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ЗРА БІ ЛІ 
ЎСЁ 

НЕ АБ ХОД НАЕ
З даў жні ка мі ад ра зу па чы на-

юць пра ца ваць ра ён ныя раз лі-
ко ва-да ве дач ныя цэнт ры: на ліч-
ва юць пе ню, звяр та юц ца да свая -
коў, ад праў ля юць па ве дам лен ні 
на хат нія тэ ле фо ны і па по шце, 
на вед ва юць не пла цель шчы каў 
ра зам з мі лі цы яй, па ве дам ля юць 
па стаў шчы кам пра не аб ход насць 
ад клю чэн ня па слуг і за яў ля юць 
роз ныя ха дай ніц твы.

Як ад зна чы лі ў фі лі яле «Адзі ны 
раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр Мін-
ска», што да ты чыц ца вы пад ку на 
ву лі цы Пля ха на ва, то спе цы я ліс-
ты цэнт ра зра бі лі са свай го бо ку 
ўсё не аб ход нае.

— Гэ та не пры ем ны мо мант — 
адзі но кія лю дзі, у якіх ня ма свая -
коў, у та кіх вы пад ках за ста юц ца 
кі ну тыя на во лю лё су. На шы су-
пра цоў ні кі не ма юць ін фар ма цыі 
пра пры ват нае жыц цё ўлас ні каў, 
і ме на ві та су се дзі — пер шыя, хто 
мо жа неш та за па до зрыць і па ве-
да міць пра гэ та ў пэў ныя служ-
бы, — лі чыць на чаль нік ад дзе ла 
па спаг нан ні дэ бі тор скай за-
па зы ча нас ці фі лі яла «Адзі ны 
РДЦ Мін ска» Эла ЛА ЗА РА ВА. — 
Яны ба чаць, як ча ла век за хо дзіць 
у пад' езд, мо гуць па чуць шум ці 
пах. Яны — пер шыя, хто мог «за-
біць у звон», па ве да міць, што 
даў но не ба чы лі гра ма дзян ку, 
што яе паш то вая скрын ка пе ра-
поў не на ка рэс пан дэн цы яй.

Спе цы я ліс ты ста ліч на га АРДЦ 
лі чаць, што іс ну ю чых мер уз дзе-
ян ня на гра ма дзян, якія ма юць 
за па зы ча насць па апла це ЖКП, 
сён ня да стат ко ва. Але не заў сё ды 
ха пае пэў на га ўзроў ню іх пры мя-
нен ня з бо ку ад па вед ных ар га ні-
за цый і дзяр жаў ных ор га наў.

— Мы лі чым, што на шы спе-
цыя  ліс ты здзейс ні лі ўвесь комп-
лекс мер, якія пра ду гле джа ны 
за ка на даў ствам. На вед ваць не-
пла цель шчы каў мы мо жам толь-
кі з прад стаў ні ка мі РУ УС, і мы не 
адзін раз на кі роў ва лі ім ліс ты з 
прось ба мі да па маг чы ў гэ тым пы-
тан ні. Акра мя та го, мы не ма ем 
пра ва спы ніць ака зан не па слуг, 
РДЦ не з'яў ля ец ца ар га ні за цы яй, 
якая іх ажыц цяў ляе, — тлу ма чыць 
Эла Мі ка ла еў на. — Мы так са ма 
на кі роў ва лі вы ка наў чыя ліс ты ў 
ра ён ны ад дзел пры му со ва га вы-
ка нан ня, не адзін раз звяр та лі ся 
да су пра цоў ні каў ЖЭУ і па стаў-
шчы коў, каб яны спы ні лі ака зан-
не па слуг. Спе цы я ліс ты не ад на-
ра зо ва ад праў ля лі па пя рэ джан ні 
пра ад чу жэн не ма ё мас ці ў ЖРЭА, 
спе цы я ліс ты яко га, у сваю чар гу, 
па він ны бы лі па ве да міць пра гэ та 
жан чы не і на кі ра ваць іск у суд.

Ад нак, ня гле дзя чы на ўсе 
дзе ян ні су пра цоў ні каў РДЦ, у 
ква тэ ры жан чы ны га рэ ла фа ер-
ка і бы ла ўклю ча на ва да. І вось 

ме на ві та тут у АДРЦ звяр та юць 
ува гу на тое, што яны зай ма юц ца 
вы ключ на раз лі кам, улі кам і на-
лі чэн нем апла ты па слуг.

