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Не так даў но ся мей ная па ра з 
Мін ска атру ці ла ся чад ным га зам. 
Мяр ку ец ца, што ў ко мі не іх 
га за вай ка лон кі ад сут ні ча ла ця га. 
І, на жаль, па доб ныя вы пад кі 
зу сім не адзін ка выя. Та му ра зам 
з УП «Мін газ» рас каз ва ем, 
ча му так важ на ўдзя ляць 
ува гу аб слу гоў ван ню га за ва га 
аб ста ля ван ня.

Тэр мін экс плу а та цыі га за ва га аб-
ста ля ван ня вы зна чае за вод-вы твор ца, 
і пра пі са ны ён у тэх ніч ным паш пар це. 
У ся рэд нім тэр мін служ бы тых жа га-
за вых пліт скла дае 10-12 га доў, а во да-
на гра валь ні каў, пра точ ных га за вых і 
ацяп ляль ных апа ра таў — 10 га доў.

Да рэ чы, толь кі ле тась су пра цоў ні кі 
Мін га за за мя ні лі 35 113 га за вых пліт, 
914 га за вых ка ло нак і 1477 кат лоў.

— Як пра ві ла, ка лі за кан чва ец ца 
тэр мін экс плу а та цыі аб ста ля ван ня, 
яно ўжо мае да стат ко вы фі зіч ны знос 
і вы хо дзіць з экс плу а та цыі знач на 
час цей, а гэ та зна чыць, што ў лю бы 
мо мант ча ла век мо жа за стац ца без 
ацяп лен ня і га ра чай ва ды. Асаб лі ва 
гэ та важ на ў зі мо вы пе ры яд, — ад-
зна чае ге не раль ны ды рэк тар УП 
«Мін газ» Ва дзім ША ЛО НІК. — Ка-
лі тэр мін за кан чва ец ца, спа жыў цы 
аба вя за ны зра біць за ме ну га за ва га 
аб ста ля ван ня ці пра вес ці яго ды яг-
нос ты ку, па вы ні ках якой экс плу а та-
цыя мо жа быць па доў жа на. Усе гэ тыя 
мо ман ты ад зна ча ны ў Пра ві лах ка ры-
стан ня га зам у по бы це.

Ка лі ж тэр мін экс плу а та цыі скон-
чыў ся, а спа жы вец не зра біў ды яг нос-
ты ку ці атры маў ад моў нае за клю чэн не 
пас ля яе пра вя дзен ня, то яго па прос ту 
ад клю чаць ад сіс тэ мы га за за бес пя чэн-
ня. Каб за мя ніць га за вае аб ста ля ван-
не, мож на звяр нуц ца да ар га ні за цыі 
га за за бес пя чэн ня, якая мо жа пра па-
на ваць не толь кі па слу гі па ўста ноў цы, 
але і но вае аб ста ля ван не.

— Вель мі важ на ра зу мець, што ка-
лі га за вае аб ста ля ван не ня пра віль на 
ўста на ві лі, яно мо жа стаць па гро зай для 
жыц ця і зда роўя лю дзей. Ка лі той жа 
ды ма ад вод ны па тру бак кат ла ці ка-
лон кі не гер ме тыч на за ма ца ва лі, гэ та 
мо жа пры вес ці да ўцеч кі чад на га га зу 
і, як вы нік, да смер ці, — тлу ма чыць 
су раз моў нік. — Ка лі ж сіс тэ ма га за за-
бес пя чэн ня бы ла ня пра віль на зман ці-
ра ва на, то гэ та мо жа стаць пры чы най 
уцеч кі га зу ў па мяш кан не. Пры да сяг-
нен ні пэў най яго кан цэнт ра цыі для вы-
бу ху бу дзе да стат ко ва ад ной іск ры. 
Як пра ві ла, та кое мо жа ад быц ца, ка лі 
аб ста ля ван не са ма стой на ўста наў лі ва-
юць спа жыў цы ці ар га ні за цыі, якія не 
спе цы я лі зу юц ца на гэ тых па слу гах.

Спе цы я ліс ты прад пры ем ства ад зна-
ча юць, што важ на не толь кі па мя таць 
пра тэр мін экс плу а та цыі свай го га за ва-
га аб ста ля ван ня і яго пра віль ную ўста-
ноў ку, але і пе ры я дыч на пра во дзіць 
яго тэх ніч нае аб слу гоў ван не (што год 
пе рад ацяп ляль ным се зо нам). Ра бо ты 
па він ны вы кон ваць спе цы я лі за ва ныя 
ар га ні за цыі, якія за клю чы лі да га во ры 
на гэ ты від па слуг са спа жыў ца мі.

