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Ад рэшт каў ніз ка якас-

най драў ні ны і ад хо-

даў ле са пі ла ван ня да 

экс пар та а ры ен та ва най 

пра дук цыі. Пяць тон 

каш тоў на га бія па лі ва ў 

га дзі ну вы пус кае но вы 

пя лет ны за вод у Мазы-

ры.

Но вы абъект раз мяс ціў-
ся не да лё ка ад Ма зыр ска га 
дрэ ва ап ра цоў ча га кам бі на-
та. За вод уз ве дзе ны ў рэ-
корд ныя тэр мі ны: лі та раль на 
за паў го да, лі чы што, у чыс-
тым по лі вы рас ла вы со ка-
тэх на ла гіч ная вы твор часць, 
якая пе ра тва рае ад хо ды ў 
да хо ды. Вя до ма, пя ле ты — 
гэ та не толь кі най больш 
перс пек тыў ны для рэа лі-
за цыі від па лі ва, але яшчэ 
і бяс печ ны, вы со ка пра дук-
цый ны, не па тра буе вя лі кіх 
склад скіх па мяш кан няў. 
Пры вы твор час ці пя ле таў 
вы ка рыс тоў ва юц ца толь-
кі ад хо ды дрэ ва ап ра цоў кі. 
Не менш важ на, што вы кі-
ды ў ат мас фе ру ад зга ран-
ня гра нул не та кія шкод ныя, 
як, на прык лад, ад вуг лю ці 
дыз па лі ва. Та кім чы нам вы-
ка ры стан не пя ле таў — гэ та 
не толь кі зруч на і тан на, але 
яшчэ і эка ла гіч на.

Ад крыц цё но вай вы твор-
час ці — са праў ды знач ная 
па дзея не толь кі для Го-
мель скай воб лас ці, але і 
для кра і ны ў цэ лым. Ма гут-
насць прад пры ем ства скла-
дае 36 ты сяч тон пра дук цыі 
ў год. Гэ та са мы маш таб ны 
пра ект у ляс ной га лі не, рэа-
лі за ва ны ў апош ні час.

Вы твор чая ма гут насць 
за во да — ка ля 120 тон пра-
дук цыі ў су ткі. На поў ную 
моц ён пач не пра ца ваць ужо 
ў блі жэй шыя тыд ні. Прад-
пры ем ства за бяс пе чы ла 
18 но вых ра бо чых мес цаў. 
Пра цэс вы твор час ці цал кам 
аў та ма ты за ва ны.

Вар та ад зна чыць, што бу-
даў ніц тва пя лет на га за во да 
ў Ма зы ры — адзін з эта паў 
вы ка нан ня да ру чэн ня Прэ зі-
дэн та па за бес пя чэн ні поў-
най пе ра пра цоў кі драў ня ных 
рэ сур саў унут ры кра і ны. 
Так, апош нім ча сам вя ло ся 
бу даў ніц тва шас ці пя лет ных 
вы твор час цяў. Пер шыя з іх 
бы лі ўве дзе ныя ў экс плу а-
та цыю сё ле та ў маі. За вод у 
Ма зыр скім до след ным ляс-
га се — апош ні аб' ект з пер-
шай шас цёр кі і са мая буй ная 
пя лет ная вы твор часць з усіх 
па бу да ва ных ра ней.

На цы ры мо ніі ад крыц ця 
за во да стар шы ня Го мель-
ска га абл вы кан ка ма Ге-
надзь Са ла вей ад зна чыў, 
што Ма зыр шчы на тра ды-
цый на ў лі ку лі да раў па ства-
рэн ні но вых аб' ек таў. Так, 
за апош нія паў та ра го да на 
тэ ры то рыі ра ё на ад кры та 
80 но вых прад пры ем стваў, 
з якіх 22 — у сфе ры вы твор-
час ці. У цэ лым ство ра на 
амаль ты ся ча но вых ра бо-
чых мес цаў.

— Пры ем на ад зна чыць, 
што мы ў чар го вы раз вы ка-
на лі да ру чэн не Прэ зі дэн та 
і ўво дзім пя лет ную вы твор-
часць на тэ ры то рыі Ма зыр-
ска га ра ё на, — пад крэс ліў 
кі раў нік аб лас ной «вер ты-
ка лі» ўла ды. — Ха рак тэр на, 
што пер шы ў сіс тэ ме Мі ніс-
тэр ства ляс ной гас па дар кі 
пя лет ны за вод ад крыў ся 
ме на ві та ў на шай воб лас ці, 
у Жыт ка віц кім ра ё не, 12 га-
доў та му. Там жа ў мі ну лым 
ме ся цы мы ад кры лі ўжо дру-
гую вы твор часць па вы пус ку 
па ліў ных пя ле таў.

