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Вя до ма, лю бы спа жы вец хо ча атрым-

лі ваць якас ныя па слу гі ЖКГ па пры маль-

ных цэ нах. Мін скай воб лас ці да ве дзе на 

за дан не па зні жэн ні за трат на ака зан не 

жыл лё ва-ка му наль ных па слуг у 2019 го-

дзе ў па ме ры 12,02 міль ё на руб лёў, у тым 

лі ку ў пер шым паў год дзі — 6,11 міль ё на. 

За сту дзень—лі пень эка но мія скла ла

6,5 міль ё на руб лёў, або 105,9 % ад паў-

га да во га за дан ня. У да лей шым пла ну-

ец ца што год зні жаць гэ ты па каз чык за 

кошт уста наў лен ня пла на ва-раз лі ко вых 

цэн, змян шэн ня не аб грун та ва ных рас-

хо даў, вы твор чых за трат, ап ты мі за цыі 

шта таў су пра цоў ні каў, па та нен ня элект-

ра энер гіі.

Яшчэ ад но ак ту аль нае пы тан не для 

Мін шчы ны — ачы шчаль ныя збу да ван-

ні. Іх уз вя дзен не пла ну ец ца ў За слаўі, 

Сма ля ві чах, Са лі гор ску ў ме жах пра ек та 

«Па вы шэн не эфек тыў нас ці і якас ці ка-

му наль ных па слуг». Фі нан са ван не бу дзе 

ажыц цяў ляц ца за кошт па зы ко вых срод-

каў Між на род на га бан ка рэ кан струк цыі і 

раз віц ця. Ачы шчаль ныя ка на лі за цый ныя 

ка му ні ка цыі ў Фа ні па лі, Клец ку і Лю ба ні 

мяр ку ец ца ўлад ка ваць у 2020—2025 га-

дах за кошт крэ дыт ных рэ сур саў Еў ра-

пей ска га бан ка рэ кан струк цыі і раз віц ця. 

Акра мя та го, у цэнт раль ным рэ гі ё не за-

пла на ва ны пуск шас ці энер га кры ніц на 

мяс цо вых ві дах па лі ва. Два аб' ек ты ўжо 

ўве дзе ны ў дзе ян не — у па сёл ку Зя лё ны 

Бор Сма ля віц ка га ра ё на і ў вёс цы Лу га-

вая Сла ба да Мінск ага.

У воб лас ці пе рай ма юць усё най леп-

шае, но вае ў сва іх ка лег. На прык лад, ця-

пер на Мін шчы не вы бі ра юць вы ка наў цаў 

ра бот і па слуг на кан ку рэнт най асно ве, 

як у ста лі цы, з улі кам рэ гі я наль ных асаб-

лі вас цяў і эка на міч най мэ та згод нас ці. 

Тут ства ры лі служ бы за каз чы каў па слуг 

ЖКГ. На пер ша па чат ко вым эта пе та кія 

струк ту ры з'я ві лі ся ў га ра дах, дзе пра жы-

вае 100 ты сяч і больш ча ла век. На прык-

лад, у Са лі гор ску. За тым — у Жо дзі не, 

Ба ры саў скім, Ма ла дзе чан скім і Слуц-

кім ра ё нах. Яны кант ра лю юць якасць і 

пра цэс ака зан ня асноў ных і да дат ко вых 

па слуг жыл лё вы мі і экс плу а ту ю чы мі ар-

га ні за цы я мі, ця ку чы і ка пі таль ны ра монт 

жыл лё ва га фон ду, доб ра ўпа рад ка ван-

не тэ ры то рый. У да лей шым на ба зе іс-

ну ю чых струк тур пла ну ец ца ства рыць 

між рэ гі я наль ныя дзяр жаў ныя служ бы 

за каз чы каў.

Ста ноў ча паў плы ва ла на сі ту а цыю ў 

сфе ры ЖКГ увя дзен не адзі най дыс пет-

чар скай служ бы.

— Гра ма дзя не мо гуць па тэ ле фа на-

ваць на ка рот кі ну мар 115 са сва ёй праб-

ле май, за яў ку за рэ гіст ру юць дыс пет ча ры, 

уня суць да ныя ў пра грам ную ба зу. І ча ла-

ве ка аба вяз ко ва пра ін фар му юць аб вы ні-

ках, — ад зна чыў Аляк сандр Ях на вец. —

Ра ней зда ра ла ся, што зва ро ты маг лі не 

за фік са ваць, за быць пра іх. Ця пер на ла-

джа на дак лад ная сіс тэ ма, пры якой та кое 

вы клю ча на.

— У воб лас ці так са ма пра цяг ва ец ца 

пла на мер ная ра бо та па за ме не ліф та ва-

га аб ста ля ван ня па вод ле ўка за кі раў ні ка 

дзяр жа вы, — кан ста та ваў ге не раль ны 

ды рэк тар дзяр жаў на га аб' яд нан ня 

«ЖКГ Мін скай воб лас ці» Ва сіль ША-

ШОК. — У кан цы 2018-га на зі ра ла ся 

пэў нае ад ста ван не. За пер шае паў год-

дзе пла на ва ла ся ўста на віць 141 адзін-

ку но ва га аб ста ля ван ня, але за ме не на 

толь кі 126 зно ша ных пад' ём ні каў. Ця пер 

усё ідзе ў штат ным рэ жы ме. Праў да, у 

роз ных ра ё нах праб ле му вы ра ша юць па-

роз на му. У Ма ла дзе чан скім і Слуц кім за-

дан ні пе ра вы ка на ны. Са лі гор скі, Ві лей скі 

і Пу ха віц кі ад ста юць.

