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Раз ме жа ваць ад каз насць
На пра ця гу бя гу ча га го да і ў апош нія ме-

ся цы на са мым вы со кім уз роў ні быў аб мер-
ка ва ны шэ раг пы тан няў, да тыч ных асоб ных 
сфер жыц ця кра і ны. Гэ та і аду ка цыя, і спорт, 
і на ву ка, і сель ская гас па дар ка, і раз віц цё біз-
не су. У гэ тым шэ ра гу, ад зна чыў учо ра кі раў-
нік кра і ны ва ўступ ным сло ве, іс тот нае мес ца 
зай мае і жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар ка. 
Тут са праў ды на спе ла шмат пы тан няў. На стаў 
час іх раз гле дзець і пры няць не аб ход ныя ра-
шэн ні — пры гэ тым не за быць азна ё міц ца з 
пе ра да вым за меж ным во пы там і пе ра няць 
са мае леп шае.

— Мэ та сён няш ня га ме ра пры ем ства — 
комп лекс на ад ка заць на вы клі кі і пы тан ні, якія 
ўзні ка юць у на шым гра мад стве ў сфе ры жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі, і на ме ціць шля хі 
да лей ша га ру ху ў гэ тым кі рун ку, шля хі раз віц-
ця гэ тай сфе ры, — за явіў бе ла рус кі лі дар.

У га лі не, на якасць ра бо ты якой Прэ зі дэнт 
рэ гу ляр на звяр тае піль ную ўва гу, зроб ле на 
мно гае ў тым, што да ты чыц ца зні жэн ня са-
бе кош ту, па вы шэн ня якас ці па слуг і раз віц ця 
тэх на ло гій. Ці ка вы факт: 66% на сель ніц тва 
кра і ны ста ноў ча ацэнь ва юць пра цу жыл лё ва-
ка му наль ных служ баў — гэ та ўжо ня дрэн на.

— Дай бог, каб гэ та бы ло так, — ад зна-
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Але да вай це 
лепш бу дзем гэ та пад вяр гаць су мнен ню — 
каб лепш пра ца ваць. Не трэ ба за бы ваць, што 
амаль трэць апы та ных дае ра бо це сіс тэ мы 
ЖКГ не га тыў ную ацэн ку. Па знач нас ці для 
на сель ніц тва гэ тыя пы тан ні зай ма юць дру гое 
мес ца пас ля за ня тас ці. І па куль у ад рас сіс тэ-
мы чу ецца кры ты ка, су па кой вац ца ра на.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу, што трэ-
ба вы раз на раз ме жа ваць для на сель ніц тва, 
што па він на ў пла не ЖКГ ра біць дзяр жа ва, а 
што — са мі лю дзі. Гэ та звя за на з тым, што 
ёсць скар гі, — маў ляў, не дзе не ад ра ман-
та ва лі, не дзе не па фар ба ва лі. У той жа час 
жыл лё ў боль шас ці сва ёй пры ва ты за ва на, 
ад па вед на, мно гае служ бы ЖКГ ра біць не 
па він ны. Пры гэ тым, да даў Прэ зі дэнт, трэ ба 
мець на ўва зе, што не кож ны ча ла век, на ват 
ка лі ён пры ва ты за ваў жыл лё, мо жа сам спра-
віц ца ўнут ры яго з ра бо та мі. Ста рыя, хво рыя, 
ін ва лі ды — гэ та тыя, ка му дзяр жа ва па він на 
да па маг чы.

Пад' ём ныя та ры фы
Кі раў нік дзяр жа вы на га даў: не ад на ра зо-

ва да маў ля лі ся, што та ры фы па вы ша юц ца 
толь кі на пяць до ла раў у год і ін дэк су юц ца ва 
ўвяз цы з рос там да хо даў на сель ніц тва.