Стар шы ня абл вы кан-
ка ма рас тлу ма чыў, што з 
пры чы ны вы ка ры стан ня ў 
асноў най дрэ ва ап ра цоў чай 
вы твор час ці круг ла га ле су, 

паў ста ла пы тан не, якім чы-
нам рэа лі зоў ваць не лік від-
ныя рэшт кі драў ні ны. Бо, як 
на цэль вае кі раў нік кра і ны, 
пе ра пра цоў ка ляс ных рэ-
сур саў і сы ра ві ны па він на 
быць без ад ход най. Больш 
эфек тыў ная вы твор часць 
дасць маг чы масць атрым-
лі ваць экс парт ную вы руч ку, 
а, зна чыць, па вы шаць уз ро-
вень эка на міч на га раз віц ця 
не толь кі ў рэ гі ё не, але і ў 
кра і не ў цэ лым.

Мі ністр ляс ной гас-

па дар кі Бе ла ру сі Ві таль 

ДРОЖ ЖА, які пры ехаў на 
ад крыц цё но ва га пя лет на га 
за во да ў Ма зы ры, пад крэс-
ліў, што перс пек тыў насць 
ства рэн ня та кіх вы твор-
час цяў сён ня бяс спрэч ная. 
Гэта і да дат ко вая вы руч ка, 
і ства рэн не но вых ра бо чых 
мес цаў, і па вы шэн не дабра-
бы ту ра бот ні каў. Між тым 
да кан ца на ступ на га го да ў 
Бе ла ру сі пла ну юць за пус-
ціць не менш шас ці ана ла-
гіч ных пя лет ных за во даў. 
Пад лі ча на, што но выя аб'-
ек ты аку пяць ся бе на пра-
ця гу 5-6 га доў.

— У лі пе ні мы ўжо атры-
ма лі пер шы міль ён до ла раў 
вы руч кі ад гэ тых вы твор-

час цяў, — ад зна чыў Ві таль 
Дрож жа. — Мы не ста ві лі 
за да чу ўні фі ка ваць вы твор-
часць, а та му да лі сва бо ду 
кі раў ні кам ар га ні за цый у 
пры няц ці ра шэн няў. Абра-
ная стра тэ гія грун та ва ла ся 
на на яў нас ці сы ра він най 
ба зы ў кож ным рэ гі ё не, на 
аб' ёмах пе ра пра цоў кі, на 
ла гіс ты цы і фі нан са вым 
ста не, — па ве да міў мі ністр 
і да даў, што за вод у Ма зы ры 
са мы ма гут ны:

— Па Ма зыр скім ляс га се 
мы ма ем ад ны з са мых вя лі-
кіх аб' ёмаў ад груз кі па ліў най 
дран кі. Ха рак тэр на, што па 
збы це пра дук цыі та кіх прад-
пры ем стваў сён ня праб лем 
ня ма. Па лі ва з за да валь нен-
нем куп ля юць у Еў ро пе. Вя-
лі кія над зеі бе ла ру сы ўскла-
да юць і на Кі тай.

У Мін ляс га се звяр та юць 
ува гу на эфек тыў насць пя-
лет ных вы твор час цяў і ў ін-
шых сфе рах. Так, на но вых 
за во дах ство ра на больш за 
75 пра цоў ных мес цаў у ра-
ён ных цэнт рах і сель скай 
мяс цо вас ці. Спе цы я ліс ты 
бу дуць мець год ны за ро бак, 
бо вы твор чы пра цэс па тра-
буе вы со кай ква лі фі ка цыі.

Па па пя рэд ніх пад лі ках, 
ства рэн не шас ці вы твор час-
цяў да зво ліць кра і не атры-
маць ка ля 20 міль ё наў до-
ла раў да дат ко вай ва лют най 
вы руч кі. Пры гэ тым што год 
у пе ра пра цоў ку бу дзе да дат-
ко ва ўцяг ну та да 350 ты сяч 
ку біч ных мет раў ніз ка якас-
най драў ні ны і больш за 
120 ты сяч ку біч ных мет раў 
ад хо даў ле са пі ла ван ня.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Зруч на. Тан на. Эка ла гіч на

