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Ш
ТО ГОД ад хо ды ста но вяц ца 
ўсё больш «муд ра ге ліс тыя» і 
не бяс печ ныя па сва ім скла дзе. 

Ка лі яшчэ паў ста год дзя та му да стат ко ва 
бы ло вы вез ці іх на па лі гон, то ця пер 
жыц цё ва не аб ход на пе ра пра цоў ваць, 
каб змен шыць ры зы ку іх шко ды для 
ася род дзя. Раз дзель ны збор смец ця ў 
боль шас ці кра ін све ту стаў стра тэ гіч най 
за да чай, а вось смец цеп ра во ды ў 
да мах — пэў ным аб ме жа ван нем на 
гэ тым шля ху.

НЕ ТРАП ЛЯ ЛА НА ВО ЧЫ — 
СТА ЛА ЛЕЗ ЦІ Ў НОС

Пер шыя адзін ка выя смец цеп ра во ды 
з'я ві лі ся ў СССР яшчэ ў 30-я га ды мі ну-
ла га ста год дзя, а ма са ва ўка ра ні лі ся ў 
жыл лё вы фонд у 60-я, пад час бу даў-
ніц тва шмат па вяр хо ві каў ты па вых се-
рый. Смец цеп ра вод та ды стаў ад ным з 
асноў ных ат ры бу таў ін жы нер на га аб ста-
ля ван ня до ма.

Пер ша па чат ко ва гэ тае са ні тар нае 
збу да ван не ме ла шмат плю соў. Гэ та бы-
ло зруч на і для жы ха роў шмат ква тэр ных 
да моў, якія вы кід ва лі смец це, што на-
зы ва ец ца, за тры кро кі ад ква тэ ры, і для 
ар хі тэк та раў і пла ні роў шчы каў, якім не 
трэ ба з'яўлялася пра ек та ваць спе цы яль-
ныя пля цоў кі для збо ру смец ця. Смец це — 
праб ле ма, якая су пра ва джае ча ла ве ка ўсё 
жыц цё, — бы ла «сха ва на» ўнут ры жы ло га 
до ма і не трап ля ла на во чы ча ла ве ку.

— На па чат ку свай го з'яў лен ня смец-
цеп ра во ды ста лі цы віль ным пра грэ сіў-
ным ра шэн нем для абы хо джан ня з ад-
хо да мі. Га лоў най за да чай на той мо мант 
бы ло са браць усё смец це і бяс печ на для 
ча ла ве ка вы вез ці яго з жыл ля, — рас ка-
за ла На тал ля ГРЫН ЦЭ ВІЧ, ды рэк тар 
ДУ «Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры-
яль ных рэ сур саў». — Та ды прак тыч на 
ўсе на поі раз лі ва лі ся ў шкля ную та ру, 
якая бы ла шмат аба рот най і ў смец це 
трап ля ла ў не вя лі кай коль кас ці. Лю дзі 
збі ра лі ад хо ды ад га та ван ня ежы ў асоб-
ныя ёміс тас ці — бач кі па ме рам літ раў 
на 30 — і ачыст кі не за брудж ва лі смец-
цеп ра вод. Гэ тыя бач кі ста я лі спа чат ку па 
пля цоў ках у пад' ез дах па між па вер ха мі, 
пас ля іх вы нес лі на ву лі цу. Ну і, зразуме-
ла, са мо га смец ця бы ло знач на менш, не 
іс на ва ла столь кі плас ты ка вай упа коў кі, 
не ка рыс та лі ся ПЭТ-бу тэль ка мі.

