
29 лістапада 2019 г.АБ’ЕКТЫЎ4

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Тым больш што Указ Прэ зі дэн-

та № 327 аб дзяр жаў най пад трым-

цы гра ма дзян пры пра вя дзен ні 

энер га эфек тыў ных ме ра пры ем-

стваў вось-вось увой дзе ў сі лу (у 

снеж ні), і не аб ход на не ад клад на 

вы ра шаць пы тан ні, якія звя за ны 

з прак тыч най рэа лі за цы яй гэ та га

да ку мен та — маг чы ма, і пе ра-

гле дзець Па ста но ву № 324, якая 

да ты чыц ца на бо ру ра бот і кош ту 

квад рат на га мет ра жыл ля.

Агуль ны сход 
і яго мэ ты

Каб пры цяг нуць улас ні каў да 

пла на ван ня і пра вя дзен ня кап ра-

мон ту, за доў га да раз горт ван ня 

бу даў ні ча га га рад ка жы ха рам не-

аб ход на рас ка заць, што мяр ку ец-

ца зра біць пад час ра мон ту згод на 

з вы ні ка мі аб сле да ван ня бу дын ка. 

Фак тыч на ра монт раз горт ва ец ца 

за год да яго фі зіч на га па чат ку, 

кан ста туе Анд рэй РА МАШ КА, на-

чаль нік упраў лен ня жыл лё вай 

гас па дар кі ЖКГ:

— Трэ ба рас каз ваць лю дзям аб 

пе ра ва гах уцяп лен ня і ўста ноў кі ін-

ды ві ду аль ных пры бо раў улі ку цеп-

ла энер гіі. Пра па ноў ваць пра вес ці 

да дат ко выя ра бо ты па цеп ла вой 

ма дэр ні за цыі до ма, каб зра біць 

жыл лё больш кам форт ным і ў бу ду-

чы ні эка но міць на па слу зе ацяп лен-

ня. Звяр таць ува гу спа жыў цоў, што 

дзяр жа ва пра па нуе ім пад трым ку 

ў вы ра шэн ні гэ та га пы тан ня і ар га-

ні за цыі ра бот у цэ лым. У пры ват-

нас ці, аб мяр коў ваць маг чы масць 

пе ра во ду да моў з га за вы мі ка лон-

ка мі і пяч ным ацяп лен нем на элект-

рыч нае аб ста ля ван не.

Пад час агуль на га схо ду мож на 

так са ма вы свет ліць праб ле мы ў 

асоб ных ква тэ рах, якія не ўда ло ся 

знай сці пры аб сле да ван ні до ма: 

вы зна чыць стан бал ко наў, на яў-

насць віль га ці ў па коі або пра мяр-

зан ня сцен ці не аб ход насць за ме-

ны ін жы нер на га аб ста ля ван ня.

— Як па каз вае прак ты ка, гэ-

тыя схо ды, на жаль, не заўж ды 

пра вод зяц ца. Да гра ма дзян не 

да во дзіц ца важ ная ін фар ма цыя, 

у вы ні ку рас це коль касць зва ро-

таў і на ра кан няў, — аба зна чыў на-

чаль нік упраў лен ня. — Не ка то рыя 

кі раў ні кі лі чаць схо ды не па трэб най 

ме рай — што спа жыў цам гэ та не 

трэ ба, і сход толь кі мар нуе час, маў-

ляў, лю дзі або не прый дуць, або не 

вы ка жуць ні я кіх пра па ноў.

На схо дах жы ха рам па він ны па-

ве да міць ін фар ма цыю аб пры ём ных 

днях гра ма дзян, ад нак час та та кія 

пры ёмы ўво гу ле ад сут ні ча юць.

— Вы ні кі схо ду па він ны афарм-

ляц ца пра та ко лам, які ў шэ ра гу ін-

шых да ку мен таў з'яў ля ец ца пад-

ста вай для фар мі ра ван ня за дан няў 

на пра ек та ван не па кап ра мон це і 

ўклю чэн ня ў пра ект да дат ко вых 

ра монт ных ра бот, — пад крэс ліў 

мі ністр.

