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«У 1998 го дзе пра во дзіў ся ка пі таль-

ны ра монт на ша га до ма, вы дзя ля лі ся 

срод кі на за ме ну вок наў, ад нак са мой 

за ме ны не бы ло. Ад куль пы тан не 

пер шае: дзе вок ны? Дру гое: дзе ся ці-

год дзя мі мы што ме сяц ро бім ад лі чэн-

ні на ка пі таль ны ра монт. Ку ды ідуць 

гэ тыя гро шы, ка лі ра мон ту 20 га доў 

не бы ло і ў на ступ ныя 10, ві даць, не 

бу дзе?» — пы таў у сва ім ліс це ў рэ-

дак цыю С. М. Ка ра бу хін.

Зва рот мін ча ні на быў на кі ра ва ны ў ад-

мі ніст ра цыю Фрун зен ска га ра ё на Мін ска, 

ад куль па ве да мі лі на ступ нае: «Дзяр жаў нае 

прад пры ем ства «Жыл лё вая ка му наль ная 

гас па дар ка № 2» (да лей — ЖКГ № 2) ар-

га ні зоў вае ра бо ты па ка пі таль ным ра мон це 

ў ад па вед нас ці з Пра гра май ка пі таль на га 

ра мон ту жыл лё ва га фон ду, рас пра ца ва най 

РУП «Ін сты тут «Бел жылп ра ект» на 2016—

2020 га ды (да лей — Пра гра ма) на пад ста-

ве тэх ніч на га за дан ня ЖКГ № 2. Пра гра ма 

з'яў ля ец ца асноў ным да ку мен там для фар-

мі ра ван ня бя гу чых гра фі каў ка пі таль на га 

ра мон ту па вы ні ках фак тыч на га вы ка нан ня 

пла на ра монт на-бу даў ні чых і пра ект ных ра-

бот у па пя рэд ні пе ры яд. Згод на з Пра гра май 

ка пі таль ны ра монт жы ло га до ма № 26 па 

вул. Пры тыц ка га не ўклю ча ны ў пе ра лік аб'-

ек таў ка пі таль на га ра мон ту жыл лё ва га фон-

ду ЖКГ № 2, бо пра ве дзе ны ў 1996—1998 

га дах у ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі за-

ка на даў ства і бу даў ні чых нор маў, якія дзей-

ні ча лі ў той пе ры яд ча су.

За раз ка пі таль ны ра монт пра во дзіц ца ў 

жы лых да мах 1974—1975 га доў па бу до вы.

Згод на з Па ла жэн нем аб па рад ку раз лі-

каў і ўня сен ня пла ты за жыл лё ва-ка му наль-

ныя па слу гі і пла ты за ка ры стан не жы лы-

мі па мяш кан ня мі дзяр жаў на га жыл лё ва га 

фон ду, за цвер джа ным па ста но вай Са ве та 

Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 12 лі пе ня 

2014 г. № 571 (да лей — Па ла жэн не), пла та 

за ка пі таль ны ра монт у шмат ква тэр ным жы-

лым до ме ўно сіц ца пла цель шчы кам жыл лё-

ва-ка му наль ных па слуг што ме сяц для кам-

пен са цыі вы дат каў па ка пі таль ным ра мон це 

ў до лі су раз мер на агуль най пло шчы жы лых 

па мяш кан няў, якія яму на ле жаць і (або) ім 

зай ма юц ца, — па та ры фах для на сель ніц-

тва, якія суб сі ду юц ца.

Згод на з п. 27 Па ла жэн ня срод кі ад уня-

сен ня пла цель шчы ка мі жыл лё ва-ка му наль-

ных па слуг пла ты за ка пі таль ны ра монт 

за ліч ва юц ца на спе цы яль ныя ра хун кі, ад-

кры тыя (якія ад кры ва юц ца) мяс цо вы мі вы-

ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі, аль бо на 

ра хун кі та ва рыст ваў улас ні каў і ар га ні за цый 

за бу доў шчы каў у мэ тах аку му ля ван ня гэ тых 

срод каў для бу ду ча га фі нан са ван ня і (або) 

па крыц ця вы дат каў на пра вя дзен не ка пі-

таль на га ра мон ту жы лых да моў.

