
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Пла на выя за ме ны сет кі ста рых ка му ні ка цый но вы мі, плас-

ты ка вы мі, і што га до выя пра мыў кі во да пра во даў па ляп ша юць 
ста но ві шча — ад кла дан ні ў тру бах зні ка юць.

— Пад час пра мыў кі вод ных ка му ні ка цый го ра да і тру бы чыс-
цяц ца, і сла быя мес цы ў сет цы вы яў ля юц ца, якія нам пра сцей 
лік ві да ваць за га дзя, а не ча каць, ка лі ўзім ку яны пра рвуц ца. 
Ра зам з тым та кія гід ра іс пы ты да да юць у на шу ра бо ту і «лыж ку 
дзёг цю» — аса дак, част ка яко га ўсё роў на трап ляе ў тру бу пас-
ля пра мыў кі. Па чы на юц ца тэ ле фа на ван ні са скар га мі. Ад нак 
да стат ко ва зліць не каль кіх дзя сят каў літ раў, каб па зба віц ца ад 
гэ та га рэшт ка ва га бру ду, — рас тлу ма чыў Вя ча слаў ЯН КОЎ СКІ, 
на мес нік ды рэк та ра Ашмян ска га РУП ЖКГ. — Пры пла на-
вых ра бо тах мы заўж ды па пя рэдж ва ем лю дзей, ка лі не бу дзе 
ва ды. Але ж зда ра юц ца і ава рыі. Ад нак ні ко лі больш чым на 
су ткі — па куль мы лік ві ду ем праб ле му — лю дзі без ва ды не за-
ста ва лі ся. І ў та кіх вы пад ках ні хто з ад каз ных спе цы я ліс таў не 
ідзе да ха ты, па куль не на ла дзіц ца па да ча ва ды.

За якас цю ва ды ў Ашмян скім ра ё не і го ра дзе со чаць не каль-
кі служ баў. Сан эпі дэ мстан цыя што квар таль на ро біць ана лі зы 
на прад пры ем ствах. А ЖКГ мае сваю акрэ ды та ва ную ла ба ра-
то рыю, дзе раз на год пра вя ра юц ца хі міч ныя па каз чы кі ва ды 
на жа ле за, медзь, мар га нец. Ва да бя рэц ца ў роз ных мес цах 
сет кі го ра да: на дзе ся ці кры ні цах га ра ча га і дзе ся ці пунк тах ха-
лод на га во да за бес пя чэн ня. Мік ра бія ла гіч ны і ар га на леп тыч ны 
ана ліз (на пах, ко лер, мут насць) ро бяць у тых жа мес цах раз 
на ме сяц.

— Ка лі та кую па слу гу за каз ва юць жы ха ры, ана лі зу ем ва ду 
і для іх, — да даў Вя ча слаў Ян коў скі. — У го ра дзе, да рэ чы ёсць 
не каль кі пры род ных кры ніц, і не ка то рыя на бі ра юць са бе ва ду 
не па срэд на ад туль.

Скра дзе ныя літ ры
У Ашмя нах ёсць ву лі цы са ста рой пры ват най за бу до вай, дзе 

ня ма тру ба пра во даў, а гас па да ры ка рыс та юц ца ка ло дзе жа мі. 
На якасць ва ды ў іх шмат на ра кан няў.

— Ка ло дзе жы ў го ра дзе ў асноў ным не глы бо кія (3—5 мет-
раў), і ва да тут — «вер ха вод ка», ні пра якую якасць яе ка заць не 
пры хо дзіц ца. Гэ тай жа ва дой аба гра ва юц ца да мы, па лі ва юц ца 
ага ро ды... І ма гут нас цяў ка ло дзе жаў прос та не ха пае на ўсе па-
трэ бы жы ха роў, — па дзя ліў ся Ва дзім Па шкоў скі.

Та кім жы ха рам ра яць пра клад ваць во да пра вод — інакш 
праб ле му ў га рад скіх умо вах не вы ра шыць.

— Скла да насць у тым, што тру бы трэ ба вес ці па ўчаст ках 
лю дзей, бо ву лі цы вуз кія, а за бу до ва шчыль ная. Пра клад ваць 
ка му ні ка цыі пад да ро гай не прак тыч на — там ужо і элект рыч ныя 
ка бе лі, і газ, і ка на лі за цыя. Лю дзі скід ва юц ца ву лі цай і пла цяць 
кож ны пры клад на за 20 мет раў тру бы, якая прой дзе па іх участ-
ку (ка ля 200 руб лёў). Гэ та не так шмат, за тое вы ра шае ўсе праб-
ле мы з ва дой, — да даў на мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма.

Цяж ка, ка лі хтось ці адзін ад маў ля ец ца ад бу даў-
ніц тва во да пра во да — та ды без цэнт ра лі за ва на га 
во да за бес пя чэн ня за ста ец ца ўся ву лі ца. А абы сці 
ўчас так упарт ага ўлас ні ка не маг чы ма — ву лі цу дзе ля 
ад на го «па ды маць» не бу дуць.