Аб сле да ван не, 
ін фар ма цыя, да га вор

Не па срэд на пе рад па чат кам 

ра бот за ко нам пра ду гле джа на не 

паз ней чым за 10 дзён пра вес-

ці вы ні ко вы сход са спа жыў ца мі, 

пад час яко га трэ ба прад ста віць 

ад каз на га за пра вя дзен не ра бот 

з бо ку пад рад чы ка, за каз чы ка і 

па ве да міць пра ві ды ра бот, якія 

ўвай шлі ў склад пра ек та з улі кам 

аб сле да ван ня і пра па ноў жы ха роў. 

Не аб ход на так са ма за клю чыць да-

га во ры з людзь мі на пра вя дзен не 

ра бот.

— Час та за мест гэ та га да га во-

ры прос та кі да юць лю дзям у паш-

то выя скры ні. А аб' явы пра сход 

вы веш ва юць на ін фар ма цый ных 

дош ках, дзе яны пра іс ну юць па-

ру дзён, а но выя ні хто да дат ко ва 

не кле іць, — ка мен туе сі ту а цыю 

Анд рэй Ра маш ка. — Вя до ма, пры 

та кой ар га ні за цыі ін фар ма ван ня 

пра сход на яго ні хто не прый дзе. 

А да га во ры бу дуць за клю ча ны ўжо 

пад час ра бот, а то і пе рад уво дам 

бу дын ка ў экс плу а та цыю.

Больш за тра ці ну ўсіх пра ек таў 

па кап ра мон це мае па трэ бу ў да-

пра цоў цы і вяр та ец ца для ўня сен-

ня змен. Гэ та ад бы ва ец ца ў вы ні ку 

ня якас на га аб сле да ван ня да моў 

на пе рад пра ект най ста дыі, лі чыць 

спе цы я ліст:

— Ёсць вы пад кі, ка лі ар га ні-

за цыі, якія пра вод зяць пе рад пра-

ект нае аб сле да ван не, ня пра віль на 

ўказ ва юць ма тэ ры ял сцен, цо ка ля 

і ін шых кан струк тыў ных эле мен таў 

до ма, а так са ма іх геа мет рыч ныя 

па ме ры. Гэ та пры во дзіць да ня пра-

віль на га цеп ла тэх ніч на га раз лі ку, 

вы ба ру ма тэ ры я лаў, вы му ша ных 

да дат ко вых ра бот па ўцяп лен ні і 

тын ка ван ні. Пры нам сі, ёсць вы-

пад кі, ка лі за каз чык вяр та ец ца на 

аб' ект пас ля за вяр шэн ня кап ра-

мон ту, каб спра ек та ваць і за мя ніць 

бал ко ны, якія не бы лі да сле да ва ны 

на па чат ко вай ста дыі.

Жы ха ры час та скар дзяц ца на 

ніз кую якасць вы ка нан ня ра бот 

пад рад ны мі ар га ні за цы я мі. На 

дум ку Анд рэя Ра маш кі, гэ та звя-

за на з не вы ка нан нем за каз чы кам 

сва іх аба вяз каў:

— На працягу ўся го ра мон ту 

за каз чык па ві нен ка ар ды на ваць 

дзе ян ні струк тур і ар га ні за цый, ад 

якіх за ле жыць свое ча со васць вы-

ка нан ня ра бот на аб' ек це, а так-

са ма са чыць за іх якас цю і ажыц-

цяў ляць су вязь з на сель ніц твам. 

Ня якас ныя ра бо ты не пры ма юц ца 

і не аплач ва юц ца, а ўсе дэ фек ты 

па він ны вы праў ляц ца пад час кап-

ра мон ту. Каб жы ха ры маг лі вы ра-

шаць ін ды ві ду аль ныя пы тан ні і не 

за кід ваць зва ро та мі дзярж ор га ны, 

лю дзі па він ны ве даць проз ві шча 

і кан так ты ін жы не ра кап ра мон ту. 

Боль шасць пы тан няў мож на вы-

ра шыць на аб' ек це ў ра бо чым па-

рад ку. Ад нак ні на ад ным аб' ек це 

кап ра мон ту, які мы на ве да лі, ня ма 

звес так ні пра пры ём ныя дні, ні пра 

ад каз ных асоб.

