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СА БЕ КОШТ ЖКП 
І КІ РА ВАН НЕ ЗА ТРА ТА МІ

Ня гле дзя чы на тое, што за дан не па зні-

жэн ні за трат на ака зан не жыл лё ва-ка му-

наль ных па слуг у кра і не ў цэ лым вы ка на на, 

асоб ныя ка му наль ныя гас па дар кі да пус ці лі 

пе ра вы шэн не са бе кош ту па слуг над уста-

ноў ле ны мі нар ма тыў ны мі цэ на мі. Та кім 

чы нам, звыш нар ма тыў ныя за тра ты скла лі 

ка ля 3 млн руб лёў. (Праў да, у па за мі ну лым 

го дзе гэ тая ліч ба бы ла 4,5 млн.)

— Улас ні кам, рэ гі я наль ным ула дам трэ-

ба ўзяць пад асаб лі вы кант роль гэ тыя ар-

га ні за цыі. Па він ны быць пе ра гле джа ны і 

за цвер джа ны біз нес-пла ны іх раз віц ця, — 

за ўва жыў мі ністр. — Га лоў ны мі ме та до ла-

га мі-аў ды та ра мі па він ны вы сту піць дзяр-

жаў ныя аб' яд нан ні жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі аб лас цей. Я пра шу вас знай сці 

са бе прак тыч нае пры мя нен не і апраў даць 

гро шы, якія вы збі ра е це з усіх прад пры ем-

стваў воб лас ці.

З кі ра ван нем за тра та мі так са ма ёсць 

скла да нас ці, за зна чыў Аляк сандр Це ра хаў. 

У са бе кошт ЖКП лепш за ўсіх укла лі ся брас-

таў ча не і Ві цеб ская воб ласць. Гэ та зна чыць, 

што ад пла на ва-раз лі ко вых цэн названыя 

рэ гі ё ны атры ма юць най боль шую ад да чу і 

пры бы так. Ас тат нія па куль дэ ман стру юць 

га тоў насць да пос пе ху і па кры ва юць свае 

вы дат кі за кошт маг чы ма га пры быт ку, а гэ-

та не ма лыя аб' ёмы срод каў. «Ка лі б пла ны 

вы кон ва лі ся, то Мінск мог бы на кі ра ваць на 

раз віц цё больш як 11 млн руб лёў, Ма гі лёў-

ская воб ласць — больш за 6 млн, Го мель-

ская — ка ля пяці».

Стра ты, звя за ныя з утры ман нем ня про-

філь ных ак ты ваў, уз рас лі ў Го мель скай і Мін-

скай аб лас цях. Па да ру чэн ні ўра да Брэсц кім, 

Ві цеб скім, Гро дзен скім, Ма гі лёў скім абл вы-

кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам для ра-

бо ты з ня про філь ны мі ак ты ва мі ство ра ны 

ад па вед ныя прад пры ем ствы. Іх у кра і не 11. 

Ад нак та кія арганізацыі не ство ра ны ў Го-

мель скай і Мін скай аб лас цях.

ЗА ПА ЗЫ ЧА НАСЦЬ 
ПА СУБ СІ ДЫ ЯХ І ПА СЛУ ГАХ

Пра тэр мі на ва ная за па зы ча насць за па-

слу гі ЖКГ у кра і не іс нуе як у на сель ніц тва, 

так і ў юры дыч ных асоб. Пры чым у апош ніх 

гэ тая ліч ба ўтрая вы шэй шая, чым у фі зіч ных 

асоб. 43 % з іх — гэ та сель ска гас па дар чыя 

прад пры ем ствы.

— Тут вы па він ны і мо жа це пры мя ніць 

усе ме ры ад мі ніст ра цый на га ўздзе ян ня да 

даў жні коў, аж но да ад клю чэн ня, — за клі каў 

мі ністр. — Мы сён ня вы шук ва ем фон ды, 

пры цяг ва ем крэ ды ты, каб бу да ваць стан цыі 

абез жа лез ван ня, ачы шчаль ныя збу да ван-

ні, пе ра клад ваць цеп ла сет кі і сет кі во да за-

бес пя чэн ня, а ў дэ бі тор скай за па зы ча нас ці 

юры дыч ных асоб зна хо дзіц ца амаль 40 млн 

до ла раў.

