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Cімвал КУП «Жо дзін скі во да ка нал» — тры кроп лі, за мкнё ныя ў ко ла. Сі няя 

аба зна чае ва ду, чыр во ная — ка на лі за цыю, зя лё ная — су вязь з пры ро дай, 

а ўсе ра зам яны сім ва лі зу юць кру га ва рот ва ды ў пры ро дзе. Пры го жая эмб ле ма 

толь кі пад крэс лі вае знач насць за дач, якія да во дзіц ца вы ра шаць прад пры ем-

ству вось ужо прак тыч на 30 га доў. Па бы ваў шы тут, па чы на еш як ні ко лі вост ра 

ад чу ваць, што ва да — гэ та жыц цё!

НАЙ ЧЫС ЦЕЙ ШАЯ ВА ДА 
З СЭР ЦА ЗЯМ ЛІ

ЧА МУ ЖО ДЗІН СКІ ВО ДА КА НАЛ ЧА МУ ЖО ДЗІН СКІ ВО ДА КА НАЛ 
ЛІ ЧЫЦ ЦА АД НЫМ З НАЙ ЛЕП ШЫХ У РЭ ГІ Ё НЕ?ЛІ ЧЫЦ ЦА АД НЫМ З НАЙ ЛЕП ШЫХ У РЭ ГІ Ё НЕ?

Юбі лей з дня свай го за сна ван ня прад пры-

ем ства ад зна чыць 1 ве рас ня. Гэ тая да та знач-

ная і аса біс та для ды рэк та ра КУП «Жо дзін-

скі во да ка нал» Ге ор гія ЧА РАД НІ КА, бо ён 

ня змен на ўзна чаль вае яго ўвесь гэ ты пе ры яд. 

Пры не па срэд ным удзе ле кі раў ні ка ад бы ло ся 

ста наў лен не і раз віц цё во да ка на ла. Спа чат ку, 

каб не на бі ваць улас ных шы шак, аб' ез дзі лі ўсю 

рэс пуб лі ку і бліз кае за меж жа — па ву чыц ца ў 

больш да свед ча ных ка лег. Цес на су пра цоў ні-

чаць з ін шы мі прад пры ем ства мі пра цяг ва юць 

і за раз, але ўсё час цей у ро лі экс пер таў.

Да рэ чы, прад пры ем ства бы ло ство ра на не 

на пус тым мес цы: яно бы ло вы дзе ле на са 

струк ту ры Бе лА За, паз ней свае ўчаст кі пе ра-

д алі но вай струк ту ры і ін шыя фаб ры кі і за во ды 

ма ла до га го ра да. За раз Жо дзін скі во да ка-

нал аб слу гоў вае больш за 400 ар га ні за цый, 

а так са ма ўвесь жы лы фонд. Го рад рас це, а 

зна чыць, рас це і по пыт на ка му наль ныя па-

слу гі. Ка лі ў са мым па чат ку на прад пры ем-

стве пра ца ва ла 107 ча ла век, то ця пер іх ужо 

215. І, як пры зна ец ца ды рэк тар, ня гле дзя чы 

на ўсе су час ныя тэх на ло гіі, ме на ві та во пыт ныя 

спе цы я ліс ты і згур та ва ны ка лек тыў — за лог 

па спя хо вай ра бо ты.

Ця пер у КУП «Жо дзін скі во да ка нал» дзве 

асноў ныя мэ ты — эка но мія энер га рэ сур саў 

і ва ды. Ка лі во да пра вод ны ўчас так ужо на 

85—90 % ма дэр ні за ва лі, то на ка на лі за цый-

ным пра ца толь кі па чы на ец ца — за мя ня юц ца 

пом пы і ін шае аб ста ля ван не, каб на сы чэн не 

кіс ла ро дам сцё ка вых вод бы ло менш энер га-

ёміс тым. Што да ты чыц ца эка но міі ва ды, то ўсе сі лы кі ну тыя на тое, каб пра цяг ва ла зні жац ца коль-

касць пра цё каў у тру ба пра вод зе. Але, як за пэў ні вае ды рэк тар, у го ра дзе і за раз доб ра ве да юць, 

што су пра цоў ні кі во да ка на ла да сва іх аба вяз каў па ды хо дзяць з мак сі маль най ад каз нас цю: ні ко лі не 

спы няць ра бо ту, па куль усе не па лад кі цал кам не бу дуць лік ві да ва ны.

