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БЫ ВАЙ, 
МА КА РА ВІЧ!

З вя лі кім жа лем 
да ве да лі ся, што пай-
шоў з жыц ця наш ка-
ле га — Яў ген Ма ка-
ра віч Ля хаў.

Пра яго мож на ад-
на ча со ва ска заць — 
быў сціп лы, аба яль-
ны, прын цы по вы і 
вель мі пра фе сій ны 
ча ла век. Ма ю чы за 
спі най во пыт ра бо ты 
вяс ко вым на стаў ні кам і ў рэ дак цы ях «Чыр во-
най зме ны», «Во сла ву Родины» і ін шых вы-
дан няў, над звы чай плён на пра ца ваў у «шта-
бе» на шай га зе ты — на вы пус ку, на мес ні кам 
ад каз на га сак ра та ра. Гэ та тая па са да, дзе 
па тра бу ец ца ха лод ная га ла ва і ве дан не ўсёй 
рэ дак цый най кух ні. Та кі мі якас ця мі Яў ген Ма-
ка ра віч ва ло даў у поў най ме ры. Та му ўно сіў 
ад чу валь ны ўклад у за бес пя чэн не свое ча со-
ва га вы ха ду ну ма роў у свет, вы со кай якас ці іх 
па лі гра фіч на га і мас тац ка га афарм лен ня.

А яшчэ зна хо дзіў час па це шыць чы та ча 
(і су размоўца) роз ны мі жыц цё вы мі гіс то ры я мі, 
якіх ве даў шмат. Быў са праўд ны эру дыт, і вёў у 
га зе це па ста ян ную руб ры ку крыжаванак.

Лю біў сваю сям'ю, лю біў жыц цё і ша на ваў 
ка лег. Та му з асаб лі вым ім пэ там пры хо дзіў 
што дня на пра цу, у «Звяз ду», якой ад даў 
амаль тры дзя сят кі га доў.

Уз на га ро джа ны ор дэ нам Друж бы на ро-
даў, Га на ро вай гра ма тай Вяр хоў на га Са ве та 
БССР.

Бы вай, Ма ка ра віч! Мы ўспа мі на ем ця бе 
доб рым сло вам.

Звяз доў цы.

Та кое мер ка ван не вы ка заў ды рэк-
тар кам па ніі «Ра да лі тАк ва» Дзміт рый 
СТАН КЕ ВІЧ на спе цы яль най прэс-кан-
фе рэн цыі. Толь кі так мож на пе ра маг чы 
«га раж ную» вы твор часць, якасць пра-
дук цыі якой знач на са сту пае да ра жэй-
шым ана ла гам, упэў не ны спе цы я ліст.

— На жаль, на сён няш ні дзень Бе ла-
русь — адзі ная кра і на ся род дзяр жаў-су се-
дзяў, у якой пра дук цыя ачы шчаль ных збу-
да ван няў не сер ты фі ку ец ца, — ад зна чыў 
Дзміт рый Стан ке віч. — Гэ та пры во дзіць да 
та го, што на тэн да рах, якія пра вод зяц ца ў 
нас у кра і не, па тэн цый ны па стаў шчык аб-
ста ля ван ня мо жа на пі саць аб са лют на лю-
бую ін фар ма цыю аб сва ім пра дук це. Але 
яго сло вы на огул ні чым не па цвер джа ныя! 
Пры вя ду прык лад: ня мец кае аб ста ля ван не 
па стаў ля ец ца ў на шу кра і ну з па тра ба ван-
нем ачыст кі ва ды 5 мі лі грамаў на літр, а ў 
са мой Бе ла ру сі па тра ба ван ні — 0,3 мі лі гра-
ма на літр. Не трэ ба быць экс пер там, каб 
уба чыць ве лі зар ную роз ні цу.

З-за ад сут нас ці сер ты фі ка цыі ўзні кае 
сур' ёз ная праб ле ма. Прад пры ем ства, якое 
доб ра сум лен на хо ча ўста на віць во да ачы-
шчаль нае аб ста ля ван не, не ве дае, куп ляе 
яно якас ны пра дукт ці не. Пра ве рыць і да-

ка заць факт за брудж ван ня ва да ёмаў, ку ды 
сы хо дзіць гэ тая ва да, скла да на, але трэ ба 
ве даць, што сцё ка выя во ды пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў над звы чай так січ ныя. 
У вы ні ку, за мест куп лі якас на га аб ста ля ван-
ня, прад пры ем ства мо жа за пла ціць штраф, 
які ў маш та бах ар га ні за цыі бу дзе не вель мі 
вя лі кім. Ад нак знач на страш ней тое, што пры-
род ны ба ланс бу дзе сур' ёз на па ру ша ны.

Са мым не бяс печ ным за брудж валь ні кам 
з'яў ля юц ца наф та пра дук ты. Цяж кія фрак-
цыі ася да юць на дно ва да ёмаў, больш лёг-
кія склад ні кі ства ра юць наф та вую плён ку 
на па верх ні. З-за гэ та га ў ва да ём па сту пае 
менш кіс ла ро ду, — і, як і ча ла век у та кой 
сі ту а цыі, ён па чы нае за ды хац ца. За гі нуць 
мо гуць не толь кі не ка то рыя на сель ні кі ва-
да ёма, але і эка сіс тэ ма ў цэ лым.

Што ра біць у та кой сі ту а цыі? На дум ку 
Дзміт рыя Стан ке ві ча, ёсць не каль кі шля-
хоў вы ра шэн ня праб ле мы: акра мя сер ты-
фі ка цыі, ад каз ваць за якасць аб ста ля ван ня 
па ві нен адзін ор ган або ар га ні за цыя. «Не-
аб ход ны адзін ад каз ны. Сён ня ў нас шэсць 
ад каз ных за ачы шчаль ныя збу да ван ні. Гэ та 
вы твор ца аб ста ля ван ня і яго па стаў шчык, 
пра ек ці роў шчык і экс пер ты за, бу даў ні чая 
ар га ні за цыя і не па срэд ны за каз чык пра-
ек та, — па ве да міў спе цы я ліст. — Ва ўсіх 

свае мэ ты, але пры гэ тым усе спра бу юць 
па зба віц ца ад маг чы май ад каз нас ці. Ка лі 
бу дзе адзін ад каз ны, то ня хай ён і зай ма-
ец ца за куп кай аб ста ля ван ня. Пры нам сі, ён 
бу дзе ве даць, што ад па вя дае стан дар там 
якас ці, а што — не».

— Лі чу, што гэ тая тэ ма па він на раз гля дац-
ца і быць у цэнт ры аб мер ка ван ня на роз ных 
уз роў нях, — ска заў на мес нік мі ніст ра ар хі-
тэк ту ры і бу даў ніц тва Бе ла ру сі Дзміт рый 
СЕ МЯН КЕ ВІЧ. — Га лоў нае пы тан не — не 
сер ты фі ка цыя, а ме на ві та якасць аб ста ля-
ван ня, на коль кі яно ад па вя дае эка на міч най 
сі ту а цыі і па тра ба ван ням па ачыст цы ва ды. 
У мя не вы клі кае пэў ныя пы тан ні тое, на коль-
кі гэ тыя па тра ба ван ні сён ня эка на міч на аб-
грун та ва ныя, па коль кі мно гія з іх са праў ды 
за трат ныя. Лі чу, што па він ны быць пад рых-
та ва ны пра па но вы, якія не бу дуць аб ця жар-
ваць біз нес, а так са ма ство раць бар' е ры для 
вы твор час ці ня якас най пра дук цыі.

У за вяр шэн не на мес нік мі ніст ра па абя-
цаў раз гле дзець усе пра па но вы, якія бу дуць 
сфар мі ра ва ныя. «Мы зной дзем пра віль нае 
ра шэн не на конт та го, дзе і як гэ та ўсё ўлі-
чыць», — да даў Дзміт рый Се мян ке віч.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. 
lukashevich@zvіazda.by



На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі  

Ган ча роў апра буе 
но вую пра гра му
Мін ча не змо гуць уба чыць скач кі 

алім пій ска га чэм пі ё на
Ста ліч ны Па лац спор ту 18—19 жніў ня пры-
ме этап Куб ка све ту па скач ках на ба ту це. 
У спа бор ніц твах возь муць удзел 78 спарт-
сме наў з 16 кра ін. У Мін ску збя руц ца прак-
тыч на ўсе лі да ры гэ та га ві ду спор ту. Тра ды-
цый на моц ныя скла ды пры вез лі збор ныя 
Япо ніі, Укра і ны, Ра сіі, Ка зах ста на, Іта ліі, 
ЗША і Ка на ды.

