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Ні па-рус ку, 
ні па-кі тай ску

Сяр гей ЖУ КАЎ, стар шы ня 
жыл лё ва-бу даў ні ча га спа жы вец-
ка га ка а пе ра ты ва (ЖБСК) «Аве-
раж», па чаў ба раць бу з не пры ем-
ны мі па ха мі ў пад' ез дах до ма ад 
за бі тай ка на лі за цыі яшчэ ў 2010 
го дзе. На па чат ку праб ле мы спіс-
ва лі ся на ка му ні ка цыі, якія дрэн на 
пра цу юць і праз гэ та за бі ва юц ца, 
на смец цеп ра вод, які на ма га лі ся 
пра мы ваць час цей. У пад ва ле на 
кож най тру бе ўста на ві лі рэ ві зіі — 
ін жы нер ныя пры ста са ван ні, якія ў 
вы пад ку за со ру не да зва ля юць ад-
хо дам ка на лі за цыі па ды мац ца па 
тру бе на пер шы па верх да жыль-
цоў. Ад нак лік ві да ваць праб ле му 
цал кам так і не ўда ло ся.

— Ця пер, ка лі за бі ва юц ца ка-
му ні ка цыі, ва да і бруд з іх скі ру-
юц ца ў пад вал праз ад вод ную 

труб ку. Так бу дуць мен шыя стра-

ты для ма ё мас ці, чым ка лі б гэ та 

ўсё па ды ма ла ся ў жыл лё. Ра ней 

веч на бы ло ўсё за лі та ў пад ва ле 

— за раз тут мож на ў туф лях ха-

дзіць, — па дзя ліў ся стар шы ня. —

Тым не менш за со ры з'яў ля юц-

ца рэ гу ляр на. У нас з га рад ской 

ава рый най служ бай на ват да га-

вор за клю ча ны, каб мож на бы ло 

тэр мі но ва лік ві да ваць за бі ван не. 

Толь кі сё ле та іх ужо больш як 

20 ра зоў вы клі ка лі. Пры чым аў та-

ры гэ тых зда рэн няў — са мі ж на-

шы жы ха ры, якія ча мусь ці кі да юць 

ва ўні та зы ўсё, што за хо чуць.

Стар шы ня спра ба ваў да гру кац-

ца да сум лен ня ўлас ні каў, пі саў 

аб' явы, дзе тлу ма чыў, зда ва ла ся б, 

зра зу ме лыя рэ чы, — што смец-

 це нель га кі даць ва ўні таз. Ка лі ў 

до ме зды ма лі ква тэ ры ін ша зем-

цы, — на ват на кі тай скую мо ву 

пе ра кла даў, бо ба яў ся, мо жа, не 

ра зу ме юць. Пра пам пер сы асоб на 

ўдак лад няў, што яны ў ва дзе не 

рас тва ра юц ца. Усё дар ма.

Кры ху да па маг ло, ка лі па чаў пі-

саць ліч бы з коль кас цю вы пад каў 

за бі тай ка на лі за цыі па кож ным з 

пад' ез даў. Улас ні кі пер ша га, дзе 
праб лем бы ло менш за ўсё, два 
га ды ўво гу ле не сме ці лі, каб лі дар-
ства пад тры маць. А пас ля ўзя лі ся 
за ста рое.

Да хо дзі ла да та го, што гід ра-
пра мыў кі, якія ро біць га рад ская 
ава рый ная служ ба, не да па ма-
га лі пры браць смец це выя засо-
ры. Не як на ма га лі ся зра біць гэ та 
17 (!) ра зоў, па куль атры ма ла ся 
на рэш це пра чыс ціць ка на лі за цыю 
з да па мо гай элект ра ме ха ніч най 

чыст кі, для ча го най ма лі ўжо пры-

ват ную служ бу.

— На схо дах я пра па ноў ваў 

пла ціць за ра бо ту жы ха рам та го 

пад' ез да, дзе зда рыў ся за сор. Не 

па га дзі лі ся. Пра цяг ва юць сме ціць і 

пла ціць за гэ та з улас най кі шэ ні, — 

ка жа ў рос па чы стар шы ня. — 

Як рас ка заць лю дзям пра эле-

мен тар ныя пра ві лы ка ры стан ня 

ўлас ны мі па мяш кан ня мі, у мя не 

больш ідэй ня ма. Вось і сён ня мы 

з ва мі га во рым, а ў мя не на до ме 

ёсць за бі тая ка на лі за цыя, дак лад-

на ве даю. Зда ва ла ся б, дро бязь, 

але ўсё на ша жыц цё скла да ец ца 

з дро бя зяў.

