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СЭНС НЕ Ў ВА ДЗЕ, 
А Ў СУТ НАС ЦІ СВЯ ТА

Сён ня пра ва слаў ныя вер ні кі 
ад зна ча юць Хры шчэн не Гас под няе
У гэ тыя дні Пра ва слаў ная царк ва і са праў ды ве ру ю чыя 
лю дзі на да юць зна чэн не не ва дзе, а са мой па дзеі — свя-
ту Хры шчэн ня. Так лі чыць ма туш ка Гаў ры і ла, ігу мен ня 
Гро дзен ска га жа но ча га ма нас ты ра На ра джэн ня Ба га ро-
дзі цы.

«Гас подзь хрыс ціў ся, та му праз ва ду і мы мо жам асвя ціц ца 
і ачыс ціц ца. Ён дае нам та кую маг чы масць, ка лі ад бы ва ец ца 
асвя чэн не ва ды — Вя лі кая агі яс ма. Трэ ба ра зу мець, што ва до-
х ры шчан ская ва да аб са лют на ад ноль ка вая і ў са чэў нік, і ў са мо 
свя та», — рас каз вае ма туш ка. Па яе сло вах, свя тую ва ду, што 
за ста ла ся з мі ну ла га го да, мож на без бо я зі піць. «У мя не ста іць 
ва дох ры шчан ская ва да, зме ша ная з пры ве зе най ка лісь ці з Іе ру-
са лі ма, і ўжо 12 га доў не псу ец ца і цал кам све жая, ні бы ўчо ра на-
бра ная, — дзе ліц ца до све дам ігу мен ня. — Рэч не ў тым, коль кі яна 
пра ста іць, а ў тым, што та кая ва да асве ча ная бла га да ццю Свя то га 
Ду ха. Сён ня, у Хры шчэн не, ёй мож на са ма стой на асвя чаць жыт-
ло, свой скіх жы вёл, а так са ма не за бы вац ца са мім па час та вац ца. 
Тра ды цый на свя тую ва ду п'юць на шча, а 19 сту дзе ня яе мож на 
ўжы ваць увесь дзень у лю бы час. Але спа чат ку пе ра хрыс ціц ца, з 
ве рай пры ма ю чы на вы ля чэн не ду шы і це ла».

Так, іс нуе пад ан не, што апоў на чы з 18 на 19 сту дзе ня Ан ёл 
Гас под ні сы хо дзіць з не ба і асвя чае ўсе во ды, усе кры ні цы: рэ кі, 
мо ры, акі я ны. Та му не здар ма ў са вец кія ча сы, ка лі хра маў бы ло 
ма ла, ка лі лю дзі ба я лі ся прый сці ў царк ву, яны за чэрп ва лі ва ду 
ў ка ло дзе жы ці з во зе ра, і яна лі чы ла ся асве ча най і са праў ды 
не пса ва ла ся не каль кі га доў. Лю дзі, ка жа ма туш ка Гаў ры і ла, 
пры трым лі ва ю чы ся на бож най тра ды цыі, ідуць у ноч на свя та на 
так зва ную Іар дань: у рэ ках і азё рах ро бяць па лон кі і аку на юц ца 
ў ва ду. У ка го ня ма та кой маг чы мас ці, асаб лі ва ў га ра дах, на бі-
ра юць ва ду з-пад крана ў вяд ро і трой чы аб лі ва юць ся бе. «Гэ-
тыя дзеі — не па на цэя і не міс ты ка. Нель га за бы вац ца, што ўсё 
трэ ба ра біць з ве рай. Ні ко лі яшчэ ні хто не за хва рэў, ка лі пад час 
аб лі ван ня ці аку нан ня маліўся ці чы таў ма літ ву аль бо тра пар да 
Хры шчэн ня», — на гад вае яна.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. рustаvіt@zvіаzdа.bу
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Но ва ўвя дзен ні, якія 
па ча лі ўкараняць ка-
ля двух га доў та му, у 
пер шую чар гу за кра ну-
лі па дзел функ цый за-
каз чы ка і вы ка наў цы. 
Ра ней ЖРЭА, па сут-
нас ці, аказ ва лі па слу гі 
са мім са бе, што ў пэў-
най сту пе ні па слаб ля-
ла кант роль за якас цю. 
Ця пер за пра ва пра во-
дзіць пэў ныя ра бо ты, 
на прык лад, пры бі раць 
пад' ез ды, дзяр жаў ныя 
ар га ні за цыі і пры ват ныя 
кам па ніі, зма га юц ца на 
тэн дар най асно ве.