Чэм пі ён Алім пій скіх гуль няў 2016 го да Ула дзі-
слаў Ган ча роў на гэ тым тур ні ры апрабуе но вую 
пра гра му скач коў, з якой паз ней пла нуе вы сту-
піць на чэм пі я на це све ту. Ула дзі слаў ад зна чыў, 
што на стро е ны на пе ра мо гу, хоць са пер ні кі ў яго 
і вель мі моц ныя. На мес нік стар шы ні тэх ніч на га 
ка мі тэ та па скач ках на ба ту це Між на род най 
фе дэ ра цыі гім нас ты кі Дзміт рый ПА ЛЯ РУШ 
ад зна чыў, што ця пер бе ла рус кія спарт сме ны пе-
ра ся га юць у тэх ні цы мно гіх сва іх са пер ні каў. «Я 
кан суль тую шмат кра ін, ез джу па све це, да па ма-
гаю, пе ра даю во пыт. Не ка то рыя кра і ны ідуць па 
на шых сля дах», — ска заў ён.

Так са ма на да маш нім эта пе Куб ка све ту Бе ла-
русь прад ста віць Алег Раб цаў, Ар цём Жук і Мі кі та 
Іль і ных (для яго гэ та бу дуць пер шыя спа бор ніц твы 
ў скла дзе на цы я наль най збор най кра і ны). У жа но-
чай ка ман дзе вы сту піць Ган на Гар ча нок, Ма рыя 
Ма ха рын ская і Ан ге лі на Ха цян. А вось во пыт най 
Тац ця не Пят рэ ні трэ не ры да лі маг чы масць ад на-
віц ца і пад рых та вац ца да га лоў на га стар ту се зо-
на — чэм пі я на ту све ту ў Бал га рыі.

Ура чыс тая цы ры мо нія ад крыц ця ад бу дзец ца 
18 жніў ня ў 15.30, да лей прой дуць ква лі фі ка цыі ў 
ін ды ві ду аль ных скач ках. У су бо ту з 10 га дзін ра ні-
цы пач нуц ца ква лі фі ка цыі ў сін хрон ных скач ках, а 
за тым фі на лы ў гэ тым ві дзе пра гра мы, за вер шыц ца 
тур нір фі наль ны мі ін ды ві ду аль ны мі вы ступ лен ня мі. 
Ува ход на тры бу ны ва ўсе дні тур ні ру воль ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by



Ёсць праб ле маЁсць праб ле ма  

ВЫ РА ТА ВАЦЬ ЯКАСЦЬ РЭ АЛЬ НА
Для гэ та га не аб ход на ўвес ці сер ты фі ка цыю на аб ста ля ван не па ачыст цы сцё ка вых вод

Служ бы 115 з'я вяц ца 
па ўсёй Бе ла ру сі, 
а аб' ёмы ка пі таль на га 
ра мон ту жыл ля 
па вя лі чац ца. Пра гэ тыя 
і ін шыя мо ман ты ра бо ты 
жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі рас ка за лі 
спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства 
ЖКГ.

2,5 млн «квад ра таў» — 
для кап ра мон ту

Сё ле та Мін жыл кам гас пла-
нуе ка пі таль на ад ра ман та ваць 
больш за 2,5 млн квад рат ных 
мет раў жыл ля і зра біць гэ та 
«ў поў ным аб' ёме, з на леж-
най якас цю і ва ўста ноў ле ны 
тэр мін», за пэў ніў Дзміт рый 
КА ЗА НОЎ СКІ, на чаль нік 
упраў лен ня эка но мі кі Мі ніс-
тэр ства жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі. Та кая ліч ба 
азна чае вы хад на за пла на ва ны 
на гэ ты год аб' ём кап ра мон ту 
ў 2,3% (яшчэ ў 2010-м за год 
ра ман та ваў ся толь кі 1% ад 
усёй экс плу а та ва най пло шчы 
жыл ля ў Бе ла ру сі). Згод на ж з 
дзяр жаў най пра гра май «Кам-
форт нае жыл лё і спры яль нае 
ася род дзе» аб' ёмы кап ра мон ту 
да 2020 года па він ны да сяг нуць 
3% у год.

За пер шае паў год дзе бя-

гу ча га го да пад час кап ра мон-
ту за ме не на 275 ліф таў. Ка ля 
97 ты сяч са ста рэ ла га асвят ляль-
на га аб ста ля ван ня за ме не на 
энер га эфек тыў ным. Ад ра ман-
та ва на 4 ты ся чы 314 пад' ез даў.

Акра мя та го, сем'і, у якіх на 
апла ту жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг у го ра дзе пры хо дзіц ца 
20% да хо ду, а ў ся ле — 15%, 
атры ма лі за паў год дзе 330 ты-
сяч руб лёў без на яў ных жыл лё-
вых суб сі дый. Гэ тая су ма бы ла 
па дзе ле на па між 11 ты ся ча мі 
ча ла век.

