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Як вы ацэнь ва е це Як вы ацэнь ва е це 
са ні тар ны стан ва ша га са ні тар ны стан ва ша га 

жыл лё ва га фон ду?жыл лё ва га фон ду?
У цэ лым, та кое пы тан не мож на за даць лю бо му, 
па коль кі кож ны ча ла век звяр тае ўва гу на чыс ці ню 
ўлас на га пад' ез да, на ват, вы хо дзя чы з ра ні цы на 
пра цу.

Стар шы ня Шар шун ска га сель вы кан ка ма 
Мінск ага ра ё на Мі ка лай ПАН КЕ ВІЧ:

— Ста віць ней кую ад зна ку, на прык лад, як ра ней 
у шко ле — ад 1 да 5, ці як за раз — ад 1 да 10, я б не 
стаў, па коль кі тут та кой кла сі фі ка цыі ня ма. Га лоў-
нае, што ха чу ска заць: ра бо та вя дзец ца, а бя гу чы 
ра монт ро біц ца. Не су мнен на, пы тан ні ёсць, але ж 
яны ёсць заў сё ды і ўсю ды. Гэ та стан дарт ныя за пы-
ты, якія ў адзін час скла да на вы ра шыць, але зай ма-
ец ца імі ме на ві та ЖКГ. Лю дзі ад ра зу ідуць ме на ві та 
ў гэ ту ар га ні за цыю з той ці ін шай праб ле май, а не 
да мя не. А раз не звяр та юц ца да стар шы ні, зна-
чыць праб ле мы вы ра ша юц ца апе ра тыў на. Бы ло 
ад но пы тан не ня даў на: у ста рых цеп ла сет ках, якія 
не дзей ні ча юць, утва ры ла ся пра бо і на. Мая за да-
ча — звя зац ца з кі раў ніц твам спе цы яль най служ бы, 
якая па він на хут ка вы ра шыць гэ тую праб ле му.

Стар шы ня Ве ра мей ска га сель вы кан ка ма 
Чэ ры каў ска га ра ё на Іры на КРЫК СІ НА:

— Зда валь ня ю ча ацэнь ваю, але ха це ла ся б 
боль шую коль касць пля цо вак, на якіх мож на бы-
ло б раз мяс ціць спе цы яль ныя кан тэй не ры для па-
асоб на га збо ру дру гас най сы ра ві ны. Па доб ных 
пля цо вак не ха пае не толь кі па аг ра га рад ку Ве-
ра мей кі, але і па ўсім сель са ве це. У мя не 20 на-
се ле ных пунк таў — і ў нас іх аб' яз джае аў та ма біль 
або трак тар, які ўсё збі рае па гра фі ку і да яко га, 
да рэ чы, пы тан няў ня ма. Ка лі гэ тая праб ле ма бу дзе 
вы ра ша на? Ця пер нам ад каз ва юць, што кан тэй не-
раў ня ма ў на яў нас ці. Але з ця гам ча су па абя ца лі 
ўсё зра біць. Пы тан не не за бы ла ся, нас па чу лі, рэ-
ак цыя ёсць. Уво гу ле, аг ра га ра док Ве ра мей кі быў 
па бу да ва ны ў 1980 га ды, ад нак у нас кож ны год па 
пла не ра ман ту юц ца да хі, уцяп ля юц ца да мы і гэ так 
да лей. Га лоў нае, што ўсё ро бім свое ча со ва.

На чаль нік ад дзе ла па зва ро тах гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб ка му наль на га жыл лё ва га 
ўні тар на га прад пры ем ства «Све тач» (г. Свет-
ла горск) Тац ця на РУ СА КО ВА:

