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Ча сам спрэч кі аб шу ме 

на гад ва юць раз мо вы 

пра тое, што бы ло 

ра ней — ку ры ца ці яй ка? 

Яны так са ма мо гуць 

доў жыц ца бяс кон ца. 

Па ру шаль ні кі спа кою 

звы чай на пры дум ва юць 

са бе міль ён апраў дан няў: 

па буд нях я пра цую 

да шас ці, ка лі яшчэ ра монт 

ра біць, як не ў вы хад ныя?.. 

Ну так, па ся дзе лі тро хі 

з сяб ра мі, але ж дзень 

на ра джэн ня толь кі раз 

у год... І лю бі мае — 

па слу хай, ну з кім 

не бы вае...

«Му зыч нае» 
су пра ва джэн не

Су свет ны жа но чы дзень 
сё ле та па чаў ся ў мя не да-
во лі не стан дарт на. А дзя вя-
тай ра ні цы мя не раз бу дзі-
ла... На жаль, не се рэ на да 
пад акном і на ват не трэль 
зван ка ў дзве ры ад кур' е ра 
з квет ка мі. Гэ та бы ла дрыль 
су се дзяў звер ху, у якіх не-
ча ка на пра чнуў ся пра цоў ны 
за пал. Я да пус каю дум ку, 
што гэ та бы ла ад на з час-
так па да рун ка да 8 Са ка ві-
ка ад зна ход лі ва га су се да 
сва ёй жон цы. Маў ляў, так, 
пра квет кі за быў ся, за тое 
муж чын скае сло ва сваё 
тры маю: ска заў, што па ве-
шу па лі цу, і па ве сіў — ад тэр-
мі ноў ка ў тры га ды ні чо га не 
вы ра шае. Маг чы ма, жон ка 
гэ ты ра ніш ні подз віг на ват 
аца ні ла (рап там гук дры ля 
зда ец ца ёй ме ла дыч ным?). 
Я аса біс та па доб нае за хап-
лен не па дзя ліць не змаг ла, 
бо мне за мест мі ні-ра мон ту 
да стаў ся га лаў ны боль.

На огул су се дзі вель мі лю-
бяць па доб ныя сюр пры зы: 
ка лі, на прык лад, дзе ляц ца 
з на мі ха раст вом лю бі май 
пес ні, вы ка на най ужы вую а 
трэ цяй га дзі не но чы, ці па-
свя ча юць нас ва ўсе пад ра-
бяз нас ці ся мей ных пе ры пе-
тый — і са праў ды, не адзі-
ным жа «Ня хай га во раць» 
зда воль вац ца... У ад каз 
хо чац ца так са ма зра біць 
су се дзям неш та на столь-
кі ж пры ем нае: на прык лад, 
ар га ні за ваць эк скур сію... у 
ад дзя лен не мі лі цыі — яр кія 
ўра жан ні са праў ды бу дуць 
за бяс пе ча ны.

Уя віш па доб нае ва ўсіх 
пад ра бяз нас цях — і тро хі 

ад пус кае. Усё ж та кі не хо-
чац ца се яць шмат га до вую 
ва ро жасць па між жы ха ра мі 
хоць і шмат ква тэр на га, але 
агуль на га до ма. Тым больш 
што з пы тан нем гуч ных су-
се дзяў усё не так прос та. 
Роз ні ца ўся го ў дзя ся так 
хві лін мо жа сыг раць ад на-
му з ба коў на ру ку. Да вай це 
па спра бу ем ра за брац ца ва 
ўсіх тон ка сцях тэ мы. Да рэ-
чы, ра ім за хоў ваць гэ тую ін-
фар ма цыю пад ру кой — на 
вы па дак важ ных пе ра моў у 
нач ны час.

Ма ла ток у ру кі — 
хоць з 7 ра ні цы

Пач нём з га лоў на га. 
У ад па вед нас ці з Пра ві ла мі 
ка ры стан ня жы лы мі па мяш-
кан ня мі з 23 да 7 га дзін не 
па він ны здзяйс няц ца дзе ян-
ні, якія ства ра юць віб ра цыю 
і шум. Да іх ад но сяц ца іг ра 
на му зыч ных ін стру мен тах, 
гуч ная пра мо ва і спе вы, 
пры мя нен не пі ра тэх ніч ных 
срод каў, вы ка нан не бы та вых 
(ра монт ных) ра бот, пра вя-
дзен не руч ных па гру зач на-
раз гру зач ных ра бот, рэз кае 
за крыц цё дзвя рэй і ін шыя 
дзе ян ні. Па мен шай ме ры ў 
гэ ты час пра ва спаць спа кой-
на мож на на зваць без умоў-
 ным, пры чым па зна ча ны 
пра ме жак ча су не змя ня ец-
ца ні ў буд ныя, ні ў вы хад ныя 
дні. Але ка лі з пра вя дзен нем 
ра мон ту і іг рой на му зыч ных 
ін стру мен тах усё зра зу ме ла, 
то як быць з хат ні мі жы вё-
ла мі, за ста ец ца за гад кай. 
Хоць, маг чы ма, ужо з'я віў ся 
і та кі кі ру нак у дрэ сі роў цы — 
пас ля 23 маў чок.