Ра зам з тым ска ра ча ец ца пра тэр мі на ва-

ная за па зы ча насць бюд жэт ных ар га ні за цый. 

«Ле тась гэ та бы ла зо на кры ты кі, а сё ле та, я 

праг на зую, пы тан няў быць не па він на», — 

ад зна чыў ста ноў чы мо мант мі ністр.

Змен шы ла ся так са ма за па зы ча насць ар-

га ні за цый па суб сі да ван ні апла ты па слуг 

ЖКГ на сель ніц тву. Ле тась за па зы ча насць 

з мі ну ла га го да бы ла амаль 24 млн руб лёў, 

сё ле та яна скла дае не больш за 10 млн. 

У Ві цеб скай і Го мель скай аб лас цях раз лі-

чы лі ся поў нас цю.

ЦЯП ЛО ПА СА БЕ КОШ ЦЕ
Вы твор часць цеп ла вой энер гіі — са мая 

да ра гая па слу га. І Прэ зі дэнт па ста віў за да чу 

зні зіць у 2018—2019 га дах са бе кошт энер гіі, 

якую вы пра цоў ва юць ар га ні за цыі ЖКГ улас-

ны мі кры ні ца мі энер гіі, і гэ та дасягальна, 

за ўва жыў мі ністр.

Са бе кошт вы ка ры стан ня на но вых ка-

цель ных шчэ пак і тор фу — 70—75 руб лёў за 

Гкал і на ват менш, і зні зіць яе яшчэ больш 

рэ аль на. Ле тась уве дзе на ў экс плу а та цыю 

84 Мвт вы со ка эфек тыў ных ма гут нас цяў на 

мяс цо вых ві дах па лі ва (МВП), а гэ та 130 % 

ад пла на. Сё ле та за да ча знач на больш 

скла да ная — увес ці ка цель ных на больш 

як 160 Мвт.

Са бе кошт цеп ла энер гіі па кра і не быў 

99,3 руб. за ад ну Гкал пры праг на за ва-

ным кош це 101 ру бель. Мэ та зні зіць яго 

да 80 руб. Пры гэ тым у сіс тэ ме за ста ла ся 

яшчэ 1191 цеп ла кры ні ца, якая мае вы со кі 

са бе кошт вы пра ца ва най энер гіі. Пры чы на 

гэ та га — не эфек тыў ная за гру жа насць ка-

цель на га аб ста ля ван ня.

МІ НУ СЫ І ПЛЮ СЫ КАП РА МОН ТУ
Пад асаб лі вым кант ро лем зна хо дзіц-

ца і жыл лё вы фонд. Ле тась ад ра ман та ва-

на 2,6 млн м2 жыл ля. Па сло вах мі ніст ра, 

ня гле дзя чы на ўсе пры ня тыя ме ры, за ста-

юц ца фак та ры, якія за ма рудж ва юць пра-

вя дзен не кап ра мон ту: тэр мі ны вы ка нан ня 

ра бот, ад сут насць комп лекс нас ці і ін ды ві ду-

аль най пра цы з на сель ніц твам. Не ўда ло ся 

па куль вы клю чыць да мы з пе ра вы ша ным 

нар ма тыў ным тэр мі нам бу даў ніц тва. Сён ня 

іх у кра і не пяць, тры з якіх — у Ві цеб скай 

воб лас ці.