Яшчэ ад ной важ най на він ой ста ла 
ства рэн не кан такт-цэнт ра ЖКГ і ўвя дзен-
не адзі на га тэ ле фон на га ну ма ра 115. У 
ліс та па дзе 2015 го да кан такт-цэнтр па чаў 
сваю ра бо ту ў двух ра ё нах го ра да: Пар-
ты зан скім і Пер ша май скім, ужо да кан ца 
лю та га 2016-га да служ бы па сту по ва да-
лу чы лі ся і ас тат нія ра ё ны.

Як ад зна чыў на чаль нік упраў лен-
ня кан такт-цэнт ра г. Мін ска Ігар КІ-
РЫ ЛЕН КАЎ, служ ба пра цуе ў рэ жы ме 
24/7. Усе вы клі кі, якія па сту па юць на 
ну мар 115, фік су юц ца. Ра ней, ка лі не 
іс на ва ла адзі на га ну ма ра, толь кі кож ны 
чац вёр ты вы клік афарм ляў ся ў за яў ку, 
ця пер мож на пра кант ра ля ваць на ват 
тое, коль кі ра зоў мін ча не звяр та юц ца 
па ад ным і тым жа пы тан ні. Ра бо та тэ-
ле фон най лі ніі ар га ні за ва на па прыня-
тым ва ўсім све це стан дар це 80/40: на 
пра ця гу 40 се кунд 80% за яў ні каў па-
він ны да тэ ле фа на вац ца. Ад нак гэ тыя 
па ра мет ры не вы кон ва юц ца ў вы пад ку 
буй ной ава рыі. Ка лі ж з праб ле май жы-
хар ста лі цы звяр та ец ца на ін тэр нэт-пар-
тал 115.бел, ад каз па ві нен па сту піць на 
пра ця гу васьмі ра бо чых дзён. За час 
іс на ван ня пар та ла бы ло пры ня та ка ля 
48 ты сяч за явак, больш за 90% праб лем 
атры ма ла ся вы ра шыць.

— Зда ва ла ся б, ка рот кі прос ты ну-
мар — гэ та доб ра, ад нак на 115 ня рэд ка 

тэ ле фа ну юць, каб вы клі каць так сі, за-
ка заць пі цу ці ўдак лад ніць рас клад руху 
аў то бу саў, — з усмеш кай рас ка заў Ігар 
Кі ры лен каў.

Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня 
кан такт-цэнт ра, тэ ма ты ка зва ро таў но-
сіць се зон ны ха рак тар: узім ку ці ка вяць 
пе ра важ на пы тан ні ацяп лен ня і энер га-
за бес пя чэн ня, а ле там — са ні тар на га 
ста ну і во да за бес пя чэн ня. Ад на з за дач 
кан такт-цэнт ра — ана лі за ваць ха рак тар 
вы клі каў. Дзя ку ю чы гэ та му, у кож ным 
ра ё не бы лі вы зна ча ны 10 са мых «праб-
лем ных» па роз ных па ра мет рах да моў.

