
ЗНА КА ВЫЯ АБ' ЕК ТЫ

Гэ тай хві лі ны ў Асі по ві чах ча ка-
юць, на пэў на, усе. Го рад да стат ко ва 
спар тыў ны, ад па вед ныя аб' ек ты не 
пус ту юць, а па куль адзі ны на ўвесь 
рай цэнтр ба сейн за гру жа ны пад 
за вяз ку. ФАК да зво ліць зняць гра-
дус на пру жан ня. Ча каць за ста ло ся 
ня доў га. Да рэ чы, спар тыў ны аб' ект 
з'я віў ся дзя ку ю чы парт нёр ству мяс-
цо ва га рай вы кан ка ма з Газп ра мам: 
кам па нія на 80 % фі нан са ва ла бу даў-
ніц тва. Сваю до лю ў та кі важ ны для 
на сель ніц тва аб' ект унёс і Ма гі лёў скі 
абл вы кан кам. У су вя зі з тым, што 
пра ект быў пе ра гле джа ны і з'я ві лі-
ся не ка то рыя змя нен ні, бу даў ніц тва 
па да ра жа ла на міль ён руб лёў. За-
раз гэ та су ма па сту пі ла і ўнут ра ныя 
ра бо ты пра цяг ва юц ца. «Пла ну ем да 
кан ца ве рас ня за кон чыць», — ап ты-
міс тыч на ка жа ды рэк тар асі по віц-
ка га прад пры ем ства «Во да ка нал» 
Дзміт рый БЕ ЛЫ.

Афі цый на Во да ка нал у та кім вы-

гля дзе, які ён за раз ёсць, з бу даў ні чым 

ухі лам, ар га ні за ва ны ў 2006 го дзе. Да 

гэ та га ён пе ра жыў шмат роз ных рэ ар-

га ні за цый.

Са цы яль ныя аб' ек ты, уз ве дзе ныя 

прад пры ем ствам, ста лі ўпры га жэн нем 

Асі по віч.

Са мі спе цы я ліс ты на конт сва ёй бу-

даў ні чай спе цы фі кі жар ту юць, што быў 

пе ры яд, ка лі іх прад пры ем ства лі чы ла-

ся ўні каль ным у гэ тым сэн се не толь кі 

ў маш та бах воб лас ці, але і, на пэў на, 

рэс пуб лі кі.

— У са мы пік бу даў ніц тва, 2011—2013 

га ды, коль касць бу даў ні коў у на шай ар-

га ні за цыі да хо дзі ла на ват да 200 ча ла-

век, — ка жа ды рэк тар. — Мы бы лі ген-

пад рад чы ка мі (цяпер гэ та пра ва ўсту пі лі 

ін шым) бу даў ніц тва тэ ра пеў тыч на га кор-

пу са ў Асі по ві чах на 100 лож каў. Вель мі 

вя лі кі аб' ект, тры пус ка выя комп лек сы. 

Два з іх па бу да ва ны на мі і ўжо па спя хо-

ва функ цы я ну юць. За раз за вяр ша юц ца 

ра бо ты на трэ цім. Мак сі маль на аб' ект 

фі нан су ец ца два апош нія га ды, а на огул 

бу даў ніц тва вя дзец ца з 2010-га.

ЧЫС ТАЯ ВА ДА
У Асі по ві чах збі ра юц ца ў най блі жэй-

шы час іс тот на па вы сіць якасць піт ной 
ва ды.

— У нас ўся го тры стан цыі абез-

жа лез ван ня на ра ён, — удак лад няе 

ды рэк тар. — І гэ та пры тым, што мы 

аб слу гоў ва ем 35 на се ле ных пунк таў і 

го рад. Асі по віц кая стан цыя за бяс печ вае 

го рад на 42 % чыс тай ва дой ад агуль-

на га аб' ёму.

Цяпер прад пры ем ства імк нец ца 
тра піць у пра гра му Су свет на га бан ка, 
з да па мо гай яко га пла нуе па леп шыць 
спра вы ў гэ тым кі рун ку. Па-пер шае, гэ та 
дасць маг чы масць па бу да ваць стан цыю 
абез жа лез ван ня на во да за бо ры «Паў-
ноч ны», што да зво ліць за бяс пе чыць чыс-
тай ва дой го рад на ўсе 100 %. Па-дру гое, 
уз вес ці ачы шчаль ныя збу да ван ні ў па-
сёл ку Ялі за ва — пас ля рай цэнт ра гэ та 
са мы буй ны на се ле ны пункт у ра ё не. Па-
трэ цяе, зра біць ка пі таль ны ра монт ка на-
лі за цый на га са ма цёч на га ка лек та ра ў 
го ра дзе. На ім ужо ад бы лі ся дзве буй ныя 
ава рыі — сі ту а цыя вель мі кры тыч ная. 
Па-чац вёр тае, зра біць на ачы шчаль ных 
збу да ван нях рэ кан струк цыю з уста ноў-
кай аб ста ля ван ня для аза на ван ня сцё-
каў, каб вы клю чыць лю бую маг чы масць 
скід ван ня не ачы шча ных вод у ра ку.

Трэ ба ад даць на леж нае асі по віц ка му 

Во да ка на лу: якасць піт ной ва ды тут на 

асаб лі вым кант ро лі. Пры прад пры ем-

стве пра цуе ана лі тыч ная ла ба ра то рыя, 

якая пра во дзіць яе ана ліз па ўсіх кры-

ні цах — цэнт ра лі за ва ных і не цэнт ра лі-

за ва ных. На ба лан се прад пры ем ства 

зна хо дзіц ца яшчэ і 200 шах та вых ка-

ло дзе жаў, якія пе рад алі сель-Са ве ты. 

Плюс ла ба ра то рыя пра во дзіць што дзён-

ны кант роль па сту па ю чых і ачы шча ных 

сцё ка вых вод.

— Не ўсе прад пры ем ствы во да пра-
вод на-ка на лі за цый най гас па дар кі мо-
гуць па хва ліц ца та кой ла ба ра то ры яй, — 
пад крэс лі вае ды рэк тар. — Ка лі б у нас 
яе не бы ло, нам бы прый шло ся най маць 
ста рон нюю ар га ні за цыю і што дзён на 
пла ціць гро шы за па слу гі.

ЗРА БІ ЛІ РЭ ВІ ЗІЮ
За пе ры яд свай го іс на ван ня прад-

пры ем ства пра вя ло шмат ра бот па за-
ме не аб ста ля ван ня на ачы шчаль ных 
збу да ван нях, стан цыі пе ра пам поў ван ня 
сцё каў і га лоў най КПС го ра да. Пра цяг-
ва ец ца пе ра асна шчэн не на не ка то рых 
ін шых аб' ек тах. Усё не аб ход нае для 
гэ та га ўжо за куп ле на. Спе цы я ліс та мі 
пра ве дзе ны дас ка на лы ана ліз уся го та-
го, што пе ра шка джае пра ца ваць больш 
плён на. Узяць, на прык лад, цэх жа ле за-
бе тон ных вы ра баў. Ён быў за ду ма ны 
для за бес пя чэн ня сва іх па трэб у та кой 
пра дук цыі і рэа лі за цыі яе ін шым юры-
дыч ным і фі зіч ным асо бам.

— За раз мы пе ра гле дзе лі па ды хо-
ды да яго ра бо ты і спа дзя ем ся мець з 
гэ та га пры бы так, — удак лад няе ды-
рэк тар. — Ле там на жа ле за бе тон ныя 
вы ра бы по пыт ёсць заў сё ды, а вось 
зі мой пра цэс за па воль ва ец ца. Бу дзем 
пе ра во дзіць лю дзей на ін шыя ўчаст кі 
ра бо ты і гэ тым па пя рэдж ваць стра ты.

Вы ра ша на ад мо віц ца ад дрэ ва ап ра-

цоў ча га цэ ха, па коль кі куп ляць дош кі ў 

мяс цо вым ляс га се ўсё ж та кі тан ней. Бу-

дзе так са ма пе ра гле джа ны транс парт ны 

парк. На бор тэх ні кі, уліч ва ю чы, што тут 

пра цуе бу даў ні чы ўчас так, знач на боль-

шы, чым у ін шых ана ла гіч ных прад пры-

ем ствах, — 70 адзі нак з пры чэ па мі.