— На коль кі мне вя до ма, та кое па вы шэн не 
ўжо ад бы ло ся ў сту дзе ні 2017 го да. Ра зам з 

тым урад, вя ду чае мі ніс тэр ства, Мі ніс тэр ства 
ганд лю ў ве рас ні па вы сі лі та ры фы на 8% і 
па чы на е це да лей пу жаць лю дзей тым, што 
ў снеж ні яшчэ па вя лі чы це на 10%. І гэ та пры 
тым, што са снеж ня ўсе аб' ек тыў на бу дуць 
пла ціць бо лей у су вя зі з уклю чэн нем ацяп-
лен ня. Гэ та ан ты на род ны па ды ход!

Прэ зі дэнт за даў ла гіч нае пы тан не: ча му 
нель га ін дэк са ваць та ры фы, ка лі ня ма ацяп-
лен ня, і, ад па вед на, жы роў кі знач на ляг чэй-
шыя? Кі раў нік дзяр жа вы па ста віў за да чу: з 
2018 го да пра во дзім ра за вае па вы шэн не та-
ры фаў толь кі на пяць до ла раў і ў да лей шым — 
ні я ка га рос ту без ве да ма Прэ зі дэн та. Та ры фы 
па він ны быць пад' ём ны мі для на ро да.

— Не трэ ба бу да ра жыць на сель ніц тва раз-
мо ва мі пра стап ра цэнт нае па крыц цё кош ту 
па слуг лі та раль на з заўт раш ня га дня, — пад-
крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Гэ та пы-
тан не ў тым лі ку па лі тыч нае, і спеш ка тут 
не да пу шчаль ная.

Да во лі вост рую тэ му з ады хо дам ад пе ра-
кры жа ва на га суб сі да ван ня кі раў нік дзяр жа-
вы так са ма агу чыў. З ак цэн там на тое, што 
га лоў ны пры яры тэт бе ла рус кай са цы яль най 
па лі ты кі — гэ та ін та рэ сы лю дзей, а не ве дам-
стваў і роз ных між на род ных струк тур.

— Мы па ста ра ем ся да 2020 го да ады сці ад 
пе ра кры жа ва на га суб сі да ван ня, — па абя цаў 
кі раў нік дзяр жа вы і да даў: — Гэ та га вель мі 
хо ча пра мыс ло вы сек тар кра і ны. Ка лі лас ка, 
мы не су праць. Але вам прый дзец ца пад няць 
зар пла ту, пры тым іс тот на.

Па лі ты ка дзяр жа вы — са цы яль ная. У тым 
лі ку і ў аб мер ка ва най сфе ры. Ад па вед на, па-
тра ба ван не кі раў ні ка кра і ны: ні адзін ча ла век, 
ні ад на сям'я, якія не ма юць маг чы мас ці апла-
ціць жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі, не па він-
ны за ста вац ца без да па мо гі дзяр жа вы. Ула ды 
аба вя за ны га ран та ваць пад трым ку лю бо му, 
хто ака жац ца ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі.

Ліф ты — як мае быць
Ка пі таль ны ра монт жыл ля — тэ ма, якая 

заў сё ды на слы ху. Што год у кра і не ка пі таль на 
ра ман ту ец ца больш за два пра цэн ты жыл лё-
ва га фон ду, усё больш рэ аль ным ста но віц ца 
да сяг нен не жа да ных трох пра цэн таў. У той жа 
час на якасць і тэр мі ны пра вя дзен ня кап ра-
мон ту па-ра ней ша му па сту пае шмат скар гаў. 
А ад асоб ных пры ня тых ра шэн няў — на прык-
лад, да тыч на ліф таў — уво гу ле за ле жыць 
жыц цё лю дзей. Прэ зі дэнт кан ста та ваў: трэ цяя 
част ка ліф таў, якія экс плу а ту юц ца, вы пра ца-
ва ла свой тэр мін.

— Дзяр жаў ны сак ра та ры ят Са ве та бяс-
пе кі з го ду ў год ін фар муе пра тое, што рас-
це ры зы ка ўзнік нен ня ава рый і ня шчас ных 
вы пад каў. І ча го мы ча ка ем? Па куль ліф ты 
не пач нуць па даць, як у нас не ка то рыя бал-
ко ны? — за даў ры та рыч нае пы тан не кіраў нік 

дзяр жа вы. Ён па пя рэ дзіў удзель ні каў се мі на-
ра: не дай бог не дзе ўпад зе ліфт, і на га даў, 
што не ка лі з гэ тым так са ма цяг ну лі і ад клад-
ва лі да леп шых ча соў. У вы ні ку — су до выя 
рас сле да ван ні і кры мі наль ныя спра вы.

Па тра ба ван не бе ла рус ка га лі да ра: да 
2020 го да ўвесь ліф та вы фонд пры вес ці ў на леж-
ны стан. Спа сыл кі на не да хоп срод каў не пры ма-
юц ца. Дарэчы, ай чын ны за вод па вы твор час ці 
ліф таў у Ма гі лё ве ро біць су час ныя ўзо ры та кой 
ма шы ны. З прад пры ем ствам мож на да мо віц ца 
на конт схем крэ ды та ван ня пры не аб ход нас ці. 
З ін ша га бо ку, пра мыс лоў цы па він ны па кла па-
ціц ца пра якасць сва ёй пра дук цыі.

Цяп ло — без ім пар ту
Ад на з са мых важ ных і са мых да ра гіх па-

слуг ЖКГ — цеп ла за бес пя чэн не. Больш за 
30% ад су мы жы роў кі зі мой ідзе на ацяп лен не 
і па да грэў ва ды. Кі раў нік дзяр жа вы ўпэў не ны: 
тут ёсць ве лі зар ныя рэ зер вы для эка но міі. Зні-
жэн не до лі ім парт ных га зу і энер га нось бі таў, 
за якія мы рас плач ва ем ся ва лю тай, пры му-
шае нас ак тыў на вы ка рыс тоў ваць мяс цо выя 
ві ды па лі ва, а ў перс пек ты ве элект рыч ную 
энер гію Аст ра вец кай АЭС.

— Ужо ні ко му не трэ ба сён ня да каз ваць, 
што вы твор часць цеп ла вой энер гіі на мяс цо-
вых ві дах па лі ва ся бе апраў да ла, — кан ста та-
ваў Прэ зі дэнт. У прык лад ён пры вёў Ві цебск. 
У го ра дзе пра ца ва ла ка цель ня на га зе, са-
бе кошт цяп ла быў ка ля 100 руб лёў. Зра бі лі 
рэ кан струк цыю, пе ра вя лі на шчэп кі — ста ла 
менш за 65 руб лёў.

Во да за бес пя чэн не і во да ад вя дзен не так са-
ма аб мяр коў ва лі ся пад час се мі на ра. У Бе ла-
ру сі за бяс пе ча на стап ра цэнт ная да ступ насць 
на сель ніц тва да піт ной ва ды. Але  за ста ец ца 
праб ле ма з яе якас цю.

26% проб ва ды ў Го мель скай і Ма гі лёў скай 
аб лас цях не ад па вя да юць па тра ба ван ням нар-
ма ты ваў па коль кас ці жа ле за. За бяс пе ча насць 
стан цы я мі абез жа лез ван ня па кра і не скла дае 
42%. Гэ тае пы тан не не аб ход на вы ра шыць да 
2025 го да, упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

— І зу сім не да пу шчаль на тое, што не ка-
то рыя рэ гі ё ны не ма юць ачы шчаль ных збу-
да ван няў і да гэ туль увесь бруд збі ра ец ца на 
па лях філь тра цыі. Не бу ду доў га спы няц ца на 

гэ тым пы тан ні. Ёсць са мыя су час ныя фор мы 
ачыст кі — ука ра няй це.

На ступ ная тэ ма — абы хо джан не з ад хо-
да мі. Што год у кра і не ўтва ра ец ца ча ты ры 
міль ё ны тон цвёр дых ка му наль ных ад хо даў. 
Для за ха ван ня ўся го іх аб' ёма вы ка рыс тоў ва-
ец ца 168 па лі го наў і ка ля 1500 мі ні-па лі го наў 
у сель скай мяс цо вас ці. Больш за 90% з іх 
па бу да ва ны ў ча сы СССР.