Яшчэ адзін важ ны на пра мак ра бо ты прад пры ем ства, яко му ў апош нія га ды ад да ец ца асаб лі вая 

ўва га — уста ноў ка і па вер ка лі чыль ні каў ва ды. За раз імі за бяс пе ча ны прак тыч на ўвесь го рад. Але 

пла ны ў прад пры ем ства яшчэ больш ам бі цый ныя: у бу ду чы ні зды маць па ка зан ні лі чыль ні каў дыс тан-

цый на. Так, у мі ну лым го дзе во да ка нал за бяс пе чыў та кі мі пры бо ра мі 36-ква тэр ны пад' езд. Роз ні ца ў 

кош це па між лі чыль ні ка мі ня знач ная, за тое пе ра ва гі аў та ма тыч на га ві да воч ныя: ён больш дак лад ны, 

аб са лют на ні як нель га паў плы ваць на яго па ка зан ні. Акра мя та го, ка лі ўвес ці іх ма са ва, мож на іс тот на 

сэ ка но міць пра цоў ныя рэ сур сы. Адзі нае, што па куль спы няе шы ро ка маш таб насць гэ та га пра ек та, — 

не дас ка на ласць за ка на даў чай ба зы.

Пад час эк скур сіі па аб'-
ек тах прад пры ем ства на-
кі роў ва ем ся ў свя тая свя-
тых — во да за бор «Паў ноч-
ны», які за бяс печ вае чыс тай 
во да пра вод най ва дой усё 
Жо дзі на. Ён зна хо дзіц ца на 
ад лег лас ці ад го ра да ў ле се, 
па пе ры мет ры яко га рас кі-
да на 25 свід ра він глы бі нёй 
ка ля 100 мет раў. Усе яны 
гер ме тыч на за чы не ныя, а 
са ма тэ ры то рыя ста ран на 
ахоў ва ец ца.

На зі раць за тым, што ад-
бы ва ец ца на кож най са свід-
ра він, мож на дыс тан цый на. 
Акра мя та го, аў та ма ты за цыя 
дае свое ча со ва кант ра ля-
ваць уклю чэн не аб ста ля ван-
ня і па да чу ва ды. Во пыт ныя 
спе цы я ліс ты ўспа мі на юць, 
што ра ней, каб ад клю чыць 
свід ра ві ну, дзя жур ны са-
дзіў ся ў спе цы яль ную тэх ні-
ку пад наз вай «му раш ка» і 
спус каў ся ўнутр. Ця пер жа 
гэ та мож на зра біць се дзя чы 
ва ўтуль ным ка бі не це. Ад-
туль жа мож на на зі раць, які 
ўзро вень ва ды і тэм пе ра ту ра 
ў кож най са свід ра він, коль кі 
з іх пра цуе, у якім рэ жы ме, 
ці ёсць стра ты. Акра мя гэ-
та га, мож на ўба чыць і што 
ад бы ва ец ца на ППС — па-
вы шаль ных пом па вых стан-
цы ях. Уся го іх у го ра дзе 22, і 
па трэб ныя яны для та го, каб 
па ды маць ва ду ў бу дын кі вы-
шэй за пя ты па верх. На лю бы 
збой спе цы я ліс ты рэ агу юць у 
лі ча ныя хві лі ны. Па спра вяд-
лі вас ці мож на сцвяр джаць, 
што сіс тэ ма зна хо дзіц ца пад 
поў ным кант ро лем.