— Тан нае бу даў ніц тва — гэ та хут кае бу-

даў ніц тва. Рэ зер вы ў ска ра чэн ні тэр мі наў 

пра вя дзен ня ра бот па ка заў кап ра монт за 

ме сяц. Не аб ход на са браць усё ста ноў чае 

і ўка ра ніць у шы ро кую прак ты ку. Зні жэн не 

кош ту і ска ра чэн не тэр мі наў не па він на ўплы-

ваць на комп лекс насць ра мон ту, — акрэс ліў 

Аляксандр Церахаў. — А пра ра бо ту з на-

сель ніц твам і ка заць со рам на. Дай шло да 

та го, што ўлас ні кі хо чуць унес ці свае гро шы 

ва ўцяп лен не свай го жыл ля, а ар га ні за цыі 

га лі ны не ма юць жа дан ня ар га ні за ваць ад-

па вед ныя ра бо ты. Ад сут ні чае дыя лог з клі-

ен там пры ака зан ні ад ной з са мых га лоў ных 

ка му наль ных па слуг. Прак ты ка ўцяп лен ня 

жы лых да моў на сель ніц твам пад час кап ра-

мон ту па він на пры мя няц ца паў сюд на, дзе 

лю дзі хо чуць гэ та вы ка наць.

Мі ністр так са ма ад зна чыў, што асоб ным 

кі рун кам пры пра вя дзен ні кап ра мон ту па він на 

стаць ар га ні за цыя па ква тэр на га рэ гу ля ван ня 

спа жы ван ня цеп ла энер гіі. «Ні вод нае за дан не 

не па він на вы кон вац ца без па пя рэд ня га схо ду 

з улас ні ка мі. Вы ні кам уся му па ві нен быць за-

клю ча ны да га вор», — рэ зю ма ваў ён.

Ле тась за ко нам аб рэс пуб лі кан скім бюд-

жэ це па пя ці кі рун ках (кап ра монт, за ме на 

ліф таў, ма дэр ні за цыя ка цель ных, за ме на 

цеп ла се так і се так во да за бес пя чэн ня і ка-

на лі за цыі) уста ноў ле ны мі ні маль ныя нар-

ма ты вы бюд жэт най за бяс пе ча нас ці. Гэ та 

зроб ле на, каб мяс цо выя ор га ны ўла ды не 

ме лі маг чы мас ці па мян шаць агуль ны аб'-

ём бюд жэт ных срод каў, пра ду гле джа ных 

на на зва ныя кі рун кі. Мож на толь кі пе ра-

раз мяр коў ваць срод кі па між гэ ты мі ме ра-

пры ем ства мі без па мян шэн ня агуль най су-

мы, за ўва жыў Аляк сандр Це ра хаў. Ад нак, 

акра мя Ві цеб скай воб лас ці і ста лі цы, па ўсіх 

рэ гіё  нах ві даць па ру шэн ні. У Брэсц кай воб-

лас ці з на зва ных ме ра пры ем стваў зня та 

2 млн руб лёў, Го мель скай — 3,7, Гро дзен-

скай — 1,6, Мін скай — 2,3, Ма гі лёў скай — 

6,1 млн. «З кап ра мон ту вы кан ка ма мі зня та 

53 млн руб лёў. А гэ та на ват па гра ніч ным 

кош це больш за 300 ты сяч м2 уве дзе на га 

жыл ля», — акрэс ліў мі ністр.

Удас ка на лен не і ма дэр ні за цыя сіс тэ мы 

су пра ва джа ец ца рас пра цоў кай і пры няц-

цем нар ма тыў на-пра ва вых ак таў. Ле тась 

мі ніс тэр ства рас пра ца ва ла 36 та кіх да ку-

мен таў, сё ле та мае ад быц ца не мен шая ра-

бо та, за ўва жыў Аляк сандр Це ра хаў. Асноў-

ныя да ку мен ты для ка рэк ці роў кі: Жыл лё вы 

ко дэкс, Пад атко вы ко дэкс, змя нен ні ў за кон 

аб ахо ве пра воў спа жыў цоў ЖКП, за кон аб 

змя нен ні за ко на па пы тан нях па ха ван ня, 

за ко на па доб ра ўпа рад ка ван ні і пад трым цы 

ў на леж ным са ні тар ным ста не тэ ры то рый 

на се ле ных пунк таў. А так са ма як мі ні мум 

15 пра ек таў ука заў Прэ зі дэн та, якія бу дуць 

рэ гу ля ваць пы тан ні дзей нас ці та ва рыст ваў 

улас ні каў, абы хо джан ня з ад хо да мі ка ры-

стан ня, ства рэн ня за ло га ва-дэ па зіт най сіс-

тэ мы, ука ра нен не цеп ла вой ма дэр ні за цыі 

да моў. Бу дзе ска рэк та ва на пра гра ма «Кам-

форт нае жыл лё і спры яль нае ася род дзе».

