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МУ ЛЯ ЖЫ 
НЕ ДА ПА МО ГУЦЬ

Час цей за ўсё асноў ных 
пры чын для ўста ноў кі ві-
дэа ка мер дзве: аль бо дом 
толь кі зда дзе ны ў экс плу-
а та цыю, аль бо тут ня даў на 
зра бі лі ра монт. Па ра дак-
саль на, але, ка лі га вор ка 
за хо дзіць пра сіс тэ му ві дэа-
на зі ран ня, у пер шую чар гу 
лю дзі за дум ва юц ца не пра 
ўлас ную бяс пе ку, а пра ма-
ё масць. Што ж, та кую па зі-
цыю так са ма мож на зра зу-
мець: ма ла ка му спа да ба-
юц ца не цэн зур ныя над пі сы 
на сце нах, веч на рас кі да-
ныя па лес віч най пля цоў цы 
бу тэль кі і не да кур кі ці па хі, 
якіх хо чац ца ра шу ча па-
збя гаць. Пы тан не ў ін шым: 
прос та ўста ля ваць ка ме ры 
не да стат ко ва — хтось ці па-
ві нен пра гля даць ві дэа за-
пі сы. Най маць для гэ та га 
асоб на га ча ла ве ка (што для 
кож на га жы ха ра вы льец ца 
ў круг лень кую су му) уяў ля-
ец ца аб сурд ным. Пры му-
шаць ра біць гэ та су пра цоў-
ні каў ЖКГ — так са ма, бо та-
кія пра гля ды не ўва хо дзяць 
у іх аба вяз кі. А ка лі до ступ 
да ка мер бу дзе ва ўсіх, гэ та 
мо жа пе ра тва рыц ца ў ба-
ла ган, ды і за над та шмат 
ся мей ных та ям ніц ста нуць 
зда быт кам гра мад скас ці. 
За ста ец ца адзін ва ры янт — 
ча ла век, які зай ма ец ца кі-
ра ван нем до мам у цэ лым. 
У гэ тым вы пад ку шмат што 
за ле жыць ад яго іні цы я-
тыў нас ці, за ці каў ле нас ці 
і... па ва рот лі вас ці. Бо за пі-
сы з ка мер ві дэа на зі ран ня 
за хоў ва юц ца не бяс кон-
ца, звы чай на гэ ты пе ры яд 
скла дае ад не каль кі тыд няў 
да трох ме ся цаў.

Важ ным мо ман там з'яў-
ля ец ца і за каз аб ста ля ван-
ня — гэ та як раз той вы па дак, 
ка лі эка но мія мо жа вый сці 

бо кам. Са мыя «хіт рыя» 
ўста лёў ва юць му ля жы, але, 
па-пер шае, іх даволі цяж ка 
пры няць за са праўд ную тэх-
ні ку. Па-дру гое, на ват ка лі 
так ад бу дзец ца, да лё ка не 
заў сё ды на яў насць ка ме ры 
спы няе зла мыс ні ка. А «да-
ка заць» яго ві ну ў да лей-
шым плас ты ка выя му ля жы, 
на жаль, не здо ле юць. Ка лі 
пры ня та ра зум нае ра шэн не 
ўста ля ваць са праўд ныя ка-
ме ры, гнац ца за па ваб ны мі 
зніж ка мі так са ма на ўрад ці 

вар та — усё ж та кі гэ та 
ўкла дан не на мно гія га ды. 
На не да стат ко ва якас ным 
аб ста ля ван ні бы вае на ват 
праб ле ма тыч на вы зна-
чыць, муж чы на ці жан чы-
на на кад ры, а не тое, што 
раз гле дзець ры сы тва ру. 
А ка лі ка ме ры ўста ноў ле ны 
на ву лі цы, дык тым больш: 
вы тры маць змен лі выя ўмо-
вы на двор'я здоль ныя да лё-
ка не ўсе цу ды тэх ні кі. Каб 
аб ста ля ван не пра слу жы ла 
доў га, ка ме ра па він на быць 
за бяс пе ча на ка зыр ком, 
мець гер ме тыч ны кор пус 
і сіс тэ му па да грэ ву або са-
гра валь ны ка жух — так-так, 
і та кі бы вае.