Як рас ка заў май стар во да-
за бо ра «Паў ноч ны» Дзміт-
рый КРАС НЯ КОЎ, што дня ў 
го рад па сту пае ка ля 17 ты сяч 
ку біч ных мет раў ва ды. Пам пу-
юць яе ад на ча со ва ў ся рэд нім 
з 8 свід ра він, якія па ста ян на 
чар гу юц ца. Акра мя та го, на 
тэ ры то рыі во да за бо ра зна хо-
дзіц ца чатыры рэ зер ву а ры 
агуль ным аб' ёмам 
9 ты сяч ку боў — 

м е  н а  в і  т а 
та кі за пас ва ды 
па він ны быць, каб не 
зда ра ла ся пе ра бо яў у пі ка-
выя га дзі ны: ра ні цай, пас ля 
5-й ве ча ра, у пе рад свя точ ныя 
дні. У гэ тыя рэ зер ву а ры ва да 
спе цы яль на за пам поў ва ец ца 
ноч чу.

— Го ра ду Жо дзі на вель мі 
па шан ца ва ла з раз мя шчэн-
нем. Ва да з не траў па сту пае 
ўжо ад па вед ная ўсім стан-
дар там, яна не па тра буе 
да дат ко вай апра цоў кі, як у 

мно гіх ін шых рэ гі ё нах. У нас 
сме ла мож на піць ва ду з-пад 
кра на, — ад зна чае Дзміт рый 
Крас ня коў.

Каб і нада лей якасць ва ды 
ад па вя да ла яе доб рай сла ве, 
пра во дзіц ца дас ка на лы кант-
роль яе скла ду. Ла ба ра то рыя 
зна хо дзіц ца на са мым во да-

за бо ры, акра мя та го, увесь 
час бя руц ца про бы не па срэд-
на з-пад кра наў.

— Мы пра вя ра ем ва ду 
больш чым па 30 па каз чы-
ках. Ба ла зе, су час нае аб ста-
ля ван не да зва ляе зра біць гэ-
та дак лад на і до сыць хут ка. 
Боль шасць апа ра таў злу ча-
ныя з кам п'ю та рам, та му вы-
нік ад ра зу вы во дзіц ца на эк-

ран, — рас каз вае ін жы нер-
ла ба рант Дзя ніс ЛА ЗЮ ТА. 
Ма ла до га ча ла ве ка ве да юць 
на прад пры ем стве не толь кі 
па доб рай пра цы, але і дзя ку-
ю чы шмат лі кім пе ра мо гам на 
ша шач ных і шах мат ных тур-
ні рах, на якіх ён прад стаў ляе 
во да ка нал.

Тут жа на во да збо ры зна-
хо дзіц ца і лі нія раз лі-

ву ар тэ зі ян скай 
в а  д ы . 

В а  д а , 
якая раз-

лі ва ец ца ў бу-
тэль кі, па сту пае 

з асоб ных свід ра він.
Да та го ж яе не за кра нае 
пра цяг ласць во да пра во да, 
та му яна за хоў вае ўсе са-
мыя леп шыя якас ці. Вы пус-
ка ец ца пад дзвю ма мар ка-
мі: «Жо дзін ская» — аб' ёмам 
5 і 19 літ раў — і Crysterna 
Sport — 0,5 і 0,75 літ ра. У 
ся рэд нім тут раз лі ва юць 3-5 
ку біч ных мет раў ва ды ў су-
ткі. Як рас ка заў тэх но лаг 
во да пра вод на га ўчаст ка 
Вік тар ЛІТ ВІ НЕН КА, асноў-
ны за каз чык — буй ныя 
прад пры ем ствы і ўста но вы, 
пры чым не толь кі з Жо дзі на, 
але і з Мін ска, Сма ля ві чаў, 
Ба ры са ва і ін шых рэ гі ё наў. 
Да рэ чы, у прад пры ем ства 
ёсць сер ты фі кат між на род-
на га ўзо ру: сваю пра дук цыю 
яно мае пра ва пра да ваць на 
тэ ры то рыі ўся го Еў ра зій ска-
га эка на міч на га са ю за.

