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– Ад ной з га лоў ных за-
дач у сфе ры ЖКГ з'яў ля ец-
ца цеп ла за бес пя чэн не. Як 
вы яе вы ра ша е це?

– У ра ё не па да чу цяп ла за-
бяс печ ва юць 22 кры ні цы. Усе 
яны пад рых та ва ны і ста біль-
на пра цу юць у асен не-зі мо вы 
пе ры яд. Пас ля за вяр шэн ня 
ацяп ляль на га се зо на ўсе ка-
цель ныя пра хо дзяць пра вер ку 
і, пры не аб ход нас ці, уклю ча-
юц ца ў пла на вы ці ка пі таль-
ны ра монт. Ле тась мы пра вя-
лі ма дэр ні за цыю ка цель най 
у вёс цы Ляс ная, дзе за мя ні лі 
агрэ га ты на аў та ма ты ку.

Што год ста іць за да ча за-
мя ніць не менш за 4 % цеп ла-

вых се так, і мы з гэ тым спраў-
ля ем ся. Ле тась та кая ра бо та 
пра ве дзе на ў не каль кіх аг ра-
га рад ках і ра ён ным цэнт ры. 
Гэ та да зво лі ла знач на зні зіць 
стра ты цяп ла. А ўся го ў ра ё-
не 80 кі ла мет раў цеп ла тра сы, 
якая за бяс печ вае спа жыў цоў 
цеп ла вой энер гі яй.

– Што ро біць жыл лё-
вая гас па дар ка, каб даць 
жы ха рам якас ную піт ную 
ва ду?

– Як вя до ма, у кра і не 
ста іць за да ча да 2025 го да 
за бяс пе чыць спа жыў цоў 
якас най піт ной ва дой. На 

гэ та на кі ра ва на і на ша дзей-
насць. Трэ ба ска заць, што 
пэў ныя кро кі ў гэ тым кі рун ку 
ўжо зроб ле ны. Лі та раль на 
ня даў на ў аг ра га рад ку Ма-
са ля ны ўве дзе на стан цыя 
абез жа лез ван ня ма гут нас цю 
150 ку біч ных мет раў у су ткі. 
Гэ ты аб' ект жы ха ры даў но ча-
ка лі. Ле тась та кія ж стан цыі 
зда дзе ны яшчэ ў двух аг ра-
га рад ках.

– На якія праб ле мы бу-
дзе звер ну та ўва га ў най-
блі жэй шы час?

– Трэ ба па ляп шаць сі ту а-
цыю з во да пра во дам, які пе-
рад аец ца ад ін шых ар га ні за-
цый. Ня даў на мы пры ня лі на 

свой ба ланс пяць кі ла мет раў 
во да пра вод ных і дзе сяць 
кі ла мет раў ка на лі за цый-
ных се так. Зра зу ме ла, што 
мно гія зна хо дзяц ца ў да во лі 
дрэн ным ста не. Та му бу дзем 
зай мац ца іх за ме най.

Вя лі кі аб' ём ра бот у су вя зі 
з гэ тым трэ ба вы ка наць 
у аг ра га рад ку Па гра ніч ны. 
У паўд нё вай част цы, дзе во-
да пра вод на ле жаў Ба ра на-
віц каму аддзяленню чы гун кі, 
свід ра ві на і во да на пор ная 
ве жа экс плу а ту юц ца з 50-х 
га доў, іх знос склаў 70 %. Мы 
пры ня лі іх на свой ба ланс, 
бу дзем ра біць тры но выя ар-
тэ зі ян скія свід ра ві ны і но вую 
ве жу, а так са ма мя няць дзе-
сяць кі ла мет раў во да пра во да. 
Ця пер вя дзец ца рас пра цоў ка 
пра ект на-каш та рыс най да ку-
мен та цыі. Зай ма ем ся так са-
ма аў та ма ты за цы яй асоб ных 
пра цэ саў. У пры ват нас ці, у 
аг ра га рад ках на аў та ма ты ку 
пе ра вод зяц ца ка на лі за цый-
на-пом па выя стан цыі, што 

спры яе як зні жэн ню за трат, 
так і па ляп шэн ню якас ці аб-
слу гоў ван ня.

– Да рэ чы, пра за тра ты. 
Для спа жыў цоў важ на, каб 
кошт па слуг не вель мі біў 
па ка шаль ку. Ра зам з тым 
вам так са ма трэ ба іс на ваць, 
раз ві вац ца. Якім чы нам да-
ся га ец ца кам пра міс?