Смец це і кам пе тэн цыі
Вя лі кая і агуль ная праб ле ма 

пад час кап ра мон ту — не маг чы-

масць пад рад чы ка да мо віц ца з 

жы ха ра мі, каб тра піць у ква тэ ру 

для за ме ны ін жы нер ных се так і 

ўзгад нен ня гра фі ка ад клю чэн ня 

ва ды і га зу. Гэ та так са ма вы ні кае 

з дрэн най ар га ні за цыі дыя ло гу са 

спа жыў цом на пе рад пра ект най 

ста дыі. Ра зам з тым пад пі са ны з 

кож ным улас ні кам да га вор на пра-

вя дзен не кап ра мон ту па вы шае 

шан цы ра бот ні каў тра піць у ква тэ-

ры гра ма дзян, бо ён пра ду гледж-

вае двух ба ко вую ад каз насць за 

свое ча со вае пра вя дзен не ра бот.

— Вы клі кае на ра кан ні і стаў лен-

не пад рад чы ка да жы ха роў, ка лі 

ад клю ча ны асноў ныя сет кі га за- і 

во да за бес пя чэн ня, а аль тэр на тыў-

ныя ва ры ян ты не ар га ні за ва ны, на-

прык лад, той жа пад воз ва ды, ка лі 

не аб ход на, — да дае спе цы я ліст. — 

А так са ма тэр мі ны пра вя дзен ня ра-

бот у ква тэ рах, ка лі пас ля за ме-

ны се так тыд ня мі не вы кон ва ец ца 

ад наў лен не ад строй ван ня, а лю дзі 

му сяць жыць лі та раль на ў гра зі.

Праб ле мы ўзні ка юць і з ар га ні-

за цы яй бу даў ні чых га рад коў і пля-

цо вак для за хоў ван ня ма тэ ры я лаў. 

Ча сам яны ля жаць пад ад кры тым 

не бам і ў вы ні ку псу юц ца або не 

пад во зяц ца ў час, што за ма рудж-

вае тэм пы ра бот.

— Бу даў ні чае смец це, не вы ка-

нан не поў на га комп лек су ра бот, 

пра ду гле джа на га да ку мен та цы яй, 

ад сут насць не ка то рых да ку мен таў, 

не аб ход ных для ўво ду аб' ек та ў 

экс плу а та цыю, іг на ра ван не пад-

рад чы кам вы яў ле ных не да хо паў і 

іх лік ві да цыі вя дуць да па ве лі чэн-

ня тэр мі наў бу даў ніц тва і кош ту 

кап ра мон ту, — упэў не ны Анд рэй 

Ра маш ка. — Пры маць у экс плу а -

та цыю бу ды нак мож на толь кі па 

за вяр шэн ні ўсіх ра бот.

Но выя па ды хо ды да ар га ні за цыі 

кап ра мон ту вы му ша юць ра бот ні-

каў мець боль шыя кам пе тэн цыі. 

Гэ та па тра буе да дат ко вай пад рых-

тоў кі і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі.

— Уліч ва ю чы на яў насць праб-

лем ных пы тан няў, а так са ма ча сам 

не ра зу мен не ар га ні за цы я мі са мо га 

пра цэ су кап ра мон ту, на спеў час 

ства рыць асоб ны на ву чаль ны 

курс па па вы шэн ні ква лі фі ка цыі 

ра бот ні каў, — лі чыць на чаль нік 

упраў лен ня.

У гэ тым кі рун ку ўжо зроб ле ны 

пер шыя кро кі. Ство ра ны ме та дыч-

ныя рэ ка мен да цыі па кап ра мон це. 

Рас пра цоў ва юц ца рэ ка мен да цыі 

па пра вя дзен ні энер га эфек тыў ных 

ме ра пры ем стваў, што бу дуць змя-

шчаць у тым лі ку і пы тан ні іх ар га-

ні за цыі ў комп лек се з пра вя дзен-

нем кап ра мон ту, а так са ма больш 

пад ра бяз нае апі сан не ме то ды кі і 

спе цы фі кі ра бо ты з на сель ніц твам, 

у пры ват нас ці ад нос на пра вя дзен-

ня схо даў.

