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Фі лі ял Жо дзін скай цеп ла элект ра-

цэнт ра лі ся род ана ла гіч ных прад пры-

ем стваў Мін скай воб лас ці ў сіс тэ ме 

рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры-

ем ства элект ра энер ге ты кі «Мінск энер-

га» па вы ні ках спа бор ніц тва што год 

ста но віц ца лі да рам. Сё ле та за пер-

шы квар тал так са ма не ўсту пі лі пер-

шын ства, атры ма лі прэ мію. «Але для 

ка лек ты ву важ ны не толь кі ма тэ ры-

яль ны бок пы тан ня, але і ма раль ны ас-

пект, — лі чыць ды рэк тар Аляк сандр 

МЫЦЬ КО. — Прад пры ем ства нар маль-

на функ цы я нуе, лю дзі ня дрэн на за раб-

ля юць — ся рэд няя 

зар пла та боль шая 

за ты ся чу руб лёў. У 

прын цы пе ня ма ця -

ку час ці кад раў, ра-

бот ні кі тры ма юц ца 

свай го мес ца.

ЦЭЦ ка лісь ці бу-

да ва ла ся для па трэб 

Бе лА За, швей на-

тры ка таж най фаб-

ры кі «Сві та нак», якія 

не толь кі спа жы ва лі 

элект ра энер гію, але 

і цяп ло ў вы гля дзе па-

ры і га ра чай ва ды. На 

сён няш ні дзень тэх на ло гіі змя ні лі ся. 

Та му элект ра стан цыя мае за па сныя 

цеп ла выя ма гут нас ці для го ра да.

— У нас рас пра ца ва на пра гра ма па 

вы ка ры стан ні мяс цо вых ві даў па лі ва, 

уста ноў ле ны ка цёл па за мя шчэн ні га за 

ін шы мі рэ сур са мі: драў ня ны мі шчэп ка-

мі, здроб не ным тор фа бры ке там, якія 

па стаў ля юць ляс гас, прад пры ем ствы 

дрэ ва ап ра цоў кі. Гэ та атрым лі ва ец ца 

на шмат тан ней. На прык лад, за 2017 год 

за кошт за мя шчэн ня га зу сэ ка но мі лі 

4882,3 ты ся чы руб лёў. У сіс тэ ме Мі ніс-

тэр ства энер ге ты кі до ля на ша га прад-

пры ем ства па вы ка ры стан ні мяс цо-

вых ві даў па лі ва на ўзроў ні 20—23 %. 

У Ба ры са ве па бу да ва лі но вую су час-

ную элект ра стан цыю, якая ад па вя дае 

еў ра пей скім узо рам. У пла нах ін вес ты-

цый ны пра ект — рэ кан струк цыя пад-

стан цыі на 110 кВ, — дзе ліц ца пла на мі 

ды рэк тар.

Сэр ца цеп ла элект-

ра цэнт ра лі — цэнт раль-

ны шчыт кі ра ван ня. На 

ма ні то ры кам п'ю та раў 

па сту пае ўся ін фар ма-

цыя па ра бо це цеп ла се-

так го ра да, у тым лі ку і 

з Ба ры са ва. Пас ля ча го 

да ныя ана лі зу юц ца і пе-

ра да юц ца ў цэнт раль ную 

дыс пет чар скую служ бу ў 

Мінск.

— На шым кі раў ніц твам і гар вы-

кан ка мам за цвер джа ныя гра фі кі 

рэ жы му ра бо ты цеп ла се так. У ацяп-

ляль ны пе ры яд (у за леж нас ці ад 

тэм пе ра ту ры вон ка ва га па вет ра) мы 

грэ ем ва ду ў ад па вед нас ці з гэ тым 

гра фі кам, кант ра лю ем, якой па він на 

быць тэм пе ра ту ра ва ды на вы ха дзе, 

коль кі яе па він на вяр нуц ца на зад і на 

якую коль касць трэ ба пад сіл ка ваць 

сіс тэ му. Ка лі рас ход ва ды па вя ліч-

ва ец ца, то шу ка ем пры чы ну. Маг чы-

ма, дзесь ці ад быў ся раз рыў тру ба-

пра во да, і та ды на мес ца вы яз джае 

ава рый ная бры га да, каб лік ві да ваць 

не па лад ку. Пры не аб ход нас ці, ка лі на 

ву лі цы цёп ла, ней кае аб ста ля ван не 

ад клю ча ем на огул, ін шае пра цуе не 

на поў ную ма гут насць, — рас ка заў 

на чаль нік зме ны элект ра стан цыі 

Дзя ніс НО ВІ КАЎ.

