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Вы бар ра бот, рас тэр мі ноў ка, 
ліс ты апы тан няў

Асноў ная нар ма тыў ная ба за па энер га-

ма дэр ні за цыі бу дын каў у кра і не іс нуе, ад-

нак трэ ба вы зна чыць, якія рэ чы да дат ко ва 

ад люст ра ваць у па кро ка вай ме то ды цы па 

ар га ні за цыі і пра вя дзен ні энер га эфек тыў-

ных ме ра пры ем стваў, сцвяр джае Анд рэй 

РА МАШ КА, на чаль нік упраў лен ня жыл-

лё вай гас па дар кі Мі ніс тэр ства ЖКГ:

— Ме то ды ка, у пры ват нас ці, апіс вае па-

ра дак фар мі ра ван ня ра хун каў для рэ зер ва-

ван ня срод каў на гэ тыя мэ ты і іх да лей шае 

па паў нен не; ар га ні за цыю і пра вя дзен не 

ана лі зу, пла на ван ня, раз лі ку эфек тыў нас ці 

мер ка ва ных ме ра пры ем стваў; пы тан ні ар-

га ні за цыі і пра вя дзен ня схо даў з на сель-

ніц твам: як гэ та па він на ад бы вац ца, у якім 

вы гля дзе пра хо дзіць. Асноў ная част ка бу дзе 

пры све ча на, вя до ма, не па срэд на ме то ды цы 

рэа лі за цыі ме ра пры ем стваў.

Во пы там ар га ні за цыі ў ста лі цы ра бо ты па 

пла на ван ні энер га ме ра пры ем стваў, па ло ву 

ца ны якіх му сяць пла ціць улас ні кі, па дзя-

ліў ся Ігар ЮР КЕ ВІЧ, на чаль нік ад дзе ла 

Мін скай га рад ской жыл лё вай гас па дар кі. 

Ён упэў не ны, што ка лі пад час кап ра мон ту 

пра вес ці ў до ме энер га эфек тыў ныя ме ра-

пры ем ствы і ўста ля ваць пры бо ры для рэ гу-

ля ван ня цеп ла нось бі таў, су мы пла ця жоў за 

ка му наль ныя па слу гі бу дуць змян шац ца, а 

жыл лё праз па вы шэн не сва іх якас цяў — уз-

ды мац ца ў ца не.

У ста лі цы аб слу гоў ва юц ца прад пры ем-

ства мі ЖКГ 6475 да моў, з іх 1569 бу дын каў 

на ле жаць та ва рыст вам улас ні каў і жыл лё-

ва-бу даў ні чым ка а пе ра ты вам. Для вы ка нан-

ня ўсіх ме ра пры ем стваў у ад па вед нас ці з 

за ко нам ста ліч ныя ка му наль ні кі вы зна чы лі 

для ся бе па ра дак дзей нас ці пры рэа лі за цыі 

энер га эфек тыў ных ме ра пры ем стваў.

Перш за ўсё гэ та ма ні то рынг жыл ля па 

пы тан нях энер га спа жы ван ня і вы ка на ных 

ра ней ра бот па ўцяп лен ні вон ка вых кан-

струк цый: тар цоў і фраг мен таў. Спіс ква тэр 

фар мі ру ец ца па прын цы пе ад най боль ша га 

цеп ла ўжы ван ня да най мен ша га з ува гай на 

ўста ля ва ныя пры бо ры ўлі ку цяп ла ў да мах 

і ква тэ рах.

— Увесь фонд мы па дзя лі лі на пяць груп, 

кож най з якіх да лі ты па вое ра шэн не, каб 

по тым вес ці асоб ны ад па вед ны функ цы я-

наль ны дыя лог. Пер шая гру па — гэ та цал-

кам уцеп ле ныя пад час кап ра мон ту ці бу-

даў ніц тва бу дын кі. Дру гая — з уцеп ле ны мі 

тар ца мі, трэ цяя — да мы з фраг мен тар ным 

уцяп лен нем. Чац вёр тая — з тар ца мі і фраг-

мен тар на і пя тая — да мы без уцяп лен ня 

(у тым лі ку і но выя), — апіс вае ал га рытм 

ра бо ты прад стаў нік мін скай гас па дар кі.

