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БУ ДАЎ НІ ЧЫ СВЕРБ
— Вы па гля дзі це, у на шых да-

мах ні зі мой, ні ле там не сці ха-
юць гу кі ма ла тка і пер фа ра та ра. 
Гэ та су се дзі, апа нта ныя бу даў ні-
чым свер бам, ла ма юць сце ны і 
пе ра раб ля юць сваё жыл лё. Але 
са ма воль ная пе ра пла ні роў ка 
ква тэ ры, вы ка на ная з па ру шэн-
нем бу даў ні чых нор маў, мо жа 
нес ці па гро зу ста ну ўся го жы ло-
га до ма, — так ад ка заў на на ша 
пы тан не аб тым, чым вы клі ка на 
пад пі сан не та кой па ста но вы, на-
чаль нік упраў лен ня жыл лё вай 
гас па дар кі Мі ніс тэр ства жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
Эд мунд ГРЫШ КЕ ВІЧ. — Так 
што па тра ба ван ні ўзнік лі не 
на пус тым мес цы. У роз ныя ін-
стан цыі, у тым лі ку і ў на ша мі-
ніс тэр ства, па сту па ла вя лі кая 
коль касць скар гаў на су се дзяў, 
якія зра бі лі пе ра пла ні роў ку аль-
бо па мя ня лі пад ло гу. Вось толь кі 
ад на з іх:

«Пас ля та го як мае су се дзі 
звер ху па мя ня лі пад ло гу, ста-
лі чуваць усе іх пе ра мя шчэн ні, 
пра ца бы та вой тэх ні кі, раз мо-
вы, ры пан ні дзвя рэй, ла мі на ту 
пад на га мі. Ка лі ў ра ё не кух ні 
пе ра су нуць крэс ла або ад кры-
юць ва ду ў ван най, усё гэ та чу-
ваць у про ці лег лым ку це ма ёй 
ква тэ ры. А гук ад кро каў або ад 
прад ме таў, якія ўпа лі на пад-
ло гу, пе рад аец ца ні бы ўзмоц-
не ны праз мік ра фон. Што мне 
ра біць? Я пра шу ад ка зу ў спе-
цы я ліс таў: ці па він на гэ та ўсё 
ад бы вац ца?»

Ня рэд кія і вы пад кі, ка лі гас-
па да ры ква тэр, у якіх з'я ві лі ся 
трэ шчы ны на сце нах або сто лі, 
па да юць скар гу на сва іх су се-
дзяў, якія не за кон ным спо са бам 
зра бі лі пе ра пла ні роў ку.

Эд мунд Грыш ке віч ад зна чыў, 
што ў па ста но ве № 384 змя шча-
ец ца не так ужо шмат но ва ўвя-
дзен няў: «Пра ві лы пе ра пла ні-
роў кі іс на ва лі і ра ней. На прык-
лад, да гэ та га го да дзей ні ча ла 
па ста но ва Саў мі на № 1805 ад 
31 снеж ня 2006 го да, згод на з 
якой мно гія дзе ян ні па пе ра ўлад-
ка ван ні ква тэ ры так са ма па він-
ны бы лі пра хо дзіць пра цэ ду ру 
да зво лу і рас пра цоў кі пра ек та. 
Ін шая спра ва, што яе мно гія не 
вы кон ва лі. Та му і бы ла пры ня та 
больш «жорст кая» па ста но ва».

�   � �
Та кім чы нам, згод на з па ста-

но вай, усе ра бо ты па пе ра ўлад-
ка ван ні і пе ра пла ні роў цы ква тэ ры 
мож на раз біць на тры бло кі: тыя, 
што мож на ра біць без да зво лу і 
ўзгад нен ня; тыя, для вы ка нан ня 
якіх трэ ба да звол мяс цо ва га вы-
кан ка ма; і тыя, для пра вя дзен ня 
якіх па тра бу ец ца і да звол вы кан-
ка ма, і спе цы яль ны пра ект.

ШТО МОЖ НА РА БІЦЬ 
БЕЗ ДА ЗВО ЛУ:

— Уста ноў ку (за ме ну) між па-
ка ё вых дзвя рэй у ме жах іс ну ю-
чых дзвяр ных пра ёмаў.

— Ман таж пад вес ных (на цяж-
ных) сто ляў.

— Уста ноў ку і дэ ман таж убу-
да ва ных шаф і ант рэ со ляў.

— Уста ноў ку вен ты ля цый ных 
пры бо раў.

— За ме ну элект ра тэх ніч ных 
вы ра баў (ра зет кі, вы клю чаль ні-
кі, свя ціль ні).

— За ме ну сан тэх ніч на га аб-
ста ля ван ня і пры бо раў.

— За ме ну ўва ход ных дзвя-
рэй, уста ноў ку ўзмоц не ных 
ува ход ных дзвя рэй у ме жах іс-

ну ю ча га дзвяр но га пра ёму без 
зме ны на прам ку іх ад чы нен ня.

— Дэ ман таж ван ны і ўста-
ноў ку ду ша вых ка бін, пе ра нос 
дзе ю чай і ўста ноў ку да дат ко вай 
во да раз бор най ар ма ту ры, за ме-
ну тру ба пра во даў во да за бес-
пя чэн ня і ка на лі за цыі ў ме жах 
ква тэ ры, без зме ны мес ца зна-
хо джан ня са ні тар на-тэх ніч на га 
аб ста ля ван ня.

ПА ТРЭБ НЫ ДА ЗВОЛ 
МЯС ЦО ВА ГА ВЫ КА НАЎ ЧА ГА 

ОР ГА НА:
� для вы ка нан ня ра бот па 

зме не пло шчы, коль кас ці жы-
лых па ко яў і пад соб ных па мяш-
кан няў у ква тэ ры з за ха ван нем 
функ цы я наль ных зон за кошт 
рас пра цоў кі іс ну ю чых або пры-
ла ды но вых пе ра га ро дак;
�для вы ка нан ня ра бот па вы-

ра за нні, па ве лі чэн ні пра ёмаў у 
пе ра га род ках.