Для вы ка нан ня ра бот па ра мон це 
і тэх ніч ным аб слу гоў ван ні бы та во га 
га за ва га аб ста ля ван ня на прад пры-
ем стве ство ра ны сэр віс ны цэнтр, які 
пра цуе што дня з 9.00 да 21.00. Звяр-
нуц ца ту ды мож на па ка рот кім ну-
ма ры 162.

— Са мае важ нае, каб лю дзі ра-
зу ме лі, што пра вя дзен не аб слу гоў-
ван ня — аба вяз ко вая пра цэ ду ра, ад 
якой за ле жыць іх зда роўе і жыц цё, — 
пад крэс лі вае Ва дзім Шалонік. — І, на 
жаль, сён ня на шы спе цы я ліс ты су ты-
ка юц ца з тым, што лю дзі на ват не да-
юць до сту пу ў сваё жыл лё для пра-
вя дзен ня ра бот. Яны не ра зу ме юць, 
што ў пер шую чар гу ад каз насць за 
функ цы я на ван не аб ста ля ван ня ля-
жыць на іх.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.

МЯ НЯЦЬ 
АБО НЕ?

Ад ной чы ў да во лі ад да ле най 
вёс цы Ма ла рыц ка га ра ё на, 
што на Брэст чы не, да вя ло ся 
гу та рыць з па жы лой 
пен сі я нер кай на тэ му за ме ны 
пліт. Ба бу ля бы ла ў рос па чы. 
Га заў шчы кі, якія пры вез лі 
ба лон, аб' яві лі гас па ды ні, што 
больш не пры вя зуць, бо плі та 
ў ад па вед нас ці з прад пі сан нем 
не бы ла за ме не на на но вую. 
«Хі ба мая плі та дрэн на 
вы гля дае? — ледзь не са 
слязь мі да во дзі ла амаль 
80-га до вая жан чы на. — Яе 
пры вез лі дзе ці з го ра да. Яна ж 
як но вая».

ВЯС КО ВЫЯ 
РА РЫ ТЭ ТЫ

У гас цях мы бы лі там са стар-
шы ня мі ра ён на га і сель ска га Са-
ве таў. І цэ лай ка мі сі яй, ві даць, 
маг лі б свед чыць, што плі та, 
якой ка рыс та лі ся на га рад-
ской кух ні, ві да воч на, больш 
за 10 га доў, вы гля дае ідэа льна 
для аб ста ля ван ня, якое бы ло 
ў экс плу а та цыі. Усе кан фор кі 
га раць роў на, верх няя па нэль 
ззяе чыс ці нёй. Вя до ма, мы па-
спа чу ва лі гас па ды ні, але да па-
маг чы ні чым не маг лі. Ра бот ні кі 
га за вай служ бы кі ру юц ца сва і-
мі нар ма тыў ны мі да ку мен та мі. 
Пен сі я нер ка ж за яві ла, што ў яе 
зу сім не вя лі кая пен сія, і мя няць 
плі ту яна не бу дзе: «Так да жы-
ву, без га зу». Не да па ма га лі ўга-
во ры стар шы ні сель вы кан ка ма: 
«Як жа вы юбі лей свят ка ваць 
бу дзе це, на чым кат ле ты сма-
жыць?! Дзе ці, уну кі, на пэў на, 
пры едуць».

Та ды я пра па ноў ва ла ге ра і ні 
бу ду ча га ма тэ ры я лу свой ва ры-
янт, які апра ба ва ла ў дач ным 
до ме. Ка лі мне так са ма ад мо ві-
лі ў да стаў цы га за ва га ба ло на, 
ху цень ка ку пі ла двух кан фо рач-
ную на столь ную плі ту. Год та-
му плі та каш та ва ла 50 руб лёў з 
не вя лі кім хвос ці кам. Для да чы 
ха пае, ды і для вяс ко вай ха ты, 
асаб лі ва ка лі там жы ве адзін ча-
ла век, гэтага да стат ко ва.

