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Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

КА МУ — ГО РА ЧА, 
КА МУ — НЕ ВЕЛЬ МІ

Гро дзен шчы на ўцяп лі ла ся амаль поў нас цю, 
Брэст чы на па ча ла, а Го мель шчы на па куль не

Кан сер ву юц ца фан та ны і ат рак цы ё ны ў пар ках, 

стры гуц ца кус ты і дрэ вы, ацяп лен не ўклю ча на ва 

ўсіх са цы яль ных аб' ек тах, уста но вах ахо вы зда роўя 

і аду ка цыі рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Так кра і на рых ту ец ца 

да зі мы. Толь кі вось аба гра ва юць жыл лё па-роз на-

му. Па звест ках на ўча раш ні дзень амаль поў нас цю 

да мы ацяп лі лі жыл лё ва-ка му наль ныя служ бы Слуц-

ка, Клец ка, Сма ля віч, Стоўб цаў і гас па дар ка Мінск а-

га ра ё на. Цяп ло ў ста лі цы прый шло ўжо больш

як у 70 % ква тэр, у Ма гі лёў скай воб лас ці — у 38 % 

жыл ля, у Мін скай — 32 %, Гро дзен скай — 70 %, Ві-

цеб скай — 22 %, Брэсц кай — 4 %. А вось Го мель ская 

воб ласць да гэ туль не пры ня ла ра шэн не аб па чат ку 

ацяп ляль на га се зо на.

Паш пар ты га тоў нас ці, дро вы і шчэп кі
У цэ лым жыл лё ва-ка му наль ныя аб' ек ты кра і ны га то-

выя да асен не-зі мо ва га ацяп ляль на га се зо на, рас ка за лі 
спе цы я ліс ты. Пад рых тоў ку ка му наль ні каў да яго па пэў-
ных па ра мет рах кант ра ля ва лі што дзён на і што ме сяч на. 
У вы ні ку ма ні то рын гу пра цы мі ніс тэр ствам і ін шы мі ўпаў-
на ва жа ны мі ар га ні за цы я мі вы яў ля лі ся не га тыў ныя фак ты 
пад рых тоў кі, ад нак ця пер мож на кан ста та ваць, што сён ня 
ра бо ты па боль шас ці па каз чы каў вы ка на ны поў нас цю, за-
явіў Ге надзь АКС ЦІ ЛО ВІЧ, прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі:

— Пры нам сі, ка пі таль ны ра монт кат лоў, пра фі лак тыч-
ны ра монт аб ста ля ван ня ка цель ных і цеп ла вых се так, 
пра фі лак тыч ны ра монт сіс тэм ацяп лен ня, пра фі лак тыч ны 
агляд цеп ла пунк таў вы ка на ны на 100 %.

Па не ка то рых па каз чы ках ка му наль ні кі пе ра вы сі лі нор-
му. На прык лад, на 110 % ад ра ман та ва лі сты кі сце на вых 
па нэ ляў і на 102 % — да хі. Па лі ва да зі мы так са ма ёсць. 
Па сло вах прэс-сак ра та ра мі ніс тэр ства, поў нас цю на за па-
 ша ны то пач ны ма зут, пад рых та ва на 1447 ты сяч м3 дроў і 
516 ты сяч м3 шчэ пак.

258 спа жыў цоў цеп ла энер гіі, якія аб слу гоў ва юц ца ЖКГ, 
атры ма лі паш пар ты га тоў нас ці. 3501 паш парт атры ма лі і 
цеп ла кры ні цы, якія аб слу гоў ва юц ца ка му наль ні ка мі.

Аба ро на дрэў і пля цоў кі для сне гу
Рых ту юць да зі мы не толь кі аб' ек ты, але і рас лі ны. Мяр-

ку ец ца ўпа рад ка ваць ка ля 7000 гек та раў тэ ры то рыі. Ліс то-
ту на ву лі цах, буль ва рах і ў скве рах пры бя руць поў нас цю. 
А ў ле са пар ка вых зо нах пад мя та ец ца ад но пра сто ра ка ля 
ўва хо да, у мес цах пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў 
і пя ці мет ро выя па ло сы ўздоўж сце жак. Ас тат няя ліс то та 
за ста ец ца для за ха ван ня бія цэ но зу.