ЗНІ ЖА ЕМ ЗА ТРА ТЫ І ЎКА РА НЯ ЕМ 
СУ ЧАС НЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ

Су час ныя тэх на ло гіі да юць маг-
чы масць зра біць пра цу ляг чэй шай і 
ап ты мі за ваць вы твор часць. Па за ле-
тась на ка на лі за цый ных пом па вых 

стан цы ях прад пры ем ствам бы ла 
зроб ле на дыс пет ча ры за цыя. Дзя ку-
ю чы гэ та му ста ла маг чы ма хут чэй 
рэ ага ваць на не га тыў ныя сі ту а цыі. 
Уста ноў ле на аў та ма ты за ва ная сіс тэ-
ма кі ра ван ня во да за бо ра мі. У пла нах 
пры бу даў ніц тве но вай стан цыі абез-
жа лез ван ня ў Асі по ві чах аў та ма ты за-
ваць усю сіс тэ му во да за бес пя чэн ня 
го ра да.

Пры ака зан ні па слуг, экс плу а та цыі, 
бу даў ніц тве на прад пры ем стве руп на 
пад ліч ва юць, дзе і як мож на зні зіць за-
тра ты.

— Стан цыя абез жа лез ван ня, якую 
мы за пус ці лі ў 2015 го дзе, па пра ек-
це пер ша па чат ко ва «каш та ва ла» 
13 міль яр даў руб лёў ста ры мі гра шы ма, 
а мы па бу да ва лі за дзевяць, — пры во-
дзіць прык лад Дзміт рый Бе лы. — Зні-
жэн ня да бі лі ся за кошт ап ты мі за цыі 
і ка рэк ці роў кі пра ект ных ра шэн няў. 
Вы клю чы лі шмат ча го ліш ня га, што ні-
як не паў плы ва ла на ра бо ту стан цыі. 
Плюс бу ду ем гас па дар чым спо са бам. 
За апош нія тры га ды па бу да ва лі так-
са ма ча ты ры кі ла мет ры во да пра во даў 
цэнт раль ных ву ліч ных се так і ка ля 1,5 
кі ла мет ра ка на лі за цыі.

ДЛЯ АД НАЎ ЛЕН НЯ СІЛ
Уліч ва ю чы, што пра ца цяж кая і на-

пру жа ная, на прад пры ем стве ства ры лі 

вы дат ныя ўмо вы для ад наў лен ня сіл 

сва ім ра бот ні кам. Пры Во да ка на ле 

функ цы я нуе фіз куль тур на-азда раў-

лен чы комп лекс, дзе ёсць трэ на жор-

ная за ла, аб ста ля ван не для гуль ні ў 

на столь ны тэ ніс, ду ша выя, біль ярд ная, 

па кой для ад па чын ку. Пас ля спар тыў-

ных за ня ткаў быц цам зноў на свет на-

ра дзіў ся. На пэў на, та му на прад пры ем-

стве пра цуе так шмат ап ты міс таў. Да 

цяж кас цяў тут ста вяц ца як да ча со вай 

пе ра шко ды, якую трэ ба пе ра адо лець і 

ру хац ца як ма га хут чэй на пе рад.

Асі по віц кае УКП «ЖКГ» 
пра цуе над ства рэн нем 
«вёс кі бу ду ча га» і ўка ра няе 
су час ныя тэх на ло гіі.

