
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й «МС».)

Гі гі е ніч ныя нар ма ты вы 
піт ной ва ды ўста ноў ле ны 
ў са ні тар ных нор мах для 
цэнт ра лі за ва ных і не цэнт-
ра лі за ва ных сіс тэм піт но га 
во да за бес пя чэн ня. Ва да 
нар му ец ца пры клад на па 
1500 па каз чы ках. Але аба-
вяз ко ва кант ра лю юц ца 
толькі не каль кі дзя сят каў 
з іх.

За якас цю ва ды со чаць 
як са мі ар га ні за цыі, якія 
ажыц цяў ля юць экс плу а та-
цыю сіс тэ мы во да за бес пя-
чэн ня (во да ка на лы, прад-
пры ем ствы сіс тэ мы ЖКГ), 
так і тэ ры та ры яль ныя цэнт-
ры гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі ў 
ме жах дзяр жаў на га са ні-
тар на га на гля ду.

Па сло вах Іры ны Жаў-
няк, пад час ла ба ра тор ных 
да сле да ван няў на пра ця-
гу апош ніх 10 га доў коль-
касць проб піт ной ва ды з 
сет кі, што не ад па вя да юць 
гі гі е ніч ным нар ма ты вам па 
мік ра бія ла гіч ных па каз чы-
ках, ста біль на тры ма ец ца 
на ўзроў ні менш за 1%. Па 
рэ ка мен да цы ях Су свет най 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя 
(СА АЗ) гэ ты па ра метр не 
па ві нен пе ра вы шаць 5%. 
Зна чыць, на шу ва ду мож-
на піць з-пад кра на без кі-
пя чэн ня.

Па верх не выя 
ці пад зем ныя?

Амаль усе жы ха ры 
кра і ны п'юць ва ду з пад-
зем ных кры ніц. Толь кі 
1/3 част ка Мін ска за бяс-
печ ва ец ца ва дой з Ві-
лей ска-Мін скай вод най 
сіс тэ мы. Але да 2022 го да 
пла ну ец ца і іх пе ра вес ці 
на пад зем ныя кры ні цы.

Па сло вах за гад чы цы 
ла ба ра то рыі фак та раў 
ася род дзя пра жы ван ня 
і тэх на ло гій ана лі зу ры-
зык зда роўю НПЦ гі гі е ны 
Але ны ДРАЗ ДО ВАЙ, ва да 
з пад зем ных кры ніц у Бе-
ла ру сі не толь кі бяс печ ная. 
У ка рыс ных су ад но сі нах 
у ёй змя шча юц ца шмат лі кія 
мік ра эле мен ты. Пры гэ тым 

яна не па тра буе знач най 
да дат ко вай ачыст кі.

А вось па верх не выя кры-
ні цы, на ту раль на, больш 
схіль ныя да за брудж ван-
ня, та му ва да з іх па тра буе 
глы бей шай ачыст кі з пры-
мя нен нем боль шай коль-
кас ці ме та даў. Каб вы да ліць 
усе маг чы мыя па та ген ныя 
ар га ніз мы з та кой ва ды, 
не аб ход на яе дэз ын фі ка-
ваць. Сён ня для гэ тых мэт 
вы ка рыс тоў ва юць уль тра-
фі я ле та вае апра мень ван не, 
аза на ван не і хла ра ван не. 
Апош ні ме тад — най больш 
рас паў сю джа ны, ён лі-
чыц ца са мым на дзей ным 
і эка на міч на вы гад ным. 
Каб эфект ад дэз ын фек-
цыі за ха ваў ся да па ступ-
лен ня спа жыў цу, у ва дзе 
за ста ец ца рэшт ка вы хлор 
(нор ма — 0,3—0,7 мг/дм3). 
Лёг кі пах гэ та га рэ чы ва — 
га ран тыя, што ва да з па-
верх не ва га ва да за бо ру 
прай шла абез за раж ван не.

«Жа лез ная» 
праб ле ма

Ра зам з чыс ці нёй і ка-
рыс цю не тры «па да ры лі» 
на шай ва дзе і па вы ша ную 
коль касць жа ле за, мар ган-
цу, бо ру і не ка то рых ін шых 
пры род ных кам па не нтаў.