– Мы пай шлі па шля ху 
зні жэн ня са бе кош ту па слуг. 
Скла дзе на цэ лая пра гра ма. 
Ад ным з кі рун каў стаў но вы 
від дзей нас ці – бу даў ніц тва. 
На прад пры ем стве з'я віў ся і 
но вы ўчас так – ра монт на-бу-
даў ні чы, які атры маў не аб ход-
ныя атэс та ты для вы ка нан-
ня да во лі знач най коль кас ці 
бу даў ні ча-ман таж ных ра бот. 
Так са ма за ня лі ся і рэа лі за цы-
яй бу даў ні чых ма тэ ры я лаў.

Улас ны мі сі ла мі ад ра ман-
та ва лі ад мі ніст ра цый ны бу-
ды нак, ка бі нет ахо вы пра цы, 
аб ста ля ва лі гар дэ роб, ду ша-
выя, па кой для яды і яшчэ 

не ка то рыя па мяш кан ні. Пра-

цу ем і на ін шых аб' ек тах. На-
прык лад, у Вя лі кай Бе рас-
та ві цы здзейс ні лі пі лот ны 
пра ект па ра мон це па рыл-

кі ў лаз ні, дзе вы ка рыс та лі 
но выя тэх на ло гіі і ўста на ві лі 
но вае пяч ное аб ста ля ван не. 
Так са ма пра вя лі ка пі таль ны 
ра монт 18-ква тэр на га до ма 
ў вёс цы Ляс ная.

Для зруч нас ці спа жыў цоў 
жыл лё ва-ка му наль ных па-
слуг ство ра на струк тур нае 
пад раз дзя лен не па ра бо це з 
клі ен та мі сэр ві су 115, якое 
ўклю чае раз лі ко вую гру-
пу, паш пар тыс та, а так са-
ма адзі ную дыс пет чар скую 
служ бу.

– Вік тар Час ла ва віч, вы 
зга да лі пра ка бі нет ахо-
вы пра цы, а як уво гу ле на 
прад пры ем стве со чаць за 
тым, каб пра ца ваць без 
зда рэн няў?

– Асаб лі вую ўва гу мы 
звяр та ем на аб' ек ты па вы-

ша най не бяс пе кі. Ня даў-
на на ба зе прад пры ем ства 
прай шоў ра ён ны дзень 
ахо вы пра цы, падчас яко га 

спе цы я ліс ты на ве да лі не-
каль кі ка цель ных. Так, у аг-
ра га рад ку Алек шы цы бы ла 
пра дэ ман стра ва на пра віль-
ная тэх ніч ная экс плу а та цыя 
вы со ка эка э фек тыў на га кат-
ла, які пра цуе на драў ля ных 
трэс ках. Так са ма звяр та ем 
ува гу на па тра ба ван ні па 
скла дзі ра ван ні і за хоў ван ні 
мяс цо вых ві даў па лі ва. На-
шы спе цы я ліс ты па ста ян на 
пра хо дзяць ін струк таж пры 
ра бо це на пра ез джай част цы 
да ро гі. Тут вель мі важ на пра-
віль на па ста віць да рож ныя 
зна кі, пра ве рыць на яў насць 
га заў у ка ло дзе жы і бяс печ-
на вы ка наць не аб ход ныя 
ра бо ты.

Фота Бе рас та віц кага 
РУП ЖКГ.
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КАБ ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ КАМФОРТКАБ ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ КАМФОРТ
У та кім кі рун ку пра цу юць на Бе рас та віц кім прадпрыемстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі

Ра бот ні кі ЖКГ пад час ра ён на га дня ахо вы пра цы.

На чаль нік Бе рас та віц ка га 

РУП ЖКГ Вік тар ЗА МІ РОЎ СКІ.

Са мым пер шым пы тан нем 

пад час на вед ван ня птуш ка-
фаб ры кі ў Вя лі кай Бе рас-
та ві цы бы ло: вы каш та ва лі 
на шу пра дук цыю? Пры зна ю-
ся, та кі па ча так раз мо вы быў 
не ча ка ны. Пры сён няш ніх 
да во лі раз на стай ных пра па-
но вах цяж ка за ся ро дзіц ца 
на чым-не будзь ад ным. «А 
вы па спра буй це! – на стой ваў 
ды рэк тар Мі ха іл Груз дзеў. – 
Аба вяз ко ва па спра буй це. 
Вам спа да ба ец ца».