Смец цеп ра во ды 
за ва ры лі, 
а кан тэй нер да лё ка

За бі тая ка на лі за цыя, як ака за-

ла ся, зу сім не дро бязь, і з'яў ля ец-

ца праб ле ма, як пра ві ла, па дзвюх 

пры чы нах, ка жуць спе цы я ліс ты: 

праз не ахай насць жы ха роў ці ня-

пра віль нае ста но ві шча тру бы. Ка лі 

за сор па ста ян на ў ад ным мес цы, 

хут чэй за ўсё, праб ле ма ў ка му ні-

ка цы ях. А ка лі за бі ван не ўзні кае ў 

роз ных част ках тру ба пра во да, — 

гэ та, як пра ві ла, ві на жы ха роў, 

зна чыць, яны неш та пра піх ва юць 

ва ўні таз. Каб знай сці праб лем ны 

ўчас так, пры хо дзіц ца пра во дзіць 

тэ ле ін спек цыю — у тру бу за пус-

ка ец ца не вя ліч кі ма ні тор чык, які 

па каз вае ка на лі за цый ныя «вант-

ро бы».

— Зда ра ец ца, што грунт пра-

ся дае і част ка тру ба пра во да 

апус ка ец ца ні жэй. У мес цы пра-

гі бу збі ра юц ца ва да і бруд. Як 

вы нік — за сор. Каб гэ та не паў-

та ра ла ся, трэ ба ці тру бу вяр таць 

на мес ца, каб яна ля жа ла пра ма, 

ці ўво гу ле мя няць ка ва лак тру-

ба пра во да. Асаб лі ва гэ та да ты-

чыц ца чы гун ных ка му ні ка цый. 

Унут ры іх мо гуць ад слой вац ца і 
зу сім ма ле неч кія ме та ліч ныя ка-
ва лач кі, за іх бу дзе чап ляц ца бруд 
і ўтва раць за сор, — рас тлу ма чыў 
Мі ха іл ШУ БЯ НОК, кі роў ца пра-
мы вач най ма шы ны га рад ской 
ава рый най служ бы. — А ка лі 
з ка му ні ка цы я мі ўсё ў па рад ку, 
то ўтва рэн не за со раў за ле жыць 
толь кі ад лю дзей.

Су пра цоў ні кі ава рый кі ка жуць, 
што з га да мі сан тэх ніч ная сі ту а-
цыя ў ста лі цы ўсклад ня ец ца. Пры 
гэ тым у ста рых пя ці па вяр хо ві ках, 
дзе час цей за ўсё жы вуць па жы-
лыя лю дзі, па доб ныя праб ле мы 
зда ра юц ца не так час та. А ў да мах 
но вых, асаб лі ва там, дзе здым ныя 

ква тэ ры, уво гу ле жах, ка лі ўлас ні кі 

не со чаць за імі. Сё ле та служ ба 

ўпер шы ню су тык ну ла ся з тым, 
што ў Мін ску коль касць вы пад каў 

за бі тай ка на лі за цыі па вя лі чы ла ся 
ў ра зы.

— У вя лі кім го ра дзе ў лю дзей 
па ско ра ны рытм жыц ця, та му яны 
шу ка юць шля хі, як яго са бе спрас-
ціць, і зра біць леп шым і хут чэй-
шым. Адап ту юц ца, як мо гуць. Ка-
лі, на дум ку жыхароў, ад кі ды ма-
юць  кры ху вад кую кан сіс тэн цыю 
або змя шча юць у са бе хоць ней-
кую віль гаць, то мож на ўпіхнуць 
іх ва ўні таз, — упэў не ны Аляк-
сандр ЕРА ФЕ ЕЎ, ды рэк тар га-
рад ской ава рый най служ бы. — 
Смец цеп ра во ды за ва ры лі? А ча-
ла век прый шоў з пра цы, і яму 
ўжо прос та ля ні ва з 16-га па вер ха 
спус кац ца да кан тэй не раў. У леп-
шым вы пад ку ён вы ста віць па кет 
са смец цем за дзве ры.

Вось ня даў на ад ной ба бу лі 
спе цы я ліс ты ў кватэры пра чыс ці-
лі за сор ка на лі за цыі. Па каз ва юць 
ёй, што да ста лі лу пін не ад буль-
бы, агур кі пра кіс лыя, ка жуць, 
што так нель га ра біць. Жан чы на 
па слу ха ла, і толь кі яны ў дзве ры 
вы хо дзіць, а ста рая ўжо на ступ ны 
па ке цік са смец цем ня се ў ту а лет. 
Ёй ка жуць: «Што ж вы ро бі це?!» 
А яна: «У мя не но гі ба ляць, я не 
ма гу інакш».