Ге не раль ны ды рэк тар дзяр жаў-
на га аб' яд нан ня «Мін ская га рад ская 
жыл лё вая гас па дар ка» Ві таль СМІР-
НОЎ на га даў, што з мэ тай ап ты мі за-
цыі 131 ЖЭС была пе ра тво ра на ў 48 
ЖЭУ. Са му ар га ні за цыю ўзбуй ні лі: да 
яе да лу чы лі ся «Ліфт сэр віс», «Бел ліфт», 
«Мінск во да ка нал», «Мінск ка мун цеп-
ласет кі». У той жа час ня про філь ныя 
ак ты вы — фар фо ра вы за вод, ва ен ка-
ма ты, ка роў ні кі, цеп ла тра сы, ка бель ныя 
сет кі, ва да во ды — пе ра ста лі ад но сіц ца 
да ар га ні за цыі. Аб' ек ты, якія доў гі час 
не экс плу а та ва лі ся, бы лі зне се ны. Усе 
раз роз не ныя раз лі ко ва-да ве дач ныя 
цэнт ры аб' яд на ны ў адзі ны. Ка ля 650 
адзі нак тэх ні кі, якія былі за дзей ні чаны 
зрэд ку, пе ра да дзе ны спе цы я лі за ва ным 
ар га ні за цы ям.

Што да ты чыц ца ма шын-
най убор кі два роў ад сне гу, 
то ра біць гэ та з пры чы ны 
за ня тас ці два роў аў та ма-
бі ля мі вель мі цяж ка. Ёсць 
вя лі кая ры зы ка па шко дзіць 
іх. Акра мя та го, мін ча не 
ад гук ну лі ся на па ста но-
ву, якая да ты чыц ца ўбор-
кі сва іх ма шы на-мес цаў. У 
пе ры яд моц ных сне га па даў 
мінімум тра ці на з іх бы ла 
рас чы шча на.

Скла да ным пы тан нем за-
ста ец ца ўка ра нен не па ква-
тэр на га ўлі ку цяп ла. Ця пер у 
Мін ску ёсць 600 да моў, дзе 
ўжо мож на вес ці па доб ны 

тып улі ку, ад нак па слу гай ка рыс та юц-
ца жы ха ры толь кі 200 з іх. Ас тат ніх бян-
тэ жыць тое, што спа чат ку трэ ба бу дзе 
апла ціць поў ны кошт, а пра пе ра раз лі кі, 
а ад па вед на і вяр тан не гро шай, мож на 
бу дзе ка заць толь кі пас ля за кан чэн ня 
ацяп ляль на га се зо на. Ад нак тыя, хто 
ўжо ка рыс та ец ца па слу гай, лі чаць яе 
вель мі зруч най.

Ды рэк тар аб' яд нан ня вы сту піў су-
праць па ве лі чэн ня пе ні за неўпла ту па-
слуг. Даў жні кі скла да юць менш за 3% 
ад агуль най коль кас ці пла цель шчы каў, 
боль шасць з іх трап ля юць у спі сы з-за 
не па мят лі вас ці, та кім чы нам праб ле ма 
вы ра ша ец ца на пра ця гу 2—3 дзён.

Вы ся лен не — гэ та край няя ме ра. У мі-
ну лым го дзе бы ло вы не се на та кое ра шэн-
не толь кі ў шасці вы пад ках, ад нак жыль цы 
па куль не вы се ле ныя, у іх усё яшчэ ёсць 
пра ва па га сіць за па зы ча насць.

— Ся род на шых асноў ных за дач 
— па леп шыць якасць па слуг без па-
вы шэн ня та ры фаў. У 2016 го дзе на-
сель ніц тва Бе ла ру сі аплач ва ла ка ля 
60% кош ту жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг, да 2018 го да ліч ба па він на да-
сяг нуць 100%, — сказаў Ві таль Смір-
ноў. — Дзя ку ю чы рэ фор ме ЖКГ Мін-
ска ў мі ну лым го дзе ўда ло ся сэ ка но міць 
35 міль ё наў дэ на мі на ва ных руб лёў.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by
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Ава рыя лік ві ду ец ца не ад клад на
Ста ліч ная сіс тэ ма ЖКГ пад во дзіць вы ні кі рэ фор мы