Срод кі, атры ма ныя ад уня сен ня пла ты за 

ка пі таль ны ра монт, ма юць мэ та вае пры зна-

чэн не і на кі роў ва юц ца на мэ ты, уста ноў ле-

ныя за ка на даў ствам, а так са ма на пла ту і 

ўзна га ро джан не бан ка за аб слу гоў ван не ра-

хун каў, ад кры тых для аку му ля ван ня срод каў 

ад уня сен ня пла ты за ка пі таль ны ра монт.

Пра цэс вы ка нан ня ра бот на аб' ек тах 

ка пі таль на га ра мон ту ажыц цяў ля ец ца бес-

пе ра пын на, цэ лы год і без ад ся лен ня гра-

ма дзян. Сіс тэ ма ар га ні за цыі ка пі таль на га 

ра мон ту з'яў ля ец ца раз мер ка валь най і не 

мае на ўва зе на за па шван не срод каў, якія 

ад ліч ва юц ца гра ма дзя на мі, у тым лі ку і ад-

лі чэн не на ка пі таль ны ра монт ад улас ні каў 

не жы лых па мяш кан няў, якія зна хо дзяц ца ў 

жы лых да мах. Гэ тыя срод кі ўвесь час зна-

хо дзяц ца ў аба ро це, г. зн. пры па ступ лен ні 

на спе цы яль ны (раз лі ко вы) ра ху нак ЖКГ 

№ 2 на кі роў ва юц ца на раз лі кі з пад рад ны мі 

ар га ні за цы я мі, што за бяс печ вае па ста ян нае 

што га до вае вы ка нан не ра бот па ка пі таль-

ным ра мон це жыл лё ва га фон ду.

Згод на з п. 26 Па ла жэн ня за не се ная пла-

цель шчы ка мі жыл лё ва-ка му наль ных па слуг 

пла та за ка пі таль ны ра монт вяр тан ню не 

пад ля гае.

У хо дзе су стрэ чы, пра ве дзе най у ад мі ніст ра-

цыі Фрун зен ска га ра ё на, за яў ні ку да дзе ны тлу-

ма чэн ні па ўсіх пы тан нях, якія яго ці ка вяць.»

Пас ля пісь маПас ля пісь ма

— У на шай сям'і і са праў ды па-

на ва лі доб рыя, па важ лі выя ад но-

сі ны, — га во рыць Мі хась Кан стан-

ці на віч. — Ма ма, Ма рыя Дзміт ры-

еў на, вель мі кла па ці ла ся пра ўсіх. 

Баць ка, на прык лад, дрэн на спаў 

ноч чу (мак сі мум тры-ча ты ры га дзі-

ны), за тое меў звыч ку ад па чыць 

пас ля абе ду. Ма ма са чы ла, каб у 

ха це ў гэ ты час бы ло ці ха, каб яго 

ні хто не тур ба ваў. Яна вель мі хва-

ля ва ла ся за та та ва не ба га тыр скае 

зда роўе: ён 26 ра зоў пе ра нёс за па-

лен не лёг кіх, яшчэ ў тур ме на жыў 

хва ро бу страў ні ка. Для яго ма ма 

куп ля ла мёд у со тах. І на огул яна 

бы ла вель мі доб рая, сціп лая, уваж-

лі вая — і да нас, сва іх ся мей ні каў, 

і да чу жых лю дзей.

Ко лас так са ма быў пры кла дам 

баць кі: заў сё ды гу та рыў з на мі, ці-

ка віў ся спра ва мі, чы таў нам кніж кі, 

пад трым лі ваў за хап лен ні... Лю біў 

ён і гас па да рыць: пі ла ваць ды сек-

чы дро вы, чыс ціць ад сне гу сцеж-

кі... Пас ля вай ны па са дзіў ча ты ры 

ду боч кі, а па між імі — бя роз ку. 