— І ча му так зда ры ла ся, трэ ба 
пы таць не ў нас, а звяр нуц ца да 
су пра цоў ні каў Мін га за і Мінск-
во да ка на ла — як яны рэ ага ва лі 
на не ад на ра зо выя ліс ты з на ша га 
бо ку, — лі чыць спе цы я ліст.

УСЁ 
НЕ ТАК 

АД НА ЗНАЧ НА
Ка лі ж у РДЦ зра бі лі ўсё не аб-

ход нае, то ча му атры ма ла ся так, 
што ў ква тэ ры не вя до ма коль кі 
ча су га рэў газ і цяк ла ва да? Ча му 
так зда ры ла ся, у Мінск во да ка на-
ле мы да ве дац ца не змаг лі — спе-
цы я ліс ты ад мо ві лі ся ка мен та ваць 
сі ту а цыю. Той жа па зі цыі, па куль 
ідзе след ства, пры трым лі ва юц ца 
і ў Мін га зе. У ЖЭУ № 2 Ле нін ска га 
ра ё на Мін ска, спе цы я ліс ты яко-
га аб слу гоў ва юць дом, так са-
ма ад мо ві лі ся ад ка мен та ры яў і 
па пра сі лі звяр нуц ца ў ра ён ную 
ад мі ніст ра цыю. У пры ём най 
ды рэк та ра ЖРЭА, ку ды са слоў 
су пра цоў ні каў РДЦ бы лі ад праў-
ле ны па пя рэ джан ні аб ад чу жэн ні 
ма ё мас ці, па ве да мі лі, што іх ар-
га ні за цыя на ват не пра цуе з за па-
зы ча нас цю па апла це ЖКП з бо ку 
фі зіч ных асоб.

А вось у ад мі ніст ра цыі Ле нін-
ска га ра ё на, на ад ва рот, пай шлі 
на ад кры ты дыя лог і рас ка за лі, 
што ў ква тэ ры ўлас ні цы са праў ды 
га рэ ла фа ер ка, а ва да з'я ві ла ся 
ад та го, што змеш валь нік па цёк.

— Вы па дак не та кі прос ты, як 
на пер шы по гляд мо жа здац ца. 
Жы ха ры ква тэ ры зні зу па тэ ле-
фа на ва лі ў служ бу «115», ка лі 
ўба чы лі сля ды за лівання ў сва ім 
жы лым па мяш кан ні. І гэ та быў 
толь кі адзін вы па дак, ка лі су се-
дзі звяр ну лі ся да ка му наль ні каў 
на конт той ква тэ ры, — тлу ма чыць 
пер шы на мес нік кі раў ні ка ад-
мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на 
Мін ска Мі ка лай СТРОК. — Спе-
цы я ліс ты ЖЭУ ад ра зу ж вы еха лі 
на мес ца і пе ра кры лі ва ду ва ўсім 
пад' ез дзе, а пас ля га вор кі з су се-
дзя мі вы свет лі ла ся, што жан чы ну 
шмат ча су ні хто не ба чыў. І вось 
тут ужо на свой страх і ры зы ку кі-
раў ніц тва ЖЭУ вы ра шы ла ад чы-
ніць ква тэ ру ра зам са спе цы я ліс-
та мі РУ УС і РАНС. Дзвяр ны за мок 
быў за бла кі ра ва ны, і спе цы я ліс ты 
тра пі лі ў ква тэ ру праз пе ра ход ны 
люк су сед ня га бал ко на.

Але ж і ў та кім вы пад ку ні я-
кая служ ба не мае пра ва ад чы-
няць чу жую ква тэ ру — пры чы-
най мо жа стаць толь кі па гро за 
зла чын ства. Па за ка на даў стве, 
су пра цоў ні кі ЖЭУ па він ны бы лі 
пе ра крыць ва ду жы ха рам уся-
го пад' ез да і шу каць улас ні цу. 
А на пра ця гу гэ та га ча су су се дзі 
за ста ва лі ся б без па слу гі во да-
за бес пя чэн ня. Як ад зна чы лі ў 
ад мі ніст ра цыі, улас ні ца ква тэ-
ры яшчэ ў лю тым мі ну ла га го да 

аса біс та атрым лі ва ла паш то вае 
ад праў лен не ад ка мі сіі па ка ар-
ды на цыі ра бот па са дзей ні чан ні 
за ня тас ці на сель ніц тва, а вось 
ка лі яна па мер ла, вы свет ліць 
ужо след ства.