Для атры ман ня да зво лу 
мяс цо ва га вы ка наў ча га ор га на 
не аб ход на па даць за яву аб да-
зво ле пе ра бу до вы і пе ра пла ні-
роў кі і да яе пры клас ці на ступ-
ныя да ку мен ты:

1) паш парт або ін шы да ку-
мент, які свед чыць асо бу;

2) пісь мо вую зго ду на пе ра-
бу до ву і пе ра пла ні роў ку ква тэ-
ры ўсіх паў на лет ніх чле наў сям'і 
і гра ма дзян, якія ма юць пра ва 
ва ло дан ня і ка ры стан ня па мяш-
кан нем;

3) план-схе му або пе ра лік 
(апі сан не) ра бот па пе ра ў-
лад ка ван ні і пе ра пла ні роў цы 

(скла да ец ца ў ад воль най фор-
ме);

4) ко пію да ку мен таў, якія 
свед чаць пра ва ўлас нас ці на 
па мяш кан не;

5) тэх ніч ны паш парт і да-
ку мент, які па цвяр джае пра ва 
ўлас нас ці на ква тэ ру;

6) пісь мо вае ўзгад нен не ар га-
ні за цыі за бу доў шчы каў у жы лых 
да мах гэ тай ар га ні за цыі — для 
чле на ар га ні за цыі за бу доў шчы-
каў, які не з'яў ля ец ца ўлас ні кам 
па мяш кан ня.

Да лей ва ўзгод не ны з ва-
мі час прад стаў ні кі ЖЭ Са і 
мяс цо ва га вы кан ка ма зро-
бяць агляд ва шай ква тэ ры 
на прад мет ад па вед нас ці 
яе іс ну ю чай пла ні роў кі тэх-
паш пар ту і тэх ніч на га ста ну 
кан струк цый і ін жы нер на га 
аб ста ля ван ня і скла дуць акт 
тэх ніч на га агля ду.

За тым на пад ста ве прад-
стаў ле ных ва мі да ку мен таў і ак-
та тэх ніч на га агля ду вы кан кам 
пры ме ра шэн не аб да зво ле пе-
ра бу до вы і пе ра пла ні роў цы або 
аб ад мо ве.

ПА ТРА БУ ЕЦ ЦА ДА ЗВОЛ 
ВЫ КАН КА МА 

І ПРА ЕКТ:
 �для дэ ман та жу, уста ноў кі, 

за ме ны ці пе ра но су сіс тэм га ра-
ча га і ха лод на га во да за бес пя-
чэн ня, га за за бес пя чэн ня, ацяп-
лен ня, элект ра за бес пя чэн ня, 
во да ад вя дзен ня (ка на лі за цыі), 
смец це вы да лен ня, га за вы да-
лен ня, вен ты ля цыі, у тым лі ку 
элект рыч на га, са ні тар на-тэх-
ніч на га, ацяп ляль на га га за ва-
га аб ста ля ван ня і ацяп ляль ных 
пры бо раў;
�для пе ра но су зме е ві ка, дзе 

су шаць руч ні ка;
�для пры ла ды гід ра-, па ра-, 

цеп ла-і гу ка іза ля цыі;
�для змя нен ня кан струк цыі 

пад ло гі;
�для змен у апор ных кан-

струк цы ях.
Ка лі для вы ка нан ня ра бот 

па пе ра ўлад ка ван ні і пе ра пла-
ні роў цы ква тэ ры па тра бу ец ца 
рас пра цоў ка пра ек та, то пас-
ля атры ман ня да зво лу вы кан-
ка ма вы скла да е це да мо ву на 
вы ка нан не пра ект ных ра бот з 
рас пра цоў шчы кам пра ект най 
да ку мен та цыі. Та кія ра бо ты ў 
шмат ква тэр ных жы лых да мах, а 

так са ма бла кі ра ва ных і ад на ква-
тэр ных жы лых да мах вы шы нёй 
больш за два па вер хі (больш за 
10 м) па він ны вы кон вац ца толь кі 
па да га во рах бу даў ні ча га пад-
ра ду.

Ра бо ты па раз бор цы іс ну-
ю чых і (або) уз вя дзен ні но вых 
пе ра га ро дак, вы ра за нні, па ве лі-
чэн ні пра ёмаў у пе ра га род ках, а 
так са ма ра бо ты па пе ра ўлад ка-
ван ні і пе ра пла ні роў цы ў бла кі-
ра ва ных і ад на ква тэр ных жы лых 
да мах вы шы нёй да двух па вер-
хаў (да 10 м) мо гуць вы кон вац ца 
са мім гра ма дзя ні нам.

Вы па він ны так са ма за бяс-
пе чыць тэх ніч ны на гляд за вы-
ка нан нем ра бот па пе ра ўлад-
ка ван ні і (або) пе ра пла ні роў цы, 
пра ду гле джа ных пра ек там.

За вяр шэн не ра бот па пе ра ў-
лад ка ван ні і (або) пе ра пла ні-
роў цы па цвяр джа ец ца ак там 
пры ём кі вы ка на ных ра бот. 
Пры ёмач ная ка мі сія і стар шы ня 
вы зна ча юц ца мяс цо вым вы кан-
ка мам на пад ста ве ва шай пісь-
мо вай за явы.

Важ на: зме ны ў вы ні ку пе-
ра бу до вы і пе ра пла ні роў кі трэ-
ба аба вяз ко ва за рэ гіст ра ваць 
у тэ ры та ры яль най ар га ні за цыі 
па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не-
ру хо май ма ё мас ці, пра воў на яе 
і здзе лак з ёю.

�   � �
У па ста но ве вы зна ча ны ра-

бо ты, якія не ад но сяц ца да пе-
ра ўлад ка ван ня і пе ра пла ні роў кі, 
але так са ма па тра бу юць уз гад-
нен ня ў роз ных ар га ні за цы ях.

