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Слова дэпутата
«НЕ ТРЭБА
ЗАБЫВАЦЬ
ГІСТАРЫЧНЫЯ
ФАКТЫ!»

КАМУНАЛЬНІКІ ДА ЗІМЫ ГАТОВЫЯ
«Зімовыя» пашпарты
і перасовачныя кацельныя
— Работы па цеплавой гаспадарцы і жыллёвым фондзе ў цэлым ужо завершаны, —
расказала Святлана ЦІМОШКІНА, намеснік
начальніка ўпраўлення камунальнай гаспадаркі і энергетыкі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. — 3435
кацельных атрымалі пашпарты гатоўнасці,
выдадзены пашпарты і 240 спажыўцам цеплаэнергіі (маецца на ўвазе жылфонд, які абслугоўвае ЖКГ, і камунальныя кацельныя).
Заменена 383 кіламетры цепласетак, прафілактычна адрамантаваны сістэмы ацяплення
ў 41,5 тысячы дамоў, 37,2 тысячы цеплапунктаў у дамах апрэсаваны. Напагатове
15 перасовачных модульных кацельных і
607 аў таматычных перасовачных крыніц
электразабеспячэння. На беларускіх вуліцах
гатовы працаваць 3749 адзінак снегаўборачнай тэхнікі. Для папярэджання магчымых
аварый у краіне сфарміравана 719 аварыйна-аднаўленчых брыгад (3400 чалавек).

Ліквідацыя ды ўлік аварый
і настройка градуса
Важна не толькі аператыўна ліквідаваць
аварыі, але і не дапусціць іх у будучыні, таму міністэрства сёлета распрацавала метадычныя
рэкамендацыі аб парадку збору і перадачы
інфармацыі пры ліквідацыі аварый і пашкоджанняў на аб'ектах ЖКГ, засяродзіла ўвагу
Святлана Цімошкіна, патлумачыўшы, што ў гэтым дакуменце прапісаны дакладны алгарытм
рэагавання на пазаштатныя сітуацыі.
Летась аварый у жыллёвым фондзе падчас падключэння ацяплення не фіксавалася. Былі здарэнні на цеплавых сетках. Па
іх выніках распрацаваны сёлетнія планы па
замене цепласетак. Мінсккамунцепласеткі,
напрыклад, планавалі замяніць 54,5 кіламетра (90 % задачы ўжо выканана), расказала
Валянціна ГРЫДЗЮШКА, в. а. намесніка
генеральнга дырэк тара Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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— Калі адбываецца прарыў батарэі ў адной
кватэры, адключаецца адна гэта кватэра або
ўвесь стаяк у доме. Рамонт у гэтым выпадку
праводзіцца за мінімальны час (на працягу
некалькіх гадзін). А вось калі рвецца цепласетка, то на час рамонту адключыцца ўжо
весь квартал, які сілкуецца ад яе. Усе дамы,
якія мы падключаем да ацяплення, стараемся разпаветрываць у той жа дзень. Пасля
адразу рэгулююцца сістэмы ацяплення.
Многія батарэі на пачатку пуску цяпла
могуць быць занадта гарачыя, а некаторыя — здавацца і нібыта халоднымі. Аднак
і тыя, і тыя апальваюцца, запэўнілі спецыялісты. Проста адбываецца працэс рэгуліроўкі
цепланосьбіту адпаведна з тэмпературай
за акном.
— Паслуга цеплазабеспячэння заключаецца ў падтрымліванні пэўнай тэмпературы
ў памяшканні. І чалавек плаціць за тэмпературу не ў батарэі, а за тэмпературу ў памяшканні, што з дапамогай гэтай батарэі
ствараецца. Якая пры гэтым тэмпература
радыятара — не агаворваецца, — патлумачыў Андрэй ШУЛЬГА, намеснік генеральнага дырэк тара жыллёва-камунальнай
гаспадаркі Мінскай вобласці ў адказ на
звароты карыстальнікаў, якія за два дні ўжо
паспелі паскардзіцца, што батарэі і занадта
гарачыя, і занадта халодныя.