Зда ец ца, звы чай ны мар ке тын-

га вы ход, з які мі спа жы вец су-

стра ка ец ца на кож ным кро ку. Ад-

но сіц ца да та кіх пра па ноў мож на 

па-роз на му: хтось ці ад мах нец ца, 

а для ін ша га яна ста не пад каз кай. 

У лю бым вы пад ку, каб склас ці 

сваю дум ку, вар та пры слу хац ца 

і са мо му аца ніць смак пра дук ту. 

А мо жа, і са праў ды гэ та слуш ная 

пра па но ва?

Вось на та кой хва лі і па ча ло ся 

зна ём ства з кі раў ні ком ад на го з 

най буй ней шых прад пры ем стваў 

Бе рас та віц ка га ра ё на. Лі та раль-

на праз не каль кі га доў птуш ка-

фаб ры ка ад зна чыць сваё 60-год-

дзе. Не ка то рыя бу дын кі пра цу-

юць да гэ та га ча су, але прай шлі 

знач ную ма дэр ні за цыю. Інакш 

нель га: у пту шы най гас па дар цы 

трэ ба за хоў ваць мак сі маль ную 

чыс ці ню і вы кон ваць са ні тар ныя 

нор мы.

За гэ ты час прад пры ем ства 

знач на ўзбуй ні ла ся. Ка лі ра ней 

ня суш кі раз мя шча лі ся на ад ным 

яру се, дык ця пер іх ча ты ры. Утры-

ман не кур-ня су шак кле тач нае, усе 

пра цэ сы ме ха ні за ва ны – карм лен-

не, па ен не, вы да лен не па мё ту.

Ця пер на прад пры ем стве 150 ты-

сяч пя рэс тых ку ра чак, якія ста біль на 

вы кон ва юць свой «ра бо чы» план – 

што дзень ня суць па яй ку. Збор яек 

ад бы ва ец ца двой чы ў зме ну. Жан чы-

ны-птуш ні цы бя руць іх з кан ве ер най 

стуж кі і склад ва юць у лат кі. За тым 

да лі кат ная пра дук цыя ад праў ля ец ца 

ў цэх сар ці роў кі. Тут яе раз мяр коў-

ва юць па ка тэ го ры ях – вы шэй шая, 

ад бор ная, пер шая, дру гая, яй ка ды е-

тыч нае, ста ло вае. Ад па вед на за паў-

ня юц ца вя ліз ныя скры ні на 360 яек. 

Та кіх скрынь за су ткі на бі ра ец ца да 

паў ты ся чы, а ча сам і 700–800. Рэа лі-

за цыя яек – га лоў ная част ка да хо ду 

прад пры ем ства.

Вя до ма, рас хо ды так са ма знач-

ныя – утры ман не птуш кі спра ва 

ня тан ная. Боль шасць срод каў ідзе 

на за куп ку кар моў. Па сло вах ды-

рэк та ра, сё ле та іх на бы лі да стат-

ко ва, і гэ ты пра цэс пра цяг ва ец ца. 

Так са ма два ра зы на год фаб ры ка 

за куп ляе су тач ных ку ра нят, якія за-

мя ня юць асноў ны ку ры ны ста так. 

Пра цэс гэ ты ідзе па этап на. Пры за-

ме не да рос лыя ку ры рэа лі зу юц ца 

на сель ніц тву.

– Кож ная пе ра сад ка – да во лі 
пра ца ёміс ты пра цэс, – за ўва жае 
Мі ха іл Іва на віч. – Амаль ме сяц 
бу ду чыя «ква тэ ры» пра хо дзяць 
спе цы яль ную апра цоў ку, чыст ку, 
дэзын фек цыю. Пры не аб ход нас ці 
вя дзец ца за ме на аб ста ля ван ня ці 
яго ра монт. У нас ця пер цал кам ад-
ноў ле ны адзін цэх.

Ёсць, вя до ма, і свае мі ну сы – на-
прык лад, се зон насць. За ўва жа на, 
што по пыт зні жа ец ца ле там. Але з 
та кой сі ту а цы яй су ты ка юц ца мно-
гія вы твор цы, та му яны шу ка юць 
да дат ко выя рын кі збы ту. Да рэ чы, 
у кра і не і са праў ды атрым лі ва ец ца 
больш яек, чым па тра бу ец ца, пры-
чым на 25 %. Гэ та зна чыць, што 
пра дук цыю трэ ба рэа лі зоў ваць за 
ме жа мі Беларусі. Бе рас та віц кая 
птуш ка фаб ры ка, як і мно гія ін шыя, 
ак тыў на пра цуе з ра сій скі мі парт-
нё ра мі.

