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Ні ко га ня ма до ма больш 
за дзе сяць су так

Спа чат ку мы па він ны вы свет ліць, 
у якіх вы пад ках мож на пры пы ніць 
ака зан не па слуг. Час цей за ўсё гэ та 
звя за на з доў гай ад сут нас цю гас па-
да роў жыл ля па асноў ным мес цы 
жы хар ства, на прык лад, у су вя зі з 
пе ра ез дам у ін шую кра і ну ці ле там 
на да чу. У «Па ла жэн ні аб па рад ку 
пе ра раз лі ку пла ты за не ка то рыя 
ві ды ка му наль ных па слуг і пры пы-
нен ня (ад наў лен ня) пра да стаў лен ня 
ка му наль ных па слуг» ска за на, што 
вы ваз смец ця, элект ра энер гія, якая 
вы дат коў ва ец ца на ра бо ту ліф та, 
га за за бес пя чэн не, во да за бес пя-
чэн не і ка на лі за цыя пры ад сут нас ці 
лі чыль ні каў на ва ду і газ не аплач-
ва юц ца, ка лі гра ма дзя нін з'е хаў на 
дзе сяць су так і больш на пэў ных 
пад ста вах і па пя рэд не па ве да міў 
аб тэр мі нах вы ез ду ў ар га ні за цыю, 
якая на ліч вае пла ту за ка му наль ныя 
па слу гі. Та му не аб ход на звяр нуц-
ца ў раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр па 
мес цы (рэ гіст ра цыі) жы хар ства і на-
пі саць за яву, у якой па зна чыць да ты 
і пры чы ну ад сут нас ці па кан крэт ным 
ад ра се. Але гэ та яшчэ толь кі паў-
спра вы.

Не менш важ нае бу дзе на ступ-
нае дзе ян не ўлас ні ка жыл ля. Пас ля 
вяр тан ня да до му на пра ця гу ся мі 
дзён (не паз ней!) не аб ход на зноў 
на ве даць свой раз лі ко ва-да ве дач ны 
цэнтр і прад ста віць ту ды да ку мен-
ты, якія па цвяр джа юць ва шу ад сут-
насць. У пры ват нас ці, у вы пад ку вы-
ез ду за мя жу не аб ход на пры нес ці 
імян ныя бі ле ты ці да ку мен ты, якія 
свед чаць асо бу з ад зна кай аб вы-
ез дзе і ўез дзе, аль бо ін шыя да ку-
мен ты, на прык лад, ко пію пра цоў-
на га да га во ра, да вед ку з за меж най 
ля чэб най уста но вы, пе ра кла дзе ныя 
на рус кую ці бе ла рус кую мо ву і за-
ве ра ныя на та ры у сам.

«На са мрэч я там 
не жы ву» — зна чыць, 
мож на прос та 
не пла ціць?

На са май спра ве з гэ тым ме-
ха ніз мам не ўсё так прос та. Пры-
пы нен не ака зан ня па слуг ЖКГ — 

гэ та ад мі ніст ра цый ная пра цэ ду ра, 
ажыц цяў лен не якой пра во дзіц ца ў 
ад па вед нас ці з пра пі са ны мі ў за-
ко не па тра ба ван ня мі. Раз лі ко вы 
цэнтр, дзе не ве да юць, што гас па-
дар з'е хаў і не ка рыс та ец ца пэў ны-
мі па слу га мі, па-ра ней ша му бу дзе 
пра во дзіць на лі чэн ні. І ка лі прос-
та пе ра стаць пла ціць, то ўзнік не 
доўг, які звер ху «аб рас це» яшчэ 
і пе няй.

Дру гая сі ту а цыя, ка лі ча ла век 
з'яз джае на пра цяг лы пе ры яд, але 
не па спя вае ці за бы вае на ве даць 
раз лі ко вы цэнтр з за явай.

У та кім ра зе пла та за ака зан не 
па слуг бу дзе на ліч вац ца, і яе трэ ба 
аплач ваць, але па вяр тан ні да до му 
мож на зра біць пе ра раз лік. У РДЦ 
пі шац ца за ява (не паз ней тых жа 
ся мі дзён пас ля вяр тан ня) і пра да-
стаў ля юц ца ад па вед ныя да ку мен-
ты, якія па цвяр джа юць ад сут насць 
па мес цы жы хар ства.