Кож на му з да моў ка му наль ні кі пры сво і лі 

клас па энер га эфек тыў нас ці. Гэ та га ўда ло ся 

да сяг нуць, са браў шы ін фар ма цыю за тры 

ацяп ляль ныя пе ры я ды па энер га ўжы ван ні і 

пра ана лі за ваў шы коль касць пры бо раў улі ку 

цяп ла, уста ля ва ных у да мах.

— Атры ма ла ся, што на ўсіх 6475 да мах 

ёсць агуль на да ма выя гру па выя пры бо ры. 

У 615 (10 % ад усіх бу дын каў) ёсць ін ды-

ві ду аль ныя пры бо ры, — па дзя ліў ся спе-

цы я ліст. — Мы прый шлі да вы сно вы, што 

ча ты ром ты ся чам да моў па тра бу юц ца энер-

га эфек тыў ныя ме ра пры ем ствы.

Пас ля ка му наль ні кі су па ста ві лі атры-

ма ны пе ра лік з перс пек ты ва мі пра гра мы 

кап ра мон ту для фар мі ра ван ня най больш 

зруч на га пра ек та энер га эфек тыў ных ме-

ра пры ем стваў у да мах.

Быў скла дзе ны гра фік пра вя дзен ня схо-

даў і су стрэч з жы ха ра мі па пры цяг нен ні іх 

да су фі нан са ван ня ра бот па цеп ла ма дэр-

ні за цыі, рас пра ца ва на да рож ная кар та па 

рэа лі за цыі ме ра пры ем стваў. Ства ры лі так-

са ма ін фар ма цый ную па мят ку пер са на лу 

па пра вя дзен ні ра бот і апы таль ны ліст для 

жы ха роў па іх удзе ле ў су фі нан са ван ні энер-

га ме ра пры ем стваў.

— Гэ та да па мож ні кі для прад пры ем стваў 

ЖКГ ра ё наў ста лі цы. Тут рас каз ва ец ца, як 

най больш пра дук цый на пра во дзіць схо ды. 

Апы таль ныя ліс ты рас пра цоў ва лі з улі кам 

та го, што ці ка віць улас ні каў. Тым, хто ад-

сут ні чае на схо дах, укід ва ем у паш то выя 

скры ні і па кі да ем аб' явы, у якую скры ню на 

до ме мож на па ла жыць свае ад ка зы. Рас-

каз ва ем лю дзям пра ўказ Прэ зі дэн та, мэ ты 

па зні жэн ні энер га спа жы ван ня, пад трым ку 

дзяр жа вы, рас тэр мі ноў ку пла ця жоў, — пра-

цяг вае Ігар Юр ке віч.

Ся род ра бот па энер га эфек тыў нас ці, 

што пра па ноў ва юць мін скія ка му наль ні кі, — 

уцяп лен не сцен, да хаў, пад ва лаў плі та мі з 

мі не рал ва ты ці пе на по ліс ты ро лу; ма дэр ні за-

цыя сіс тэм ацяп лен ня, якія час та зна хо дзяц-

ца ў сце нах па нэль ных да моў, — іх мож на 

вы нес ці ў ква тэ ру; уста ля ван не лі чыль ні каў 

цяп ла. Ся род вы год ад уста ноў кі пры лад, 

між ін шым, 10-пра цэнт ная зніж ка ця гам трох 

га доў на цеп ла энер гію.

Дзярж на гляд за кап ра мон там

Па куль ка му наль ні кі ву чац ца вес ці дыя-

лог з улас ні ка мі жыл ля і тлу ма чыць ім, якія 

ра бо ты най леп шыя для цеп ла ма дэр ні за цыі 

до ма, служ ба Дзярж буд наг ля ду со чыць за 

вы ка нан нем па тра ба ван няў пра ект най да-

ку мен та цыі, тэх ніч на-нар ма тыў ных ак таў 

і за ка на даў ства на аб' ек тах бу даў ніц тва і 

кап ра мон ту. Ле тась спе цы я ліс ты на ве да-

лі 3500 аб' ек таў кап ра мон ту. Больш чым 

1100 з іх вы да дзе ны за клю чэн ні ад па вед-

нас ці пра ек таў. Амаль 300 атры ма лі ад мо ву. 