З кан ца 80-х сі ту а цыя са смец цеп ра-
во да мі па ча ла мя няц ца. Асаб лі ва рэз ка 
гэ та ста ла за ўваж на на пра ця гу апош-
ніх 15 га доў. На смец цеп ра во ды ляг ла 
боль шая на груз ка, чым яны маг лі вы-
тры маць. Сю ды ста ла трап ляць ар га ні ка, 
што ад ра зу пры вя ло да бру ду і не пры-
ем на га па ху, якія па лез лі ў во чы і нос. 
У не ка то рых да мах праз гэ та з'я ві лі ся 
пру са кі ды па цу кі. Гу кі, ка лі бу тэль кі ля-
це лі праз дзе вяць па вер хаў уніз, так са ма 
не да да ва лі кам фор ту. А чыс ціць смец-
цеп ра во ды час цей, з улі кам па вя лі ча на-
га аб' ёму смец ця і яго скла ду, не бы ло 
маг чы мас ці ды і не над та да па ма га ла. 
Ствол смец цеп ра во да ўнут ры час та за бі-
ваў ся вя лі кі мі па ке та мі са смец цем... Усё 
гэ та знач на ўсклад ня ла жыц цё ў да мах, 
дзе зна хо дзі лі ся смец цеп ра во ды.

СПА КОЙ НА, ГРА МА ДЗЯ НЕ!
Шэ раг на за па ша ных праб лем трэ ба 

бы ло вы ра шаць. Га доў пяць—шэсць та му 
на дзяр жаў ным уз роў ні бы ло вы ра ша на 
мак сі маль на за крыць смец цеп ра во ды, 
што зна хо дзяц ца ў жыл лё вым фон дзе. 
Ле тась гэ та па чы нан не пла на ва ла ся 
цал кам за вяр шыць. Ад нак на прак ты цы 
прый шло ся су тык нуц ца з не ка то ры мі пы-
тан ня мі. Ці то не ха па ла та кой коль кас ці 
кан тэй не раў для смец ця, ці то не маг чы ма 
бы ло знай сці мес цы пад пля цоў кі, ці то 
са мі жы ха ры абу ра лі ся, што ро біц ца за-
мах на іх зруч ныя ўмо вы жыц ця.

— Ад ра зу па зба віц ца ад усіх смец це-
пра во даў не маг чы ма. Перш за ўсё, праз 
стэ рэа ты пы па во дзін ча ла ве ка. Яму яшчэ 
трэ ба пры вык нуць да дум кі, што лепш не 
са смец це вым вяд ром у пад' езд вы хо-
дзіць, а з па ке та мі — на ву лі цу. Яшчэ адзін 
мо мант — за бу до ва жы лых квар та лаў, 
якія ра ней пра ек та ва лі ся без раз лі ку на 
ства рэн не пля цо вак для збо ру смец ця 
ка ля да моў. Трэ ба яшчэ па ста рац ца ад-
шу каць мес ца для та кой пля цоў кі, якое 
ад па вя да ла б са ні тар ным нор мам, — ад-
зна чы ла ды рэк тар. — Па ды ход да тэ мы 
смец цеп ра во даў спа кой ны. Ні хто не 
раз гля дае гэ тую ідэю як ней кую кам па-
нію. Га лоў ная мэ та — пе ра ка наць лю дзей 
змя ніць стэ рэа тып ную схе му па во дзін і 
за ах во ціць ка рыс тац ца пля цоў ка мі ка ля 
до ма, а не смец цеп ра во да мі.

Пла ну ю чы чар го вую кан сер ва-
цыю,экс плу а ту ю чыя ар га ні за цыі 
перш за ўсё аб сле ду юць тэ ры то рыю 
на маг чы масць ства рэн ня пля цо вак 
для кан тэй не раў па-за ме жа мі до ма. 
Ка лі зра біць гэ та мож на — ар га ні зу-
юць сход і тлу ма чаць жы ха рам, што 
мяр ку ец ца зра біць.