Вах та на цэнт раль ным шчы це кі ра-

ван ня пра цяг ва ец ца 12 га дзін. Га лоў ны 

тут — на чаль нік зме ны элект ра стан-

цыі, як яго жар там на зы ва юць, нач ны 

ды рэк тар. Ноч чу на прад пры ем стве 

ня суць вах ту 25 ча ла век: ма шы ніс ты 

кат лоў і тур бін, элект ры кі, хі мі кі, пры-

ба рыс ты, ін жы не ры па аў та ма ты за ва-

ных сіс тэ мах кі ра ван ня тэх на ла гіч ны мі 

пра цэ са мі.

Іры на КРА СОЎ СКАЯ, на чаль нік 

хі міч на га цэ ха: «Гэ та са ма стой нае 

струк тур нае пад раз дзя лен не Жо дзін-

скай ЦЭЦ. Асноў ная на ша за да ча — 

па паў нен не па ры і кан дэ нса ту ў трак це 

і апра цоў ка ва ды для пад сіл коў кі цеп-

ла се так і кат лоў. Ва да, што цыр ку люе 

ў сет цы для ацяп лен ня, па він на быць 

ад па вед най якас ці. У ад ва рот ным вы-

пад ку аб ста ля ван не, што ўдзель ні чае 

ў пра цэ се, да час на 

прый дзе ў не пры-

дат насць».

Пад сіл коў ка — 

гэ та не прос та ва-

да. Яе спе цы яль на 

рых ту юць, апра-

цоў ва юць хі міч ны-

мі са ста ва мі, каб 

тру бы не ржа ве лі і 

не бы ло ад кла дан-

няў.

У 2017 го дзе 

на аб слу гоў ван не 

Жо дзін скай ЦЭЦ 

з сіс тэ мы Мі ніс тэр-

ства жыл лё ва-ка-

му наль най гас па-

дар кі пе ра да дзе ны 

ўсе цеп ла выя сет кі 

го ра да. Каб пры вес ці іх у на леж ны 

стан, не аб ход ныя вя лі кія ўкла дан ні. 

Сён ня ўжо рых ту юц ца пра ек ты. Неш-

та прад пры ем ства ро біць сва і мі сі ла мі, 

пры цяг вае так са ма пад рад ныя ар га ні-

за цыі. «Мы па він ны не толь кі вы пра-

ца ваць цяп ло, але і пад вес ці яго да 

кож на га до ма», — ка жа кі раў нік.

Ла дзяц ца на прад пры ем стве не 

толь кі вы твор чыя спра вы, але і спар-

тыў ныя.

— На ша ка ман да па ста ян на ўдзель-

ні чае ў га рад ской спар та кі я дзе, сё ле та 

за ня лі пер шае мес ца ў гру пе В да 500 

ча ла век. Мы па ста ян ныя ўдзель ні кі 

рэс пуб лі кан скай спар та кі я ды кі раў ні-

чых ра бот ні каў энер ге ты кі ў скла дзе 

ка ман ды «Мінск энер га», у 2015 го дзе 

ста лі пер шы мі ў трох бор'і і пла ван ні, — 

дзе ліц ца на мес нік ды рэк та ра фі лі-

яла Юрый РУД КОЎ.

Ды і сам Юрый Іга ра віч доб ры 

спарт смен, у спа бор ніц твах роз ных 

уз роў няў па каз вае вы дат ныя вы ні кі. 

За гар та ва ны фі зіч на і ма раль на.

На прад пры ем стве ра зу ме юць, 

што для ра бот ні каў не аб ход на ства-

раць доб рыя ўмо вы пра цы, бы ту, ад па-

чын ку. Толь кі ў гэ тым вы пад ку мож на 

па тра ба ваць ад да чу. На вы твор час ці 

ўлад ка ва лі ду ша выя, па коі пры ёму 

ежы, раз дзя вал кі. Шмат ува гі тут удзя-

ля юць са цы яль най сфе ры.

У ін тэр на це ка лі дор на га ты пу 1951 го да 

па бу до вы зра бі лі вы дат ны ра монт. 

Акра мя та го, дру-

гі су час ны бу ды-

нак ін тэр на та пе-

ра пла на ва лі пад 

дом ква тэр на га 

ты пу. Усе, хто мае 

па трэ бу ў жыл лі, 

за бяс печ ва юц ца 

жы лой пло шчай, 

у край нім вы пад ку 

мес цам.

У ме ды цын скім 

пунк це ра бот ні кі мо гуць атры маць 

мед да па мо гу, не аб ход нае ля чэн не, 

зра біць пры шчэп ку. Гэ та вель мі зруч-

на, па коль кі не трэ ба звяр тац ца ў га-

рад скую па лі клі ні ку па кож най дра бя-

зе. Фель чар Тац ця на ТРЫ ПУ ЦЕНЬ 

сцвяр джае, што пункт за бяс пе ча ны ў 

да стат ко вай коль кас ці ме ды ка мен та-

мі. Ды і ў са міх цэ хах шмат ап тэ чак, 

та но мет раў. Акра мя та го, Тац ця на 

Іва наў на што дзень пра во дзіць ме даг-

ляд 30 кі роў цаў пе рад вы ез дам у рэйс, 

зай ма ец ца пад рых тоў кай са ні тар най 

дру жы ны.

Тац ця на АМЯЛЬ ЧУК — 

ста ма то лаг. Для ля чэн ня 

зу боў у мед пунк це аб ста-

ля ва ны спе цы яль ны ка-

бі нет. Ля чэн не плат нае, 

прэй ску рант цэн рас пра-

цоў вае «Мінск энер га». Яны 

адзі ныя як для ра бот ні каў 

ЦЭЦ, так і для га ра джан. 

Цэ ны цал кам да ступ ныя, 

мен шыя, чым у ін шых мес-

цах. Да рэ чы, ме ду ста но ва 

са ма акуп ная.

На прад пры ем стве пры-

ем на не толь кі пра ца ваць, 

але і быць пен сі я не рам. 

Тут ад ной з пер шых у го-

ра дзе за рэ гіст ра ва лі ве тэ-

ран скую ар га ні за цыю, дзе 

на ліч ва ец ца 180 ча ла век. 

Для пен сі я не раў ла дзяць раз на стай-

ныя эк скур сіі, па езд кі. На прык лад, па-

ка за лі но вую вы твор часць — Ба ры-

саў скую ЦЭЦ, зва зі лі ў му зей Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

Тыя ве тэ ра ны-пен сі я не ры, што ні-

дзе не пра цу юць, атрым лі ва юць што-

ме сяч ную вы пла ту. Фі нан са вую да па-

мо гу да свят да юць тым, хто ад пра-

ца ваў на прад пры ем стве 10 і больш 

га доў і пай шоў ад сюль на за слу жа ны 

ад па чы нак. Да пла ты пра ду гле джа ны 

за дзяр жаў ныя ўзна га ро ды, па дзя кі і 

гра ма ты Мі ніс тэр ства энер ге ты кі.

Знач ную куль тур на-ма са вую ра бо-

ту вя дзе праф са юз ная ар га ні за цыя. 

Га на рац ца на ЦЭЦ і пяр віч най ар га ні-

за цы яй Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска-

га са ю за мо ла дзі. Кло па там, уплы вам 

ахоп ле ны ўсе ўз рос та выя ка тэ го рыі, 

у тым лі ку і дзе ці. За пу цёў кі ў лет-

ні азда раў лен чы ла гер баць кам, якія 

ма юць ад но дзі ця, да плач ва юць 15 % 

ад іх кош ту. Баць кі, якія вы хоў ва юць 

два іх дзя цей, атрым лі ва юць кам пен-

са цыю на ад на го 15 %, дру го му пу цёў-

ка вы дзя ля ец ца бяс плат на. Дзе цям з 

ня поў ных, шмат дзет ных сем' яў кошт 

пу цёў кі цал кам кам пен су ец ца.