Вы яў ле на 608 аб' ек таў, на якіх пе ра вы ша ны 

тэр мі ны бу даў ніц тва, зной дзе на больш за 

21 ты ся чу дэ фек таў, а 639 ін жы не раў-бу даў-

ні коў, якія зай ма юц ца ра мон там, пры цяг ну-

ты да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

На ўлі ку Дэ парт амен та кант ро лю і на-

гля ду за бу даў ніц твам больш за 2,5 ты ся чы 

аб' ек таў кап ра мон ту.

— З-за ніз кай якас ці пе рад пра ект на га 

да сле да ван ня і на пры кан цы бу даў ніц тва і 

ра мон ту да во дзіц ца паў тор на пра хо дзіць 

экс пер ты зу пра ект най да ку мен та цыі, а гэ та 

да дат ко вы час і гро шы. І гэ тым пы тан нем 

трэ ба зай мац ца, — ка жа Ігар ГУ СЕЎ, ды-

рэк тар Дэ парт амен та кант ро лю і на гля ду 

за бу даў ніц твам Дзярж ка мі тэ та па стан-

дар ты за цыі. — А на сай тах апе ра та раў ка пі-

таль на га ра мон ту акра мя аб' ек таў, якія пла-

ну ец ца ўклю чыць у пра гра му кап ра мон ту, 

і тых, што ўжо ма дэр ні зу юц ца, ха це ла ся б 

ба чыць так са ма гра фік пра вя дзен ня ра бот, 

хоць бы ка лян дар ны. Гэ та вы ра шы ла б шмат 

пы тан няў, у тым лі ку і ад на сель ніц тва.

Пра вы Дзярж на гля ду па пры цяг нен ні 

да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці фі зіч ных 

і юры дыч ных асоб, якія па ру ша юць якасць 

бу даў ніц тва і ра мон ту, не да юць эфек ту ў 

поў най ме ры, іх прос та не да стат ко ва, мяр-

куе спе цы я ліст. Сё ле та дэ парт амент пла-

нуе па вы сіць па тра ба ван ні да аб' ек таў на 

30 %.

— На жаль, 51 % свай го ча су ін спек тар 

му сіць удзя ляць бу даў ні чай пля цоў цы і ар га-

ні за цыі бу даў ніц тва на аб' ек це ка пі таль на га 

ра мон ту. Гэ та га па тра бу юць і ўрад, і мяс цо-

выя ўла ды, та му што акра мя па рад ку як та-

ко га не аб ход на дбаць пра воб лік кра і ны і яе 

бу даў ні чых пля цо вак і пе рад ту рыс та мі. За 

па ру шэн ні пра віл на будп ля цоў цы вы да дзе на 

амаль 150 ад мі ніст ра цый ных штра фаў. 

На ра бо ту з пра ект ны мі да ку мен та мі ў вы-

ні ку за ста ец ца ўдвая менш ча су. За каз чы-

ку (ка му наль ні кам і бу даў ні кам) не аб ход на 

са мім ад да ваць больш ча су ар га ні за цыі 

будп ля цоў кі і куль ту ры вы твор час ці.

28 пра цэн таў аб' ек таў ка пі таль на га ра-

мон ту ў кра і не спе цы я ліс ты Дзярж на гля ду 

ад маў ля юць у зда чы. Да во лі вы со кая якасць 

ра мон ту ў Брэсц кай воб лас ці — тут не пры-

ма юць да зда чы пас ля кап ра мон ту толь кі 

12 % аб' ек таў. А вось у Ма гі лёў скай воб-

лас ці спра бу юць зда ваць не га то выя аб' ек-

ты з ніз кай якас цю, і коль касць ад моў тут 

да ся гае 79 %.