Паш пар ты га тоў нас ці
Да 30 ве рас ня ўсе цеп ла кры ні-

цы кра і ны, якія аб слу гоў вае Мін-
жыл кам гас, атры ма юць паш пар-
ты га тоў нас ці да ра бо ты ў асен-
не-зі мо вы пе ры яд. Ад па вед ныя 
да ку мен ты ма юць ужо 98,9 % та кіх 
аб'ек таў. Ёсць паш пар ты га тоў нас-
ці і ў амаль 83 % аб' ек таў жыл фон-
ду Бе ла ру сі, для якіх гэ та ба дай 
што асноў ны па каз чык га тоў нас ці 
да ацяп ляль на га се зо ну. Пры гэ-
тым ста лі ца, Го мель ская, Брэсц кая 
і Гро дзен ская воб лас ці «паш пар-
ты за ва ны» на 100 %. У Мін скай 
воб лас ці без паш пар тоў па куль 
33 аб' ек ты, у Ма гі лёў скай — сем, 
у Ві цеб скай — ча ты ры.

— Сён ня фак тыч на ўсе ме ра-
пры ем ствы, якія пра ду гле джа ны 
для атры ман ня паш пар тоў га тоў-
нас ці, вы ка на ны. У пры ват нас ці, 
пра фра монт сіс тэм ацяп лен ня 
цеп ла вуз лоў, гід раў ліч ныя іс пы ты 
сіс тэм ацяп лен ня і іх апрэ соў ка 
вы ка на ны на 100 %, — па дзя ліў-
ся ліч ба мі Ге надзь АКС ЦІ ЛО ВІЧ, 

на чаль нік ад дзе ла па ра бо це са 

зва ро та мі гра ма дзян і СМІ Мі ніс-

тэр ства ЖКГ. — За ста ло ся да ра-
ман та ваць ня знач ную част ку да ху 
(вы ка на на ўжо 97,6 %) і сце на вых 
па нэ ляў (зроб ле на 99,2 %), а так-
са ма пра ве рыць пры бо ры ўлі ку 
цеп ла вой энер гіі (96,8 % з іх ужо 
прай шлі гэ тую пра цэ ду ру).

У ста ліч най воб лас ці паш пар ты 
га тоў нас ці атры ма лі 73 % спа жыў-
цоў энер гіі і 80,3 % цеп ла кры ніц. 
Спе цы я ліс ты пра цу юць і ў вы хад-
ныя дні, так што да 30 ве рас ня паш-
пар ты атры ма юць усе, удак лад ні ла 

Тац ця на МУ ЗОК, на чаль нік ад-

дзе ла энер ге ты кі і па лі ва ўпраў-

лен ня жыл лё ва-ка му нальнай 

гас па дар кі, энер ге ты кі і па лі ва 

Мі набл вы кан ка ма.

Каб свое ча со ва за рэ гіст ра-
ваць паш пар ты га тоў нас ці, без 
вы хад ных пра цуе і пер са нал фі-
лі ялаў Дзярж энер га га за на гля ду, 
сцвяр джае Аляк сандр АЗЯ РЭЦ, 

гене раль ны ды рэк тар уста новы 

«Дзяр жаў ны энер ге тыч ны і газа-

вы на гляд»:

— За рэ гіст ра ва ны 25 013 паш-
пар тоў га тоў нас ці спа жыў цоў цеп-
ла энер гіі (87,1 %) з 28 731, якія 
не аб ход на афор міць, а так са ма 
9426 паш пар тоў га тоў нас ці цеп-
ла кры ніц (89,1 %) з не аб ход ных 
10 579. Га то выя 423 паш пар ты га-
тоў нас ці спа жыў цоў цеп ла энер гіі 
(95,9 %) і 256 паш пар тоў га тоў нас ці 
цеп ла кры ніц (97,3 %) ар га ні за цый 
Мі нэ нер га.

Да 25 ве рас ня бу дуць мець 
паш пар ты га тоў нас ці і ўсе цеп ла-
кры ні цы ар га ні за цыі «Бел тап газ». 
Пакуль іх атры ма лі 98 % аб' ек таў.