А вось з ра мон там сі ту а-
цыя больш скла да ная. У Па-
ла жэн ні аб умо вах і па рад ку 
пе ра бу до вы і (або) пе ра пла-
ні роў кі пры ве дзе ны пэў ны 
пе ра лік ра бот, якія мож на 
пра во дзіць толь кі з 9 да 19 у 
буд ныя дні. Да іх ад но сяц ца 

за ме на або пе ра нос сіс тэм 
га за за бес пя чэн ня, цэнт раль-
на га ацяп лен ня, смец це вы-
да лен ня, га за вы да лен ня; 
аб ста ля ван ня гід ра-, па ра-, 
цеп ла- і гу ка іза ля цыі; зме ны 
ў апор ных кан струк цы ях; 
зме на пло шчы, коль кас ці 
жы лых па ко яў і пад соб ных 
па мяш кан няў у ква тэ ры за 
кошт раз бор кі іс ну ю чых і 
(або) аб ста ля ван ня но вых 
пе ра га ро дак; зме на пло шчы 
і коль кас ці па мяш кан няў у 
іза ля ва ных не жы лых па мяш-
кан нях за кошт раз бор кі іс-
ну ю чых і (або) аб ста ля ван ня 
но вых пе ра га ро дак; аб ста-
ля ван не, па ве лі чэн не пра-
ёмаў у не ня су чых сце нах і 
пе ра га род ках. З уся го гэ та га 
вы ні кае, што пры бі ваць той 
са мы цвік або пра свід ра ваць 
сця ну з ін шы мі — не пе ра лі ча-
ны мі вы шэй — мэ та мі мож на 
ў лю быя дні, з 7 і аж но да 23. 
Так што мой са ка віц кі сюр-
прыз так са ма быў цал кам у 
ме жах за ко на. Дзя куй яшчэ, 
што не ў 7 ра ні цы...

«Да вай це жыць 
друж на»

Хоць ча су для «па шу-
мець» да стат ко ва шмат, 
заў сё ды зна хо дзяц ца тыя, 
ка му яго ка тэ га рыч на не ха-
пае. Чым гэ та па гра жае? Су-
се дзяў-«гуч на га ва ры це ляў» 
мо гуць пры цяг нуць да ад-

мі ніст ра цый най ад каз нас ці 
па ч. 1 арт. 21.16 Ка АП, што 
вя дзе да на кла дан ня штра фу 
па ме рам да 30 ба за вых ве лі-
чынь, а гэ та, між ін шым, 735 
руб лёў. Да стой ная пла та за 
ня ўмен не стрым лі вац ца!

У па чат ку са ка ві ка пра-
ку ра ту ра го ра да Мін ска за-
яві ла, што гэ тай тэ ме бу дзе 
ўдзя ляц ца асаб лі вая ўва га —
для гэ та га рас пра ца ва ны 
адзі ныя па ды хо ды, якія да-
ты чац ца, у пер шую чар гу, 
збо ру до ка заў і по шу ку ві-
на ва тых. Так, ця пер су-
пра цоў ні кі мі лі цыі на мес-
цы па він ны вы свет ліць усе 
пад ра бяз нас ці, вы зна чыць 
ві на ва тых, па цяр пе лых і 
све дак. Пас ля апра ца ва ныя 
звест кі пе ра да юц ца ў ад мі-
ніст ра цыі ра ё наў го ра да, а 
ад туль у ар га ні за цыі ЖКГ. 
У сваю чар гу, пра ку рор ра ё -
на ажыц цяў ляе на гляд за 
вы ка нан нем за кон на сці пры 
вя дзен ні ад мі ніст ра цый на га 
пра цэ су. Ак тыў ная ра бо та, 
звя за ная з гэ тай праб ле май, 
вя дзец ца з мі ну ла га го да. 
І ві да воч ныя вы ні кі ўжо ёсць: 
у 2016-м за па ру шэн не пра-
ві лаў ка ры стан ня жыл лём у 
ста лі цы бы лі пры цяг ну ты да 
ад каз нас ці 659 ча ла век, а 
ў 2017 го дзе — амаль удвая 
больш, 1035 ча ла век.

Хоць жа дан не, каб спра-
вяд лі васць пе ра маг ла, 
цал кам зра зу ме лае, усё ж 
боль шас ці лю дзей хо чац ца 
па збег нуць кан флік таў. Тым 
больш, што з су се дзя мі трэ-
ба ўмець да маў ляц ца, бо аб 
ма лых дзе цях або па жы лых 
сва я ках і іх стаў лен ні да шу-
му ў ко дэк се не га во рыц ца. 
За ста ец ца толь кі скон чыць 
ар ты кул сло ва мі ге роя вя-
до ма га са вец ка га муль ці ка: 
«Да вай це жыць друж на». 
А га лоў нае — з па ва гай і ра-
 зу мен нем, бо ме на ві та гэ ты 
сэнс і ўкла да ец ца ў сло ва 
«па-су сед ску».