Пры ем на, што на прад пры ем стве 

за ха ва лі ста ло вую. За гад чы ца Ган на 

МАР ЧАН КА ра да кож на му на ведваль-

ні ку.

— За ла раз лі ча на на 44 па са дач-

ныя мес цы, хар чу ец ца тут што дзень 

100—120 ча ла век, — рас каз вае Ган на 

Ва сі леў на. — Кошт абе даў ад 3 да 4 

руб лёў у за леж нас ці ад та го, што ча-

ла век за каз вае. У ме ню 8-9 най мен няў 

са ла таў, дру гіх страў, на ват пры сут ні-

ча юць ды е тыч ныя. Раз ліч ва ем клі ен-

таў па на яў ным, без на яў ным раз лі ках, 

па ве да мас ці ў кошт зар пла ты.

Да дам, што тэ ры то рыя ЦЭЦ доб ра-

ўпа рад ка ва ная, раз бі тыя квет ні кі з роз-

ны мі кам па зі цы я мі. Ня даў на тут аб' яві лі 

кон курс на са мае леп шае афарм лен не 

клум бы ся род цэ хаў. Ну і, вя до ма, кож-

ны імк нуў ся пе ра маг чы, для ча го пры-

клаў шмат фан та зіі і вы дум кі.

Асаб лі ва да спа до бы ра бот ні кам мес-

ца ка ля фан та на з зо най ад па чын ку. Тут 

уста ноў ле ны лаў кі, вы раб-

ле ныя ў сва ёй ста ляр ні, 

вы са джа ны дэ ка ра тыў ныя 

кус ты, дрэ вы, квет кі.

«І фар бу ем аб' ек ты, і 

пад мя та ем, і ўпры гож ва-

ем тэ ры то рыю сва і мі ру-

ка мі. Усё гэ та ро біц ца не 

дзе ля пту шач кі, а для нас 

са міх. І лю дзі з ра зу мен-

нем ста вяц ца да гэ та га. 

Ня ма та ко га, каб хтось-

ці вы ка заў не за да во ле-

насць, што ўлад коў ваў ся 

не для та го, каб зай мац ца 

ін шай спра вай, — сцвяр-

джае ды рэк тар.
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Во сен ню мі ну ла га го да 
ў го ра дзе Жо дзі не рэ фар-
ма ва лі жыл лё ва-ка му наль-
ную гас па дар ку. Га рад ское 
ўні тар нае прад пры ем ства 
ЖКГ пе рад ало функ цыі 
тэх ніч на га аб слу гоў ван ня 
га рад ско му дач чы на му ўні-
тар на му прад пры ем ству 
«Жо дзі на Жыл Цеп ла Сэр-
віс». З 1 сту дзе ня 2017 
го да апош няе вы кон вае 
пад рад ныя ра бо ты па аб-
слу гоў ван ні га рад ско га 
жыл лё ва га фон ду, бя гу чы 
і ка пі таль ны ра монт.

— Ра ней мы га лоў ным чы нам 

зай ма лі ся экс плу а та цы яй га рад-

скіх цеп ла се так, у тым лі ку ма-

гіст раль ных і ў пры ват ным сек-

та ры. Ця пер гэ тыя ка му ні ка цыі 

пе ра да дзе ны на ба ланс фі лі яла 

Жо дзін скай ЦЭЦ, — рас каз вае 

ды рэк тар прад пры ем ства Вік тар 

ЧА ЛЕЙ. — Акра мя та го, мы вя лі 

і ка пі таль ны ра монт се так, пра-

клад ва лі но выя ўлас ны мі сі ла мі. 

Шмат зра бі лі па мі ні мі за цыі па ры-

ваў на тру бах у пры ват ным сек-

та ры, пра вя лі дэ цэнт ра лі за цыю і 

больш як 30 кі ла мет раў ка му ні ка-

цый пе ра вя лі на газ. Ка лі мы толь-

кі па ча лі зай мац ца гэ тай спра вай, 

у нас бы ла пад сіл коў ка се так 

ва дой на ўзроў ні 120—150 тон 

у га дзі ну. А ста ла 25—27 тон. 