Ава рый ныя бры га ды 
і пе ра со вач ныя ка цель ныя

Рых ту ю чы ся да зі мы, ка му наль-
ні кі сфар мі ра ва лі 752 ава рый на-ад-
наў лен чыя бры га ды. Пад рых та ва лі 
да пра цы 15 пе ра со вач ных мо дуль-
ных ка цель ных і пра вя лі пла на выя 
трэ ні роў кі па іх раз горт ван ні ва 
ўмо вах, мак сі маль на на блі жа ных 
да тых, якія мо гуць склас ці ся пад-
час над звы чай ных сі ту а цый на 
ка цель ных і цеп ла сет ках. На па га-
то ве так са ма 570 аў та ма тыч ных 
пе ра со вач ных кры ніц элект ра за-
бес пя чэн ня, рас ка за ла Свят ла на 

ЦІ МОШ КІ НА, на мес нік на чаль ні-

ка ўпраў лен ня ка му наль най гас-

па дар кі і энер ге ты кі Мі ніс тэр ства 

ЖКГ:

— У цэ лым аб' ек ты га то выя да 
ра бо ты ў асен не-зі мо вы пе ры яд. 
Ад га да во га за дан ня па за ме не 
цеп ла се так вы ка на на 74 %. Поў-
нас цю на рых та ва ны за па сы драў-
ня на га па лі ва. Для ўтры ман ня 
ву ліч на-да рож най сет кі га то выя 
3903 адзін кі сне га ўбо рач най тэх-
ні кі, на рых та ва на 241 ты ся ча тон 
пяс ча на-са ля ной су ме сі. Кож ны ты-
дзень кант ра лю юц ца аб' ек ты ЖКГ 
па 12 асноў ных па каз чы ках і што-
ме сяц — па 89 іншых па каз чы ках, 
якія га ран ту юць на дзей нае, без-
ава рый нае і бес пе ра бой нае цеп ла- 
і во да за бес пя чэн не жы ло га фон ду, 
а так са ма за бес пя чэн не функ цы я-
на ван ня ўсёй інф ра струк ту ры га-
рад скіх і сель скіх пунк таў кра і ны 
пад час ацяп ляль на га пе ры я ду.

У штат ным рэ жы ме рых ту ец ца 
да зі мы і Мін шчы на. 86 % аб' ек-
таў цеп ла вой гас па дар кі воб лас ці 
і 99,8 % — во да пра вод на-ка на лі за-
цый най га то выя да зі мы. Жыл лё-
вы фонд пад рых та ва ны на 99,7 %, 
расказа ла Тац ця на Му зок:

— Поў нас цю ство ра ны за па сы 
па ліў на га ма зу ту. На рых та ва на 
83 % драў ня най шча пы, 75 % тор-
фа бры ке ту. Да пер ша га каст рыч ні-
ка ўсё бу дзе вы ка на на на 100 %.

Сё ле та на ай чын ных тар фя ні ках 
зда бы та 1691 ты ся ча тон тор фу, 
а ра бот ні кі Бел па лі ва га зу га то выя 
цал кам за бяс пе чыць па трэ бы пра-
мыс ло вас ці і на сель ніц тва ў гэ тым 
па лі ве, па дзя ліў ся Дзміт рый ШАЎ-

ЛОЎ СКІ, пер шы на мес нік ге не-

раль на га ды рэк та ра ДВА «Бел-

па лі ва газ», і на га даў на сель ніц тву, 

што «ацяп ляль ны пе ры яд не ўза ба-
ве па чы на ец ца, і час ра біць за яў кі і 
на бы ваць не аб ход нае па лі ва».

Паў го да, два ме ся цы 
ці адзін дзень?

Ад мо ва ад апла ты жыл лё ва-ка-
му наль ных па слуг — дэ струк тыў ная 
перш за ўсё для са міх спа жыў цоў, 
упэў не ны Ге надзь Акс ці ло віч, які пра-
ка мен та ваў за клі кі не аплач ваць «ка-
му нал ку», што з'я ві лі ся ў ін тэр нэ це:

— Аплач ва ю чы жыл лё ва-ка му-
наль ныя па слу гі, вы аплач ва е це 
па слу гі прад пры ем ства ЖКГ, якое 
вам іх ака за ла ў бя гу чым ме ся цы. 
Ад па вед на, у на ступ ным ме ся цы 
вы не мо жа це раз ліч ваць, што ў 
пад'ез дзе свое ча со ва за ме няць 
лям пач ку, пры бя руць ці ў час пры-
е дзе ава рый ная служ ба. За ка на-
даў чыя нор мы так са ма до сыць 
жорст кія і па чы на юц ца фак тыч на 
з пер ша га ж дня не апла ты. Гэ та, 
па-пер шае, пе ня (0,3 % ад су мы 
за па зы ча нас ці) за кож ны дзень 
пра тэр мі ноў кі. Па-дру гое, ар га-
ні за цыі ЖКГ ма юць маг чы масць 
афарм лен ня вы ка наў ча га над пі-
су. Ён афарм ля ец ца фак тыч на ў 
без умоў ным па рад ку на пад ста ве 
звес так ар га ні за цый ЖКГ. По тым 
ён бу дзе пе ра да дзе ны су до вым вы-
ка наў цам, якія ў сваю чар гу ма юць 
комп лекс мер, каб спаг наць за па-
зы ча насць. Ся род та кіх мер — па-
збаў лен не пра ва кі ра ван ня аў то, 
за ба ро на вы ез ду за мя жу, мо гуць 
на ват склас ці во піс ма ё мас ці і не-
ру хо мас ці.