І на зваў іх: Да ні ла, Мі хась, Юр ка, 

Ко лас і Ма рыя. Гэ тыя дрэ вы і сён ня 

рас туць ка ля му зея, толь кі ма мі на 

бя роз ка за сох ла...

Не як мне пра па на ва лі на пі саць 

пра ма му ўспа мі ны, і шка да, што 

ма тэ ры я лаў ака за ла ся зу сім ня-

шмат: яна, паў та ру ся, бы ла вель мі 

сціп лая, ста ра ла ся ні чым не вы лу-

чац ца. Ды і не рас каз ва лі нам баць-

кі пра тое, што ў іх жыц ці бы ло... 

Праў да, пра адзін ці ка вы мо мант я 

да ве даў ся. Ад ной чы ма ма знай шла 

ў баць ка вай кі шэ ні за піс ную кні жач-

ку, поў ную лю боў ных вер шаў. До-

пыт ла дзіць не ста ла, толь кі спы-

та ла: «Кос тусь, гэ та што та кое?». 

Баць ка мяк ка, але на стой лі ва па чаў 

да каз ваць, што вер шы пры све ча ны 

ёй. «Я ра зу мею, што мне, — ад ка-

за ла яна. — Але ча му ты пас ля вя-

сел ля ні чо га не на пі саў?..»

Гэ ты эпі зод ёсць у ма ёй кні зе 

«Пад баць коў скім да хам».

— У вас так са ма бы лі да лі кат-

ныя ад но сі ны з жон кай?

— Так, мы рэд ка ка лі спра ча-

лі ся, хоць у не чым бы лі і роз ны мі. 

На прык лад, яна бы ла са вою, поз на 

кла ла ся спаць, а я — жаў рук, яна 

лю бі ла гу ляць у кар ты, я — не...

— А як вы па зна ё мі лі ся?

— Мы та ды бы лі сту дэн та мі 

Мас коў ска га авія цый на га ін сты ту-

та. На та ша, пры ехаў шы да баць-

коў у Мінск, за бы ла ся тут сту дэнц кі 

про пуск. Ян ка Маўр, яе баць ка, па-

пра сіў мя не за вез ці, а я, ад да ючы 

да ку мент, узяў ды ляп нуў, што на 

фо та кар тач цы яна пры га жэй шая...

— «Доб ры» па ча так... Але ж 

пас ля вы не па кі ну лі дзяў чы ну 

без зна каў ува гі?

— Так, яна мне ад ра зу за па-

ла ў ду шу. Мы ста лі су стра кац ца. 

По тым бы ло вя сел ле, 65 га доў су-

мес на га жыц ця і га лоў нае ба гац-

це — трое на шых дзя цей: Сяр гей, 

Кан стан цін і Ма рыя.

На вя лі кі жаль, шэсць га доў 

та му На та шы не ста ла. Яна бы ла 

вель мі доб рая, ра зум ная жан чы на 

і кла пат лі вая ма ці.

— Я не як ба чы ла вас у 

 фі лар мо ніі. Вы вель мі ўваж лі ва 

слу ха лі му зы ку.

— О, я яе вель мі люб лю! У дзя-

цін стве ма ма пры му ша ла мя не 

граць на скрып цы, але ах во ты, на 

жаль, не бы ло. Кла сы ча ты ры сяк-

так пра ву чыў ся... Праў да, ха дзіў 

на ўсе вы ступ лен ні, якія ла дзі лі ся 

ў му зыч най шко ле. А не як ма ма 

па вя ла мя не ў парк Гор ка га на кан-

цэрт фі лар ма ніч на га ар кест ра. Ды-

ры жы ра ваў Ар кадзь Бяс смерт ны. 