Знач на ска ра ці лі ся стра ты цеп-

ла вых нось бі таў — з 17 % прак-

тыч на да 10 %. Іх рас ход цал кам 

ад па вя даў тым нар ма ты вам, якія 

нам да во дзі лі. Пры чым апош нія 

тры га ды па го ра дзе ў нас склад-

ваў ся ста ноў чы энер ге тыч ны ба-

ланс. Ка лек тыў доб ра пра ца ваў, 

вы рас ла за ра бот ная пла та. Гэ та 

да ло маг чы масць пры цяг нуць 

ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў, 

май строў, звар шчы каў, ін жы нер-

ны і тэх ніч ны пер са нал.

Ужо дру гі год, як прад пры ем-

ства зай ма ец ца экс плу а та цы яй 

жы ло га фон ду. Вя до ма, праб-

лем тут ха пае. Але, як ка жуць, 

во чы ба яц ца, а ру кі ро бяць. Да 

ідэа лу ў гэ тай сфе ры, вя до ма, 

яшчэ да лё ка. Ды пер шыя зру-

хі ўжо ад чу ва юц ца. Прад пры-

ем ства атры ма ла сер ты фі ка ты 

ад па вед нас ці на ўсе бу даў ні чыя 

ра бо ты па да хах, бу дын ках, збу-

да ван нях, кан струк цы ях. Ство-

ра ны ўчас так па ка пі таль ным 

ра мон це бу дын каў, цеп ла сан-

тэх ніч ная, ава рый на-дыс пет-

чар ская служ бы, ку ды па сту па-

юць усе за яў кі . На кож ным пад'-

ез дзе жы ло га до ма зме шча ны 

таб ліч кі з ука зан нем ну ма роў 

апош няй. У служ бе пра цу юць 

кад ры вы со кай ква лі фі ка цыі, 

па чы на ю чы з сан тэх ні каў, сле-

са раў і за кан чва ю чы май стра мі, 

ін жы не ра мі.

— Мы па мя ня лі ўсіх ра ней шых 

май строў на тых, хто больш кам-

пе тэнт на зай ма ец ца гэ тай вы-

твор час цю, — кан ста туе Вік тар 

Ула дзі мі ра віч.

Спе цы я ліс ты так са ма вы яз-

джа юць для лік ві да цыі ава рый у 

пры ват ным, ка а пе ра тыў ным сек-

та рах. Вы пра ві лі не па лад ку, зра-

бі лі каль ку ля цыю і вы ста ві лі спа-

жыў цу ра ху нак. Вя до ма, не ўсе 

лю дзі за да во ле ныя та кім па ды хо-

дам, ча ка ю чы, што ім зро бяць усё 

бяс плат на. «Але мы тлу ма чым, 

што ўся кі вы езд цяг не за са бой 

рас хо ды на за праў ку транс пар ту, 

зар пла ту ра бот ні кам. Рас цэн кі за 

роз ныя ві ды ра бот мы на дру ку ем 

у ра ён най га зе це, каб у лю дзей 

не ўзні ка ла пы тан няў», — ка жа 

Вік тар Ча лей.

— Што да ты чыц ца ка пі таль-

на га ра мон ту, то кож ную вяс ну 

мы вы ву ча ем стан жы лых да моў, 

скла да ем дэ фект ныя ак ты, — 

пра цяг вае Вік тар Ула дзі мі ра-

віч. — Ка лі дом ста віц ца на ка пі-

таль ны ра монт, мя ня ем не толь кі 

дах, але і энер га сет кі, і раз вод кі ў 

пад ва лах. Тое ж са мае да ты чыц-

ца і ста я коў, элект ра тэх ніч на га 

аб ста ля ван ня.

На ву лі цы Ці мі ра зе ва, 11 у ча-

ты рох па вяр хо вым до ме на тры

пад' ез ды ця пер ідзе за ме на 

36 бал ко наў. «Па вы ні ках аб сле да-

 ван ня яны бы лі пры зна ны ава рый-

ны мі, аб валь ва лі ся, што ства ра ла 

не бяс пе ку для жы ха роў, — кан-

 ста туе на чаль нік участ ка ка пі-

таль на га ра мон ту жы ло га фон-

ду Ана толь ДА МАШ КЕ ВІЧ. — 

Та му пра ек там пра ду гле джа ны іх 

дэ ман таж без ад ся лен ня лю дзей. 

