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ЗА МЕСТ ФУТ РА ЖОН ЦЫ — 
«ФУТ РА» ДО МУ

Гіс то рыі мін чан, 
якія вы тры ва лі 

ка пі таль ны 
ра монт

Што да ты чыц ца 2017 го да, то 
да яго за кан чэн ня ў Мін ску пла-
ну ец ца ўвес ці — пас ля ка пі таль-
на га ра мон ту — 163 жы лыя да мы. 
Больш за ўсё, 27 збу да ван няў, 
ад ра ман та ва на ў са мым вя лі кім 
ра ё не го ра да — Фрун зен скім, на 
дру гім мес цы з па каз чы кам, уся-
го на ад ну ліч бу мен шым, Пер-
ша май скі ра ён, а вось у Каст-
рыч ніц кім ра ё не пад ка пі таль ны 
ра монт бы ло пад ве дзе на толь кі 
10 жы лых да моў.

Да рэ чы, пра гра мы ка пі таль-
на га ра мон ту жыл лё ва га фон ду 
рас пра цоў ва юц ца асоб на ў кож-
ным ра ё не. Гэ та звя за на з вы лу-
чэн нем срод каў праз фі нан са выя 
ад дзе лы ад мі ніст ра цый ра ё наў 
і ба лан са вай пры на леж нас цю 
жыл фон ду. Спіс скла да ец ца за-
каз чы ка мі — КУП ЖКГ ра ё наў — у 
за леж нас ці ад пра ду гле джа ных 
фі нан са вых срод каў і на пад ста ве 
перс пек тыў ных пла наў ка пі таль-
на га ра мон ту, якія рас пра цоў ва-
юц ца па вы ні ках аб сле да ван няў і 
тэх ніч на га ста ну жыл лё ва га фон-
ду і за цвяр джа юц ца ра шэн нем 
Мін гар вы кан ка ма. Перс пек тыў-
ная пра гра ма скла да ец ца на пяць 
га доў і з'яў ля ец ца пад ста вай для 
фар мі ра ван ня бя гу чых гра фі каў 
на год.

Ця пер што да ты чыц ца ўмоў 
таго, каб трапіць у спіс. Тут уліч ва-
ец ца тэх ніч ны стан не толь кі до ма 
ў цэ лым, але і яго кан струк тыў ных 
эле мен таў і ін жы нер ных сіс тэм у 
пры ват нас ці. Гэ та вы зна ча юць 
ар га ні за цыі, якія ажыц цяў ля юць 

экс плу а та цыю жыл лё ва га фон ду 
і (або) аказ ва юць жыл лё ва-ка-
му наль ныя па слу гі. Акра мя та го, 
звяр та ец ца ўва га на тэр мін служ-
бы; ар хі тэк тур на-пла ні ро вач ныя 
якас ці жы ло га до ма і ўзро вень 
яго доб ра ўпа рад ка ван ня; ге не-
раль ны план жы лой за бу до вы — 
ву ліц, квар та лаў, мік ра ра ё наў, у 
якой раз ме шча ны дом; пра ві лы і 
нор мы яго экс плу а та цыі. На пад-
ста ве вы ні каў і скла да ец ца спіс 
«пер ша чар га ві коў».

План ра мон ту па кож ным 
до ме фар мі ру ец ца асоб на, у 
за леж нас ці ад іс ну ю чых у ім 
праб лем, але з улі кам агуль на-
га спі са ты по вых ра бот. Да лей 
пра ект на-каш та рыс ная да ку-
мен та цыя пра хо дзіць па за ве-
да мас ную дзяр жаў ную экс пер-
ты зу. Усе ра монт на-бу даў ні чыя 
ра бо ты пас ля яе за цвяр джэн ня 
ў аба вяз ко вым па рад ку па він ны 
быць вы ка на ны.

Без уня сен ня да дат ко вай 
апла ты з бо ку жы ха роў 

пра вод зяц ца 
на ступ ныя ві ды ра бот:
— ра монт і за ме на ўнут ры-

да ма вых ін жы нер ных сіс тэм 
элект ра-, цеп ла-, га за-і во да за-
бес пя чэн ня, во да ад вя дзен ня, 
су праць дым най аба ро ны, уста-
но вак су праць па жар най аў та ма-
ты кі, а так са ма ка на лі за цый ных 
вы пус каў;