Пры ві тан не, сі ту а цыя та кая. Я пла-
чу па да так за на шы «доб рыя» да-
ро гі, але да ехаць да баць коў у вёс-
ку Дво ры шча Дзяр жын ска га ра ё-
на не ма гу. Да ро гі прос та не чыс-
цяць — ні як. Пі шам, тэ ле фа ну ем, 
га во рым, а тол ку нуль!.. Дай шло да 
та го, што аў то бу сы ад маў ля юц ца 
ехаць па марш ру це, па коль кі да ро-
гі ня ма, толь кі «ваў чы ныя сцеж кі». 
У вёс ках шмат па жы лых лю дзей, 
ні я кая «хут кая да па мо га» да іх не 
да е дзе. Па цэнт раль ных да ро гах 
ез дзіць сне га ўбо рач ная тэх ні ка, 
лі та раль на на не каль кі мет раў за-
яз джа ю чы ў вёс ку. Ска за лі, што 
«гэ та не іх учас так». А чый та ды? 
Сель скі са вет ні як не жа дае вы ра-
шаць на шу праб ле му.

Алег, г. Мінск

Па сут нас ці (і, да рэ чы, у ад па вед нас ці 
з за ка на даў ствам), мы маг лі не ад каз-
ваць на гэ ты зва рот, па коль кі ён з'яў ля-
ец ца цал кам ана нім ным. Апош няя ака-
ліч насць, бяс спрэч на, да да ла аў та ру сме-
лас ці і эмо цый у аб ві на вач ван нях (скар гу 
да ём у ска ро ча ным вы гля дзе). Тым не 
менш рэ дак цыя вы ра шы ла не па кі даць 
гэ тае па слан не без рэ ага ван ня.

Вось што нам рас ка за ла кі раў нік 
спра ва мі Дзя мі да віц ка га сель ска-
га Са ве та Ра і са КА ЛОД НІК (ка лі яна 
зня ла труб ку ў мо мант на ша га зва ро-
ту, бы ло чут но, што на кант ро лі як раз 
ста іць пы тан не з рас чыст кай ву ліц, якое 
су раз моў ца аб мяр коў ва ла з ін шы мі ра-
бот ні ка мі):

— Ёсць Па ра дак чар го вас ці і ды рэк-
тыў ныя тэр мі ны ачыст кі, уста ра нен ня 

сліз кас ці на аў та ма біль ных да ро гах 
Мін скай воб лас ці, які ўзгод не ны на-
чаль ні кам УДАІ УУС Мі набл вы кан ка ма 
і за цвер джа ны ге не раль ным ды рэк-
та рам КУП «Мінск аб лдар буд». Уз роў-
ні па тра ба ван няў з гэ та га да ку мен та 
ўзгод не ны з АДАІ ра ё наў і за цвер джа ны 
рай вы кан ка ма мі.

У пер шую чар гу ачыст ка ад сне гу і 
апра цоў ка про ці га ла лёд ны мі ма тэ ры я-
ла мі пра во дзіц ца на асноў ных аў та ма-
біль ных да ро гах і да ро гах з аў то бус ны мі 
зно сі на мі. У дру гую чар гу — на аў та ма-
біль ных да ро гах і тран зіт ных пра ез дах 
па на се ле ных пунк тах, дзе ёсць шко-
лы, баль ні цы, вы твор чыя па мяш кан-
ні. У трэ цюю чар гу — на пад' ез дах да 
асоб ных на се ле ных пунк таў і ву лі цах, 
за ма ца ва ных на пра ве гас па дар ча га 
рас па ра джэн ня за КУП «Мінск аб лдар-
буд». У чац вёр тую — на пад' ез дах да 
са да вод чых та ва рыст ваў.