Сён ня пы тан ні эка но міі ў кра і не 
ў цэнт ры ўва гі. Асаб лі ва што да ты-
чыц ца ка му наль ных па слуг. Ну хто з 
нас зі мой не вой каў ад ліч баў за цеп-
ла энер гію? Па сут нас ці, яны вель мі 
доб ра ха рак та ры зу юць стан цеп ла-
гас па дар кі асоб на га па стаў шчы ка 
гэ тай па слу гі. Ка лі ён па кла па ціў ся, 
каб сіс тэ ма пра ца ва ла менш страт-
на, та ды і су мы для спа жыў ца больш 
пры ем ныя. Ва ўпраў лен ні ЖКГ Ма-
гі лёў ска га абл вы кан ка ма пра Асі по-
віц кае УКП ад зы ва юц ца як аб ад ным 
з най леп шых. Вось і за раз яны пра-
па ну юць адзін з пра грэ сіў ных на сён-
няш ні дзень спо са баў вы ра бу цеп ла-
вой энер гіі — на шчэп ках з па да чай 
па лі ва ў аў та ма тыч ным рэ жы ме і 
дыс пет ча ры за цы яй. Та кіх ка цель-
ных у воб лас ці па куль адзін кі.

СА МІ 
РАС ПРА ЦА ВА ЛІ, 
СА МІ ЗРА БІ ЛІ

Рэ кан струк цыя ка цель най аг ра-
га рад ка Вяз зе з за ме най га за вых 
кат лоў на кат лы, якія бу дуць пра-
ца ваць на мяс цо вых ві дах па лі ва, 
у раз га ры. Ужо зман ці ра ва на прак-
тыч на ўсё асноў нае ка цель нае аб-
ста ля ван не.

— Да 1 каст рыч ні ка, спа дзя ём-
ся, на ла дзім па да чу па лі ва на гэ тай 
ка цель най, — дзе ліц ца пла на мі на-
чаль нік вы твор ча-тэх ніч на га ад дзе-
ла УКП «ЖКГ» Тац ця на БЫ ЛІ НА. — 

Яна бу дзе ад бы вац ца аў та ма тыч на 
без удзе лу пер са на лу. Гэ та ро біц ца з 
мэ тай зні жэн ня са бе кош ту адной гі га-
ка ло рыі. Пры ра бо це на га зе яе кошт 
скла дае 160 руб лёў, а пры ра бо це на 
шчэп ках у аў та ма тыч ным рэ жы ме пла-
ну ец ца, што бу дзе каш та ваць 92 руб-
лі. Эка но мія атрым лі ва ец ца за кошт 
ад сут нас ці аб слу го ва га пер са на лу. 
Бо за ра бот ная пла та ў агуль ным аб'-
ёме за трат скла дае ад 15 да 20 %.

Да рэ чы, увесь гэ ты пра ект ад 
па чат ку да кан ца зроб ле ны ў сце-
нах УКП. Су раз моў ні ца дэ ман струе 
тоў стыя па пкі з чар ця жа мі і раз лі-
ка мі. Гэ та пра ект на-каш та рыс ная 
да ку мен та цыя, рас пра ца ва ная сва і -
мі спе цы я ліс та мі. Усё, на чым мож-
на сэ ка но міць, тут улі ча на. Рэ кан-
струк цыя так са ма вя дзец ца менш 
за трат ным шля хам — гас па дар чым 
спо са бам.

— Пры бу даў ніц тве та кім чы-

нам эка но мія бюд жэт ных срод каў 

скла дае 20—30 %, — удак лад няе 

на чаль нік ад дзе ла. — Ёсць, праў-

да, не ка то рыя цяж кас ці з фі нан-

са ван нем. У ад роз нен не ад пад-

рад на га спо са бу мы пра цу ем без 

гра шо вых па ступ лен няў і не мо жам 

браць аван сы на на быц цё ма тэ ры-

я лаў. Ра бо ты вя дуц ца вы ключ на за 

ўлас ныя срод кі. Толь кі праз ме сяц 

мы ма ем маг чы масць іх за браць. 
Але мы ўсё роў на ў вый гры шы. На 

но вай ка цель най аб слу го ва га пер-
са на лу спат рэ біц ца мі ні мум.

Сё ле та но вая блоч на-мо дуль ная 
ка цель ная з'я віц ца і на ба зе шко лы 
ў аг ра га рад ку Да ра га на ва. Мо дуль 
бу дзе пра ца ваць на пе ле тах, так са-
ма ў аў та ма тыч ным рэ жы ме і з дыс-
пет ча ры за цы яй.