— Суб сі дыі ў па ме ры 
15 руб лёў атры ма ла ка ля 
6,6 тыс. ча ла век, ас тат нім вы-
дзе ле на больш за 15 руб лёў. 
А ў ся рэд нім па мер без на яў ных 
жыл лё вых суб сі дый склаў ка ля 
5 руб лёў, — да даў Дзміт рый Ка-
за ноў скі.

Ну мар 115 — 
для ўсёй кра і ны

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не — 
адзі ная дыс пет чар ская служ ба 
ЖКГ 115, якая па ча ла сваю ра-
бо ту ў ста лі цы, а ця пер функ цы-
я нуе ў Ві цеб ску і па чы нае ра бо ту 
ў Ба ры са ве, рас паў сю дзіц ца на 
ўсе аб лас ныя і ра ён ныя цэнт-

ры кра і ны, па ве да міў Ге надзь 
АКС ЦІ ЛО ВІЧ, на чаль нік ад-

дзе ла па ра бо це са зва ро та мі 
гра ма дзян і срод ка мі ма са вай 
ін фар ма цыі Мін жыл кам га са:

— Гэ тая служ ба — ста ноў чы 
во пыт перш за ўсё для спа жыў-
ца. Яна за бяс печ вае ад сут насць 
не аб ход нас ці шу каць тэ ле фо ны 
ар га ні за цый, што аказ ва юць тыя 
ці ін шыя па слу гі. Ад па вед на, у 
ар га ні за цый, якія ажыц цяў ля юць 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі, 
ня ма маг чы мас ці здзейс ніць ма-
ні пу ля цыі са скар га мі ці ўта іць іх, 
бо кант ра ля ваць вы ка нан не за-
явак мож на ў рэ жы ме ан лайн.

Ён да даў, што служ ба 115 
ства ра ла ся дзе ля ўдас ка на лен ня 
ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян і 
за бес пя чэн ня на леж на га ака зан-
ня па слуг на сель ніц тву. За пер-
шае паў год дзе 2017-га, да рэ чы, 
коль касць зва ро таў гра ма дзян 
ска ра ці ла ся на 19%, а па ло ва з іх 
ха рак та ры зу ец ца як кан суль та-
цыя ці па трэ ба ў рас тлу ма чэн ні. 
Ус кос на гэ та так са ма па каз чык 
якас ці ака за ных па слуг.

Па мян шэн ню коль кас ці зва-
ро таў, на дум ку Ге на дзя Акс ці ло-
ві ча, са дзей ні ча ла і ўка ра нен не 
з 2014 го да прэ тэн зі ён на га па-
рад ку раз гля ду зва ро таў. Ар га-

ні за цы ям ЖКГ да ец ца на ра бо ту 

са зва ро там гра ма дзян па якас-

ці ака за ных ка му наль ных па слуг 

не 15 ці 30 дзён, а адзін дзень. 

Пры гэ тым ме ры рэ ага ван ня па-

він ны пры мац ца ад па вед на тэх-

ніч ным нар ма тыў ным ак там, што 
скла дае, як пра ві ла, ад ад на го да 
ся мі дзён, а ў вы пад ку ава рыі — 
не ад клад на.

Зні жэн не за трат на па слу-
гі ЖКГ — так са ма ста ноў чы 
мо мант у ра бо це мі ніс тэр ства, 
упэў не ны Дзміт рый Ка за ноў скі. 
За пер шае паў год дзе яны змен-
шы лі ся на 5,7% у па раў на нні 
з мі ну ла год ні мі ліч ба мі за сту-
дзень—чэр вень. Та кім чы нам 
уда ло ся зэка но міць 52,15 млн 
руб лёў.

Та кое па мян шэн не да сяг ну та 
за кошт энер га збе ра галь ных ме-
ра пры ем стваў, зні жэн ня тэх на-
ла гіч ных страт цеп ла вой энер гіі 
і ва ды, рас хо даў на пры род ны 
газ. Аў та ма ты за цыя пра цэ саў і 
зні жэн не на клад ных рас хо даў 
так са ма па спры я ла гэ та му вы-
ні ку.

На чаль нік ад дзе ла эка но мі-
кі ад зна чыў так са ма не каль кі 
буй ных пра ек таў сіс тэ мы ЖКГ: 

бу даў ніц тва смец це пе рап ра цоў-

ча га за во да і ўдас ка на лен не сіс-

тэ мы абы хо джан ня з ад хо да мі ў 

Грод не, ра бо ты па рэ кан струк-

цыі ачы шчаль ных збу да ван няў 

у Брэс це, Ві цеб ску, Грод не, бу-

даў ніц тва бія га за вых комп лек саў 

у Ба ра на ві чах і Сло ні ме.

