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Яшчэ ад на праб ле ма — да рож нае 
па крыц цё. Апош ні раз ву лі ца ў па сёл ку 
ас фаль та ва ла ся ў 2013 го дзе. Але, па-
коль кі мы па сял ко вы вы кан кам, ар ты ку ла 
рас хо даў на доб ра ўпа рад ка ван не ня ма. 
У Івян цы ёсць учас так ра ён на га ўні тар-
на га прад пры ем ства «Ва ло жын ская ка-
му наль ная гас па дар ка», — там і аку му-
лю юц ца ўсе срод кі на гэ тую спра ву, якія 
вы дзя ля юц ца з ра ён на га бюд жэ ту.

Ле тась су тык ну лі ся з ад сут нас цю сва-
бод ных зя мель для ін ды ві ду аль най жыл-

лё вай за бу до вы. Та му ця пер ідзе ра бо та 
па змя нен ні ге не раль на га пла на за бу до вы 
га рад ско га па сёл ка. Спра ва ў тым, што ў 
ме жы па сса ве та ўклю ча ны зем лі, якія ма-
юць сель ска гас па дар чае пры зна чэн не, і 
вы вес ці іх з ка ры стан ня мож на толь кі са 
зго ды кі раў ні ка дзяр жа вы... Та му і бы ло 
пры ня тае ра шэн не ўшчыль ніць зо ну ін ды-
ві ду аль най за бу до вы, пас ля ча го атры ма-
ла ся да дат ко ва ча тыр нац цаць зя мель ных 
участ каў. Па дру гой зо не пы тан не яшчэ ў 
ста дыі вы ра шэн ня.

— У мі ну лым го дзе мы пра да лі два 
ўчаст кі на аў кцы ё не. Але су ма за рэа лі за-
цыю ака за ла ся не вя лі кая — ка ля 7 ты сяч 

руб лёў. Каб раз гар нуц ца, не да стат ко ва. 
Між тым у нас ужо ўзні кае праб ле ма са 
шмат ква тэр ны мі да ма мі, якіх на ліч ва ец ца 
ка ля трыц ца ці. Ім не аб ход ны ка пі таль ны 
ра монт — да хаў, ды ма хо даў, бо гэ тым бу-
дын кам ка ля 40 га доў. А ў цэнт ры ў пя ці-
па вяр хо ві ку ха це ла ся б пра вес ці цеп ла вую 
рэ абі лі та цыю або хоць бы пры вес ці яго ў 
больш эс тэ тыч ны вы гляд, — ка жа Тэ рэ са 
Ліп ніц кая.

У Івян цы пра жы вае 5140 ча ла век. Гэ тая 
ліч ба апош нім ча сам тры ма ец ца пры бліз-
на на ад ным уз роў ні — не вя лі кі плюс або 
мі нус. У асноў ным на сель ніц тва па вя ліч ва-
ец ца за кошт знеш няй міг ра цыі. Апош нім 
ча сам усё больш мін чан куп ля юць тут да-
мы. Ня даў на з Мін ска на ву лі цу Каст рыч-
ніц кую пе ра еха ла сям'я з дзець мі. Ка жуць, 
што ў га рад ку ці ха, спа кой на, раз ме ра на. 
У той жа час да ста лі цы не да лё ка.

У Івян цы лю дзі жы вуць друж на, па ва-
жа ю чы лю бое ве ра выз нан не: і пра ва слаў-
ныя, і ка то лі кі. Так скла ла ся, што ка то лі каў 
больш, ка ля 80 %. Мно гія сем'і зме ша ныя, 
ад зна ча юць і пра ва слаў ныя, і ка та ліц кія 
свя ты. У па сёл ку два кас цё лы — Свя то га 
Мі ха і ла Ар хан ге ла, які на зы ва юць у на-
ро дзе Бе лы, і Свя то га Аляк сея (Чыр во ны), 

а так са ма пра ва слаў ная царк ва пра па-
доб най Еф ра сін ні По лац кай. Сё ле та на-
ста я цель гэ та га хра ма, про та і е рэй Вік тар 
Пе ра гу даў быў уз на га ро джа ны прэ мі яй 
«За ду хоў нае ад ра джэн не». Ай цец Вік тар 
ства рыў Дом мі ла сэр нас ці «Вік то рыя» ў 
вёс цы Праль ні кі, дзе кла по ціц ца аб дзе-
цях-ін ва лі дах Івя нец ка га до ма-ін тэр на-
та. Па пер шай аду ка цыі ён мас так, і ўжо 
двой чы ў па сёл ку ар га ні зоў ваў з Са юзам 
мас та коў між на род ны пле нэр «Свя тасць 
зям лі бе ла рус кай».