— Усё ро біц ца з мэ тай зні жэн ня 
са бе кош ту, — удак лад няе Тац ця на 
Бы лі на. — На жаль, на пе ле тах сэ ка-
но міць так, як на шчэп ках, не атры-
ма ец ца. Іх пры хо дзіц ца на бы ваць па 
да стат ко ва вы со кай ца не. Але на ват 
з улі кам іх да ра га віз ны та кі ва ры янт 
най больш эка ном ны.

На гэ тай ка цель най так са ма мож-
на бу дзе сэ ка но міць на аб слу го вым 
пер са на ле. Пра ца ваць на ёй бу дзе 
сле сар, які аб слу гоў вае яшчэ ад ну 
да ра га наў скую ка цель ную.

РА БО ТА Ў НО ВЫМ 
ФАР МА ЦЕ

Ра ней Асі по віц кае УКП «ЖКГ» 
бы ло вы ключ на цеп ла энер ге тыч ным 
прад пры ем ствам, але з 2016 го да да 
яго да лу чы лі шмат ін шых. У вы ні ку 
прад пры ем ства ця пер ад каз вае за 
бя гу чы і ка пі таль ны ра монт жыл фон-
ду, тэх ніч нае аб слу гоў ван не, вы ваз 
цвёр дых ка му наль ных ад хо даў, збор 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў 
і шмат што ін шае. На яго ба лан се 
зна хо дзяц ца мо гіл кі, па лі гон ЦКА. 
Ёсць на ват дзве ры ту аль ныя кра мы 
і ўчас так па вы ра бе вян коў.

Пас ля рэ ар га ні за цыі ў прад пры-
ем ства з'я ві ла ся маг чы масць аказ-
ваць да дат ко выя плат ныя па слу гі. 
Іх тут цэ лы спіс, па чы на ю чы ад за ме-
ны ба та рэй, вок наў, дзвя рэй, за кан ч-
ва ю чы афар боў кай, элект ры кай. 
Для юры дыч ных асоб вы кон ва юц ца 
сан тэх ніч ныя, элект ра ман таж ныя, 
пра ект ныя і ра монт на-бу даў ні чыя 
ра бо ты. УКП сён ня пра па ноў вае гас-
ці ніч ныя па слу гі, вы раб ляе акон ныя 
бло кі, аб слу гоў вае ву ліч на-да рож-
ную сет ку.

— Ляг чэй ска заць, ча го мы не 
ро бім, — усмі ха ец ца на чаль нік 
пла на ва-эка на міч на га ад дзе ла 
Тац ця на СА ФОН ЦА ВА. — Акра-
мя во да за бес пя чэн ня, зда ец ца, 
усё. Як той ка заў, лю бы кап рыз — 
за ва шы гро шы. На шы па слу гі на 
не каль кі ліс тоў рас пі са ны. Мы і 
са мі сэ ка но мі лі на па слу гах, якіх 
ра ней у нас не бы ло, і мы іх за каз-
ва лі. Пра цу ем з поў най са ма ад-
да чай. Рэн та бель насць ад ра бо ты 
прад пры ем ства за паў го да скла ла 
6,9 % (ле тась бы ла 5,9). Але да-
ход ная част ка ўсё роў на па куль 
вы му шае жа даць леп ша га. Пры-
бы так пры но сіць толь кі цеп ла вая 
энер гія. Што да ты чыц ца ас тат ня-
га, ра бо ты да во дзіц ца вы кон ваць 
за ўлас ныя срод кі. А іх на ўсё не 
ха пае. Ба лю чым пы тан нем за ста-
юц ца да ро гі. Але прад пры ем ства 
што дзён на пра цуе над пы тан нем 
па зні жэн ні за трат.

На сён няш ні дзень ся рэд ня спі сач-
ная коль касць пра цу ю чых ва УКП 
«ЖКГ» скла дае 739 ча ла век. У па-
раў на нні з мі ну лым го дам іх ста ла 
ме ней на 36 ча ла век. Тая ж аў та-
ма ты за ва ная ка цель ная да зва ляе 
па мен шыць коль касць аб слу го ва га 
пер са на лу на 5-6 ра бот ні каў. Ап-
ты мі за цыя ад бы ва ец ца га лоў ным 
чы нам з-за сы хо ду на ад па чы нак 
пен сі я не раў.