— ра монт і за ме на ін жы нер-
на га аб ста ля ван ня, якое за бяс-

печ вае спа жы ван не ка му наль-
ных па слуг, а так са ма ўста ноў ка 
цеп ла аб мен ні каў і сіс тэм аў та ма-
тыч на га рэ гу ля ван ня цеп ла вой 
энер гіі;

— ра монт да ху;
— ра монт фа са даў з уста ра-

нен нем сы рас ці і пра дзі ма нас ці 
іх асоб ных фраг мен таў;

— за ме на за паў нен няў акон-
ных і ўва ход ных дзвяр ных пра-
ёмаў, раз ме шча ных у да па мож-
ных па мяш кан нях;

— ра монт і ад наў лен не апор-
най здоль нас ці кан струк цый ных 
эле мен таў, у тым лі ку бал ко наў і 
ло джый, за ме на ага ро джаў бал-
ко наў і ло джый;

— уста ноў ка і за ме на ка зыр-
коў над ува хо да мі ў пад' ез ды, 
пад ва лы і над бал ко на мі верх ніх 
па вер хаў;

— ра монт пад мур ка, ад наў-
лен не ад мост кі;

— уста ноў ка ма лан ка ад во-
даў;

— уста лёў ка сіг на лі за та раў вы-
яў лен ня чад на га га зу;

— ад наў лен не пры да ма во га 
доб ра ўпа рад ка ван ня і азе ля-
нен ня, аздаб лен не жы лых і да па-
мож ных па мяш кан няў жы лых да-
моў, па ру ша ных пры пра вя дзен ні 
ра бот па ка пі таль ным ра мон це.

За кошт улас ні каў 
жы лых па мяш кан няў 

і пры іх жа дан ні 
ажыц цяў ляюц ца:

— за ме на і ра монт элект рыч-
на га, га за ва га, са ні тар на-тэх ніч-
на га і ін ша га аб ста ля ван ня;

— уста ноў ка, за ме на і ра монт 
пры бо раў улі ку рас хо ду ва ды, 
цеп ла вой і элект рыч най энер гіі, 
га зу, у тым лі ку тых, якія зна хо-
дзяц ца ў да па мож ных па мяш-
кан нях;

— аб слу гоў ван не ўнут ры ква-
тэр най элект ра пра вод кі.

Гэ тыя ра бо ты мо гуць быць вы-
ка на ны экс плу а ту ю чай ар га ні за-
цы яй па бы та вых па слу гах, якія 
аказ ва юц ца на сель ніц тву.

Ува га! У ад па вед нас ці з дзе-
ю чым за ка на даў ствам за ме на 
вок наў у ква тэ рах не ўва хо-
дзіць у пе ра лік ра бот пры ка-
пі таль ным ра мон це жыл лё ва-
га фон ду.

Што да ты чыц ца ўцяп лен ня 
фа са даў, то ўжо пад рых та ва-
ны пра ект нар ма тыў на га пра-
ва во га ак та: ён пра ду гледж вае 
рэа лі за цыю энер га эфек тыў ных 
ме ра пры ем стваў, якія атры ма-
лі наз ву цеп ла вая ма дэр ні за-
цыя, з пры цяг нен нем срод каў 
улас ні каў жы лых па мяш кан няў. 
Акра мя та го, пра пра цоў ва ец ца 
маг чы масць вы да чы крэ ды таў на 
гэ тыя мэ ты.

Кры ні ца мі фі нан са ван ня ка-
пі таль на га ра мон ту жыл лё ва-
га фон ду з'яў ля юц ца мяс цо вы 
бюд жэт і ад лі чэн ні ўлас ні каў 
жы лых і не жы лых па мяш кан няў. 
Да рэ чы, уз ро вень кам пен са цыі 
за трат на сель ніц твам скла дае 
ка ля 40% ад за пла на ва на га фі-
нан са ван ня.

Тэр мін пра вя дзен ня ка пі таль-
на га ра мон ту — у ся рэд нім 3,5—
4,5 ме ся ца. Ці вы трым лі ва ец ца 
ён — ін шае пы тан не. Не паз ней як 
за 10 дзён да яго па чат ку па він ны 
быць скла дзе ны гра фі кі вы ка нан-
ня ра бот па кож ным пад' ез дзе і 
за клю ча ны да га во ры на ака зан не 
па слуг. Для вы зна чэн ня вы ка наў-
цы пра вод зяць пад рад ныя тар гі. 

Гэ та да ты чыц ца як ка пі таль на га 
ра мон ту жы ло га до ма, так і за-
куп кі ліф та ва га аб ста ля ван ня і 
яго за ме ны.