А чым хар чу ец ца птуш ка? Бо 
ра цы ён, як вя до ма, ад бі ва ец ца 
і на сма ку яек. Як па ве да мі лі на 
фаб ры цы, асноў ным кам па не нтам 

кор му з'яў ля юц ца збож-
жа выя куль ту ры. Для та го 
каб ня суш ка ме ла доб рую 
энер ге ты ку, у струк ту ру 
карм лен ня ўклю ча юц ца 
та кія кам па не нты, як вап-
на, рап са вы алей, шрот, 
соя, кар ма выя дрож джы, 
ра куш нік, та му што з кож-
ным яй кам з ар га ніз мам 
птуш кі вы мы ва ец ца 20–30 
% каль цыю, за па сы яко га 
трэ ба па поў ніць.

Птуш ка фаб ры ка поў нас цю пе-
рай шла на пя рэс тых ня су шак па-
ро ды хай-лайн. Ра ней бы лі і бе лыя, 
але по пыт больш схі ляў ся ме на ві та 
да ка ля ро ва га яй ка, та му ў рэш це 
рэшт яны ста лі да мі на ваць.

Дзе мож на на быць бе рас та-
віц кую пра дук цыю? У прад пры-
ем ства ёсць свой фір мен ны ган-
даль. Дзве кра мы зна хо дзяц ца 
ў Вя лі кай Бе рас та ві цы, ёсць тры 
ганд лё выя мес цы ў Грод не на Скі-
дзель скім рын ку, на мі ні-рын ку 
но ва га мік ра ра ё на Аль шан ка. 

Па ста ян на вы яз джае спе цы я лі-
за ва ны аў та ма біль – па віль ён на 
ко лах, які раз во зіць пра дук цыю 
птуш ка фаб ры кі па воб лас ці.

На прад пры ем стве, згод на з ка-
лек тыў ным да га во рам, пра цуе бо-
нус ная сіс тэ ма для ра бот ні каў. Яны 
кож ны ме сяц мо гуць на быць тры 
лат кі яек (90 штук) па са бе кош це. 
Так са ма для ра бот ні каў ство ра ны 
доб рыя бы та выя ўмо вы, ёсць па-
мяш кан не для пры ёму ежы з ха ла-
дзіль ні кам, мік ра хва ле вай печ кай 
і на ват тэ ле ві за рам. Зар пла та 
так са ма ня дрэн ная – у ся рэд нім 

805 руб лёў. Для Бе рас та віц ка га 

ра ё на гэ та да во лі вы со кі па каз чык.

Асноў ны кан тын гент ра бот ні-
каў – жан чы ны. І, трэ ба ска заць, 
мно гія ма юць доб рыя вы ні кі ў пра-
цы. Гэ та ад люст роў вае і мяс цо вая 
Дош ка го на ру. Да сяг нен ні не ка то-
рых ра бот ні каў уша ноў ва юц ца і на 
аб лас ным уз роў ні: сё ле та пад час 
аб лас ных да жы нак у Смар го ні 
апе ра тар птуш ка фаб ры кі Але на 
Кур мель за ня ла пер шае мес ца ся-
род птуш ніц Гро дзен шчы ны.

Дзя ку ю чы та кім ра бот ні кам, як і 
мно гаму ін шаму, мы мо жам атры-
маць да свай го ста ла та кую па трэб-
ную пра дук цыю. Ця пер я ве даю, які-
мі яй ка мі ска рыс та ю ся, ка лі бу ду 
га та ваць стра вы да свя точ на га ста-
ла, – вя до ма ж, бе рас та віц кі мі!
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ДЛЯ АЛІЎЕ І НЕ ТОЛЬКІ...ДЛЯ АЛІЎЕ І НЕ ТОЛЬКІ...
Ча му трэ ба па каш та ваць бе рас та віц кія яй кі

Але на КУ РМЕЛЬ атрым лі вае па дзя ку пад час аб лас ных да жы нак.

Мож на не пе ра боль шва ю чы ска заць, што без ра-

бот ні каў ка му наль най служ бы прос та нель га ўя віць 

са бе жыц цё цы ві лі за ва на га гра мад ства. Ме на ві та 

яны за бяс печ ва юць кам форт нае пра жы ван не і ства-

ра юць спры яль нае ася род дзе паў сюд на, дзе б ні 

жыў ча ла век. Аб тым, як пра цуе прад пры ем ства ЖКГ 

Бе рас та віц ка га ра ё на, рас ка заў яго ды рэк тар Вік тар 

За мі роў скі.

МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!