Гэ та:
�уста ноў ка ін ды ві ду аль ных 

пры бо раў улі ку ва ды, за ме на 
зме е ві ка для суш кі руч ні ка (уз-
гад нен не з ЖЭ Сам);
�за ме на га за вай плі ты, кат ла 

або ка лон кі ў ме жах па мяш кан-
ня, у якім яны ўста ноў ле ны па 
пра ек це, а так са ма ўста ноў ка 
ін ды ві ду аль ных пры бо раў улі ку 
га зу (уз гад нен не з га за за бяс-
печ валь най ар га ні за цы яй);
�за ме на за паў нен няў акон-

ных і дзвяр ных пра ёмаў фа са-
даў шмат ква тэр ных жы лых да-
моў (уз гад нен не з ар хі тэк та рам 
вы кан ка ма);
�улад ка ван не ў шмат ква-

тэр ных жы лых да мах ха лод ных 

па мяш кан няў за кошт шклен ня 
бал ко наў і ло джый (уз гад нен-
не з ар хі тэк та рам вы кан ка ма і 
ЖЭ Сам);
�уста ноў ка ў шмат ква тэр ных 

жы лых да мах узмоц не ных і да-
дат ко вых ува ход ных дзвя рэй са 
зме най на прам ку іх ад чы нен ня 
(уз гад нен не з ЖЭ Сам).

СА МА ВОЛЬ НУЮ 
ПЕ РА ПЛА НІ РОЎ КУ МОЖ НА 
(І ТРЭ БА!) УЗА КО НІЦЬ

Але што ж ра біць тым, хто 
ДСП за мя ніў на ла мі нат аль-
бо па мя няў ба та рэі да вы ха-
ду па ста но вы Саў мі на № 384? 
Як за раз быць гэ тым лю дзям? 
Якія мо гуць быць для іх на ступ-
ствы?

— Ка лі са ма воль на вы ка на-
ныя ра бо ты не ўплы ва юць на 
бяс пе ку бу дын ка і ад па вя да юць 
па тра ба ван ням тэх ніч ных нар-
ма тыў ных пра ва вых ак таў, то на 
іх мо жа быць атры ма ны да звол, 
— тлу ма чыць Эд мунд Грыш ке-
віч. — Для яго атры ман ня трэ ба 
па даць у мяс цо вы вы кан кам та-
кія ж да ку мен ты, як і для атры-
ман ня да зво лу на пе ра бу до ву і 
пе ра пла ні роў ку. Ад па вед насць 
вы ка на ных ра бот усім па тра ба-
ван ням па цвяр джа ец ца тэх ніч-
ным за клю чэн нем. Як пра ві ла, 
тэх ніч нае за клю чэн не рас пра-
цоў ва ец ца пра ек ці роў шчы кам.

Да лей да вас прый дуць прад-
стаў ні кі ЖЭ Са і вы кан ка ма, каб 
пра вес ці агляд ква тэ ры на прад-
мет ад па вед нас ці яе іс ну ю чай 
пла ні роў кі тэх паш пар ту і тэх ніч-
на га ста ну кан струк цый і ін жы-
нер на га аб ста ля ван ня. У вы ні ку 
бу дзе скла дзе ны акт тэх ніч на га 
агля ду.

За тым на пад ста ве прад-
стаў ле ных ва мі да ку мен таў і ак-
та тэх ніч на га агля ду вы кан кам 
пры ме ра шэн не — да зво ліць 
са ма воль ную пе ра бу до ву і пе-
ра пла ні роў ку аль бо ад мо віць у 
та кім да зво ле.

Ка лі бы ло пры ня та ста ноў-
чае ра шэн не, то ўсе зме ны ў 
ква тэ ры трэ ба за рэ гіст ра ваць 
у тэ ры та ры яль най ар га ні за цыі 
па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не-
ру хо май ма ё мас ці, пра воў на яе 
і здзе лак з ёю.

�   � �
Мож на, вя до ма, ні чо га гэ та га 

не ра біць. Але ўліч вай це, што не-
за кон ная і са ма воль ная пе ра пла-
ні роў ка вы явіц ца, ка лі ква тэ ра, у 
якой быў пра ве дзе ны па доб ны 
«ра монт», бу дзе вы стаў ле на 
на про даж або афарм ляц ца ў 
спад чы ну. У гэ тых вы пад ках без 
уза конь ван ня пе ра пла ні роў кі ўсё 
роў на не абы сці ся.

Свят ла на БУСЬ КО.

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні чле ну Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па між на род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе-
цы Ка зі ят ку Юрыю Ва сіль е ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго 
вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

РА МОНТ ПА ПРА ВІ ЛАХ
Ня даў на Са вет Мі ніст раў пад пі саў па ста но ву № 384 «Аб не-
ка то рых пы тан нях пе ра бу до вы і пе ра пла ні роў кі, уста ноў кі 
на да хах і фа са дах шмат ква тэр ных жы лых да моў ін ды ві ду-
аль ных ан тэн і ін шых кан струк цый, а так са ма рэ кан струк цыі 
жы лых да моў». Мы звяр ну лі ся ў Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі, каб вы свет ліць, чым гэ та бы ло вы-
клі ка на, як па мя ня лі ся пра ві лы пе ра пла ні роў кі і што ра біць 
тым, хто зра біў пе ра бу до ву ці пе ра пла ні роў ку сва ёй ква тэ ры 
да вы ха ду гэ тай па ста но вы.

«Пас ля та го як мае су се дзі звер ху па мя ня лі пад ло гу, 
ста лі чуваць усе іх пе ра мя шчэн ні, пра ца бы та вой 
тэх ні кі, раз мо вы, ры пан ні дзвя рэй, ла мі на ту пад на га мі. 
Ка лі ў ра ё не кух ні пе ра су нуць крэс ла або ад кры юць 
ва ду ў ван най, усё гэ та чу ваць у про ці лег лым ку це ма ёй 
ква тэ ры. А гук ад кро каў або ад прад ме таў, якія ўпа лі 
на пад ло гу, пе рад аец ца ні бы ўзмоц не ны праз мік ра фон».

Не за кон ная і са ма воль ная пе ра пла ні роў ка вы явіц ца, 
ка лі ква тэ ра, у якой быў пра ве дзе ны па доб ны «ра монт», 
бу дзе вы стаў ле на на про даж або афарм ляц ца ў спад чы ну. 
У гэ тых вы пад ках без уза конь ван ня пе ра пла ні роў кі ўсё 
роў на не абы сці ся.

