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МЕР КА ВАН НІ

ФОР МУ ЛА 
ВА ДЫ

Як на смак ад роз ніць ка ло дзеж ную ва ду ад во да пра вод най? Ці п'е 
ва ду з-пад кра на ды рэк тар Во да ка на ла? І ці ад па вя дае нор мам 
ва да ў ста лі цы? Пра якасць най важ ней ша га пры род на га рэ сур су 
мы за пы та лі тых, хто ары ен ту ец ца ў гэ тым пы тан ні як ры ба ў 
ва дзе.

Ге надзь АКС ЦІ ЛО ВІЧ, прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі:

— Аса біс та я вы ка рыс тоў ваю звы чай ную ва ду з-пад кра на, якая 
ця чэ ў кож най ква тэ ры Мін ска. І якасць яе за да валь няе. У мя не ёсць 
ма лень кае дзі ця — яму я за каз ваю бу ты ля ва ную ва ду.

Ма рыя ЛІС ТА ПА ДА ВА, стар шы ня За поль ска га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў Бя лы ніц ка га ра ё на:

— Я ў асноў ным вы ка рыс тоў ваю ва ду з ка ло де жа. Яна чыс тая — у 
нор ме па ніт ра тах і па мут нас ці. Мы су мес на з сан стан цы яй адзін-
два ра зы ў год, па не аб ход нас ці, ро бім ана ліз. Мож на за ўва жыць 
ад роз нен не ка ло дзеж най ва ды па сма ку — яна больш мяк кая, чым 
з-пад кра на. Ка лі ка ло дзеж чыс ты і да стат ко ва глы бо кі, то і ва да 
там смач ней шая.

Дзміт рый ДРОЗД, ды рэк тар прад пры ем ства «Во да ка нал 
Мінск ага ра ё на»:

— Дзей насць на шай ар га ні за цыі рас паў сюдж ва ец ца на 
240 на се ле ных пунк таў, дзе мы з'яў ля ем ся па стаў шчы ка мі па слуг. 
Кант роль якас ці ва ды ў Мін скім ра ё не пра во дзіц ца на ступ ным чы-
нам. У нас за клю ча ны да га вор з ор га на мі са ні тар на га на гля ду — сва-
ёй ла ба ра то рыі ня ма. Згод на з рас пра ца ва най пра гра май, кож ны 
ме сяц, ты дзень ці квар тал бя ром про бы. У за леж нас ці ад вы ні каў 
на зна ча юц ца ме ра пры ем ствы па па ляп шэн ні якас ці ва ды.

У нас ёсць 470 свід ра він. Ка лі ў якой-не будзь з іх па каз чык па 
ніт ра тнас ці бу дзе вы шэй шы за нор му, мы ад ра зу вы во дзім свід-
ра ві ну з экс плу а та цыі і пра мы ва ем. Ле тась та кіх вы пад каў бы ло 
шэсць. На прык лад, у пасёл ку Ано паль тры ме ся цы дзей ні ча ла 
аб ме жа ван не па вы ка ры стан ні ва ды. Мы ўста ля ва лі стан цыю, якая 
вы да ляе ніт ра тную гру пу і жа ле за, і ўсе аб ме жа ван ні зня лі.

Ця пер са мая вя лі кая праб ле ма для Мінск ага ра ё на — гэ та коль-
касць жа ле за ў ва дзе. На гэ ты эле мент са ні тар ны мі нор ма мі ўста-
ля ва ны жорст кі нар ма тыў. Ка ля 75 % проб па жа ле зе пра хо дзяць 
пра вер ку, а з ас тат ні мі ёсць праб ле мы. Жа ле за — пры род ны па каз-
чык, та му зма гац ца з гэ тай праб ле май мож на толь кі ўста ля ван нем 
стан цый абез жа лез ван ня. Сам я, да рэ чы, п'ю ва ду з-пад кра на — 
ні я кіх праб лем з якас цю ня ма.

На тал ля СА ЗА НА ВА, на мес нік на чаль ні ка вы твор час ці 
«Мінск во да пра вод» УП «Мінск во да ка нал»:

— Ма ні то рынг якас ці ва ды ў ста лі цы пра во дзіц ца згод на з пра-
гра май вы твор ча га кант ро лю на пяць га доў. Яна за цвяр джа ла ся ў 
2016 го дзе Мін скім га рад скім вы ка наў чым ка мі тэ там і пра хо дзі ла 
экс пер ты зу ў Мін скім га рад скім цэнт ры гі гі е ны. Там пра пі са на пе-
ры я дыч насць зняц ця па каз чы каў, са мі па каз чы кі, па якіх ад бі ра-
юц ца про бы. Мы пры трым лі ва ем ся са ні тар на га за ка на даў ства, і 
ўся піт ная ва да ў ста лі цы ад па вя дае нор мам. Кож ны дзень пра-
во дзіц ца ма ні то рынг якас ці кант роль ных кро пак у го ра дзе. У нас 
ёсць акрэ ды та ва ная цэнт раль ная ла ба ра то рыя, якая вы кон вае 
вя лі кі спектр ана лі заў. У сваю чар гу тэх на ла гіч ныя ла ба ра то рыі, 
якія зна хо дзяц ца на не ка то рых во да за бо рах, мо гуць кант ра ля ваць 
якасць ва ды кож ны дзень. Але афі цый на па ра бо чай пра гра ме мы 
кант ра лю ем якасць у свід ра ві нах кож ны квар тал. Пры гэ тым бы ва-
юць да дат ко выя за бо ры ў за леж нас ці ад не аб ход нас ці.

Згод на з пра ві ла мі ка ры стан ня «Мінск во да ка нал» зай ма ец ца 
па да чай ва ды, аб слу гоў ван нем се так і ад каз вае за якасць па слу гі 
да мя жы ба лан са вай пры на леж нас ці. Зна чыць, ка лі, на прык лад, 
гэ та жы лы дом, то да фун да мен та — гэ та зо на ад каз нас ці «Мінск-
во да ка на ла», пас ля — ЖЭ Са ці та ва рыст ва ўлас ні каў. Зда ра ец ца, 
што ў кра не ка рыс таль ні ка якасць па гар ша ец ца з-за ня якас на га 
вы ка нан ня рэг ла мент ных ра бот ва ўнут ры да ма вых сет ках.

Я п'ю ва ду з-пад кра на. І як ча ла век, які ад каз вае за во да пад-
рых тоў ку і якасць ва ды ў Мін ску, не ба ю ся гэ та га ра біць. Я ве даю, 
што ўся ва да ў го ра дзе ад па вя дае нор мам.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Стан цыя па абез жа лез ван ні 
ва ды ў аг ра га рад ку Кра коў ка 
ў Ашмян скім ра ё не па він на 
з'я віц ца сё ле та ў маі. На се ле на му 
пунк ту та кое пры ста са ван не 
жыц цё ва не аб ход нае, ка жуць 
мяс цо выя ўла ды. Уз ро вень 
жа ле за ў ту тэй шай ва дзе ўдвая 
пе ра вы шае да зво ле ныя нор мы, 
хоць па ас тат ніх па ра мет рах у 
прын цы пе ад па вя дае гра ніч на 
да пу шчаль ным кан цэнт ра цы ям 
роз ных рэ чы ваў.

Праз мер ная коль касць жа-
ле за ў ва дзе — праб ле ма мно-
гіх бе ла рус кіх мяс тэ чак, ад нак у 
ашмян скім краі, дзе ка рыс та юц ца 
ў асноў ным па верх не вы мі во да мі 
з іх не най леп шы мі піт ны мі якас-
ця мі, гэ та най больш ад чу валь на, 
ка жуць ра ён ныя ка му наль ні кі. Каб 
ва да ў аг ра га рад ку Кра коў ка ста-
ла якас най па ўсіх кры тэ ры ях, па-
трэб на стан цыя кош там 207 ты сяч 
руб лёў. Ад па вед ную су му пла ну-
ец ца атры маць па аб лас ной ін вес-
ты цый най пра гра ме (з аб лас но га 
ін вес ты цый на га фон ду). Там ужо 
па цвер дзі лі факт фі нан са ван ня 
бу даў ніц тва стан цыі, ад нак гра-
фі каў па ступ лен ня гро шай па куль 
ня ма.

Тым не менш спе цы я ліс ты жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі за-
пла на ва лі ра бо ты па ўзвя дзен ні 
стан цыі на ле та. Ужо пад рых та ва-
на пра ект на-каш та рыс ная да ку-
мен та цыя, прой дзе на экс пер ты за 
аб' ек та. Ка то ры год мяс цо вая ЖКГ 
пра цуе з інф ра струк ту рай: ра ман-
ту юць і пе ра кла да юць во да пра-
вод ныя сет кі ў аг ра га рад ку Кра-
коў ка. З 2014-га тут за ме не на ўжо 
больш як 3,5 кі ла мет ра «вод ных» 
ка му ні ка цый.

— Бу дзе ня пра віль на, ка лі стан-
цыя з доб рай філь тра цы яй за пра-
цуе, а ва да па ця чэ па тру бах, якія 
пра клад ва лі ся ў да лё кія ча сы і 
боль шай част кай ір жа выя, — пра-
ка мен ці ра ваў ра бо ту Вя ча слаў 
ЯН КОЎ СКІ, на мес нік ды рэк та ра 
Ашмян ска га РУП ЖКГ. — Лю дзі 
не атры ма юць эфек ту, на які раз-
ліч ва юць, і ра бо та па бу даў ніц тве 

стан цыі прой дзе ўпус тую. 
Каб гэ та га не зда ры ла ся, 
мы і зай ма ем ся за ме най 
се так.