...Ка лісь ці ў Івян цы пра ца ва ла больш 
за дзе сяць роз ных пра мыс ло вых прад-
пры ем стваў. Не ўсім уда ло ся вы жыць, на 
не ка то рых знач на па гор шы ла ся сі ту а цыя. 
На прык лад, на кан ды тар скай фаб ры цы 
«Ів кон» ра ней пра ца ва ла 500 ра бот ні каў, 
ця пер за ста ло ся ка ля 160. На ўвесь бы лы 
Са вец кі Са юз ка лісь ці гры меў «Івя нец кі за-
вод мас тац кай ке ра мі кі», а сён ня тут пра-
цуе 30 ча ла век. Та му мно гія з мяс цо вых 
жы ха роў ез дзяць на ра бо ту ў Мінск і дзя-
ку юць пры ват на му прад пры маль ні ку, які 
ад крыў ад па вед ныя рэй сы марш рут ных 
аў то бу саў — у ста лі цу мож на да брац ца хут-
ка і з кам фор там.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Царква Святой Ефрасінні.

Апош нім ча сам, пас ля рэ ар га-
ні за цыі ад мі ніст ра цый ных адзі-
нак, у склад сель са ве та ўвай шло 
50 на се ле ных пунк таў. Мно гія з 
іх да во лі ад да ле ныя ад цэнт ра, 
у не ка то рых за ста ло ся лі та раль-
на па не каль кі жы ха роў. Усіх да-
во дзіц ца на вед ваць, пра вя раць 
стан па жар най бяс пе кі, гу та рыць, 
пе ра кон ваць, а зда ра ец ца, пры-
маць не ад клад ныя ме ры рэ ага-
ван ня.

Жы хар ка вёс кі Не сця ры На-
дзея Хваль ко су стрэ ла Аляк санд-
ра Ле а ні да ві ча як свай го доб ра га 
зна ё ма га. Ін спек тар бы ваў у яе не 
раз. Ме на ві та па яго пра па но ве 
ў ха це ба бу лі ў мі ну лыя га ды за 
кошт ра ён на га бюд жэ ту за мя ні лі 
элект ра пра вод ку, ад ра ман та ва-
лі ды ма ход. У прын цы пе жыл лё 
за раз у бяс печ ным ста не, апа вя-
шчаль нік спраў ны, пры рас паль-
ван ні пе чы гас па ды ня за хоў вае 
пра ві лы, кан ста туе су пра цоў нік 
МНС. За ста ец ца спа дзя вац ца на 
тое, што пен сі я нер ка не за бу-
дзец ца, на прык лад, свое ча со ва 
за крыць печ, а так са ма ба бу лю 
не пад вя дзе стан зда роўя ў цэ-
лым.

Яшчэ ле тась су пра цоў нік МНС 
ра зам са стар шы нёй сель ска га 
Са ве та за во дзі лі раз мо ву пра тое, 
што па жы лой жан чы не ня дрэн на 
бы ло б пе ра брац ца на зі му ў ад-
па вед ную ўста но ву, на прык лад, 
у баль ні цу сяст рын ска га до гля ду. 
"Ска жам, вый шлі вы па дро вы, 
па сліз ну лі ся, упа лі, — агуч ва-
лі служ бо выя асо бы най гор шы 
з маг чы мых сцэ на ры яў, — і ка го 
ча каць: па куль паш то вы ра бот нік 
прый дзе, які раз у ме сяц пры но-
сіць пен сію?" Жы хар ка Не сця роў 

га ва ры ла ў ад каз: маў ляў, усе 
пад Бо гам хо дзім, але ж ча ла ве ку 
ўлас ці ва спа дзя вац ца на леп шае. 
А най ле пей па жы ло му ўсё роў на 
ў сва ёй ха це. Гэ та зна чыць, што 
праз ней кі час Не сця ры зноў ста-
нуць ад ра сам на вед ван ня ін спек-
та ра на гля ду і пра фі лак ты кі.

