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Клі чаў скі рэ корд
Ка пі таль ныя ра мон ты, як вя до ма, вя дуц-

ца за кошт срод каў мяс цо вых бюд жэ таў і ад-

лі чэн няў гра ма дзян. На прык лад, на 2017 год 

Ма гі лёў ская воб ласць пла на ва ла вы дат ка-
ваць на гэ тыя мэ ты ка ля 36 міль ё наў руб-
лёў: сё ле та трэ ба бы ло ад ра ман та ваць 
295 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля, або 
137 да моў. За 10 ме ся цаў ад ра ман та ва на 
202,7 ты ся чы «квад ра таў» (97 да моў).

Клі ча ву, на прык лад, па шчас ці ла зра біць 
кап ра монт аж 18 шмат ква тэр ных да моў ( 24 
ты ся чы квад рат ных мет раў жыл ля). Ліч ба 
рэ корд ная, асаб лі ва ка лі па раў наць з тым, 
што кож ны год тут ра ман ту ец ца ў ся рэд-
нім 3—4 да мы. Па ско рыць пра цэс да па мог 
аб лас ны фес ты валь пра цаў ні коў ся ла «Да-
жын кі». Пад гэ тую мар ку ра ё ну вы дзе лі лі на 
кап ра мон ты гро шай як ні ко лі — 2 міль ё ны 
200 ты сяч руб лёў. Плюс 140 ты сяч руб лёў 
скла лі ад лі чэн ні гра ма дзян. «Звы чай на ж 
бюд жэт ных гро шай вы дзя ля ец ца ў 2,5—
3 ра зы больш, чым збі ра ец ца ад на сель ніц-
тва, — удак лад няе ды рэк тар Клі чаў ска га 
УКП «Жыл кам гас» Анд рэй МА ЦЮ ШО-
НАК. — Сё ле та мы ад чу валь на па леп шы лі 

ста но ві шча жыл лё ва га фон ду ў го ра дзе. 
Але праб лем усё яшчэ ха пае, асаб лі ва ў 
ра ё нах».

Двой чы ў год вяс ной і во сен ню ка му наль-
ні кі пра вод зяць аб сле да ван ні жыл лё ва га 
ква тэр на га фон ду. Па іх вы ні ках скла да-
юц ца дэ фект ныя ак ты. Пры ўня сен ні до ма 
ў спіс на кап ра монт уліч ва ец ца, у якім го дзе 
ён па бу да ва ны, ці быў ужо на кап ра мон це 
цал кам або част ко ва і гэ так да лей.

Скар гі жы ха роў так са ма ўліч ва юц ца, але 
яны не з'яў ля юц ца ас но ва твор ны мі, ка лі вы-
ні кі аб сле да ван няў не су па да юць з тым, аб 
чым сіг на лі зуе за яў нік. Час цей за ўсё 
пры пра вер цы вы свят ля ец ца, што 
праб ле ма ла каль ная і абы сці ся 
мож на бя гу чым ра мон там.

ПА КІМ ПЛА ЧА ПА КІМ ПЛА ЧА 
КАП РА МОНТ?КАП РА МОНТ?
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ПА ста тыс ты цы зва ро ты са 
скар га мі на стан жыл ля 
ад на сель ніц тва ў ор га ны 
дзяр жаў най ула ды зай ма юць 

ад но з пер шых мес цаў. І адзін са 
спо са баў па пя рэ дзіць іх — той жа 
кап ра монт. Спе цы я ліс ты пад лі чы лі: 
каб пад трым лі ваць жыл лё вы фонд 
у нар маль ным ста не, трэ ба што год 
ка пі таль на ра ман та ваць не менш чым 
3% ад яго агуль на га аб' ёму. На коль кі 
гэ та за да ча вы ка наль ная?

Фо та Га лі ны ГАