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Асноў ныя ўмо вы пра да стаў лен-

ня без на яў ных жыл лё вых суб сі дый 

за ста лі ся ра ней шы мі. Яны на ліч-

ва юц ца, ка лі на апла ту ЖКП без 

пе ра вы шэн ня нар ма ты ваў спа жы-

ван ня ідзе больш чым 20 % да хо-

даў га рад ской або 15 % да хо даў 

сель скай сям'і.

— З 29 каст рыч ні ка пач не 

дзей ні чаць ад мі ніст ра цый ная 

ад каз насць за ліш нія су мы ў 

па ве дам лен нях. Ку ды звяр тац ца 

жы ха рам пры іх вы яў лен ні і якім 

чы нам бу дзе кант ра ля вац ца пра-

віль насць на лі чэн ня пла ты?

— Та кі кант роль з бо ку мяс-

цо вых вы ка наў чых ор га наў быў 

заў сё ды. Ад нак да апош ня га ча су 

пры вы яў лен ні ра хун каў-па ве дам-

лен няў не ад па вед най фор мы ад-

каз ныя служ бо выя асо бы не нес лі 

ні я ка га па ка ран ня.

Важ на ве даць, што ўсе да дат-

ко выя па слу гі мо гуць аказ вац ца 

толь кі на пад ста ве за клю ча на га 

са спа жыў цом ін ды ві ду аль на га да-

га во ра, пры гэ тым жы ха ры ма юць 

пра ва ад мо віц ца ад та кіх па слуг. 

На прак ты цы ж бы вае, што лю дзей 

не пра ін фар ма ва лі, да га вор не за-

клю ча лі, але пла ту на ліч ва юць. Гэ-

та не за кон на.

Пры вы яў лен ні ліш ніх сум у па-

ве дам лен ні мож на звяр нуц ца ў 

мяс цо вы вы кан кам або ад мі ніст-

ра цыю ад па вед на га ра ё на го ра-

да. Ка лі факт пра ва па ру шэн ня 

па цвер дзіц ца, то на ві на ва тую 

служ бо вую асо бу па ві нен быць 

скла дзе ны ад мі ніст ра цый ны пра-

та кол. Спра вы аб та кіх пра ва па-

ру шэн нях бу дуць раз гля даць спе-

цы яль на ство ра ныя ка мі сіі. Нель га 

вы клю чаць, што зло га на ме ру тут 

не бы ло, у раз лі кі маг ла за крас ці ся 

па мыл ка. У кож ным вы пад ку не-

аб ход на пра во дзіць рас сле да ван-

не і пры маць уз ва жа нае ра шэн не. 

Санк цыі ад па вед на га ар ты ку ла 

11.83 Ка АП Бе ла ру сі пра ду гледж-

ва юць па пя рэ джан не аль бо штраф 

у па ме ры 2 ба за вых ве лі чынь пры 

пер шым вы пад ку па ру шэн ня і пры

паў тор ным на пра ця гу го да — ад 

4 да 10 ба за вых ве лі чынь.

— А які ме ха нізм дзей ні чае, ка-

лі жыл лё ва-ка му наль ная па слу га 

ака за на ня якас на, на прык лад, з 

кра на льец ца ржа вая ва да?

— Па ды хо ды па рэ ага ван ні пры 

ня якас ным ака зан ні жыл лё ва-ка-

му наль ных па слуг вы зна ча ны, ад-

нак яны па він ны быць дак лад на 

і зра зу ме ла пра пі са ны для ўсіх 

удзель ні каў пра цэ су. Мі ніс тэр ства 

пра цуе над за ка на даў чым ак там, 

які спрос ціць пра цэ ду ру аба ро ны 

пра воў спа жыў ца ЖКП і ўзмоц-

ніць ад каз насць па стаў шчы коў за 

ня якас нае ака зан не па слуг. Не аб-

ход ны па праў кі і ў за кон аб аба ро-

не пра воў спа жыў цоў жыл лё ва-ка-

му наль ных па слуг, і ў пры ня тую 

ў яго раз віц цё па ста но ву Са ве та 
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Сён ня пра ду гледж ва ец ца маг-

чы масць пе ра раз лі ку пла ты за 

ака за ныя па слу гі аль бо зні жэн не 

яе кош ту. Акра мя та го, за ка на даў-

ствам пра ду гле джа ны зніж кі на 

асоб ныя ві ды ка му наль ных па слуг, 

на прык лад, ка лі ад сут ні чае цыр ку-

ля цыя га ра ча га во да за бес пя чэн ня 

ў су шыль ні ках руч ні коў у лет ні пе-

ры яд. У гэ тым ві ны па стаў шчы ка 

ня ма, для вы ра шэн ня праб ле мы ў 

та кіх да мах па тра бу ец ца ка пі таль-

ны ра монт, за ме на сіс тэ мы га ра ча-

га во да за бес пя чэн ня.