Ра зам з тым Ва сіль Ша шок за пэў ніў, 

што ў трэ цім квар та ле ка му наль ні кі вый-

дуць на пра гноз ныя па каз чы кі і да кан ца 

го да за ме няць 230 ліф таў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

На кант ро ліНа кант ро лі

ПЕ РА ПЛА ЦІ ЛІ 
ЗА ПРЫ БОР КУ
Жыль цы да моў у глы бін цы пе ра плач ва лі за 

пры бор ку ў пад' ез дах. Гэ та і вы свет лі лі су-

пра цоў ні кі Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 

Ві цеб скай воб лас ці.

Як рас тлу ма чыў «Звяз дзе» на чаль нік упраў-

лен ня кант ро лю за ра бо тай га лін гас па дар кі 

ка мі тэ та Ва дзім ВА ЛО ВІЧ, мін ская фір ма вый гра-

ла кон курс на на вя дзен не па рад ку і пад тры ман не 

чыс ці ні ў шмат па вяр хо ві ках. Трэ ба бы ло гэ та ра-

біць пры бліз на ў 145 да мах у Па ста вах, дзе жы ве 

ка ля 10 ты сяч ча ла век. Між ін шым, гэ та пры клад на 

па ло ва на сель ніц тва го ра да.

У якас ці ар га ні за та ра кон кур су і по тым за каз чы-

ка па слу гі вы сту па ла УП ЖКГ Па стаў ска га ра ё на. 

Гэ тая ар га ні за цыя з'яў ля ец ца ўпаў на ва жа най па 

кі ра ван ні не ру хо мас цю су мес ных до ма ўла дан няў.

Па ўмо вах тэн да ра кошт за ка зу на са ні тар нае 

ўтры ман не да па мож ных па мяш кан няў пло шчай 

32,2 ты ся чы квад рат ных мет раў склаў 58,9 ты сячы 

руб лёў. Зна чыць, ца на пры бор кі за «квад рат» па-

він на бы ла скла даць 0,1525 руб ля ў ме сяц.

— Але ж па ўмо вах да га во ра кошт па слуг вы-

зна ча ны зы хо дзя чы з коль кас ці гра ма дзян. Для іх 

пры ня ты гра ніч на да пу шчаль ны та рыф на па слу гу 

пры ад сут нас ці ад па вед на га эка на міч на га аб грун-

та ван ня. І гэ та пры вя ло да пе ра пла ты ў пер шым 

квар та ле бя гу ча га го да ў па ме ры 4,2 ты ся чы руб-

лёў, — пра цяг вае су раз моў ца.

Пад час ажыц цяў лен ня кант роль ных ме ра пры-

ем стваў так са ма вы свет лі лі, што да га во рам бы ла 

за ма ца ва на пе ры я дыч насць ра бот мен шая, чым 

пра ду гле джа на за ка на даў ствам (па ста но ва Мін-

жыл кам га са ад 03.12.2010 № 25). Су хую пры бор ку

трэ ба ра біць што дня, а ў да мо ве бы ло пад пі са на — 

не ра дзей за два ра зы на ты дзень; віль гот ная

пры бор ка — не ра дзей за два ра зы на ме сяц (за-

мест што тыд нё вай).

Пры гэ тым ак ты ака зан ня па слуг фак тыч на 

пад піс ва лі ся ў ад на го з жыль цоў, а не пры ма лі ся 

за каз чы кам.

Ка мі тэ там дзярж кант ро лю пра па на ва на УП 

ЖКГ Па стаў ска га ра ё на пры вес ці да га вор у ад-

па вед насць з умо ва мі кон кур су па ца не і па рад ку 

пры ёму і кант ро лю вы ка на ных ра бот. Так са ма па-

тра бу ец ца бы ло зра біць пе ра раз лік апла ты.

Стар шы ні рай вы кан ка ма пра па на ва на за бяс пе-

чыць пры цяг нен не да дыс цып лі нар най ад каз нас ці 

служ бо вых асоб з ЖКГ аж да зваль нен ня. З ві на-

ва тых — спаг наць лі шак вы пла ча ных срод каў за 

фак тыч на не ака за ныя па слу гі.

Як пад крэс лі лі ў кант ра лю ю чым ве дам стве, у 

мэ тах па пя рэ джан ня ана ла гіч ных не да хо паў і па ру-

шэн няў у ін шых рэ гі ё нах Ві цеб ска му абл вы кан ка му 

пра па на ва на за бяс пе чыць вы ву чэн не сі ту а цыі ў 

цэ лым па воб лас ці.