А вось Ні на Борт нік з ху та ра, 
які ад но сіў ся да вёс кі Кі ся лі, пе-
ра бра ла ся ў Воль наў скую баль-
ні цу сяст рын ска га до гля ду. У яе 
сі ту а цыя бы ла зу сім скла да ная. 
Ба буль ка пра жы ва ла на ху та ры, 
да яко га да брац ца мож на бы ло 
толь кі ле там ды зі мой, ка лі ста яць 
ма ра зы. У даждж лі вае на двор'е, 
раз вод дзе да ро гу фак тыч на пад-
топ лі ва ла. Ха та гас па ды ні, да во-
лі ста рая і не да гле джа ная, зу сім 
не тры ма ла цяп ло. Печ ку ба бу ля 
па лі ла ўзім ку цэ лы мі дня мі, што 
су пя рэ чы ла па жар най бяс пе цы, 
а ста рыя ва тоў кі, які мі яна ўцяп-
ля ла дзве ры, ма ла да па ма га лі. 
Та му пе ра езд пен сі я нер кі ў са цы-
яль ную ўста но ву з'я віў ся адзі на 
пра віль ным вый сцем.

Аляк сандр Ка валь чук ад зна-
чае, што мно гія па жы лыя лю дзі 
вель мі доб ра зыч лі ва ста вяц ца да 
па доб ных пра ве рак, дзя ку юць, 
што да іх зай шлі і пра ве да лі. Ін-
шыя, энер гіч ныя яшчэ пен сі я не-
ры аль бо баць кі шмат дзет ных 
ся мей стваў, мо гуць вы ка зац ца 
скеп тыч на: маў ляў, якая ка рысць 
з апа вя шчаль ні ка, ён жа па жар 
не па ту шыць, на ват у служ бу "101" 
не па тэ ле фа нуе. Та ды ін спек тар 
доў га і пад ра бяз на да во дзіць 
гра ма дзя нам, што ў ХХІ ста год-
дзі маг чы ма па ста віць і та кія 
пры бо ры. На прык лад, аб ста ля-
ваць дом па жар най сіг на лі за-

цы яй, та ды сіг нал пра ўзга ран не 
па сту піць ад ра зу на пульт МНС. 
Мож на і аў та ном ную сіс тэ му па-
жа ра ту шэн ня за мо віць, ка лі ца на 
пы тан ня для до ма ўла даль ні ка не 
з'яў ля ец ца праб ле май. А ка лі ня-
ма ліш ніх ты сяч до ла раў, то не 
вар та іг на ра ваць ма лень кі пры-
бор — апа вя шчаль нік, функ цы яй 
яко га заў сё ды бы ло раз бу дзіць 
ча ла ве ка, які спіць. І на ра хун ку 
ме на ві та гэ та га не муд ра ге ліс та га 
апа ра та ўжо дзя сят кі вы ра та ва-
ных жыц цяў у на шай кра і не.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Ка-
валь чу ка, сё лет няе на вед ван не 
да моў шмат дзет ных сем' яў па-
ра да ва ла. Фак тыч на ні я кіх па ру-
шэн няў пра ві лаў па жар най бяс-
пе кі не бы ло вы яў ле на. Баць кі 
та кіх сем' яў лю дзі ад каз ныя, 
пад трым лі ва юць не аб ход ны 
па ра дак. На сён няш ні дзень ні-
вод ная з сем' яў, якія пра жы ва-
юць на тэ ры то рыі сель са ве та, не 
пры зна ная са цы яль на-не бяс печ-
най. Ра ней та кія бы лі, ус пом ніў 
Аляк сандр Ле а ні да віч і ад зна чыў, 
што гэ тая ме ра ака за ла ся да во-
лі дзейс най. Ін спек тар у скла дзе 
ад па вед ных ка мі сій пра вя раў 
ме на ві та свае пы тан ні і на зі раў, 
як вы праў ля юц ца праб лем ныя 
баць кі. Яны ра бі лі ра мон ты, ра-

ман та ва лі пе чы і ды ма хо ды, вы-
кон ва лі прад пі сан ні са цы яль ных 
і пе да га гіч ных ра бот ні каў. І ў 
вы ні ку бы лі зня тыя з улі ку. Та кім 
чы нам, дзе ці за ста лі ся ў сем' ях, 
да якіх апош нім ча сам не ўзні кае 
асаб лі вых пы тан няў.

Стар шы ня Га ра дзі шчан ска-
га сель ска га Са ве та дэ пу та таў 
Аляк сандр АНІ КЕ ВІЧ ад зна чае, 
што па пы тан нях су праць па-
жар най бяс пе кі яны пра цу юць у 
цес най звяз цы з су пра цоў ні ка мі 
МНС, а так са ма з тры ма ўчаст-

ко вы мі. Мі лі цы я не ры пры на вед-
ван ні гра ма дзян так са ма звяр та-
юць ува гу на пра вод ку ды пе чы.