Бу даў ніц тва стан цыі 
абез жа лез ван ня, а фак-
тыч на — не каль кіх па віль-
ё наў — не та кая ўжо і скла-
да ная тэх ніч на рэч, ка жуць 
спе цы я ліс ты. Пры во зіц ца 
да дат ко вае аб ста ля ван-
не для філь тра цыі, якое 
ўра за ец ца ў іс ну ю чую сіс-
тэ му, і цыр ку ля цыя ва ды 
пус ка ец ца яшчэ па ад ным 
кру зе. На ўсё гэ та ра зам з 
доб ра ўпа рад ка ван нем тэ-
ры то рыі ва кол спат рэ біц ца 
ка ля ме ся ца.

Цэнт ра лі за ва най во-
да пра вод най сіс тэ май у 
Кра коў цы ка рыс та ец ца 
988 ча ла век. На мес нік 
ды рэк та ра Ашмян скай 
ЖКГ не вы клю чае, што са 
з'яў лен нем стан цыі абез-
жа лез ван ня іх коль касць 
па вя лі чыц ца.

Хоць з'яў лен не чыс тай ва ды 
ў кож най да дат ко вай ха це, без-
умоў на, ра дуе, спе цы я ліс ты ка-
жуць, што так па він на быць паў-
сюд на. Та му по бач са ста ноў чым 
на стро ем у іх заўж ды пры сут ні чае 
па чуц цё дыс кам фор ту ад та го, што 
яшчэ не ўсё зроб ле на і на пе ра дзе 
шмат ра бо ты па ўдас ка на лен ні 
якас ці піц ця — ужо ў ін шых мес-
цах. На ступ ныя на се ле ныя пунк ты 
ў Ашмян скім ра ё не, якім так са ма 
вель мі па трэб ны стан цыі абез жа-
лез ван ня, — гэ та аг ра га рад кі На-
ва сёл кі і стан цыя Ашмя ны.

Праг на за ваць, ка лі сі ту а цыя 
вы пра віц ца і там, спе цы я ліс там 
цяж ка. Мо жа, гэ та зда рыц ца ў
2019-м, а мо жа і не. Пра гра ма
«Чыс тая ва да», якая па спя хо ва 
стар та ва ла ў свой час у Бе ла ру-
сі, на пра ця гу апош ніх пя ці га доў 
бук са ва ла. Сё ле та ва да зноў ста ла 
ад ным з пры яры тэт ных кі рун каў 
ра бо ты. Ду ма ец ца, у не ма лой сту-
пе ні са дзей ні ча ла гэ та му за ўва га 
Прэ зі дэн та да якас ці піт ной ва ды 
на мі ну ла год нім каст рыч ніц кім 

рэс пуб лі кан скім се мі на ры «Аб 
удас ка на лен ні і раз віц ці жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі кра і ны». 
Кі раў нік дзяр жа вы за ўва жыў та ды: 
«26 % проб ва ды ў Го мель скай і 
Ма гі лёў скай аб лас цях не ад па вя-
да юць па тра ба ван ням нар ма ты-
ваў па коль кас ці жа ле за. За бяс-
пе ча насць стан цы я мі абез жа лез-
ван ня па рэс пуб лі цы — 42 %. Гэ тае 
пы тан не не аб ход на вы ра шыць да 
2025 го да».

— Мы не за бы ва ем аб праб-
ле ме лю дзей. Як толь кі скон чым 
стан цыю ў Кра коў цы, ад ра зу зой-
мем ся пра ек та ван нем на ступ ных 
стан цый, каб не губ ляць час, — за-
пэў ніў на мес нік ды рэк та ра ЖКГ. — 
Якасць ва ды не па срэд на ўплы вае 
на стан зда роўя ча ла ве ка. Так што 
бу даў ніц тва стан цый абез жа лез-
ван ня — гэ та ар хі важ ная за да ча.

Уся го ў Гро дзен скай 
воб лас ці аб лас ной 
ін вес ты цый най пра гра май 
на бу даў ніц тва стан цый 
абез жа лез ван ня 
за пла на ва на вы дат ка ваць 
ка ля міль ё на бе ла рус кіх 
руб лёў. Чыс тая ва да 
прый дзе, як мяр ку ец ца, 
у Ваў ка выс кі, Сло нім скі, 
Лід скі, На ва груд скі ра ё ны. 
А ў Шчу чын скім і 
Гро дзен скім ра ё нах 
з'я вяц ца ар тэ зі ян скія 
свід ра ві ны.

Іры на СІ ДА РОК.