СМАРТ ФОН — ЗА ЛА ГА ТЫП I СЛО ГАН
На цы я наль ны банк Бе ла ру сi аб' яў ляе кон курс на леп-
шыя ла га тып i сло ган для iн фар ма цый най кам па нii па 
па вы шэн нi фi нан са вай асве ты на сель нiц тва.
Удзел у кон кур се мо жа ўзяць лю бы ах вот ны. Для гэ та-

га трэ ба да слаць сваю ра бо ту на ад рас email@nbrb.by да 
20 ве рас ня гэ та га го да. Леп шыя ла га тып i сло ган бу дуць 
вы ка рыс тоў вац ца Нац бан кам ва ўсiх iн фар ма цый ных кам-
па нi ях па па вы шэн нi фi нан са вай гра мат нас цi на сель нiц тва. 
Асноў ныя па тра ба ван нi: ары гi наль насць, за па мi наль насць, 
вы раз насць, ла ка нiч насць. Да пра цы трэ ба да лу чыць ка-
рот кае тлу ма чэн не iдэi, а так са ма кан такт ныя звест кi: iмя, 
уз рост, род за ня ткаў, тэ ле фон. Пе ра мож ца кон кур су бу дзе 
вы зна ча ны пры да па мо зе ра бо чай гру пы i атры мае ў па да-
ру нак смарт фон (якi — ар га нi за та ры не ўдак лад ня юць).

У На цы я наль ным бан ку за зна ча юць, што за раз пра во-
дзiц ца ак тыў ная ра бо та па рэа лi за цыi комп лек су ме ра пры-
ем стваў, на кi ра ва ных на ўзмац нен не па тэн цы я лу на шай 
кра i ны ў га лi не па вы шэн ня фi нан са вай асве ты на сель нiц тва 
i да ступ нас цi фi нан са вых па слуг. Па ста но вай Саў мi на i Нац-
бан ка за цвер джа ны План па па вы шэн нi фi нан са вай асве ты 
на сель нiц тва Бе ла ру сi на 2013-2018 га ды, а так са ма ме ра-
пры ем ствы па яго рэа лi за цыi.

Яшчэ на па чат ку гэ та га го да экс пер ты ацэнь ва лi ўзро-
вень фi нан са вай да свед ча нас цi бе ла ру саў як нiз кi. Згод на з 
пра ве дзе ным ле тась ан ке та ван нем ака за ла ся, што боль шая 
част ка гра ма дзян кра i ны ка рыс та ец ца ма лой коль кас цю 
фi нан са вых па слуг, звы чай на звя за ных з пра цэ ду рай атры-
ман ня за роб ку. Ка ля дзвюх тра цiн гра ма дзян не ары ен ту ец ца 
ў па ме рах ста вак па дэ па зi тах i не мо жа раз лi чыць га да выя 
пра цэн ты на ашчад ных ра хун ках. А больш за 85% рэ спан-
дэн таў не змаг лi пра вiль на на зваць уз ро вень iн фля цыi ў 
2011 го дзе. Бе ла ру сы пра цяг ва юць «ба яц ца» бан каў i бан-
каў скiх апе ра цый, а пры пра вя дзен нi та кiх час та ад чу ва юць 
ня ўпэў не насць.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

ЗА КРЫ ЛI РУХ ПА МОС ЦЕ
Аў та ма бiль ны рух па мос це праз Бя рэ зi ну на аб хо-
дзе Баб руй ска (138,1 км аў та ма бiль най да ро гi М-5 
Мiнск — Го мель) за кры ты. Пры чы на — ава рый ны стан 
мас та во га збу да ван ня: асоб ныя эле мен ты пра лёт ных 
кан струк цый знач на стра цi лi апор ную здоль насць. 
Рух аў та ма бiль на га транс пар ту ар га нi за ва ны праз 
Баб руйск.
За раз ство ра на ка мi сiя з прад стаў нi коў Мi нiс тэр ства 

транс пар ту i ка му нi ка цый, пра ект ных i на ву ко вых ар га нi-
за цый з мэ тай вы свят лен ня ста ну збу да ван ня i пры няц ця 
ра шэн ня ад нос на рэ жы му яго да лей шай экс плу а та цыi. Па 
вы нi ках пра цы ка мi сii бу дуць вы зна ча ны ўмо вы ад крыц ця 
ру ху аў та транс пар ту па гэ тым мас та вым збу да ван нi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ЗА МI НI РА ВА НАЕ» ВЯ СЕЛ ЛЕ
На ўсё жыц цё дак лад на за пом нiц ца ма ла дым i гас цям 
су бот няе вя сел ле ў Ма гi лё ве! Ве ча ры на ў рэ ста ра не 
скон чы ла ся эва ку а цы яй у су вя зi з па гро зай мi нi ра-
ван ня.
Ка ля 21 га дзi ны не вя до мы муж чы на па ве да мiў у МНС, 

што за мi нi ра ва ны рэ ста ран «Сан та-Ма рыя», дзе ў гэ ты час 
гу ля лi вя сел ле. У iм бра лi ўдзел ка ля 30 ча ла век, i ўсе яны 
бы лi тэр мi но ва эва ку я ва ны з бу дын ка. На мес ца зда рэн ня 
пры еха лi вы ра та валь нi кi, са пё ры, мi лi цыя. Ка ля дзвюх га дзiн 
пра цяг ва лi ся вы шу ко выя ра бо ты ў ачэп ле ным бу дын ку: факт 
мi нi ра ван ня не па цвер дзiў ся.

Мiж тым вя сел ле пра цяг ва ла ся на бе ра зе Свя то га во зе ра, 
дзе мес цiц ца рэ ста ран. А мi лi цыя лi та раль на за паў га дзi ны 
знай шла ча ла ве ка, якi па ве да мiў пра мi нi ра ван не. Iм ака заў-
ся 56-га до вы госць на тым са мым вя сел лі. Рас каз ва юць, што 
не цвя ро за му муж чы ну не спа да баў ся сцэ нар з кра дзя жом 
ня вес ты на бя се дзе, i ён вы ра шыў та кiм чы нам «ад помс цiць»: 
па тэ ле фа на ваў у МНС з ма бiль на га тэ ле фо на, а по тым... 
пай шоў да до му. Там яго i за тры маў АМАП.