Гу ча ла «Кам па не ла» Ліс та, «Фа-

ран до ла» Бі зэ... Я быў уз ру ша ны 

гэ тай му зы кай! З тых ча соў і стаў 

пры хіль ні кам кла сі кі, што, да рэ чы, 

вель мі зблі зі ла нас з На тал ляй. Мы 

да паў но чы маг лі слу хаць кан цэр ты 

з кон кур саў ша пэ наў скай му зы кі... 

Паз ней, ка лі ста лі рас паў сюдж вац-

ца за пі сы, куп ля лі плас цін кі Мо-

цар та, Ві валь дзі, Бет хо ве на. Гэ та 

цу доў на! Слу ха еш — і ду ша на паў-

ня ец ца ра дас цю...

Вель мі лю бі лі і філь мы з удзе-

лам май строў опер най му зы кі 

Ці та Го бі, Бень я мі на Джыльі. По-

тым з'я ві лі ся Лу ча на Па ва ро ці, Ха-

сэ Ка рэ рас, Ма рыя Ка лас. Слоў не 

знай сці, каб пе ра даць пры га жосць 

гэ тых га ла соў!..

На ша за хап лен не пе рад ало ся  

ма лод ша му сы ну Кас ту сю. Ён паў-

зар пла ты, ві даць, ад дае на за пі-

сы, грун тоў на ве дае му зы ку, мо жа 

на ват лек цыі чы таць па му зы ка-

знаў стве. Мы не ўклю ча ем ра дыё, 

бо ця пер эфір за бі вае без га ло сая 

па пса. Па ве ча рах слу ха ем Афен-

ба ха, Ра сі ні, Вер дзі, Да ні цэ ці. Бос-

кая му зы ка!

— Ба чу на ва шым ста ле 

мност ва вы дат ных, па-май стэр-

ску зроб ле ных ва мі фо та здым-

каў, псі ха ла гіч ных фо та парт рэ-

таў, шмат ру ка пі саў... Ска жы це, 

над чым пра цу е це за раз?

— Па чаў рых та ваць для Бе ла-

рус кай эн цык ла пе дыі ма тэ ры ял аб 

акру жэн ні Ко ла са. Тут трэ ба шмат 

па пра ца ваць, аха піць таш кенц кі і 

мас коў скі пе ры я ды, на пі саць пра 

лю дзей, якія бы ва лі ў нас. Гэ та 

вель мі вя лі кая пра ца. Але ж, ка лі 

Бог дасць сі лы, на пі шу.

— На ве ча рах паэ зіі вы па па-

мя ці чы та е це ве лі зар ныя ўрыў кі 

з па эм «Но вая зям ля», «Сы мон-

му зы ка», ці ка ва рас каз ва е це 

роз ныя бы ва лі цы. Гэ та ў вас ад 

баць кі?

— У мя не са праў ды ка ля сот ні 

эпі грам і пры свя чэн няў ма ім сяб рам. 

Мно гія з іх ця пер і не ўспом ню, бо не 

за пі саў. Але сёе-тое за ха ва ла ся.

— А яшчэ вы за хап ля е це ся 

ку лі на ры яй.

— Так. На та ша бы ла цу доў ная 

гас па ды ня, вель мі смач на га та ва-

ла. Мы з ёй лю бі лі бы ваць у кам па-

ні ях, час та збі ра лі сяб роў, асаб лі ва 

пас ля та го, як я пры во зіў з па ля-

ван ня якую-не будзь дзі чы ну: ка чак, 

це ця ру коў, зай цоў.