— Стан жыл лё ва га фон ду я ацэнь ваю як зда-
валь ня ю чы. Ці ёсць да ча го імк нуц ца? На пэў на. 
Апош нім ча сам зва ро таў зу сім ма ла — лі та раль-
на два за апош ні год. Лю дзі пра сі лі, каб па мы лі 
вок ны ў не ка то рых па мяш кан нях агуль на га ка-
ры стан ня. А што да ты чыц ца скар гаў, на прык лад, 
на якасць убор кі, то іх ня ма на огул. Вя до ма, заў-
сё ды ёсць бя гу чыя пы тан ні, якія вы ра ша юц ца на 
мес цах, але для гэ та га ча ла ве ку не трэ ба ад ра зу 
пі саць па пе ру. Зва ро ты юры дыч ных асоб? Яны 
ёсць, але толь кі па пы тан нях арэн ды па мяш кан-
няў, якія мы зда ём, а так са ма па раз лі ку за іх. Спа-
чат ку бы лі не ка то рыя пы тан ні з на го ды апла ты і 
пе ры я дыч нас ці пра вя дзен ня ра бот па са ні тар ным 
аб слу гоў ван ні, але ця пер усё ў па рад ку.

Бло гер, вэб-рас пра цоў шчык, спа жы вец 
па слуг ЖКГ Дзміт рый ВА ЛАТ КО (г. Мінск):

— Стан — зда валь ня ю чы, праб лем па ўбор цы кан-
крэт на ў мя не ў до ме, а так са ма ў сяб роў я не на зі-
раю. Але ёсць праб ле мы з мяс цо вы мі жы ха ра мі. 
Мно гія іг на ру юць пра ві лы і этыч ныя нор мы: ку раць 
у пад' ез дах, спраў ля юць па трэ бу ў ліф тах, не вы кід-
ва юць смец це ў смец цеп ра вод, а ста вяць яго по бач. 
Праб ле ма, ка лі ўспом ніць кла сі ка, не ў кла зе тах, а ў 
га ло вах... У гэ тым вы пад ку ка му наль ні кі ро бяць мно-
гае. Так, ёсць ней кія дроб ныя пы тан ні, зі мой хо чац-
ца, каб пры бі ра лі час цей, а вок ны ў пад' ез дах мы лі 
больш ста ран на. Але гэ та не з'яў ля ец ца асноў най 
праб ле май, па коль кі чыс та не там, дзе мы юць, а там, 
дзе не сме цяць. Ці ёсць сэнс зма гац ца? Ёсць, але я не 
ве даю ні вод на га дзейс на га спо са бу, як пра во дзіць 
гэ тую ба раць бу. На ват ка лі я злаў лю кур ца за ру ку, 
то не факт, што ён атры мае штраф. Ка лі я злаў лю ча-
ла ве ка, які спраў ляе па трэ бу ў ліф це, то як я да ка жу 
гэ ты факт?  Зо на ад каз нас ці пе рад су се дзя мі ча мусь ці 
за кан чва ец ца дзвя ры ма ўлас най ква тэ ры.

Як гэ та пе ра маг чы — пы тан не фі ла соф скае. 
Ад ра зу ра шэн няў на зваць не ма гу. Ёсць агуль-
ныя рэ чы, на прык лад, па ды маць куль ту ру на-
сель ніц тва. Але ме на ві та заўт ра гэ та вы ра шыць 
не рэ аль на. Ці да па мо жа ві дэа на зі ран не? Яго трэ-
ба ра біць мак сі маль на ан ты ван даль ным — каб 
каме ру нель га бы ло фі зіч на ад кру ціць, каб яе 
мож на бы ло лёг ка ачыс ціць ад фар бы. Да рэ чы, 
доб рае ра шэн не пры ду ма лі ў Маск ве — ка ме ру 
ў пад' ез дзе ўста наў лі ва юць у спе цы яль ным па-
глыб лен ні — так, каб яе нель га бы ло па шко дзіць. 
І коль касць мо ла дзі, якая збі ра ец ца там, рэз ка 
зні зі ла ся. Ад та ко га ві дэа на зі ран ня ў Мін ску я б 
не ад мо віў ся, бо гэ та не так до ра га.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zviazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— У спіс пер ша чар го вых трап ля юць 
ме на ві та тыя да мы, дзе больш за ўсё 
праб лем, — ка жа Анд рэй Ма цю шо нак. — 
Скла да ец ца перс пек тыў ны гра фік на пяць 
га доў, у ад па вед нас ці з ім кож ны год ад-
бы ва ец ца не вя лі кая ка рэк ці роў ка. Да мы 
больш но выя, якія не па тра бу юць вя лі-
кіх ка пі та лаў кла дан няў, ста ра ем ся пад-
трым лі ваць бя гу чым ра мон там. Ро бім 
кас ме тыч ныя част ко выя ра мон ты фа са-
даў, ра монт ад мост кі, асоб ных участ каў 
да ху. Пад кап ра монт час та трап ля юць 
тыя да мы, жы ха ры якіх на ват не зда гад-
ва юц ца, што гэ та па тра бу ец ца. Дзесь ці 
бал кон ная плі та пра гну ла ся, дзесь ці ў 
пад ва ле пад му рак пра сеў, ад бы лі ся ней-
кія раз бу рэн ні кан струк тыў ных эле мен-
таў — апор ных сцен, фун да мен та.