— Што толь кі не да ста ва лі мы 
з тру бы. Ін шы раз здзіў ля еш ся, 
як гэ та ўво гу ле маг лі ва ўні таз 
пра пхнуць. Гэ та ж трэ ба бы ло 
сі лу пры мя ніць, каб прай шло, —
дзе ліц ца Ба рыс СА ЎРЫЦ КІ, кі-
роў ца пра мы вач най ма шы ны 
са ста жам амаль у 40 га доў. — 
Уні таз рэ аль на вы ка рыс тоў ва юць 
за мест смет ні цы. Толь кі ма ла хто 
ве дае, што не толь кі вя лі кія ка-
вал кі ад хо даў за бі ва юць ка на лі-
за цыю. Тыя ж пла валь ныя пу зы-
ры ры бы, што зда юц ца ма лень-
кі мі, у тру ба пра вод зе на дзьму ва-
юц ца і спы ня юц ца ў ка на ле.

А быў вы па дак, што і ка ця нят 
знай шлі, якіх спус ці лі ва ўні таз 
ней кія гас па да ры-не лю дзі.

Без гас па дар часць — 
ад бес па ка ра нас ці

Ава рый ная служ ба пра цуе 
круг ла су тач на ў ча ты ры зме ны. 
У ра бо чыя га дзі ны з па ня дзел-
ка па пят ні цу — дзеліць будні з 
камунальнымі службамі. Па вы-
хад ных ава рый ка — адзі ны сро дак 
да па мо гі.

Пры гэ тым шмат на ра кан няў, 
што ава рый ку пры хо дзіц ца доў га 
ча каць, і на ват ка лі яна з'яў ля ец ца, 
спе цы я ліс ты прос та пе ра кры ва-
юць ва ду.

— Перш-на перш мы вы яз джа-
ем у ква тэ ры з за ліц цём, ка лі іс нуе 
па гро за на ня сен ня ма тэ ры яль най 
шко ды. На гэ та нам да ец ца 30 хві-
лін. Ка лі ў пад ва ле ця чэ, сан тэх-
ніч ная бры га да пе ра кры вае ва ду, 
а ка лі зва рач ны экі паж вы зва ля-
ец ца з па пя рэд ня га мес ца пра цы, 
ён зай ма ец ца вы ра шэн нем на-
ступ най праб ле мы, — ад каз вае 
на гэ та Ана толь ЛЯХ, на чаль нік 
зме ны. — Ад нак жы хар не мо жа 
вы зна чыць, на коль кі сі ту а цыя кры-
тыч ная, та му зда ра юц ца і ка зу сы. 
Вы клі ка юць на за ліц цё пад ва ла, а 
там нех та кран ад крыў і з яго ва да 
ця чэ. На шы сан тэх ні кі прос та яго 
за кры ва юць. Ці пра за ліц цё ква тэ-
ры па ве дам ля юць, а там на сто лі 
дзве кроп лі ві сіць. А ў гэ ты час не-
дзе са праўд ная праб ле ма.

У но вых да мах, дзе на ват яшчэ 
не жы вуць лю дзі, праб лем так са-
ма ха пае.

— Бу даў ні чыя су ме сі, якія ня-
дбай ныя ра монт ні кі злі ва юць ва 
ўні таз, за сты ва юць. І гас па дар, які 
пас ля за се ліц ца, мо жа на ват не 
ве даць аб праб ле ме. Час та пры хо-
дзіц ца но выя ка му ні ка цыі мя няць 
праз гэ та і све жы ра монт ла маць, 
ка лі не маг чы ма да брац ца інакш 
да тру бы, — да дае спе цы я ліст.

У шмат па вяр хо вых да мах і на-
ват жыл лі ў пяць па вер хаў вы зна-
чыць і па ка раць ві на ва та га ў ства-
рэн ні за со ру не маг чы ма. Ён мо жа 
ўтва рыц ца па між трэ цім і дру гім 
па вер ха мі, але гэ та не зна чыць, 
што смец це не ссу ну ла ся ўніз з 
сё ма га.

Да рэ чы, стан між па вяр хо вых 
труб, якія пра хо дзяць па ква тэ ры, 
па він ны раз на паў го да пра вя раць 
ка му наль ныя служ бы і, ка лі трэ ба, 
ачышчаць іх ад тлушчавых і іншых 
адкладаў, каб пе рад ухі ліць маг чы-
мыя ава рыі. Част ка ка му ні ка цый у 
жыл лі пас ля ўвод ных вен ты ляў — 
зо на ад каз нас ці жы ха роў. Ка лі 
неш та зда рыц ца тут, за ме ну бу-
дзе аплач ваць улас нік.