Але... Не як яна бы ла на кур-

сах па вы шэн ня ква лі фі ка цыі ў 

Баў ман скім ін сты ту це, я за стаў ся 

гас па да рыць ды так і пры вык. Па-

мя таю, па ехаў з сяб рам у гры бы 

ў На лі боц кую пу шчу, на браў два 

ка шы. До ма пад лі чыў: 1440 цу доў-

ных зя лё нак і па дзя лё нак! Са мыя 

леп шыя ада браў для за сол кі, ас-

тат нія ад ва рыў, дроб на па рэ заў 

ку ры нае мя са, да даў яго да гры-

боў ра зам з цы бу ляй і па ста віў ту-

шыць. По тым, га то вае, за ліў сме-

тан най пад ліў кай — атры ма ла ся 

та кая сма ка та! Па тэ ле фа на ваў 

сяб ру: «Хо чаш смач на па ес ці — 

пры ходзь!» Дык той на ват пры бег! 

Мы з ім усё і з'е лі. Гэ та бы ла цу-

доў ная стра ва!..

Паз ней я пра чы таў кні гу вя до ма-

га фін ска га мі ко ла га Ма у ры Кор ха-

не на «100 гры боў». Там на пі са на, 

што іх га ту юць з мя сам фа за на. 

А ў мя не бы ла ку ры ца: я сам пры ду-

маў, што яе так мож на га та ваць.

— На пэў на, гэ та не пер шая 

ва ша ра цы я на лі за тар ская вы-

на ход ка ў га лі не ку лі на рыі?

— Не. Ад ной чы пас ля ўда ла-

га па ля ван ня на во зе ры Бе лым я 

зра біў не звы чай ны паш тэт з ка чак. 

Да мя са да даў пе чань, сэр ца, са-

ла, цы бу лю, ма ка ро ну, па ту шыў, 

пе ра кру ціў на мя са руб цы і за пёк. 

Атры ма ла ся вель мі смач на!..

З ежай я шмат экс пе ры мен та-

ваў: ва рыў ка шу з гар бу за, яб лы-

каў і про са, да ас тат каў гра ча най 

ка шы да да ваў кры ху му кі, со ды, 

па га ша най ке фі рам, яй ка і пёк блі-

ны. Баць ка, да рэ чы, рас каз ваў, што 

гра ча ні кі га та ва ла яго ма ці, а мая, 

зна чыць, ба бу ля. Тое ж мож на зра-

біць з рэшт каў пра ся най ка шы.

— Прад чу ваю, якім пос пе хам 

бу дуць ка рыс тац ца гэ тыя стра-

вы, бо, не ка га імі час ту ю чы, 

мож на бу дзе з го на рам ска заць: 

маў ляў, зроб ле на па рэ цэп це Мі-

ха ся, сы на Яку ба Ко ла са!

— Бу ду толь кі ра ды! Я на огул 

мно гае ма гу га та ваць. Толь кі пі-

ра гі пя чы не ўмею, але ж ка лі б 

за ха цеў, то спёк бы, бо не здар ма 

лю дзі ка жуць, што млын моц ны 

ва дой, а ча ла век — ядой. Ва ўсім 

све це лі чыц ца, што най леп шыя ку-

ха ры — муж чы ны. Я ве даў ад на го 

ака дэ мі ка, які пёк цу доў ныя пі раж кі 

з ка пус тай і гры ба мі. 

А ў на шай сям'і заў сё ды бы-

ло шмат роз ных на рых то вак. 

Заcольвалі, на прык лад, па 20 літ-

раў чор ных груз доў. Сма ка та! І на 

ўсю зі му вы дат ны да да так да буль-

бы! Збі ра лі тра вы для гар ба ты... 

У пры ро дзе шмат ка рыс на га, да 

ўся го цяж ка дай сці сва ім ро зу мам, 

па трэб на пад рых тоў ка. І ва ўсім 

па він на быць ло гі ка, аб грун та ван-

не — як у на ву цы, так і ў жыц ці.

— Дзя куй вам за каш тоў ныя 

жыц цё выя па ра ды. Але ж хо чац-

ца хоць тро хі па зна ё міц ца з той 

сур' ёз най на ву кай, якой вы пры-

свя ці лі больш за паў ста год дзя 

свай го жыц ця, пра цу ю чы ў Ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі, на пі саў шы 

больш за 150 ра бот і зра біў шы 

ка ля 20 ад крыц цяў!

