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Па за ле тась мы пі са лі пра праб ле му 
жы ха роў аг ра га рад ка Вас ход 
у Ма гі лёў скім ра ё не, якія скар дзі лі ся 
на якасць піт ной ва ды. «У ёй так шмат 
жа ле за, што на ват да ра гія філь тры 
вы хо дзяць са строю», — пі саў у сва ім ліс це 
ў рэ дак цыю абу ра ны чы тач. 
Пас ля та го як бы ла па бу да ва на стан цыя 
абез жа лез ван ня, скар гі скон чы лі ся. 
Ча го не ска жаш пра ін шыя на се ле ныя 
пунк ты, дзе з якас цю ва ды ха пае 
праб лем. Па звест ках аб' яд нан ня ЖКГ 
Ма гі лёў скай воб лас ці, іх на Ма гі лёў шчы не 
больш за 700. Асноў ныя на ра кан ні — 
вы со кае ўтры ман не жа ле за 
і не ад па вед насць па ар га на леп тыч ных 
па ра мет рах. Па са мых сціп лых пад лі ках, 
на бу даў ніц тва ад ной не вя ліч кай 
стан цыі па трэб на 150—200 ты сяч руб лёў. 
Дзе ўзяць срод кі?

Спа дзя ван ні толь кі на крэ ды ты
— Абл вы кан кам рэ гу ляр на шле за пы-

ты ў Мі ніс тэр ства ЖКГ, але гэ та пы тан не 
за ста ец ца ад кры тым, — ка жа на чаль нік 
ад дзе ла аб' яд нан ня Анд рэй НЕ СЦЕ-
РАЎ. — На прык лад, пад пра гра май «Чыс тая 
ва да» дзяр жаў най пра гра мы «Кам форт нае 
жыл лё і спры яль нае ася род дзе» на 2016—
2020 га ды пра ду гледж ва ла ся на ле та вы-
дзя лен не 4 міль ё наў 745 ты сяч руб лёў з 
рэс пуб лі кан ска га і столь кі ж з мяс цо вых 
бюд жэ таў. Але ў кант роль ных па каз чы ках 
Мі ніс тэр ства фі нан саў на на ступ ны год гэ-
тыя су мы ўжо не пра гля да юц ца.

На сён ня вост ра ста іць пы тан не па чыс-
тай ва дзе ў Ма гі лёў скім, Баб руй скім, Го-
рац кім, Клі ма віц кім, Кры чаў скім, Хо цім-
скім, Асі по віц кім ра ё нах і ў Бы ха ве.

Шмат спа дзя ван няў ус кла да ец ца на 
чар го вы за ём Су свет на га бан ка ў ме жах 
пра ек та раз віц ця сіс тэм во да за бес пя чэн ня 
і во да ад вя дзен ня. Але ад но з яго па тра ба-
ван няў — на яў насць пра ект на-каш та рыс-
най да ку мен та цыі. І не заў сё ды зна хо дзяц-
ца гро шы, каб зра біць яе апе ра тыў на. І та-
ды тэр мі ны ўво ду за па тра ба ва ных аб' ек таў 
ад кла да юц ца на не вя до мую перс пек ты ву. 
На прык лад, аб лво да ка на лу, які яшчэ па-

за ле тась па чаў пра ца ваць над пра ек там 
се так і збу да ван няў, уклю ча ю чы стан цыю 
абез жа лез ван ня, во да за бо ра Паў ноч ны, 
толь кі на пра ект на-каш та рыс ную да ку мен-
та цыю спат рэ бі ла ся 200 ты сяч руб лёў. Спе-
цы я ліс ты ка жуць, што пра цэс пра ек та ван-
ня вель мі за ма рудж вае шэ раг умоў нас цяў 
у вы гля дзе кон кур саў, пра цэ дур за ку пак, 
упа рад ка ван не зя мель ных ад но сін і гэ так 
да лей.

У Ма гі лёў скім ра ё не за бюд жэт ныя 
срод кі сет кі і збу да ван ні во да за бес пя чэн-
ня бы лі па бу да ва ны ў вёс ках Баб ро ві чы, 
Су ма ро ка ва і Сень ка ва, за раз бу даў ніц тва 
пра цяг ва ец ца ўжо за крэ ды ты Су свет на га 
бан ка. Да дат ко ва за кошт срод каў кан са лі-
да ва на га бюд жэ ту абл вы кан кам вы ра шае 
пы тан не за бес пя чэн ня чыс тай ва дой на се-
ле ных пунк таў Да шкаў ка, Су ха ры, Ні кі ці ні-
чы-аэ ра порт, Ка дзі на, Мас ток, Вен да раж, 
да моў у ра ё не Са лта наў ска га до ма-ін тэр-
на та. Ёсць спа дзя ван ні, што сё ле та ра бо ты 
бу дуць вы ка на ны.

