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Менш ча су — 
больш гро шай

Ка лі вы свет ліц ца, што но-

ва ўвя дзен ні пра цу юць дак-

лад на і вы гад на для на сель-

ніц тва і жыл лё ва-ка му наль-

най гас па дар кі ў цэ лым, то 

гэ ты во пыт трэ ба бу дзе рас-

паў сюдж ваць на ўсю краі  ну, 

лі чыць Анд рэй РА МАШ КА, 

на чаль нік упраў лен ня 

жыл лё вай гас па дар кі Мі-

ніс тэр ства жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі.

ЖЭУ № 4 — пад рад чык 

па ака зан ні па слуг па са ні-

тар ным утры ман ні да па мож-

ных па мяш кан няў жы лых 

да моў і пры да ма вых тэ ры-

то рый, які вый граў пра ва 

на ака зан не гэ тай па слу гі 

на элект рон ных тар гах.

Ра бо чыя тут па дзе ле ны 

на бры га ды, за які мі за ма ца-

ва ны пэў ныя аб' ёмы ра бот. 

Тры бры га ды зай ма юц ца 

да па мож ны мі тэ ры то ры я мі 

ў да мах і тры — пры да ма-

вы мі пло шча мі. Праз змя-

нен не пе ры я дыч нас ці ўбор кі 

на што дзён нае пад мя тан не 

ўруч ную пер шых па вер хаў, 

ад ну су хую ўбор ку пы ла со-

сам і ад ну віль гот ную раз на 

ме сяц уся го пад' ез да коль-

касць ра бо чых па мен ша ла з 

17 да 12 ча ла век (амаль на 

30 %). Пры гэ тым іх за роб кі 

па вя лі чы лі ся — 650 руб лёў 

і больш за мест 450.

— У па раў на нні з руч ной 

убор кай нор мы ча су ра бот 

з пы ла со сам зні зі лі ся на 

5—10 % у за леж нас ці ад 

коль кас ці па вер хаў і аб ста-

ля ван ня до ма, а эка но міяй 

фон ду ра бо ча га ча су та кім 

чы нам скла ла ў ся рэд нім 

8,5 %, — за ўва жы ла Але на 

КА ЛЯ ГА, на мес нік ды рэк-

та ра па доб ра ўпа рад ка ван-

ні і са ні тар ным утры ман ні 

жыл лё ва га фон ду КУП 

«Жыл лё вая ка му наль ная 

гас па дар ка За вод ска га ра-

ё на г. Мін ска». — Жы ха ры 

пра но вы прын цып убор кі ве-

да юць і ста вяц ца да яго ста-

ноў ча. Коль касць зва ро таў у 

служ бу 115 на конт бру ду ў 

пад' ез дах амаль знік ла.

Прын цып ра бо ты ў бры га-

дзе на ступ ны: адзін пы ла со-

сіць, двое мы юць, яшчэ два 

за мя та юць пер шыя па вер-

хі. Праў да, у за леж нас ці ад 

коль кас ці па вер хаў час та та 

ўбор кі мо жа вар' і ра вац ца.

Бры га да з пя ці ча ла век 

здоль ная поў нас цю пры-

браць пяць-сем пад' ез даў 

за дзень, і гэ та без улі ку 

пад мя тан ня пер шых па вер-

хаў ва ўсіх ас тат ніх да мах. 

Ка му наль ні кі ра бі лі спе цы-

яль ны хра на мет раж ча су, 

які вы явіў, што за пра цоў ны 

дзень ра бо чы мо жа пад мес-

ці пер шыя па вер хі 50 пад' ез-

даў, ка лі не бу дзе ад цяг ваць 

ува гу на неш та ін шае, акра-

мя ра бо ты.

— Ка лі мы амаль не 

з'яў ля ем ся на не ка то рых 

да мах, зна чыць, жы ха рам 

там трэ ба і не пла ціць за 

па слу гу са ні тар на га ўтры-

ман ня, — упэў не ны Ге надзь 

ТРУ БІ ЛА, на мес нік мі ніст-

ра жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі. — Усё прос та. 

Трэ ба пры му сіць на шых лю-

дзей пра ца ваць па сем га-

дзін і якас на, а то яны здзіў-

ля юц ца, ча му та кая ма лень-

кая зар пла та.

