
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ка лi я пры ехаў да до ма па ву лi цы М. Гор ка-

га, 134, пры ем на здзi вi ла, што бу даў нi кi ста-
ран на зай ма лi ся ўпры гож ван нем фа са да. Зна-
чыць, у ха лод ны час го да ўнут ры до ма бу дзе 
знач на цяп лей, чым ра ней. Мо жа, не ўсё так 
«за пу шча на», як на пя рэ дад нi на шай су стрэ чы 
рас ка заў мне адзiн з жыль цоў?

— Так, звон ку дом бу дзе вы гля даць доб ра. 
Але да вай це зой дзем уся рэ дзi ну, — звяр ну ла-
ся да мя не ад на з жы ха рак. Па зна ё мi лi ся. Вы-
свет лi ла ся, што «эк скур са во дам» ста не Але на 
Iва наў на Тка чэн ка, якая пра цуе рэ гiст ра та рам 
у вi цеб скiм ту бер ку лёз ным дыс пан се ры. — Ку-
ды толь кi не звяр та лi ся, каб дом наш зра бi лi 
бяс печ ным для пра жы ван ня, ды толь кi ад пiс кi 
i абя цан нi атрым лi ва ем.

Сло вы пра па гро зу для жыц ця зра зу меў, 
ка лi мне па ка за лi столь на кух нi ў ад ной з ква-
тэр. Аказ ва ец ца, па мiж па вер ха мi не «стан-
дарт ныя» жа ле за бе тон ныя плi ты, а драў ля ныя 
пе ра крыц цi.

— А ад каз ныя асо бы нам не ве ры лi, што 
та кое мо жа быць, — пра цяг ва юць Але на i iн-
шыя жыль цы до ма, якiя так са ма зай шлi ў гэ-
тую ква тэ ру. — Гас па ды нi ня ма, бо апош нiм 
ча сам яна тут не жы ве. Да бi ла ся пра вя дзен ня 
ра мон ту, якi аплач вае са ма. Але што ра бiць з 
пе ра крыц цем па мiж па вер ха мi? Ка лi па мя няць 
яго на жа ле за бе тон нае, дык трэ ба ж верх нi 
па верх раз бу раць! А ка лi не раз бi раць — як 
жыць, увесь час ба ю чы ся, што су се дзi звер ху 
мо гуць лi та раль на зва лiц ца та бе на га ла ву?

Да рэ чы, у ква тэ рах на 1-м па вер се пад ло га 
— нi жэй уз роў ню ас фаль ту. Зра зу ме ла, што 

ас фальт з га да мi не ад на ра зо ва аб наў ляў ся, 
та му так i зда ры ла ся, што дом «пра сеў».

Зай шоў яшчэ ў не каль кi ква тэр. Па цi ка вiў ся 
ню ан са мi. Жыль цы па тлу ма чы лi: каб да бiц ца 
пра вя дзен ня цэнт ра лi за ва на га га за за бес пя-
чэн ня, яны ха дзi лi па ка бi не тах i пi са лi прось бы 
га доў шэсць. I та му ў ся рэ дзi не 2000-х газ з 
тру бы за мя нiў га за выя ба ло ны.

У мно гiх ква тэ рах ха лод ную ва ду па да гра-
юць элект рыч ныя на гра валь нi кi, якiя спа жы ва-
юць шмат энер гii. Па вод ле слоў ма iх су раз моў-
цаў, га за выя ка лон кi — больш эка на мiч ныя ў 
вы ка ры стан нi — iм за ба ра нi лi ўста лёў ваць. 
Для та го, каб яны нар маль на функ цы я на ва лi, 
па трэб на асоб ная вен ты ля цый ная шах та.

Да рэ чы, ся род жыль цоў до ма ёсць дзве 
ба бу лi ў вель мi па ва жа ным уз рос це.

Па га ва рыў спа чат ку з Iнай Аляк санд раў най 
Па на сен ка 1927 го да на ра джэн ня.

— Да та го, як па ся лiц ца пас ля вай ны ў гэ-
тым до ме, жы ла не па да лё ку. Я — бла кад нi ца, 
а муж — удзель нiк вай ны — па мёр. Вось i да-
жы ваю ў ква тэ ры без га ра чай ва ды.

Зай шоў у ква тэ ру, дзе пра жы вае Мо нi ка 
Мар каў на Го луб, якая на ра дзi ла ся ў 1915 го-
дзе! Яе дач ка Ле а но ра Ула дзi сла ваў на рас ка-
за ла, што пен сi я нер ка доў гi час жы ла ў Лат вii. 
А ка лi муж па мёр, пе ра еха ла да дзя цей у Вi-
цебск. Бы ло гэ та яшчэ да раз ва лу СССР. У 
ба бу лi двое дзя цей, чац вё ра ўну каў, дзе вяць 
праў ну каў i па куль што пяць пра праў ну каў.

