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ЗВАРОТ У РЭДАКЦЫЮ

У «Мяс цо вае са ма кі ра ван не» 
звяр нуў ся жы хар Мін ска. 
«Ня даў на збы ла ся даў няя 
ма ра на шай сям'і: ку пі лі до мік 
пад ле ці шча ў ад ной з вё сак 
Ва ло жын ска га ра ё на. Але ў 
на се ле ным пунк це поз на ве ча рам 
не га раць ліх та ры ву ліч на га 
асвят лен ня», — па скар дзіў ся 
муж чы на.

Вя до ма, для га рад ско га жы ха ра 
сель скае жыц цё мае ў не чым пе ра-
ва гі ў па раў на нні з га рад скім: чыс тае 
па вет ра, пры ро да, ці шы ня і спа кой. 
Але ра зам з тым га ра джа не хо чуць, 
каб у вёс цы ўсё бы ло як у ме га по лі се, 
дзе кож ны ве чар за паль ва юц ца аг ні 
і га раць да са май ра ні цы, па куль не 
раз від нее, дзе пад свеч ва юц ца ад мі-
ніст ра цый ныя бу дын кі, аб' ек ты куль-
тур на га і за баў ляль на га пры зна чэн ня. 
У вёс цы, бяс спрэч на, свая спе цы фі ка 
і свае стан дар ты.

— Без умоў на, ста лі ца — гэ та ві-
зіт ная карт ка кра і ны, та му там 
на ла джа на доб рае асвят лен не. 
А ў ма лень кіх вё сач ках на ле та, ка-
лі цям нее поз на, мы аб мя жоў ва ем 
час асвят лен ня. Ды і жы вуць тут у 
асноў ным па жы лыя лю дзі, пен сі я-
не ры, якія пры вык лі ра на ла жыц ца 
спаць, — рас тлу ма чыў на чаль нік 
ад дзе ла жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Ва ло жын ска га рай вы-
кан ка ма Ана толь АЛІ ЕЎ. — Кра і на 
куп ляе элект ра энер гію ў су сед няй 
Ра сіі за ва лю ту. Каб раз лі чыц ца за 
па стаў кі, яе спа чат ку трэ ба за ра біць. 
У вы ні ку вы со кіх та ры фаў і не да хо-
пу срод каў эка но міць вы му ша ны не 
толь кі мы. Зда ра ец ца, што зра біць 
паў на вар тас нае асвят лен не не маг-
чы ма і па тэх ніч ных пры чы нах. Гэ та 
да ты чыц ца перш за ўсё ма ла на се-
ле ных вё сак. На доў гіх ву лі цах, як 
пра ві ла, ліх та ры га раць у па чат ку і 
ў кан цы.

Як за пэў ніў Ана толь Алі еў, з 
каст рыч ні ка бу дзе на ла джа на 
асвят лен не ўсю ды. Ця пер элект-
ры ку не трэ ба пры яз джаць, каб 
«за па ліць» ліх та ры. Ста віц ца 
рэ ле, якое пра цуе ў аў та ма тыч-
ным рэ жы ме: цям нее — уклю-
ча ец ца элект рыч насць, на сві-
тан ні — вы клю ча ец ца.

Вя до ма, на апла ту ву ліч-
на га асвят лен ня па тра бу юц ца 
знач ныя срод кі. Іх мож на бы ло 
б вы ка рыс таць на доб ра ўпа-
рад ка ван не. «Але ж і па кі нуць 
сель скіх жы ха роў зі мой без 
свят ла так са ма нель га. На ват 
там, дзе пра жы вае ўся го не-
каль кі ча ла век», — упэў не ны 
мой су раз моў нік.

Ма быць, кож ны з нас па мя-
тае 90-я га ды мі ну ла га ста год-
дзя, ка лі па ве ча рах у це мень 
па гру жа лі ся не толь кі ма лыя вё сач-
кі, але і буй ныя на се ле ныя пунк ты. 
Прос та на гэ тыя мэ ты не пра ду гледж-
ва ла ся срод каў у ра ён ных бюд жэ тах. 
З пры няц цем За ко на «Аб дзяр жаў ных 
мі ні маль ных са цы яль ных стан дар-
тах» сі ту а цыя змя ні ла ся.