Як ба чым, і жы ха рам, і ка му-

наль ні кам яшчэ не аб ход на ву чыц-

ца ра зу мен ню і вы ка нан ню сва іх 

аба вяз каў. А па куль усе ра зам ча-

ка ем снеж ня і маг чы мас ці ўцяп-

ляць і ма дэр ні за ваць дом пад час 

кап ра мон ту з улі кам усіх па жа дан-

няў жы ха роў.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

УЛАС НІК ЖЫЛ ЛЯ — ГА ЛОЎ НЫ ЗА КАЗ ЧЫК

СЕТ КА ПЛАТ НЫХ ДА РОГ ПА ШЫ РА НА
З 1 снеж ня ўво дзіц ца но вы ўчас так плат ных аў та ма-

біль ных да рог у сіс тэ ме BelToll, па ве да мі лі ў Мі ніс-

тэр стве транс пар ту і ка му ні ка цый.

Но вы этап па шы рэн ня сет кі плат ных да рог пра ду гледж-

вае ўклю чэн не ў сіс тэ му BelToll апош ня га ўчаст ка аў та ма-

біль най да ро гі М-6/Е28 Мінск — Грод на — гра ні ца Рэс пуб лі кі 

Поль шча (Бруз гі) км 133,338 — км 196,424 пас ля за вяр шэн-

ня яе рэ кан струк цыі.

Агуль ная пра цяг ласць сет кі плат ных да рог у Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь скла дзе 1786,098 кі ла мет ра.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КА ЛІ ЗО ЛА ТА НА ПАД ЛО ЗЕ ВА ЛЯ ЕЦ ЦА
Не так даў но да во дзі ла ся пі саць, як падчас свар кі 

жан чы на кі ну ла ў му жа та бу рэт кай. Там, вя до ма, не 

абы шло ся без ця лес ных па шко джан няў, баль ні цы, 

кры мі наль най спра вы. І гэ та ўжо бы ла са праўд ная 

дра ма. У Брэс це ж ся мей ная свар ка на гад ва ла, хут-

чэй, мі зан сцэ ну з ка міч на га спек так ля: раз зла ва ная 

жон ка са рва ла з паль ца за ру чаль ны пярс цё нак і кі-

ну ла яго ў твар му жу.

Каб апі са нае зда ры ла ся без све дак, то, хут чэй за усё, і 

за ста ло ся б у сям'і. Бо ў гіс то рыі той, ві да воч на, абое ра бое. 

Але дзея ад бы ва ла ся за ста лом з чар кай ды сквар кай і ў пры-

сут нас ці гос ця. А той мер ка ваў па-свой му. Ён пад няў пярс-

цё нак з пад ло гі, ні бы з вет лі вас ці, з жа дан ня па ні зіць гра дус 

ся мей на га кі пен ня, ды аку рат нень ка па клаў на сто лік. А ка лі 

сы хо дзіў, пярс цё на чак пры ха піў, маў ляў, ка лі вам не трэ ба... 

Ну і пра даў яго ад ра зу. На на ступ ны дзень уда члі ва му ві зі-

цё ру зноў за ха це ла ся вы піць, і ён зноў пай шоў да зна ё мых, 

у якіх зо ла та на пад ло зе ва ля ец ца. Тыя праз вы свят лен не 

ад но сін пра па жу на ват не за ўва жы лі. Зноў вы пі лі на тра іх, 

госць зноў пры ха піў два за ла тыя ўпры га жэн ні. Ху цень ка іх 

пра даў, гро шы пра піў. Ма быць, ду маў ужо, як трэ ці раз сха-

дзіць у гос ці. Але свар лі выя су жэн цы на рэш це пра цве ра зе лі, 

змі кі ці лі, хто па ква піў ся на іх зо ла та, і па бег лі ў мі лі цыю. Як 

па ве да мі ла стар шы ін спек тар Брэсц ка га аб лас но га УУС 

Аляк санд ра ЗА ХА РА ВА, у да чы нен ні да 31-га до ва га брас-

таў ча ні на рас па ча та кры мі наль ная спра ва за кра дзеж.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ТРАК ТАР ЗА ХРАС У КЮ ВЕ ЦЕ...
Каб яго вы цяг нуць, кі роў ца скраў дру гі

Уве ча ры трак та рыст ад на го з сель гас прад пры ем-

стваў Пін ска га ра ё на на за ма ца ва ным за ім трак та ры 

МТЗ-82.1 збі раў ся з'ез дзіць па аса біс тых спра вах.