— Па коль кі ў склад сель са ве та 
ўва хо дзіць 50 на се ле ных пунк таў, 
дзе пра жы вае больш за пяць ты-
сяч ча ла век, а па ра мет ры тэ ры та-
ры яль най адзін кі скла да юць 32 на 
18 кі ла мет раў, то не заў сё ды вы-
па дае на вед ваць до ма ўла дан ні 
цэ лай ка мі сі яй, — га во рыць стар-
шы ня сель вы кан ка ма. — Каб да-
ехаць да кож на га до ма ўла дан ня, 
да во дзіц ца ажыц цяў ляць так зва-
ныя рэй ды па ад ным. Ды за тое, 
на прык лад, ле тась па бы ва лі ва 
ўсіх без вы клю чэн ня 2300 до ма-
ўла дан нях. Асаб лі вая ўва га ўдзя-
ля ец ца адзі но кім і тым, якія адзі-
но ка пра жы ва юць, іх ад па вед на 

64 і 194. Ска жам, у вёс цы Ба гу шы 
жы ве пен сі я нер, які не лі чыц ца 
адзі но кім. Але дзе ці яго аб ста-
ля ва лі ся ў Ра сіі, на ма лой ра дзі-
ме бы ва юць рэд ка. Сам па жы лы 
ча ла век не мо жа ад ра ман та ваць 
печ. Та му сель вы кан кам шу кае 
маг чы мас ці да па маг чы. Ужо да-
сяг ну тая да моў ле насць з ад ной 
ар га ні за цы яй, каб яе спе цы я ліс ты 
зра бі лі ўка за ную ра бо ту на ўмо-
вах спон сар скай да па мо гі.

Яшчэ Аляк сандр Мі ка ла е віч 
па дзя ліў ся дум кай на конт та го, 
якое вя лі кае зна чэн не ма юць 
ін ды ві ду аль ныя гу тар кі на тэ му 
бяс пе кі. Зда ец ца, усе ве да юць, 
што ку рыць у па сце лі не бяс печ-
на. Ды, аказ ва ец ца, на гад ваць 
кур цам аб гэ тым трэ ба, ні бы ма-
лод шым школь ні кам пра таб лі цу 
мно жан ня, што дня. Ужо сё ле та 
пры чы най па жа ру ў ад ным до-
ме ста ла бяс печ насць гас па да ра. 
Ме на ві та не за ту ша ная свое ча-
со ва цы га рэ та каш та ва ла жыл-
ля вяс ко ва му жы ха ру. За ку рыў 
і за дра маў. Пра чнуў ся ад та го, 
што га рыць па сцель. Па клі каў на 
да па мо гу су се да, ра зам з ім за-
ту шы лі ачаг. Так, пры нам сі, яны 
па лі чы лі. Але па коль кі па кой быў 
за дым ле ны, ды ха ла ся цяж ка, су-
сед за пра сіў гас па да ра пе ра на-
ча ваць у яго: маў ляў, за ноч ха та 
пра вет рыц ца... Раз бу дзі лі гас па-
да ра ра та валь ні кі, якія ту шы лі яго 
дом. А каб па пя рэ дзіць бя ду, уся-
го толь кі і трэ ба бы ло не ку рыць 
у лож ку...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Ба ра на віц кі ра ён.

ПА ЖАР НАЯ БЯС ПЕ КА

ГУ ТАР КА, 
ВАР ТАЯ АПА ВЯ ШЧАЛЬ НІ КА

Па жы лыя і адзі но кія вяс коў цы 
па-ра ней ша му з'яў ля юц ца гру пай ры зы кі

Сё лет няе на вед ван не 
да моў шмат дзет ных 
сем' яў па ра да ва ла. 

Фак тыч на ні я кіх 
па ру шэн няў пра ві лаў 
па жар най бяс пе кі не бы ло 
вы яў ле на.

Г
А ЛОЎ НЫ спе цы я ліст ін спек цыі на гля ду і пра фі лак ты кі Ба ра на віц ка га 
гар рай ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях Аляк сандр КА ВАЛЬ ЧУК 
ужо доб рае дзе ся ці год дзе ін спек туе Га ра дзі шчан скі сель са вет. 

Мно гіх на сель ні каў вё сак ве дае аса біс та, асаб лі ва тых гра ма дзян, якія 
скла да юць так зва ную гру пу ры зы кі. І пер шыя ся род іх — адзі но кія 
са ста рэ лыя лю дзі. Ім ця жэй за ўсё да гля даць хай са бе ня хіт рую хат нюю 
гас па дар ку і пад трым лі ваць жыл лё ў бяс печ ным ста не.

БУД НІ МА ЛО ГА ГО РА ДАБУД НІ МА ЛО ГА ГО РА ДА