Пы ла сос-рук зак 
на аку му ля та ры

Пра ца ваць з пы ла со сам 

ра ней за дзе вяць га дзін ра-

ні цы не па чы на юць, каб не 

шу мець. Для ўбор кі куп ля-

юц ца ад па вед ныя мый ныя 

срод кі, ёсць на ват спе цы-

яль ная вад касць для вы-

да лен ня жвач кі. А май стар 

участ ка што дня кант ра люе 

пе ры я дыч насць і якасць 

ра бот.

— Пас ля кож най убор кі 

ва ўсім пад' ез дзе жы ха рам 

пра па ну юць пад пі саць акт 

пры ём кі вы ка на ных ра бот. 

Ка лі ёсць за ўва гі, вы да ец-

ца прэ тэн зія на лік ві да цыю 

не да хо паў. Ка лі не вы трым-

лі ва ец ца пе ры я дыч насць, 

змян ша юц ца аб' ёмы ра бот 

для бры га ды, — па тлу ма-

чы ла Але на Ка ля да. — Ка-

лі ёсць скар гі на ня якас ную 

ўбор ку ці вы ка на ныя не ў 

поў ным аб' ёме ра бо ты, і яны 

па цвяр джа юц ца, то ро біц ца 

пе ра раз лік за ака зан не гэ-

тай па слу гі.

Ак ты вы ка на ных ра-

бот, пад пі са ныя жы ха ра мі, 

прад стаў ля юц ца за каз чы ку 

прад стаў ні ка мі ЖЭУ што ме-

сяц не паз ней за 5-е чыс ло. 

Рэ аль насць спра ва зда чы 

пра вя ра ец ца шлях вы ба-

рач на га аб зво ну спа жыў цоў, 

якія пад пі са лі ся.

У ЖЭУ № 4 ка рыс та юц ца 

тры ма пра мыс ло вы мі пы ла-

со са мі для віль гот най убор кі 

пад' ез даў і пы ла со сам для 

су хой убор кі. «Віль гот ная» 

пры ла да з лёг кас цю збі рае 

вя лі кія аб' ёмы вад ка сці, пы-

лу і буй но га смец ця, рас ка-

за ла Але на Ка ля га:

— У пра цэ се ка ры стан-

ня мы па пра сі лі вы твор цу 

даў камп лек та ваць пы ла-

сос да дат ко вым шлан гам 

на 2,5 мет ра (ба за вы — 

1,9 мет ра), каб мож на бы ло 

пра пы ла со сіць лес віч ныя 

пра лё ты ўверх, уніз і пе ра-

нес ці апа рат на на ступ ную 

пля цоў ку.

Пы ла сос-рук зак на аку-

му ля та рах для су хой убор кі 

ма цу ец ца з да па мо гай шы-

ро кіх шле ек на спі не і поя-

сам — на жы ва це. Ра бо чыя 

ка жуць, што так зні жа ец ца 

на груз ка на па зва ноч нік і 

аб ста ля ван не на дзей на фік-

су ец ца, та му пы ла со сіць з 

та кім цу дам на спі не няцяж-

ка, ды і не трэба хвалявац-

ца, што па б'ец ца.

— Яго вы ра ша на вы ка-

рыс тоў ваць на не за дым-

ляль ных лес ві цах да моў ад 

12 па вер хаў і вы шэй, ка лі 

ня ма ра зе так. РУП «Ін сты тут 

«Бел жылп ра ект» рас пра ца-

ваў нам нор мы ча су на ўбор-

ку. На прык лад, каб пра пы-

ла со сіць 19 па вер хаў, спат-

рэ біц ца 3,5 га дзі ны, — да-

дае спе цы я ліст. — У да мах 

вы шы нёй да 12 па вер хаў у 

раз мер ка валь ных шчыт ках 

уста ноў ле ны ра зет кі для 

пад клю чэн ня пы ла со са.

Вок ны мы юць 
раз на год, ліф ты — 
раз на пяць дзён

— Кры ні цай фі нан са-

ван ня ўбор кі да па мож ных 

па мяш кан няў — ка лі до раў, 

лес віч ных кле так, пля цо вак, 

пад ва лаў, ліф таў і ін шых 

мес цаў, які мі ка рыс та юц ца 

ўсе жы ха ры до ма, — з'яў-

ля юц ца срод кі на сель ніц тва 

або ін шыя спо са бы фі нан-

са ван ня, якія не ад но сяц ца 

да бюд жэ ту. Та му ака зан не 

па слу гі па са ні тар ным утры-

ман ні да па мож ных тэ ры то-

рый на бы ва ец ца на кон кур-

се праз аў кцы ён згод на з 

за ка на даў ствам па за куп ках 

за кошт улас ных срод каў. 