— На коль кі па спя хо ва ар-

га ні за цыі ЖКГ пра цу юць над 

зні жэн нем за трат на ака зан не 

па слуг?

— Гэ та па ста ян ная пра ца. 

З 2010 па 2017 год эка но мія вы-

дат каў па сіс тэ ме ЖКГ скла ла 

Br744,85 млн. Асноў ны ўпор ро-

біц ца на ска ра чэн не спа жы ван ня 

па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў, 

пе ра ход на мяс цо выя ві ды па лі ва, 

зні жэн не страт цеп ла вой энер гіі і 

ва ды. З ука ра нен нем ме ха ніз му 

ды фе рэн цы ра ва най апла ты на-

сель ніц твам па слуг во да-, элект-

ра- і га за за бес пя чэн ня ў за леж-

нас ці ад аб' ёмаў іх спа жы ван ня 

хат нія гас па дар кі ста лі на шмат 

больш ак тыў на эка но міць рэ сур-

сы. Толь кі за 2017 год спа жы ван-

не ва ды, на прык лад, зні зі ла ся 

на 8,2 млн куб. м, што раў на знач-

на га да во му спа жы ван ню та ко га 

го ра да, як Ма зыр.

— У Мін ску ўве дзе ны ды-

фе рэн цы ра ва ныя та ры фы на 

вы ваз смец ця ў за леж нас ці ад 

на яў нас ці тру ба пра во да. Ка лі і 

ў якіх га ра дах пла ну ец ца па шы-

рыць гэ тае но ва ўвя дзен не?

— Та кія та ры фы сё ле та ўжо 

ўве дзе ны ра шэн ня мі ўсіх абл вы-

кан ка маў, за вы клю чэн нем Го-

мель ска га. У гэ тым рэ гі ё не ўжо 

на пра ця гу не каль кіх га доў ня ма 

ні вод на га до ма з дзе ю чым смец-

цеп ра во дам.

Для тых, у ка го ня ма смец це-

п ра во да, та рыф мен шы, чым для 

тых, хто жы ве ў да мах са смец це-

п ра во дам. Так, у Мін ску суб сі ду е-

мыя та ры фы скла да юць Br6,0055 

і Br7,7430 за 1 куб. м ад па вед на, 

у рэ гі ё нах — Br7,5483 і Br8,8076 

за 1 куб. м.

Во пыт па каз вае, што пас ля та-

го, як у да мах за вар ва юць смец-

цеп ра во ды, хоць не на шмат, але 

па вя ліч ва ец ца до ля зда бы ван ня 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў. 

У ча ла ве ка з'яў ля ец ца маг чы масць 

па асоб на га збо ру смец ця. У гэ тым 

кі рун ку трэ ба ру хац ца да лей.

На огул, вы ка ры стан не смец-

цеп ра во даў не ві та ец ца ва ўсім 

све це. Гэ та бы ло пры ду ма на ў 

Са вец кім Са ю зе, ка лі не над та 

за дум ва лі ся аб асоб ным збо ры 

цвёр дых ка му наль ных ад хо даў, 

вы ман ні дру гас ных ма тэ ры яль-

ных рэ сур саў. Хоць у той час ужо 

бы ла дэ па зіт на-за клад ная сіс тэ ма 

збо ру шкля ной та ры. Па сут нас ці, 

на звал ках та кой та ры прак тыч на 

не бы ло. За раз у гэ тым пла не сі ту а -

цыя ўсклад ні ла ся — з'я ві ла ся вя-

 лі кая коль касць упа ко вак з роз ных 

ма тэ ры я лаў. Па лі го ны за ва ле ныя 

смец цем, якое мож на за пус ціць у 

дру гас ны аба рот і па леп шыць эка-

ла гіч ную аб ста ноў ку.

— У якім ста не ця пер ука ра-

нен не ў Бе ла ру сі дэ па зіт на-за-

клад ной сіс тэ мы абы хо джан ня 

та ры?