Па сло вах Ра і сы Ула дзі мі ра ўны, 
цэнт раль ныя ву лі цы па чы на юць чыс-
ціць з но чы. За тым на ды хо дзіць чар-
га са цы яль ных аб' ек таў і вы твор чых 
прад пры ем стваў, пад' ез даў да тых жа 
фер маў, на прык лад, а ўжо пас ля ву лі ц 
у на се ле ных пунк тах. Але трэ ба ра зу-
мець, што зра біць усё ад на ча со ва па-
прос ту не маг чы ма фі зіч на: тэх ні кі не 
ха пае. Хоць кі раў нік спра ва мі сель ска га 
Са ве та ад зна чы ла ста ран ную ра бо ту 
ДРБУ-210, да та го ж да па мо гу тэх ні кай 
аказ вае аг ра кам бі нат «Жда но ві чы». 
«Лю дзям трэ ба ўвай сці ў ста но ві шча. 
Вось лі та раль на сён ня (на мо мант на-
ша га зва ро ту. — Аўт.) мы за кан чва ем 
рас чыст ку».

— Але, бы вае, з-за па кі ну та га аса-
біс та га транс пар ту гра ма дзян у сне га-
ўбо рач най тэх ні кі ўзні ка юць цяж кас ці з 
пра хо джан нем. Ча му б у та кіх вы пад-
ках са мо му не ўзяць рыд лёў ку і не да-
па маг чы? — слуш на за ўва жы ла Ра і са 
Ка лод нік.

Што ты чыц ца аў то бу саў, якія быц цам 
бы не ідуць па сва іх марш ру тах, су раз-
моў ца за ўва жы ла, што та кіх скар гаў не 
па сту па ла. Два аў то бу сы з Мін ска кур-
сі ру юць, як на ле жыць, «я са ма ез джу 
на іх». Пра «хут кую да па мо гу» кі раў нік 
спра ва мі сель ска га Са ве та за ўва жы ла, 
што цэнт раль ныя ву лі цы рас чы шча юц-
ца, а дай сці да іх з ін шых — не та кая 
вя лі кая праб ле ма.

На пры кан цы на шай раз мо вы Ра і са 
Ула дзі мі ра ўна ска за ла: «Мне шчы ра 
шка да трак та рыс таў. Я ба чу, коль кі яны 
пра цу юць — з но чы да поз ня га ве ча ра, 
як ста ра юц ца!»

...Цал кам зра зу ме ла, што ўсім нам 
хо чац ца кам форт ных умоў. Але, пра-
бач це, на ват у вя лі кім го ра дзе пас-
ля сне га па ду да ран ку рас чы шча ны 
толь кі цэнт раль ныя ма гіст ра лі ды 
пры бра ны пло шчы ка ля пад' ез даў. А 
збоч кры ху ўбок і, са праў ды, бу дуць 
тыя са мыя «сцеж кі». Але ж ні хто не 
да ка рае двор ні каў, якія шчы ру юць на 
ма ро зе з рыд лёў ка мі, ка лі боль шасць 
га ра джан яшчэ спіць. Мо жа, і за яў ні ку 
трэ ба быць усё ж най перш удзяч ным 
тым трак та рыс там, якія пра цу юць ад 
цям на да цям на?..

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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Пы таль нікПы таль нік  ��

У ПА РАД КУ ЧАР ГО ВАС ЦІ
На жаль, «ад ра зу і паў сюд на» па чыс ціць да ро гі не маг чы ма

КУ ДЫ Ў СУ БО ТУ 
«ЎЛАД КА ВАЦЬ» 

ПЕР ША КЛАС НІ КА?
«Рас тлу мач це, ка лі лас ка, як 21 сту дзе ня па він ны пра ца ваць 
шко лы ў Мін ску? Ва ўсіх ар га ні за цы ях і на прад пры ем ствах 
пра цоў ны дзень быў пе ра не се ны з 2 сту дзе ня на бліжэйшую 
су бо ту. Але ў шко лах у па чат ку го да бы лі зі мо выя ка ні ку лы. 
І ця пер пе да го гі за яві лі баць кам, што су бо та ў іх — не пра цоў-
ны дзень. Ці ма юць яны ра цыю? Тым больш што раз мо ва 
ідзе пра пер ша клас ні каў, якіх нель га па кі нуць без на гля ду, 
трэ ба чымсь ці за няць, а на стаў ні кі ў гэ тым да па маг чы нам 
не хо чуць...» — з та кім пы тан нем у рэ дак цыю звяр ну лі ся 
баць кі вуч няў ад ной са ста ліч ных гім на зій.