Пры гэ тым улас ні кі мо гуць 

так са ма са ма стой на вы-

браць, хто бу дзе пры бі рац ца 

ў іх пад' ез дзе. Та кім чы нам, 

якасць убор кі кант ра лю юць 

не толь кі ад мі ніст ра цыі ра-

ё наў го ра да, цэнт ры гі гі е ны 

і эпі дэ мі я ло гіі, ка му наль ні кі 

ды ін шыя струк ту ры, а і са-

мі жы ха ры, — за ўва жы ла 

Ва лян ці на БАР КОЎ СКАЯ, 

на мес нік ге не раль на га ды-

рэк та ра па доб ра ўпа рад-

ка ван ні, са ні тар ным утры-

ман ні жыл лё ва га фон ду 

ДА «Мін ская га рад ская 

жыл лё вая гас па дар ка».

— Пе ры я дыч насць ра бот 

па са ні тар ным утры ман ні, 

згод на з нор ма мі, па він-

на быць на ступ най. Раз на 

пяць дзён ажыццяўляецца 

прыборка ка бі ны ліф та, не 

менш чым двой чы на ты-

дзень ро біц ца су хая ўбор ка 

ад смец ця, два ра зы на ме-

сяц — мый ка і дэз ін фек цыя 

лес віч най пля цоў кі. Раз на 

год, у асноў ным у маі, мы юц-

ца вок ны, раз на год аб мя-

та ец ца пыл — тое, што на-

зы ва ец ца ге не раль ная ўбор-

ка, — і пра во дзіц ца дэ ра ты-

за цыя і дэз ін сек цыя, — рас-

ка за ла спе цы я ліст. — Но вая 

пе рыя дыч насць, якую пра-

па нуе пра ект убор кі пад' ез-

даў з пы ла со са мі, да зво лі ла 

скан цэнт ра ваць на ма ган ні 

на ўбор цы пер шых па вер хаў 

жыл ля і за бяс пе чыць на леж-

ную якасць. Ад нак трэ ба па-

мя таць, што пе ры я дыч насць 

за ле жыць ад тых срод каў, 

што фак тыч на па сту па юць 

ад жы ха роў.

Пры мя нен не пы ла со саў 

па ляп шае якасць убор кі, ад-

нак ра зам з тым гэ та не так 

тан на — кошт элект ра энер-

гіі для яго ра бо ты — ка ля 

570 руб лёў у год.

Тут спе цы я ліст да рэ чы 

звяр ну ла ўва гу на во пыт 

Поль шчы ў сфе ры ЖКГ, дзе 

ўбор кай пад' ез даў у асноў-

ным зай ма юц ца са мі жы ха-

ры згод на з па ква тэр ны мі 

гра фі ка мі, вы ка рыс тоў ва ю-

чы для мыц ця ў тым лі ку і 

пы ла со сы.

Іры на СІ ДА РОК.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ПЫ ЛА СОС ДЛЯ ПАД' ЕЗ ДА

У эпо ху су цэль на га «сэ канд-хэн ду», 

ка лі на ват зор кі эст ра ды не грэ бу юць 

ку піць са бе неш та, што бы ло ва ўжы-

ван ні, прос та му ча ла ве ку з на ро ду 

вар та ўсё ж та кі за ду мац ца — ці куп-

ляць яму ста рыя рэ чы? Ці ў нас з ва мі 

так шмат гро шай, каб мар на ваць іх на 

тое, што ўжо да лё ка не «па пяць»?

Ёсць та ва ры, якія па спя ва юць па слу-

жыць не каль кім ін ды ві дам, але ста но вяц ца 

ад гэ та га на ват леп шымі, а ёсць та кія, што 

цал кам ад да юць ся бе ад на му ўла даль ні ку. 

Ёсць лю дзі, якія куп ля юць толь кі но вае, та му 

што яно «заў сё ды леп шае», а ёсць тыя, хто 

шу кае вы га ду ў лю бой куп лі і не ад мо віц ца 

ад ужы ва на га. Па спра бу ем ра за брац ца, у 

якіх вы пад ках «па но ша нае» і са праў ды (на 

по гляд аў та ра гэ тых рад коў) больш вы гад-

нае, чым «све жае».