— Пра цуе між ве да мас ная ра-

бо чая гру па, экс перт ны са вет 

спе цы я ліс таў, біз нес-су поль нас ці. 

Ужо пад рых та ва ны шэ раг нар ма-

тыў ных да ку мен таў, рас пра ца ва на 

кан цэп цыя, вы ка на на тэх ні ка-эка-

на міч нае аб грун та ван не, якое па-

цвер дзі ла маг чы масць рэа лі за цыі 

та ко га пра ек та ў на шай кра і не. 

Пла ну ец ца ўка ра няць гэ тую сіс тэ-

му з пры цяг нен нем ін вес та ра, які 

пра па нуе ап ты маль ны ва ры янт. Ён 

бу дзе вы зна ча ны па кон кур се.

Дэ па зіт на-за клад ная сіс тэ ма 

да поў ніць іс ну ю чы раз дзель ны 

збор дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў. Мяр ку ец ца, што на ўсю 

та ру аб' ёмам да трох літ раў бу-

дзе ўста ноў ле ны за клад ны кошт. 

Вы піў шы, ска жам, сок, спа жы вец 

мо жа вы кі нуць пус тую та ру ў кан-

тэй нер і стра ціць су му за кла ду або 

здаць у та ра мат, уста ноў ле ны ў 

ма га зі не, і вяр нуць яе. Та кім чы-

нам, су ма за кла ду не па вя ліч вае 

за тра ты спа жыў ца. Ста іць за да ча 

ар га ні за ваць гэ ты пра цэс так, каб 

ча ла ве ку з лю бым уз роў нем да-

хо даў бы ло не со рам на прый сці і 

здаць та ру.

Эка на міч нае сты му ля ван не 

вяр нуць пус тую та ру дае но вай 

сіс тэ ме пе ра ва гі, га лоў ная з якіх — 

яе вы со кая эфек тыў насць. У пе ра-

пра цоў ку мо жа вяр тац ца да 80 % 

вы ка ры ста най упа коў кі, што ў тры 

ра зы вы шэй за ўжо да сяг ну ты ў 

Бе ла ру сі па каз чык. Ча ка ец ца так-

са ма зні жэн не вы дат каў у сіс тэ ме 

збо ру цвёр дых ка му наль ных ад-

хо даў і дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў на 15—30 %.

— Яшчэ адзін пра ект пра ду-

гледж вае ўдзел срод каў гра ма-

дзян — цеп ла вая ма дэр ні за цыя 

шмат ква тэр ных да моў...

— Ад па вед ны пра ект ука за ў 

асноў ным адоб ра ны рэс пуб лі кан-

скі мі ор га на мі дзярж кі ра ван ня. 

Ця пер да пра цоў ва юц ца асоб ныя 

нор мы. Мяр ку ец ца гра мад скае аб-

мер ка ван не.

У Бе ла ру сі ёсць да мы, энер-

га спа жы ван не якіх мо жа зні зіц ца 

на па ло ву пас ля ква лі фі ка ва на га 

пра вя дзен ня энер га эфек тыў ных 

ме ра пры ем стваў, і гэ та не толь кі 

цеп ла вая ма дэр ні за цыя. Сэнс та-

кіх ме ра пры ем стваў за клю ча ец ца 

ў па мян шэн ні спа жы ван ня ўсіх ві-

даў энер гіі. Га вор ка ідзе пра вы ка-

ры стан не свят ло ды ёд ных лям паў, 

сіс тэм рэ гу ля ван ня па да чы цяп ла, 

пры бо раў улі ку, уцяп лен не да ху, 

сце на вых кан струк цый, за ме ну 

вок наў. Пры гэ тым улас ні кі жыл-

ля па він ны быць у пер шую чар гу 

за ці каў ле ныя ў па ляп шэн ні яго 

спа жы вец кіх якас цяў і фі нан са ва 

ўдзель ні чаць у рэа лі за цыі гэ тых 

ме ра пры ем стваў. Але па коль кі 

яны да стат ко ва страт ныя, раз-

гля да ец ца маг чы масць дзярж пад-

трым кі ў вы гля дзе крэ ды та ван ня, 

маг чы мас ці рас тэр мі ноў кі пла ця-

жоў і ін шых фі нан са вых ме ха ніз-

маў.

Акра мя та го, ця пер су мес на з 

дэ пу тац кім кор пу сам вя дзец ца ра-

бо та над уня сен нем змя нен няў у 

Жыл лё вы ко дэкс. Сут насць змя-

нен няў у тым, каб мі ні мі за ваць 

не аб ход насць вы ка ры стан ня ін-

шых нар ма тыў ных да ку мен таў. 