Іры на СІ ДА РОК



СРОД КІ І МЭ ТЫ
Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі   Са бе кошт цеп ла энер гіі змен шыц ца, 

а прак ты ка ўцяп лен ня да моў 
пры кап ра мон це за срод кі ўлас ні каў 

па він на пры мя няц ца паў сюд на

Па ды хо ды ў ра бо це з па са жы ра мі, ука ра нен не 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій у ста ліч най пад зем цы 

і па вы шэн не аб' ёму гру за пе ра во зак аб мяр коў ва-

лі на па ся джэн ні ка ле гіі Мінт ран са. Га ва ры лі пра 

вы ні кі ра бо ты транс парт на га комп лек су кра і ны 

ў 2017 го дзе і за да чах па яго раз віц ці на 2018-ы. 

Па сло вах на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Ана то ля 

КА ЛІ НІ НА, які пры няў у ім удзел, важ нае мес ца 

ў аб мер ка ван ні за ня лі пы тан ні раз віц ця га рад ско га 

транс пар ту і мет ра па лі тэ на.

Но выя тэх на ло гіі ў мет ро
«Пла ну ец ца, што трэ цяя лі нія мет ро за пра цуе ў 2020 го-

дзе. Аб мяр коў ва ла ся і кам форт насць пе ра мя шчэн ня ў на-

зем ным транс пар це для та го, каб па вы сіць яго пры ваб-

насць», — рас ка заў Ана толь Ка лі нін. Так са ма ён ад зна чыў, 

што не менш важ ным з'яў ля ец ца маг чы масць пры цяг нен-

ня та ва рыст ваў лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 

і ін ва лі даў да ацэн кі шэ ра гу аб' ек таў, якія ро бяц ца для 

іх зруч нас ці на ву лі цы. «Аб мяр коў ва ла ся ўка ра нен не ін-

фар ма цый ных тэх на ло гій у транс пар це. Мы ба чым, што 

пра цэс ру ха ец ца, але яго не да стат ко ва. Ад нак, да кан ца 

го да тур ні ке ты з маг чы мас цю пры ёму бес кан так та вых бан-

каў скіх кар так з'я вяц ца на ўсіх стан цы ях мет ра па лі тэ на. 

Раз лі кі за вы ка ры стан не мет ро можна бу дзе ажыц цяў ляць 

праз бес кан так та выя карт кі лю бо га бан ка», — рас тлу-

ма чыў Ана толь Ка лі нін. Пры гэ тым ён пад крэс ліў, што і 

кам форт насць вы ка ры стан ня пад зем кі так са ма па він на 

па вы сіц ца. Ужо раз ме шча ны за каз на вы раб шас ці пад-

зем ных цяг ні коў для мет ро, част ку з якіх па він ны па чаць  

экс плу а та ваць сё ле та.

Бяз віз па доў жаць
Ана толь Ка лі нін так са ма па ве да міў, што па бяз ві за вым 

рэ жы ме на шу кра і ну на ве да лі ўжо 83 ты ся чы ту рыс таў. Пры 

гэ тым на мес нік прэм' ер-мі ніст ра лі чыць, што та кой коль-

кас ці не да стат ко ва, а ін фар ма цый ную ра бо ту з ту рыс та мі 

трэ ба па леп шыць. «Па він ны быць бук ле ты, ін шая да ве дач-

ная ін фар ма цыя пра кра і ну ў на шых чы гу нач ных са ста вах, 

са ма лё тах, аэ ра пор тах. Каб ча ла век мог ба чыць, ку ды ён 

мо жа пры ехаць і якія мес цы на ве даць», — да даў Ана толь 

Ка лі нін. Ён ад зна чыў, што тэр мін бяз ві за ва га рэ жы му пры 

ўез дзе праз На цы я наль ны аэ ра порт Мінск у лі пе ні-жніў ні 

мо жа быць па вя лі ча ны ўжо да 10 дзён. На га да ем, што з 

1 сту дзе ня 2018 го да для за меж ных гра ма дзян у не ка то рых 

ра ё нах Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цей ужо быў зроб ле ны 

тэр мін бяз ві за ва га зна хо джан ня да 10 дзён.

