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«Ні як не ма гу ку піць 
гу ма выя га лё шы»
Вы твор часць гэ та га абут ку 

за кан сер ва ва ная...
Да ра гая га зе та «Звяз да», да па ма жы ў ня прос тай 

сі ту а цыі. Па ма жы це нам, ста рым, абуц ца, бо гэ та 
вя лі кая праб ле ма — як з вес на вым абут кам, так і з 
зі мо вым. Акра мя та па чак для ста рых ні чо га ня ма. 
Нам па трэб ны га лё шы, але іх ні дзе днём з аг нём не 
знай сці. Дзе ці адзе жак па вы кід ва юць, у нас ёсць 
краў чы хі, дык сшы юць з гэ та га ва лён кі ці бур кі: і 
мяк ка, і цёп ла. Але ня ма га лё шаў. Звяр та лі ся ў мяс-
цо вае рай спа жыў та ва рыст ва, там па спа чу ва лі, але 
ні чым да па маг чы не змаг лі, бо Кры чаў ская фаб ры-
ка, якая вы пус ка ла га лё шы, ужо іх не вы раб ляе, а 
толь кі бо ты гу ма выя.

Ве ра Яфі маў на КЛІ МО ВІЧ, 
вёс ка Сцяц кі Стаўб цоў ска га ра ё на.

На па чат ку ў якас ці не вя лі ка га ад ступ лен ня ха чу 
за зна чыць, што, па-пер шае, аб праб ле ме Ве ры Яфі-
маў ны ве да юць — дзе пра ма (на ват проз ві шча за яў-
ні цы не да вя ло ся на зы ваць, усе ра зу ме лі, пра ка го 
га вор ка), дзе ўскос на — і ў Стаўб цоў скім ра ён ным 
спа жы вец кім та ва рыст ве, і на Кры чаў скім за вод зе 
гу ма вых вы ра баў ААТ «Бел шы на». А, па-дру гое, паў-
сюд на імк нуц ца ёй да па маг чы, як мо гуць, але... Але 
аб усім па па рад ку.

У кан цэр не «Бел легп рам» нам па ве да мі лі, што на 
сён няш ні дзень у яго скла дзе ня ма прад пры ем стваў па 
вы ра бе гу ма вых га лёш. Вы твор час цю гэ тай пра дук цыі 
зай ма ец ца Кры чаў скі за вод гу ма вых вы ра баў ААТ «Бел-
шы на» (ра ней гэ ты абу так вы пус ка лі яшчэ ў Го ме лі).

Ка лі так, ча му ў Стаўб цоў скім ра ён ным спа жы вец кім 
та ва рыст ве не мо гуць за ка заць па трэб нае? На сай це 
Кры чаў ска га за во да ў ка та ло гу пра дук цыі па зна ча на, 
што та кі абу так у на яў нас ці ма ец ца. Па чуў шы гэ та пы-
тан не, на чаль нік ад дзе ла не хар чо вых та ва раў Лі дзія 
Да лі до віч пра яс ні ла сі ту а цыю.

— На са мрэч за вод мо жа пра па на ваць толь кі са до вую 
пра дук цыю з ПВХ, гу ма вых вы ра баў у іх ня ма — зня лі з 
вы твор час ці. Пры чым, у якас ці рэшт каў за ста лі ся толь кі 
муж чын скія га лё шы вя лі кіх па ме раў. Я ім лі та раль на 
ня даў на зноў тэ ле фа на ва ла, бо вель мі хо чац ца да па-
маг чы гэ тай жан чы не. На ват на ба зы зва ні ла — мо жа, 
дзе што за ха ва ла ся, але без вы ні ко ва, — эма цы я наль на 
рас тлу ма чы ла Лі дзія Аляк санд раў на.

У ад дзе ле збы ту Кры чаў ска га за во да гу ма вых вы ра-
баў ААТ «Бел шы на» так са ма па спа чу ва лі на шай чы тач-
цы. Але му сі лі кан ста та ваць: вы твор часць га лё шаў для 
ва лё нак для аба ро ны абут ку ад ва ды і сне гу з фар ма-
ва най гу мы за кан сер ва ва ная. Па куль за кан сер ва ва ная, 
а як яно бу дзе да лей, па куль ні хто не ве дае. Фар ма ва-
ная гу ма — гэ та так зва ная чыс тая, яна да ра гая, ад яе 
вы ка ры стан ня ады хо дзяць ва ўсім све це, за мя ня ю чы 
на ПВХ. Да та го ж ме на ві та фар ма ва ныя жа но чыя га-
лё шы прад пры ем ства і так не вы пус ка ла. Бы лі толь кі 
муж чын скія ма дэ лі. За раз за ста лі ся толь кі рэшт кі, якія 
рас пра да юц ца са зніж ка мі, па ак цы ях. Ды і тут памер ны 
рад ужо «пра сеў» — за ста лі ся толь кі га лё шы 43, 44 і 
45 па ме раў... На пры кан цы раз мо вы па ра і лі на шай чы-
тач цы не ад чай вац ца і пад ба дзё ры лі: «У рэш це рэшт, 
якія за раз зі мы?»

Са праў ды, ка лі га вор ка ідзе, як пі ша чы тач ка, пра 
цёп лы і мяк кі зі мо вы абу так, дык па-ра ней ша му мож на 
на быць ва лён кі, як не ка лі. І га лё шы, каб ха дзіць па ву лі-
цы, па трэб ныя не бу дуць — су час ныя ма дэ лі ідуць ужо з 
цвёр дай пры кле е най па дэ швай. Мож на на быць ва лён кі 
без апош няй — каб ха дзіць па ха це. Та кі ад мыс ло вы 
ва ры янт та па чак для па жы лых. Яны яшчэ мяк чэй шыя 
за пер шыя, ка ра цей шыя і ляг чэй шыя.

Мож на на быць і су час ныя га лё шы з ПВХ — уцеп-
ле ныя, на цвёр дай па дэ шве — як са ма стой ны абу так. 
У іх, ка лі што, і з ха ты мож на вы хо дзіць. Атры маў шы 
ліст чы тач кі, зай шоў у абут ко вую кра му ка ля ра бо-
ты. Ка лі лас ка, абу так так і на зы ва ец ца — «Га лё шы 
жа но чыя ўцеп ле ныя». Вы твор часць Ра сіі, 36-ы па мер 
каш туе 12 руб лёў. Мож на на ват па ко ле ры вы браць. 
Прос та га лё шы та го ж па ме ру, без уцяп лен ня, мож-
на на быць за 8,32 руб ля. Зноў жа ра сій скія. Да рэ чы, 
ёсць і муж чын скі ана ла гіч ны абу так роз ных па ме раў, 
каш туе кры ху да ра жэй за жа но чы. Тут жа ста яць жа-
но чыя са бо — фак тыч на тыя ж уцеп ле ныя га лё шы. 
Ца на пы тан ня — 13 руб лёў. Не па да ба юц ца гэ тыя 
ва ры ян ты? Мож на ўзяць су час ныя лёг кія бо ці кі на 
сін тэ по не на лі пуч ках з ха ля ва мі да ка ле на. Каш ту-
юць 28 руб лёў за па ру. Зноў жа, ёсць і муж чын скі 
та кі ж абу так. Усё пе ра лі ча нае ад роз ні вае шы ро кая 
ка лод ка — як раз на ста рэ чыя но гі, яшчэ і шарс ця ныя 
шкар пэт кі мож на бу дзе на цяг нуць. І гэ та толь кі ў блі-
жэй шай абут ко вай кра ме. Пра асар ты мент вы со кіх 
уцеп ле ных да маш ніх та па чак і бу рак маў чу — вы браць 
так са ма ёсць з ча го.

Але, ду ма ец ца, усё гэ та чы тач ка змо жа на быць, на-
ват не ез дзя чы ў ста лі цу. А гу ма выя га лё шы... Як слуш-
на пад ка за ла Лі дзія Да лі до віч, іх ця пер хі ба з рук у ка го 
мож на ку піць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



«Ка му наль ныя» пла ны 
на 2018-ы...

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

На ка пі таль ны ра монт 
у ста лі цы, да рэ чы, ле тась 
пай шло 52,6 млн руб лёў 
ад лі чэн няў жы ха роў і ўлас-
ні каў і 68 млн — з бюд жэ ту. 
На сё лет ні кап ра монт пла-
ну ец ца на кі ра ваць 46,5 млн 
руб лёў ад лі чэн няў на сель-
ніц тва і 62 млн з бюд жэ ту.

На 2018-ы па пра гра ме 
«Кам форт нае жыл лё і спры-
яль нае ася род дзе» за пла-
на ва на за мя ніць 1629 ліф-
таў. Ле тась з за пла на ва ных 
да за ме ны 163  ліф та па мя-
ня лі толь кі 231.

За тое ра бо та па за ме не 
звы чай ных лям па чак у мес-
цах агуль на га ка ры стан ня 
на свят ло ды ёд ныя свя ціль-
ні кі з дат чы ка мі гу ку ці ру ху 
за 2017-ы вы ка на на на 285 %. Гро шы 
бы лі вы дзе ле ны на за ме ну 49 ты сяч 
свя ціль ні каў, а па мя ня лі — 121 ты ся чу. 
Сё лет няя коль касць па куль удак лад ня-
ец ца

Пры бо ры ўлі ку, 
сіс тэ мы рэ гу ля ван ня, 
пад' ез ды і два ры

Пры бо ра мі ін ды ві ду аль на га ўлі ку цяп-
ла (ІПУ) у Мін ску асна шча на 819 да моў. 
З іх 737 — ма юць пра ма па каз ва ю чыя 
пры бо ры ўлі ку, а 123 да мы асна шча ны 
раз мер ка валь ні ка мі цеп ла энер гіі. Пры 
гэ тым раз ліч ва юц ца па па каз чы ках толь-
кі 568 да моў, за ўва жыў Ігар Ган ча рык:

— Раз лік па пры бо рах улі ку ў ста лі-
цы ро бяць тры пад рад ныя ар га ні за цыі. 
Згод на з да ру чэн нем Саў мі на, у Мін ску 
вы зна ча ны яшчэ дзве ар га ні за цыі, якія 
бу дуць да дат ко ва зай мац ца аб слу гоў-
ван нем пры бо раў ін ды ві ду аль на га ўлі-
ку. Гэ тыя струк ту ры бу дуць ство ра ны на 
ба зе ЖЭУ Пер ша май ска га ра ё на і УП 
«Бел сан тэх энер га». Яны сён ня га то вы 
ўдзель ні чаць у гэ тай ра бо це. А не па срэд-
на раз лі ка мі зой мец ца Цэнтр ін фар ма-
цый ных тэх на ло гій.

Аб слу гоў ван не ІПУ ле тась каш та ва-
ла ад 5,1 да 10,8 руб ля ў за леж нас ці ад 
ар га ні за цыі і спо са бу, якім ра біў ся раз-
лік: адзі ны пе ра раз лік пас ля за кан чэн ня 
ацяп ляль на га пе ры я ду або раз на ме сяц. 
Па вер ка пры бо ру ўлі ку цяп ла са зняц-
цем і на ступ най уста ноў кай абы хо дзіц ца 
ў 63—70 руб лёў, ад нак па вер ку ця пер ро-
бяць толь кі пры не аб ход нас ці, ка лі пры-
бор вый шаў са строю, да даў спе цы я ліст.

Ле тась 26 ста ліч ных да моў аб ста ля ва-
лі 50 сіс тэ ма мі аў та ма тыч на га рэ гу ля ван-
ня цеп ла энер гіі. 63 сіс тэ мы з тэр мі нам 
экс плу а та цыі больш за дзе сяць га доў 
бы лі за ме не ны.

— Ста рыя сіс тэ мы не маг чы ма пад-
клю чыць да дыс тан цый на га з'ё му па каз-
чы каў. Імі нель га кі ра ваць на ад лег лас-
ці, — рас тлу ма чыў за ме ну Ігар Ган ча-
рык. — Но выя сіс тэ мы да зва ля юць без 
вы ха ду спе цы я ліс та не па срэд на на дом 
кі ра ваць імі дыс тан цый на. У 2018-м за-
пла на ва на ўста на віць яшчэ 62 сіс тэ мы 
рэ гу ля ван ня.

Пад час бя гу ча га ра мон ту за пла на-
ва на ад ра ман та ваць 179 тыс м2 да ху, 
212 тыс. м2 сты каў па нэ ляў, 140 тыс. м2 
фа са даў, 1128 бал ко наў і 3577 мес цаў 
агуль на га ка ры стан ня (пад' ез даў). Два-
ры так са ма не за ста нуц ца сё ле та без 
ува гі.

— Ра ней усе два ры ра ман та ва лі ся 
пад час кап ра мон ту до ма, пас ля ад па-
вед най па ста но вы гэ ты від ра бот быў 
вы клю ча ны, і ле тась два ро выя тэ ры то рыі 
ка пі таль на не ра ман та ва лі ся, — ад зна-
чыў га лоў ны ін жы нер. — Сё ле та за пла-
на ва на ка пі таль на доб ра ўпа рад ка ваць 
дзе сяць два ро вых тэ ры то рый у Мін ску, 
па ад ной у ра ё не.

За тра ты тан не юць, 
а та ры фы 
па вя ліч ва юц ца ад ной чы

Сё ле та пра цяг нец ца так са ма ра бо та 
па зні жэн ні за трат на ака зан не жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг, якая ўста ноў ле-
на дзярж пра гра май «Кам форт нае жыл-
лё і спры яль нае ася род дзе», па ве да мі ла 
Юлія СА ГАЙ ДАК, на мес нік ге не раль-
на га ды рэк та ра ДА «Мін ская га рад-
ская жыл лё вая гас па дар ка». Ле тась 
зні жэн не скла ла звыш 17 млн руб лёў. 
Сё ле та пла ну ец ца змен шыць на 9 млн.

— Ап ты мі за цыя нор маў і нар ма ты ваў 
па ака зан ні ЖКП, ап ты мі за цыя і пе ра раз-
мер ка ван не коль кас ці, зні жэн не энер га- і 
элект ра спа жы ван ня — срод кі, што да-

зва ля юць змен шыць за тра-
ты на ка му наль ныя па слу-
гі, — ад зна чы ла яна. — Вя-
лі кі ўплыў аказ вае так са ма 
рэа лі за цыя ме ха ніз ма ўста-
наў лен ня пла на ва-раз лі ко-
вых цэн. Прад пры ем ствы 
пер ша па чат ко ва раз ліч ва-
юць свае за тра ты на па-
слу гі, пас ля ча го та ры фы 
ўзгад ня юц ца ва ўвяз цы з 
гэ ты мі за тра та мі.

Сё ле та та ры фы на ЖКП 
па вы шаць пас ля сту дзень-
ска га па да ра жан ня больш 
не пла ну ец ца. Ліч бы «жы-
ро вак», якія атры ма юць у 
лю тым за сту дзень жы ха-
ры двух па ка ё вай ква тэ ры 
з пра пі са ны мі ў ёй тры ма 
жы ха ра мі пры ўмо ве нар-
ма тыў на га рас хо ду ка му-
наль ных рэ сур саў па вя лі-

чац ца пры клад на на 10 руб лёў, да да ла 
спе цы я ліст.

Чат-бот і ме сен джа ры 
ў служ бе 115

Атрым лі ваць апе ра тыў ную ін фар ма-
цыю пра ад клю чэн не ін жы нер ных се так 
праз Vіbеr або Tеlеgrаm сё ле та змо гуць 
бе ла ру сы, якія за рэ гіст ру юц ца на пар-
та ле «Мой Го рад»115.бел. і па го дзяц-
ца на рас сыл ку. Пра гэ та рас ка заў Ігар 
КІ РЫ ЛЕН КАЎ, на чаль нік упраў лен ня 
«Кан такт-цэнт ра» КУП «Цэнтр ін фар-
ма цый ных тэх на ло гій Мін гар вы кан-
ка ма».

— Чат-бот, уве дзе ны ва ўжы так 
у жніў ні 2017-га, за пяць су так за пус-
ку ацяп ляль на га аб ста ля ван ня больш 
за 347 ты сяч ра зоў да па мог мін ча нам 
да ве дац ца, ка лі ў іх ква тэ рах з'я віц ца 
цяп ло. Так што гэ та доб ры па моч нік для 
кан такт-цэнт ра, — пад крэс ліў спе цы я-
ліст. — А ўво гу ле кож ныя су ткі па слу га мі 
чат-бо та ка рыс та ец ца 500—700 мін чан.

Ігар Кі ры лен каў на га даў, што ле тась 
спе цы я ліс ты «Кан такт-цэнт ра ЖКГ Мін-
ска» пры ня лі больш за 1,6 млн зван коў, 
на пад ста ве ча го за рэ гіст ра ва на звыш 
1,9 млн за явак, ка ля 800 ты сяч з якіх — 
гэ та ўдак лад нен не пэў най ін фар ма цыі. 
Асноў ныя ка тэ го рыі, што па-ра ней ша му 
хва лю юць лю дзей, — во да за бес пя чэн не, 
элект ра ра бо ты і са ні тар ны стан.

Як і ра ней, за яў кі ава рый на га або пе-
ра да ва рый на га ха рак та ру ў нач ны час і 
свя точ на-вы хад ныя дні на кі роў ва юц ца 
для вы ка нан ня ў га рад скую ава рый-
ную служ бу. Ле тась спе цы я ліс ты служ-
бы га зу, на прык лад, вы ка на лі больш за 
114 ты сяч та кіх за явак.

Служ бу 115 да кан ца 2018-га пла ну-
ец ца ўка ра ніць ва ўсіх аб лас ных га ра дах 
Бе ла ру сі.

Іры на СІДАРОК. sіdarok@zvіazda.by

Ця пер суд ме дэкс пер ты 
змо гуць вы ка рыс тоў ваць у 
сва ёй ра бо це са мыя апош нія 
рас пра цоў кі ву чо ных. Су пра-
цоў ніц тва бу дзе пра хо дзіць па 
не каль кіх на прам ках. Ад ным 
з іх з'яў ля ец ца вы ка ры стан не 
бан ка ДНК Ін сты ту та ге не ты-
кі і цы та ло гіі НАН Бе ла ру сі 
пры пра вя дзен ні су до ва-ге-
ном ных экс пер тыз. Мяр ку-
ец ца, што праз паў та ра-два 
га ды па бія ла гіч ных сля дах 
не вя до ма га зла чын цы мож-
на бу дзе атры маць звест кі 
пра яго ўзрост, пол, ко лер 

ва чэй, ва ла соў, па ме ры но-
са, ву шэй і ін шыя па ра мет ры, 
не аб ход ныя пра ва ахоў ні кам 
для за тры ман ня па да зра ва-
най асо бы.

Экс пер ты так са ма за ці-
каў ле ны ў вы ка ры стан ні ла-
зер ных уста но вак Ін сты ту-
та фі зі кі імя Б. І. Сця па на ва 
для ўста наў лен ня ха рак та ру 
і даў нас ці па та ла гіч ных змен 
у бія ла гіч ных ткан ках ча ла-
ве ка. Вар та ад зна чыць, што 
ка мі тэ там ужо рас пра цоў ва-
юц ца тэх на ло гіі да сле да ван-
ня фраг мен таў драў ні ны для 

ідэн ты фі ка цыі мес ца, дзе маг-
ло рас ці дрэ ва.

Для су до ва-экс перт на га 
да сле да ван ня дэ та ляў транс-
парт ных срод каў су пра цоў ні-
кі ка мі тэ та атры ма юць до ступ 
да аб ста ля ван ня Ін сты ту та 
па раш ко вай ме та лур гіі Ака-
дэ міі на вук.

Акра мя та го, Дзяр жаў ны 
ка мі тэт за ці каў ле ны ў рас-
пра цоў цы кам п'ю тар ных пра-
грам на асно ве ал га рыт маў 
са ма на ву чан ня (ней ра сет ка-
вых сіс тэм). Та кія пра грам-
ныя пра дук ты за па тра ба-
ва ныя па мно гіх на прам ках 
экс перт на-кры мі на ліс тыч ных 
да сле да ван няў, на прык лад 
у мэ тах апе ра тыў на га вы-
свят лен ня асо бы ча ла ве ка 
па ба зах да ных. Аб мяр коў ва-
ец ца рас пра цоў ка тэх на ло гій 
3D-ма дэ ля ван ня, спе цы я лі-

за ва ных срод каў фік са цыі 
аб ста ноў кі мес ца зда рэн ня, 
у тым лі ку з вы ка ры стан нем 
бес пі лот ных ля таль ных апа-
ра таў.

Вар та ад зна чыць, што ў 
рам ках пра гра мы «На ву ка-
ёміс тыя тэх на ло гіі і тэх ні кі на 
2016—2020 га ды» Дзяр жаў-
ным ка мі тэ там су мес на з Ін-
сты ту там бія ар га ніч най хі міі 
НАН Бе ла ру сі ўжо ажыц цяў-
ля ец ца рас пра цоў ка і асва-
ен не тэх на ло гій вы твор час ці 
на бо раў рэ аген таў для кры-
мі на ліс тыч най ДНК-ідэн ты-
фі ка цыі бія ла гіч ных узо раў 
асоб ных ві даў дзі кіх жы вёл 
пры рас сле да ван ні спраў аб 
не за кон ным па ля ван ні.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу



Ка рыс ны са юзКа рыс ны са юз  

Кры мі на ліс ты ка з на ву ко вым па ды хо дам
Па гад нен не аб су пра цоў ніц тве за клю ча на па між 
На цы я наль най ака дэ мі яй на вук і Дзяр жаў ным ка мі тэ-
там су до вых экс пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ака дэ мія 
пра во дзіць на ву ко выя да сле да ван ні ў роз ных га лі нах, 
ці ка вых і су до вым экс пер там. Гэ та ге ном ныя тэх на ло гіі, 
штуч ны ін тэ лект, на на ма тэ ры я лы, бія тэх на ло гіі і ін шыя 
сфе ры.