Да р'я КАС КО.

АБА РО НІМ АБА РО НІМ 
ПЕР ШЫЯ ПЕР ШЫЯ 

КВЕТ КІКВЕТ КІ
Гра ма дзян за клі ка юць ад мо віц ца ад збо ру і 
на быц ця пер ша цве таў.

У кра і не рас це мност ва пер ша цве таў, ся род 
якіх ёсць рас лі ны, уклю ча ныя ў Чыр во ную кні гу 
Бе ла ру сі. Збор іх за ба ро не ны і ка ра ец ца штраф-
ны мі санк цы я мі ў па ме ры ад двац ца ці да пя ці-
дзе ся ці ба за вых ве лі чынь (арт. 15.8 Ко дэк са Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па-
ру шэн нях). Гэ та, на прык лад, вет ра гон ка ляс ная, 
пя рэс на еў ра пей ская, пра стрэл лу га вы, пра стрэл 
рас кры ты, фі ял ка тва ніс тая.

Акра мя чыр ва на кніж ных ві даў, ся род пер ша-
цве таў ёсць ві ды са Спі са рас лін і гры боў, якія ма-
юць па трэ бу ў пра фі лак тыч най ахо ве, — гэ та не-
да стат ко ва вы ву ча ныя, або рэд кія ві ды, а так са ма 
звы чай ныя, але якія па тра бу юць асаб лі вай ува гі 
па пры чы не вы со ка га гла баль на га пры ро да ахоў-
на га ста ту су (на прык лад, уклю ча ныя ў Чыр во ныя 
кні гі Еў ро пы, што ахоў ва юц ца ў рам ках між на-
род ных кан вен цый). Да та кіх ві даў у Бе ла ру сі 
ад но сяц ца цюль пан ляс ны, пер ша цвет вяс но вы, 
пе ра лес кі вы са ка род ныя, чу бат ка по лая.

Ма са вы збор пер ша цве таў пад ры вае коль-
касць іх па пу ля цый і здоль насць да ве ге та цыі. 
Для мно гіх ві даў што га до вы збор рас лін з па-
шко джан нем ка ра нё вай сіс тэ мы стаў пры чы най 
рэз ка га ска ра чэн ня бы ло га арэ а ла рас паў сю-
джан ня.

Мінп ры ро ды за клі кае ад мо віц ца ад збо ру і 
куп лі пер ша цве таў. Збі ра ю чы і пра да ючы пер-
ша цве ты, мы гу бім іх, а куп ля ю чы — за ах воч ва ем 
бра кань е раў.

Не вар та рваць рэд кія вяс но выя квет кі на бу ке-
ты — лепш лю ба вац ца імі ў пры ро дзе, за хоў ва ю-
чы пры га жосць для бу ду чых па ка лен няў. Ад мо ва 
кож на га з нас куп ляць квет кі, якія зна хо дзяц ца 
пад па гро зай знік нен ня, дасць ім шанц цвіс ці 
кож ную вяс ну.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ХО ЧАШ ХО ЧАШ 
ЧА РАМ ШЫ? ЧА РАМ ШЫ? 

ПА СА ДЗІ!ПА СА ДЗІ!
Мінп ры ро ды на гад вае пра не да пу шчаль насць 
са ма воль на га збо ру гэ тай рас лі ны.

У су вя зі з на блі жэн нем се зон най ак ты ві за цыі 
не за кон на га збо ру і про да жу на рын ках «чыр-
ва на кніж най» рас лі ны ча рам шы, Мі ніс тэр ства 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя на гад вае аб за ба ро не на са ма воль нае 
ада бран не і зні шчэн не на зва най дзі кай рас лі ны 
і за клі кае гра ма дзян не сты му ля ваць па куп ка мі 
яго не за кон ны збор.

Са ма воль нае ада бран не і зні шчэн не ча рам шы 
цяг не на кла дан не штра фу ў па ме ры ад двац ца ці 
да пя ці дзе ся ці ба за вых ве лі чынь. Мінп ры ро ды 
звяр та ец ца да гра ма дзян з прось бай ін фар ма-
ваць аб фак тах вы яў лен ня не за кон на га збо ру 
ча рам шы аб лас ныя, ра ён ныя і га рад скія ін спек-
цыі пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя.

Ра зам з тым спе цы я ліс ты мі ніс тэр ства за клі-
ка юць вы рошч ваць гэ тую рас лі ну са мім. «Най-
леп шы спо саб да па маг чы пры ро дзе — за во дзіць 
ча рам шу са мім на пры ся дзіб ных участ ках. Яна 
доб ра раз мна жа ец ца на сен нем і ра са дай, не па-
тра ба валь ная», — ра яць у Мінп ры ро ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

ВА КОЛ ШУ МУ
Як су па ко іць не ўга мон ных су се дзяў?