Афi цый ны 
по гляд

Жыль цы па ка за лi шмат афi цый ных 
ад ка заў з роз ных ве дам стваў. Ад ра зу 
кi нуў ся ў во чы лiст, на пi са ны ад ру кi. 
Ака за ла ся, што ён — ад дэ пу та та га-
рад ско га Са ве та, якi быў пад рых та-
ва ны яшчэ ў 1989 го дзе. Яшчэ та ды 
па абя ца лi ўзяць на кант роль пы тан не 
пра вя дзен ня ка пi таль на га ра мон ту ў 
до ме.

У «све жых» ад ка зах — з ад мi нiст-
ра цыi Пер ша май ска га ра ё на го ра да 
Вi цеб ска, гар вы кан ка ма тлу ма чыц ца 
лю дзям, што жы лы дом уне се ны ў так 
зва ны «ты туль ны спiс» (на ка пi таль ны 
ра монт жыл ля. — Аўт.). На пра вя дзен не 
ка пi таль на га ра мон ту 
вы дзе ле на 400 мiль-
ё наў руб лёў. Але за-
раз пра вес цi поў ны 
ра монт нель га, бо 
для гэ та га трэ ба ад-
ся ляць жыль цоў. А 
ў так зва ны «ма неў-
ро вы фонд» (у та кое 
жыл лё пе ра ся ля юць 
лю дзей, ка лi ў iх да-
мах пра вод зяць ка-
пi таль ны ра монт) не-
маг чы ма, бо па куль 
што на ўсiх не ха пае 
ква тэр для ча со ва га 
пра жы ван ня. Са спа-
сыл кай на ад каз ную 
асо бу з ка му наль най 
струк ту ры ра ён на га 
ўзроў ню ад зна ча ец-
ца, што поў нае ад ся-
лен не жыль цоў маг-
чы ма толь кi ў кан цы 
бя гу ча га го да.

У iн шым ад ка зе 
(быў пад пi са ны яшчэ 
ле тась) на мес нiк 
стар шы нi вi цеб ска га гар вы кан ка ма тлу ма-
чыў, што ад па вед най да ку мен та цы яй пра ду-
гле джа на за ме на сiс тэ мы ацяп лен ня, гiд ра-
iза ля цыя пад мур ка, за ме на акон ных бло каў, 
уцяп лен не фа са даў з ра мон там бал ко наў, 
за ме на элект ра се так у мес цах агуль на га ка-
ры стан ня, а так са ма вен ты ля цыi ў са нi тар ных 
вуз лах. Але пра драў ля ныя пе ра крыц цi i сце-
ны — нi сло ва.

Але лю дзi вель мi спа дзя юц ца, што бу-
дуць вы ка на ны абя цан нi ад каз ных асоб на-

конт да сле да ван ня 
пе ра крыц цяў су пра-
цоў нi ка мi По лац ка га 
дзяр жаў на га ўнi вер-
сi тэ та — экс пер та мi 
ў га лi не бу даў нiц-
тва. Ка лi на са мрэч 
гэ тыя кан струк цыi 
не бяс печ ныя для 
жыц ця, мож на бу дзе 
га ва рыць пра не аб-
ход насць зу сiм iн-
шай рэ кан струк цыi. 
А мо жа, тан ней бу дзе 
раз бу рыць дом ды 
даць жыл лё лю дзям 
у но вым?

Та кi во пыт у Вi-
цеб ску ўжо на пра ца-
ва ны. Па iнi цы я ты ве 
стар шы нi Вi цеб ска га 
абл вы кан ка ма ў го-
ра дзе знес лi не каль-

кi ба ра каў (на прык лад, на ву лi цы Ча па е ва), 
а лю дзям уру чы лi клю чы ад но вых ква тэр. 
Пра гэ та ма раць i жыль цы па мя нё на га до-
ма. У Вi цеб ску, ня гле дзя чы на фi нан са-
выя цяж кас цi, рэа лi зу ец ца пра гра ма па 
пе ра ся лен нi га ра джан у су час нае жыл лё. 
Жыль цы до ма, па бу да ва на га пас ля вай-
ны, лi чаць, што i яны мо гуць раз лiч ваць 
на на ва сел ле...

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
Фо та аў та ра.

