу НС на ват не пе ра да ва ла ся. На мо-
мант пра вер кі жыл ля гэ та га вяс коў ца пра ку рор скі мі ра-
бот ні ка мі шмат па ру шэн няў так і не бы ло вы праў ле на.

Не ка то рым агляд ным ка мі сі ям не ха пае ўва гі да сва іх 
зем ля коў з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. У ін ва лі даў 
1-й і 2-й груп не заў сё ды зна хо дзяц ца гро шы на ра монт 
сва іх пе чак. А пра вя раль шчы кі не заў сё ды звяр та юц ца 
ва ўста но вы са цы яль на га аб слу гоў ван ня з прось бай 
да па маг чы гэ тым лю дзям лік ві да ваць не да хо пы.

Бы вае, што чле ны агляд ных ка мі сій не толь кі не 
кла по цяц ца пра лёс сва іх, мож на лі чыць, су се дзяў, 
але і не ве да юць, хто яшчэ ўва хо дзіць у склад ка мі сіі. 
Та кі факт быў вы яў ле ны ў Круг лян скім ра ё не.

Ёсць не да хо пы не толь кі ў ра бо це агляд ных ка мі сій, 
але і ў дзе ян нях ад каз ных за су праць па жар ную бяс пе ку 
спе цы я ліс таў ад мяс цо вых ор га наў ула ды, прад пры ем-
стваў, ар га ні за цый.

— Су пра цоў ні кі гар рай ад дзе лаў па НС на кі роў ва юць 
па мес цы пра цы па ру шаль ні каў або іх род ным ін фар-
ма цыю, каб яны паў плы ва лі на тых, хто іг на руе пра ві лы 
бяс пе кі. Але яе не заў сё ды пры ма юць да ве да ма. У вы-
ні ку ад бы ва юц ца ня шчас ныя вы пад кі, якіх мож на бы ло 
б прос та па збег нуць, — свед чыць Дзя ніс Хмяль коў. — 
У ра ё нах шмат ча го ро біц ца для та го, каб пра ду хі ліць 
па жа ры, але не заў сё ды пра вод зяц ца пла на выя якас-
ныя поў на маш таб ныя агля ды су праць па жар на га ста ну. 
І гэ та, на жаль, не га тыў на ад бі ва ец ца на аб ста ноў цы. 
Ка лі па ды хо дзіць да праб ле мы ад каз на, не іг на ра ваць 
па тра ба ван ні ра та валь ні каў, больш уваж лі ва ста віц ца 
да сва іх су ай чын ні каў, менш бу дзе чор ных фар баў у 
на шым жыц ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ВУ ЧЫЦЬ ЛЮ ДЗЕЙ 
ПІЛЬ НАС ЦІ

Адзі но кія, 
ня рэд ка на ват 

пры жы вых дзе цях, 
лю дзі — най больш 
да ступ ная для лю бых 
ня год ні каў ка тэ го рыя.
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