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НЕЛЬ ГА АБ НЯЦЬ 
НЕ АБ ДЫМ НАЕ

Сён ня на жыл лё ва-ка му-

наль ную сфе ру ўскла дзе ны 

шмат лі кія функ цыі. Яны раз-

на стай ныя і шмат гран ныя. У 

пер шую чар гу — гэ та цеп ла за-

бес пя чэн не жыл лё ва га фон ду і 

юры дыч ных асоб. У агуль ным 

аб' ёме вы твор час ці цяп ло зай-

мае 85—90 пра цэн таў. Акра мя 

та го, прад пры ем ства зай ма ец-

ца аб слу гоў ван нем і ра мон там 

да рог, жы лых да моў, у тым лі ку 

бя гу чым і ка пі таль ным, ву ліч-

ным асвят лен нем, доб ра ўпа-

рад ка ван нем, азе ля нен нем, 

збо рам цвёр дых ка му наль-

ных ад хо даў і дру гас ных ма-

тэ рыяль ных рэ сур саў. Апош-

ня му кі рун ку сён ня ад да ец ца 

най больш знач ная ўва га.

Праб ле мы ў сфе ры ЖКГ 

на за па шва лі ся яшчэ з са вец кіх 

ча соў. Асноў ныя — доб ра ўпа-

рад ка ван не, ра монт жыл лё ва га 

фон ду і аб слу гоў ван не да рож-

най сет кі. Гэ та га лаў ны боль не 

толь кі Сма ля віц ка га ра ё на, але 

і Мін скай воб лас ці, кра і ны.

— Мы ра зу ме ем, што гэ тыя 

па слу гі фар мі ру юць імідж ра ё-

на, ула ды, ка му наль ні каў, — лі-

чыць Аляк сандр Ак ся но віч. — 

Мы пра ана лі за ва лі скар гі, за яў кі 

на шых жы ха роў, вы лу чы лі пер-

ша чар го выя мо ман ты, ас пек ты 

сва ёй дзей нас ці. Прый шлі да 

вы сно вы, што нель га рас пы-

ляц ца, нель га аб няць не аб дым-

нае. Перш за ўсё не аб ход на 

за крыць мі ні маль ныя ба за выя 

праб ле мы, каб у лю дзей у ква-

тэ ры эле мен тар на не пра мяр за-

ла сця на, не пра ця каў дах над 

га ла вой. Ла тан не дзі рак — гэ та 

не вы хад з сі ту а цыі. Да ра мон-

ту кож на га праб лем на га до ма 

па ды хо дзім комп лекс на, так бы 

мо віць, з са ма га ні зу да вер ху, 

мя ня ем сіс тэ мы во да за бес пя-

чэн ня, ацяп лен ня, да хі, вок ны. 

Пры жа дан ні жыль цоў і пры іх 

до ле вым удзе ле мо жам пра вес-

ці цеп ла вую рэ абі лі та цыю до ма, 

ад ра ман та ваць пад' езд. Вя до-

ма, пры зго дзе на пра вя дзен-

не ра бот усіх жы ха роў. Але, як 

свед чыць прак ты ка, не заў сё-

ды атрым лі ва ец ца са браць 

не аб ход ную коль касць ах вот-

ных. На бя гу чы ра монт жыл-

фон ду сён ня нам па тра бу ец ца 

550 ты сяч руб лёў, на ка пі таль ны 

ра монт — 1300 ты сяч руб лёў. 

Уся го ж за пла на ва на ад ра ман-

та ваць 9,5 ты ся чы квад рат ных 

мет раў.

Па ра шэн ні Мі набл вы кан-

ка ма ву лі цы на се ле ных пунк-

таў, якія ра ней аб слу гоў ва лі 

да рож ныя служ бы, пе ра да дзе-

ны на ба ланс жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі. Ка лі Сма-

ля віц кая ЖКГ утрым лі ва ла 

150 кі ла мет раў да рог, то сён-

ня з'я ві ла ся да дат ко ва яшчэ 

230 кі ла мет раў ву ліц у на се ле-

ных пунк тах. Пры чым фі нан са-

ван не на гэ тыя мэ ты за ста ло-

ся на ра ней шым уз роў ні.