Ва ўпраў лен нi След ча га ка мi тэ та па Ма гi лёў скай воб лас цi 
па ве да мi лi, што су праць ма гi лёў ца, якi ра ней не быў су дзi мы, 
ця пер за ве дзе на кры мi наль ная спра ва аб за га дзя не праў дзi-
вым па ве дам лен нi аб не бяс пе цы.

Iло на IВА НО ВА.

У ЗА СЛАЎI ПА БУ ДУ ЮЦЬ КАП ЛI ЦУ НА МЕС ЦЫ, 
ДЗЕ КНЯ ГI НЯ РАГ НЕ ДА ПРЫ НЯ ЛА ПО СТРЫГ
Драў ля ная кап лi ца з'я вiц ца на Чор най Гор цы ў За слаўi 
(гiс та рыч ны Iзя слаўль) па блi зу Мiн ска.
Як па ве дам ляе пар тал «Со бор.by», пра гэ та аб' яў ле на 

пад час 1-га фес ты ва лю мо ла дзi Мiн скай епар хii, якi прай шоў 
у ста ра жыт ным го ра дзе.

Па вод ле пад ан ня, Чор ная Гор ка з'яў ля ец ца мес цам па-
бу до вы ад на го з пер шых ма нас ты роў ва ўсход не сла вян скiх 
зем лях. Ён быў за сна ва ны жон кай кня зя Ула дзi мi ра i ма цi 
кня зя Iзя сла ва (па iмi яко га i атры ма ла наз ву За слаўе) кня гi-
няй Раг не дай. Бы туе дум ка аб тым, што ме на вi та тут апаль-
ная кня гi ня пры ня ла по стрыг з iмем Анас та сiя.

У дзень Са бо ра ўсiх свя тых зям лi бе ла рус кай на мес цы за-
клад кi бу ду чай кап лi цы быў уста ноў ле ны драў ля ны крыж.

Ка рэс пан дэнт агенц тва «Мiнск—На вi ны» на гад вае: упер-
шы ню За слаўе згад ва ец ца ў ле та пi сах у 1127—1128 га дах. 
Мес ца для го ра да на бе ра зе Свiс ла чы, не да лё ка ад яе вы-
то ку, князь Ула дзi мiр Свя та сла вiч, вi даць, пры гле дзеў, ка лi 
ха дзiў вай ной на яц вя гаў. Гiс то ры кi ад но сяць за сна ван не 
го ра да да 985 го да, што ста вiць За слаўе ў шэ раг ста ра жыт-
ней шых га ра доў Бе лай Ру сi. Сён ня тут пра жы ва е ка ля 15 
тыс. ча ла век.

«Мiнск—На вi ны».

ПАД РЫХ ТАВАЦЬ ДЗІ ЦЯ  ДА ШКО ЛЫ
Для та го, каб са браць дзі ця ў шко лу, сё ле та баць-
кам да вя дзец ца вы клас ці ад Br860 тыс. да Br4 млн 
280 тыс. Пра гэ та па ве да міў жур на ліс там на мес нік 
мі ніст ра ганд лю Вя ча слаў Дра гун, пе рад ае ка рэс пан-
дэнт Бел ТА.
«Ка лі па раў ноў ваць з мі ну лым го дам, то гэ та на 10-30% 

больш», — ад зна чыў на мес нік мі ніст ра. Кошт на бо ру бу дзе 
за ле жаць ад гус таў спа жыў цоў, а так са ма іх ма тэ ры яль ных 
маг чы мас цяў. На прык лад, для та го, каб са браць у шко лу 
дзі ця ма лод шых кла саў, да вя дзец ца вы лі чыць з ся мей на-
га бюд жэ ту ад Br860 тыс. да Br3 млн 600 тыс., з якіх ад 
Br495 тыс. да Br1 млн 960 тыс. пой дзе на адзен не і абу так.

Кам плект для стар ша клас ні ка абы дзец ца да ра жэй — ад 
Br1 млн 60 тыс. да Br4 млн 280 тыс. З іх на адзен не і абу-
так да вя дзец ца вы дат ка ваць у ся рэд нім ад Br620 тыс. да 
Br2 млн 340 тыс.

МАРШ РУТ КА СУ ТЫК НУ ЛА СЯ 
З ПА ЛI ВАЛЬ НАЙ МА ШЫ НАЙ

Зда рэн не ад бы ло ся ў ся рэ дзi не дня на ста лiч най ву-
лi цы Ар лоў скай.
Тут марш рут ка «ГАЗ» су тык ну ла ся з па лi валь ным аў та ма-

бi лем «ЗIЛ». У марш рут ным так сi зна хо дзi ла ся пяць ча ла век. 
У вы нi ку да рож на-транс парт на га зда рэн ня па цяр пе лi ча ты ры 
ча ла ве кi: тры па са жы ры i кi роў ца. Дзве жан чы ны 1988 го да 
на ра джэн ня атры ма лi чэ рап на-маз га выя траў мы лёг кай сту-
пе нi. У муж чы ны 1964 го да на ра джэн ня — пе ра лом ле вай 
га лён кi. Пад раз дзя лен ням МНС пры да па мо зе гiд раў лiч на га 
iн стру мен та да вя ло ся дэ бла кi ра ваць з марш рут кi кi роў цу, якi 
атры маў чэ рап на-маз га вую траў му цяж кай сту пе нi, iр ва на-
ко ла тыя ра ны це ла. Раз бор па гэ тым фак це за раз пра во дзiць 
УДАI ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У Ма гі лёў скім цэнт ры га рад скіх ін-
фар ма цый ных сіс тэм ства ры лі парт рэт 
ты по ва га не пла цель шчы ка за ка му наль-
ныя па слу гі.

Ці ка ва, што са ма му ста ро му даў жні ку ў 
аб лас ным цэнт ры бо лей за сто га доў (1912 
го да на ра джэн ня), а са мы ма ла ды на ра-
дзіў ся ў 2012 го дзе. Роз ні ца ў ста год дзе 
— праб ле мы ад ны і тыя ж.