Вон ка вае асвят лен не га ра доў, па-
сёл каў і сель скіх на се ле ных пунк таў 
рэг ла мен ту ец ца тэх ніч ным ко дэк сам 
«На ту раль нае і штуч нае асвят лен не. 
Бу даў ні чыя нор мы пра ек та ван ня» 
(ТКП 45-2.04-153-2009 (02250)) і 
па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «Аб ме рах па ўка-
ра нен ні сіс тэ мы дзяр жаў ных са цы-
яль ных стан дар таў па аб слу гоў ван ні 
на сель ніц тва рэс пуб лі кі» ад 30 мая 
2003 го да №724.

Па вод ле пра пі са ных стан дар-
таў, асвят ляц ца па він на не менш 
як 80% пло шчы ўсёй вёс кі. Ка лі 
на се ле ны пункт не вя лі кі, то на 
ад ной ву лі цы ўста наў лі ва ец ца 
не менш за два ліх та ры. 

Для зу сім ма лень кіх вё сак пра-
ду гле джа ны толь кі два ліх та ры — на 
ўез дзе і на вы ез дзе. У аг ра га рад ках 
па він ны асвят ляц ца не толь кі са мі 
ву лі цы, але і тэ ры то рыя ка ля ўста ноў 
куль ту ры, аду ка цыі, ад мі ніст ра цыі. 
Ад нак гэ тае пра ві ла не заў сё ды цал-
кам вы кон ва ец ца.

Ад каз насць па за бес пя чэн ні і аб-
слу гоў ван ні ву ліч на га асвят лен ня 
ўскла дзе на на мяс цо выя сель вы-
кан ка мы. Тэх ніч ныя пы тан ні, за ме на 
аб ста ля ван ня, экс плу а та цыя — у кам-
пе тэн цыі мяс цо вых ра ён ных элект-
рыч ных се так, а ра монт ныя ра бо ты 
аплач ва юц ца мяс цо вай ад мі ніст ра-
цы яй або ар га ні за цы яй, ва ўлас нас ці 
якой зна хо дзяц ца сель скія ка му ні ка-
цыі. У вы пад ку, ка лі ўзні ка юць ней кія 
пы тан ні па ра бо це ву ліч на га асвят-
лен ня, жы ха ры па він ны звяр тац ца ў 
сель вы кан кам, на тэ ры то рыі яко га 
зна хо дзіц ца на се ле ны пункт. За яў кі 
рэ гіст ру юц ца і на кі роў ва юц ца ў ра-
ён ныя элект ра сет кі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

П
А ПЯ РЭ ДЖАН НЕ 
гі бе лі і траў ма тыз му 
пры ўзнік нен ні 

па жа раў і ін шых 
над звы чай ных сі ту а цый 
аб мер ка ва лі дэ пу та ты 
Ві цеб ска га аб лас но га 
Са ве та. На се сіі бы лі 
агу ча ны і ін шыя 
праб ле мы.

На прык лад, у глы бін-
цы не ха пае пра фе сі я на-
лаў па ра мон це пе чаў. 
А мно гія вяс коў цы не ве-
да юць, у якія ар га ні за цыі 
трэ ба звяр тац ца для гэ та га. 
А як па жы ло му ча ла ве ку 
за лез ці на дах, каб пра-
чыс ціць комін? Мно гія 
гра ма дзя не ў па ва жа ным 
уз рос це так са ма за бы ва-
юць мя няць ба та рэй кі ў па-
жар ных апа вя шчаль ні ках. 
Па-ра ней ша му праб ле май 
за ста юц ца спаль ван не тра-
вы, раз вя дзен не вог ні шчаў 
у за ба ро не ных мес цах.