Да рэ чы, па вод ле ін фар ма цыі ад дзе ла па ра-

бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб 

абл вы кан ка ма, на па ча так лі пе ня на пра мую тэ-

ле фон ную лі нію най больш час та звяр та юц ца па 

пы тан нях ЖКГ, жыл лё ва га фон ду. У пер шым паў-

год дзі гэ та га го да та кіх бы ло 130, або 44 % з усіх 

295 «сіг на лаў» ад за яў ні каў. Для па раў на ння, на 

дру гім мес цы праб ле мы, звя за ныя з да ро га мі, — 

10 % зва ро таў.

Пра ін фар мі ра ваў дзярж кант роль аб вы ні ках 

кант роль ных ме ра пры ем стваў Мі ніс тэр ства ЖКГ. 

Так са ма ўне се ны пра па но вы па ка рэк ці роў цы іс-

ну ю ча га за ка на даў ства.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Адзі ны ну мар 115 
і служ бы за каз чы каў

Тут ства ры лі служ бы за каз чы каў 
па слуг ЖКГ. На пер ша па чат ко вым 
эта пе та кія струк ту ры з'я ві лі ся 
ў га ра дах, дзе пра жы вае 100 ты сяч 
і больш ча ла век. На прык лад, 
у Са лі гор ску. За тым — у Жо дзі не, 
Ба ры саў скім, Ма ла дзе чан скім 
і Слуц кім ра ё нах.

Ну і ну!Ну і ну! ЗдарэннеЗдарэнне

П'Я НЫ СКА ЧОК 
«ЯГУ А РА»

Жы хар ка Брэс та 

вы ра шы ла пра даць 

свой аў та ма біль, 

дзе ля ча го па пра сі-

ла сяст ру пе ра гнаць 

яго з Ба ра на віч у 

Лу ні нец.

Апош няя вы ка на-

ла прось бу, па ста ві ла 

«Ягу ар» у два ры свай-

го до ма і да ла аб' яву 

аб про да жы ма шы ны. 

Але на на ступ ны дзень, 

ка лі з'я віў ся па тэн цый-

ны па куп нік, жан чы на 

транс парт ны сро дак... 

не знай шла. Да вя ло ся 

звяр нуц ца ў мі лі цыю.

Па ін фар ма цыі УУС 

Брэсц ка га абл вы кан ка-

ма, у той жа дзень су-

пра цоў ні кі ад дзя лен ня 

ДАІ Лу ні нец ка га РА УС 

пры бы лі на мес ца ДТЗ з 

удзе лам «Ягу а ра». Бы ло 

ўста ноў ле на, што су жы-

цель за яў ні цы, не пра цу-

ю чы і ра ней су дзі мы жы-

хар Коб ры на 1978 го да 

на ра джэн ня, узяў ключ 

ад аў та ма бі ля і па ехаў 

ка тац ца. Пры чым, пра-

воў кі роў цы ў яго не бы-

ло, да та го ж муж чы на 

быў на доб рым пад піт ку 

(1,5 пра мі ле). Па ру шаль-

ні ка змяс ці лі ў іза ля тар 

ча со ва га ўтры ман ня. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

47-га до вая жан чы на за стра ха ва ла сваю 

ма ё масць і ад пра ві ла ся ў Ні дэр лан ды. 

А па вяр тан ні ча мусь ці вы ра шы ла, што 

стра хоў ка пра па дае дар ма, і... ін сцэ ні ра-

ва ла пра па жу сва іх да ра гіх рэ чаў.

Мін чан ка звяр ну ла ся на лі-

нію 102 і па ве да мі ла пра ва ахоў-

ні кам аб кра дзя жы ча ма да наў 

з рэ ча мі і каш тоў нас ця мі на 

агуль ную су му 4500 еў ра. Яна 

рас ка за ла, што пас ля вяр тан-

ня з ад па чын ку на пры пы нач-

ным пунк це да яе ні бы та па ды-

шла не зна ём ка, якая за да ва ла 

пы тан ні аб тым, як прай сці да 

царк вы. Пас ля не пра цяг лай 

раз мо вы з жан чы най фі гу рант-

ка вы яві ла, што ча ма да ны скра лі. Але сы шчы кі 

знай шлі «знік лыя» рэ чы ў яе ква тэ ры.

Пра ва ахоў ні кам жан чы на рас тлу ма чы ла, што 

сха ва ла ча ма да ны і звяр ну ла ся ў мі лі цыю для 

та го, каб у на ступ ным атры маць вы пла ту па стра-

хоў цы, бо і ча ма да ны, і ўсё іх 

змес ці ва бы ло за стра ха ва на.

Па ін фар ма цыі Мас коў ска га 

РУ УС ста лі цы, дзе ян ні жан чы-

ны мо гуць быць ква лі фі ка ва-

ныя як за ве да ма л жы вы да нос. 

Ёй мо жа па гра жаць па ка ран не 

ў вы гля дзе аб ме жа ван ня во лі 

тэр мі нам да пя ці га доў або па-

збаў лен ня во лі на та кі ж тэр-

мін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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«АБА КРА ЛА» СА МА СЯ БЕ
Каб атры маць вы пла ту па стра хоў цы


