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На 5 % менш на пра ця гу трох га-

доў мо гуць пла цiць тыя, у ка го пры-

бо ры ў ква тэ рах бы лi ўста ноў ле ны, 

але лю дзi не раз лiч ва лi ся па iх па-

каз чы ках. I на 10 % менш пла цяць 

улас нi кi, якiм та кiя пры бо ры па ста-

 вi лi ў рамках энер га эфек тыў ных 

ме ра пры ем стваў.

Жы ха ры 16 да моў, якiя зна хо-

дзяц ца ў Гро дзен скай, Брэсц кай, 

Мiн скай, Ма гi лёў скай аб лас цях i 

ў ста лi цы, па га дзi лi ся па вя лi чыць 

энер га эфек тыў насць сва iх да моў, 

згод на з ле таш нiм Ука зам Прэ зi-

дэн та № 327, якi пра ду гледж вае су-

мес ную апла ту энер га эфек тыў ных 

ме ра пры ем стваў до ма гра ма дзя на мi 

i дзяр жа вай.

— Гэ та жы лыя да мы, кап ра монт 

у якiх у асноў ным за пла на ва ны на 

2021-ы або ад бы ва ец ца сё ле та. 

У до ме ў Ма гi лёў скай воб лас цi гэ-

 тыя ме ра пры ем ствы ў рамках кап-

ра мон ту ўжо вы ка на ны: тут уцяп лi лi 

фа сад i дах, ад нак комп лекс най глы-

бiн най ма дэр нi за цыi не бы ло (жы ха-

ры двух па ка ё вай ква тэ ры ў iм ця пер 

бу дуць пла цiць за вы ка на ныя ра бо ты 

пры клад на па 10 руб лёў у ме сяц на 

пра ця гу дзе ся цi га доў), — акрэс лiў 

Анд рэй Ра маш ка. — Аб' ём ра бот па 

энер га эфек тыў нас цi ў сва iм до ме 

вы зна ча юць улас нi кi, зы хо дзя чы з

маг чы май эфек тыў нас цi i кош ту 

ме ра пры ем стваў.

Комп лекс ная ма дэр нi за цыя до ма, 

якая ўклю чае ў ся бе ў тым лi ку i рэ-

кан струк цыю сiс тэм ацяп лен ня, што 

да зва ляе iн ды вi ду аль на рэ гу ля ваць 

i лi чыць цеп ла энер гiю, згод на з раз-

лi ка мi пра ект на га iн сты ту та, мо жа ў 

да лей шым змен шыць цеп ла ўжы ван-

не бу дын ка на 50 %. На ват уцяп лен не 

толь кi ага родж ва ю чых кан струк цый 

ужо дае 15-20 % эка но мii цеп ла энер-

гii, на га даў экс перт ЖКГ.

КI ЛА МЕТ РЫ 
ЦЕП ЛА- I ВО ДА ПРА ВО ДАЎ, 
ТО НЫ ВУ ГА ЛЮ I РЭ АГЕН ТАЎ

Ста лi ца так са ма цал кам га то вая 

да зi мы, за пэў нi ва юць спе цы я лiс ты. 

Ка му наль ныя прад пры ем ствы Мiн-

ска атры ма лi 38 паш пар тоў га тоў-

нас цi да зi мы (100 %). 627 да моў, якiя 

на ле жаць та ва рыст вам улас нi каў i 

зна хо дзяц ца на са ма аб слу гоў ван нi, 

так са ма «паш пар ты за ва ны», рас ка-

заў Сяр гей РУ БА НАЎ, ге не раль ны 

ды рэк тар Мiн скай га рад ской жыл-

лё вай гас па дар кi:

— У ме жах пад рых тоў кi да зi мы 

вы ка на ны шэ раг ра бот. Ад ра ман та-

ва ны да хi, сты кi сце на вых па нэ ляў, 

уцеп ле ны бу дын кi з цэнт раль най 

сiс тэ май ацяп лен ня. У 529 iн ды вi-

ду аль ных ся дзi бах, дзе пра ве дзе ны 

га з, пра ве ры лi гэ тае аб ста ля ван не, 

пра чыс цi лi 9246 ды ма вых ка на лаў 

i больш як 18,5 ты ся чы — вен ты ля-

цый ных.