Уні зе ўлад коў ва ец ца фун да мент 

пад кож ны шэ раг бал ко наў. На іх 

бу дзе ўста лёў вац ца ме та ла кан-

струк цыя ў вы гля дзе эта жэр кі з 

про філь ных труб 100 на 100 мі-

лі мет раў, на якія ўма цоў ва юц ца 

плі ты і бал ко ны. Акра мя та го, 

бу дуць ад ра ман та ва ны і па фар-

ба ва ны фа сад до ма, ува ход ная 

гру па, памя няец ца ад мост ка. За-

тым прой дзе доб ра ўпа рад ка ван-

не пры лег лай тэ ры то рыі.

— Пе рад па чат кам кап ра мон ту 

мы ла дзім су стрэ чы з на сель ніц-

твам, тлу ма чым па ра дак яго пра-

вя дзен ня, у якія тэр мі ны ён бу дзе 

за кон ча ны, да ём кан так ты ад каз-

най за яго асо бы, — ус ту пае ў раз-

мо ву на чаль нік бю ро па ра бо це 

з на сель ніц твам і ідэа ла гіч най 

ра бо це На тал ля ТОЛ МАЧ. — 

З жы ха ра мі гэ та га до ма не ўзнік ла 

праб лем, усе па ста ві лі ся да спра-

вы з ра зу мен нем і па га дзі лі ся пры-

браць дэ ка ра тыў ныя кус ты, квет кі, 

якія пе ра шка джа лі ра бо там.

— Асноў ная праб ле ма для 

нас у тым, што ста рыя ка на лі за-

цый ныя сет кі час та вы хо дзяць 

са строю, — ка жа кі раў нік, — за-

тап ля юц ца ква тэ ры. Гэ та на шы 

пра мыя стра ты. Та му за клю чы лі 

да га вор з Бел дзярж стра хам. У за-

ме не зно ша ных цеп ла се так нас 

фі нан са ва пад трым лі вае гар вы-

кан кам. За мі ну лы год пра кла лі 

пяць кі ла мет раў унут ра ных ка-

му ні ка цый, уклю ча ю чы ка на лі за-

цыю, во да пра вод, га ра чае во да-

за бес пя чэн не.

Та ко га маш таб на га ра мон ту 

ра ней яшчэ не бы ло. У вы ні ку 

пад сіл коў ка ва дой змен шы ла ся 

з 20 да 12 пра цэн таў. «Гэ та за слу-

га ўся го ка лек ты ву, — лі чыць Вік-

тар Ча лей. — Па стаў ле на за да ча, 

каб пра ця кан ні ва ўсіх пад валь-

ных па мяш кан нях лік ві да ва лі ся на 

пра ця гу су так. Там, дзе за мя ні лі 

ста я кі, ста рыя тру бы на но выя, 

праб ле ма зня тая. Але гэ та толь кі 

10 % ад уся го жы ло га фон ду».

Нель га не ска заць і пра тое, 

што «Жыл Цеп ла Сэр віс» зра біў 

не ма лы ўнё сак у пад рых тоў ку да 

55-га до ва га юбі лею го ра да. Кан-

цэп цыя, што бы ла за цвер джа на, 

прак тыч на рэа лі за ва ная. Зра бі лі 

цал кам афар боў ку фа са даў да-

моў па ву лі цах Ра ка соў ска га, Ле-

ні на, на пра спек тах 40 га доў Каст-

рыч ні ка, Мі ру, па мя ня лі ага ро джу 

бал ко наў, ло джый. Да дат ко ва на 

ўез дзе ў го рад з'я вяц ца тры вя лі-

кія ва зы для жы вых кве так.

