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РА БО ТУ З НА СЕЛЬ НІЦ ТВАМ
— Дэ пу тац кая ра бо та перш 

за ўсё для мя не гра ма дзян ская 
па зі цыя. Ка лі ёсць да вер, я ўсё 
зраб лю, каб яго апраў даць. Пры 
гэ тым я ра зу мею, што маё пра-
фе сій нае ста но ві шча да па ма-
гае мне вы ра шаць тыя ці ін шыя 
пы тан ні, бо я ў сва ёй дзей нас ці 
су ты ка ю ся з кі раў ні ка мі роз на га 
ўзроў ню, роз ных га лін, сфер і гэ-
та да зва ляе мне быць ка рыс ным 
лю дзям. Вель мі ак ту аль ная сён-
ня тэ ма — на вя дзен не па рад ку 
на зям лі, доб ра ўпа рад ка ван не 
два роў. Я бя ру па маг чы мас ці 
са мы дрэн ны двор у сва ёй акру-
зе, спе цы яль на аб' яз джаю тэ ры-
то рыю, каб знай сці та кі, і ра зам з 
прад стаў ні ка мі гра мад скіх ар га ні-
за цый, да рэ чы, вель мі час та з мо-
лад дзю ад БРСМ, пры во дзім яго 
ў па ра дак. Сва і мі ру ка мі зра бі лі 

дзі ця чую пля цоў ку па буль ва ры 
Не па ко ра ных, 71—73, яшчэ дзве — 
па Сі ма на ва, 29а і 45 — пры вя лі ў 
па ра дак.

У аб лса ве це я ўзна чаль ваю 
Па ста ян ную ка мі сію па пра мыс-
ло вас ці, бу даў ніц тве, транс пар-
це, су вя зі, жыл лё ва-ка му наль най 
і да рож най гас па дар цы, у якую 
ўва хо дзіць 11 ча ла век. Дык вось, 
гэ тую іні цы я ты ву з доб ра ўпа рад-
ка ван нем два роў мы раз гле дзе лі 
на на шай ка мі сіі, і дэ пу та ты ад-
на га лос на яе пад тры ма лі. Сё ле та 
кож ны прад стаў нік на шай ка мі сіі 
ў сва ёй вы бар чай акру зе абя рэ 
двор і на вя дзе там па ра дак.

ДЭ ПУ ТАЦ КУЮ ВУ ЧО БУ
— Ле тась мы пра вя лі шэ раг 

вы яз ных па ся джэн няў, дзе на 
пры кла дзе кан крэт ных ар га ні за-
цый і прад пры ем стваў па каз ва лі 
пе ра да выя па ды хо ды ў ра бо це. 

На прык лад, на ба зе СЭЗ «Ма гі-
лёў» раз мо ва іш ла аб ства рэн ні 
су час ных прад пры ем стваў, но-
вых ра бо чых мес цаў. Што да-
ты чыц ца сфе ры па слуг, то та кое 
па ся джэн не ад бы ло ся на ба зе 
на ша га прад пры ем ства «Ма гі-
лёў абл газ». На ша асноў ная за-
да ча — бес пе ра бой ная і без ава-
рый ная па да ча бла кіт на га па лі ва 
спа жыў цам воб лас ці. У сва ёй 
ра бо це па мак сі му ме вы ка рыс-
тоў ва ем пе ра да выя тэх на ло гіі. 
Па ка за лі дэ пу та там наш сэр віс ны 
цэнтр, пра гра мы, з які мі пра цу ем, 
асна шча насць ра бот ні каў га за вай 
служ бы, якія кан так ту юць не па-
срэд на з на сель ніц твам, ма біль-
ны мі пры ста са ван ня мі і ві дэа рэ-
гіст ра та ра мі. Па вы ні ках су стрэ чы 
пад рых та ва лі да ве дач ную ін фар-
ма цыю і да сла лі яе ва ўсе ра ён ныя 
і га рад скія вы кан ка мы, а так са ма 

мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў і ар-
га ні за цыі, якія аказ ва юць па слу гі 
на сель ніц тву.

КАД РЫ 
І СУ ЧАС НЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ

— Шмат ува гі ад да ец ца па вы-
шэн ню ква лі фі ка цыі на шых спе-
цы я ліс таў, аду ка цый на му ўзроў-
ню, маг чы мас ці са ма вы яў лен ня 
праз гра мад скія аб' яд нан ні, 
праф са юз ны ка мі тэт. 70 ча ла век 
за воч на абу ча ец ца ў вы шэй шых 
на ву чаль ных уста но вах, пяць з 
іх атрым лі ва юць ве ды ў Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це. Ёсць 
свой тэх ніч ны клас, дзе су пра-
цоў ні кі па ста ян на па вы ша юць 
ква лі фі ка цыю. Не дзіў на, што 
по тым яны дэ ман стру юць вы со-
кі пра фе сі я на лізм на ад па вед ных 
спа бор ніц твах на ўзроў ні кра і ны. 