Без гас па дар часць лю дзей — ад 
бес па ка ра нас ці, упэў не ны ды рэк-
тар ава рый най служ бы. Ка лі вы-
езд бры га ды аплач вае аб слу го вая 
ар га ні за цыя і на ват са мі ўлас ні кі, 
кан крэт на ві на ва та га ўсё роў на не 
ад шу каць. Та му і пра цяг ва юць ка-
рыс тац ца ма ё мас цю па прын цы пе 
«што ха чу, тое і раб лю».

Як ска за лі ў Мін жыл кам га се, 
згод на з за ко нам аб су мес ным 
до ма ўла дан ні, іс нуе ты па вы да-
га вор аб слу гоў ван ня, дзе пра ду-
гле джа на бе раж лі вае стаў лен не 
да ма ё мас ці. Ад нак га вор ка ідзе 
пра агуль ную шко ду. Пры цяг нуць 
лю дзей да ад каз нас ці за ня пра-
віль нае ка ры стан не ка на лі за цы яй 
не маг чы ма.

За ста ец ца толь кі па ціс каць пля-
чы ма: на вош та жы ха ры га дзяць у 
пра мым і пе ра нос ным сэн се і са бе, 
і су се дзям. А мо жа, нех та, пра чы-
таў шы, па знае ся бе...

Іры на СІ ДА РОК



Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

УНІ ТАЗ 
ЗА МЕСТ СМЕТ НІ ЦЫ

Што і ча му кі да юць жы ха ры ў ка на лі за цыю

БудпляцоўкаБудпляцоўка  

ЗЯ МЕЛЬ НЫ
КА ВАР ДАК?
Па за ка на даў стве гра ма дзя нін, 
які мае па трэ бу ў жыл лі, па ві нен 
па бу да ваць дом на пра ця гу трох 
га доў пас ля атры ман ня ўчаст ка. 
Ка лі ж гэ та не ад бы ло ся, учас-
так за бя руць і пра да дуць праз 
аў кцы ён. Гэ та ага вор ва ец ца ва 
Ука зе Прэ зі дэн та № 87. Але не 
заў сё ды вы кон ва ец ца.

У КДК Ма гі лёў скай воб лас ці звяр-

ну ла ся жан чы на, якая на бы ла та кі 

«пра тэр мі на ва ны» ўчас так. Ін шы мі 

сло ва мі, тры га ды, ад пу шча ныя па-

пя рэд ня му ўла даль ні ку на бу даў ніц-

тва до ма, ужо скон чы лі ся. За мест 

та го, каб кан фіс ка ваць гэ ты ўчас так 

у ра ней ша га гас па да ра і пра вес ці яго 

праз аў кцы ён, Ма гі лёў скі рай вы кан-

кам пры няў ра шэн не да зво ліць но-

вай прэ тэн дэн цы рас па чаць пра ект-

на-по шу ка выя ра бо ты, знес ці за кан-

сер ва ва ную не за вер ша ную бу доў лю 

і па бу да ваць са бе жы лы дом. І толь кі 

пас ля та го, як но вая гас па ды ня ўчаст-

ка ачыс ці ла яго і па ча ла ўзво дзіць 

жыл лё, сель вы кан кам па ве да міў ёй 

аб кан фіс ка цыі зя мель на га ўчаст ка.