ЦЯП ЛО 
З МІ НІ МАЛЬ НЫ МІ 
ВЫ ДАТ КА МІ

Сён ня ёсць да ру чэн не кі раў-

ні ка дзяр жа вы ў перс пек ты ве 

прый сці да мі ні маль-

на га са бе-

кош ту 

па слуг цеп ла за бес пя чэн ня, 

кан крэт на — 80 руб лёў за гі га-

ка ло рыю. Гэ та да во лі скла да на, 

та му што фі нан са выя вы дат кі 

па він ны быць знач ны мі. Ця пер 

мож на эка но міць шля хам за ме-

ны ка цель няў на больш эфек-

тыў ныя і ў той жа час мен шай 

ма гут нас ці. Спра ва ў тым, што 

дзесь ці змян ша ец ца коль касць 

спа жыў цоў і спа жы ван ня. На-

прык лад, пас ля пра вя дзен ня 

цеп ла вой рэ абі лі та цыі бу дын-

каў, пра клад кі но вай цеп ла сет кі 

рас ход ацяп лен ня змян ша ец ца, 

ад па дае па трэ ба ў праз мер най 

ма гут нас ці ка цель няў.

— Па ра лель на пе ра хо дзім 

на мяс цо выя ві ды па лі ва: дро-

вы, шчэп кі, торф. Па трох ка-

цель нях рас пра ца ва на тэх ні ка-

эка на міч нае аб грун та ван не на 

іх рэ кан струк цыю і пе ра вод на 

элект ра энер гію, — дзе ліц ца пла-

на мі на перс пек ты ву Аляк сандр 

Ак ся но віч. — Ёсць у нас і больш 

гла баль ныя пра ек ты. У пры ват-

нас ці, бу даў ніц тва но вай кам бі на-

ва най ка цель ні на шчэп ках і га зе 

пла ну ец ца ў па сёл ку Ак цябр скі. 

У ста дыі рас пра цоў кі кры ні цы яе 

фі нан са ван ня. Па ча ло ся пра ек-

та ван не ка цель ні ў За ба лоц ці на 

мяс цо вых ві дах па лі ва, на ступ ны 

крок — бу даў ніц тва ка цель ні з 

вы ка ры стан нем элект ра энер гіі. 

У па чат ку го да ў Кры вой Бя ро зе 

ўвя лі ка цель ню на фрэ зер ным 

тор фе, і на 

дадзе-

ны мо мант ідзе рэ кан струк цыя 

ка цель ні ў Зя лё ным Ба ры, якая 

бу дзе пра ца ваць так са ма на 

тор фе. На тэ ры то рыі ра ё на ёсць 

тор фа прад пры ем ства, якое па-

стаў ляе нам сы ра ві ну. У су фі нан-

са ван ні бу даў ніц тва азна ча ных 

вы шэй ка цель няў пры мае ўдзел 

Мі ніс тэр ства энер ге ты кі. Па ра-

лель на пра цу ем над пы тан ня мі 

рэ кан струк цыі цеп ла вых вуз лоў 

і сіс тэм рэ гу ля ван ня ў жыл лё вым 

фон дзе. Акра мя та го, да дат ко-

ва рас пра цоў ва ем пра ек ты пя ці 

ка цель няў на перс пек ты ву. Пра-

цу ем на апя рэ джан не па дзей: 

маг чы ма, у бу ду чы ні з'я віц ца фі-

нан са ван не, а ў нас ужо бу дзе 

га то вая да ку мен та цыя.

АД ХО ДЫ 
Ў ДА ХО ДЫ

Знач ная ўва га ад да ец ца 

збо ру цвёр дых ка му наль ных 

ад хо даў і зда бы чы з іх дру гас-

ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў. 

У Сма ля ві чах бу ду ец ца дру-

гая чар га па лі го на для гэ-

тых мэт. Па коль кі па лі гон 

зна хо дзіц ца па блі зу ад аэ-

ра пор та, для бяс пе кі пра-

ду гледж ва ец ца ўста ноў ка 

сіс тэм ад пуж ван ня пту шак 

су мес на з Ін сты ту там заа-

ло гіі На цы я наль най ака дэ-

міі на вук. Гэ ты аб' ект да-

зво ліць больш якас на пра-

во дзіць пры ём ку ад хо даў, 

сар та ваць іх. «Сён ня мы 

вы му ша ны раз мяр коў ваць 

па то кі па мі ні-па лі го нах. 

