
Яшчэ ў кан цы мі ну ла га го да 
на па ся джэн ні Са ве та па ўза е ма дзе ян ні 
ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, 
пры све ча ным праб ле мам 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ да ру чыў ста ран на 
вы ву чыць усе бо ле выя пунк ты, звя за ныя 
з за бес пя чэн нем жы ха роў кра і ны якас най 
піт ной ва дой. За раз ідзе да пра цоў ка 
па пра вак у За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб піт ным во да за бес пя чэн ні», які быў 
пры ня ты яшчэ ў 1999 го дзе і па тра буе 
ка рэк ці роў кі з улі кам па тра ба ван няў 
ча су і сі ту а цыі, якая скла ла ся ў вод най 
гас па дар цы кра і ны.

Спе цы я ліс ты спа дзя юц ца, што но вае 
за ка на даў ства дасць маг чы масць вы ра-
шыць най больш вост рыя праб ле мы, якія 
на спе лі ў сіс тэ ме за бес пя чэн ня на сель ніц-
тва якас най піт ной ва дой.

Пра ект за ко на ча кае па праў кі
Па сло вах стар шы ні Па ста ян най ка-

мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 

па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 

Аляк санд ра ПА ПКО ВА, бы ла пра ве дзе на 
вя лі кая ра бо та па да пра цоў цы пра ек та за-
ко на «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 
у не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па пы тан нях піт но га во да за бес пя чэн ня». 

З улі кам глы бо ка га вы ву чэн ня най больш 
ураз лі вых мес цаў сіс тэ мы во да за бес пя чэн-
ня ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны пра ект за ко на 
бу дзе прад стаў ле ны са знач ны мі зме на мі.

На прык лад, у но вым за ка на даў стве 
бу дзе пра ду гле джа на маг чы масць бу-
даў ніц тва ву ліч ных се так піт но га во да за-
бес пя чэн ня для жыл лё ва га фон ду з пры-
цяг нен нем срод каў гра ма дзян.

Так са ма пра па ну ец ца ўста на віць аб ме-
жа ван ні для бу даў ніц тва пра мыс ло вы мі 
прад пры ем ства мі ве да мас ных во да за-
бор ных збу да ван няў, ка лі ў іс ну ю-
чых сіс тэм во да за бес пя чэн ня ёсць 
тэх ніч ныя маг чы мас ці для іх аб-
слу гоў ван ня.

З
А БЕС ПЯ ЧЭН НЕ сель ска га на сель ніц тва ад па вед най 
ганд лё вай інф ра струк ту рай доў гі час з'яў ля ец ца 
скла да ным пы тан нем, якое спра бу юць вы ра шыць 
у мно гіх ра ё нах кра і ны. У ад ных — квіт нее 
спа жыў ка а пе ра цыя, у ін шых на зме ну дзяр жаў ным 

сет кам пры хо дзяць пры ват ні кі. Пе рад ты мі і ін шы мі ста іць 

скла да ная за да ча па за бес пя чэн ні вы со кай якас ці аб слу гоў ван ня 
і пад тры ман ня шы ро ка га асар ты мен ту та ва раў. У сель скай 
мяс цо вас ці гэ та до сыць праб ле ма тыч на, бо па куп ная 
здоль насць там ні жэй шая, ды і та ва ра аба рот 
знач на мен шы, чым у го ра дзе, а пра дук ты лю дзям 
па трэб ныя. Дык што ж ра біць?
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