Ма ла на се ле насць 
і ад да ле насць
Вя до ма, што Ві цеб-

шчы на — лі дар у кра і не па 

коль кас ці на се ле ных пунк-
таў: іх больш за 6,2 ты ся-
чы. У тым лі ку ка ля 600, на 
жаль, ужо без на сель ніц-
тва. А ў 1,5 ты ся чы жы вуць 
да 5 ча ла век. І ка ля 3 ты сяч 
вё сак зна хо дзяц ца па раў-
наль на да лё ка ад мес цаў 
дыс ла ка цыі ра та валь ні каў 
(больш за 10 кі ла мет раў). 
Усё гэ та ўсклад няе сі ту а-
цыю.

Але ж ка лі ў вё сач цы 
на ват адзін жы хар, там 
вя дзец ца пра фі лак тыч ная 

ра бо та. У пер шую чар гу за 
гэ та ад каз вае сель вы кан-
кам.

Аляк сандр КЛА БУК, 
на чаль нік Ві цеб ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня 
Мі ніс тэр ства па над-
звы чай ных сі ту а цы ях, 
кан ста та ваў, што, па вод-
ле апош няй ін фар ма цыі, 
58 ча ла век за гі ну лі сё ле та 
пры па жа рах. Боль шасць 
з іх зна хо дзі лі ся ў не цвя-
ро зым ста не, 63% ах вяр — 
вяс коў цы.

На пя рэ дад ні па ха ла-
дан ня па тра ды цыі ак ты-
ві зу ец ца пра фі лак тыч ная 
ра бо та мяс цо вых ор га наў 
ула ды. І тое, што яна пра-
во дзіц ца не для спра ва-
зда чы, па цвяр джа ец ца 
ста тыс ты кай. У пры ват-
нас ці, за апош нія 7 га доў 
коль касць па жа раў ска ра-
ці ла ся ўдвая, а коль касць 
тых, хто за гі нуў, змен шы-
ла ся ў 3 ра зы.

Во пыт 
для пе рай ман ня
Усё больш крэ а тыў на 

ў ра ё нах па ды хо дзяць да 
пы тан няў пра фі лак ты кі.

На прык лад, у Верх ня-
дзвін скім ра ё не біз нес-лэ-
дзі ар га ні зуе па зна валь ныя 
ме ра пры ем ствы для дзят-
вы. А на Лёз нен шчы не на 
ўзроў ні стар шы ні рай вы-
кан ка ма да юц ца кан крэт-
ныя ўка зан ні: якія не да-
хо пы, хто і ка лі па ві нен 
вы пра віць. Ад па вед ныя 
звест кі да юц ца па жар-
ны мі. Там жа, дзя ку ю чы 
гран ту прад стаў ніц тва ЕС/

ААН, ства ры лі тэ ма тыч-
ныя гуль ня выя пля цоў кі 
для дзя цей.

У Ві цеб ску сё ле та ад-
кры лі Цэнтр бяс пе кі. Пер-
шы ў кра і не быў ство ра ны 
на Го мель шчы не. Там, да-
рэ чы, пе рад па чат кам се сіі 
па бы ва лі на род ныя вы-
бран ні кі.

Ра бот ні кі МНС ва ўста-
но ве вы ка рыс тоў ва юць 
ін тэр ак тыў ныя фор мы 
ра бо ты. І ў пер шую чар гу 
з дзець мі. Але і да рос лым 
па ву чыц ца ёсць ча му. 
Ся род ін ша га ство ра ны 
квэст-па кой, у якім мож-
на пра ве рыць свае ве ды 
па бяс пе цы, вы ка наў шы 
пра па на ва ныя за дан ні. 
Па мяш кан ні аб ста ля ва-
ны з вы ка ры стан нем вы-
со ка тэх на ла гіч ных аду-
ка цый ных трэ на жо раў. 
З да па мо гай так зва най 
да поў не най рэ аль нас-
ці тут мож на вы ву чыць 
пры чы ны па жа раў, на ву-
чыц ца эва ку і ра вац ца праз 
за дым ле ны ла бі рынт. 
А пры да па мо зе вог не-
ту шы це ляў-сі му ля та раў 

на ву чаць лік ві да ваць уз-
га ран не. Ёсць на ват маг-
чы масць ад чуць ся бе ў 
сі ту а цыі, ка лі пра валь-
ва еш ся пад лёд. Па кой 
вір ту аль най рэ аль нас ці 
да па мо жа па глы біц ца і ў 
роз ныя ін шыя над звы чай-
ныя сі ту а цыі і на ву чыц ца 
вы хо дзіць з іх.