Як доб ра па ха ла дае, мна га лет нія рас лі ны пры кры юць 
хва ё вы мі ла па мі. А ў ліс та па дзе ад не га тыў на га ўплы ву 
бу дуць аба ра няць дрэ вы, што рас туць уз доўж да рог, рас-
ка за ла Ан жа лі ка ПУ ЗАН КО ВА, кі раў нік служ бы па доб-

ра ўпа рад ка ван ні і ўтры ман ні аб' ек таў зя лё най гас па-

дар кі «Мінск зя лён бу да». Ства лы за кры юць спан бон дам, 
а лун кі — ахоў най плён кай. Дзе не аб ход на — па ста вяць 
шчы ты, каб са ля выя рэ аген ты не трап ля лі на рас лі ны.

Як рас ка заў Алег ЛУ КА ШЭН КА, на мес нік ге не раль-

на га ды рэк та ра па ўтры ман ні аб' ек таў доб ра ўпа рад ка-

ван ня прад пры ем ства «Гар ра маў та дар Мін гар вы кан ка-

 ма», прад пры ем ствам на зі му па пя рэд не не аб ход на 
54,8 ты ся чы тон су праць га ла лёд ных ма тэ ры я лаў.

У Гар ра маў та да ры пад рых та ва лі для гэ та га пя соч на-
са ля выя су ме сі на асно ве га лі ту і га лі ту мар кі А. Так са ма 
вы зна чы лі дзе сяць асноў ных і рэ зер во вых пля цо вак для 
ча со ва га скла да ван ня сне гу зі мой. Па збаў ляц ца ад яго 
бу дуць і на сне га пла віль ным пунк це.

— 784 адзін кі спе цы я лі за ва най тэх ні кі для пра цы ўзім ку 
бу дуць га то выя да ра бо ты ўжо 10 каст рыч ні ка, — за пэў ніў 
ён. — Для аба ро ны на сель ніц тва і апе ра тыў на га рэ ага ван-
ня на над звы чай ныя сі ту а цыі, звя за ныя з не спры яль ны мі 
ўмо ва мі на двор'я, дзей ні чае спе цы яль ны план «Пур га».

Іры на СІ ДА РОК.

Вам ад ка жуць кам пе тэнт ныя асо бы
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц-

ца 6 каст рыч ні ка ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан-

ка ме. На пы тан ні жы ха роў кра і ны з 9 да 12 га дзін 

ад ка жуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 
Анд рэй Ана то ле віч КЛЕЦ. Тэл. 8 016 221-31-21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Ба рыс Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222-22-22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-
дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233-12-37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 
Але на Аляк санд раў на БУ БЕН ЧЫК. Тэл. 8 015 273-56-44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Вік-
тар Ула дзі мі ра віч НЕ КРА ШЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250-18-69;

стар шы ня МІНСК АГА аб лса ве та дэ пу та таў На тал ля 
Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ. Тэл. 8 017 500-41-60;

стар шы ня МІНСК АГА гар са ве та дэ пу та таў Ва сіль 
Ва сі ле віч ПА НА СЮК. Тэл. 8 017 222-44-44.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ся род іх — філь тры для ачыст кі
сціс ну тых га заў ад цвёр дых час ціц і 
аэ ра зо ляў на прад пры ем ствах хі міч най і 
наф та га за вай пра мыс ло вас ці, до след-
ны ўзор су пер кан дэ нса та раў на асно-
ве гра фенз мя шчаль на га ма тэ ры я лу 
(гэ тую раз ра бот ку бу дуць пры мя няць 
у элект ра транс пар це), экс перт ная сіс-
тэ ма рэ абі лі та цыі геа ла гіч на га ася род-
дзя, за бру джа на га наф та пра дук та мі.