Гас па да ры час та тлу ма чаць сваю ад мо ву тым, што праз вод-
ныя ка му ні ка цыі яны стра цяць част ку зям лі. Са праў ды, пас ля 

ўста ноў кі во да пра во да нель га ні чо га бу да ваць на ад лег лас ці 
не каль кіх мет раў.

— Пэў ным чы нам, мы, вя до ма, пад штурх ну лі лю дзей да 
ра шэн ня пра во дзіць тру бы па ўчаст ку, і ні адзін ча ла век з тых, 
хто пра клаў тру ба пра вод, не па шка да ваў. Да та го ж лю дзі, як 
пра ві ла, па кі да юць на ўчаст ку і ка ло дзеж, каб бы ло чым па лі-
ваць ага род. А ўво гу ле стра тэ гія на шай ра бо ты — па зба віц ца ў 
го ра дзе ад усіх ка ло дзе жаў і ка ло нак, — па дзя ліў ся пла нам Вя-
ча слаў Ян коў скі. — Ка лон кі, па сут нас ці, — гэ та бес кант роль нае 
ка ры стан не ва дой. З на ва коль ны мі жы ха ра мі ў нас за клю ча ныя 
да га во ры. Ад нак да ка лон кі мо гуць пад' ехаць бу даў ні чыя ма-
шы ны і на браць вя ліз ныя ёміс тас ці ва ды. За чый кошт? Яшчэ 
адзін мо мант — са ні тар ны. Ка лон ка ста іць на ву лі цы, по бач 
пыл, ба дзяж ныя жы вё лы...

Ня ўлі ча ныя тру бы
Сет ка цэнт раль на га га рад ско га тру ба пра во да — гэ та скла да-

ная раз га лі на ва ная сіс тэ ма. Вод ныя і ін шыя ка му ні ка цыі ра ней 
пра клад ва лі ся до сыць ха а тыч на. Сет кі маг лі пе ра кры жоў вац ца 
па між са бой, лю дзі «пры пай ва лі ся» ад но да ад на го, а зда ра-
ла ся, і прос та не за кон на пры ладж ва лі ся да га рад скіх ка му ні-
ка цый.

— Бы вае, ста іць у гас па да ра лі чыль нік на ва ду, і ўсё па за ко не, 
зда ец ца, але ёсць і дру гая тру ба — для па лі ву ага ро да, ва да з 
якой не ўліч ва ец ца, бо не пра хо дзіць праз лі чыль нік. Не ка то рыя 
ка му ні ка цыі асоб на і пад лаз ню са бе ад вод зяць, і пад га раж, і 
ўсё па-за ме жа мі лі чыль ні ка, — ка жа Ва дзім Па шкоў скі. — Усё 
ў ру ках лю дзей і за ле жыць ад іх ар га ні за ва нас ці і сум лен нас ці. 
Па еў ра пей скіх нор мах мы ня шмат пла цім за ва ду. Кож ны но вы 
пад клю ча ны аба нент — для гас па дар кі гэ та, хут чэй, да дат ко вая 
на груз ка, а не пры бы так.

Кож на га «ва дзя но га зло дзея» штра фу юць. Су ма па ка ран ня 
вы зна ча ец ца ў за леж нас ці ад коль кас ці літ раў, якія маг лі на ця чы 
па тру бе пэў на га дыя мет ра за ме сяц, ка лі не за кры ваць кран. 
У ся рэд нім на бя гае, як пра ві ла, ка ля 1000 руб лёў. І гэ та яшчэ 
па-люд ску, упэў не ны ка му наль ні кі, бо ка рыс та юц ца гра ма дзя не 
та кой ня ўлі ча най тру бой, па куль яе не зной дуць, не ме сяц, а 
га да мі. Да рэ чы, руб лё вае па ка ран не для юры дыч ных асоб, якія 
спа жы ва лі ва ду на дар маў шчы ну, у дзя сят кі ра зоў боль шае.

У ашмян скай жыл лё вай гас па дар цы для гэ та га пра цуе бры-
га да спе цы яль ных кант ра лё раў.

— Ка лі мы ма ем дак лад ную ін фар ма цыю, што не за кон ныя 
пад клю чэн ні ёсць, але гас па дар не пус кае нас па гля дзець усе 
свае ка му ні ка цыі, пры хо дзіц ца пе ра кры ваць яму ва ду, па куль 
ён не па ста віць на ўлік усе свае тру бы, — ка жа прад стаў нік 
ашмян скай ЖКГ. — Пя цё ра на шых кант ра лё раў за апош нія два 
га ды скла лі не каль кі дзя сят каў пра та ко лаў за не за кон нае ўжы-
ван не ва ды. Лі та раль на дня мі ў на шай служ бе з'я ві ла ся яшчэ 
тры ча ла ве кі, якія бу дуць пра ца ваць толь кі з юры дыч ны мі асо-
ба мі. Там маш та бы вод ных кра дзя жоў ве лі зар ныя, бо га вор ка 
ідзе ўжо не пра па ліў ага ро да, а пра пра мыс ло васць.