СЦЕ НЫ МА ЮЦЬ 
ВУ ШЫ І... ВО ЧЫ

Да рэ чы, на ват ка лі вы 
ўпэў не ны, што ка ме ры 
па трэб ныя, до сыць скла-
да на зра зу мець, дзе ме на-
ві та іх за ма цоў ваць. Ка ля 
ўва хо ду ў пад' езд? Зра зу-
ме ла. Ка ля ліф та? На пер-
шым па вер се — дак лад на. 
А вось на ас тат ніх па вер-
хах? У два ры? Ад каз на 
апош няе пы тан не — хут-
чэй за ўсё, так. У по ле зро-
ку ка мер мо жа трап ляць 
дзі ця чая пля цоў ка, а ліш ні 
кант роль за дзець мі ні ко лі 
не пе ра шко дзіць. Акра мя 
та го, ві дэа на зі ран не да-
зво ліць вы ра шыць ня ма ла 
спрэч ных пы тан няў ся род 
аў та ўла даль ні каў. (Ня-
рэд ка бы вае, што су се дзі 

ў вуз кіх два рах дра па юць 
сва ёй ма шы най ін шую, не 
пры зна юц ца ў гэ тым, пра-
цяг ва юць мі ла ўсмі хац ца 
пры су стрэ чы.) Так са ма 
мож на бу дзе за клі каць да 
ад каз нас ці тых, хто пар ку-
ец ца на зя лё най зо не або 
па кі дае ма шы ну ў два ры, 
ку ды аб ме жа ва ны ўезд. 
Што да ты чыц ца ка мер на 
па вер хах, то тут шмат што 
за ле жыць ад ар га ні за цыі 
пра сто ры ўнут ры пад' ез да. 
Ка лі ня ма агуль на га бал-
ко на, а ўва ход у там бур 
за чы ня ец ца на за мок, то 
пры жа дан ні сэ ка но міць 
ка ме ры мож на і не ўста-

лёў ваць, асаб лі ва ў до ме, 
дзе менш за 20 па вер-
хаў, — інакш бу дзе цяж-
ка ва та пра са чыць «ча ла-
ве ка па ток».

Ка лі до ступ не па срэд на 
да за пі саў ёсць не ва ўсіх, 
то на зі раць у рэ жы ме ан-
лайн з лю бой кроп кі све ту 
за тым, што ад бы ва ец ца 
ва кол до ма, мо жа кож ны 
ах вот ны жы хар — да стат-
ко ва спам па ваць спе цы-
яль ную пра гра му са бе 
на тэ ле фон ці кам п'ю тар. 
І ўжо не трэ ба кож ны раз 
пад бя гаць да акна на гук 
ма шын най сіг на лі за цыі. 
Мож на, не ўста ю чы з ка-
на пы, па гля дзець, што 
ад бы ва ец ца, на эк ра не 
тэ ле фо на. Праў да, пы-
тан не пры ват на га жыц ця 
за ста ец ца ад кры тае...

У цэ лым, сіс тэ ма ві-
дэа на зі ран ня з прад ме та 
рас ко шы па сту по ва пе-
ра хо дзіць у раз рад што-
дзён нас ці. Ус пом ні це, 
яшчэ га доў 20 та му на ват 
да ма фон ная сіс тэ ма зда-
ва ла ся чымсь ці дзіў ным, а 
ця пер ёй асна шча ны прак-
тыч на 100 % усіх да моў у 
ста лі цы. Як прад каз ва юць 
спе цы я ліс ты, тое ж бу дзе 
і з ка ме ра мі ві дэа на зі ран-
ня, толь кі знач на хут чэй. 
У мно гіх но вых ра ё нах ужо 
на ват не пы та юц ца ў жы ха-
роў, што яны на конт гэ та га 
ду ма юць, — ка ме ры ўва хо-
дзяць у спіс аба вяз ко вых 
оп цый.

МЫ ВЕ ДА ЕМ, 
ХТО ПА ДРА ПАЎ 
АЎ ТА МА БІЛЬ

Ад нак, як вя до ма, не 
ўсё тое, што доб ра ў тэ о-
рыі, аказ ва ец ца та кім жа на 
прак ты цы. Та му да вы ба ру 
фір мы-пад рад чы ка вар та 
па ды сці вель мі грун тоў на. 
Інакш вас ча ка юць вы кі ну-
тыя на ве цер гро шы — ме-
на ві та так аха рак та ры за ва-
ла ўста ноў ку ка мер у сва ім 
до ме мін чан ка Та ма ра.

До му, які зна хо дзіц ца 
ў ня дрэн ным ра ё не, менш 
за дзе сяць га доў. Мі ну-
лай вяс ной на ўва хо дзе 
ў пад' ез ды і на ра гу до ма 
ўста ля ва лі ка ме ры. Па між 
са бой жы ха ры пы тан не не 
аб мяр коў ва лі — прад стаў-
нік ар га ні за цыі, якая гэ тым 
зай ма ец ца, прай шоў па 
пад' ез дах і з усі мі ах вот ны-
мі за клю чыў да га вор. Абы-
шла ся на він ка ў 80 руб лёў 
з ча ла ве ка, праў да, су ма 
апла ты бы ла па дзе ле на на 
пяць эта паў і ўклю ча ла ся 
ў жы роў ку. Ця пер за аб-
слу гоў ван не кож ны пла-
ціць пры клад на 2,5 руб ля 
ў ме сяц.