НЕ РУ ХО МАСЦЬ І АЎ ТА МА БІЛІ
У на шай мяс цо вас ці, дзе зі мы ха лод ныя, 

да мы заў сё ды бы ло пры ня та бу да ваць «на 

вя кі». Прос ты якас ны драў ля ны дом ста яў 

ад 50 да 70 га доў. Ста рыя да мы з чыр во най 

цэг лы ста яць яшчэ і ця пер. На ват у су час ныя 

«па нэль кі» за клад ва ец ца рэ сурс пры клад на 

на 50 га доў.

Су час ны шмат ква тэр ны дом ма е сваю 

спе цы фі ку. Па ўлас ным во пы це ска жу: у 

пер шыя пяць га доў ён ста но віц ца толь кі леп-

шым: кан струк цыя дае ўса джван не, зні ка-

юць усе агрэ хі бу даў ні коў, улад коў ва ец ца 

тэ ры то рыя, ва кол бу ду юц ца су пер мар ке-

ты, дзі ця чыя сад кі і яшчэ шмат ча го. Праз 

дзе сяць га доў ваш ра ён ро біц ца са праў ды 

«спаль ным».

Знач на тра ціць у якас ці шмат ква тэр ны 

дом па чы нае га доў праз 20—40 (усё за ле-

жыць ад бу даў ні коў і ма тэ ры я лаў). Але і гэ-

та яшчэ не пры суд, а толь кі пад ста ва для 

ра мон ту, за ме ны труб, уцяп лен ня сцен і ін-

ша га. Та му іс нуе ры нак дру гас на га жыл ля, 

і ў доў га тэр мі но вай перс пек ты ве ён бу дзе 

боль шы, чым рын ак но ва бу доў ляў.

Усё на пі са нае пра ква тэ ры з не вя лі кі мі 

ка рэк ці роў ка мі спра вяд лі ва для ка пі таль ных 

пры ват ных да моў. Але на ват ча со выя ін ды-

ві ду аль ныя збу да ван ні звы чай на не ідуць пад 

знос цал кам. Іх ра ман ту юць і да бу доў ва юць, 

вя до ма, у тым вы пад ку, ка лі мес ца лік від нае.

У ле ці шчаў і га ра жоў свая гіс то рыя. Лю-

дзі поз ня га са вец ка га ча су па бу да ва лі ве-

лі зар ную коль касць га ра жоў і дач. Лад ная 

до ля гэ тых бу дын каў ужо не па трэб на ні ім 

са мім, ні іх дзе цям. Вы нік — па дзен не цэн у 

ра зы. Ця пер ку піць га раж або да чу ў не вя лі-

кім мяс тэч ку (а ча сам і ў аб лас ным цэнт ры) 

мож на ў 2-3 ра зы тан ней, чым бу да ваць. 

Агуль ная вы сно ва — куп ляць не ру хо масць, 

якая бы ла ва ўжы ван ні, але не за над та ста-

рая, звы чай на вы гад ней.

Ка лі шмат ква тэр ны дом ад зна чыў дзе-

сяць га доў і мо жа лі чыц ца но вым, то 10-га-

до вая ма шы на аль бо па тра буе па вы ша най 

ува гі, аль бо пе ра хо дзіць у ка тэ го рыю «аў-

та ма біль на га хла му». На шы зі мо выя да ро гі 

пры ак тыў най экс плу а та цыі транс пар ту хут-

ка раз' яда юць сол лю дно аў то. Ужо за тры 

га ды боль шасць ма шын тра ціць ад 25 % да 

45 % пер ша па чат ко вай ца ны.

Як па раў наць вы га ду на быц ця но ва га ці 

ста ро га аў та ма бі ля? Но вую ма шы ну вы гад-

на куп ляць, ка лі за час экс плу а та цыі яна 

пры ня се пер ша му ўла даль ні ку больш, чым 

стра ціць у ца не. Прык лад — так сіст, які за-

раб ляе за пяць га доў яз ды на но вай ма шы не 

больш, чым яна губ ляе ў кош це за гэ тыя 

пяць га доў. Су куп ныя стра ты ад ра мон ту пе-

ра вы ша юць вы га ду ад на быц ця ўтры ма на га 

аў то. Прык лад — той жа так сіст, які вы дат-

ка ваў бы на ра монт чвэрць ра бо ча га ча су, і 

ўсе ін шыя пра фе сіі, дзе «час — гро шы».