Бо ў не ка то рых вяс ко вых да-
мах ста яць плі ты, як той ка заў, 
пер ша га пры зы ву. Гэ та зна чыць, 
што га за вым пры бо рам больш 
за со рак га доў. Іх як пад клю чы лі 
ў ся мі дзя ся тых га дах, так яны і 
ста яць там, ня рэд ка экс плу а ту-

юц ца па пры зна чэн ні. Та кая ж 
бы ла і ў вяс ко вай ха це, якую 
мы на бы лі на ле ці шча. Праў да, 
даў ней шыя га за выя пры бо ры 
ра бі лі цал кам з жа ле за, яны бы-
лі прос тыя і на дзей ныя, і тая ста-
рэнь кая плі та, якую мы по тым 
вы нес лі ў хлеў, працавала без 
праб лем. Толь кі ду хоў ка вый-
шла са строю па ста рас ці, ды мы 
яе і не ўклю ча лі.

Ду маю, та кіх пры бо раў усё ж 
за ста ло ся ма ла. Вяс коў цы, якія 
жы вуць у сва іх да мах па ста ян-
на, па кла па ці лі ся пра за ме ну 
ра ней. Але ця пер трэ ба мя няць 
і «дру гую хва лю» пліт, якія ад-
слу жы лі доб ры пра ме жак ча су 
ў га рад скіх ква тэ рах, а по тым 
бы лі пе ра да дзе ны вяс ко вым 
сва я кам. У га рад скім жыл лі, 
уз ве дзе ным да ХХІ ста год дзя, 
так са ма скон чыў ся тэр мін ка ры-
стан ня плі та мі, уста ноў ле ны мі 
пры зда чы да моў.

ВЫ ВУ ЧАЙ ЦЕ 
ІН СТРУК ЦЫЮ

У служ бу га зу па сту пае ня ма-
ла скар гаў, па доб ных на мер ка-
ван не ма ла рыц кай пен сі я нер кі. 
Лю дзі лі чаць, што іх плі ты мо-
гуць слу жыць яшчэ доў гія га ды, 
а іх пры му ша юць мя няць. Пры 
скла дан ні ад ка заў на скар гі лю-
бы спе цы я ліст на зва най служ-
бы кі ру ец ца пунк там 42 Пра віл 
ка ры стан ня га зам у по бы це, 
за цвер джа ных Па ста но вай Са-
ве та Мі ніст раў ад 24 снеж ня 
2013 го да № 1136, па вод ле якой 
за ба ра ня ец ца ка рыс тац ца аб-
ста ля ван нем, у яко га скон чыў ся 
тэр мін экс плу а та цыі, ука за ны ў 
ін струк цыі па экс плу а та цыі (але 
не больш за 20 га доў). За па ру-
шэн не спа жыў ца мі га зу гэ та га 
пунк та ар га ні за цыя мае пра ва 
пе ра стаць па стаў ляць газ.

Ва ўні тар ным прад пры ем-
стве «Брэс табл газ» рас тлу ма-
чы лі, што тэр мін экс плу а та цыі 
га за вай плі ты вы зна ча ец ца не 
га заў шчы ка мі, а за во дам-вы-
твор цам. Пас ля на быц ця плі ты 

спа жы вец аба вя за ны вы ву чыць 
ін струк цыю.

Ця пе раш нія плі ты звы чай на 
вы пус ка юць з тэр мі нам служ бы 
10 га доў. З 2003 го да на га за-
выя плі ты, якія вы пус ка юць не 
толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў Еў ро-
пе, уста ноў ле ны ме на ві та та кі 
тэр мін экс плу а та цыі. Пас ля яго 
за кан чэн ня ёсць два ва ры ян ты: 
за ме на га за вай плі ты аль бо за-
клю чэн не да га во ра на пра вя-
дзен не яе ды яг нос ты кі. Па вы-
ні ках апош няй вы зна ча ец ца, 
ці мо жа плі та экс плу а та вац ца 
да лей. Ды яг нос ты ка каш туе ад 
25 руб лёў, па мер апла ты за ле-
жыць ад мес ца зна хо джан ня 
клі ен та, то-бок транс парт ных 
рас хо даў прад пры ем ства.