І зноў пра АЭС...
Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс-

таў, Воль га Пруд ні ка ва за кра ну ла тэ-
му бу ду чых па ста вак элект ра энер гіі 
на знеш нія рын кі. У ця пе раш ні час 
фар мі ру ец ца агуль ны элект ра энер ге-
тыч ны ры нак у рам ках ЕА ЭС, да га вор 
аб ства рэн ні рын ку па ві нен быць пад-
пі са ны да 1 лі пе ня 2019 го да. «Пас ля 
ўво ду атам най стан цыі мы па вя лі чым 
маг чы мас ці свай го экс парт на га па-
тэн цы я лу — як у цэ лым энер ге тыч ная 
га лі на, так і суб' ек ты гас па да ран ня, 
якія па пэў ных кры тэ ры ях бу дуць мець 
маг чы масць вы ха ду на агуль ны элект-
ра энер ге тыч ны ры нак са ю за», — ад-
зна чы ла яна.

Энер ге тык па цвер дзі ла, што пер шы 
энер га блок бу дзе ўве дзе ны да кан ца 
2019 го да. «У ця пе раш ні час бу даў ні-
чыя ра бо ты ідуць ін тэн сіў ны мі тэм па-
мі, за дзей ні ча ны бе ла рус кія і ра сій скія 
ар га ні за цыі», — удак лад ні ла яна. Ідзе 
пад рых тоў ка бе ла рус кай энер га сіс тэ-
мы да ін тэ гра цыі ў яе Бе лА ЭС.

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб дыя ло гу 
з лі тоў скім бо кам па бу даў ніц тве АЭС 
у Аст раў цы, пер шы на мес нік мі ніст-

ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя Ія МАЛ КІ НА 
ад зна чы ла: «Ня гле дзя чы на праб лем-
ныя пы тан ні, ёсць пэў нае ра зу мен не 
на ўзроў ні экс перт най су поль нас ці тых 
пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца. Мы спа-
 дзя ём ся, што бу ду чая ў лю тым 
2019 го да чар го вая се сія На ра ды ба-
коў Кан вен цыі Эс па па ста віць усё-такі 
кроп ку ў гэ тым пы тан ні».

На яе по гляд, на ша кра і на сён ня 
скан цэнт ра ва на ў пер шую чар гу на 
вы ка нан ні рэ ка мен да цый, якія бы лі 
да дзе ны абод вум ба кам у рам ках 
се сіі На ра ды ба коў Кан вен цыі Эс па 
ў 2014 го дзе. Яны раз гля да юц ца ў 
якас ці асноў для да лей ша га двух ба-
ко ва га су пра цоў ніц тва. «У цэ лым ха-
це ла ся б ад зна чыць, што за 2017 год 
і пер шую па ло ву 2018-га ў знач най 
сту пе ні мы пра су ну лі ся па тэ ма ты-
цы ін фар ма ван ня на шых еў ра пей скіх 
ка лег, су се дзяў аб тым пра цэ се, які 
ад бы ва ец ца на пля цоў цы бу даў ніц-

тва Бе лА ЭС», — ад зна чы ла пер шы 
на мес нік мі ніст ра.

Як вя до ма, на ша кра і на і Літ ва ад-
мо ві лі ся ад фар ма ту двух ба ко вых 
пе ра га во раў. Мы пе ра ка на лі ся, што 
пры цяг нен не экс пер таў з бо ку між-
на род ных кам пе тэнт ных ар га ні за цый 
з'яў ля ец ца най больш пра грэ сіў ным і 
пра дук цый ным ме ха ніз мам уза е ма дзе-
ян ня для по шу ку пра грэ су.

Экс пер ты Бе ла ру сі і Літ вы пра цяг ва-
юць су мес ную пра цу па пад рых тоў цы 
пра ек та двух ба ко ва га між ура да ва га 
па гад нен ня па ажыц цяў лен ні Кан-
вен цыі Эс па. «Гэ та двух ба ко вы між-
дзяр жаў ны да га вор, па ім у нас ёсць 
пэў ны пра грэс. Мы пла ну ем да кан ца 
ліс та па да гэ та га го да пра вес ці яшчэ 
ад ну су стрэ чу, якая, як нам зда ец ца, 
да зво ліць па ды сці да ста дыі ўнут ры-
дзяр жаў ных пра цэ дур уз гад нен ня», — 
удак лад ні ла Ія Мал кі на.