— Хто тут не да пра ца ваў, цяж ка 
ска заць ад на знач на. Ка лі ча ла век 
пэў ны час не пла ціць за па слу-
гі, то прад стаў ні кі ка му наль ных 
служ баў іх ад клю ча юць. На жаль, 
у та кіх да мах, як на Пля ха на ва, 
за пор ная ар ма ту ра зна хо дзіц ца 
ў ква тэ ры, а гэ та зна чыць, што 
ад клю чыць газ і ва ду мож на 
толь кі тра піў шы ту ды. До сту пу ў 
па мяш кан не не бы ло, як і пры-
бо раў улі ку на гэ тыя ві ды па слуг, 
та му жан чы не ад клю чы лі толь-
кі свят ло. Ня пра віль на ў гэ тым 
вы пад ку ві на ва ціць ЖЭУ, во да-
ка нал ці прад стаў ні коў Мін га за. 
У гэ тых служ баў ін шыя функ цыі — 
яны аб слу гоў ва юць жы лы фонд і 
аказ ва юць па слу гі, — лі чыць Мі-
ка лай Мі ка ла е віч. — Тое ж са мае 
да ты чыц ца і ЖРЭА — яны мо гуць 
толь кі да па маг чы спаг наць за па-
зы ча насць, яны не зай ма юц ца 
ад чу жэн нем ма ё мас ці. На мой 
по гляд, АРДЦ ця пер не пра ва-
мер на пе ра но сіць ад каз насць на 
ін шыя служ бы. Але ска заць, што 
яны ні чо га не ра бі лі, я не ма гу. 
Кож ная служ ба зра бі ла ўсё не-
аб ход нае.

І ка лі ЖЭУ і па стаў шчы кам па-
слуг да стат ко ва іх паў на моц тваў 
і яны вы ка на лі ў гэ тым вы пад ку 
ўсе свае не па срэд ныя аба вяз кі, 
то пэў ныя праб ле мы ў ра бо це з 
даў жні ка мі ўсё ж за слу гоў ва юць 
ува гі кам пе тэнт ных ор га наў.

— Хут чэй за ўсё та кое зда ры-
ла ся, та му што ні хто не меў пра ва 
ад чы ніць ква тэ ру з-за та го, што 
ўлас ні ца не пла ці ла за па слу гі. 
Зра зу ме ла, што праз гэ та ла-
мац ца ў жыл лё да ча ла ве ка так-
са ма па мыл ко ва, бо пры чы ны, 
што ён не пла ціць, мо гуць быць 
роз ныя. Маг ло б ака зац ца, што 
ча ла век па ехаў ад па чы ваць. Так, 
сён няш няя сіс тэ ма дак лад на па-
бу да  вана, але ча мусь ці мы вель-
мі мяк ка ад но сім ся да даў жні коў 
па слуг — ча ла век не пла ціць год, 
а мы ўга вор ва ем яго гэ та зра біць. 
Мо жа, трэ ба ў та кіх вы пад ках 
дзей ні чаць больш жорст ка? — 
лі чыць Мі ка лай Строк. — Больш 
уваж лі выя па він ны быць і ўлас-
ні кі. У ка мен та ры ях СМІ ўсё вы-
гля дае да во лі ад на бо ка — су се дзі 
ві на ва цяць роз ныя служ бы, ад-
нак ні хто не за дум ва ец ца, што ў 
гэ тых служ баў зу сім ін шыя функ-
цыі. Ні хто са спе цы я ліс таў не мо-
жа і не па ві нен ве даць, хто жы ве 
ў ква тэ ры. У до ме на Пля ха на ва 
су се дзі ве да лі, што ў жан чы ны 
не бы ло сва я коў, што ў яе бы-
лі схіль нас ці да пэў на га спо са бу 
жыц ця, які мог пры вес ці да та кой 
тра ге дыі. Трэ ба ра зу мець, што 
мы жы вём не ў ква тэ ры, а ў до-
ме. І ка лі вы ба чы це, што ва ша га 
су се да даў но ня ма, звяр ні це ся ў 
РДЦ, спы тай це, ці ёсць за па зы-
ча насць, звяр ні це ся ў РУ УС ці ў 
ра ён ную ад мі ніст ра цыю, ні хто не 
ад мо віц ца да па маг чы.

У сваю чар гу, у ГУ УС Мін гар-
вы кан ка ма ад зна чы лі, што лю дзі 
заў сё ды мо гуць звяр нуц ца да су-
пра цоў ні каў мі лі цыі, ка лі даў но 
не ба чы лі свай го су се да.

