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ДА КАН ЦА ГО ДА 
«КА МУ НАЛ КА» 

ЗМЕ НІЦ ЦА ДВОЙ ЧЫ,
а ў 2025 годзе на сель ніц тва 

бу дзе кам пен са ваць па слу гі ЖКГ на 100%
Ка пі таль ны ра монт, раз дзель ны збор смец ця, па вы шэн не якас-
ці піт ной і сцё ка вай ва ды, та ры фі ка цыя жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг (ЖКП) і ін шыя пы тан ні па ўдас ка на лен ні раз віц ця 
і дзей нас ці ЖКГ кра і ны з мэ тай ства рэн ня спры яль ных умоў 
жыц ця дзей нас ці на сель ніц тва раз гле дзе лі ўчо ра на па шы ра ным 
па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі і Са ве та па ўза е ма-
дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня.

У кра і не ство ра на не аб ход ная за ка на даў чая ба за для ра шэн ня пы-
тан няў ЖКГ, за цвер джа на сіс тэ ма дзяр жаў ных са цы яль ных стан дар таў, 
пра во дзіц ца пра гра ма «Кам форт нае жыл лё і спры яль нае ася род дзе 
на 2016—2020 га ды». Ра зам з тым у боль шас ці га лін ЖКГ іс нуе шмат 
праб лем, што вы ра ша юц ца ма руд на і на за па шва юц ца. З гэ тай на го ды 
кі раў нік дзяр жа вы на сва ім уз роў ні вы ра шыў раз гле дзець пы тан ні ЖКГ 
на се мі на ры ў ве рас ні бя гу ча га го да, дзе абя цаў пры няць ад па вед ныя 
ра шэн ні і аца ніць кад ры, ад зна чыў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ, ха рак та ры зу ю чы стан ка му наль най гас па дар кі кра і ны.

— Згод на з дак ла дам ПРА АН, Бе ла русь ува хо дзіць у лік 24 кра ін, 
на сель ніц тва якіх мае 100-пра цэнт на ўстой лі вы до ступ да па леп ша ных 
кры ніц ва ды. Ра зам з тым у апош нія га ды рас це коль касць уце чак і ня-
ўлі ча ных рас хо даў у сіс тэ мах во да за бес пя чэн ня, па гор шы ла ся якасць 
ачыст кі сцё каў. Ка ля 9 млн ку ба мет раў не да стат ко ва ачы шча ных во даў 
скід ва ец ца ў ва да ёмы. Тэх ніч ныя ра шэн ні ўдас ка наль ва юц ца сла ба, — 
ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ён агу чыў і шэ раг ін шых не дас ка на лас цяў сіс тэ мы ЖКГ. Перш за 
ўсё, вель мі ніз кі ўзро вень апла ты на сель ніц твам па слуг ацяп лен ня, 
што ад бы ва ец ца праз ад сут насць сіс тэм улі ку ад пу шча най цеп ла вой 
энер гіі. У жыл лё вым фон дзе ма юц ца цеп ла стра ты пры вы пра цоў цы і 
транс пар ці роў цы цеп ла нось бі таў.

Збор і ўты лі за цыя цвёр дых бы та вых ад хо даў па тра буе ўдас ка на лен-
ня і, па свед чан ні пар ла менц ка га ма ні то рын гу і служ баў ахо вы пры ро-
ды, са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ны стан аб' ек таў і тэ ры то рый 
не па ляп ша ец ца.
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Іван КА НА РА ЗАЎ, 
га лоў ны нар ко лаг 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя:

«Сён ня ў рэс пуб лі цы 
дзей ні чае пад пра гра ма 
«Па пя рэ джан не і пе ра адо лен не 
п'ян ства і ал ка га ліз му» 
дзярж пра гра мы «Зда роўе 
на ро да і дэ ма гра фіч ная 
бяс пе ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 
да 2020 го да. Дзя ку ю чы 
за кла дзе ным у ёй ме рам 
да сяг ну ты знач ныя 
вы ні кі. У пры ват нас ці, 
га вор ка ідзе пра зні жэн не 
за хва раль нас ці на ал ка га лізм, 
змян шэн не коль кас ці асоб, 
якія ўпер шы ню вы яў ля юц ца 
нар ка ла гіч най служ бай, 
ста вяц ца на дыс пан сер ны 
і пра фі лак тыч ны ўлік. Зні зі ла ся 
смя рот насць ад атруч ван ня 
ал ка го лем, ска ра ці ла ся 
коль касць траў ма ва ных у ДТЗ 
з удзе лам не цвя ро зых ва дзі це ляў 
і пе ша хо даў».
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Мін чан ка 
Вік то рыя ДУБ РОЎ СКАЯ 

прый шла да пом ні ка 
Ула дзі мі ру Му ля ві ну, 

які ўчо ра ад кры лі ў Мін ску 
ка ля Дзярж фі лар мо ніі.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  

Аду ка цыя для жыц ця
Быць у пра цэ се по шу ку — 

нар маль ны стан лю бо га дзі ця ці
Рэс пуб лі кан скі ты дзень уста ноў да дат ко вай аду ка цыі дзя цей 
і мо ла дзі прой дзе ў Бе ла ру сі з 2 па 9 ве рас ня. Асноў ная яго 
мэ та — шы ро кае пры цяг нен не дзя цей і пад лет каў кра і ны да 
за ня ткаў у гурт ках, сту ды ях, клу бах і ін шых аб' яд нан нях па 
ін та рэ сах.

Сён ня ў кра і не дзей ні ча юць 297 уста ноў да дат ко вай аду ка цыі дзя цей 
і мо ла дзі. Гэ та менш, чым бы ло, ска жам, яшчэ не каль кі га доў та му, але 
ап ты мі за цыя сет кі — на ту раль ны пра цэс. Па-пер шае, бы лі пе ра пра фі ля-
ва ны аб' яд нан ні па ін та рэ сах, не за па тра ба ва ныя на ву чэн ца мі, па-дру гое, 
рэ ар га ні за ва ны ўста но вы да дат ко вай аду ка цыі са сла бай ма тэ ры яль на-
тэх ніч най ба зай. Дзесь ці трэ ба бы ло аб' яд наць рэ сур сы. Апош нім ча сам 
на зі ра ец ца тэн дэн цыя да па ве лі чэн ня коль кас ці шмат про філь ных уста ноў 
да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі. Але коль касць ахо пу на ву чэн-
цаў не змен шы ла ся: аб' яд нан ні па ін та рэ сах на вед вае 
кож ны трэ ці з іх. СТАР. 4
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