ЧЫС ТАЯ ВА ДА

«ВЫ МЫЦЬ» «ВЫ МЫЦЬ» 
ЛІШ НЯЕ ЖА ЛЕ ЗАЛІШ НЯЕ ЖА ЛЕ ЗА

У Бе ла ру сі трэ ба збу да ваць 1200 стан цый абез жа лез ван ня, 
і гэ та толь кі ў па сёл ках, дзе пра жы вае звыш 100 ча ла век. Ад-
нак абл вы кан ка мі ле тась збу да ва на толь кі 10 стан цый на су му 
8,6 млн руб лёў. З якіх 7 млн — крэ дыт ныя рэ сур сы, аформ ле ныя 
па мэ та вых дзяр жаў ных пра гра мах. Пры гэ тым Го мель ская, Гро-
дзен ская і Ма гі лёў ская воб лас ці ў 2017-м не вы дзе лі лі на гэ ты 
 кі ру нак ні ка пей кі. (З ма тэ ры я лаў вы ні ко вай ка ле гіі Мі ніс тэр ства 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі за 2017 г.)

ЗДАРЭННІ

Та кія ві та мі ны 
нам 

не па трэб ны
Не спры яль нае на двор'е не пе ра шко дзі ла 

ма гі лёў скім мыт ні кам ра зам з 

ін спек та ра мі да рож на га ру ху год на нес ці 

сваю служ бу. 

У Го рац кім ра ё не пры пы не ны рух гру-
за во га аў та ма бі ля SСАNІА, які не ле галь на 
пе ра во зіў 20 тон яб лы каў на 61 ты ся чу руб-
лёў. Як па ве да мі ла прэс-служ ба Ма гі лёў-
скай мыт ні, у кі роў цы не ака за ла ся ні су-
пра ва джаль ных да ку мен таў на гэ ты груз, 
ні фі та са ні тар на га сер ты фі ка та. Ма шы на, 

да рэ чы, на ле жыць ра сій ска му суб' ек ту 
гас па да ран ня і тры ма ла курс на Ра сію. За 
не вы ка нан не бе ла рус ка га за ка на даў ства 
па ру шаль ні ку све ціць штраф у па ме ры да 
50 % ад кош ту та ва ру (част ка 4 ар ты ку ла 
12.17 Ка АП Рэс пуб лі кі Бе ла русь).

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Па жар 
са ста лё вым 

ад цен нем
Уве ча ры ў элект ра пла віль ным цэ ху 
Бе ла рус ка га ме та лур гіч на га за во да 
спра ца ва ла па жар ная сіг на лі за цыя. 
Лі та раль на праз адну хві лі ну ра та валь ні кі 
бы лі на мес цы па дзей. Яны ўба чы лі, 

што ту нэль, у якім пра кла дзе ны сі ла выя 

ка бе лі, па якіх па да ец ца элект ра энер гія, 

моц на за дым ле ны.

— На шы бай цы апе ра тыў на лік ві да ва лі 
ўзга ран не, — па ве да міў афі цый ны прад-

стаў нік Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях Ві таль НА ВІЦ КІ. — На шчас це, 
ні хто не па цяр пеў. Але ра зам з тым по лы мя 
па шко дзі ла больш за 30 ты сяч па гон ных 
мет раў іза ля цыі элект рыч ных ка бе ляў. З-за 
гэ та га быў спы не ны тэх на ла гіч ны пра цэс 
вы плаў кі ста лі.

Як па ве да міў прэс-сак ра тар Бе ла рус-

ка га ме та лур гіч на га за во да Аляк сандр 

АЛЕ СІК, мер ка ва най пры чы най па жа ру 
ста ла ка рот кае за мы кан не. Ча со ва спы ні-
 лі ся тры цэ хі — элект ра ста ле пла віль ны 
№ 1, сор тап ра кат ны № 1 і ка па ра вы. Так са ма 

бы ла па ру ша на за вод ская тэ ле фон ная і 
ін тэр нэт-су вязь.

— За раз на прад пры ем стве рас пра цоў-
ва ец ца па кро ка вы план, які да па мо жа 
пе ра адо лець на ступ ствы над звы чай на га 
зда рэн ня. На шчас це, вы твор чыя стра ты 
бу дуць мі ні маль ныя. Ста ле пла віль ную 
вы твор часць да гэ та га пла на ва ла ся пры-
пы ніць з 7 да 14 са ка ві ка для ма дэр ні за-
цый ных ра бот. Але лік ві да ваць на ступ ствы 
зда рэн ня мы бу дзем ад на ча со ва з гэ ты мі 
ра бо та мі.

На мес ца па дзей аса біс та вы яз джаў мі-

ністр пра мыс ло вас ці Ві таль Воўк, каб 
ар га ні за ваць апе ра тыў ны штаб па лік ві-
да цыі на ступ стваў уз га ран ня на прад пры-
ем стве.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