— Па вы ша ная коль-
касць злу чэн няў жа ле за 
аб умоў ле на асаб лі вас ця мі 
ва да нос ных га ры зон таў на 
тэ ры то рыі кра і ны, — рас ка-
за ла Іры на Жаў няк. — Ка ля 
40% ад усіх свід ра він па-
да юць ва ду з коль кас цю 
жа ле за боль шай за гра ніч-
на да пу шчаль ныя кан цэнт-
ра цыі. Асаб лі ва ак ту аль на 
гэ та для Па лес ся.

Па вы ша ная кан цэнт ра-
цыя жа ле за не аказ вае так-
січ на га ўздзе ян ня на ар га-
нізм ча ла ве ка, але на дае 
ва дзе спе цы фіч ны «ме та-
ліч ны» пры смак, а так са ма 
са дзей ні чае па ве лі чэн ню 
мут нас ці і ко лер нас ці, што 
аб мя жоў вае спа жы ван не 
ва ды ў са ні тар на-бы та вых 
мэ тах. Бе ла рус кі нар ма-
тыў коль кас ці жа ле за ў ва-
дзе — да 0,3 мг/л. А вось 
на зда роўе «жа ле зіс тая» 
ва да, па да ных СА АЗ, па-
чы нае ўплы ваць пры коль-
кас ці звыш 2 мг/л. Гэ та той 
мак сі мум, пры якім ва ду 
яшчэ мож на ўжы ваць у 
са ні тар на-бы та вых мэ тах. 
Та му СА АЗ і дае та кія рэ ка-
мен да цыі.

За бяс пе чаць усіх
Праб ле ма «жа ле зіс тай» 

ва ды па спя хо ва вы ра ша-
ец ца ў на шай кра і не пры 
рэа лі за цыі дзяр жаў най 
пра гра мы (2002—2015 гг.), 
а з 2016 па 2020 г. — пад-
пра гра мы па во да за бес-
пя чэн ні і во да ад вя дзен ні 
«Чыс тая ва да». Дзя ліц ца 
па бу да ва ным за гэ ты час 
стан цы ям абез жа лез ван-
ня до ля не ад па вед ных 
проб па коль кас ці жа ле за 
ў во да пра вод най ва дзе 

зні зі ла ся з 29,5% у 2005 го-
дзе да 18,4% у 2016-м.

Па сло вах га лоў на-
га ін жы не ра ад дзе ла 
во да пра вод на-ка на-
лі за цый най гас па дар кі 
Мі ніс тэр ства жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар-
кі Іры ны СА ЛІ ВОН ЧЫК, 
дзя ку ю чы рэа лі за цыі пра-
гра мы бы ло па бу да ва на 
582 аб' ек ты во да за бес пя-

чэн ня і во да ад вя дзен ня, у 
тым лі ку стан цыі абез жа-
лез ван ня, ка на лі за цый ныя 
ачыст ныя збу да ван ні, на 
пад зем ныя кры ні цы во-
да за бес пя чэн ня пе рай шлі 
По лацк, Грод на і Го мель.

У вы ні ку ахоп ле насць 
цэнт ра лі за ва ны мі сіс тэ-
ма мі во да за бес пя чэн ня 
га рад ско га на сель ніц тва 
скла ла 98,4%, сель ска-
га — 65,1% (аг ра га рад-
коў — 78,9%). У па раў-
на нні з 2004 го дам на 
13% і 19% па вя лі чы ла ся 
за бяс пе ча насць цэнт ра-
лі за ва ны мі і мяс цо вы мі 
сіс тэ ма мі гас па дар ча-бы-
та вой ка на лі за цыі га рад-
ско га (92,5%) і сель ска га 
(37,4%) на сель ніц тва.

— Да кан ца 2020 го да 
пла ну ец ца за бяс пе чыць 
піт ной ва дой нар ма тыў-
най якас ці 100% на сель-
ніц тва аб лас ных і ра ён ных 
цэнт раў, га ра доў аб лас но-
га пад па рад ка ван ня, якія 
ма юць до ступ да цэнт ра лі-

за ва ных сіс тэм во да за бес-
пя чэн ня, — рас ка за ла Іры-
на Са лі вон чык. — Стан цыі 
абез жа лез ван ня за пра цу-
юць амаль у 500 на се ле-
ных пунк тах кра і ны.

Пра што 
рас ка жуць тру бы

Каб піт ная ва да дай шла 
да свай го спа жыў ца, ча сам 
ёй трэ ба пе ра адо лець ад-
лег ласць у не каль кі кі ла мет-
раў па тру бах. І стан гэ тых 
«пра вад ні коў» так са ма ад-
бі ва ец ца на якас ці ва ды.