На прад пры ем стве на ла дзі лі вы-

твор часць ме та ла кан струк цый: ла-

вак, ма лых ар хі тэк тур ных фор маў, 

фі гу рак, ага ро джы. За каз ва юць гэ-

тую пра дук цыю як ар га ні за цыі, так 

і пры ват ныя асо бы. Пры чым раз-

лі чыц ца мож на не ад ра зу, а ўзяць 

рас тэр мі ноў ку пла ця жу. На ўчаст ку 

мас тац кіх вы ра баў пра цуе чац вё ра 

твор чых хлоп цаў, са праўд ных мас-

та коў. У кож ны вы раб яны ўклад-

ва юць фан та зію, ду шу. На прык-

лад, на алеі ліх та роў на пра спек це 

Мі ру «Жо дзі на Жыл Цеп ла Сэр віс» 

улад ка ва ла крэс ла з пра рэ зам для 

ма нет і над пі сам «Кінь ма нет ку — 

за га дай жа дан не». На фо не гэ та га 

аб' ек та га ра джа не і гос ці лю бяць 

фа та гра фа вац ца і кі даць ка пей кі. 

Усе са бра ныя гро шы пе ра да юц ца 

Жо дзін ска му тэ ры та ры яль на му 

цэнт ру са цы яль най да па мо гі на 

даб ра чын насць. Ця пер у го ра дзе 

ства ра ец ца алея крэ а тыў ных ла-

вак. Ну, і вя до ма, тут бу дзе ўлад ка-

ва на лаў ка прад пры ем ства, якая, 

да рэ чы, з сюр пры зам: све ціц ца ў 

цем на це.

— У нас не нар ма ва ны ра бо чы 

дзень, ава рый ная бры га да па ста-

ян на га то вая вы ехаць на мес ца 

ава рыі: і ра ні цай, і ве ча рам, і ноч-

чу. Увесь цыкл ад пра ца ва ны. На 

да па мо гу ім пры хо дзяць і ін шыя 

служ бы. Та кая сіс тэ ма апраўд-

вае ся бе, да зва ляе апе ра тыў на 

рэ ага ваць на над звы чай ныя зда-

 рэн ні, — кан ста туе ды рэк тар.

Праб ле мы і ра шэн ніПраб ле мы і ра шэн ні  

ПРЫ ЕМ НА НЕ ТОЛЬ КІ ПРА ЦА ВАЦЬ, ПРЫ ЕМ НА НЕ ТОЛЬ КІ ПРА ЦА ВАЦЬ, 
АЛЕ І БЫЦЬ ПЕН СІ Я НЕ РАМАЛЕ І БЫЦЬ ПЕН СІ Я НЕ РАМ
Умо вам пра цы, бы ту, ад па чын ку Умо вам пра цы, бы ту, ад па чын ку 
на Жо дзін скай цеп ла элект ра цэнт ра лі мож на толь кі па зайз дрос ціцьна Жо дзін скай цеп ла элект ра цэнт ра лі мож на толь кі па зайз дрос ціць

Дырэктар ЦЭЦ Аляксандр МЫЦЬКО.

Намеснiк дырэктара ЦЭЦ 
Юрый РУДКОЎ.

Начальнік хiмiчнага цэха 
Iрына КРАСОЎСКАЯ 
i яе намеснiк 
Юлiя КАРАВАЙ. 

На пульце кiравання ЦЭЦ. 

Начальнiк змены 
Дзянiс НОВIКАЎ 

i дзяжурны 
электраманцёр 

Раман ХАМЯНОК. 

З УВАГАЙ ДА ЗВАРОТАЎ ГРАМАДЗЯНЗ УВАГАЙ ДА ЗВАРОТАЎ ГРАМАДЗЯН
У вы ні ку пе ра мен да леп ша га змен-

шы ла ся коль касць скар гаў ад гра ма-

дзян.

— За пер шы квар тал, на прык лад, 

па ступ лен не пісь мо вых зва ро таў ме-

на ві та ў ад рас прад пры ем ства і ў вы-

шэй ста я чыя ар га ні за цыі зні зі ла ся на 

14,5 %. Па кож ным зва ро це мы ўваж-

лі ва пра цу ем, — рас каз вае На тал ля 

ТОЛ МАЧ. — У нас за яў ка мі гра ма дзян, 

а так са ма да ру чэн ня мі, што па сту па-

юць з Жо дзін ска га гар вы кан ка ма, гар-

са ве та, ЖКІ Мін скай воб лас ці, Мі набл-

вы кан ка ма, Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка-

му наль най гас па дар кі, Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та зай ма юц ца два ін спек та ры. 