Ле тась мы ста лі пе ра мож ца мі ў 
трох рэс пуб лі кан скіх кон кур сах 
з ча ты рох. Па вы ні ках ра бо ты за 
мі ну лы год «Ма гі лёў абл газ» стаў 
най леп шым у сіс тэ ме «Бел па лі-
ва газ» па ахо ве пра цы. А пяць 
на шых су пра цоў ні каў атры ма лі 
най вы шэй шыя ўзна га ро ды — 
ме даль «За пра цоў ныя за слу гі». 
Мы ак тыў на пра цу ем з на сель-
ніц твам, наш дэ віз — мы для лю-
дзей, а не лю дзі для нас. Сён ня 
кож ны ах вот ны мо жа на на шым 
сай це за рэ гіст ра ваць свой аса-
біс ты ка бі нет і атрым лі ваць усю 
не аб ход ную ін фар ма цыю — тэх-
ніч ную, эка на міч ную, пра ва вую. 
У нас ужо 1400 та кіх аба не нтаў. 
Ле тась на на шым сай це па чаў 
пра ца ваць ан лайн-кан суль тант, 
і аба нент мо жа ў рэ жы ме рэ аль-
на га ча су за даць спе цы я ліс ту 
тое ці ін шае пы тан не. Што ме сяц 
мы да ём больш як 80 та кіх ад-
ка заў.

ЗДА РО ВЫ ЛАД ЖЫЦ ЦЯ
— Сам з'яў ля ю ся пры хіль ні кам 

зда ро ва га ла ду жыц ця і паў сюль 
гэ та пра па ган дую — і на прад пры-
ем стве і ў сва ёй вы бар чай акру зе. 
У ма ёй акру зе дзве шко лы — 13-я і 
38-я. Што год пра вод жу дэ пу тац-
кі тур нір па між дзвю ма шко ла мі. 
Сё ле та пра вя лі спа бор ніц твы па 
мі ні-фут бо ле, дзе ці з за да валь-
нен нем дэ ман стра ва лі свае спар-
тыў ныя на вы кі.

На сён няш ні дзень на аб слу гоў ван ні 
«Ма гі лёў абл га за» зна хо дзіц ца 430 ты сяч 
га зі фі ка ва ных ква тэр і ін ды ві ду аль ных 
жы лых па мяш кан няў, 7 ты сяч 
кі ла мет раў га за вых се так, уся асноў ная 
пра мыс ло васць воб лас ці, а гэ та — 
560 ар га ні за цый і прад пры ем стваў. 
У Ма гі лёў скай воб лас ці га зі фі ка ва на 
334 на се ле ныя пунк ты, з якіх 136 — 
аг ра га рад кі. Та кая вя лі кая гас па дар ка 
аба вяз вае тры маць ру ку на пуль се і ра біць 
усё для та го, каб сіс тэ ма дзей ні ча ла 
бес пе ра пын на і без ава рый.

Аб слу гоў ван не ў рэ жы ме 
ан лайн

Ава рый на-дыс пет чар ская служ ба «Ма-
гі лёў абл га за» — на гляд ны прык лад та го, 
як пра цуе прад пры ем ства. З да па мо гай 
тэ ле мет рыч най сіс тэ мы ў ан лайн-рэ жы ме 
ар га ні за ва ны кант роль за ўсі мі га за-
раз мер ка валь ны мі аб' ек та мі і сет ка мі 
га за за бес пя чэн ня ў Ма гі лёў скай воб-
лас ці. Пры па ру шэн ні ра бо ты спра цоў-
вае сіг нал тры во гі і на пра ця гу пяці хві-
лін на мес ца зда рэн ня ад праў ля ец ца 
най блі жэй шая да яго «ава рый ка». Па 
сут нас ці, пад кант ро лем усё га за вае 
аб ста ля ван не воб лас ці. Ба за для пра-
грам на га за бес пя чэн ня «Па на ра ма» 
скла да ла ся не каль кі га доў, і ця пер па 
кож най плі це (або лю бой ін шай адзін-
цы га за ва га аб ста ля ван ня) са бра ная 
та кая вы чар паль ная ін фар ма цыя, як 
у па лі клі ні цы пра па цы ен та. Мне ха-
ваць ня ма ча го, пра па на ва ла на вес ці 
да вед кі пра ся бе. І на ват не ча ка ла ў 
лі ча ныя хві лі ны атры маць та кую пад-
ра бяз ную спра ва зда чу. Год вы пус ку 
плі ты, яе мар ка, апла та за па слу гі — гэ-
та зра зу ме ла, але мне рас ка за лі яшчэ 
і пра ра монт май го га за ва га аб ста-
ля ван ня пя ці га до вай даў ні ны, коль кі 
гэ та мне каш та ва ла і хто кан крэт на ім 
зай маў ся. На огул, пе ра да выя тэх на ло-