У якас ці за каз чы каў ка пі таль ных ра-
мон таў вы сту па юць ка му наль ныя ар га-
ні за цыі, якія зай ма юц ца аб слу гоў ван нем 
жыл лё ва га фон ду. Ка му наль ні кі аб'-
яў ля юць элект рон ныя тар гі і шукаюць 
пад рад ныя бу даў ні чыя ар га ні за цыі, якія 
ма юць ад па вед ныя да ку мен ты для пра-
вя дзен ня та кіх ра бот. У тым жа Клі ча ве 
сё ле та пра ца ва лі ў асноў ным ар га ні за цыі 
Ма гі лёў скай воб лас ці, і толь кі па чатырох 
да мах пра ект ную да ку мен та цыю на кап-
ра монт ра бі лі го мель скія спе цы я ліс ты.

— Спра ек та ваць но вы дом мо жа лю бы 
ін сты тут, а вось зра біць да ку мен та цыю 
для до ма, які ста но віц ца на ка пі таль ны 
ра монт, — не, — тлу ма чыць Анд-
рэй Ма цю шо нак. — Тут па трэб на і 
да дат ко вая лі цэн зія, і спе цы я ліс ты 
ад па вед ныя, і пры бо ры для аб сле-
да ван ня кан струк цый. Ця пер ёсць 
та кія пры бо ры, які мі мож на пра-
свя ціць на ват плі ту пе ра крыц ця і 
па гля дзець, што ўнут ры. Бы вае, 
што знеш не яна вы гля дае доб ра, 
а на са май спра ве ў ёй ужо ад бы-
лі ся сур' ёз ныя змя нен ні. Ін сты тут 
ана лі зуе наш акт аб сле да ван няў, 
су па стаў ляе са сва і мі вы ні ка мі і 
дае за клю чэн не, што трэ ба мя-
няць, а што па кі нуць так, як ёсць. 
На пад ста ве гэ та га і вы зна ча ец ца 
аб' ём ра бот. Ін сты тут жа дае га-
ран тыю, што пас ля кап ра мон ту 
дом і асоб ныя яго кан струк цыі 
бу дуць слу жыць без да кор на як 
мі ні мум пяць га доў.

Коль кі каш туе кап ра монт
Кошт кап ра мон ту за ле жыць ад аб'-

ёму ра бот, якія бу дуць пра ве дзе ны. А 
гэ та і пра ект ныя да сле да ван ні, і не па-
срэд на ра монт. На прык лад, кап ра монт 
двух па вяр хо ва га 8-ква тэр на га до ма ў 

Клі ча ве сё ле та абы хо дзіў ся пры клад на 
ў 58—59 ты сяч руб лёў, а 90-ква тэр на га — 
бо льш чым у 240 ты сяч.

Ка пі таль ны ра монт мае на ўва зе вяр-
тан не до му пер ша па чат ко вых улас ці-
вас цяў. Гэ та элект ра ман таж ныя ра бо ты, 
ад наў лен не ін жы нер ных се так, кан струк-
тыў ных эле мен таў бу дын ка, за зям лен не, 
па тра ба ван ні да яко га ця пер ус клад ні лі-
ся. Ра ней пры кап ра мон це за бюд жэт ны 
кошт пра во дзі ла ся уцяп лен не бу дын ка, 
мя ня лі ся вок ны, але з 2014 го да гэ та 
ро біц ца вы ключ на за кошт гра ма дзян. 
У сваю чар гу, но ва ўвя дзен не да ло маг-
чы масць ка пі таль на ра ман та ваць што-
год боль шую коль касць да моў.