Боль шая част ка жыл ля ця пер пры-
ва ты за ва ная, у тым лі ку і смец цеп ра-
во ды, якія з'яў ля юц ца агуль най ма ё-
мас цю жы ха роў. Каб за ва рыць гэ тае 
аб ста ля ван не, па трэб на зго да па ло вы 
ўлас ні каў. Ка лі жы ха ры не аб' яд на ны ў 
та ва рыст ва ўлас ні каў, то ра шэн не пры-
мае ўпаў на ва жа ная юры дыч ная асо ба, 
якая кі руе до мам. Смец цеп ра во ды, якія 
пра хо дзяць не праз пад' езд, а праз кух ні 
ці сан вуз лы ква тэр, так са ма з'яў ля юц ца 
агуль най ма ё мас цю ўлас ні каў, а не пры-
ват най улас нас цю, бо яны зна хо дзяц ца 
па-за ме жа мі ква тэр ных сцен. І па ды ход 
да за крыц ця гэ та га са ні тар на га аб ста-
ля ван ня та кі ж, як і да звы чай ных смец-
цеп ра во даў.

Усе пля цоў кі для кан тэй не раў, да рэ-
чы, ро бяц ца за кошт ар га ні за цыі, што 
ад каз вае за абы хо джан не з ад хо да мі.

— Ар га ні за ваць пля цоў кі для кан тэй-
не раў са смец цем мож на не ўсю ды. За бу-
до ва ў го ра дзе час та на столь кі шчыль ная, 
што, ча сам, не маг чы ма знай сці мес ца, 
якое ад па вя да ла б і са ні тар ным нор мам 
для раз мя шчэн ня кан тэй не раў для зме-
ша ных ад хо даў, і да та го ж бы ло зруч ным 
для лю дзей і смец ця во заў, — пад крэс ліў 
Ана толь ША ГУН, на чаль нік упраў-
лен ня па ка ар ды на цыі дзей нас ці ў 
сфе ры абы хо джан ня з дру гас ны мі 
ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі ДУ «Апе-

ра тар дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-
сур саў». — Ле тась па чаў ся экс пе ры мент 
па ўка ра нен ні пад зем ных кан тэй не раў у 
Ма гі лё ве і Пін ску. Адзін ка выя пі лот ныя 
пра ек ты зроб ле ны ў Брэс це і Мін ску. 
Та кія пры ла ды пра сцей уста ля ваць, бо 
са ні тар ныя па тра ба ван ні не та кія жорст-
кія. Да та го ж пад зем ны кан тэй нер па ме-
рам пяць мет раў ку біч ных зай мае мес ца 
ўглы бі ню, што больш зруч на, чым пяць 
звы чай ных кан тэй не раў на пля цоў цы. 
Ка лі па ба чым ста ноў чы вы нік, то бу дзем 
і та кі ва ры янт ука ра няць.

СТА РЫЯ — КАН СЕР ВУ ЮЦЬ, 
НО ВЫЯ — БУ ДУ ЮЦЬ

Ка лі лю дзі ад маў ля юц ца ад за вар-
ван ня смец цеп ра во даў у да мах, гэ та 
пад ста ва для да лей шых раз моў і тлу ма-
чэн няў. У да па мо гу спе цы я ліс там дзей-
ні чае так са ма па лі ты ка та рыф на га рэ гу-
ля ван ня жыл лё ва-ка му наль ных па слуг з 
ды фе рэн цы я цы яй кош ту іх у за леж нас ці 
ад якас ці і коль кас ці.

Ле тась у ста лі цы анан са ва лі, што за 
абы хо джан не са смец цем у да мах са 
смец цеп ра во да мі і без іх бу дуць браць 
роз ную пла ту.

Каб не прос та за кан сер ва ваць 
смец цеп ра вод, за ва рыў шы до ступ 
да ўнут ра нас ці тру бы, а цал кам дэ-
ман ці ра ваць гэ тае аб ста ля ван не, 
спат рэ бяц ца да дат ко выя гро шы. Та-
му здзяйс ня емы ва ры янт — за вар-
ваць — ця пер най больш ап ты маль ны 
для экс плу а ту ю чых ар га ні за цый.