гіі ма гі лёў скія га за ві кі вы ка рыс тоў ва юць на 
кож ным кро ку. Усе ма шы ны аб ста ля ва ны 
GPS-на ві га та ра мі, і мож на ад соч ваць, дзе 
зна хо дзіц ца аў та ма біль у пэў ны мо мант, 
сіс тэ ма так са ма рас ка жа, дзе ён пры пы няў-
ся і па якім марш ру це ру хаў ся на пра ця гу 
дня. Па за яў ках ад на сель ніц тва сле са ры 
хо дзяць з план шэ та мі і ўсе ўза е ма ад но сі ны 
з аба не нта мі фік су юць вы ключ на ў элект-
рон ным вы гля дзе. Апош нім ча сам яны бя-
руць з са бой яшчэ і ві дэа рэ гіст ра та ры. Гэ та 
га ран туе якасць аб слу гоў ван ня кан крэт на-
га клі ен та. Да рэ чы, пры «Ма гі лёў абл га зе» 
пра цуе свой ІT-ад дзел, які зай ма ец ца рас-
пра цоў кай як сва іх пра грам ных пра дук таў, 
так і аб слу гоў ван нем за па зы ча ных.

Гэ та па ві нен ве даць кож ны
Су пра цоў ні кі га за вай служ бы га ран ту-

юць нам без ава рый ную і бес пе ра бой ную 

па да чу бла кіт на га па лі ва, але бяс пе ка — гэ-
та спра ва кож на га, хто ка рыс та ец ца га за-
вым аб ста ля ван нем. І трэ ба не за бы вац ца 
пра тое, што яно пе ры я дыч на па він на пра-
хо дзіць тэх ніч ны агляд. Тэх ніч нае аб слу гоў-
ван не кат лоў і се зон на пра цу ю чых апа ра таў 
ажыц цяў ля ец ца адзін раз на год. А тэх ніч-
нае аб слу гоў ван не га за вых пліт пры пра вя-
дзен ні поў на га тэх аб слу гоў ван ня за пор ных 
пры лад на га за пра во дах-уво дах і ўнут ра-
ных га за пра во дах, увод ных га за пра во даў 
і га за ва га аб ста ля ван ня з ад клю чэн нем ад 
га за раз мер ка валь най сіс тэ мы і вы пра ба-
ван нем на гер ме тыч насць па вет ра — адзін 
раз на 10 га доў; без ад клю чэн ня ад га за раз-
мер ка валь най сіс тэ мы — пер шы раз праз 
пяць га доў пас ля ўво ду ў экс плу а та цыю, 
на ступ ныя — праз 10 га доў.

Да ве да ма на сель ніц тва, ся рэд ні тэр мін 
служ бы га за вых пліт скла дае 10—12 га доў, 
во да на гра валь ных пра точ ных га за вых і 

ацяп ляль ных апа ра таў — 12 га доў. 
Па доў жыць тэр мін служ бы мож на 
толь кі пас ля агля ду яго спе цы я ліс-
там. Для гэ та га трэ ба за клю чыць 
да мо ву з га за за бес пя чаль най ар га-
ні за цы яй.

Што да ты чыц ца ды ма вых і вен-
ты ля цый ных ка на лаў, то іх пра вер ка 
і пра чыст ка пра во дзіц ца спе цы я лі за-
ва ны мі ар га ні за цы я мі з афарм лен нем 
ад мыс ло ва га ак та. Спа жыў цы пры ват-
ных до ма ўла дан няў мо гуць ра біць 
гэ та са ма стой на пас ля пра хо джан ня 
спе цы яль на га абу чэн ня і атры ман ня 
до пус ку да вы ка нан ня та кіх ра бот. 
У шмат па вяр хо ві ках гэ тым звы чай на 
зай ма ец ца ар га ні за цыя, якая ажыц-
цяў ляе экс плу а та цыю жыл лё ва га 
фон ду. Ня спраў ныя ды ма выя ка на-
лы — гэ та прос ты шлях да тра ге дыі. 
Бо чад ны газ не мае ні ко ле ру, ні па ху. 
Вы ра та ваць ад ня шчас ця мо гуць спе-
цы яль ныя сіг на лі за та ры чад на га га зу. 
Пры ава рыі яны тут жа па да дуць гу-
ка вы сіг нал.