Адзін са спо са баў зні жэн ня 

страт — за ме на цеп ла вых се так. 

Што год атрым лі ва ец ца за мя ніць 

4 % тру ба пра во да ад яго агуль-

най пра цяг лас ці. Гэ та пры клад на 

5-6 кі ла мет раў на год. На па ча так 

жніў ня ў Асі по ві чах бы ло за ме не на 

ка ля 2 кі ла мет раў цеп ла вых се так, 

яшчэ 1,5 кі ла мет ра зна хо дзі лі ся ў 

ста дыі за ме ны. У пла нах прад пры-

ем ства да кан ца го да да сяг нуць 

за па вет най ліч бы — зні зіць цеп-

ла выя стра ты да 11 %.

АК ЦЭНТ 
НА ДОБ РА-

 ЎПА РАД КА ВАН НЕ
Сён ня част ка ра бот ні каў УКП 

пра цуе ў па сёл ку Та тар ка, дзе 

ства ра ец ца так зва ная вёс ка бу-

ду ча га. На пры да ма вых тэ ры то-

ры ях улад коў ва юц ца пе ша ход ныя 

да рож кі і пра ез ды, пры во дзіц ца ў 

на леж ны стан ву ліч нае аб ста ля-

ван не, уста наў лі ва юц ца дзі ця чыя 

гуль ня выя ат рак цы ё ны — іх ку пі лі 

за срод кі, пра ду гле джа ныя аб лас-

ной пра гра май. Фар бу юц ца фа са-

ды да моў, ро бяц ца ад мост кі — па-

сё лак пры га жэе на ва чах.

— Ра бо ты вя дуц ца з чэр ве ня і 

пад піль ным кант ро лем мяс цо вай 

ула ды, — удак лад няе на мес нік 

ды рэк та ра УКП «ЖКГ» Мі ха іл 

БЕ ЛЫ. — Раз на ме сяц у Та тар-

цы пра вод зяц ца на ра ды з удзе лам 

прад стаў ні коў ра ён най і аб лас ной 

ула ды. Вы каз ва юц ца за ўва гі, ка-

рэк ту ец ца пра цоў ны пра цэс. Гэ та 

вель мі важ ны для нас аб' ект і ад-

каз ны, бо пра ца ваць на ка рысць 

сва ёй ма лой ра дзі мы заў сё ды пры-

ем на. Пас ля Та тар кі возь мем ся на-

во дзіць па ра дак у па сёл ку Ялі за ва. 

Гэ та два на се ле ныя пунк ты, якія 

ма юць вя лі кую гіс то рыю і ады гры-

ва юць у жыц ці Асі по віц ка га краю 

вель мі важ ную ро лю.

«ВО ДА КА НАЛ», ЯКІ ПА БУ ДА ВАЎ... 
АЗДА РАЎ ЛЕН ЧЫ КОМП ЛЕКС

Доб ра ўпа рад ка ван не 
для прад пры ем ства — не апош няя тэ ма. 

Вось та кі, уя ві це са бе, па ра докс. Асі по віц кае прад пры ем ства, 
якое зай ма ец ца во да за бес пя чэн нем і во да ад вя дзен нем, 
вы сту пае яшчэ і як бу даў ні чая ар га ні за цыя. Пры чым са мая 
буй ная ў ра ё не. За раз вось за вяр ша юц ца ра бо ты на фіз куль-
тур на-азда раў лен чым комп лек се з ба сей нам і эле мен та мі 
аква пар ка па ву лі цы Юбі лей най. Пла ну ец ца, што да кан ца го да 
ФАК бу дзе ўве дзе ны ў экс плу а та цыю.

ФАК пла ну ец ца здаць ужо сё ле та. 

НА КА РЫСЦЬ МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ

Кі раў нік прад пры ем ства 
Дзміт рый КУ ЛА КОЎ СКІ.

Тац ця на БЫ ЛІ НА дэ ман струе 
пра ект на-каш та рыс ную да ку мен та цыю 

на су час ную ка цель ную. 
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