На га рад скіх і ра ён ных афі цый ных 
сай тах дру ку юц ца перс пек тыў ныя пра-
гра мы і ця ку чыя гра фі кі ка пі таль на га 
ра мон ту, ад па вед ная ін фар ма цыя пра-
хо дзіць і праз СМІ. Пе рад па чат кам ра бот 
ад бы ва ец ца сход, дзе жы ха рам рас каз-
ва юць, што пла ну ец ца зра біць.

У кож ным ра ё не імк нуц ца як ма га 
больш ра бот адо лець 
сва і мі сі ла мі. У тым жа 
Клі ча ве сё ле та «Жыл кам-
гас» ад ра ман та ваў чаты-
ры да мы з 18 і яшчэ на 
190 ты сяч руб лёў зра біў 
бя гу чыя ра мон ты. Ра-
монт на-бу даў ні чы ўчас-
так гэ та га прад пры ем-
ства да стат ко ва моц ны. 
Ра ней гэ та на огул бы ла 
асоб ная бу даў ні чая ар га-
ні за цыя «Рам буд», якую 
ў пра цэ се рэ ар га ні за цыі 
да лу чы лі да «Жыл кам-
га са».

Ка лі 
за па воль ва ец ца 

тэмп...
Сё ле та ў Ма гі лёў скім 

ра ё не ў пла нах ка пі таль-
на ад ра ман та ваць сем 
да моў агуль най пло шчай 
5,3 ты ся чы квад рат ных 
мет раў. На 14 снеж ня 
цал кам бы ло ад ра ман-

та ва на тры да мы, а два — у ста дыі за-
вяр шэн ня. Ра монт яшчэ двух прый дзец-
ца пе ра нес ці на на ступ ны год у су вя зі з 
не спры яль ны мі ўмо ва мі на двор'я.

Як ад зна чыў на мес нік стар шы ні па 
бу даў ніц тве Ма гі лёў ска га рай вы-
кан ка ма Ула дзі мір ЯС КЕ ВІЧ, на тэм-
пы ўплы вае тое, што гро шы на кап ра-
монт па сту па юць са спаз нен нем, дзесь-
ці з са ка ві ка. Каб усё да ку мен таль на 
афор міць і вы ста віць на тар гі, так са ма 
па трэб ны час. Сва і мі сі ла мі атрым лі-
ва ец ца ра ман та ваць 2—3 да мы. Маг-
чы ма, мож на бы ло б зра біць і больш, 
але са спе цы я ліс та мі час та ўзні ка юць 
праб ле мы. І гэ та так са ма за па воль вае 

пра цэс. На чаль нік вы твор-
ча-тэх ніч на га ад дзе ла УКП 
«Жыл кам гас» Ма гі лёў ска га 
ра ё на Нэ лі ДО СА ВА да дае, што 
ча сам сам пра цэс пра вя дзен ня 
тар гоў пры цяг вае не вель мі доб-
ра сум лен ныя пад рад ныя ар га ні-
за цыі. Як вя до ма, удзель ні чаць 
у тар гах мо гуць як дзяр жаў ныя, 
так і пры ват ныя прад пры ем ствы. 
Бы ва юць вы пад кі, ка лі бу даў ні-
кі не вы кон ва юць свае аба вя за-
цель ствы.

У ся рэд нім кошт ра бот па кап-
ра мон це з улі кам за ме ны да ху, 
уцяп лен ня тар цоў бу дын ка, за-
ме ны ка на лі за цыі і во да пра во да 
ў двух па вяр хо вым жы лым до ме 
каш туе ка ля 70 ты сяч руб лёў.