— Хоць, на пэў на, лепш усё-та кі ад 
іх кан чат ко ва па зба віц ца, бо час ідзе, 
а смец цеп ра вод сам па са бе ста рэе. Да 
та го ж, так ці інакш ма юц ца праб ле мы з 
яго аб слу гоў ван нем, — мяр куе Ана толь 
Ша гун. — Чыс ця чы смец цеп ра вод, мы не 
вы ра ша ем праб ле му не пры ем на га па ху і 
бру ду, бо кож ны дзень аб ста ля ван не не 
па мы еш. Хут чэй за ўсё та кія ра бо ты па 
дэ ман та жы ка лі і бу дуць пра во дзіц ца, 
то толь кі пад час кап ра мон ту.

Па куль у кра і не па збаў ля юц ца ад ста-
рых смец цеп ра во даў, но выя да мы, якія 
бу ду юц ца, пра цяг ва юць імі асна шчац ца. 
Асаб лі ва ка лі та кое ра шэн не пры ма ец ца 
на схо дзе ўлас ні каў, якія не га то вы абы-
сці ся без гэ та га ат ры бу ту жыц ця.

Дзе-ні дзе ў но ва бу доў лях са мі ўлас-
ні кі кан сер ву юць смец цеп ра во ды на 
не каль кі га доў, каб ту ды не вы кід ва лі 
бу даў ні чае смец це і не пса ва лі аб ста-
ля ван не. А ўжо пас ля та го, як на ва сё лы 
«на ра ман ту юц ца», па чы на юць ка рыс-
тац ца гэ тым са ні тар ным пры ста са ван-
нем.

Іры на СІ ДА РОК. sidarok@zviazda.by

ЧЫС ТАЕ ЖЫЦ ЦЁ

Пры зван не — 
да па ма гаць

На па чат ку сту дзе ня ад зна чы лі сваё 
пра фе сій нае свя та са цы яль ныя ра бот ні кі
Ка рэс пан дэнт га зе ты «Доб руш скі край» пра еха-

ла ся ра зам з са цы яль ным ра бот ні кам Але сяй Са му сік 
па ад ра сах, дзе яе ча ка юць па да печ ныя. Пен сі я нер ка 
Та ма ра Му зы кі на амаль 40 га доў пра ца ва ла вы ха-
валь ні кам-мед сяст рой у дзі ця чым са дзе. За раз ёй ужо 
81 год. Два апош нія яна ка рыс та ец ца да па мо гай сац-
ра бот ні ка. «Але ся і пры бя рэ, і пра дук ты, ле кі пры ня се, 
па га во рыць і вы слу хае», — рас каз вае пен сі я нер ка.

Са ма ж Але ся ка лісь ці пра ца ва ла пра даў цом, 
але пас ля дэ крэт на га ад па чын ку вы ра шы ла змя-
ніць аб ста ноў ку і на сён ня мае амаль дзе ся ці га до вы 
стаж сац ра бот ні ка. У тэ ры та ры яль ным цэнт ры са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Доб руш ска га 
ра ё на та кіх спе цы я ліс таў 49. У 48 з іх — свой учас-
так. А ка лі па тра бу ец ца вы ка наць цяж кую фі зіч ную 
пра цу, на да па мо гу пры хо дзіць ра бот нік ад дзя лен ня 
тэр мі но ва га са цы яль на га аб слу гоў ван ня. Ён і дроў 
на ко ле, і плот па пра віць. На на до мным аб слу гоў-
ван ні ў ра ё не зна хо дзіц ца больш за 400 ча ла век. 
І для не ка то рых прад стаў ні кі сацс луж бы, ма быць, — 
адзі ная су вязь са знеш нім све там.

Ка ляд ная 
пры га жосць

Пад вя лі вы ні кі кон кур су ру ка дзел ля
Да 14 сту дзе ня ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры эка ло гіі 

і края знаў ства ў ста лі цы пра хо дзіць вы ста ва «Лёд. 
Квет кі. Фан та зія». Ту ды тра пі лі фла рыс тыч ныя ра-
бо ты з усіх кут коў Бе ла ру сі. На воч ным эта пе ад-
най мен на га кон кур су два дып ло мы за ва я ва лі вы-
клад чы кі і вы ха ван цы Эко ла га-бія ла гіч на га цэнт ра 
дзя цей і мо ла дзі Мас тоў ска га ра ё на, па ве дам ляе 
га зе та «За ра над Нё ма нам». Яшчэ ад ну ўзна га ро ду 
мас таў ча не ўзя лі па вы ні ках за воч най на мі на цыі.