Асноў ная гру па даў жні коў (45%) — лю дзі 
ў роск ві це пра ца здоль на га ўзрос ту, ад 30 да 
49 га доў. Боль шасць (амаль 60%) афі цый-
ных улас ні каў і най маль ні каў, якія ма юць 
за па зы ча нас ці па ка му наль ных па слу гах, — 
гэ та жан чы ны. Больш за ўсё не пла цель шчы-
каў (ка ля 20%) жы вуць на пер шых па вер хах. 

Асноў ная коль касць лю дзей, якія за бы ва юц-
ца свое ча со ва пла ціць па ра хун ках, ма юць 
ква тэ ры ў два і адзін па коі.

На рэш це, спе цы я ліс ты цэнт ра ін фар ма-
цый ных сіс тэм скла лі «Топ-5» жа но чых і 
муж чын скіх ім ёнаў не пла цель шчы каў. Час-
цей ма юць за па зы ча нас ці: Свят ла на (8%), 
Тац ця на, Але на, На тал ля, а так са ма Га лі на 
і Іры на (па 5,1%). Муж чын скі спіс на ступ ны: 
Аляк сандр (12,8%), Сяр гей, Ула дзі мір, Мі-
ка лай і Вік тар (5,2%).

— Мы ро бім глы бо кі ана ліз ка тэ го рый 
лю дзей, якія за па зы чы лі за ка му наль ныя 
па слу гі, — па ве да мі ла ды рэк тар цэнт ра 
Але на Баль ша ко ва. — Гэ та да зва ляе рас-
пра цоў ваць і ўжы ваць да кож най кан крэт-

най гру пы свае пры ёмы і спо са бы пра цы.
Без умоў на, ін фар ма цыя пра ім ёны даў-

жні коў прак тыч най ка рыс ці не мае, яна 
прос та для ці ка вас ці і, зноў-та кі, пры цяг-
нен ня ўва гі гра мад ства да праб ле мы. У пра-
цы па спаг нан ні за па зы ча нас цяў звы чай на 
ўжы ва юць звест кі пра ўзрост і са цы яль нае 
ста но ві шча даў жні коў.

За па зы ча насць ма гі лёў цаў за жыл лё ва-
ка му наль ныя і ін шыя па слу гі скла ла на 1 чэр-
ве ня 3,4 міль яр да руб лёў. У цэнт ры ка мен-
ту юць, што, дзя ку ю чы сіс тэм най і дак лад на 
ад ла джа най пра цы, у апош нія га ды ўда ец ца 
не да пус каць рос ту за па зы ча нас ці за жыл лё-
ва-ка му наль ныя па слу гі ў Ма гі лё ве.

Іло на ІВА НО ВА.

СВЯТ ЛА НЫ І АЛЯК САНД РЫ ЧАС ЦЕЙ НЕ ПЛА ЦЯЦЬ ЗА КВА ТЭ РУ

АЗМРО ЧА НАЕ НА ВА СЕЛ ЛЕ... 
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
Бу да ваць ква тэ ру з аздаб-

лен нем аль бо без? Гэ та пы тан-
не Аляк сандр П. з жон кай на ват 
не раз гля да лi. Не так даў но ў iх 
на ра дзi ла ся дзi ця, та му гро шай 
на ра монт, вя до ма ж, бра ка ва ла. 
Тым не менш з мо ман ту атры-
ман ня клю чоў ад доў га ча ка най 
ква тэ ры ў Ба раў ля нах прай шло 
больш як 4 ме ся ца, а на ва сё лы 
пра цяг ва юць жыць у iн тэр на це...

— Ча му вы да гэ туль не за-
ся лi лi ся?

— Па-пер шае, там яшчэ ня ма 
элект рыч нас цi, — уз ды хае Аляк-
сандр. — I га ра чую ва ду толь кi 
ўчо ра ўклю чы лi... А ў нас жа ма-
лень кае дзi ця... Ды i якасць ра-
бот па кi дае жа даць леп ша га. Мы 
яшчэ не за еха лi, а ўжо столь кi 
праб лем... Плiт ка ў сан вуз ле кры-
ва ля жыць, столь да ла трэ шчы ну. 
Та му за мест та го, каб спра вiць 
на ва сел ле, увесь гэ ты час толь кi 
i зай ма ю ся, што да вод жу ква тэ ру 
да ла ду. Дзi ву да юся на шым бу-
даў нi кам. Тое, што яны i так аба-
вя за ны ра бiць, ро бяць, абы з рук. 
А ка лi вы клi ка еш iх, але ўжо на 
хал ту ру, мя ня юц ца на ва чах.

У якас цi до ка зу сва iх слоў, 
Аляк сандр рас па вёў гiс то рыю з 
кух няй.

— Каб па ве сiць кут нюю кух ню, 
якую нам па да ры лi баць кi, тэ а рэ-
тыч на да стат ко ва бы ло па клас цi 
плiт ку на дру гую сця ну. Але так 
атры ма ла ся, што тую плiт ку, па-
куль бу да ваў ся дом, зня лi з вы-
твор час цi. Та му да вя ло ся мя няць 
«фар тух» цал кам. Вы ра шыў да-
ве рыць гэ ту спра ву пра фе сi я на-
лам. Хлоп цы зай шлi на кух ню i 
за га ла ву сха пi лi ся: «Бо жа мой, 
хто тут у вас плiт ку так клаў, ру кi 

па ад бi ваць трэ ба!». I, са праў ды, 
дру гi ва ры янт ад роз нi ва ец ца ад 
па пя рэд ня га як не ба i зям ля.

— Аляк сандр, што па ра i це 
ма ла дым сем' ям, якiя ста яць, як 
i вы не ка лi, у чар зе на жыл лё?