Мінск гатовы на 100 %,
Міншчына даганяе
Аб'ём запланаваных перадзімовых работ
у сталіцы цалкам выкананы, а пашпарты
гатоўнасці атрымалі 100 % жыллёва-эксплу-

атацыйных арганізацый. Падчас падключэння ацяплення ў Мінску працуе 82 брыгады
(больш за 1000 чалавек), гатовыя аператыўна адрэагаваць на любую аварыйную сітуацыю. А на шыльдах аб'яў сталічных пад'ездаў, дарэчы, вывешаны нумары тэлефонаў
дыспетчарскіх службаў ЖЭСаў, каб жыхары
маглі ў выпадку чаго дазваніцца да спецыяліста хутчэй і адначасова разгрузіць службу 115,
запэўніла Валянціна Грыдзюшка.
На Міншчыне пашпарты гатоўнасці па
цеплаэнергіі і па цеплакрыніцах атрымалі
90 % аб'ектаў, а работы па падрыхтоўцы
да зімы выкананы на 100 %, падзялілася
інфармацыяй Таццяна МУЗОК, начальнік
аддзела энергетыкі і паліва ўпраўлення
жыллёва-камунальнай гаспадаркі, энергетыкі і паліва Мінаблвыканкама:
— Вобласць працягвае нарыхтоўваць запасы паліва на зіму: паліўнага мазу ту назапашана 99 %, дроў — 90 %. Да 1 кастрычніка будуць створаны ўсе запланаваныя
аб'ёмы.
На балансе ЖКГ Мінскай вобласці знаходзіцца 862 цеплакрыніцы, якія ўсе цалкам
гатовыя да нагрузкі ў ацяпляльны перыяд,
і 2897 кіламетраў цепласетак, якія выпрабаваны і таксама гатовы да зімы. 960 з
1052 аб'ектаў сацыяльнай сферы Міншчыны
ўжо падключаны да цяпла, як і 1215 з 6236
жылых дамоў, што абслугоўваюцца ЖКГ.
З 947 дамоў, дзе арганізаваны таварыствы
ўласнікаў і іншыя формы кіравання, абаграваецца 91 жылы будынак, расказаў Андрэй
Шульга:
— 6236 жылых дамоў Міншчыны ў гэты
сезон атрымалі свой аб'ём работ. Адрамантаваны 342 балконы, каля 14,5 тысячы пагонных метраў стыкаў сценавых панэляў,
40 тысяч м2 даху. Нарыхтавана 25 800 тон
пясчана-саляной сумесі для апрацоўкі дарог 480 адзінкамі тэхнікі. Створана 119 аварыйна-аднаўленчых брыгад (650 чалавек).
Гатовы да работы тры блочна-модульныя
кацельныя ў Мінскім, Маладзечанскім і Дзяржынскім раёнах. У прадпрыемстваў ёсць
104 перасовачныя энергакрыніцы.
Ірына СІДАРОК, фота аўтара.