Пад рад чы кі па він ны на строй вац ца на 

ака зан не якас най па слу гі і вы ка нан не 

дзярж за ка зу, а не на кі роў ваць сваю дзей-

насць на ўлас ны пры бы так шля хам эка но-

міі — на прык лад, на няць не ква лі фі ка ва ных 

ра бо чых і не вы пла ціць ім за ро бак, змах ля-

ваць з бу даў ні чы мі ма тэ ры я ла мі або вы ка-

рыс тоў ваць ін шыя пры ёмы, якія вы клі ка юць 

тэх ніч ную не дас ка на ласць і са цы яль ную на-

пру жа насць, за пэў ні вае ды рэк тар дэ пар-

т амен та.

Іры на СІ ДА РОК.

ЖЫ РОЎ КА ТАН НЕЕ, ЖЫЛ ЛЁ — ДА РА ЖЭЕ

Пе рад гіс то рыя гэ тай па-

дзеі на ступ ная. На пя рэ дад ні 

Но ва га го да стар шы ня Мін-

абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Тур чын, які ўзна чаль вае так-

са ма Рэс пуб лі кан скі са вет 

па раз віц ці прад пры маль-

ніц тва, ра зам з на мес ні кам 

кі раў ні ка гэ тай струк ту ры 

Паў лам Та пу зі дзі сам на ве-

даў шмат дзет ную сям'ю. Та-

ды ёй па да ры лі тэ ле ві зар, 

ноў тбук, цац кі, са лод кія 

на бо ры, а так са ма — ка-

сіл ку. Баць кі-вы ха ва це лі 

рас ка за лі вы со кім гас цям 

пра жыц цё і быт сва ёй сям'і, 

пры ём ных дзя цей. Ста ні-

слаў, Вік то рыя і Анас та сія 

Кузь мен кі ў маі 2019-га бы лі 

пры зна ны ма ю чы мі па трэ-

бу ў дзяр жаў най аба ро не. 

З та го ча су яны зна хо дзяц-

ца пад апе кай сям'і Ба жа-

на вых. Ка ця ры на Які мо віч 

па ся лі ла ся тут у 2014-м. 

Дзяў чын ка з асаб лі вас ця мі 

псі ха фі зіч на га раз віц ця ву-

чыц ца ў ін тэ гра ва ным кла-

се. Да ні ла Слім ко тра піў у 

сям'ю ў 2019-м, ву чыц ца ў 

ся рэд няй шко ле № 2 Мар' і-

най Гор кі. Пры ём ных дзя цей 

баць кі вы хоў ва юць як сва іх 

род ных — з лю боўю і кло-

па там. Але вя лі кай сям'і не 

ха пае кам форт на га транс-

пар ту. Пе ра во зіць дзя цей 

у звы чай ным аў та ма бі лі 

праб ле ма тыч на. Вы ра шэн-

не праб ле мы знай шло ся 

ім гнен на: сям'і бы ла абя-

ца на ма шы на. Аў та ма біль 

«Ла да» для іх на бы ла кам-

па нія «Та бак-Ін вест» Паў ла 

Та пу зі дзі са.

— Да гэ та га баць ка ра ні-

цай раз во зіў ма лых па чар-

зе: ка го ў шко лу, ка го — у 

дзі ця чы са док. Па куль да-

ста віць кож на га — час ехаць 

за бі раць. Ця пер хо піць мес-

ца для ўсіх, — не на ра ду ец-

ца Але на Дзміт ры еў на. — 

На рэш це споў ніц ца і яшчэ 

ад на за па вет ная ма ра: як 

па цяп лее, пла ну ем з'ез-

дзіць ад па чыць усёй сям' ёй 

на мо ра.

— Як ра шы лі ся на та кі 

крок, каб узяць пяць чу жых 

дзе так? — па ці ка ві ла ся ў 

гас па ды ні.

— Мы ха це лі ства рыць вя-

лі кую сям'ю, для нас дзе ці — 

гэ та на ша час цін ка, па да ру-

нак ад Бо га. І мы пры ма ем іх 

усіх, лю бім. Вя до ма, ня лёг ка 

спраў ляц ца, гэ та ад каз ная 

ра бо та — 24 га дзі ны ў су ткі, 

бы вае, і не каль кі на чэй за пар 

не спім. Але ста ра ем ся, ба-

бу ля пад трым лі вае, ста рэй-

шы сын да па ма гае. Мы на 

гэ тым не спы ня ем ся, га то вы 

яшчэ пры няць у сваю сям'ю 

но вых вы ха ван цаў.