Па са ні тар на-эпі дэ мія -
ла гіч ных па тра ба ван нях 
пра ду гледж ва ец ца пе рыя -
дыч ная пра мыў ка і са ні-
тар ная апра цоў ка во да-
пра вод ных се так. За пра-
віль ным і свое ча со вым 
вы ка нан нем гэ тых ра бот 
со чаць спе цы я ліс ты тэ ры-
та ры яль ных цэнт раў гі гі е-
ны і эпі дэ мі я ло гіі.

— На жаль, не заў сё-
ды і не ў поў най ме ры 
вы кон ва юц ца за ха ды па 
пра мыў цы і дэз ын фек цыі 
се так, — ад зна чы ла Іры на 
Жаў няк. — Ня гле дзя чы на 
тое, што гэ та не толь кі ў 
ін та рэ сах спа жыў цоў, але 
і прад пры ем стваў ЖКГ, 
якія экс плу а ту юць сіс тэ мы 
і тру бы. Та кія пра цэ ду ры 
пра даў жа юць жыц цё сіс-
тэ мам во да за бес пя чэн ня, 
ста ноў ча ўплы ва юць на 
якасць ва ды.

Ка лі ж ад па вед ная ра-
бо та не пра во дзіц ца, у ту-
пі ко вых участ ках з ма лым 
во да раз бо рам па чы на юць 
раз ві вац ца мік ра ар га ніз мы, 
якія па гар ша юць якасць 
піт ной ва ды. Акра мя та го, 
раз мна жэн не жа ле за бак-
тэ рый мо жа пры вес ці да 
пе ра крыц ця пра све ту труб 
і вы клі каць ава рыі.

Па сло вах Іры ны Са-
лі вон чык, гэ та праб ле-
ма вы ра ша ец ца. Сён ня з 
38 тыс. км во да пра вод-
ных се так ма юць па трэ бу 
ў ад наў лен ні 2,1 тыс. км. 
У асноў ным та кія ра бо ты 

ажыц цяў ля юц ца што га до-
ва ў пе ры яд пад рых тоў кі 
ЖКГ да ра бо ты ў асен не-
зім ні пе ры яд. Сё ле та пла-
ну ец ца за мя ніць 328,5 км 
во да пра вод ных се так.

Сцё кі... у рэ кі
Толь кі част ка ва ды за-

трым лі ва ец ца ў на шых 
ква тэ рах. Ас тат няя пас ля 
вы ка ры стан ня трап ляе у 
ка на лі за цыю, за экс плу а та-
цыю якой ад каз ва юць во-
да ка на лы і шмат про філь-
ныя ар га ні за цыі ЖКГ.

Але ча сам ка на лі за цый-
ныя сцё кі не да хо дзяць да 
ачы шчаль ных збу да ван-
няў ці дрэн на ачы шча юц-
ца, за брудж ва ю чы гле бу, 
вод ныя аб' ек ты, а за тым — і 
пад зем ныя во ды.

Да ныя да сле да ван ня 
па верх не вых вод, якое 
пра во дзіц ца ар га ні за-
цыя мі Мінп ры ро ды ў ме-
жах На цы я наль най сіс тэ-
мы ма ні то рын гу, свед чаць 
пра па сту по вае зні жэн не 
лі ку проб з па вы ша най 
коль кас цю ў па верх не-
вых во дах шкод ных пра-
дук таў.

У цэ лым пе ра важ ная 
коль касць участ каў ва да-
цё каў (95,4%), ахоп ле ных 
рэ гу ляр ны мі на зі ран ня мі, 
ад па вя да юць «доб ра му» 
і «вы дат на му» эка ла гіч-
на му ста ту су. Знач ную 
ант ра па ген ную на груз ку 
звед ва юць 4,6% па верх-
не вых вод ных аб' ек таў, 
ся род якіх рэ кі Свіс лач (н. 
п. Ка ра лі шча ві чы, Свіс-
лач), Уза (10 км ад г. Го ме-
ля), За ход ні Буг і Му ха вец 
(г. Коб рын), Уша (ні жэй г. 
Ма ла дзеч на), а так са ма 
азё ры Мёр скае, Ляд но, 
Ка галь нае і Асі по віц кае 
ва да схо ві шча.