Ірына ПАЛЯКОВА, дэпу тат Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па аграрнай палітыцы:
— Ка лі за ход нія
зем лі ця пе раш няй
Бе ла ру сі зна хо дзілі ся пад кі ра ван нем польскай улады,
у беларусаў не было
перспектыў, бо ў выніку паланізацыі нашы
продкі і адпаведна мы
потым маглі страціць мову, культуру. Працэс уз'яднання, які адбыўся ў 1939 годзе,
стаў выратаваннем для нацыі.
Для мя не но вае свя та, якое мы
ўпершыню адзначылі сёлета, — Дзень народнага адзінства — вельмі важнае, таму
што гэта напамін пра неабходнасць рабіць
высновы з урокаў гісторыі. Ацэнка падзей
мінулага — пасыл у будучыню.
Асабліва важна данесці праўдзівую інфармацыю для моладзі і тых, каму, на
жаль, не зразумела, што трэба беражліва
захоўваць тое, што маем. Трэба станавіцца плячо ў плячо, каб абараніць крохкі мір,
незалежнасць, улічваючы сённяшні ціск
палітычнага, эканамічнага характару на
Беларусь з-за мяжы. Мы абавязаны разам
супрацьстаяць знешняму ўмяшанню. Гэта
магчыма, калі будзем рабіць усё па прынцыпах адзінства, салідарнасці, узаемнай
дапамогі. Галоўнае — захаваць народ, гістарычныя каштоўнасці і традыцыі. Трэба
зрабіць усё магчымае, каб адстаяць сваю
любімую Беларусь.
Грамадзянам трэба навучыцца паважаць адно аднаго, бо адзінства і мае гэта
на ўвазе. Штогод Беларусь робіць упэўненыя крокі наперад, каб быць утульнай
для жыцця і прывабнай для гасцей, інвестараў.
Мэтай ва ўсіх нас адна: каб краіна станавілася яшчэ больш моцнай, незалежнай
і квітнеючай!
Запісаў Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПОЛЬСКІЯ СІЛАВІКІ ВЫКІДВАЮЦЬ ХВОРЫХ
І ЗНЯСІЛЕНЫХ БЕЖАНЦАЎ, ЦЯПЕР — І ДЗЯЦЕЙ
Пра гэта паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце

хадзілі да іх. Ёсць тэрмін
«тэрор». І вось гэты тэрор,
які выкарыстаны ў адносінах да бежанцаў, абавяз-

Пагранічны нарад заставы «Падліпкі» Гродзенскай
пагрангрупы выявіў на лініі беларуска-польскай
граніцы двух знясіленых бежанцаў, грамадзян
Ірака. «Як высветлілася пазней, яны браты.
Адзін з мужчын практычна не мог перасоўвацца,
паколькі, з яго слоў, падчас знаходжання
ў Польшчы сур'ёзна пашкодзіў ногі. Ацаніўшы
сітуацыю, беларускія пагранічнікі выклікалі хуткую
медыцынскую дапамогу», — распавялі ў ДПК.
ня. Абедзве групы бежанцаў
дастаўлены ў Гродзенскую
абласную клінічную бальні цу, дзе ім аказ ва ец ца
неабходная меддапамога.
Паводле ацэнкі медыкаў,
стан дзяцей ацэньваецца як
сярэдняй ступені цяжкасці.
Для да лей ша га аб сле давання і лячэння яны шпіталізаваны ў педыятрычнае
аддзяленне.
Тэ рор, які пры мя ня ецца да бежанцаў, абавязкова дрэнна абернецца для
Польшчы. Пра гэта ў эфіры
«Альфа Радыё» заявіў дырэк тар Цэнтра па праблемах еўрапейскай інтэграцыі
па лі толаг Юрый Шаў цоў.
«Я думаю, самая складаная
сітуацыя цяпер на граніцы
з Польшчай. Гэта звязана
з тым, што масы мігрантаў
вырашылі ісці наўпрост у
Германію праз Польшчу, а
не праз дзве краіны, як раней хадзілі (Літва — Поль-

 Тым часам

Крымінальная справа
Следчы камітэт распачаў крымінальную справу па
факце выяўлення на беларуска-польскай граніцы
збітага замежніка. Пра гэта паведамілі ў аддзеле
інфармацыі і сувязі з грамадскасцю СК.
Фота БелТА.