Тру ба пра вод за мест стан цыі
Бу да ваць стан цыю абез жа лез ван ня ў 

кож най вёс цы зу сім не аба вяз ко ва, ка жуць 
ка му наль ні кі і пры вод зяць пры кла ды, як 
гэ та вы ра ша ец ца за кошт да лу чэн ня сіс тэм 
ка му наль на га во да за бес пя чэн ня ад на го 
на се ле на га пунк та да сіс тэм дру го га, дзе 
на ра кан няў на якасць ва ды ня ма. Яск ра-
вы прык лад — вёс ка Ку пё лы Ма гі лёў ска га 
ра ё на, дзе гар во да ка нал па бу да ваў за свае 
срод кі 200 мет раў во да пра во да і даў маг-
чы масць жы ха рам піць чыс тую ва ду.

— Нам гэ та каш та ва ла 33 ты ся чы руб лёў 
улас ных срод каў, — удак лад ніў га лоў ны 
ін жы нер Аляк сандр ПА ЛА ГІН.

Жы ха ры вё сак Пры сна, Жу каў ка, Са фі еў-
ка, Но вае Па шка ва і не ка то рых ін шых на се-
ле ных пунк таў Ма гі лёў ска га ра ё на на пра-
ця гу не каль кіх га доў шлюць гнеў ныя ліс ты 
ў роз ныя ін стан цыі, скар дзяц ца, што ў іх не 
ва да, а атру та. Упраў лен не ка пі таль на га бу-
даў ніц тва Ма гі лёў ска га ра ё на за раз пла нуе 
за кошт мэ та вых срод каў па пра віць ста но-
ві шча ў гэ тых на се ле ных пунк тах па тым жа 

прын цы пе, як і ў Ку пё лах, — да лу чыць да 
Ма гі лё ва з яго тру ба пра во да мі.

Але пра цэс за бес пя чэн ня на сель ніц тва 
чыс тай ва дой вель мі ма руд ны: па куль шу-
ка юць гро шы, каб па бу да ваць ад ну стан-
цыю, дру гая ўжо мае па трэ бу ў ма дэр ні-
за цыі. Знош ва юц ца і ас тат нія скла даль ні кі 
пра цэ су во да за бес пя чэн ня — свід ра ві ны, 
тру бы і ін шае аб ста ля ван не, ад ра бо ты 
яко га так са ма за ле жыць якасць ва ды. Бо і 
на гэ та так са ма па трэб ны срод кі.

На 1 жніў ня ся рэд ні знос се так во да за-
бес пя чэн ня скла даў ад 36 % у Ма гі лё ве да 
86 % — у Хо цім скім ра ё не. Знос па сет ках 
во да ад вя дзен ня (ка на лі за цыі) пры клад на 
та кі ж — ад 32,8 % у Бя лы ніц кім ра ё не да 
88 % — у Хо цім скім.

Пра ект сва і мі сі ла мі
Шэ раг аб' ек таў вод на-ка на лі за цый най 

гас па дар кі з-за іх не на леж на га тэх ніч на га 
ста ну і ад сут нас ці да стат ко вых срод каў на 
ра монт і ма дэр ні за цыю ў воб лас ці на огул 
не функ цы я ну юць. Як, на прык лад, стан цыя 
абез жа лез ван ня ў аг ра га рад ку Ці ма на ва 
Клі ма віц ка га ра ё на. Ра ён нае прад пры ем-
ства «Ка му наль нік» ро біць усё маг чы мае, 
каб ста бі лі за ваць аб ста ноў ку.