— Ня даў на быў ін цы-
дэнт з па дра па най ма шы-
най. Ка лі па пра сі лі за пі сы 
з ка мер, то ака за ла ся, што 
ад на з іх на огул не пра-
ца ва ла, бо ар га ні за цыя 
не пад трым лі ва ла яе ў 
нар маль ным ста не. Хоць 
зра біць гэ та бы ло нескла-
да на — яе па пра ві лі на на-
ступ ны ж дзень. Акра мя 
та го, ка ме ры ў пад' ез дах 
гля дзяць, гру ба ка жу чы, у 
пад ло гу: мож на ўба чыць 

толь кі ма лень кую пля цоў-
ку пе рад ува хо дам — там, 
дзе лес ві ца і лаў кі. Што 
да ты чыц ца ка ме ры на ра-
гу до ма, то яна не агля дае 
ма шы ны, якія вы яз джа юць 
і пры яз джа юць — бач ная 
толь кі ма лая част ка пар-
коў кі. Ка ра цей, у той спра-
ве з дра пі най ка ме ры не 
асаб лі ва да па маг лі — на 
вы нік паў плы ва лі ві да воч-
цы. Бы лі яшчэ ін цы дэн ты 
з аў та ма бі ля мі, але фір-
ма на ват не да ла за пі сы з 
ка ме ры, бо ў па цяр пе лай 
не бы ло да мо вы з іх ар-
га ні за цы яй, — рас каз вае 
Та ма ра.

А вось жы ха ры ад ной з 
но ва бу доў ляў у Ка мен най 
Гор цы но ва ўвя дзен нем за-
ста лі ся вель мі за да во ле ныя. 
Пад штурх ну лі іх на та кое 
ра шэн не не са мыя пры ем-
ныя зда рэн ні — ква тэр ныя 
кра дзя жы. Пы тан не аб ка-
ме рах уз ды ма ла ся і ра ней, 
але, як той ка заў, па куль 
сма жа ны пе вень не клю не... 
Як рас ка заў стар шы ня та-
ва рыст ва ўлас ні каў, фір му, 
якая зай ма ец ца ўста ноў кай, 
вы бі ра лі прак тыч на паў го-
да. Абы шлі ся 24 ка ме ры на 
ўва хо дах у пад' ез ды і ліф-
ты ра зам з уста ноў кай па 
50 руб лёў з ча ла ве ка — да-
лей шым аб слу гоў ван нем 
та ва рыст ва вы ра шы ла 
зай мац ца са ма стой на. Не-
ка то рыя жар ту юць, што 
ўкла дан ні ўжо аку пі лі ся. За 
паў го да за пі сы з ка мер да-
па маг лі вы зна чыць, хто па-
дра паў аў та ма біль, у пя ці 
вы пад ках. Ды і ў пад' ез дзе 
ста ла чыс цей: лю дзі са ро-
ме юц ца сме ціць.

Да рэ чы, ме на ві та ад сут-
насць чыс ці ні ў пад' ез дзе 
ста ла ад ной з пры чын уста-
ля ваць ка ме ры для жы ха-
роў до ма ў Зя лё ным Лу зе. 
Пас ля гэ та га свае па са ды 
па кі ну лі не каль кі май строў 
па тэх ніч ным аб слу гоў ван-
ні. Праў да, як ад зна ча юць 
ка му наль ныя служ бы, спо-
са баў кант ро лю якас ці па-
слуг, акра мя ка мер, і так 
да стат ко ва. Але гэ та доб ры 
сты мул для са міх жы ха роў 
па во дзіць ся бе больш свя-
до ма.

Да р'я КАС КО.

Ці па трэб ныя ў шмат па вяр хо ві ках ка ме ры ві дэа на зі ран ня?

На зі раць 
ў рэ жы ме 

ан лайн з лю бой 
кроп кі све ту за тым, 
што ад бы ва ец ца 
ва кол до ма, мо жа 
кож ны ах вот ны 
жы хар — да стат ко ва 
спам па ваць 
спе цы яль ную 
пра гра му.

ТЭХ НА ЛО ГІІ ПАЎ СЯ ДЗЁН НАС ЦІ

МОЙ ДОМ — МОЙ ДОМ — 
МАЯ КРЭ ПАСЦЬМАЯ КРЭ ПАСЦЬ

А
К ТЫЎ НА га ва рыць аб тым, што сіс тэ ма 
ві дэа на зі ран ня не аб ход на ва ўсіх ста ліч ных да мах, 
па ча лі не каль кі га доў та му. Мер ка ва ла ся, што 

вы дат кі па ўста ноў цы возь муць на ся бе жы ха ры, 
а ўтры ман не бу дзе за бяс печ вац ца са срод каў га рад ско га 
бюд жэ ту. Ад нак мяр ку е мых маш та баў пра ект не 
атры маў. Та му жы ха ры шмат па вяр хо вак (акра мя 
эліт най за бу до вы) пы тан не, па трэб на гэ та «ві дэа» ці не, 
вы ра ша юць са мі.