На гэ тым ці ка выя рэ чы на 
во да за бо ры на за кан чва юц-
ца. Кла по цяц ца тут і аб эка-
ло гіі, і аб эка но міі энер га рэ-
сур саў. Ужо ка ля 15 га доў 
та му на да ху ад на го з бу дын-
каў тут уста ля ва лі со неч ныя 
ба та рэі. І, як пры зна юц ца 
на прад пры ем стве, яны ўжо 
даў но ся бе аку пі лі.

Дар'я КАСКО, 
Алена ДАЎЖАНОК. 

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

УНП 600038947  

Не менш важ най за да чай, чым за бяс-

пя чэн не ўся го го ра да чыс тай ва дой, з'яў-

ля ец ца і ачы шчэн не га рад скіх сцё каў. На 

ачы шчаль ных пра цуе ка ля 40 ча ла век, 

пры чым, як і на во да за бо ры, пра ца тут 

вя дзец ца круг ла су тачна ўвесь ты дзень. Па 

сло вах ін жы не ра-тэх но ла га Лі ліі ЗЫЛЬ, 

спа чат ку ва да ка ля ча ты рох га дзін на сы ча-

ец ца кіс ла ро дам. Ра ней вы ка рыс тоў ва ла ся 

ме ха ніч ная экс пе ры мен таль ная ачыст ка, 

ця пер — бія ла гіч ная, з да па мо гай мік ра ар-

га ніз маў. Дзе ля па ляп шэн ня па каз чы каў 

пры мя ня юц ца но выя ві ды філь траў. Жан-

чы на пад крэс лі вае, што прад пры ем ства ва 

ўсім імк нец ца іс ці ў на гу з ча сам, бо без 

ма дэр ні за цыі жыц цё спы ня ец ца. Кож ную 

га дзі ну ін жы нер-тэх но лаг пра вя рае ва ду 

спе цы яль ным пры бо рам — кіс ла ро да ме-

рам. Ка лі яго ўзро вень да ся гае не аб ход-

най ад зна кі, ва да трап ляе ў бу фер ныя бія-

са жал кі, там пра хо дзіць тры кас ка ды, дзе 

кан чат ко ва чыс ціц ца. Да лей яна па сту пае 

ў ра ку Ро ву, ад куль ужо ў Бя рэ зі ну.

Спя ко та — да во лі скла да ны час для та-

кіх ра бот: кіс ла род горш рас тва ра ец ца ў 

ва дзе, але спе цы я ліс ты ро бяць усё маг чы-

мае, каб на якас ці гэ та ні як не ад бі ва ла-

ся. Жо дзін скія ачы шчаль ныя збу да ван ні ў 

прын цы пе ад ны з най леп шых у гэ тай мяс-

цо вас ці, па раў на цца з імі мо гуць хі ба што 

Ба ры саў скія. Што дзень тут апра цоў ва ец ца 

ка ля 20 ты сяч ку ба мет раў ва ды, але ма гут-

нас ці да зва ля юць апра цоў ваць і 30 ты сяч.

Яшчэ адзін знач ны аб' ект у струк ту ры 

КУП «Жо дзін скі во да ка нал» — ра монт-

на-экс плу а та цый ны ўчас так. Ме на ві та тут 

час цей за ўсё пра хо дзяць пра цоў ныя пла-

нёр кі. Ка лі 30 га доў та му прад пры ем ства 

па чы на ла з ся мі адзі нак тэх ні кі, то ця пер іх 

ужо ка ля шас ці дзя сят каў: ад эк ска ва та раў 

і са ма зва лаў да ка на лап ра мы вач най ма-

шы ны, якая да гэ та га ча су на ват у воб лас ці 

су стра ка ец ца до сыць рэд ка. Акра мя не па-

срэд на га аб слу гоў ван ня за дач во да ка на ла, 

спе цы яль ная тэх ні ка вы ка рыс тоў ва ец ца і 

для вы ра шэн ня за дач на сель ніц тва па за-

яў ным прын цы пе на ка мер цый най асно ве. 