— Пры пра вер цы Буй ніц ка га і 

Па шкаў ска га сель вы кан ка маў ра зам з

гру бей шы мі па ру шэн ня мі зя мель на га 

за ка на даў ства вы яў ле на сіс тэ ма тыч-

нае не вы ка нан не імі і служ ба мі Ма гі-

лёў ска га рай вы кан ка ма функ цый па 

кант ро лі за вы ка ры стан нем зя мель і 

бу даў ніц твам ін ды ві ду аль ных жы лых 

да моў, — па ве да мі ла на чаль нік ад-

дзе ла кант ро лю дзярж ма ё мас ці 

і вы ка ры стан ня зя мель Ка мі тэ та 

дзярж кант ро лю Ма гі лёў скай воб-

лас ці Тац ця на ДЗІ МІ ДЗЮК. — На 

пра ця гу 2016—2017 га доў вы яў ле на 

90 гра ма дзян, якія не ўкла лі ся ў аба-

зна ча ныя тэр мі ны бу даў ніц тва, чым па-

ру шы лі пер шы пункт Ука за № 87. Пры 

гэ тым сель вы кан ка мы не пры мя ня лі 

да па ру шаль ні каў пра ду гле джа ныя за-

ко нам за ха ды — «не за вер ша нае» не 

ацэнь ва лі, зя мель ныя ўчаст кі не кан-

фіс коў ва лі. Пас ля ўмя шан ня Дзярж-

кант ро лю 44 ча ла ве кі ўсё ж да бу да ва лі 

свае да мы. Ас тат нія па-ра ней ша му не 

спя ша юц ца. Як і сель вы кан ка мы — з 

пры няц цем мер па кан фіс ка цыі ў іх 

участ каў. І гэ та пры тым, што ў Ма гі-

лёў скім ра ё не кошт ад на го та ко га на-

дзе ла да ся гае вась мі ты сяч до ла раў. 

Ма гі лёў скі рай вы кан кам яшчэ ў снеж ні 

мі ну ла га го да пра ін фар ма ваў, што збі-

ра ец ца за браць тры ўчаст кі. Але да 

сён няш ня га дня Ма гі лёў скае агенц тва 

па дзярж рэ гіст ра цыі і зя мель ным ка-

даст ры не зра бі ла іх ацэн ку.

— Боль шасць па ру шэн няў зя мель-

на га за ка на даў ства аб умоў ле на бяз-

дзей нас цю кан крэт ных ра бот ні каў 

вы кан ка маў і сла бым кант ро лем за 

вы ка нан нем за ка на даў ства з бо ку ад-

па вед ных служ баў, — кан ста та ва ла 

Тац ця на Дзі мі дзюк. — На спе ла не-

аб ход насць рас пра цоў кі пра грам на га 

комп лек су, які да зво ліць ажыц цяў ляць 

апе ра тыў ны кант роль за вы ка ры стан-

нем зя мель ных участ каў. Па куль ад-

дзе лы ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва рай вы-

кан ка маў не ва ло да юць ін фар ма цы яй 

пра коль касць жыл ля, якое бу ду ец ца 

гра ма дзя на мі ў ін ды ві ду аль ным па рад-

ку, нар ма тыў ныя тэр мі ны яго бу даў ніц-

тва, а так са ма кан сер ва цыю.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Бу даў ні чыя ад хо ды, кал гот кі, дзі ця чыя цац кі, пам пер сы... 
Гэ та пры клад ны і да лё ка не поў ны пе ра лік рэ чаў, якія жы ха ры 
ад на го са ста ліч ных ка а пе ра ты ваў спус ка юць ва ўлас ныя 
ўні та зы. Праз та кі «гас па дар чы» па ды ход ка на лі за цыю трох 
пад' ез даў за во сем га доў пра чы шча лі больш за 300 (!) ра зоў. 
Ка лі не спраў ля лі ся сан тэх ні кі, да лу ча ла ся ава рый ная служ ба, 
а сем ра зоў за каз ва лі на ват элект ра ме ха ніч ную чыст ку 
(кошт па слу гі — больш як 400 руб лёў). Пры чым усё за срод кі 
са міх жа ўлас ні каў. Ад нак гэ та не пе ра шка джае лю дзям 
пра цяг ваць вы ка рыс тоў ваць уні та зы за мест смет ні цы. Больш 
за тое, аказ ва ец ца, гэт кім жа чы нам дзей ні ча юць мно гія 
жы ха ры ін шых да моў. Ледзь ве не ўсё іх бы та вое смец це: 
кост кі, лу пі ны, пра кіс лыя гур кі, ану чы, плас ты ка выя бу тэль кі — 
па глы нае ўні таз. А ёсць ква тэ ры, дзе ўво гу ле не ве да юць, што 
та кое вяд ро для смец ця.

«Пас ля ўмя шан ня 
Дзярж кант ро лю 44 ча ла ве кі 
ўсё ж да бу да ва лі свае да мы. 
Ас тат нія па-ра ней ша му 
не спя ша юц ца. 
Як і сель вы кан ка мы — 
з пры няц цем мер 
па кан фіс ка цыі ў іх участ каў».

«Уні таз рэ аль на 
вы ка рыс тоў ва юць за мест 
смет ні цы. Толь кі ма ла 
хто ве дае, што не толь кі 
вя лі кія ка вал кі ад хо даў 
за бі ва юць ка на лі за цыю. 
Тыя ж пла валь ныя пу зы ры 
ры бы, што зда юц ца 
ма лень кі мі, у тру ба пра вод зе 
на дзьму ва юц ца і спы ня юц ца 
ў ка на ле».