Быць блі жэй для клі ен та
Прад пры ем ства па кла па ці ла ся, каб 

сэр віс ны цэнтр аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва раз мя шчаў ся ў най больш зруч ным для 
спа жыў цоў мес цы Ма гі лё ва — па ву лі цы Га-
га ры на, 83. Тут спе цы я ліс ты пра цу юць не-
па срэд на з на вед валь ні ка мі. А ня даў на на 
ба зе гэ тай служ бы па чаў пра ца ваць яшчэ і 
кол-цэнтр. На тэ ле фон най су вя зі з жы ха ра мі 
воб лас ці тут пра цу юць ад ра зу пяць апе ра-
та раў. Па кан такт ных тэ ле фо нах 129 і 711000 
сю ды па сту пае што дзён на да ты ся чы зван-
коў. Пры ма юц ца за яў кі на да стаў ку ба ло наў 
са звад ка ва ным га зам, ман таж-дэ ман таж 
га за ва га аб ста ля ван ня, да юц ца кан суль та-
цыі па га зі фі ка цыі пры ват ных да моў, тлу ма-
чыц ца па ра дак раз лі каў за газ.

— А ня даў на мы ўка ра ні лі тэр мі на лы, 
каб клі ен там бы ло пра сцей раз ліч вац-
ца за на шы па слу гі, — ка жа ге не раль ны 
ды рэк тар прад пры ем ства Аляк сей 
КУШ НА РЭН КА. — Па чы на лі са Шкло ўска-
га ра ё на і не пра га да лі. Экс пе ры мент прай-
шоў па спя хо ва, і за раз гэ тую прак ты ку мы 
ўка ра ня ем паў сюд на. На ша за да ча — жыць 
тур бо та мі клі ен та. Гэ та мя не яшчэ і як дэ-
пу та та хва люе.

УСТОЙ ЛІ ВАЯ ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ, 
ПРЫ ГО ЖЫЯ ТЭ РЫ ТО РЫІ, 
ЗА ДА ВО ЛЕ НЫЯ ЛЮ ДЗІ...

У гэ тым ба чыць 
сваё пры зна чэн не дэ пу тат 

і ге не раль ны ды рэк тар 
прад пры ем ства 

«Ма гі лёў абл газ» 
Аляк сей КУШ НА РЭН КА

Уліч ва ю чы тое, што не ўсе ме лі маг чы масць 
прай сці ся па тэ ры то рыі прад пры ем ства, 

даю спра ва зда чу. Та кі без да кор ны па ра дак і на сы ча насць вы-
со ка тэх на ла гіч ным аб ста ля ван нем мож на па ба чыць не ўсю ды. 
Не здар ма прад пры ем ства лі чыц ца ў воб лас ці ад ным з пе ра да вых, 
яго наз ву мож на знай сці на Дош цы го на ру Каст рыч ніц ка га ра ё на 
Ма гі лё ва. Але Аляк сея Куш на рэн ку ве да юць не толь кі як моц на га 
кі раў ні ка, ён яшчэ і доб ра сум лен ны дэ пу тат. Вось ужо дру гое 
склі кан не за пар ён пе ра вы бі ра ец ца ў аб лас ны Са вет дэ пу та таў. Пад 
яго ад каз нас цю зна хо дзіц ца амаль 16 ты сяч ча ла век — 2400, якія 
пра цу юць не па срэд на пад яго кі раў ніц твам у сіс тэ ме «Ма гі лёў абл газ», 
плюс 13417 вы бар шчы каў ад Ал тай скай вы бар чай акру гі № 39 
Каст рыч ніц ка га ра ё на Ма гі лё ва. У раз мо ве з ка рэс пан дэн там «МС» 
Аляк сей Куш на рэн ка рас ка заў пра...
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БЯС ПЕ КА ПЕРШ ЗА ЎСЁ

Ге не раль ны ды рэк тар 
па зі цы я нуе сваё прад пры ем ства 
як ву лей з со та мі. Матэрыялы падрыхтавала Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