Пра цоў ны да га вор, 
да вед ка з баль ні цы 
ці з мес ца ра бо ты

На шы чы та чы ці ка вяц ца, якія 
іс ну юць пад ста вы для пры пы нен ня 
ка му наль ных па слуг. Пе ра лік пад-
стаў і не аб ход ных да ку мен таў для 
пе ра раз лі ку пла ты за ка му наль ныя 
па слу гі за цвер джа ны ад па вед най 
па ста но вай Са ве та Мі ніст раў.

Асноў най пад ста вай бу дзе 
зна хо джан не за мя жой. Та ды 
пра да стаў ля ец ца паш парт або ін-
шы да ку мент з ад зна ка мі аб пе-
ра ся чэн ні мя жы або рэ гіст ра цыі 
па мес цы жы хар ства за мя жой. 
А так са ма лю быя да ку мен ты, 
якія па цвярджаюць зна хо джан не 

за мя жой, — пра цоў ны да га вор, 
рэ гіст ра цыю ў якас ці па дат ка пла-
цель шчы ка ці ін шае на рус кай 
аль бо бе ла рус кай мо ве, імян ные 
пра яз ныя бі ле ты, за ве ра ныя на-
леж ным чы нам.

Вам аба вяз ко ва ўлі чаць на-
ступ ны факт: ка лі вы вы еха лі на 
азда раў лен не і са на тор на-ку рорт-
нае ля чэн не, а так са ма на ля чэн-
не ў баль ні цы (ра дзіль ным до ме, 
шпі та лі, ля чэб на-пра цоў ным пра-
фі лак то рыі і ў па доб ных уста но-
вах) — у пер шым вы пад ку пра да-
стаў ля ец ца да вед ка з са на тор на-
ку рорт ных і ін шых азда раў лен чых 
ар га ні за цый, у дру гім — да вед ка 
аб зна хо джан ні на ста цы я нар ным 
ля чэн ні.

Пад ста вай для пе ра раз лі ку бу-
дзе і да вед ка з вай ско вай час ці 
аб мес цы служ бы і зай ма е май па-
са дзе пры пра хо джан ні ва ен най 
служ бы ці служ бы ў рэ зер ве ва ен-
ных або спе цы яль ных збо раў.

Ка лі вы вы еха лі ў сель скую мяс-
цо васць (у тым лі ку на дач ны ўчас-
так), на ву чо бу, у ка ман дзі роў ку 
для ра бо ты ў сель скай гас па дар цы 
і са цы яль най сфе ры вёс кі па па пя-
рэд няй да моў ле нас ці з сель ска гас-
па дар чы мі ар га ні за цы я мі, то вам 
не аб ход на ўзяць да вед ку з сель-
ска га, па сял ко ва га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та, са доў ніц ка га ка а пе ра-
ты ва (та ва рыст ва), з на ву чаль най 
уста но вы або з мес ца ра бо ты.

Пе ра лі чаць «ка му нал ку» і та-
ды, ка лі, на прык лад, сям'я мае 
ква тэ ру (за рэ гіст ра ва ная) у ін шым 
го ра дзе, а ча со ва жы ве і пра цуе 
ў ста лі цы. Пад ста вай бу дзе пра-
жы ван не па да га во рах най му 
жы ло га па мяш кан ня пры ват на га 

жыл лё вага фон ду, пад най ман ня 
жы ло га па мяш кан ня дзяр жаў на га 
жыл лё ва га фон ду. Не аб ход на да-
вед ка для пе ра раз лі ку пла ты за 
не ка то рыя ві ды ка му наль ных па-
слуг, якая вы да ец ца ар га ні за цы яй, 
што на ліч вае пла ту за ка му наль-
ныя па слу гі па мес цы фак тыч на га 
пра жы ван ня.