— Ка лі ко рат ка, я зай маў ся 

вы ву чэн нем асноў і маг чы мас цяў 

элект ра фі зіч ных ме та даў апра цоў-

кі ме та лаў (з да па мо гай элект рыч-

най іск ры). Гэ та не звы чай на за гад-

ка вая з'я ва — элект рыч ная эро зія 

ме та лаў! Быў на за па ша ны знач ны 

аб' ём най каш тоў ней шай на ву ко-

вай ін фар ма цыі, за свое на не каль кі 

прос тых тэх на ла гіч ных пра цэ саў, 

якія знай шлі пры мя нен не на мно-

гіх за во дах кра і ны. Рас пра цоў кі на-

шай ла ба ра то рыі за па тра ба ва ныя 

на ву ко вы мі цэнт ра мі Ра сіі, Укра і ны, 

вя до мыя ў ЗША і Еў ро пе.

Зга дзі це ся, зайз дрос ны лёс 

у май го су раз моў ні ка! Баць ка — 

кла сік бе ла рус кай лі та ра ту ры; ма-

ці — на стаў ні ца; ста рэй шы брат 

Да ні ла быў на ву коў цам-хі мі кам; 

ся рэд ні — Юрый да вай ны вы ву чаў 

геа гра фію. Сам Мі хась Кан стан ці-

на віч — вя до мы ву чо ны, лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі БССР. Яго ня-

бож чы ца-жон ка На тал ля Іва наў на 

шмат га доў вы кла да ла ў Па лі тэх-

ніч ным ін сты ту це. Дач ка Ма рыя 

аб ра ла ма тэ ма ты ку, унуч ка Ва сі-

лі на — са цы я ло гію, ста рэй шы сын 

Сяр гей — ін жы нер-кан струк тар, 

ма лод шы Кан стан цін — вы клад-

чык рус кай і бе ла рус кай моў.

Мі хась Кан стан ці на віч га на рыц ца 

тым, што дач ка, сын і ўнуч ка скон-

чы лі БДУ з чыр во ны мі дып ло ма мі. 

З гэ тай на го ды ён на пі саў жар тоў-

ны вер шык: «Хай на шы дзе ці вы-

рас туць свя до мы мі // І пра кла дуць 

жыц цё вы шлях свой са мі. // Хай све-

цяц ца яны чыр во ны мі дып ло ма мі, // 

А не чыр во ны мі на са мі».

Ва лян ці на ПА ЛІ КА НІ НА.

КА ЛІ ЁСЦЬ ПЫ ТАН НІ, АД КАЗ ЗНАЙ СЦІ МОЖ НА

Ад на су стрэ чаАд на су стрэ ча

«Хай на шы дзе ці вы рас туць свя до мы мі»
«Хо дзіць дзед бе ла ба ро ды // По лем, 

ле сам, пе ра лес кам, // За сці лае рэч кі лё-

дам, // Брыль ян ціс тым снеж ным блес-

кам. // Сып ле іней на бя ро зы, // Ту ліць 

дрэ вы лёг кім пу хам, // Крые ру ні, тра вы, 

ло зы // Бе лай по сціл кай-ка жу хам...»

Гэ ты верш Яку ба Ко ла са яго ма лод шы 

сын Мі хась Кан стан ці на віч не раз чы таў 

і сва ім дзе цям-уну кам-праў ну кам, і чу жым. Гу чаў ён і на ад ной 

з твор чых су стрэч у му зеі кла сі ка, пры чым у го ла се Мі ха ся 

Кан стан ці на ві ча бы ло столь кі ду шэў на га цяп ла, што яно лёг ка 

пе ра да ва ла ся слу ха чам — ра зам з яр кай кар ці най іх утуль на га 

ся мей на га по бы ту.