На зi му Мiн ску, як пла ну ец ца, 

спат рэ бiц ца 6628 тон су праць га ла-

лёд ных рэ аген таў, з iх ужо ма ец ца 

пры клад на тра цi на. У за па се зна хо-

дзiц ца 50 % су ме сяў для апра цоў кi 

да рог, па ме ры iх рас хо да ван ня за-

па сы бу дуць па паў няц ца.

— Для апра цоў кi да рож на-ву лiч-

най сет кi ў Мiн ску бу дзе пры мя няц ца 

пяс ча на-са ля ная су месь, якая больш 

чым на 95 % скла да ец ца з пяс ку. 

Чыс тую соль вы ка рыс тоў ва юць 

толь кi пад час моц най га ла лё дзi цы, 

каб хут ка пры вес цi па крыц цё да ро-

гi ў нар маль ны стан, — удак лад нiў 

Ула дзi мiр ЛЕ БЕДЗЬ, на чаль нiк 

упраў лен ня га рад ской гас па дар кi 

i энер ге ты кi Мiн гар вы кан ка ма.

Прад пры ем ствам «Мiнск ка мун-

цеп ла сет кi» вы ка на ны пра фра монт

i выпрабаванні аб ста ля ван ня на

45 ка цель ных i 287 цэнт раль ных 

цеп ла пунк тах, за ме не ны 52 кi ла мет ры

тру ба пра во да. «Мiнск во да ка нал» 

зра бiў пра фi лак тыч нае аб слу гоў ван-

не на 3145 кi ла мет рах во да пра во да i 

пра мыў ку 708 кi ла мет раў се так i ва-

да во даў. На кож ным прад пры ем стве 

сфар мi ра ва ны ава рый ныя бры га ды, 

сён ня гэ та 245 ча ла век у 93 бры га-

дах, удак лад нiў ген ды рэк тар. На вы-

па дак ава рыi ма юц ца так са ма дзве 

мо дуль ныя ка цель ныя.

— За ме не на i ад ра ман та ва на 

больш як 100 кi ла мет раў цеп ла се-

так. 3091 спа жы вец цеп ла энер гii i 

487 цеп ла кры нiц атры ма лi паш пар-

ты га тоў нас цi. Усе аб' ек ты са цы яль-

на га пры зна чэн ня, ахо вы зда роўя, 

аду ка цыi Мiнг ра вы кан ка ма, куль ту-

ры, спор ту i ту рыз му так са ма ма-

юць паш пар ты на асен не-зi мо вы 

пе ры яд 2020—2021 гг., — рас ка заў 

Ула дзi мiр Ле бедзь. — Пад рых та ва на 

135 тон ву га лю, 668 м3 дро ваў, 71 то-

на бры ке та. Склад скiя за па сы па лi ва 

па паў ня юц ца па ме ры рэа лi за цыi.

763 адзiн кi тэх нi кi «Гар ра маў та да-

ра» га то выя да ра бо ты ўзiм ку. Для 

скла дзi ра ван ня сне гу пра ду гле джа-

на дзе вяць асноў ных i рэ зер во выя 

пля цоў кi (для ча со ва га скла дзi ра-

ван ня), а так са ма ма гут нас цi сне га-

пла вiль на га пунк та.

МЕ ГА ВА ТЫ 
ЗА МЕСТ КУ БА МЕТ РАЎ

Ста лiч ная воб ласць на за па сi-

ла 1000 тон ма зу ту, ка ля 290 ты-

сяч ку ба мет раў драў нi ны, у тым 

лi ку 60 ты сяч ку ба мет раў па лiў ных 

шчэ пак, ка ля 20 ты сяч тон тор фу. 

Ка му наль нi ка мi ста лiч най воб лас цi 

зроб ле ны пра фра монт сiс тэм ацяп-

лен ня ў 6200 да мах, ад ра ман та ва на 

ка ля 22 ты сяч сты каў па нэ ляў i ка ля 

50 ты сяч квад рат ных мет раў да ху.