— Сён ня гэ та праб ле-
ма вы ра ша ец ца дзя ку ю чы 
бу даў ніц тву і рэ кан струк-
цыі ачыст ных збу да ван-
няў сцё ка вых вод. Акра-
мя та го, для ска ра чэн ня 
аб' ёму за брудж валь ных 
рэ чы ваў у скла дзе сцё ка-
вых вод мяс цо выя ор га ны 
ўла ды ста лі больш ак тыў-
на пры цяг ваць для гэ тых 
мэт за меж ныя ін вес ты цыі, 
па зы ко выя срод кі ка мер-
цый ных ар га ні за цый, крэ-
дыт ныя рэ сур сы, — ад зна-
чы лі ў Мінп ры ро ды.
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До ступ да цэнт ра лі за ва ных сіс тэм во да за бес пя чэн ня 

мае 98,5% га рад ско га і ка ля 81% сель ска га на сель-
ніц тва. Ас тат няе за бяс печ ва ец ца ва дой з ла каль ных 
дэ цэнт ра лі за ва ных кры ніц: шах та вых ка ло дзе жаў і 
дроб на труб час тых свід ра він. Кры ні ца мі цэнт ра лі за-
ва на га во да за бес пя чэн ня слу жаць 10 197 ар тэ зі ян скіх 
свід ра він і 1 во да за бор з па верх не вых кры ніц, якасць 
ва ды за бяс печ ва юць 598 стан цый абез жа лез ван ня, 
на ву ліч ных сет ках уста ля ва на больш за 41 тыс. во-
да раз бор ных ка ло нак. Што су тач на ў сет ку па да ец ца 
1,6 млн м3 піт ной ва ды.

У Ра сій скай Фе дэ ра цыі ка ля 70% на сель ніц тва п'е 
ва ду з па верх не вых кры ніц, ва Укра і не — ка ля 80%. Не 
ад маў ля юц ца ад ва ды з рэк, азёр, ва да схо ві шчаў і вя-
ду чыя кра і ны Еў ро пы. У ста лі цы Фін лян дыі, на прык лад, 
атрым лі ва юць піт ную ва ду з во зе ра Пя я нэ. У Па ры жы 
іс ну юць тры стан цыі пад рых тоў кі ва ды, якія вы ка рыс-
тоў ва юць сіс тэ му на зем ных рэк і ва да ёмаў, свід ра ві ны 
і пад зем ныя кры ні цы.

ВЫ ВЕС ЦІ НАВЫ ВЕС ЦІ НА

Каб упэў ніц ца, што піт ная ва да дой дзе да спа жыў ца чыс тай 
і бяс печ най, спе цы я ліс ты пра вод зяць яе хі міч ны ана ліз.

Вы со кая коль касць жа ле за — 
ад на з га лоў ных праб лем ва ды 

ў Бе ла ру сі.

Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

Спе цы я ліс ты не рэ-
ка мен ду юць піць ва ду 
з ляс ных кры ніц. Ня-
гле дзя чы на знеш нюю 
чыс ці ню, яны мо гуць 
утрым лі ваць вя лі кую 
до лю шкод ных рэ чы ваў, 
у тым лі ку ніт ра таў.

Сведения о застройщике.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление 

капитального строительства Запад», зарегистрированное Мингорисполкомом 
05.01.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за №192400611.

Юридический адрес: 220025, г. Минск, ул. С. Есенина, д. 4-107, тел./факс 
234-16-99, тел. 234-16-98. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.15, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. График приема 
граждан по вопросам долевого строительства отделом ЖСПК, долевого строи-
тельства и аренды – понедельник с 8.30 до 17.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 
13.45), вторник с 8.30 до 13.00, среда с 13.45 до 17.30, четверг с 8.30 до 13.00. 

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет Застройщиком 
построены и введены в эксплуатацию объекты: жилые дома № 4, 6 по ул.С.Есенина; 
жилой дом № 14а по ул. Короля; жилые дома № 12, 16, 22 по ул. Чюрлёниса; жилые 
дома № 3, 5, 7, 9 по ул. Я. Брыля; жилой дом № 12 по ул.Михаловской.

Цель проекта – строительство объекта «Реконструкция застройки террито-
рии в районе ул. Михалово, Алибегова.» Жилой дом № 1 по генплану». 