За да во ле ны за стаў ся і 

тры нац ца ці га до вы Ар цём. 

Хло пец з ма лен ства зай ма-

ец ца бок сам, удзель ні чае ў 

роз ных спа бор ніц твах і па-

каз вае доб рыя вы ні кі. Ён ма-

рыў пра тое, каб яго пры ня лі 

ў шко лу алім пій ска га рэ зер-

ву. Пры са дзей ні чан ні ша-

ноў ных гас цей яго жа дан не 

збы ло ся. Пад ле так абя цае, 

што за яго не бу дзе со рам-

на, а Мін скай воб лас ці ён 

пры ня се не ад ну пе ра мо гу.

— Ар цём вель мі та ле-

на ві ты хло пец. Ду маю, ён 

ста не са праўд ным спарт-

сме нам, — упэў не ны Аляк-

сандр Тур чын. — А што 

да ты чыц ца аў та ма бі ля, то 

я пры трым лі ва ю ся прын цы-

паў: ка лі штось ці па абя цаў, 

то аба вяз ко ва трэ ба вы ка-

наць. Мы шмат га во рым 

аб са цы яль най ад каз нас ці 

біз не су. Уру чэн не аў та ма бі-

ля — прык лад та кой ад каз-

нас ці. На огул у ак цыі «На шы 

дзе ці» паў дзель ні ча лі мно гія 

дзе ла выя лю дзі. На са май 

спра ве біз нес шмат ро біць, 

але не афі шуе свае доб рыя 

спра вы. Ка лі мы еха лі з Паў-

лам Ге ор гі е ві чам у Мар' і ну 

Гор ку, то на ра дзі ла ся ідэя: 

а ча му б не па да рыць аў та-

ма біль кож на му дзі ця ча му 

до му ся мей на га ты пу? Та-

кіх у Мін скай воб лас ці 48. 

Не аб ход на, каб у ак цыі мі-

ла сэр нас ці паў дзель ні ча лі 

біз нес ме ны, лю дзі, якія б ад 

ду шы за ха це лі да па маг чы 

шмат дзет ным сем' ям.

— Мне гэ тая ідэя прый-

шла ся да спа до бы, — ад-

зна чыў Па вел Та пу зі дзіс. — 

Я за тое, каб да па мо га бы ла 

ад рас ная. Гэ та вя лі кая ад-

каз насць, ка лі лю дзі бя руць 

на вы ха ван не столькі дзя-

цей. Для та кіх баць коў пры-

ем на ра біць па да рун кі. Ім 

не аб ход на дзя ка ваць, што 

вы хоў ва юць са праўд ных 

гра ма дзян.

Біз нес мен пад крэс ліў, 

што да дзе нае сло ва трэ ба 

тры маць. Та му ця пер іні цы я-

та ры даб ра чын на га пра ек та 

вы мя ра юць свае маг чы мас-

ці ў да чы нен ні па куль што да 

Мін скай воб лас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фота БелТА.

Даб ра чын насцьДаб ра чын насць

АЎ ТА МА БІЛЬ — У ПА ДА РУ НАКАЎ ТА МА БІЛЬ — У ПА ДА РУ НАК

Фі наль ным акор дам даб ра чын най ак цыі 

«На шы дзе ці» ў Мін скай воб лас ці ста ла ўру чэн не 

но вень кай «Ла ды», раз лі ча най на сем па са жыр скіх 

мес цаў, сям'і Ба жа на вых. Але на Дзміт ры еў на 

і Анд рэй Анд рэ е віч вы хоў ва юць пяць сва іх і столь кі 

ж пры ём ных дзя цей у дзі ця чым до ме ся мей на га 

ты пу ў Мар' і най Гор цы.

Збы ла ся ма ра шмат дзет най сям'і