— Мы ве да ем, што гэ та за па лі го ны і мі ні-
па лі го ны. Но ва му мі ніст ру пры род ных рэ сур-
саў па стаў ле на жа лез ная за да ча ра за брац ца 
з ты мі, хто ад каз вае за гэ тыя па лі го ны, і асаб-
лі ва з ты мі, хто гэ тыя па лі го ны ства рае дзе 
па па ла. Гэ та зна чыць за смеч вае ля сы, да ро гі, 
пры да рож ныя па ло сы і гэ так да лей.

Мі ніс тэр ству жыць
Га во ра чы пра да лей шае ўдас ка на лен не 

іс ну ю чай струк ту ры жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі, Прэ зі дэнт пад крэс ліў: не аб ход-
на ра зум ная цэнт ра лі за цыя пры да стат ко вай 
сва бо дзе дзе ян няў на мес цах.

— Мі ніс тэр ству жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі быць, раз ві вац ца, ста на віц ца цэнт-
рам пры няц ця ра шэн няў і нес ці ад каз насць за 
якасць, паў на ту і да ступ насць уся го спект ра 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, што аказ ва юц-
ца на сель ніц тву. Уся ля кія раз мо вы пра тое, ці 
бу дзе яно — трэ ба спы няць. Гэ та ра шэн не — 
кам пе тэн цыя Прэ зі дэн та. А сён ня мі ніс тэр-
ства пра цуе і бу дзе пра ца ваць заўт ра.

Яшчэ ад но да ру чэн не Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі: струк ту ру ра бо ты га лі ны і ме ха ніз-
мы ўза е ма дзе ян ня не аб ход на ўні фі ка ваць у 
за леж нас ці ад коль кас ці на сель ніц тва ў на се-
ле ных пунк тах. Але асноў нае па тра ба ван не — 
струк ту ра па він на быць адзі ная і кі ра ва ная. 
А ад струк тур ных змен не па ві нен па ку та ваць 
ні адзін спа жы вец. Лю дзям ня важ на, ці змя ня-
ец ца неш та ў сіс тэ ме ЖКГ. Для іх га лоў нае, 
каб у до ме бы ло су ха, свет ла і цёп ла.

Яшчэ адзін ню анс — сіс тэ ма ЖКГ па він на 
су пра цоў ні чаць з на ву кай. Па він на быць двух-
ба ко вая су вязь: ву чо ныя — сіс тэ ма ЖКГ.

— Ча му б не іні цы я ваць су мес ныя пра ек ты, 
не вы ка рыс тоў ваць асоб ныя прад пры ем ствы 
ў якас ці экс пе ры мен таль ных на ву ко вых пля-
цо вак? — пра па на ваў бе ла рус кі лі дар.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

ПА ПУНК ТАХ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Мы ра за рва лі за ган ны 

круг, ка лі ар га ні за цыі ЖКГ 

са мі, бо так скла ла ся гіс-

та рыч на, вы кон ва лі ўсе ра-

бо ты, са мі пра вя ра лі ся бе 

і атрым лі ва лі бюд жэт ныя 

срод кі», — рас каз вае Анд-

рэй Шо рац, звяр та ю чы ся да 

тэ мы раз дзя лен ня функ цый 

пад рад чы ка і за каз чы ка. 

Та кім чы нам рас круч ваў-

ся ме ха нізм атры ман ня ўсё 

боль ша га аб' ёму бюд жэт-

ных срод каў без су па стаў-

на га па ве лі чэн ня аб' ёмаў 

рэ аль на вы ка на ных ра бот. 