Ёсць пы тан ні
Но выя да мы — асоб ная «пес ня». У та-

ва рыст ваў улас ні каў кап ра мон ты вя дуц-
ца кры ху па ін шай схе ме. Там ад лі чэн ні 
жы ха роў на гэ тыя мэ ты аку му лю юц ца 
на спе цы яль ных ра хун ках. Сяр гей ВЫ-
СОЦ КІ, стар шы ня ма гі лёў ска га жыл-
лё ва-экс плу а та цый на га прад пры ем-
ства «Рад нік-сер віс», рас каз вае, што 
асноў ная праб ле ма но вых да моў — гэ та 
ня якас ныя бу даў ні чыя швы на «па нэль-
ках» і да хі, якія час та ця куць. За кошт ад-
лі чэн няў усё гэ та і ра ман ту ец ца. Але ёсць 
ба лю чы мо мант, які да ты чыц ца бя гу ча га 
ра мон ту. Не трэ ба блы таць гэ та з кас ме-
тыч ным ра мон там пад' ез даў, які ро біц-
ца за кошт жы ха роў. Раз мо ва ідзе пра 
што га до выя агля ды ін жы нер ных се так, 
да хаў і пад ва лаў, каб усё функ цы я на ва ла 
як трэ ба. Ка лі да мы дзяр жаў на га фон ду 
атрым лі ва юць не аб ход ныя на гэ та срод кі 
з бюд жэ ту, то для да моў улас ні каў з вы-
ха дам но ва га Жыл лё ва га ко дэк су ад па-
вед ныя вы дат кі ска ра ці лі ся.

Сяр гей Вы соц кі ка жа, што ім пра па-
ну юць, каб на кож ны дом быў ад кры-
ты ра ху нак, але не вя до ма, за кошт 
ка го бу ды нак па ві нен аб слу гоў вац ца, 
і хто па ві нен бу дзе пла ціць за ро бак 
бух гал та ру. «Мы не пер шы год ва ю-
ем з гэ тай праб ле май, звяр та ем ся ў 
Мі ніс тэр ства, але ні я кіх тлу ма чэн няў 
па куль ня ма», — ка жа стар шы ня.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

ПА КІМ ПЛА ЧА 
КАП РА МОНТ?
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У тэ му
Ка мі тэ там дзярж кант ро лю Ма гі лёў скай воб лас ці 

пра ве дзе на пра вер ка жыл лё вых ра монт на-экс плу а та-
цый ных упраў лен няў Ле нін ска га і Каст рыч ніц ка га ра ё-
наў Ма гі лё ва, пад час якой вы свет лі ла ся, што з больш 
чым 400 улас ні каў не жы лых па мяш кан няў (што вы ка-
рыс тоў ва юц ца ў ка мер цый ных мэ тах — кра мы, офі сы 
і г. д.) на пра ця гу 3—10 га доў не спа га ня ла ся пла та за 
кап ра монт. Агуль ная су ма скла ла 200 ты сяч руб лёў у 
год. Па пра па но ве Ка мі тэ та за раз пры ма юц ца ме ры па 
вы праў лен ні сі ту а цыі.

Так са ма бы ло вы яў ле на, што на пра ця гу шэ ра гу га-
доў зга да ны мі ўпраў лен ня мі не за бяс печ ва ла ся спаг-
нан не з мно гіх улас ні каў не жы лых па мяш кан няў пра-
ду гле джа ных за ка на даў ствам ад лі чэн няў за тэх ніч нае 
аб слу гоў ван не і са ні тар нае ўтры ман не да па мож ных па-
мяш кан няў, вы дат каў на элект ра энер гію для асвят лен ня 
мес цаў агуль на га ка ры стан ня і ра бо ту аб ста ля ван ня, а 
так са ма кам пен са цыі зя мель на га па да тку. Як ад зна-
чы ла на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня кант ро лю 
за ра бо тай га лін гас па дар кі і гра шо ва-крэ дыт най 
сфе ры КДК Ма гі лёў скай воб лас ці Яў ге нія МА КА РА-
ВА, ня дбай ныя ад но сі ны да сва іх служ бо вых аба вяз каў 
ра бот ні каў зга да ных прад пры ем стваў пры вя лі да не да-
бо ру гра шо вых срод каў і не леп шым чы нам паў плы ва лі 
на пра вя дзен не ра бот па ка пі таль ным ра мон це.

Пасля капрамонту Пасля капрамонту 
будынкі ў Клічаве будынкі ў Клічаве 
як новыя.як новыя.