— Па маг чы мас цi вы бi раць за-
бу доў шчы ка. Ка лi мы ўсту па лi ў 
ка а пе ра тыў, пас ля та го як 11 га-
доў ад ста я лi ў чар зе, то пра гэ та 

не ду ма лi. Бы лi на сё мым не бе ад 
шчас ця, што на рэш це атры ма лi 
маг чы масць неш та сваё па бу-
да ваць. Ус ту пi лi ў ка а пе ра тыў i 
ду ма лi, што ўсе праб ле мы ад па-
дуць. А ака за ла ся, што праб ле мы 
толь кi па ча лi ся... Нам не па шан-
ца ва ла з за бу доў шчы кам. Акра-
мя та го, што хi баў ха пае, дык i ўсе 
маг чы мыя тэр мi ны зда чы жыл ля 
ён за цяг ваў. На ват жур на лiс ты з 
тэ ле ба чан ня пры яз джа лi i зды ма-
лi сю жэт пра наш ка а пе ра тыў...

Не ад на ра зо ва пад час ка ман-
дзi ро вак чу ла на ра кан нi i з вус-
наў жы ха роў но вых дам коў, якiя, 
як гры бы пас ля даж джу, рас туць 
у аг ра га рад ках. Маў ляў, i яны не 
заў сё ды бу ду юц ца сум лен на. 
Так, «не ўза ба ве пас ля та го, як 
мы з му жам пе ра еха лi ў но вы 
дом, у пры бi раль нi асе ла пад-
ло га, — рас па вя дае Тац ця на Д.
— Доб ра, што бы ла га ран тыя. 
Та му вы клi ка лi тых лю дзей, якiя 
зай ма лi ся бу даў нiц твам, i яны 
бяс плат на вы пра вi лi хi бу».

Але ж ня ўжо нель га бы-
ло зра бiць ад ра зу ўсё як 
мае быць?!! На вош та нер ва-
ваць на ва сё лаў, са мiм двой-
чы ра бiць ад ну i тую пра цу?.. 
У не ка то рых да мах, ба чы-
ла на свае во чы, фун да мент 
дае трэ шчы ну. Я не ас у бу-
даў нiц тве, але мяр кую, што 
гэ та маг ло ад быц ца з-за та-
го, што неш та зра бi лi не ў 
час, не вы тры ма лi тэр мi наў... 
А ўсё зноў з-за та го, каб хут-
чэй, атры маць гро шы. Ха ця 
бу даў нi кi i так ад на з са мых 
вы со ка аплат ных пра фе сiй у 
на шай кра i не!.. Так i хо чац ца 

спы таць: а дзе ж па чуц цё год-
нас цi, пра фе сi я на лiзм?..

Ня рэд ка да во дзi ла ся чуць, 
што «ў ха це па вi нен быць му-
жык з ру ка мi». Гэ та, без умоў-
на, ня дрэн на. I мо жа па рад кам 
сэ ка но мiць ся мей ны бюд жэт. 
Але тут га вор ка пра iн шае... 
Я вось не ра зу мею, ча му пра-
гра мiст (цi на стаў нiк), якi сум-
лен на вы кон ваюць свае аба-
вяз кi на пра цы, па вi нны пры-
хо дзiць да до му i, за мест та го, 
каб ад па чыць, мар на ваць час 
на вы праў лен не чу жых не да-
пра цо вак...

На дзея ДРЫ ЛА.

Дзi ву да юся на шым 
бу даў нi кам. Тое, што яны 
i так аба вя за ны ра бiць, 
ро бяць, абы з рук. А ка лi 
вы клi ка еш iх, але ўжо на 
хал ту ру, мя ня юц ца на ва чах.

КА МЕН ТАР У ТЭ МУ
Аляк сандр СI ВА ЧЭН КА, на чаль нiк ад дзе ла Ка мi тэ та дзяр-

жаў най бяс пе кi Бе ла ру сi: «Не аб ход на па вы сiць праз рыс тасць 
на ўсiх эта пах бу даў нiц тва»

— Не аб ход на па вы сiць праз рыс тасць, знi зiць бю ра кра тыч насць 
на ўсiх эта пах бу даў нiц тва. Асоб ныя праб лем ныя пы тан нi сё ле та 
ўжо зня тыя. У пры ват нас цi, уне се ны зме ны ў за ка на даў чыя ак ты, 
якiя рэ гу лю юць пы тан нi ар га нi за цыi за бу до вы Мiн ска i аб лас ных 
цэнт раў на кан ку рэнт най асно ве. Гэ та ў пэў най сту пе нi знi зi ла 
ка руп цый ныя ры зы кi. Вы яў ле на ня ма ла фак таў фар маль на га 
вы ка нан ня нар ма тыў ных тэр мi наў бу даў нiц тва i ўво ду жыл ля ў 
экс плу а та цыю. Пад рад чы кi спра бу юць ака заць цiск на прад стаў-
нi коў тэх на гля ду, каб за бяс пе чыць як ма га больш хут кую зда чу 
аб' ек та i пры гэ тым не да пус цiць фiк са цыi прэ тэн зiй да якас цi вы-
ка на ных ра бот. За бу доў шчык вы ка рыс тоў вае свае су вя зi, спра буе 
пры му сiць ра бот нi каў тэх агля ду пад пi саць ак ты без вы ка нан ня 
ад па вед ных эта паў. Лi чу, што не аб ход на ўвес цi аса бiс тую ад каз-
насць за вы да чу тэх нiч ных умоў, якiя не ад па вя да юць рэ аль нас цi. 
Ап ты мi за ваць iх уз гад нен не. Так са ма, ня гле дзя чы на ска ра чэн не 
дзяр жаў на га фi нан са ван ня, пра цяг вае пра ца ваць це ня вая сiс-
тэ ма ад ка ту. Пра ект ныя iн сты ту ты пры пад рых тоў цы пра ект на-
смет най да ку мен та цыi за клад ва юць мак сi маль ны ка э фi цы ент i 
нор мы, не за леж на ад улас цi вас цяў мяс цо вас цi. Яны ўказ ва юць 
мак сi маль ную, а то i за вы ша ную коль касць ма шын i ме ха нiз маў, 
якiя бу дуць за дзей нi ча ны ў бу даў нiц тве. Гэ та пры не да стат ко вай 
ра бо це служ баў тэх на гля ду пры во дзiць да фар маль на га рос ту 
вы дат каў, ма тэ ры я лаў, ра бот i, як след ства, да па ве лi чэн ня кош ту 
квад рат на га мет ра.