У жу ры ўвай шлі та кія зна ка мі тыя фла рыс ты, як 
чэм пі ён ка Бе ла ру сі Ло ра Бе ла бро вік і май стар між на-
род на га кла са Мі ка лай Да ні ло віч. Леп шых фла рыс таў 
абі ра лі ў на мі на цы ях «Па даў бе лы снег» і «На мя жы 
зі мы». Пер шая для вуч няў, дру гая — для пе да го гаў.

Анас та сія Стэмп леў ская, ву ча ні ца 9-га кла са Пра-
ва мас тоў скай ся рэд няй шко лы і вы ха ван ка сту дыі 
«Фло ра-арт», не толь кі атры ма ла дып лом пер шай 
сту пе ні, але і бы ла за про ша на на на цы я наль ны ад-
бо рач ны этап між на род на га кон кур су WordSkіlls. Яе 
вы клад чы ца На тал ля Борт нік на кон курс вы ста ві ла 
ін тэр' ер ную кам па зі цыю: ка ляд ны вя нок з вы ка ры-
стан нем гарш ко вых рас лін, дэ ка ра тыў ных эле мен-
таў руч ной ра бо ты з пры род ных ма тэ ры я лаў. Кар кас 
вы раб ле ны з лям цу і вя за ных эле мен таў. Яе ра бо та 
атры ма ла дып лом дру гой сту пе ні.

Без па жа раў
Ра та валь ні кі па пя рэдж ва юць аб не бяс пе цы
У Уз дзен скім ра ё не пра вя лі пра фі лак тыч ную ра-

бо ту па па пя рэдж ван ні па жа раў і гі бе лі лю дзей. Пад-
час аб хо ду ра бот ні кі служ бы ра та ван ня асаб лі вую 
ўва гу ўдзя лі лі до ма ўла дан ням, дзе па ляць пе чы, 
вы хоў ва юць ма лых дзя цей, дзе жы вуць лю дзі са-
ста рэ ла га ўзрос ту. Га зе та «Чыр во ная Зор ка» Уз-
дзен ска га ра ё на рас ка за ла, на што трэ ба звяр нуць 
ува гу, каб не зда ры ла ся бя ды.

«На ву чыць кож на га зем ля ка пра ві лам па жар най 
бяс пе кі ў по бы це — на ша га лоў ная за да ча. Але ёсць 
і за да чы спа да рож ныя: ма ты ва ваць кож на га ша на-
ваць сваё жыц цё і жыц цё бліз кіх, пад трым лі ваць 
па жа ра бяс печ ны стан ква тэ ры або до ма па ста ян-
на, а не, уста ра ніў шы вы яў ле ныя на мі маг чы мыя 
пры чы ны па жа раў, ча каць на ступ на га ві зі ту ра та-
валь ні каў. Да та го ж мы рэ гу ляр на аб наў ля ем тэ мы 
пра фі лак тыч ных гу та рак до ма — у за леж нас ці ад се-
зо на», — тлу ма чыць на чаль нік ін спек цыі на гля ду і 
пра фі лак ты кі Уз дзен ска га ра ён на га ад дзе ла па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Сяр гей КА РА ВАЦ КІ.

На дзея АНІ СО ВІЧ. anisovich@zviazda.by

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

ЗА ВАР ВАЦЬ! ЗА ВАР ВАЦЬ! 
НЕЛЬ ГА ПА КІ НУЦЬНЕЛЬ ГА ПА КІ НУЦЬ

Ча му смец цеп ра вод 
са зруч на га аб ста ля ван ня 

пе ра тва рыў ся ў шкод ны ат ры бут?