ІЎ ЕЎ СКАЯ ШКО ЛА-ІН ТЭР НАТ 
СТА ЛА ЭНЕР ГА ЭФЕК ТЫЎ НАЙ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Доб рыя спра вы ў Бе ла ру сі здаў на 
ра бі лі ся су мес ны мі на ма ган ня мі, та-
ла кой. Так і ў гэ тым пра ек це. Пры чым 
та ла ка мо жа аб' яд наць не толь кі ад на-
вяс коў цаў, але і рэ гі ё ны, на ват кра і ны 
— што да ты чыц ца і фі нан са ван ня, і вы-
ка нан ня ра бот. У гэ тым вы пад ку тэн-
дар па пра ек це вый гра ла ўкра ін ская 
кам па нія, а суб пад рад чы ка мі бы лі спе-
цы я ліс ты з Мін ска, Го ме ля, Брэс та... 
Ды і ка лек тыў шко лы на ча ле з ды-
рэк та рам Але най ЦІ МА ШЭН КАЙ не 
раз ліч ваў на ўсё га то вень кае, а та му 
ак тыў на ўклю чыў ся ў рэ кан струк цыю, 
прай шоў бу даў ні чую за гар тоў ку.

— Гас па дар чым спо са бам, сва і мі 
ру ка мі — жа но чы мі і кры ху муж чын-
скі мі — мы ад ра ман та ва лі адзін з па-
вер хаў бу дын ка. Да вя ло ся па шы рыць 
свой кру га гляд у пы тан нях тэн да раў, 
вы ба ру і да стаў кі буд ма тэ ры я лаў, — 
ка жа Але на Ці ма шэн ка.

Во пы ту пра цы з та кі мі пра ек та мі не 
бы ло і ў мяс цо вых улад.

— Мы цес на су пра цоў ні ча лі са спе-
цы я ліс та мі з Еў ро пы, ву чы лі ся адзін у 
ад на го і, ду маю, нам уда ло ся рэа лі за-
ваць ідэю пра ек та, — лі чыць стар шы-
ня Іў еў ска га рай вы кан ка ма Мі ха іл 
ВАЛ ЧЭЦ КІ.

Та кой жа дум кі пры трым лі ва ец-
ца і кі раў нік прад стаў ніц тва Еў ра-

пей ска га Са ю за ў Бе ла ру сі Май ра 
МО РА:

— Гэ ты пра ект для нас і мяс цо вых 
улад з'яў ляў ся пі лот ным, та му бы ло 
да во лі скла да на з пунк ту гле джан ня 
пад рых тоў кі да ку мен та цыі, пра вя-
дзен ня тэн да ру па пра цэ ду рах Еў-
ра пей скай ка мі сіі і рэ гіст ра цыі пра-
ек та па бе ла рус кіх за ко нах. Ад нак 
усе цяж кас ці пе ра адо ле ны. Бу дзем 
і ў да лей шым пад трым лі ваць та кія, 
ка рыс ныя для рэ гі ё наў, пра ек ты, — і 
не толь кі ў сфе ры энер га збе ра жэн-
ня. Ня даў на, на прык лад, аб' яў ле ны 
кон курс у рам ках на шай пра гра мы 
«Ня ўра да выя ар га ні за цыі і ор га ны 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня», бюд жэт 
якой сё ле та па вя лі ча ны ўдвая. Ня-
ўра да выя ар га ні за цыі ў су пра цоў ніц-
тве з мяс цо вы мі ўла да мі аль бо мяс-
цо выя ор га ны са мі па са бе мо гуць 
па да ваць за яў кі на гран ты ў па ме ры 
ад 300 ты сяч да 1 міль ё на еў ра. Ле-
тась тры ра ё ны пад рых та ва лі та кія 
за яў кі і атры ма лі фі нан са ван не. Спа-
дзя ём ся, што сё ле та іні цы я тыў па 
пра ек тах бу дзе больш.

Што кан крэт на змя ні ла ся дзя-
ку ю чы пра ек ту па энер га эфек тыў-
нас ці ў Іў еў скай шко ле-ін тэр на це? 
Бу ды нак 1961 го да не прос та ка пі-
таль на ад ра ман та ва ны, а асна шча-
ны най ноў шы мі эле мен та мі энер га-
збе ра галь ных тэх на ло гій. На прык-
лад, на да ху ка цель ні ўста ноў ле ны 
пяць эле мен таў со неч ных ба та рэй і 
ёміс тасць для па да грэ ву імі ва ды. 
А ў лаз не ва-праль ным комп лек се 
ця пер дзей ні чае сіс тэ ма вен ты ля-
цыі і рэ ку пе ра цыі, якая за бяс печ вае 

не толь кі эка но мію энер га рэ сур саў, 
але і кам форт нае па вет ра, да зва-
ля ю чы па збя гаць віль га ці ў па мяш-
кан нях.