Та му быў ство ра ны не за-

леж ны за каз чык, які на кан-

ку рэнт най асно ве вы бі рае 

па стаў шчы ка па слуг — не 

аба вяз ко ва дзяр жаў ных ці 

з Мін ска, — што кант ра люе 

якасць і тэр мі ны вы ка нан ня 

ра бот. У пад трым ку да яго 

ство ра ны кан такт-цэнтр, 

які спрас ціў ка му ні ка цыю 

гра ма дзян з ка му наль ны-

мі служ ба мі. Не за леж ная 

служ ба ад праў ляе за яў ку і 

кант ра люе яе вы ка нан не.

На дум ку прэм' ер-мі ніст-

ра Бе ла ру сі Анд рэя Ка бя ко-

ва, пэў ны во пыт, асаб лі ва 

што да ты чыц ца кан ку рэнт-

ных пра па ноў па вы ка наў-

цах ра бот, у рэ гі ё нах, у якіх 

мож на вы браць вы ка наў цу 

па слуг, вар та вы ка рыс тоў-

ваць. Маг чы ма, для не вя лі-

кіх на се ле ных пунк таў та-

кая пра па но ва не ак ту аль-

ная, але з на сель ніц твам ад 

100 000 ча ла век па доб ную 

ідэю мож на вы ка рыс тоў-

ваць. Пры гэ тым ад па вед-

ных нар ма ты ваў уво дзіць не 

пла ну ец ца, але ў той жа час 

гэ та за ста ец ца эфек тыў-

най ме рай, на якую вар та 

звяр нуць ува гу кі раў ні кам 

рэ гі ё наў. Так са ма бе ла рус-

кі прэм' ер ста ноў ча аца ніў 

увя дзен не агуль на га тэ-

ле фон на га ну ма ра па па-

слу гах ЖКГ 115 у Мін ску і 

пад крэс ліў, што гэ та да дае 

праз рыс тас ці ў атры ман ні 

за явак і іх за да валь нен ні.

Па сло вах На тал лі Ка ча-

на вай, кі раў ні ка Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та, адзі ныя 

дыс пет чар скія служ бы (та-

ко га пла на, як «115.бел» у 

Мін ску) шмат у якіх рэ гі ё нах 

ужо пра цу юць, толь кі з ін-

шым трох знач ным ну ма рам. 

Праў да, па куль ка заць пра 

ўсе агуль нае рас паў сю джан-

не та ко га во пы ту ста лі цы 

заў час на, лі чыць яна.

На дум ку кі раў ні ка дзяр-

жа вы, во пыт з увя дзен нем 

кол-цэнт ра — ста ноў чы, яго 

мо гуць пе ра няць і рэ гі ё ны. 

«Ча ла век па ві нен ве даць — у 

го ра дзе, аг ра га рад ку, — што 

па та кім тэ ле фо не па тэ ле фа-

нуй, там бу дзе твой за фік са-

ва ны зва нок і лю дзі на гэ та 

ад рэ агу юць, — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка і за клі-

каў уво дзіць гэ тую прак ты ку 

ўжо ў на ступ ным го дзе. — Тут 

яшчэ важ на, што мы па ба чым 

рэ аль ную ца ну па слуг».

Па сло вах Аляк санд ра 

Це ра ха ва, мі ніст ра жыл лё-

ва-ка му наль най гас па дар кі, 

ну мар 115 за рэ зер ва ва ны, 

та му з ця гам ча су ён змо-

жа стаць агуль на рэс пуб лі-

кан скім для па слуг ЖКГ. І 

та кі «глы бо кі ана лі тыч ны 

пра дукт», як служ ба 115, 

да зва ляе не толь кі кант ра-

ля ваць за яў ку, але і пла на-

ваць, якія ра бо ты та му ці 

ін ша му до му за раз па трэб-

ны больш за ўсё. Акра мя 

та го, мі ністр рас ка заў, што 

ня рэд ка бы ва юць вы пад кі, 

ка лі служ бы імк нуц ца ўта-

іць за яў кі, прэ тэн зіі, зва ро-

ты гра ма дзян.

«Не фік су юц ца за яў кі! Гэ-

та га не ра біць — зла чын ства! 

Зна чыць, не бу дзе па рад ку. 