Пад ста вай для пе ра раз лі ку бу-
дзе так са ма вы езд на ра бо ту па 
пра цоў ным да га во ры ў ар га ні за-
цыі, раз ме шча ныя ў ра ё нах, якія 
пад верг лі ся ра дые ак тыў на му за-
брудж ван ню ў вы ні ку ава рыі на 
Чар но быль скай АЭС, для ра бо ты 
ў якас ці баць коў — вы ха валь ні-
каў у дзі ця чых да мах ся мей на га 
ты пу, а так са ма і вы езд у ін шыя 
на се ле ныя пунк ты для до гля ду за 
ін ва лі дам І гру пы або асо бай, якая 
да сяг ну ла 80-га до ва га ўзрос ту, 
што ма юць па трэ бу ў па ста ян ным 
да гля дзе. Тут па тра бу ец ца да вед-
ка з мес ца ра бо ты, а ў апош нім 
вы пад ку — да вед ка ра ён на га (га-
рад ско га) упраў лен ня (ад дзе ла) 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не. І яшчэ. Пры зна хо джан ні 
ў мес цах па пя рэд ня га зня во лен ня і 
па збаў лен ня во лі па трэб на да вед-
ка з мес ца зня во лен ня.

Мож на па по шце 
аль бо кур' е рам

А што ра біць, ка лі ўжо зна хо-
дзіш ся за мя жой і не мо жаш пры-
нес ці за яву аса біс та, на прык лад, 
з-за за кры тых на ка ран цін ме-
жаў?

Пе ра раз лік за ка му наль ныя па-
слу гі ро біц ца па за яў ным прын цы-
пе, та му ра бот нік РДЦ пры ажыц-
цяў лен ні да дзе най пра цэ ду ры па ві-
нен ідэн ты фі ка ваць асо бу ча ла ве-
ка, які па дае за яву, па паш пар це. 
Па за ко не прад стаў ляць ін та рэ сы 
ін ша га гра ма дзя ні на мож на толь кі 
на пад ста ве на та ры яль на за свед-
ча най да ве ра нас ці. Гэ та зна чыць 
мож на афор міць да ве ра насць на-
ват на сяб ра ці бра та, які вы ра-
шыць ва ша пы тан не. Між тым ёсць 
і ін шыя, больш прос тыя і менш за-
трат ныя ва ры ян ты.

На прык лад, вы пі ша це за яву ад 
свай го імя, ста ві це свой под піс і ад-
праў ля е це яе з усі мі да ку мен та мі 
ў раз лі ко вы цэнтр па по шце аль бо 
ска рыс таў шы ся па слу гамі кур' ер-

скай служ бы (у якас ці кур'е ра, да-
рэ чы, мо жа вы сту паць і ваш сва як, 
у гэ тым вы пад ку яму не спат рэ-
біц ца да ве ра насць). У заяве не аб-
ход на ўка заць пры чы ну, па якой 
вы не мо жа це аса біс та на ве даць 
РДЦ, — са ма іза ля цыя, за крыц цё 
ме жаў, зна хо джан не на хат нім 
ля чэн ні пас ля цяж кай апе ра цыі і 
ін шае.

Да ку мент — як мі ні мум 
раз на тры га ды. 
Але да на лі чэн не — 
за ўвесь пе ры яд 
з мо ман ту вяр тан ня

Ці ка ва, як вы зна ча ец ца час 
ад сут нас ці па асноў ным мес цы 
жы хар ства? Усё вель мі прос та. 
Па да тах, на зва ных у да вед ках, 
бі ле тах і рэ гіст ра цый ных штам пах. 
На прык лад, у да вед цы з баль ні цы 
бу дуць па зна ча ны дзве да ты: ка лі 
па цы ент па сту піў на ля чэн не і ка лі 
яго вы пі са лі. У пра яз ных бі ле тах 
па ка за ны дзень ад лё ту і пры лё ту, 
у да га во ры най му — тэр мін дзе-
ян ня да га во ра. Гэ тыя да ты ўключ-
на і бу дуць узя тыя за асно ву для 
раз лі каў.