Стар шы ня Ві цеб-
ска га аб лас но га Са ве-
та дэ пу та таў Ула дзі мір 

ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ за клі каў 
пры сут ных ар га ні за ваць 
на вед ван не гэ тай уста но-
вы для дзя цей з глы бін кі. 
І пад тры маў ідэю зра біць 
ана ла гіч ны, хай не та кі вы-
со ка тэх на ла гіч ны, цэнтр у 
На ва по лац ку.

На дум ку дэ пу та таў, 
ра бо та па пра фі лак ты цы 
над звы чай ных зда рэн-
няў па він на пра во дзіц ца 
рэ гу ляр на і сіс тэм на. Каб 
гра ма дзя не ра зу ме лі, што 
на ват з-за бы та вой дро бя зі 
мож на па зба віц ца зда роўя 
і жыц ця.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

СЕ СІЯ

КАБ ДА ЖЫ ЛІ ДА 100 ГА ДОЎ

ГІ РА ВІ КІ 
ПА КА ЗА ЛІ КЛАС
Ся род удзель ні каў ІІІ Су свет най алім пі я ды 
па гі ра вым тры ят ло не быў і стар шы ня 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай ШАРС ТНЁЎ
У Ві цеб ску ў кан цы мі ну ла га тыд ня сваё май стэр ства 
па ка за лі больш за 300 гі ра ві коў амаль з 30 кра ін све ту. 
Іні цы я та рам пра вя дзен ня спа бор ніц тваў стаў прэ зі дэнт 
Між на род най фе дэ ра цыі гі ра вых ві даў спор ту 
Ана толь Яжоў, ула даль нік больш чым 250 «гі не саў скіх» 
сер ты фі ка таў.

Упер шы ню пад час алім пі я ды быў ра зы гра ны Ку бак 
гу бер на та ра. Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі-
ка лай Шарс тнёў, да рэ чы, зай ма ец ца гі ра вым спор там. 
І аса біс та па ка заў «вы шэй шы пі ла таж» — у скла дзе бе ла-
рус кай ка ман ды пад час эс та фе ты за хві лі ну 61 раз пад няў 
32-кі ла гра мо вую гі ру. Гі ра ві кі, з які мі ён вы сту піў, за ня лі 
пер шае мес ца, а гу бер на тар атры маў па свед чан не май-
стра спор ту між на род на га кла са.

У рам ках алім пі я ды бы ла зроб ле на спро ба па ста віць 
ка лек тыў ны рэ корд Гі не са — ка ля 1100 ча ла век на тэ ры-
то рыі шко лы (СШ №46) у «спаль ным ра ё не» Бі ле ва на 
пра ця гу 15 се кун даў ска ка лі на ад ной на зе. Гэ та ра бі лі 
школь ні кі, іх баць кі, а так са ма вы клад чы кі. Пас ля та го як 
у штаб-ква тэ ры Кні гі рэ кор даў Гі не са за цвер дзяць вы нік, 
ён афі цый на ўвой дзе ў ле та піс су свет ных да сяг нен няў. 
Да гэ та га ў ка зах стан скім го ра дзе Пет ра паў лаў ску ад на-
ча со ва ска ка лі «ўся го» 800 ча ла век.

Як рас тлу ма чы лі ар га ні за та ры, скач кі на рас слаб лен-
не — част ка фі зіч най пад рых тоў кі гі ра ві коў. Та му ла гіч-
на, што ме на ві та гэ та прак ты ка ван не бы ло вы бра на для 
ўста ля ван ня рэ кор ду.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу

НЕ ГА РАЦЬ ЛІХ ТА РЫ? НЕ ГА РАЦЬ ЛІХ ТА РЫ? 
Звяр тай це ся ў сель вы кан камЗвяр тай це ся ў сель вы кан кам

У ві цеб скім Цэнт ры бяс пе кі.
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Гі ра ві кі бе ла рус кай ка ман ды, 
у цэнт ры — гу бер на тар Мі ка лай ШАРС ТНЁЎ.