Жыл лё вы ко дэкс па ві нен стаць 

свое асаб лі вай кан сты ту цы яй для 

сіс тэ мы жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

І мы за вас ра ды, асаб лі ва за тое, што 

вы вы бу да ва лі ад но сі ны з су се дзя мі», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся 

да Шаў ка та Мір зі ё е ва. Ён па дзя ка ваў за 

пад трым ку бе ла рус кай ды яс па ры ва Уз бе-

кі ста не (а гэ та ка ля 19 ты сяч на шых су ай-

чын ні каў).

Шаў кат Мір зі ё еў ад зна чыў, што Бе ла русь 

для іх кра і ны «бліз кі сяб ра і на дзей ны парт-

нёр». Прэ зі дэнт Уз бе кі ста на звяр нуў ува гу: 

«У апош нія паў та ра-два га ды на шы ад но-

сі ны ва ўсіх сфе рах, я ду маю, пе ра сяг ну лі 

ўсе ча кан ні. Гэ та па каз вае, што маг чы ма 

зра біць пры жа дан ні і во лі кі раў ніц тва кра і -

ны». Рост та ва ра аба ро ту пра цяг ва ец ца і 

сё ле та. «Гэ та га во рыць пра тое, што мы, 

дзве дзяр жа вы і два на ро ды, за су ма ва лі 

ад но па ад ным», — лі чыць кі раў нік ус ход няй 

кра і ны. Па яго мер ка ван ні, у перс пек ты ве 

та ва ра аба рот па між дзвю ма дзяр жа ва мі 

мо жа да сяг нуць ад на го міль яр да до ла раў. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма лі чыць гэ та 

маг чы мым.

Што да ты чыц ца су пра цоў ніц тва, Шаў кат 

Мір зі ё еў пра па на ваў су мес на пе ра пра цоў-

ваць ба воў ну і ганд ля ваць з еў ра пей скі мі 

кра і на мі. З Уз бе кі ста на — сы ра ві на, з Бе ла-

ру сі — тэх на ло гіі ў пе ра пра цоў цы. У сель-

скай гас па дар цы раз мо ва іш ла пра су мес ны 

клас тар. Кі раў нік Уз бе кі ста на звяр тае ўва-

гу: «У нас на са мрэч ся ло ў цяж кім ста но ві-

шчы, та му што ры нач ныя ме ха ніз мы яшчэ 

не ство ра ны. А ка лі іх сён ня ўка ра няць, то 

сель ская гас па дар ка не бу дзе рэн та бель ная 

і кан ку рэн та здоль ная». Ён зноў жа ак цэн та-

ваў на тым, што Уз бе кі стан мае сы ра ві ну ў 

гэ тай га лі не, а Бе ла русь — тэх на ло гіі. З экс-

пар там мож на вы хо дзіць на трэ ція кра і ны. 

Так са ма па сту пі ла пра па но ва бе ла рус ка му 

бо ку паў дзель ні чаць у рас пра цоў цы наф та-

вых ра до ві шчаў, а яшчэ ад крыць не каль кі 

фі лі ялаў ВНУ. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка-

заў, што мы не кан ку рэн ты адзін ад на му і ў 

нас ёсць во пыт па доб на га су пра цоў ніц тва. 

«Ка лі вас бу дзе штось ці ці ка віць — ка лі лас-

ка, мы гэ та зро бім», — рэ зю ма ваў кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы.

Пас ля трох га дзін ных пе рагавораў у фар-

ма це «адзін на адзін» Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пад вёў вы ні кі. «Мы да мо ві лі ся, што ў нас 

у Бе ла ру сі ня ма за кры тых тэм не толь кі для 

аб мер ка ван ня, але і для да лей шых дзе ян-

няў. Ка лі штось ці на шы ўзбек скія бра ты 

ўба чаць у Бе ла ру сі па трэб нае, гэ та бу дзе 

не ад клад на зроб ле на: ці пе ра не се на вы-

твор часць на ва шу тэ ры то рыю, ці ство рым 

су мес нае прад пры ем ства», — рэ зю ма ваў 

Прэ зі дэнт. Ён так са ма пры вёў прык лад 

па маг чы мым ства рэн ні прад пры ем ства ў 

сфе ры лёг кай пра мыс ло вас ці па пе ра пра-

цоў цы ба воў ны і на га даў, што ў са вец кія 

ча сы гэ та сы ра ві на з Уз бе кі ста на пе ра-

пра цоў ва ла ся на ба ра на віц кім кам бі на це. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў за да чу кі-

раў ніц тву бе ла рус кіх мі ніс тэр стваў і буй ных 

прад пры ем стваў знай сці ва Уз бе кі ста не 

для рэа лі за цыі кан крэт ныя пра ек ты і да ру-

чыў ві цэ-прэм' е ру Мі ха і лу Ру са му пра кант-

ра ля ваць яе вы ка нан не.