У шко ле так са ма за мя ні лі тру бы і 
ба та рэі, зра бі лі ўцяп лен не сцен ад-
на го кор пу са, ста ло вай, уста на ві лі 
плас ты ка выя вок ны, энер га збе ра-
галь ныя свя ціль ні кі. Цеп ла выя вуз лы 
асна шча ны су час ным аб ста ля ван-
нем і пры бо ра мі ўлі ку, а з да па мо гай 
тэр ма рэ гу ля та раў, якія ця пер ёсць 
на ба та рэ ях, мож на рэ гу ля ваць тэм-
пе ра ту ру ў па мяш кан нях. Уво гу ле 
дзя ку ю чы энер га збе ра галь ным тэх-
на ло гі ям да ся га ец ца ка ля 30-40% 
эка но міі за трат на за бес пя чэн не 
гэ тай уста но вы аду ка цыі цяп лом і 
элект рыч нас цю.

Не менш важ ны, пэў на, і вы ха ваў-
чы ас пект: мож на не толь кі ўба чыць 
пе ра ва гі энер га збе ра жэн ня, азна ё-
міц ца з аль тэр на тыў ны мі спо са ба мі 
вы пра цоў кі і за ха ван ня энер гіі, але і 
да лей, так бы мо віць, па жыц ці кро-
чыць з пры хіль нас цю да но ва га, пе-
ра да во га

— Мы ба чым ся бе ба за вым аб' ек-
там па энер га эфек тыў нас ці ў на шым 
рэ гі ё не і га то вы дзя ліц ца сва ім во пы-
там, тэх ніч ны мі склад ні камі іна ва цый, 
— ад зна чае Але на Ці ма шэн ка.

І та кая да па мо га са праў ды мо-
жа спат рэ біц ца, па коль кі на пе ра дзе 
яшчэ адзін па доб ны пра ект у шко-
лах, ад на з якіх так са ма на Гро дзен-
шчы не.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
Іў еў скі ра ён.

ДОМ, ЯКI НЕМ ЦЫ БУ ДА ВА ЛI...ДОМ, ЯКI НЕМ ЦЫ БУ ДА ВА ЛI...

А пе ра крыц цё — А пе ра крыц цё — 
драў ля нае.драў ля нае.

Той са мы дом.Той са мы дом.

Ад каз жыль цам, зроб ле ны ў 1989 го дзе.

Iна Аляк санд раў на Па на сен ка.Iна Аляк санд раў на Па на сен ка.

ЛЯ ЛІ ТА РЫ 
«Ў»...

У геа гра фіч ным цэнт-
ры Еў ро пы — ста ра-
жыт ным По лац ку — 
ад бу дзец ца ак цыя 
«Лі та ра тур ны са лют 
По лац ку!».

— Ме ра пры ем ства 
прой дзе 18 лі пе ня і рас-
пач нец ца а 14-й га дзі не. 
Яно ар га ні за ва на ра бот-
ні ка мі цэнт раль най біб лі-
я тэч най сіс тэ мы го ра да, 
— па ве да мі лі ў По лац кім 
рай вы кан ка ме. — Пад час 
ак цыі бу дуць ар га ні за ва-
ны вы сту пы лі та ра тур ных 
аб' яд нан няў «По лац кая 
га лі на», «Лі та ра тур ны 
каў чэг» і ін шых. Вы сту-
піць на род ны ан самбль 
«По лац кія рос сы пы» і ін-
шыя. У рам ках ак цыі бу-
дзе пра ца ваць вы ста ва-
га ле рэя не стан дарт най 
кні гі, ар га ні зу юць бук кро-
сінг «Кні га ў па да ру нак». 
У лі ку ін ша га за пла на ва-
ны флэш моб «Чы та ем 
ра зам». За пра цуе біб лі-
я тэч ная кра ма: прой дзе 
вы ста ва-вік та ры на «Зай-
маль ная кла сі ка».

Што яшчэ ці ка ва, прой-
дзе пер шы се анс ад на ча-
со вай гуль ні ў шах ма ты 
і па ра лель на ад кры ец-
ца тэ ма тыч ная кніж ная 
вы стаў ка «Уро кі муд рай 
гуль ні».

Аляк сандр 
ПУК ШАН СКІ.
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