Бе ла ру сы збі ра юць смец це раз дзель на 

лепш за ўсіх у СНД, а тэр мі ны ад клю чэн ня 

га ра чай ва ды ў кра і не тэ а рэ тыч на мож на 

ска ра ціць, ад нак прак тыч на — не мэ та згод-

на, рас ка за лі ка му наль ні кі.

— У Бе ла ру сі мя ня ец ца па ды ход да раз-

дзель на га збо ру смец ця, за што дзя ку ем 

гра ма дзя нам. Ра зам з тым ёсць па тэн цы ял 

для яшчэ леп ша га вы ні ку, — вы ка заў мер-

ка ван не Дзміт рый КАЗАНОЎСКІ. — Яшчэ 

дзе ся ці год дзе на зад до ля вы ка ры ста ных 

ад хо даў у кра і не скла да ла 6%, ця пер гэ-

та — 16%, і ся род кра ін СНД мы лі да ры. 
Гэ ты па каз чык леп шы, чым у Лат віі, Сла ва-
кіі. Бе ла русь на блі зі ла ся па ім да ўзроў ню 
та кіх кра ін, як Пар ту га лія і Іс па нія.

Прад стаў нік мі ніс тэр ства мяр куе, што 
мяс цо вым ор га нам ула ды трэ ба звяр нуць 
ува гу на тэ му ўтылізацыі ка му наль ны х ад-

хо даў там, дзе лю дзі ма раль на га то выя да 

раз дзель на га збо ру смец ця і дзе для гэ та га 

трэ ба ства рыць не аб ход ныя ўмо вы.

— Ад но з най больш на дзён ных пы тан няў 
ле та — ад клю чэн не га ра чай ва ды, — за кра-
нуў балючую тэму Ге надзь АКСЦІЛОВІЧ. 

Ён рас ка заў, што ска ра ціць тэр мін, ка лі 
ў кра нах га ра джан ад сут ні чае га ра чая ва-
да, мож на, ад нак ра біць гэ та не мэ та згод-
на. Пры гэ тым ёсць фак ты, ка лі стан труб 
пра вя раў ся за 5 ці 7 дзён.

— Не аб ход на ра зу мець, што ў ме жах 
пра вя дзен ня пра фі лак тыч ных за ха даў, 
звя за ных з ад клю чэн нем га ра чай ва ды ў 
жы лых да мах, вы кон ва ец ца комп лекс ме ра-
пры ем стваў для за бес пя чэн ня функ цы я на-
ван ня ма гіст ра ляў і ка цель ных у асен не-зі-
мо вы пе ры яд для бес пе ра бой на га ака зан ня 
па слуг на сель ніц тву. Ад па вед на, тэр мі ны 
ад клю чэн ня за ле жаць ад за пла на ва на га 
аб' ёму ра бот, ад вы яў ле ных па шко джан няў 
на кан крэт най сет цы, а так са ма ад пла на ў 
рам ках пра вя дзен ня вы пра ба ван няў.

У тэх на ла гіч най кар це пра ду гле джа ны 

тэр мі ны і най мен ні ра бот: ад клю чэн не до ма, 

пра вер ка ма гіст раль най тру бы пад ціс кам, 

за паў нен не сіс тэ мы, паў тор ны агляд і ін-

шае. Комп лекс ра бот пра пі са ны, і на яго 

вы ка нан не не аб ход на 14 дзён. Ён па раў наў 

ай чын ную сі ту а цыю з пра фі лак ты кай се так 

вод ных ка му ні ка цый у Еў ро пе:

— У еў ра пей скіх кра і нах шы ро ка вы ка-

рыс тоў ва ец ца бу даў ніц тва па ра лель ных 

ма гіст ра ляў для за бес пя чэн ня жы ло га до ма 
га ра чай ва дой. На жаль, та кія ме ра пры ем-
ствы вель мі да ра гія, і ка лі браць эка на міч ны 
эфект у цэ лым, яны ся бе не апраўд ва юць.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by

Пра смец це і га ра чую ва ду
У Бе ла ру сі за сту дзень — чэр вень  

2017-га на рых та ва на 297,7 ты ся чы 
дру гас най сы ра ві ны. Гэ та 102% да ўзроў-
ню мі ну ла га го да. Ад хо даў па пе ры 
і кар до ну за га та ва на 151,8 ты ся чы тон, 
шкла — 86 тыс. тон, па лі ме раў — 
33,8 тыс. тон, зно ша ных шын — 19,5 тыс. 
тон, ад пра ца ва ных ма сел — 4,5 тыс. тон, 
ад хо даў элект рыч на га і элект рон на га 
аб ста ля ван ня — 2,1 тыс. тон.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  
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