Ка му наль ні кі ра яць лю дзям, каб яны, ка лі не ўпэў не ныя ў 
пра віль ным пад клю чэн ні лі чыль ні каў, звяр та лі ся ў ЖКГ. Ад ліш-
ніх ка му ні ка цый мож на па зба віц ца або пе ра нес ці лі чыль нік у 
ін шае мес ца, каб ва да з усіх труб бы ла на ўлі ку.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by
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ЯК ПІЦЬ ДАЦЬ?ЯК ПІЦЬ ДАЦЬ?

Вучэбная трэніроўка па ачыстцы каналізацыйнага калодзежа.

Лабараторыя Ашмянскай ЖКГ.

А НЕ ШКОДЗЬ!

Аква лан гіст Аква лан гіст 
спра ба ваў спра ба ваў 

«ута піць кан цы»«ута піць кан цы»
На ва да ёме ка ля вёс кі Кра су лі на ў Го рац кім 
ра ё не су пра цоў ні кі Мсці слаў скай 
між рай інс пек цыі за ўва жы лі аква лан гіс та. 
Вы ка заў шы зда гад ку, што гэ та пад вод ны 
па ляў ні чы, вы ра шы лі па ды сці з пра вер кай.

Ад нак муж чы на вый шаў з ва ды без стрэль-
бы: як вы свет лі ла ся паз ней, зда бы ваў ён не 
ры бу, а ра каў. Мя шок са зда бы чай аква лан гіст 
прад бач лі ва па кі нуў у кус тах. А за ўва жыў шы 
ін спек та раў, і зу сім па спя шаў ся па зба віц ца ад 
уло ву — кі нуў мя шок у ва ду.

Ва ўло ве ака за ла ся 112 ра каў ва гой ка ля 
3,2 кі ла гра ма, хоць па за ко не зда бы ваць да-
зво ле на не больш за 2 кі ла гра мы ра каў у су ткі 
на ча ла ве ка. Толь кі 12 асо бін з агуль най коль-
кас ці ад па вя да лі ўста ноў ле най пра мыс ло вай 
ме ры — 10,5 сан ты мет ра, ас тат нія 100 яшчэ не 
па спе лі вы рас ці да па трэб на га па ме ру, а зна-
чыць, бы лі вы лаў ле ны не за кон на, рас тлу ма-
чы лі ў Дзярж ін спек цыі.

За па ру шэн не пры ро да ахоў на га за ка на даў-
ства з пры чы нен нем шко ды ў буй ным па ме ры 
(3 450 руб лёў) у да чы нен ні да за тры ма на-
га, жы ха ра Ма гі лё ва, мо жа быць рас па ча та 
кры мі наль ная спра ва. За не пад па рад ка ван не 
па тра ба ван ням дзярж ін спек та раў — ад мо ву 
за ста вац ца на мес цы і спро бу зні шчыць до ка-
зы — муж чы на бу дзе пад верг ну ты ад мі ніст ра-
цый на му спаг нан ню. Ця пер ён зна хо дзіц ца ў 
іза ля та ры Го рац ка га РА УС.

За зай ца мі — За зай ца мі — 
на ма та цык лена ма та цык ле

З на ды хо дам цем ры на сель ска гас па дар чым 
по лі па блі зу вёс кі Ста ра ўшчы на Шчу чын ска га 
ра ё на ў по лі зро ку чле наў рэй да вай служ бы — 
дзярж ін спек та раў і еге раў — з'я ві лі ся два 
гра ма дзя ні ны на ма та цык ле з ка ляс кай...

З уклю ча ны мі фа ра мі яны па ча лі кру жыць, 
асвят ля ю чы по ле і ўзле сак, по тым па чу лі ся 
стрэ лы, што па цвер дзі ла зда гад ку — бра кань-
е ры. Вы пад ко вы мі свед ка мі гэ тых па дзей ста лі 
так са ма мяс цо вы егер і па ляў ні чы, якія ле галь-
на зда бы ва лі ка зу лю на гэ тым по лі і ледзь ве 
не тра пі лі пад стрэ лы па ру шаль ні каў. Пад час 
пе ра сле ду бра кань е ры кі ну лі ма та цыкл і па-
бег лі да ле су. Адзін з іх на тра піў на па ляў ні ча га 
і быў за тры ма ны тым. Дру гі па спеў збег чы, 
але пас ля яго так са ма за тры ма лі. У па ру шаль-
ні каў кан фіс ка ва лі дзве па ляў ні чыя стрэль-
бы і шэсць па тро наў. У ка ляс цы ма та цык ла 
бы ла туш ка зай ца-ру са ка. За тры ма ныя бы лі 
жы ха ра мі Грод на. За ве дзе на кры мі наль ная 
спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by