— Мы правялі пе рад пра ект ныя ра бо ты 
і за раз ро бім пра ект на бу даў ніц тва но вай 
стан цыі абез жа лез ван ня, — ка жа га лоў-
ны ін жы нер прад пры ем ства Дзміт-
рый СУДЗІ ЛОЎ СКІ. — Яны нам абы шлі ся 
ў больш чым 17 ты сяч руб лёў. Плюс яшчэ 
140 ты сяч спат рэ біц ца на бу даў ніц тва но-
вай стан цыі. Тая стан цыя, якая бы ла па-
бу да ва на ў кан цы 80-х — па чат ку 90-х, не 
спраў ля ла ся з ачыст кай ва ды ад жа ле за. 
Яна ўзво дзі ла ся ра зам з па сёл кам, які пры-
зна чаў ся для пе ра ся лен цаў з на се ле ных 
пунк таў, па цяр пе лых ад ава рыі на ЧА ЭС. 
Пяць га доў та му ра бо та стан цыі бы ла пры-
пы не на ў су вя зі з поў ным яе зно сам. Мы 
не ад на ра зо ва па да ва лі за яў ку на ўдзел у 
пра гра ме «Чыс тая ва да», але срод кі так і 
не па сту пі лі. Аг ра га ра док перс пек тыў ны, 
коль касць жы ха роў скла дае 1700 ча ла век. 

Але ва да псуе ўсю кар ці ну. Утры ман не жа-
ле за ў ёй ка ля 2 мі лі гра маў на ку біч ны дэ-
цы метр пры нор ме 0,3.

Дзміт рый Су дзі лоў скі ка жа, што та кое 
кры тыч нае ста но ві шча не толь кі па Ці ма-
на ве. З 55 асноў ных і рэ зер во вых ар тэ зі-
ян скіх свід ра він, якія ёсць у ра ё не, толь-
кі ча ты ры да юць якас ную ва ду. Ра ё ну на 
сён няш ні дзень не аб ход ны 16 (!) стан цый 
абез жа лез ван ня. І гро шай на гэ та ня ма. 
Усе спа дзя ван ні на крэ ды ты, у тым лі ку 
Су свет на га бан ка. Га лоў ны ін жы нер ка жа, 
што як толь кі пра ект па Ці ма наў скай стан-
цыі бу дзе зроб ле ны цал кам, яны пач нуць 
рас пра цоў ваць на ступ ны.

Ва да на кант ро лі
Як лі чаць у КДК Ма гі лёў скай воб лас ці, 

які ана лі за ваў ста но ві шча спраў у гэ тай 
сфе ры, на сён няш ні дзень 199 на се ле ных 
пунк таў воб лас ці ма юць вост рую па трэ бу 
ў бу даў ніц тве ўста но вак па абез жа лез-
ван ні.

— У 25 з іх утры ман не жа ле за ў ва дзе 
скла дае звыш трох мі лі гра маў на ку біч ны 
дэ цы метр. У Ма гі лёў скім ра ё не та кіх 14 на-
се ле ных пунк таў, у Асі по віц кім — 3, у Клі-
чаў скім, Крас на поль скім, Баб руй скім — па 
2, у Дры бін скім і Кры чаў скім — па 1, — удак-
лад няе Дзміт рый ЗА ХА РАЎ, на чаль нік 
упраў лен ня кант ро лю за ра бо тай га лін 
гас па дар кі Ка мі тэ та дзярж кант ро лю 
Ма гі лёў скай воб лас ці.

На 1 сту дзе ня, па звест ках КДК Ма гі лёў-
скай воб лас ці, з 1864 ар тэ зі ян скіх свід ра він 
у цэнт ра лі за ва ным во да за бес пя чэн ні ЖКГ 
бы лі за дзей ні ча ны 1472, з іх 1170 ад пра ца-
ва лі нар ма тыў ны тэр мін служ бы, у тым лі ку 
двой чы — 681! Акра мя таго, 112 ар тэ зі ян скіх 
свід ра він па тра бу юць ка пі таль на га ра мон-
ту. Па пры клад ных ацэн ках на гэ та не аб-
ход на больш за 6 міль ё наў руб лёў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПІЦЬ ЦІ НЕ?

 ТОЛЬ КІ ЛІЧ БЫ

На ба лан се сіс тэ мы ЖКГ воб лас ці на 
1 сту дзе ня зна хо дзі ла ся 1864 ар тэ зі ян-
скія свід ра ві ны, 91 стан цыя абез жа лез-
ван ня, 214 ачы шчаль ных збу да ван няў 
ка на лі за цыі, 350 ка на лі за цый ных пом-
па вых стан цый, 6414,2 кі ла мет ра во да-
пра вод ных і 2344,4 кі ла мет ра ка на лі за-
цый ных се так, ка ля 11 ты сяч кры ніц не-
цэнт ра лі за ва на га во да за бес пя чэн ня.