Начало строительства объекта – 18.05.2017.
Предполагаемый  срок ввода объекта в эксплуатацию – 17.08.2018.
Государственная экспертиза проектной и сметной документации: заключе-

ние РУП «Главгосстройэкспертиза» от 08.09.2016  № 550-15/16 с дополнением 
от 04.04.2017 № 99-15/17.

Свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного 
участка от 31.03.2017 № 500/729-1716.

Решение Мингорисполкома «О разрешении проведения проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта, строительно-монтажных работ 
по объекту, возведения объекта строительства» от 03.11.16 № 3229.

Разрешение Госстройнадзора на производство строительно-монтажных 
работ – № 2-203Ж-017/17 от 18.05.2017, 20.06.2017.

Генеральный подрядчик – ОАО «МАПИД» (договор строительного подряда 
№ 25/01-2017 от 25.01.2017).

Жилой дом запроектирован 10-ти этажным, девятисекционным в конструк-
циях серии М 464-У-М с применением сборных железобетонных панелей, с 
техническим подпольем, теплым чердаком. Всего квартир – 339, в том числе: 
1-комнатных – 85, 2-комнатных – 140, 3-комнатных – 104, 4-комнатных – 10. 
Общая площадь квартир – 21 010,53 кв. м. На первом этаже располагается поме-
щение товарищества собственников с отдельным входом площадью 38,60 кв. м. 
В центральной части здания выполнен сквозной проход в объеме 1-го этажа.

Отделка наружных стен – покраска акриловыми фасадными красками, 
покрытие защитно-декоративным полимерным составом. Окна,  остекление 
лоджий – ПВХ-профиль с заполнением стеклопакетами. Двери – деревянные 
с улучшенной масляной окраской. Входные двери в подъезд – металлические. 
В каждой секции  предусмотрен лифт грузоподъемностью 630 кг, мусоропровод, 
поквартирный учет холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла. Квартиры 
оборудованы автономными пожарными извещателями.

Проектом предусмотрена внутренняя отделка жилых помещений. Стены 
квартир – оклейка обоями в жилых комнатах, прихожих, кухнях, акриловая 
водостойкая окраска в ванных и санузлах. Покрытие полов квартир – линолеум 
на теплозвукоизолирующей подоснове, керамическая неглазурованная плитка. 
Потолки квартир – акриловая покраска, оклейка обоями.

В состав общего имущества объекта входят помещение товарищества 
собственников, лестницы, лестничные клетки, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, кровля, технические и подвальные этажи, другие места общего поль-
зования, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование общедомового назначения, находящееся 
за пределами или внутри жилых помещений.

В коммунальную собственность г. Минска для переселения граждан из жи-
лых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков 

под жилищное строительство, безвозмездно передается общая площадь жилых 
помещений дома в размере усредненного показателя 4,8%.

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
юридических лиц предлагается 38 (тридцать восемь) квартир, в том числе:

-  (15) 1-комнатных общей площадью 42,32 кв. м (квартиры №№ 2, 5, 6, 9, 
13, 14, 18, 21, 25, 26, 29, 30, 33, 34 и 38) стоимостью строительства за  1 (один) 
кв. м общей площади в размере, эквивалентном  1 050 долларам США;

- (20) 2-комнатных общей площадью от 57,72 до 59,36 кв. м (квартиры №№ 1, 3, 4, 
8, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 41 и 42)  стоимостью строительства 
за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном  1 000 долларам США;

-  (3) 3-комнатных общей площадью 78,56 кв. м (квартиры № 40, 76 и 79) 
стоимостью строительства за  1 (один) кв. м общей площади в размере, экви-
валентном  950 долларам США;

Стоимость строительства 1 кв. м общей площади фиксируется в долларо-
вом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте 
до окончания действия договора.

 Условия оплаты – первоначальный взнос в размере  10% стоимости 
объекта долевого строительства в течение 20 (двадцати) календарных дней 
со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в 
Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – ежемесячно до конца строительства в 
соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт  и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор,
Документы для заключения договоров будут приниматься отделом ЖСПК, 

долевого строительства и аренды с 15.08.2017, понедельник с 8.30 до 17.30 
(обед с 13.00 до 13.45), вторник с 8.30 до 13.00, среда с 13.45 до 17.30, четверг с 
8.30 до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, 
тел.: (017) 234-16-98, (044) 795-44-44

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Реконструкция застройки территории в районе ул. Михалово, Алибегова.» Жилой дом №1 по генплану»