Да пус ка юц ца тры ды яг нос-
ты кі. Пер шая з іх мо жа па доў-
жыць тэр мін служ бы плі ты мак-
сі мум на чатыры га ды, дзве на-
ступ ныя — на тры га ды кож ная. 
Та кім чы нам тэр мін экс плу а та-
цыі па вя ліч ва ец ца да 20 га доў. 
Але ж ка лі плі та вы пу шча ная 
да 2000 го да, то пра во дзіць 
яе дыя г нос ты ку не мае сэн су. 
А ка лі пры пра вер цы вы яў ле на 
ўцеч ка га зу аль бо ўста ноў ле на, 
што плі та не пры дат ная для вы-
ка ры стан ня, то спы ніць па да чу 
га зу мо гуць у той жа дзень.

З ПРЫ ЧЫ НЫ 
МА РАЛЬ НАЙ 
СА СТА РЭ ЛАС ЦІ

— Так што ма раль на са ста-
рэ лае аб ста ля ван не мя няць 

усё ж да вя дзец ца, — ка жа 
на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра УП «Брэс табл газ» 
Ула дзі мір БА РА ВЕН КА. — 
Ра зам з за во дам-вы твор цам 
«Брэст га за а па рат» мы па кла-
па ці лі ся пра сва іх спа жыў цоў. 
Плі ты мар кі «Ге фест» у нас 
мож на на быць тан ней, чым у 
ганд лё вай сет цы. Ёсць пунк ты 
про да жу, дзе па куп нік мо жа 
вы браць па трэб ную яму ма-
дэль плі ты, апла ціць кошт, а 
на шы спе цы я ліс ты да ста вяць 
плі ту гра ма дзя ні ну да до му 
і пад клю чаць бяс плат на. Та-
кая ак цыя пра во дзіц ца па 
ўсёй Брэсц кай воб лас ці. Вар-
та ска заць, што па слу га сён-
ня да ступ ная не толь кі га ра-
джа нам, але і лю бо му жы ха ру 
на ват са май ад да ле най вёс кі. 
У ганд лё вым прад пры ем стве 
азна ё мяць з сіс тэ май рас тэр-
мі ноў кі. Пен сі я не рам, ма ла-
за бяс пе ча ным гра ма дзя нам 
мо гуць даць рас тэр мі ноў ку 
на шэсць ме ся цаў. Кан суль-
та цыю па пы тан нях за ме ны 
мож на атры маць і па мес цы 
жы хар ства, ка лі спе цы я ліс ты 
пра вя ра юць стан га за ва га аб-
ста ля ван ня. Гэ тай маг чы мас-
цю ска рыс та лі ся мно гія на шы 
спа жыў цы.

Мя няць га за вую плі ту трэ ба 
свое ча со ва, — пра цяг вае Ула-
дзі мір Ве ні я мі на віч, — перш за 
ўсё з мер ка ван няў бяс пе кі. На-
шы су пра цоў ні кі па ста ян на су-
стра ка юц ца з вы пад ка мі, ка лі ў 
ідэа льнай гас па ды ні плі та вы-
гля дае ні бы но вая. І тая ўмоў-
ная гас па ды ня ўзні мае пы тан-
не аб мэ та згод нас ці за ме ны. 
Зноў да во дзіц ца тлу ма чыць, 
што плі та не ста я ла ў ку це без 
спра вы, яна вы ка рыс тоў ва-
ла ся, пэў ныя дэ та лі зна сі лі ся, 
яны па тра бу юць за ме ны. А па-
коль кі прай шло двац цаць га-
доў, дэ таль для ста рой ма дэ лі 
знай сці не маг чы ма, бо за вод 
іх не вы пус кае. Та му трэ ба мя-
няць усю плі ту.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

СПА ЖЫ ВЕЦ

На ват ка лі вы гля дае На ват ка лі вы гля дае 
ідэа льнаідэа льна

Га за выя плі ты, што ад слу жы лі двац цаць га доў, па тра бу юць за ме ны

За ба ра ня ец ца 
ка рыс тац ца 
аб ста ля ван нем, 
у яко га скон чыў ся 
тэр мін экс плу а та цыі, 
ука за ны ў ін струк цыі 
па экс плу а та цыі 
(але не больш за 
20 га доў). За па ру шэн не 
спа жыў ца мі га зу гэ та га 
пунк та ар га ні за цыя 
мае пра ва пе ра стаць 
па стаў ляць газ.

Тэр мін экс плу а та цыі 
га за вай плі ты 
вы зна ча ец ца 
не га заў шчы ка мі, 
а за во дам-вы твор цам. 
Пас ля на быц ця плі ты 
спа жы вец аба вя за ны 
вы ву чыць ін струк цыю.
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