На ступ нае пы тан не яшчэ больш 
ці ка вае: на які тэр мін мож на пры-
пы ніць ака зан не ка му наль ных 
па слуг? Дык вось, у про філь ным 
за ка на даў стве не пра пі са ны гэ тыя 
тэр мі ны. Але ка лі гра ма дзя нін з'е-
хаў у ін шую кра і ну пра ца ваць па 
кант рак це на пра цяг лы час, то спе-
цы я ліс ты раз лі ко ва га цэнт ра про-
сяць прад стаў ляць да ку мен ты, якія 
гэ та па цвяр джа юць, як мі ні мум раз 
на тры га ды (але мож на і час цей). 
Спра ва ў тым, што тэр мін іс ка вай 
даў нас ці, за час яко га маг чы мы 
пе ра раз лік, скла дае ме на ві та тры 
га ды. Ад нак ка лі бу дзе вы зна ча-
ны той факт, што гра ма дзя нін 
вяр нуў ся і не да вёў да ве да ма ар-
га ні за цыю ЖКГ, якая па-ра ней ша-
му не на ліч вае пла ту за па слу гі, 
спе цы я ліс ты зро бяць да на лі чэн не 
за ўвесь пе ры яд з мо ман ту вяр-
тан ня.

Ка лі ра бо та жы ха ра ква тэ ры 
звя за на з па ста ян ны мі раз' ез да-
мі, то да ку мен ты трэ ба па да ваць 
за кож ны пе ры яд ад сут нас ці па 
мес цы жы хар ства.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЯК ПРЫ ПЫ НІЦЬ 
ПА СЛУ ГІ ЖКГ?
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Ад кры ла ся 
па ля ван не на зай ца

З пер шай су бо ты каст рыч ні ка (сё ле та 

гэ та 3-е чыс ло) ад кры ла ся па ля ван не на 

зай ца-бе ля ка і зай ца-ру са ка. Па ля ваць 

мож на ў свет лы час су так на жы вёл 

лю бо га по лу і ўзрос ту. Ад нак па куль 

(да пер шай су бо ты ліс та па да) ёсць аб-

ме жа ван ні па спо са бах па ля ван ня.

Як па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту, ру-
жэй ным спо са бам па ля ваць на зай ца мож на 
толь кі з па ды хо ду і толь кі з ган ча ка мі, якія 
ма юць па ля вы дып лом па зай цы і (або) лі сі-
цы. З ад ным та кім ган ча ком мо гуць вый сці 
на па ля ван не да трох па ляў ні чых. У іх пу цёў-
ках па він ны быць па ка за ны да ныя з рэ гіст-
ра цый най карт кі са ба кі. Для зда бы чы зай ца 
мож на вы ка рыс тоў ваць глад ка стволь ную 
па ляў ні чую зброю і па тро ны са шро там.

Маг чы мы так са ма без ру жэй ны спо саб па-
ля ван ня — з хар та мі і лоў чы мі птуш ка мі, але 
ён не атры маў шы ро ка га рас паў сюдж ван ня 
ў на шай кра і не, да да лі ў Дзярж ін спек цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ЗО ЛА ТА Ў ЛО МЕ 
ПА ДА РА ЖЭ ЛА

Мі ніс тэр ства фі нан саў па вы сі ла цэ ны на каш тоў ныя 

ме та лы ў вы ра бах і ло ме, якія скуп ля юц ца ў на сель-

ніц тва.

Ску пач ныя цэ ны за 1 грам зо ла та про бы 375 вы рас лі з 
47,39 да 55,15 руб ля, про бы 500 — з 63,19 да 73,54 руб ля, 
про бы 583 і 585 — з 73,93 да 86,04 руб ля, про бы 750 — 
з 94,79 да 110,3 руб ля, про бы 900 — з 113,74 да 132,36 руб ля, 
про бы 916 — з 115,76 да 134,72 руб ля, про бы 950 — з 120,06 
да 139,72 руб ля і про бы 958 — з 121,07 да 140,89 руб ля.