Праз рыс тасць у за яў ках 

лю дзей — гэ та ўжо вя лі кая 

спра ва», — ска заў Прэ зі-

дэнт.

За раз у жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар цы най-

леп шым чы нам склад ва ец-

ца сі ту а цыя з кад ра мі. Пра-

цоў ныя мес цы амаль усе 

за ня тыя, лю дзі тры ма юц ца 

за ра бо ту. Час та ад ным са 

сты му лаў улад ка вац ца ста-

но віц ца атры ман не служ-

бо вай ква тэ ры. Але кі раў-

нік дзяр жа вы за клі каў ады-

хо дзіць ад гэ тай прак ты кі, 

якая бы ла ўве дзе на яшчэ 

пад час Са вец ка га Са ю за, і 

шу каць ін шыя ры ча гі ўтры-

ман ня лю дзей на пра цоў ных 

мес цах.

Па сло вах Анд рэя Шор-

ца, ёсць яшчэ ад но но ва ўвя-

дзен не, ка лі ў штат жыл лё-

ва-экс плу а та цый ных упраў-

лен няў увод зяц ца ра бо чыя 

па комп лекс ным аб слу гоў-

ван ні і ра мон це бу дын каў 

і збу да ван няў, так зва ныя 

ха ус-май стры, якія ма юць 

спе цы яль нас ці сан тэх ні ка, 

элект ры ка, сто ля ра і ма ля-

ра-тын коў шчы ка. Уся го ў 

го ра дзе ка ля ты ся чы та кіх 

спе цы я ліс таў. У ся рэд нім 

зар пла та скла дае 680 руб-

лёў, але ёсць і тыя, хто за-

раб ляе да ты ся чы за кошт 

ака зан ня да дат ко вых па слуг 

на сель ніц тву ў не пра цоў ны 

час. «Ва кант ных мес цаў па 

гэ тым на прам ку прак тыч на 

ня ма», — за пэў ніў стар шы-

ня Мін гар вы кан ка ма. У сваю 

чар гу кі раў нік дзяр жа вы вы-

ка заў мер ка ван не, што та-

кая прак ты ка мо жа быць 

рас паў сю джа на і на ма лыя 

на се ле ныя пунк ты.

У кан цы ме ра пры ем ства 

кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-

ліў, што гэ ты рэс пуб лі кан скі 

се мі нар — свое асаб лі вы 

«маз га вы штурм», пад час 

яко га бы лі агу ча ны пра-

па но вы па ўдас ка на лен ні 

сіс тэ мы ЖКГ. Ка лі гэта не-

аб ход на для іх рэа лі за цыі, 

вар та пры няць ад па вед ныя 

за ка на даў чыя ак ты да кан ца 

го да, а ка лі гэ та не з'яў ля ец-

ца не аб ход нас цю — воль на 

вы ка рыс тоў ваць вы ка за ныя 

ідэі. Так са ма кі раў нік дзяр-

жа вы ад зна чыў, што пры 

не аб ход нас ці бу дзе пры ня та 

пра гра ма па раз віц ці сіс тэ-

мы ЖКГ.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by

Пра тое, якім чы нам у бе ла рус кай ста лі цы вы ра шы лі 
праб ле мы, што іс на ва лі ра ней у сфе ры жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі, рас ка заў стар шы ня Мін скага 
гар вы кан ка ма Анд рэй ШО РАЦ. Ся род пры ня тых мер — 
раз дзя лен не функ цый за каз чы ка і пад рад чы ка, раз ме-
жа ван не функ цый ра бот па тэх аб слу гоў ван ні, бя гу чым 
ра мон це, пры бор цы тэ ры то рый, а так са ма ства рэн не 
кан такт-цэнт ра ЖКГ Мін ска — 115.

ТЭ ЛЕ ФА НУ ЕМ 
ПА АД НЫМ НУ МА РЫ

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Прэм’ер-міністру Андрэю КАБЯКОВУ і міністру жыллёва-камунальнай гаспадаркі 
Аляксандру ЦЕРАХАВУ было што абмеркаваць.