Сяр гей КУР КАЧ.

Свой элект ра са ма кат, су пер кан дэ нса тар 
і яшчэ 158 на ву ко вых рас пра цо вак

Да ку мент дня мі пад пі-

саў кі раў нік дзяр жа вы, 

пра што па ве дам ля лі ў 

прэс-служ бе бе ла рус-

ка га лі да ра. У гэ тым ма-

тэ ры я ле мы рас тлу ма-

чым, якія га лоў ныя ін-

стру мен ты і ме ха ніз мы 

азда раў лен ня атры ма лі 

не пла це жаз доль ныя ар-

га ні за цыі. Акра мя та го, 

мы са бра лі мер ка ван ні 

лю дзей, якім трэ ба бу-

дзе не па срэд на пра ца-

ваць з но вым ука зам.

Та кім чы нам, га лоў ныя 
па ста но вы да ку мен та на-
ступ ныя. Па-пер шае, у 
да чы нен ні да не пла це жа-
з доль ных сель гас ар га ні за-
цый не бу дзе пра во дзіц ца 
пра цэ ду ра банк руц тва, ка лі 
пра цэс ужо за пу шча ны, то 
ён спы ня ец ца.

Па-дру гое, фі нан са вае 
азда раў лен не не пла це жа-
з доль ных сель гас ар га ні за-
цый бу дзе ажыц цяў ляц ца ў 
да су до вым па рад ку, у су вя зі 
з чым стар шы ні рай вы кан-
ка маў атрым лі ва юць шы ро-
кія паў на моц твы.

Акра мя та го, най важ ней-
шы мо мант за клю ча ец ца ў 
тым, што ка лі сель гас ар га ні-
за цыя пе рад аец ца ў арэн ду 
або да вер нае кі ра ван не, то 
ра бот ні кі за хоў ва юць пра-
цоў ныя ад но сі ны на асно-

ве ўмоў да га во раў. Гэ та не 
да ты чыц ца толь кі кі раў ні ка, 
яго на мес ні каў і га лоў на га 
бух гал та ра.

На дум ку стар шы ні Баб-

руй ска га ра ён на га вы ка-

наў ча га ка мі тэ та Паў ла 

НАЙ ДЗЁ НА, гэ та ро біц ца 
для пад трым кі ра бот ні каў. 
«Я ду маю, гэ та свое ча со вы 
ўказ. За раз той час, ка лі ўсе 
на зва ныя прэ фе рэн цыі для 
вяс коў цаў, ра бот ні каў гэ-
тых прад пры ем стваў — гэ-
та га ран тыя та го, што яны
не за ста нуц ца без пра цы», — 
ска заў ён.

Так са ма ва ўка зе за ма-
ца ва на па ве лі чэн не ста тут-
на га фон ду гас па дар ча га 
та ва рыст ва ў ме жах су мы 
за па зы ча нас ці, якая ўтва-
ры ла ся, з пе ра да чай ак цый 
(або до ляй у ста тут ным фон-
дзе) ва ўлас насць крэ ды то-
ра. Ан ты кры зіс ны кі раў-

нік ААТ «Два рэц кі» Іван 

ГРЫЦ КЕ ВІЧ рас тлу ма чыў 
сэнс та ко га ме ха ніз ма:

«Я так ра зу мею, ка лі, на-
прык лад, вы пус ціць да дат-
ко выя ак цыі на су му за па-
зы ча нас ці, то аў та ма тыч на 
гас па дар ка не бу дзе банк-
ру там, та му што ка э фі цы ент 
нар ма лі зу ец ца і за па зы ча-
нас ці як та кой ужо не бу дзе, 
па коль кі за яе вы пус ці лі ак-
цыі, якія атры маў крэ ды тор.
Па сут нас ці, доў гу ня ма, 

а крэ ды тор ста но віц ца ак цы я-
 не рам», — рас тлу ма чыў 
спе цы я ліст.