— Гэ та не аба вяз ко ва па він ны 
быць сва я кі. Лю бы ча ла век у лю-
бы час мо жа звяр нуц ца да нас 
на ну мар 102 ці да свай го ўчаст-
ко ва га ін спек та ра, каб па ве да-
міць пра тое, што даў но не ба чыў 
свай го су се да, што ёсць пры чы ны 
для тур бо ты, — тлу ма чыць на-
чаль нік ад дзе ла ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў ГУ УС Мін-
гар вы кан ка ма, ка пі тан мі лі цыі 
На тал ля ГА НУ СЕ ВІЧ. — Зда ра ец-
ца, што ўчаст ко ва га ін спек та ра не 
заў сё ды атрым лі ва ец ца знай сці 
на мес цы з-за ха рак та ру ра бо-
ты, та му ў Мін ску не так даў но 
з'я ві ла ся но ва ўвя дзен не — кож ны 
чац вер (з 17.00 да 20.00) у пунк-
це ахо вы па рад ку ін спек тар пры-
мае ад гра ма дзян адоз вы.

ШТО 
КА ЖУЦЬ 

ЭКС ПЕР ТЫ?
У кра і нах ЕС і Кі таі та кія пы тан-

ні вы ра ша юць зу сім інакш — аб'-
яд нан не ўлас ні каў мо жа вы му-
сіць даў жні ка пра даць сваю ква-
тэ ру ўжо пас ля та го, як ён іг на руе 
апла ту больш за два ме ся цы. Там 
не іс нуе РДЦ (усе раз лі кі агуль-
ных рас хо даў для кож на га до ма 
ро біць ме не джар-кі раў нік на 
год упе рад), а па стаў шчы кі для 
асоб ных улас ні каў мо гуць спы-
ніць ака зан не па слуг кроп ка ва, 
не за хо дзя чы ў ква тэ ру (у су час-
ных да мах пры бо ры ўлі ку ра дыё-
час тот ныя, з элект ра маг ніт ны мі 
кла па на мі). Член праў лен ня 
Між на род най аса цы я цыі 
ме недж мен ту не ру хо мас ці 
Ге надзь КА ЛЁ НАЎ ад зна чае, 
што, ня гле дзя чы на гэ та, там так-
са ма рап тоў на па мі ра юць адзі-
но кія лю дзі, у якіх ня ма сва я коў. 
На прык лад, у Аў стрыі і Гер ма ніі 
ся рэд няя коль касць жы ха роў у 
ква тэ ры на блі жа ец ца да ліч бы 
«адзін».

— Ня пла та за па слу гі не з'яў-
ля ец ца ін ды ка та рам тры во гі — 
ча ла век мо жа да ру чыць бан ку 
спіс ваць кож ны ме сяц гро шы 
са свай го пен сій на га ра хун ку на 
ка рысць аб' яд нан ня ўлас ні каў, 
і апла та бу дзе ажыц цяў ляц ца. 
Для вы клю чэн ня па доб ных вы-
пад каў і ў су вя зі са ста рэн нем 
на сель ніц тва ў Еў ро пе вы ка рыс-
тоў ва юць зу сім ін шыя прак ты-
кі. На прык лад, мно гія жыл лё-
выя кам па ніі пра па ноў ва юць 
лю дзям ста ла га ўзрос ту та кую 
па слу гу, як «хат ні док тар». Дзя-
ку ю чы дат чы ку на іх ру цэ і пра-
мо му ка на лу з ура чом за бяс печ-
ва ец ца круг ла су тач ны ма ні то-
рынг пуль су і асноў ных жыц цё-
вых па каз чы каў, — тлу ма чыць 
Ге надзь Ге на дзе віч. — Пра ду-
хі ліць вы па дак, які ад быў ся ў 
Мін ску, ні ка му наль ныя служ-
бы, ні су пра цоў ні кі РДЦ ні як 
не маг лі — гэ та не са цы яль ныя 
служ бы, і пе рад імі ста яць зу сім 
ін шыя за да чы. Што да ты чыц ца 
су се дзяў, то яны мо гуць за сце-
раг чы ся бе ад не бяс пе кі толь кі 
праз комп лекс нае стра ха ван-
не сва ёй ма ё мас ці і ўста ноў ку 
дат чы каў, апа вя шчаль ні каў. 
Трэ ба па мя таць, што яны жы-
вуць у шмат ква тэр ным до ме, а 

не ў ква тэ ры, якая ў прын цы-
пе не мо жа іс на ваць асоб на ад 
до ма.