Адзін грам пла ці ны про бы 950 каш туе 66,35 руб ля (бы ло 
56,34 руб ля). Ску пач ная ца на 1 гра ма се раб ра про бы 750 
ця пер скла дае 1,55 руб ля (бы ло 1,06 руб ля), про бы 800 — 
1,65 руб ля (бы ло 1,13 руб ля), про бы 875 — 1,80 руб ля (бы-
ло 1,23 руб ля), про бы 916 — 1,89 руб ля (бы ло 1,29 руб ля), 
про бы 925 — 1,91 руб ля (бы ло 1,30 руб ля) і про бы 960 — 
1,98 руб ля (бы ло 1,35 руб ля).

Па вы шэн не цэн на скуп ку да зво ліць фі зіч ным асо бам 
пра да ваць каш тоў ныя ме та лы ў вы ра бах і ло ме з боль шай 
вы га дай для ся бе. Зме ны не да ты чац ца куп лі-про да жу бан-
каў скі мі і ня бан каў скі мі крэ дыт на-фі нан са вы мі ар га ні за цыя-
мі каш тоў ных ме та лаў у вы гля дзе мер ных зліт каў і ма нет 
у фі зіч ных асоб.

Ра ней Мін фін па вы шаў цэ ны на каш тоў ныя ме та лы ў 
вы ра бах і ло ме на куп лю ў на сель ніц тва 17 жніў ня гэ та га 
го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

Вы краў лай ку з-за... 
сум ных ва чэй

Жы хар ка Го ме ля і яе брат ад пра ві лі ся ў ганд лё вы цэнтр, што 

на ву лі цы Ко са ра ва. За ад но вы ра шы лі вы гу ляць са ба ку па ро ды 

ўсход не-сі бір ская лай ка. Ка ля бу дын ка яны пры вя за лі са ба ку да 

ме та ліч на га по руч ня ве ла ста ян кі і сыш лі па па куп кі.

Як па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС 
Го мель ска га абл вы кан ка ма, брат дзяў чы ны вяр нуў ся кры ху ра ней. Да 
свай го здзіў лен ня, ён не знай шоў са ба кі на мес цы. Ма ла ды ча ла век 
звяр нуў ся па да па мо гу да ахоў ні каў цэнт ра. Тыя па цвер дзі лі, што ба чы-
лі, як ней кі муж чы на зна хо дзіў ся ка ля са ба кі не пра цяг лы час, а за тым 
ад вя заў лай ку і сы шоў ра зам з ёй.

Ахоў ні кі ра зам з па цяр пе лым пра ве ры лі за пі сы з ка мер ві дэа на зі-
ран ня, на якіх быў бач ны кі ру нак знік не ня не вя до ма га. У тым ба ку зна-
хо дзі лі ся жы лыя шмат па вяр хо ві кі. Брат, спа дзе ю чы ся па спець да гнаць 
зла мыс ні ка, кі нуў ся яму на ўзда гон — і вель мі здзі віў ся, ка лі ля пад' ез да 
ад на го з тых да моў ся дзеў той са мы муж чы на ра зам з іх са ба кам. Праў-
да, на хлоп ца ва пы тан не, ад куль жы вё ла, той ад ка заў, што хат ні га да ва-
нец сам кру ціў ся ка ля до ма. Кем лі вы юнак ска заў, што гэ та жы вё ла яго 
сяст ры, і ка лі гра ма дзя нін прой дзе з ім да ганд лё ва га цэнт ра, то сва яч ка 
дасць яму доб рае ўзна га ро джан не за вяр тан не са ба кі.

Да та го мо ман ту 26-га до вая гас па ды ня лай кі ўжо па ве да мі ла аб кра-
дзя жы ў Са вец кі РА УС. Ахоў ні кі цэнт ра да па маг лі за тры маць зла мыс ні ка 
да пры ез ду пра ва ахоў ні каў.

Апе ра тыў ні кам кры мі наль на га вы шу ку 57-га до вы га мяль ча нін рас-
тлу ма чыў, што ў са ба кі бы лі сум ныя во чы, та му ён і вы ра шыў узяць яго 
з са бой. Пас ля, ні бы та, ха цеў па да рыць яго сва ім зна ё мым.

След чы мі да дзе на пра ва вая ацэн ка дзе ян ням муж чы ны. За ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва па фак це кра дзя жу.

Гро шыГро шы Ну і ну!Ну і ну!
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