Але іх не аб ход на за кры ваць 

на огул, — тлу ма чыць Аляк-

сандр Ак ся но віч. — Гэ та ад но 

з па тра ба ван няў Мі ніс тэр ства 

пры род ных рэ сур саў і аховы на-

вакольнага асяроддзя ў част цы 

ра бо ты з бы та вы мі ад хо да мі.

У мэ тах за крыц ця мі ні-па лі-

го наў рас пра цоў ва юц ца пра ек-

ты па іх рэ куль ты ва цыі. Акра мя 

та го, су мес на з мяс цо вы мі ор-

га на мі ўла ды прад пры ем ства 

пра цуе па ўлад ка ван ні да дат-

ко вых кан тэй нер ных пля цо вак 

і за куп цы кан тэй не раў для раз-

дзель на га збо ру смец ця, над 

тым, дзе раз мяс ціць лі ніі сар-

та ван ня і пра са ван ня: на па лі-

го не або по бач з ім. Га лоў нае, 

каб бы ло зруч на і кам пакт на, 

як ка жуць, усё пад ру кой.

КА МУ НАЛЬ НІ КІ ФАР МІ РУ ЮЦЬ КА МУ НАЛЬ НІ КІ ФАР МІ РУ ЮЦЬ 
НЕ ТОЛЬ КІ СВОЙ ІМІДЖ, АЛЕ І ІМІДЖ РА Ё НА,
лі чыць ды рэк тар КУП «Сма ля віц кая ЖКГ»

прый сці да мі ні маль-

на га са бе-

кош ту 

дадзе-
,

та ва

го не

каб 

як ка

Кі раў нік ка лек ты ву 
Сма ля віц кай ЖКГ 

Аляк сандр АК СЯ НО ВІЧ. КАД РЫ ВЫ РА ША ЮЦЬ МНО ГАЕ
На прад пры ем стве на поў ную ма гут насць функ цы я нуе 

адзі ная дыс пет чар ская служ ба з ка рот кім ну ма рам 115 з 

вы ка ры стан нем пра грам на га за бес пя чэн ня ка му наль на га 

ўні тар на га прад пры ем ства «Цэнтр ін фар ма цый ных тэх на ло-

гій Мін гар вы кан ка ма». Ство ра на яна 1 сту дзе ня 2019 го да. 

Яе мэ та — мак сі маль на ак тыў на і апе ра тыў на рэ ага ваць на 

зва ро ты гра ма дзян у сфе ры жыл лё ва-ка му наль най гас па-

дар кі, ажыц цяў ляць кант роль за пры няц цем мер па лік ві да цыі 

праб лем, вы ра шаць пы тан ні, звя за ныя з уз нік нен нем скла да-

ных ава рый ных сі ту а цый. У за да чы гэ тай служ бы ўва хо дзіць 

так са ма за бес пя чэн не якас на га да ве дач на-ін фар ма цый на га 

аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, ка ар ды на цыя дзе ян няў з па-

стаў шчы ка мі ка му наль ных па слуг, ства рэн не праз рыс тас ці 

і па вы шэн не ўзроў ню аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Сма ля ві ч 

і Сма ля віц ка га ра ё на ў сфе ры ЖКГ.

— Спа жыў цы на шых па слуг звяр та юц ца з роз ны мі пы-

тан ня мі. У ка гось ці тэм пе ра ту ра ў ква тэ ры не ад па вя дае 

нор мам, у не ка га кран ця чэ, у ін ша га ка на лі за цыя за бі ла ся. 

Мы пе рад аём усе за яў кі ад па вед ным служ бам, ава рый най 

бры га дзе, імк нём ся рэ ага ваць свое ча со ва на ўсе зван кі, — 

ка жа дзя жур ны дыс пет чар Ве ра Ру ба на ва. Да рэ чы, Ве ра 

Ана то леў на пра цуе на ад ным мес цы ўжо дзе сяць га доў.