Так, у прад пры ем ства, на прык лад, ёсць ча-

ты ры спе цы яль ныя ма шы ны для вы ва зу 

вад кіх сцё каў.

Як па ве да міў на чаль нік ра монт на-

экс плу а та цый на га ўчаст ка Ге надзь 

ЗА БАЎ СКІ, на тэ ры то рыі ўчаст ка мож на 

ад па чыць і за няц ца спор там: ёсць вы-

дат ная спар тыў ная за ла, свой біль ярд. 

Су пра цоў ні кі ня рэд ка імі ка рыс та юц ца 

пас ля ра бо ты, каб ад на віць сі лы. Да рэ-

чы, на бу дын ку ра монт на-экс плу а та цый-

на га ўчаст ка не каль кі га доў та му так са ма 

ўста ля ва лі со неч ныя ба та рэі, энер гія якіх 

ідзе на па да грэў ва ды.

Па вы ні ках пра цы за мі ну лы год 
КУП «Жо дзін скі во да ка нал» пры-
зна на най леп шай ар га ні за цы яй 
го ра да ў сфе ры су вя зі, бы та во га 
аб слу гоў ван ня, жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі і транс пар ту. Гэ тая 
ўзна га ро да — не асаб лі вая ве ха ў 
гіс то рыі прад пры ем ства, а, хут чэй, 
до каз эфек тыў нас ці яго што дзён-
най пра цы. Бо вы со кую ацэн ку яно 
атрым лі вае кож ны год.

Па сло вах на мес ні ка ды рэк та ра 
Свя та сла ва ЛЕМ ЦЮ ГО ВА, за раз 
у Жо дзі не за ста ло ся толь кі дзве 
во да раз бор ныя ка лон кі, уся ас тат-
няя тэ ры то рыя го ра да аб ста ля ва на 

цэнт раль ным во да пра во дам. Ка лі 
не каль кі га доў та му на сель ніц тва 
зні жа ла аб' ёмы спа жы ван ня з-за 
та го, што та ры фы па сту по ва рас лі, 
то ця пер, дзя ку ю чы ма сава му ўста-
ля ван ню лі чыль ні каў улі ку ва ды, 
уда ло ся да сяг нуць ап ты маль най 
кан стан ты. Тым больш што для за-
бес пя чэн ня доб рай якас ці ва ды ро-
біц ца ўсё маг чы мае. Так, на прык-
лад, два ра зы на год па ўзгад нен ні з 
га рад скі мі ўла да мі ажыц цяў ля ец ца 
поў нае пра мы ван не тру ба пра во да, 
каб пра хо джан не праз во да пра вод 
ні як не ад бі ва ла ся на вы со кім уз-
роў ні якас ці жо дзін скай ва ды.

— Ця пер мы ста вім для ся бе за-
да чы за бяс пе чыць ня спын ны рост 
за ра бот най пла ты, па збег нуць ця-
ку час ці кад раў ся род су пра цоў ні-
каў, ства рыць для іх кам форт ныя 
ўмо вы ра бо ты. Гэ та, без умоў на, 
сты му люе на яшчэ больш вы со-
кую пра дук цый насць. І вы ні кі ёсць: 
прад пры ем ства цал кам укам плек-
та ва на спе цы я ліс та мі, а ся род ар-
га ні за цый ЖКГ Мін скай воб лас ці ў 
КУП «Жо дзін скі во да ка нал» са мы 
вы со кі ўзро вень за ра бот най пла-
ты, — ад зна чы ла вя ду чы эка на-
міст На тал ля ПА ШКО ВА.