У 730 да мах ад ра ман та ва на элект ра -

аб ста ля ван не, 56 бой ле раў i ка ля

390 бал ко наў, вы пра ба ва на 2870 кi-

ла мет раў цеп ла се так. На ба лан се 

ма юц ца тры блоч на-мо дуль ныя ка-

цель ныя, за ме не на ка ля 28 не эка на-

мiч ных i не эфек тыў ных кат лоў, пры-

вёў лiч бы га тоў нас цi да зi мы Сяр гей 

ДУ ДЗIЧ, на чаль нiк упраў лен ня вы-

твор час цi, бу даў нiц тва i раз вiц ця 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi 

Мiн скай воб лас цi:

— Мы ўста наў лi ва ем кат лы, якiя 

пра цу юць на пя ле тах цi шчэп ках за-

мест кат лоў на дро вах, у асноў ным 

на пад валь ных ка цель ных. Та кiм чы-

нам па збаў ля ем ся ад уста ноў ле ных 

на гру зак, а аб ста ля ван не пад бi ра-

ец ца пад фак тыч ную на груз ку, каб 

вы клю чыць за вы ша ны рас ход па лi-

ва. Ста ра ем ся ап ты мi за ваць ра бо ту 

ка цель ных, уста наў лi ва ем аў та ма ты-

за ва ную па да чу па лi ва.

У па сёл ку Лу га вая Сла ба да (Мiн-

скi ра ён) пад час рэ кан струк цыi ка-

цель най уста на вi лi ка цёл на шчэп-

ках ма гут нас цю 2 МВт i да дат ко ва 

ўста на вi лi два элект ра кат лы, якiя 

ле там за бес пяч ва юць лю дзей га ра-

чай ва дой. На ка цель най у Фа нi па лi 

пра цуе элект ра ка цёл ма гут нас цю 

1 МВт, што iс тот на зды мае на груз ку па 

га ра чай ва дзе i ле там так са ма за бяс-

печ вае ёй да мы. Згод на з пра гра май 

аб пе ра вод зе ка цель ных i ўста ноў цы 

элект ра кат лоў, на ка цель най у Ба-

ры са ве пла ну ец ца ўста на вiць ка цёл 

на 10 МВт у 2025 го дзе.

За мя нiць ку ба мет ры дроў ме га ва-

та мi элект ра энер гii ў Бе ла ру сi мо гуць 

i гас па да ры хат, якiя аба гра ва юц ца 

печ кай. Для та кiх ся дзiб пра ду гле-

джа на маг чы масць пе ра вес цi пяч ное 

ацяп лен не на элект рыч нае. Ад нак 

зра бiць гэ та, ма ю чы толь кi ад но жа-

дан не, па куль не маг чы ма. У кра i не 

iс нуе праб ле ма не да стат ко вас цi ма-

гут нас цяў элект ра се так.

— Ва ўсiх абл вы кан ка мах ёсць 

спi сы да моў, якiя не аб ход на пе ра во-

дзiць з пяч но га ацяп лен ня на элект-

рыч нае. Гэ ты пе ра лiк уз год не ны з 

Мi нiс тэр ствам энер ге ты кi, i там, дзе 

бы ла маг чы масць пра вес цi ра бо ты, 

да мы ўжо пе ра ве дзе ны на но вы ва-

ры янт ацяп лен ня. Гэ та пры клад на

100 да моў, — пра ка мен та ваў праб-

ле му Анд рэй Ра маш ка. — Праб ле-

ма пры ста са ва нас цi элект ра се так да 

за бес пя чэн ня пад клю ча най на груз кi 

сё ле та раз гля да ла ся ва ўра дзе i па 

спi сах, якiя пра да ста вi лi вы кан ка мы, 

прад пры ем ствы Мi нэ нер га бу дуць 

пра во дзiць ра бо ту па маг чы май рэ-

кан струк цыi се так.

Iры на СI ДА РОК, 

фо та аў та ра.

ПАШ ПАР ТЫ ДЛЯ ЗI МЫ 
I ЭЛЕКТ РА КА ЦЁЛ ЗА МЕСТ ПЕ ЧЫ

ЧА КА ЕМ ПОЎ НА ГА 
АД КРЫЦ ЦЯ ГРА НIЦ

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка 7 каст рыч нi ка 

пра вёў тэ ле фон ную раз мо ву з Прэ зi дэн там Ра сii Ула дзi-

мi рам Пу цi ным, па ве дам ляе прэс-служ ба кi раў нi ка бе ла-

рус кай дзяр жа вы.