Па тры ма ны аў та ма біль вы гад ны, ка лі ім 

ка рыс та юц ца па раў на ўча ма ла. Аў та ма біль, 

які пра ста яў у га ра жы, да вя дзец ца пра да ваць 

пры клад на за тую ж ца ну, што і той, які ўвесь 

час пра ца ваў. Ён не знош ва ец ца, але прос та 

«ста рэе». Та му куп ляць но вую ма шы ну для 

па ез дак на да чу ві да воч на ня вы гад на.

СПАР ТЫЎ НЫ ІН ВЕН ТАР, «ЮВЕ ЛІР КА»
Не ад на стай ная, але да во лі да ра гая ка тэ-

го рыя та ва раў. Сю ды ўвой дуць і веласіпеды, 

і трэ на жо ры, і гі ры. Боль шасць та кіх та ва раў 

ма ла губ ля юць у пра цэ се вы ка ры стан ня. 

Гі ры, ган тэ лі, штан гі прак тыч на не знош-

ва юц ца, а вось пра да юц ца яны ча сам па 

не пры дат ным кош це.

Но вая чы гун ная гі ра ва гой 24 кілаграмы 

ацэнь ва ец ца ў 90—215 руб лёў, та кую ж ста-

рую гі ру мож на ку піць па ца не ме та ла ло му 

пры са ма стой ным вы на се — ка ля 8—10 руб-

лёў, а ча сам і на огул атры маць бяс плат на.

У лік вы гад ных на быт каў заў сё ды ўва хо-

дзяць па тры ма ныя ўпры га жэн ні з каш тоў-

ных ка мя нёў і ме та лаў, гіс то рыя на быц ця 

якіх не вы клі кае су мнен няў. Ка рыс та ец ца 

по пы там якас ны (без ско лаў і рас ко лін) по-

суд з зо ла та, срэб ра і фар фо ру. Не бу дзе 

ўда лым на быц цё тан най бі жу тэ рыі і се рый-

на га за вод ска га по су ду: іх у па тры ма ным 

ста не мож на пра даць толь кі вель мі тан на.

БЫ ТА ВАЯ ТЭХ НІ КА
Для тэ ле фо наў, фо та апа ра таў, ноў тбу-

каў і ін шай не ста цы я нар най тэх ні кі мож на 

лі чыць пра ві лам па дзен не кош ту на 50 % 

праз год іх вы ка ры стан ня.

Тут па куп ні ку трэ ба мець звыш здоль-

насць умен ня знай сці рэч у вы дат ным ста не, 

якая пра слу жыць яшчэ хоць бы два-тры га-

ды. Та ды арыф ме ты ка на ба ку па тры ма най 

рэ чы. Яшчэ ад на ра зум ная пад ста ва для 

на быц ця та кой тэх ні кі — ка лі рэч па трэб ная, 

але гро шай на но вую ня ма. Але ка лі кошт 

ужы ва на га та ва ру на блі жа ец ца да ца ны но-

ва га і ня ма га ран тыі, што пры ла да не зла ма-

ец ца праз два дні, то лепш па шу каць крэ дыт 

або рас тэр мі ноў ку на но вую рэч.

АБУ ТАК І АДЗЕН НЕ
Тут важ ны мо мант — сту пень зно су. Так, 

фут ры і ску ра ныя курт кі пры пра віль ным 

вы ка ры стан ні вель мі «ця га ві тыя». Ін шая 

спра ва, ка лі вы бі ра еш рэ чы на адзін раз. 

Най леп шы прык лад — вя сель ныя су кен кі, 

якія за хоў ва юць вы гляд і якасць, бо яны 

па трэб ны ўся го на два-тры дні. Усе рэ чы, 

зроб ле ныя з тон кіх тка нін, а так са ма што-

дзён ны абу так тра цяць свае вар тас ці вель мі 

хут ка. Вы ра шаль ным кры тэ ры ем так са ма 

бу дзе ца на. Да свед ча ныя па куп ні кі ка жуць, 

што ста рое адзен не і абу так лепш браць не 

да ра жэй за тра ці ну ад пер ша па чат ко вай 

ца ны но вых.

Увесь пра цэс вы ба ру, па сут нас ці, скла-

да ец ца з аса біс тай ацэн кі спа лу чэн ня ца ны 

і якас ці з улі кам знеш ніх умоў і ўлас на га 

гус ту. Вось і ўсё.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нікКА ЛІ «ПА ТРЫ» ЛЕПШ, 
ЧЫМ «ПА ПЯЦЬ», або Ці вар та куп ляць па тры ма ныя рэ чы