Ужо з двух ме ся цаў пра тэр мі ноў-
кі ка му наль ні кі ма юць пра ва ад клю-
чыць не пла цель шчы кам ва ду, газ, 
свет, цяп ло і на ват ка на лі за цыю. А 
праз паў го да спра ва мо жа дай сці да 
вы ся лен ня з ква тэ ры ці ад чу жэн ня 
не ру хо мас ці, ка лі яна пры ват ная.

— Пра фі лак тыч ную ра бо ту з 
не пла цель шчы ка мі, вя до ма, ні хто 
не ад мя няў, і трэ ба гля дзець па 
сі ту а цыі, перш чым жорст ка ка-
раць. Ка лі ў ЖЭС адзін-два та кіх, 
мо жа, у лю дзей скла да ная жыц цё-
вая сі ту а цыя. А ка лі ма са ва не за-
пла цяць — спра ва ін шая, і ме ры 
рэ ага ван ня бу дуць больш жорст-
кія, — удак лад ніў спе цы я ліст.

Для дзя цей — плюс 
дзе сяць, для ас тат ніх — 
ад вась мі і ні жэй

Ад па вед на сё лет няй па ста но ве 
Саў мі на № 286 аб за цвяр джэн ні 
пра ві лаў пад рых тоў кі ар га ні за цый 
да ацяп ляль на га се зо ну, яго пра-
вя дзен ні і за вяр шэн ні, ра шэн не 
аб тэр мі нах па чат ку і за вяр шэн ня 
ацяп ляль на га се зо ну пры ма ец ца 
аб лас ны мі, ра ён ны мі, вы кан ка ма мі 
на пад ста ве звес так аб ся рэд не-
су тач най тэм пе ра ту ры на ву лі цы 
па аб лас цях. Уз гад нен ня Мін жыл-
камгаса для гэ та га, па чы на ю чы з 
ця пе раш ня га се зо ну, не па тра бу-
ец ца, рас ка за ла Свят ла на Ці мош-
кі на:

— Ця пер мяс цо выя ўла ды са мі 
вы ра ша юць, ка лі па чы наць се зон, 
са мі пад клю ча юць і па ве дам ля юць 
пра гэ та нам, а не ўзгад ня юць тэр-
мі ны з Мін жыл кам га сам.

Перш за ўсё пад клю ча юц ца дзі-
ця чыя да школь ныя, школь ныя і ме-
ды цын скія ўста но вы, ка лі ся рэд няя 
тэм пе ра ту ра на два ры на праця-
гу пя ці дзён плюс 10 і ні жэй шая. 
Дру гое ў чар зе па цяп ло жыл лё, 
якое атрым лі вае ацяп лен не, ка лі 
тэм пе ра ту ра на ву лі цы пяць дзён 
апус ка ец ца ў ся рэд нім да вась мі 
гра ду саў і ні жэй. Апош ні мі ба та рэі 
ўклю ча юць у ад мі ніст ра цый ных і 
гра мад скіх бу дын ках, офі сах.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі НЕ ЗА ПЛА ЦІШ — ЗА МЕРЗ НЕШ
Што ча кае сё лет няй зі мой спа жыў цоў жыл лё вых па слугСё ле та тэр мін па чат ку ацяп ляль на га се зо ну ў кра і не цал кам за-

ле жыць ад ра шэн ня мяс цо вых ор га наў ула ды. Ка му наль ні кам 

толь кі па ве да мяць пра пад клю чэн не. Спе цы я ліс ты ЖКГ тым 

ча сам со чаць за на рых тоў кай па лі ва на зі му і ста нам аб ста ля-

ван ня, а так са ма апла тай ка му наль ных па слуг, за пра тэр мі ноў ку 

якой на ват на адзін дзень мож на ад ра зу ства рыць вы ка наў чы 

над піс. А праз два ме ся цы ад лу чыць ква тэ ру ад усіх вы год: га за-, 

цеп ла за бес пя чэн ня, свят ла і на ват ка на лі за цыі. Як кра і на рых ту-

ец ца да зі мы, на прэс-кан фе рэн цыі ў Бел ТА рас ка за лі ай чын ныя 

ка му наль ні кі і энер ге ты кі.
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