Бе ла рус кi лi дар па вiн ша ваў свай го ра сiй ска га ка ле гу з днём 

на ра джэн ня, пас ля ча го су раз моў нi кi раз гле дзе лi пы тан нi двух-

ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня i мiж на род на га па рад ку дня. У пры ват-

нас цi, прэ зi дэн ты прад мет на аб мер ка ва лi сi ту а цыю ў На гор ным 

Ка ра ба ху i Кыр гыз ста не. Што да ты чыц ца кан флiк ту ў На гор ным 

Ка ра ба ху, як бы ло ад зна ча на, Бе ла русь i Ра сiя ў адзi ным рэ-

чы шчы вы сту па юць за яго най хут чэй шае мiр нае вы ра шэн не, 

па коль кi ў рэ гi ё не пра цяг ва юць гi нуць лю дзi.

Асноў ным пы тан нем аб мер ка ван ня двух ба ко ва га па рад ку 

дня ста ла поў нае ад крыц цё гра нiц па мiж Бе ла рус сю i Ра сi яй. 

Кi раў нi кi дзяр жаў да мо вi лi ся да ру чыць ура дам пра пра ца ваць 

гэ тыя пы тан нi, ра за браў шы ся ў сi ту а цыi.

Вя лi кую ўва гу Аляк сандр Лу ка шэн ка i Ула дзi мiр Пу цiн удзя лi лi 

праб ле ме рас паў сюдж ван ня ка ра на вi рус най iн фек цыi, вы ка заў-

шы за кла по ча насць рос там за хва раль нас цi.

Ко рат ка прэ зi дэн ты за кра ну лi i сi ту а цыю ўнут ры Бе ла ру сi i 

Ра сii на фо не су свет на га кры зi су, аб мер ка ва лi так са ма не ка то-

рыя iн шыя ас пек ты мiж на род най сi ту а цыi.

Аб мяр коў ва ю чы пы тан нi двух ба ко ва га су пра цоў нiц тва, лi да ры

зноў ад зна чы лi ста ноў чую ро лю мiж рэ гi я наль ных кан так таў i 

ўза е ма дзе ян ня прад пры ем стваў, якiя зна хо дзяц ца ў ка а пе ра-

цый ных су вя зях. У гэ тым рэ чы шчы ў якас цi перс пек тыў ных аха-

рак та ры за ва ныя сфе ры су пра цоў нiц тва па мiж ВНУ, на ву ко вы мi 

ўста но ва мi, ака дэ мiч ны мi шко ла мi.

Лiч ба вi за цыяЛiч ба вi за цыя

ДОБ РАЯ ДЗЯР ЖАЎ НАЯ 
IT-КАМ ПА НIЯ

Дзярж кам ма ё масць рас пра цоў вае тэх на ло гii 
для дак лад на га зем ля роб ства

Дзяр жаў ны ка мi тэт па ма ё мас цi iмк нец ца ўка ра нiць свае 

на пра цоў кi ва ўсе сфе ры эка на мiч най дзей нас цi кра i ны. 

Дак лад нае зем ля роб ства — адзiн з пра ек таў бу ду чы нi, для 

яко га ка мi тэт ства рае геа дэз iч ную асно ву для ру ху тэх нi кi. 

Пра гэ та рас ка заў стар шы ня ве дам ства Дзмiт рый МА ТУ-

СЕ ВIЧ пад час прэ зен та цыi элект рон ных рэ сур саў i сiс тэм 

ар га нi за цый Дзярж кам ма ё мас цi вi цэ-прэм' е ру Аляк санд ру 

СУБ ОЦI НУ ў Мiн скiм га рад скiм агенц тве па дзяр жаў най 

рэ гiст ра цыi i зя мель ным ка даст ры.

«Мы мо жам удзель нi чаць у кант ро лi за ўня сен нем мi не раль-

ных угна ен няў. З бес пi лот нi каў гэ та бач на ў свят ле, зда лёк, i 

гэ та па вы шае праз рыс тасць та ко га вi ду дзей нас цi, акра мя та го 

(эканоміі — «Зв.»), без умоў на, дае знач ны эка на мiч ны эфект — 

да 30 пра цэн таў. Асаб лi ва ў буй ных гас па дар ках», — да даў 

Дзмiт рый Ма ту се вiч.