Ана толь Ка лі нін да ру чыў кі раў ніц тву На цы я наль на га 

аэ ра пор та Мінск і авія кам па ніі «Бел авія» ства рыць не аб-

ход ныя ўмо вы для гас цей кра і ны.

Гру за а ба рот бу дзе рас ці
Па сло вах мі ніст ра транс пар ту і ка му ні ка цый Ана то ля 

СІ ВА КА, сё ле та пла ну ец ца па вя лі чыць гру за а ба рот на 3,4 %, 

па са жы ра а ба рот — на 2,7 %. Та кія вы ні кі маг чы мы дзя ку ю чы 

ста ноў чай ды на мі цы ра бо ты га лі ны ў 2017 го дзе. Так, ле тась 

на 6 % па вя лі чыў ся гру за а ба рот, на 1,9 % — па са жы ра а-

ба рот. Рост гру за а ба ро ту за бяс пе ча ны чы гу нач ным транс-

пар там на 18,1 %, аў та ма біль ным — на 6,9 %, унут ра ным 

вод ным на 55,7 %. Мі ністр па ве да міў, што летась да сяг ну та 

ста ноў чая ды на мі ка па па са жы ра а ба ро це аў та ма біль на га 

транс пар ту на 0,8 %, у тым лі ку дзя ку ю чы мэ та на кі ра ва-

най ра бо це па па вы шэн ні якас ці па слуг. «Экс плу а та цыя 

на марш ру це Брэст—Ма зыр па бу да ва на га па са жыр ска га 

цеп ла хо да «Бе лая Русь» да зво лі ла па вя лі чыць на 3,1 % па-

са жы ра а ба рот унут ра на га вод на га транс пар ту», — да даў 

Ана толь Сі вак. Па сло вах мі ніст ра, пра цяг ну лі па дзен не ў 

2017-м па са жы ра а ба рот га рад ско га элект рыч на га транс-

пар ту і мет ра па лі тэ на (да 95, 9 % у ад но сі нах да 2016 го да), 

а так са ма чы гу нач на га транс пар ту (да 97,9 %).

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ана толь Ка лі нін так са ма пад-

крэс ліў, што ў цэ лым мож на ста ноў ча ад зна чыць ра бо ту 

мі ніст ра транс пар ту і ка ле гіі за год. «Ад нак за дач на пе ра-

дзе яшчэ шмат. У най блі жэй шы час бу дуць сфар мі ра ва ны 

больш гнут кія па ды хо ды да на ша га спа жыў ца», — рэ зю ма-

ваў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
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ШЛЯХІ І ЗНОСІНЫ
У метро можна будзе прайсці 

па банкаўскай картцы, 
а з Брэста да Мазыра — дабрацца па вадзе

Мі ну лы год для ЖКГ, як і па пя рэд ні, прай шоў у рэ жы ме жорст кай эка но міі, 

ад нак сіс тэ ма спра ца ва ла до сыць ста біль на, без сур' ёз ных збо яў. Спа жыў цам 

ака за ны па слу гі ў за па тра ба ва ных аб' ёмах. Ска ра ча ец ца коль касць за па зы ча-

нас цяў за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі і пла ну ец ца ка рэк ці роў ка ад па вед ных 

за ко наў. У асно ву кан цэп цыі раз віц ця ЖКГ да 2025 го да па кла дзе ны пры яры-

тэт ны кі ру нак: за бес пя чэн не гра ма дзян кам форт ны мі ўмо ва мі пра жы ван ня за 

кошт па вы шэн ня на дзей нас ці функ цы я на ван ня аб' ек таў з ад на ча со вым зні жэн-

нем за трат на ака зан не ЖКП. Пра гэ та пад час вы ні ко вай ка ле гіі ве дам ства рас-

ка заў мі ністр жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ.