Яшчэ да за клю чэн ня да га-
во ра ар га ні за цыя, якая ажыц-
цяў ляе экс плу а та цыю жыл лё ва-
га фон ду і (або) якая аказ вае 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу-
гі, аба вя за на пра ін фар ма ваць 
на агуль ным схо дзе ўлас ні каў, 
най маль ні каў жы лых па мяш-
кан няў, чле наў ар га ні за цыі за-
бу доў шчы каў аб па рад ку ар га-
ні за цыі ра бот, іх ві дах і аб' ёмах, 
а так са ма аб ад каз ных за гэ та 
служ бо вых асо бах. Пры гэ тым 
афарм ля ец ца пра та кол схо ду. 
Так са ма на схо дзе вы бі ра ец ца 
ўпаў на ва жа ны прад стаў нік до-
ма для пра вя дзен ня пе ра дра-
монт на га агля ду жы лых па мяш-
кан няў. Па яго вы ні ках мож на 
ска рэк та ваць пра ект на-каш та-
рыс ную да ку мен та цыю.

Да ве дац ца, ці па тра піў ваш 
дом у за па вет ны, а для ка гось ці 
і па ло ха ю чы, спіс, мож на бу дзе 
ў па чат ку на ступ на га го да. Перс-
пек тыў ныя пра гра мы і бя гу чыя 
гра фі кі ка пі таль на га ра мон ту 
за цвяр джа юц ца ра ён ным, га-
рад скім вы ка наў чы мі ка мі тэ та-
мі, мяс цо вай ад мі ніст ра цы яй 
ра ё на ў го ра дзе і да 1 лю та га 
кож на га го да пуб лі ку юц ца ў 
срод ках ма са вай ін фар ма цыі,  
раз мя шча юц ца на ін фар ма цый-
ных сай тах мяс цо вых ад мі ніст-
ра цый.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by

Да ча го рых та вац ца тым, хто су тык нец ца 
з ка пі таль ным ра мон там у най блі жэй шы 
час, — з пер шых вус наў.

Больш за ўсё праб лем звы чай на ўзні-
кае ў жы ха роў ба ка вых ква тэр і апош ніх 
па вер хаў. Іры не з сям' ёй не па шан ца ва ла 
ўдвая: яны жы вуць на дзя вя тым па вер се ў 
пер шым пад' ез дзе. Да рэ чы, дом — ад на-
го дак гас па ды ні ква тэ ры, яго ўзвя лі яшчэ ў 
па чат ку 70-х. З та го ча су ні я кіх гла баль ных 
ра бот па аб наў лен ні не пра во дзі ла ся. Як 
ця пер жар туе жан чы на: «Я, у ад роз нен не 
ад до ма, за ха ва ла ся знач на лепш». Ад нак 
да вя сё ла га на строю Іры на вяр ну ла ся толь-
кі ця пер, праз паў го да пас ля за вяр шэн ня 
эпа пеі з ра мон там. А вось у яго па чат ку 
бы ло зу сім не да жар таў.

Мно гія лі чаць апош ні па верх вя лі кай 
пе ра ва гай. Па-пер шае, ні я ка га «ту па ту» 
ад лю бі мых су се дзяў, па-дру гое, доб ры 
від з акна, па-трэ цяе, не так чу ваць, што 

ро бяць на ла вач ках па на чах пад лет кі. Але 
пра ўсё гэ та за бы ва еш, ка лі за ўва жа еш на 
сце нах ня змен ную спа да рож ні цу за ліш-
няй віль га ці — цвіль. Зма гац ца з ёй знут ры 
бес сэн соў на, як сцвяр джае жан чы на. Бы лі 
апра ба ва ныя ўсе ме та ды, але на ват ка лі 
на час пля мы зні ка лі, то по тым вяр та лі ся 
із ноў, каб пыш ным узо рам за квіт нець на 
шпа ле рах па ўсіх па ко ях. У над зеі па зба-
віц ца на рэш це ад та ко га «дэ ко ру» сям'я і 
ча ка ла ка пі таль на га ра мон ту, тэр мі ны яко-
га пе ра но сі лі не каль кі ра зоў. Ка лі яны на-
рэш це бы лі на зва ны кан чат ко ва, жы ха роў 
до ма спа сціг ла рас ча ра ван не: су цэль нае 
уцяп лен не вон ка вых сцен больш не ўва-
хо дзі ла ў пе ра лік аба вяз ко вых ра бот.