Ён рас ка заў, што ве дам ства бу дзе ру хац ца да ства рэн ня 

на цы я наль на га геа пар та ла пра сто ра вай iн фар ма цыi. То-бок 

з раз на стай ных рэ сур саў рас пра цу юць адзi ную пра гра му, па 

якой ка рыс таль нiк змо жа вы бi раць са бе не аб ход ныя звест кi ў 

ан лайн-рэ жы ме.

«Ёсць пры клад ныя, эка на мiч на на кi ра ва ныя рэ чы, пра якiя 

мы за пра сi лi па га ва рыць ка лег з Мiнп ры ро ды, Мiн ляс га са, Мiн-

сель гас хар ча, Мiнт ранс пар ту. З Мi нiс тэр ствам ляс ной гас па дар кi 

пра ца ва лi су мес на над геа iн фар ма цый ным пар та лам зя мель ных 

рэ сур саў, i на гэ тай асно ве ў iх ужо ёсць усе пра сто ра выя да ныя. 

На ба зе гэ тай сiс тэ мы мож на рас пра цоў ваць пры клад ныя пра-

гра мы для па трэб лес нi коў, ле са ка рыс таль нi каў, кант роль ных 

ор га наў», — сцвяр джае стар шы ня ДКМ.

З Мiн сель гас хар чам ба чаць ра бо ту па дак лад ным зем ля-

роб стве, з транс парт нi ка мi ёсць за пыт на пра ек ты па вод ным 

транс пар це. Для ства рэн ня бес пi лот на га транс пар ту, эфек тыў-

на га зем ля роб ства не аб ход на геа дэз iч ная ас но ва i на пра цоў кi 

па бе ла рус кай на вi га цый най кар це, якiя ёсць у ДКМ. Коль касць 

клi ен таў гэ тай кар ты па вя лiч ва ец ца за кошт дзяр жаў ных i пры-

ват ных ар га нi за цый.

«Мы па ка за лi ся бе, я лi чу, доб рай дзяр жаў най ай цi-кам па нi яй. 

У пры ват нас цi, ка даст ра вае агенц тва i «Бел гiп ра зем». I мэ та 

гэ та га ме ра пры ем ства — прэ зен та ваць на пра цоў кi i ўпа ка ваць 

па маг чы мас цi iх у дзяр жаў ныя га лi но выя пра гра мы на ступ най 

пя цi год кi», — пад крэс лiў Дзмiт рый Ма ту се вiч.

«Мы ба чым, што гэ та ар га нi за цыя больш шмат гран ная, чым 

зда ва ла ся б. У iх не толь кi рэ гiст ра цыя не ру хо май ма ё мас цi, 

пра ца з зям лёй, а i ра бо та з кар та мi, та па гра фi яй. Ака за ла ся, 

што яны мо гуць пра па на ваць вя лi кi спектр па слуг i ра бiць шмат 

ча го ка рыс на га. «Лiч ба» iдзе ва ўсе га лi ны i ў тым лi ку ў га лi ну 

пра цы з зям лёй, не ру хо май ма ё мас цю», — ска заў вi цэ-прэм' ер 

Аляк сандр Суб оцiн.

Ён на зваў ука ра нен не вы со кiх тэх на ло гiй у «зя мель ныя» спра-

вы ад ной з са мых за па тра ба ва ных га лiн на бу ду чую пя цi год ку.

Ся род не па срэд ных за дач для Дзярж кам ма ё мас цi на мес нiк 

прэм' ер-мi нiст ра на зваў на ступ ную — лю дзi па вiн ны менш з'яў-

ляц ца ў сце нах гэ тай ар га нi за цыi i рас тлу ма чыў, ча му: «Мы iдзём 

па шля ху спра шчэн ня за ка на даў чай ба зы i пе ра аб ста ля ван ня 

Дзярж кам ма ё мас цi раз на стай ны мi пры бо ра мi. Ха це ла ся б, каб 

ча ла век, яко му не аб ход на да вед ка цi рэ гiст ра цыя, пе ра афарм-

лен не да ку мен таў, мог гэ та зра бiць мак сi маль на кам форт на для 

ся бе i мак сi маль на хут ка».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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