Акра мя та го, на пе ра гаворах у па шы ра-

ным скла дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, 

што абедз ве кра і ны мо гуць ра зам вы хо-

дзіць на ры нак Аф га ні ста на. «Мы вель мі 

за ці каў ле ны, каб уз бек скія бра ты да па маг лі 

нам су пра цоў ні чаць з Аф га ні ста нам. Але 

мы не жа да ем іс ці ту ды ад ны, жа да ем з 

ва мі ту ды прый сці з на шай пра дук цы яй. Та-

му, ства ра ю чы ва Уз бе кі ста не пра дук цыю, 

у тым лі ку скла да ную, ма шы на бу даў ні чую, 

да вай це ра зам пой дзем і да па мо жам аф-

ган цам», — ска заў бе ла рус кі Прэ зі дэнт і 

да даў, што для на шай вы твор час ці, якая 

рас це, па трэб ны рын кі. Ва кол Уз бе кі ста на 

ка ла саль ны рэ гі ён.

Ма дэр ні за цыя ва ен най тэх ні кі так са ма 

з'яў ля ец ца ад ным з перс пек тыў ных на прам-

каў су пра цоў ніц тва. «Мы сён ня да мо ві лі ся, 

што не толь кі ад ра ман ту ем, ма дэр ні зу ем 

ва шу тэх ні ку, ля таль ныя апа ра ты, бро не-

тэх ні ку, але і тут, на ва шай ба зе, мо жам 

ства раць ад па вед ныя за во ды і ма дэр ні за-

ваць і Су, і МіГ, і БТР, і тан кі — у гэ тым 

рэ гі ё не мо ра па доб най тэх ні кі», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён пад крэс ліў, што 

ў сфе ры бяс пе кі ў Бе ла ру сі ня ма сак рэ таў 

ад Уз бе кі ста на.

Па вы ні ках пе рагавораў ба кі пад пі са лі 

16 да ку мен таў. Клю ча выя да моў ле нас ці ад-

люст ра ва ны ў між ура да вым да га во ры аб 

са цы яль на-эка на міч ным су пра цоў ніц тве на 

2019—2023 га ды. Акра мя та го, ака дэ міі на-

вук абедз вюх кра ін за клю чы лі да га вор аб 

на ву ко ва-тэх ніч ным парт нёр стве. Пра гра му 

кан суль та цый на най блі жэй шыя га ды пад-

пі са лі мі ніс тэр ствы за меж ных спраў. Так са-

ма двух ба ко выя да ку мен ты пад пі са лі шэ раг 

ін шых мі ніс тэр стваў і дзярж ор га наў. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка і Шаў кат Мір зі ё еў пры ня лі 

су мес ную за яву.

Да рэ чы, не так даў но ў Таш кен це быў 

ад кры ты бюст Яку ба Ко ла са, пла ну ец ца 

на зваць у яго го нар ад ну з га рад скіх ву-

ліц. Бе ла рус кі па эт у ва ен ныя га ды жыў ва 

Уз бе кі ста не і пі саў пра гэ ты на род. Пас ля 

пе рагавораў Прэ зі дэнт Уз бе кі ста на ўру чыў 

Аляк санд ру Лу ка шэн ку пер шы эк зэмп ляр 

збор ні ка вер шаў Яку ба Ко ла са, пе ра кла-

дзе ных на ўзбек скую мо ву.

Па вод ле Бел ТА.

ВА ШАВА ША СЫ РА ВІ НА — НА ШЫ ТЭХ НА ЛО ГІІ СЫ РА ВІ НА — НА ШЫ ТЭХ НА ЛО ГІІ

«Жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі «Жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі 
па він ны быць дак лад на і зра зу ме ла па він ны быць дак лад на і зра зу ме ла 
пра пі са ны для ўсіх»пра пі са ны для ўсіх»