 ЦІ КА ВА

Па не ка то рых звест ках, па вы ша нае 
ўтры ман не жа ле за ў ва дзе — ад на з 
асноў ных пры чын бія аб рас тан ня во да-
пра вод ных труб. Па вод ле да сле да ван-
няў, пры чы най слі зі, якая ўтва ра ец ца 
на злу чаль ных і сты ка вых эле мен тах 
тру ба пра во да, з'яў ля юц ца жа ле за бак-
тэ рыі. З ця гам ча су бія аб рас тан ні здоль-
ныя пры вес ці да па шко джан ня і ка ро зіі 
во да пра вод най ар ма ту ры.

 ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ

Па вы ша ная кан цэнт ра цыя жа ле-
за ў ва дзе ад чу ва ец ца па сцяг ну тас ці 
і су ха сці ску ры пас ля ку пан ня. Існуюць 
мер ка ван ні, што гэ ты хі міч ны эле мент 
з'яў ля ец ца так са ма ад ной з пры чын 
раз віц ця дэр ма ты таў, алер гіч ных рэ ак-
цый, за хвор ван няў пе ча ні і ны рак. Ёсць 
звест кі, што пе ра вы шэн не ГДК жа ле за 
ў ва дзе спры яе па ве лі чэн ню ры зы кі ін-
фарк таў і па шко джан няў тка нак пры 
ін суль тах.

Як у Ма гі лёў скай воб лас ці 
вы ра ша юць праб ле му 

па вы шэн ня 
якас ці во да за бес пя чэн ня

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов в д. Завидичи и д. Дворище Лепельского сельсовета Лепельского района Витебской области
Организатор: Лепельский сельский исполнительный комитет

Лот

Месторасположение 

земельного участка, 
его площадь и кадастровый номер

Целевое назначение земельного участка Условия и ограничения 

Расходы 
по подготовке 

и изготовлению 
документации

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб. (10 %)

1

Деревня Завидичи, У16 Лепельский сельсовет, 
Лепельский район, Витебская область, 
Республика Беларусь, площадь 0,2487, 

кадастровый номер 222782504701000077

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, земельный 
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него, сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме), 
без изменения целевого назначения

Водоохранная зона водного объекта 
(озеро Лепельское) (0,2487 га);

Охранная зона электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт (0,0024 га)

1958,78 4000,00 400,00

2

Деревня Завидичи, Лепельский сельсовет, 
Лепельский район, Витебская область, 

Республика Беларусь,  площадь 0,2400 га, 
кадастровый номер 222782006601000049

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, земельный 
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него, сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме), 
без изменения целевого назначения

Водоохранная зона водного объекта вне 
прибрежных полос (озеро Лепельское) 

(0,2400 га)
340,17 3500,00 350,00

3

Деревня Дворище, Лепельский сельсовет, 
Лепельский район, Витебская область, 

Республика Беларусь,  площадь 0,1479 га, 
кадастровый номер 222782004101000052

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код 1 09 02, земельный 
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него, сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме), 
без изменения целевого назначения

Водоохранная зона водного объекта 
(озеро Долгое) (0,1479 га)

360,17 3800,00 380,00

1. Аукцион состоится 2 октября 2018 года в 14.30 по адресу: Витебская область, г. Лепель, ул. Партизан-
ская, д. 10.

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики от 26.03.2008 года № 462.

3. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская обл., г. Лепель, ул. Партизанская, д. 10. Последний день приема заявлений 
28 сентября 2018 года.

4. Для участия в аукционе необходимо предоставить копию документа, содержащего идентификационные сведе-
ния, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверен-
ность, а также предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии платежных документов, 
подтверждающих уплату задатка. К участию допускаются граждане РБ, подавшие заявление установленной формы, 
внесшие задаток в размере 10 % от начальной цены. 

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на расчетный счет BY58AKBB36003190700710000000, 
код банка AKBBBY2X, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 300039191 

 Получатель Лепельский сельский исполнительный комитет.

5. Не допускается начало торгов и продажа земельного участка по начальной цене.

6. Аукцион по лоту состоится при наличии не менее двух участников.

7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необхо-
димой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, расходы на публикацию в средствах массовой информации.

8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельно-кадастровой до-
кументацией и земельным участком на местности.

9. Имеется возможность подключения всех земельных участков к инженерным коммуникациям (электроснабжение) 
и имеются подъездные дороги. 

Контактные телефоны: 8 (02132) – 6-06-36; 8 (033) – 6144440.