Ад нак жы ха рам пра па на ва лі аль тэр на-
ты ву: яны маг лі за мо віць уцяп лен не або, 
як яго па-ін ша му на зы ва юць, тэр ма шу-
бу за свой кошт. Гэ та вы клі ка ла сур' ёз ныя 
спрэч кі па між су се дзя мі. Іры на ўспа мі нае, 
як на агуль ным схо дзе адзін муж чы на кры-

чаў: «Я гэ тыя гро шы збі раў на фут ра жон-
цы, а не до му!» Але лю боў да кам фор ту 
ўсё ж пе ра маг ла, і дом уцяп лі лі.

А вось што рас ка за ла ма ла дая па ра 
Яў ген і Але на.

— Мы вы ра шы лі не збі раць на но ва бу-
доў лю, а хут чэй за ся ліц ца ў сваё жыл лё, 
та му на бы лі ма лень кую ква тэр ку ў да во лі 
ста рым до ме. Але ка лі з не са мым пры-
ем ным аб ліч чам фа са да га то выя бы лі мі-
рыц ца, то ўнут ры ха це ла ся ўсё ўлад ка ваць 
па-свой му. Да свед ча ныя сва я кі ад га вор-
ва лі: ваш дом ста іць на чар зе на кап ра-
монт — па ча кай це. Мы не ве ры лі, ду ма лі, 
па куль ён да нас дой дзе...

Та му вест ка пра па ча так кап ра мон-
ту ста ла са праўд ным уз ру шэн нем. Яшчэ 
ў боль шы шок ува гна ла яго пра вя дзен-
не. Для за ме ны ка му ні ка цый да во дзі ла ся 
зды маць све жа па кла дзе ную пліт ку ў сан-
вуз ле і на кух ні, част ко ва бу рыць сце ны. 
А дзе та кія ра бо ты, там і бруд, дра пі ны і 

ін шыя «ра дас ці», якія ні як не злу ча юц ца 
з ня даў на за вер ша ным унут ры ква тэр ным 
ра мон там.

— На ват бес пе ра пын ны шум і по ста ці 
бу даў ні коў, якія пе ры я дыч на з'яў ля юц ца 
за тва і мі вок на мі, не ідуць ні ў якое па раў-
нанне з рас ча ра ван нем з на го ды на ма ган-
няў, пры кла дзе ных дар ма. Вель мі ха це ла-
ся б, каб спі сы на ка пі таль ныя ра мон ты бы лі 
больш дак лад ныя і вы веш ва лі ся ў пад' ез дах 
як мі ні мум за год, — ад зна чае Але на.

Да рэ чы, тыя, хто пе ра жыў кап ра монт, 
сы хо дзяц ца ў ад ным: нель га пус каць усё 
на са ма цёк, не аб ход на ўваж лі ва зна ё міц-
ца з каш та ры сам і пра па но ва мі па да дат-
ко вых ві дах ра бот, а так са ма са чыць за 
хо дам пра вя дзен ня ра мон ту. На ра каць 
на ка му наль ныя служ бы мож на бяс кон-
ца, але ме на ві та ад нас за ле жыць, як мы 
бу дзем жыць.

Да р'я КАС КО. kаskо@zvіаzdа.bу

НЕ ДА ЖАР ТАЎ

ДА ВАЙ ЦЕ РАЗ БЯ РОМ СЯ

БАЛ КО НЫ — ТАК, БАЛ КО НЫ — ТАК, 
ЛІ ЧЫЛЬ НІ КІ І ВОК НЫ — НЕЛІ ЧЫЛЬ НІ КІ І ВОК НЫ — НЕ
Што абя цае ка пі таль ны ра монт
К

А ЛІ га вор ка за хо дзіць пра ра монт, у боль шас ці лю дзей 
з'яў ля ец ца тры вож ны вы раз тва ру, бо гэ та са праўд ная 
ка та стро фа ква тэр на га маш та бу. А ка лі «ў перс пек ты ве» 

ка пі таль ны ра монт уво гу ле ўся го до ма, то, зда ец ца, не да лё ка 
і да нер во ва га ці ку... Са спе цы я ліс та мі ДА «Мін ская га рад ская 
жыл лё вая гас па дар ка» мы па га ва ры лі пра тое, як вы зна ча юц ца 
да мы-«кан ды да ты» на кап ра монт, што ўвахо дзіць у аба вяз ко вы 
пе ра лік ра бот, ці хут ка, у ад па вед нас ці з нар ма ты ва мі, ра монт 
па ві нен быць за вер ша ны.