А сам ды рэк тар толь кі паў го да як узна ча ліў ка лек тыў. Як 

ка жуць, ге не ра ла ро біць сві та. Та му Аляк сандр Ула дзі мі ра-

віч шмат ува гі аддае пад бо ру пра фе сій ных кад раў, друж най 

ка ман ды. «Сён ня гэ та пы тан не ну мар адзін, — пры зна ец ца 

ён. — І тут ёсць свае скла да нас ці. Сма ля віц кі ра ён — спе-

цы фіч ны. З ад на го бо ку, бліз касць да ста лі цы дае пэўныя 

пе ра ва гі. З ін ша га, Мінск пры цяг вае мо ладзь боль шы мі 

за роб ка мі. Ды і ў на шым ра ё не так са ма ёсць пры ват ныя 

прад пры ем ствы, якія пра па ноў ва юць доб рую зар пла ту. 

На прык лад, «Сма ля ві чы-Брой лер».

Але, як ка жуць, не пра цай адзі най жы ве ча ла век. Утры-

маць кад ры мож на не толь кі да стой най за ра бот най пла тай, 

але і доб ры мі ўмо ва мі пра цы і ад па чын ку. Гэ та вы дат на 

ра зу мее кі раў ніц тва ЖКГ.

— У нас пра во дзіц ца шмат куль тур ных, па зна валь-

ных, спар тыў ных ме ра пры ем стваў. Ня даў на на кі на сту дыі 

«Ка мен ка» прай шоў Дзень зда роўя, дзе са бра ла ся ка ля 

70 ра бот ні каў са сва і мі сем' я мі, дзець мі. Увесь дзень яны 

спа бор ні ча лі па лы жах, па бія тло не, да ртсе, ка та лі ся з го-

рак. На кі на сту дыі як раз зды маў ся фільм, та му і ту ды тра пі-

лі. Куль тур нае жыц цё б'е ў нас кры ні цай, — лі чыць на мес нік 

ды рэк та ра па ідэа ла гіч най ра бо це Анд рэй Скля рэн ка.

Сфе ру жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі не лае 

хі ба што са мы ля ні вы. У до ме пра па ла свят ло — 

ві на ва ты элект рык, у кра не ня ма ва ды — гэ та ві на 

сле са ра-сантэхніка. Са праў ды, апош нім ча сам 

спа жыў цы па слуг ста лі больш па тра ба валь ны мі, 

пры вык лі да кам фор ту. І на ват дро бяз ная 

праб ле ма, якую не скла да на вы ра шыць, ста но віц ца 

по ва дам да не за да во ле нас ці. Ра зам з тым ні хто 

са спа жыў цоў не зда гад ва ец ца, коль кі ча ла ве чай 

пра цы, на ма ган няў укла дзе на ў тое, каб у на шых 

да мах бы ло ўтуль на. Аляк сандр АК СЯ НО ВІЧ 

лі та раль на паў го да як пры зна ча ны ды рэк та рам 

ка му наль на га ўні тар на га прад пры ем ства 

«Сма ля віц кая жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар ка». 

Пры су стрэ чы Аляк сандр Ула дзі мі ра віч пад аў ся 

мне шчы рым, ад кры тым ча ла ве кам, доб рым 

гас па дар ні кам, які ве дае, як вы ра шаць праб ле мы, 

ва ло дае якас ця мі лі да ра.

Но вая ка цель ная ўчаст ка «Кры вая бя ро за», па бу да ва ная сма ля віц кім ААТ «ПМК-72».

Стар шы зме ны Іван ЛА БА НОК.

Вы твор чае па мяш кан не 
но вай ка цель най.

Ман таж но ва га аб ста ля ван ня ў ка цель ні Сма ля ві ч. На пя рэд нім пла не — ман таж нік 
Ана толь МІХ НЮК, на чаль нік ка цель ні Мі ка лай ЗА ДРУЦ КІ, звар шчык Ана толь ДРА ГУ ЛЕН КА.

У дыс пет чар скай ЖКГ. На мес нік на чаль ні ка па ідэа ла гіч най 
ра бо це Андрэй СКЛЯ РЭН КА і дыс пет чар Ве ра РУ БА НА ВА.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, Але на ДАЎ ЖА НОК.  

Фота Яў гена ПЯ СЕЦ КАГА.

УНП 600017378.