Аб' яд ноў вае ка лег не толь кі адзі-
ная спра ва, але і агуль ныя за хап-
лен ні. Ад но з іх — спорт. З апош няй 
Спартакіяды Мінскай вобласці па 
лініі ЖКГ су пра цоў ні кі во да ка на ла 
з 26 каманд занялі пер шае мес ца. 
На огул, ва ўсіх спа бор ніц твах, у 
якіх удзель ні ча юць ра бот ні кі Жо-
дзін ска га во да ка на ла, яны зай ма-
юць пры за выя мес цы — та кі не га-
лос ны дэ віз прад пры ем ства. І гэ та 
пра цуе: ка лек цыя куб каў і ме да-
лёў не мен шая, чым у пра фе сій ных 
спарт сме наў.

Не за бы ва юць на прад пры ем-
стве і аб да па мо зе тым, ка му яна 
па трэб на. КУП «Жо дзін скі во да ка-
нал» зай ма ец ца ме цэ нац кай дзей-
нас цю: прад пры ем ства ака за ла 
іс тот ную да па мо гу ва ўзвя дзен ні 

дзвюх цэрк ваў і кас цё ла. Акра мя 
та го, ме на ві та во да ка нал стаў іні-
цы я та рам з'яў лен ня скульп тур най 
кам па зі цыі «Сэр ца» ў га рад скім 
пар ку, якая ўжо ста ла не ад' ем ным 
ат ры бу там усіх вя сель ных фо та-
се сій. А год та му по бач з офіс ным 
бу дын кам са мо га прад пры ем ства 
з'я віў ся не звы чай ны фан тан, які 
ўжо па спеў стаць ад ной з ві зіт ных 
кар так го ра да.

ЗВЫЧ КА БЫЦЬ НАЙ ЛЕП ШЫ МІ

Га лоў ны бух гал тар Воль га ЛЯХ 
рых туе спра ва здач ную да ку мен та цыю.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ ЭКС ПЕ РЫ МЕНТ: 
ДЫС ТАН ЦЫЙ НЫЯ ЛІ ЧЫЛЬ НІ КІ

Ды рэк тар КУП «Жо дзін скі во да ка нал» Ге ор гій ЧА РАД НІК 
не каль кі га доў та му атры маў зван не 

«Ча ла век го да Мін шчы ны».

«БЕЗ МА ДЭР НІ ЗА ЦЫІ ЖЫЦ ЦЁ СПЫ НЯ ЕЦ ЦА»

ПОЎ НЫ КАНТ РОЛЬ З АД НА ГО ПУНК ТА

Элект рык Вік тар ШЛО МА, бры га дзір сле са раў-ра монт ні каў Мі ка лай ГА ПА НО ВІЧ, 
звар шчык Аляк сандр МЫС ЛЯ ВЕЦ і ін жы нер-тэх но лаг Лі лія ЗЫЛЬ на ачы шчаль ных збу да ван нях.

На чаль нік ра монт на-экс плу а та цый на га ўчаст ка Ге надзь ЗА БАЎ СКІ 
аб мяр коў вае з аў та сле са рам Паў лам БУСЬ КО 

і кі роў цам па груз чы ка Аляк санд рам ПА РХО МЕН КАМ бя гу чы ра монт аў та транс пар ту.

На мес нік ды рэк та ра Свя та слаў ЛЕМ ЦЮ ГОЎ і вя ду чы эка на міст На тал ля ПА ШКО ВА.

Ужо во сем га доў Жо дзін скі 
ва да ка нал бу ці лі руе піт ную ва ду. 
На лі ніі раз лі ву пра цу юць 
Тац ця на, Ган на 
і Ар цём ЛЕ А НО ВІ ЧЫ.

Стро гі і рэ гу ляр ны кант роль за якас цю 
ва ды вя дзе хі мі ка-бак тэ ры я ла гіч ная 

ла ба ра то рыя. На фо та: ін жы нер-
ла ба рант Дзя ніс ЛА ЗЮ ТА.

На дыс пет чар скім пунк це во да за бо ра 
«Паў ноч ны» ця пер ма ні то ры па каз ва юць 

«са ма ад чу ван не» лю бо га ўчаст ка і ра бо ту 
яго аб ста ля ван ня. За пуль там — ма шы ніст 

пом па вых уста но вак Ге надзь КЛІ МО ВІЧ.