Але, ад' ехаў шы не да лё ка ад ма лоч ната вар на га комп-

лек су, муж чы на не спра віў ся з кі ра ван нем і з'е хаў у кю вет. 

Для та го каб вы цяг нуць за храс лы транс парт ны сро дак, ён 

вяр нуў ся на мехд вор і ўзяў ін шы, больш ма гут ны трак тар 

МТЗ-1221. Ка лі муж чы на дру гі раз за ка рот кі час з'я віў ся 

на тэ ры то рыі мехд ва ра і па спра ба ваў вы ехаць на ін шым 

трак та ры, ён быў спы не ны су пра цоў ні кам ахо вы. Вы свет лі-

ла ся, што да зво лу на экс плу а та цыю транс парт ных срод каў 

кі роў ца ў гэ ты дзень не атрым лі ваў, пры гэ тым меў ві да воч-

ныя пры кме ты ал ка голь на га ап'я нен ня, па ве да мі лі ў УУС 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма.

Па фак це ўго ну за ве дзе на кры мі наль ная спра ва, за кі-

ра ван не ў не цвя ро зым ста не муж чы на бу дзе пры цяг ну ты 

да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

ЗГУ БІЎ СТРЭЛЬ БУ З ПА ТРО НА МІ, 
ЗА ПЛЕЧ НІК І ВЕ ЛА СІ ПЕД

Пра гэ тую не звы чай ную гіс то рыю па ве да мі ла ад дзя-

лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС Мінск ага 

абл вы кан ка ма.

У Пу ха віц кім ра ё не ў 57-га до ва га ста ліч на га жы ха ра 

бы ла да ча. Не каль кі  дзён та му ён вы пра віў ся на па ля ван-

не. Узяў ве ла сі пед, стрэль бу, па тран таш з 21 па тро нам і 

за плеч нік, па пра сіў са ба ку ў зна ё ма га і на кі ра ваў ся ў ляс ны 

ма сіў, раз ме шча ны па блі зу вё сак За зер'е і Ка ра ва е ва.

Па ля ван не не за да ло ся — са ба ка ча мусь ці збег, вяр нуў-

шы ся да до му да гас па да ра. За сму ча ны муж чы на вы ра шыў 

пе ра ква лі фі ка вац ца ў грыб ні кі. Свае рэ чы па кі нуў ка ля 

дрэ ва і па глы біў ся ў лес у по шу ках гры боў. Хут ка па ча-

ло цям нець. Праз не ка то ры час гра ма дзя нін за блу дзіў ся і 

вый шаў да пры пын ку па блі зу стан цыі Ні ва. Ён па спра ба ваў 

зноў са ма стой на абый сці ляс ны ма сіў у по шу ках згуб ле ных 

рэ чаў, ад нак знай сці іх не змог. З ра ні цы да ве ча ра пяць 

дзён мін ча нін ха дзіў па ле се, усю ды рас клей ваў аб' явы, а 

за тым звяр нуў ся ў мі лі цыю.

Мі лі цы я не ры па пра сі лі мяс цо вых жы ха роў-па ляў ні чых 

да па маг чы ў по шу ках рэ чаў. Ня гле дзя чы на за ня тасць, тыя 

ад гук ну лі ся. І ўжо праз не каль кі га дзін яны ра зам у ляс ным 

ма сі ве ў ка на ве ад шу ка лі стрэль бу, за плеч нік, па тран таш з 

па тро на мі. А це раз да ро гу на ўскра і не ле су быў зной дзе ны 

і ве ла сі пед. Усё вяр ну лі гас па да ру. Той па дзя ка ваў су пра-

цоў ні кам Пу ха віц ка га РА УС за да па мо гу. Мі лі цы я не ры, у 

сваю чар гу, ад зна чы лі, што зброя з 21 па тро нам не па тра-

пі лі не ў тыя ру кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