НЕ АБ ХОД НАСЦЬ 
У СА МА СТОЙ НАС ЦІ

Так, на сён ня ні ЖЭУ, ні па-
стаў шчы кі па слуг не ма юць пра ва 
ад чы няць ква тэ ру, ка лі ча ла век 
іг на руе апла ту на ват на пра ця гу 
не каль кіх га доў. Ад нак у са ка ві-
ку ці ка вы вы па дак зда рыў ся на 
ста ліч най ву лі цы Аль шэў ска га ў 
до ме ну мар 77 — жы ха рам дру го-
га пад' ез да ад клю чы лі газ... з-за 
даў жні ка?

— Амаль тры га дзі ны ў на шым 
пад' ез дзе не бы ло га зу, а пад час 
ад клю чэн ня ў не ка то рых жы ха-
роў ён як раз пра ца ваў, і ад сут-
насць па да чы яны за ўва жы лі не 
ад ра зу. Ка лі мы па тэ ле фа на ва лі 
ў Мін газ, то там зу сім не здзі ві-
лі ся — спе цы я ліс ты ад клю чы лі 
ўвесь ста як, каб та кім чы нам аб-
ме жа ваць до ступ да па слу гі на-
ша му су се ду, — абу ра ец ца ўлас-
ні ца ад ной з ква тэр. — Ма ла та го 
што нас па зба ві лі па слу гі, за якую 
мы пла цім, нас пра яе ад сут насць 
ні хто на ват не па пя рэ дзіў!

Як вы свет лі ла ся по тым, адзін 
з жы ха роў до ма па тэ ле фа на ваў 
у га за вую служ бу, бо ад чуў пах 
га зу ў пад' ез дзе. Спе цы я ліс ты да-
ве да лі ся, што ад на з ква тэр бы-
ла за га за ва на, ад нак атры маць 
до ступ ту ды ўда ло ся толь кі праз 
дзве га дзі ны.

— Каб пра ду хі ліць ава рый ную 
сі ту а цыю, нам ні чо га не за ста ва-
ла ся, як ад клю чыць газ у дзе вя ці 
ква тэ рах па ста я ку. Мы вы ве сі лі 
аб' яву, што па слу га бу дзе ад-
сут ні чаць, але, маг чы ма, яе за-
ўва жы лі не ўсе. Як вы свет лі ла ся, 
жы хар ква тэ ры вы ка рыс тоў ваў 
ня спраў ную га за вую плі ту, ад-
сюль і пах га зу ў пад' ез дзе, — ад-
зна чы лі ў Мін га зе. — Мы ж на гад-
ва ем, што ска ро ча ны ну мар 104 
дзей ні чае па ўсёй краіне, і ка лі 
вы ад чу лі пах га зу, не аб ход на 
ад ра зу па тэ ле фа на ваць ме на-
ві та ту ды. Ні ў якім ра зе нель га 
ку рыць і рас паль ваць агонь. Ка лі 
гэ та ад бы ва ец ца ў па мяш кан ні, 
трэ ба ад ра зу пе ра крыць га за вае 
аб ста ля ван не, ад чы ніць вок ны, 
не ўклю чаць элект рыч ныя пры-
бо ры і вый сці з па мяш кан ня.

І вось тут вель мі важ на ад зна-
чыць, што ка лі ва да мо жа толь кі 
са пса ваць ра монт, то ў вы пад ку 
з га зам жы ха роў мо гуць ча каць 
больш сум ныя вы ні кі. Да тра ге дыі 
мог пры вес ці і вы па дак на ву лі-
цы Пля ха на ва, але ў спе цы я ліс таў 
па прос ту не бы ло маг чы мас ці ад-
клю чыць па слу гу — за ка на даў ства 
не дае гэ та га зра біць. Хто ве дае, 
што маг ло б зда рыц ца, ка лі б 
Мінск во да ка нал ад клю чыў жан-
чы не ва ду, а су пра цоў ні кі ЖЭУ 
зра бі лі б усё ў рам ках за ка на даў-
ства — пе ра кры лі ста як і па ча лі 
б шу каць улас ні цу... Спра чац ца, 
раз ва жаць на конт гэ та га і ві на ва-
ціць роз ныя служ бы мож на коль кі 
за ўгод на, але дак лад на зра зу ме-
ла ад но: сён ня ў гру пе ры зы кі за-
ста юц ца не толь кі адзі но кія лю дзі, 
але і ін шыя ўлас ні кі, якія свое ча-
со ва пла цяць за па слу гі.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.
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