На дзея Сла бу ха — ма ла дая, але вель-

мі пра фе сій ны і ад каз ны спе цы я ліст, 

атрым лі вае ўдзяч нас ці ад лю дзей за 

ўваж лі выя ад но сі ны да іх па трэб, ква-

лі фі ка ва ныя кан суль та цыі. Пас ля та-

го, як бы лі лік ві да ва ны тры ЖЭУ, усе 

функ цыі па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян пе рай шлі да нас. У 

нас ця пер атрым лі ва ец ца кан такт ны цэнтр, па коль кі мы яшчэ і 

кан суль ту ем жы ха роў. А пра цуе тут тры ча ла ве кі за мест шас ці, як 

ра ней. Зва ро ты, якія прый шлі не па ад ра се, у пя ці дзён ны тэр мін 

мы на кі роў ва ем у ад па вед ныя ар га ні за цыі. Ка лі па трэб на да дат ко-

вае вы ву чэн не пы тан ня, то ра зам са спе цы я ліс та мі вы яз джа ем на 

мес ца і на пра ця гу ме ся ца да ём ад каз. Нам па сту па юць так са ма 

пы тан ні, якія да ты чац ца ра бо ты на шай служ бы, з пра мых тэ ле фон-

ных лі ній вы шэй ста я чых ар га ні за цый. Раз гля да ем іх, да ём ад каз 

за яў ні кам, аб вы ні ках раз гля ду ін фар му ем гар вы кан кам. Доб рая 

пад мо га ў на шай пра цы — сіс тэ ма між ве да мас на га элект рон на га 

кант ро лю, якую ня даў на ўка ра ні лі.

АПЕ РА ТЫЎ НА РЭ АГА ВАЦЬ 
НА НАД ЗВЫ ЧАЙ НЫЯ ЗДА РЭН НІ,

або Якія но выя фор мы ра бо ты за апош ні год ука ра ні ла «Жо дзі на Жыл Цеп ла Сэр віс»

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

УНП 69086450  

КАД РЫ КАД РЫ 
ВЫ РА ША ЮЦЬ ВЫ РА ША ЮЦЬ 
УСЁУСЁ

На прад пры ем стве на ла джа на ра бо та па пад рых тоў цы і на-

ву чан ні кад раў. А ло зунг «Кад ры вы ра ша юць усё», як па каз вае 

час, не са ста рэў. Элект ра тэх ніч ную служ бу ўзна чаль вае Ге надзь 

Ма еў скі з вы шэй шай аду ка цы яй. Анас та сія Фя до та ва — ін жы нер 

вы твор ча-тэх ніч на га ўчаст ка. Дзяў чы не пра па ноў ва лі ін шую ра бо-

ту, але яна ад мо ві ла ся, маў ляў, мне тут усё па да ба ец ца, друж ны 

ка лек тыў. Га лоў ны ін жы нер Юрый Стал бу нік за кон чыў Го рац кую 

сель гас ака дэ мію. На прад пры ем стве ў асноў ным свае, да ма ро-

шча ныя кад ры. Та му кі раў ніц тва доб ра ве дае здоль нас ці кож на га 

і які ўчас так ра бо ты ка му да ру чыць.

Ды рэк тар Вік тар ЧА ЛЕЙ. 

Дэ ман таж ста рых бал ко наў 
і па бу до ва но вых — спра ва, якая па тра буе 

вы со кай ква лі фі ка цыі ра бот ні каў.

Фа са ды 
гэ тых бу дын каў 

фар ба ва лі 
ра бот ні кі 

прад пры ем ства.

На тал ля ТОЛ МАЧ кі руе бю ро 
па ра бо це з на сель ніц твам.

Ман таж ні кі Сяр гей БЕ РАС НЯ КОЎ 
і Мі ка лай ШЭ МЕ ТА ВЕЦ 

агля да юць аб ста ля ван не ў жы лым до ме.

У май стэр ні прад пры ем ства 
мы ўба чы лі 

та кую не звы чай ную лаў ку.