Як рас тлу ма чы ла на ша му ка рэс пан дэн ту на мес нік на чаль ні ка 
ад дзе ла вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты ка мі тэ та па аду ка-
цыі Мін гар вы кан ка ма На дзея ВЯ ЛІ КАЯ, ўста но вы да школь най 
аду ка цыі 21 сту дзе ня бу дуць пра ца ваць у ста лі цы ў звы чай ным 
рэ жы ме, а ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка цыі — у рэ жы ме 
шос та га школь на га дня з пра вя дзен нем спар тыў ных, куль тур на-
за баў ляль ных і праф ары ен та цый ных ме ра пры ем стваў... Што да-
ты чыц ца вуч няў па чат ко вай шко лы, якіх ме ра пры ем ствы шос та га 
школь на га дня за кра на юць у мен шай сту пе ні, то ка мі тэт па аду ка-
цыі рэ ка мен да ваў усім ра ён ным упраў лен ням аду ка цыі за бяс пе-
чыць пры не аб ход нас ці ра бо ту дзя жур ных груп пра доў жа на га дня. 
Рэ аль ную па трэ бу ў та кіх гру пах мо гуць ве даць толь кі на мес цах. 
Та му ў ра ё нах па він ны гэ ту ін фар ма цыю ў шко лах са браць і ўжо 
на яе пад ста ве вы ра шаць, коль кі та кіх груп ар га ні за ваць. На дзея 
Вя лі кая за пэў ні ла: «Баць кам хва ля вац ца не трэ ба. Дзя цей мы ў 
су бо ту ад ных не кі нем».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

МА СА ВАЕ НА ШЭС ЦЕ АМА ТА РАЎ 
ДАР МО ВАЙ РЫ БЫ

На бы лых пля цоў ках, дзе зда бы ва лі торф у Жа бін каў скім 
ра ё не, утва ры лі ся ва да ёмы, злу ча ныя па між са бой ме лі я-
ра цый ны мі ка на ла мі. Гэ та над звы чай рыб ныя мяс ці ны. З 
на ды хо дам ма ра зоў ры ба цер піць ад не да хо пу кіс ла ро ду 
і шу кае ад кры тую па верх ню. Апош няе і пры ваб лі вае ама-
та раў дар мо вай ры бы.

Ужо з ты дзень на бы лых тор фа рас пра цоў ках ка ля вё сак Сы-
чо ва, Баг да ны, Мы шчы цы за ўва жа ны дзя сят кі ма шын. Па вод ле 
слоў на мес ні ка на чаль ні ка Брэсц кай аб лас ной ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту Сяр гея ШТЫ КА, у мі ну лыя вы-
хад ныя ін спек та ры на лі чы лі ка ля паў та ры сот ні ма шын, а зна чыць, 
ля ва ды па бы ва ла пад 500 ча ла век. Ры ба ло вы вы ра за юць лун кі 
бен за пі ла мі і са мы мі роз ны мі пры ла да мі зда бы ва юць шчу па коў, 
лі нёў, пло так, аку нёў, ка наль на га со мі ка. Лік ідзе на то ны. Пры 
гэ тым лаў цы знішчаюць ты ся чы маль коў, якіх час цей за ўсё вы-
кід ва юць на снег.

Кож ны дзень ін спек та ры ахо вы пры ро ды склад ва юць пра та-
ко лы, штра фу юць па ру шаль ні каў. Але сі лы ня роў ныя. Гэ тым і ка-
рыс та юц ца шмат лі кія бра кань е ры, спа дзе ю чы ся, што кож на га з іх 
«пра ня се». Та кая сі ту а цыя склад ва ец ца не пер шы год, так, хут чэй 
за ўсё, і бу дзе да лей, па куль мяс цо вая ўла да не пры ме ме ры.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