Ён да даў, што гэ та асаб-
лі ва ак ту аль на для тых гас-
па да рак, якія зна хо дзяц ца 
ў банк руц тве, ад нак ма юць 
аба рот ныя срод кі. У та кім 
вы пад ку крэ ды тор бу дзе 
ўпэў не ны ў тым, што атры-
мае свае ды ві дэн ды.

Яшчэ ў да ку мен це іс нуе 
да во лі не звы чай ная за ах-
воч валь ная ме ра: ка лі кі-
раў нік па спя хо ва вы кон вае 
біз нес-план, Прэ зі дэнт мо-
жа сва ім ра шэн нем бяз вы-
плат на пе ра даць яму ак цыі 
ар га ні за цыі ў коль кас ці не 
больш за 25 % плюс ад на 
ак цыя (до ля ў па ме ры не 
больш за 25,01 % ста тут на-
га фон ду).

З гэ тай на го ды Іван Грыц-
ке віч пад крэс ліў: тут га вор ка 
ідзе не пра ан ты кры зіс на га 
кі раў ні ка, а ме на ві та пра кі-
раў ні ка прад пры ем ства. Тут 
жа ўзні кае пы тан не: ця пер у 
не ка то рых прад пры ем ствах, 
якія зна хо дзяц ца ў пра цэ ду-
ры банк руц тва, прос та ня ма 
ды рэк та ра, а ан ты кры зіс ны 
кі раў нік не мо жа прэ тэн да-
ваць на ак цыі. Хто та ды ў 
вы пад ку пос пе ху атры мае 
ўзна га ро ду? Спе цы я ліст 
ска заў, што гэ ты ас пект, 
на пэў на, ста не зра зу ме лы 

пас ля та го, як указ пач не рэ-
аль на пра ца ваць.

Яшчэ ад ну асаб лі васць 
ука за ад зна чыў пер шы 

на мес нік стар шы ні — на-

чаль нік упраў лен ня сель-

скай гас па дар кі і хар ча-

ван ня Ваў ка выс ка га ра ён-

на га вы ка наў ча га ка мі тэ та 

Дзміт рый ЗА ХАР ЧУК:

«Да ец ца маг чы масць кі-
раў ні ку прад пры ем ства па-
чаць з чыс та га ліс та. Ука зам 
пра ду гле джа на ад тэр мі ноў-
ка ўсіх пла ця жоў на тры га-
ды, а так са ма рас тэр мі ноў ка 
на пяць га доў усіх на яў ных 
даў гоў, якія бы лі да та го. 
Уво гу ле, усё да во лі пры-
маль на».

Да рэ чы, пры гэ тым пра-
цэнт ная стаў ка па крэ ды тах 
мо жа быць зні жа на да 1,5 % 
га да вых.

На яго дум ку, да ку мент — 
доб ры, але тут са мае
га лоў нае пы тан не за клю-
ча ец ца ў пад бо ры кад раў. 
«Ка лі трап ляе прад пры ем-
ства пад дзе ян не гэ та га 
ўка за, то па ві нен прый сці 
ўпэў не ны і гра мат ны ча ла-
век, які ра зу мее спе цы фі ку 
ця пе раш няй сі ту а цыі. Бо за 
тры га ды рэ аль на пад няць 
прад пры ем ства на вель мі 
вы со кі ўзро вень», — па дзя-
ліў ся ўлас ным мер ка ван нем 
спе цы я ліст.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Пад ра бяз насціПад ра бяз насці  

«ЗА ТРЫ ГА ДЫ РЭ АЛЬ НА ПАД НЯЦЬ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА 
НА ВЕЛЬ МІ ВЫ СО КІ ЎЗРО ВЕНЬ»

Што дае Указ № 399 
«Аб фі нан са вым азда раў лен ні сель ска гас па дар чых ар га ні за цый»?
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