Неўзабаве на ўчастку гэтай жа заставы была выяўлена яшчэ адна група з шасці
бежанцаў: жанчына і хлопчык да 5 гадоў — грамадзяне
Конга, і чацвёра грамадзян
Ірака, у тым ліку двое дзяцей
5 і 12 гадоў. У абодвух выпадках пры выяўленні груп
бежанцаў на лініі граніцы на
польскай кантрольна-следавай паласе былі відавочныя
сляды выцяснення замежнікаў на беларускі бок, а на
пагранічнай тэрыторыі знаходзіліся сілавікі.
Брыгада хуткай медыцын скай да па мо гі, якая
зна хо дзі ла ся на ўчаст ку,
пры аглядзе другой групы
бежанцаў выявіла ў хлопчыка з Конга траўму ладыжкі,
верагодна, атрыманую пры
пераадоленні польскіх загарод на лініі граніцы, а ў
дзяцей з Ірака — прыкметы
пераахаладжэння, абязводжвання і, магчыма, атручэн-

кова дрэнна абернецца для
Польшчы», — лічыць Юрый
Шаўцоў.
Пётр ДУНЬКО.

шча — Германія). У Літву і
Латвію таксама захоўваецца
трафік, але бежанцы пайшлі ма са ва на Поль шчу.
Гэта рэальная масавасць.
Некалькі дзён таму палякі
зра бі лі спра ва здачу, што
яны завярнулі больш чым
320 ча ла век за су ткі, —
адзначыў эксперт. — Я не
хачу ўскладняць, але тыя,
ка го ло вяць і за ва роч ваюць, — гэта далёка не ўсе,
хто праходзіць. У Германіі
ўжо адлоўліваюць тых, якія
прайшлі, і не толькі там. Рэальна паток значна вышэйшы, чым паказвае афіцыйная польская служба».
Юрый Шаўцоў таксама
звяр нуў ува гу на клі ма-

тычны аспект міграцыйнай
праблемы. «Цяпер адбылося
тое, пра што даўно папярэджвалі: надышлі халады,
і разам з імі пачаліся новыя
праблемы — смерці з-за
маразоў. Далей, хутчэй за
ўсё, сітуацыя ў гэтым плане
будзе ўскладняцца», — заўважыў эксперт.
Па лі толаг лі чыць, што
сі ла выя дзе ян ні поль скіх
пагранічнікаў у адносінах
да мігрантаў будуць мець
не га тыў ныя на ступ ствы
для самой Польшчы. «Гэта
дрэнна павернецца. Усе мы
разумеем, што робяць і ў
Літве, і ў Польшчы пагранічнікі і звязаныя з імі сілавыя
структуры: яны запалохваюць мігрантаў, каб тыя не

«Увечары 21 верасня ў праваахоўныя органы паступіла паведамленне аб дастаўленні ў рэанімацыйнае аддзяленне ўстановы аховы здароўя 19-гадовага грамадзяніна
Ірака. Цяжкасць стану, па першапачатковых звестках,
звязана са шматлікімі цялеснымі пашкоджаннямі. Следствам устаноўлена, што малады чалавек быў знойдзены
супрацоўнікамі пагранічнай заставы ў межах паласы
беларуска-польскай граніцы ў цяжкім стане з прыкметамі пераахаладжэння і абязводжвання», — распавялі
ў СК.
Прыйшоўшы ў прытомнасць, мужчына змог расказаць, што з тэрыторыі Польшчы яго выправадзілі з
прымяненнем фізічнай сілы ўзброеныя людзі ў форме.
Следчымі праведзены агляд месца здарэння, апытаны
пацярпелы, дапытаны супрацоўнікі заставы, якія выявілі
мужчыну. Прызначана судова-медыцынская экспертыза,
якую праводзяць спецыялісты ДКСЭ, для ўстанаўлення
ступені цяжкасці цялесных пашкоджанняў. Плануецца
правядзенне допыту пацярпелага з удзелам перакладчыка.
Па дадзеным факце Свіслацкі раённы аддзел Следчага камітэта распачаў крымінальную справу па ч. 3 арт.
159 (наўмыснае пакіданне ў небяспецы) КК. Праводзіцца
расследаванне.