Рых ту ем ся за га дзяРых ту ем ся за га дзя  ��

НЕ ПА СПЕ ЕШ АЗIР НУЦ ЦА
Як лепш пе ра зi ма ваць i го ра не спат каць

Пы тан нi пад рых тоў кi гас па дар ча га комп лек су Мiн шчы ны 
да ацяп ляль на га се зо на пра ана лi за ва ны на вы яз ным па-
ся джэн нi Мi набл вы кан ка ма.

У Чэр вень скiм ра ё не яго ўдзель нi кi азна ё мi лi ся з хо дам на-
рых тоў кi па лi ва фi лi ялам Дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мi набл-
па лi ва», за ме ны цеп ла вых се так, ар га нi за цыi ра бо ты рэ зер во вай 
ка цель нi i ава рый най бры га ды жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi 
аг ра га рад ка «Лю бi шы на». У Бя рэ зiн скiм рэ гi ё не пры сут ныя па-
бы ва лi ў шмат ква тэр ным жы лым до ме па ву лi цы Ма ла дзёж най 
пас ля ка пi таль на га ра мон ту, па гу та ры лi з яго жыль ца мi, а так са ма 
на ве да лi цэнт раль ную ка цель ню ЖКГ, якая пра цуе на мяс цо вых 
вi дах па лi ва.

— У цэ лым у воб лас цi вы нi кi пад рых тоў кi да зi мы ня дрэн ныя, 
— ад зна чыў гу бер на тар Ба рыс Ба ту ра. — Тыя па ды хо ды, што мы 
сён ня ўба чы лi пры на вед ван нi аб' ек таў, аб на дзей ва юць. Тут iдзе 
сур' ёз ная ра бо та да ацяп ляль на га се зо на.

Але, як той ка заў, не абы шло ся i без лыж кi дзёг цю. Стар шы ня 
Мi набл вы кан ка ма вы ка заў не за да валь нен не тэм па мi ка пi таль на га 
ра мон ту жыл лё ва га фон ду: «У Мiн скай воб лас цi трэ ба што год ка-
пi таль на ра ман та ваць як мi нi мум у ча ты ры ра зы больш пло шчаў. 
Для гэ та га вар та па вя лi чыць ад лi чэн нi гра ма дзян на ка пi таль ны 
ра монт, а дзяр жа ва пад ста вiць сваё пля чо пры вы ра шэн нi гэ тай 
праб ле мы. Акра мя та го, нi ў якiм ра зе нель га за цяг ваць тэр мi ны 
па да чы га ра чай ва ды ў жы лыя да мы, па збя гаць вя лi кiх раз ры-
ваў».

Звяр нуў ён ува гу пад на ча ле ных i на та кi важ ны мо мант, як 
свое ча со вая лiк вi да цыя па ло мак, ава рый сiс тэм жыц це за бес пя-
чэн ня на сель нiц тва.

Гу берна тар на га даў так са ма, што трэ ба больш ува гi на да ваць 
за ме не цеп ла вых се так, па коль кi iх стан уплы вае на змян шэн не 
за трат на па слу гi ЖКГ. Сё ле та ў цэнт раль ным рэ гi ё не пла ну ец-
ца за мя нiць 143,6 км цеп ла трас з пры мя нен нем Пi-тру бы, у тым 
лi ку 140 кi ла мет раў не па срэд на дзяр жаў на му прад пры ем ству 
«Жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар ка Мiн скай воб лас цi». Але ка-
му наль нi кi вы ка на лi кры ху больш за 19 пра цэн таў ад за дан ня. 
«Гэ та вя лi кае ад ста ван не, якое па вiн на на сця ро жыць», — за зна-
чыў гу бер на тар.

Най больш цеп ла вых ка му нi ка цый трэ ба пе ра клас цi ў Са лi-
гор скiм, Круп скiм, Сма ля вiц кiм, Ба ры саў скiм i Мiн скiм ра ё нах. 
Ме на вi та гэ та да зво лiць ска ра цiць стра ты цяп ла. На Мiн шчы не, 
да рэ чы, яны з кож ным го дам змян ша юц ца.

А ўво гу ле пад рых тоў ка да зi мы па ча ла ся два ме ся цы та му — 
на пад ста ве ана лi зу па мы лак i не да хо паў мi ну ла га ацяп ляль на га 
се зо на. Бы ло пра ве дзе на не аб ход нае аб сле да ван не ўсiх сiс тэм 
жыц це за бес пя чэн ня на сель нiц тва, рас пра ца ва ны ме ра пры ем ствы 
i скла дзе ны гра фi кi па лiк вi да цыi праб лем.

Ця пе раш няя пад рых тоў ка да ацяп ляль на га се зо на мае i свае 
асаб лi вас цi. «Сё ле та пры ня ты но вы тэх нiч ны ко дэкс, якi ўста-
наў лi вае больш жорст кiя пра вi лы пад рых тоў кi да зi мы, тэр мi ны 
пра вя дзен ня ка пi таль на га i бя гу ча га ра мон таў. Мы па вiн ны за бяс-
пе чыць пад пi сан не ак таў га тоў нас цi сiс тэ мы жыц це за бес пя чэн ня 
гра ма дзян i гас па дар ча га комп лек су да 20 ве рас ня, а 1 каст рыч-
нi ка атры маць паш пар ты га тоў нас цi на ўсе цеп ла выя кры нi цы 
i аб' ек ты жыл лё ва га фон ду», — па ве да мiў на мес нiк стар шы нi 
Мi набл вы кан ка ма Ва ле рый Ска кун.

Па куль жа на зi ра ец ца ад ста ван не ад за цвер джа на га гра фi ка 
ме ра пры ем стваў. У тым лi ку, па за ме не цеп ла се так, ка пi таль ным 
i бя гу чым ра мон це жыл фон ду. Ана лiз па мы лак i не да хо паў пад-
штурх нуў ад каз ных асоб да больш ак тыў най ра бо ты па пад рых-
тоў цы да зi мы. А гу бер на тар да ру чыў iм да 15 ве рас ня вы пра вiць 
усе хi бы i не да пра цоў кi.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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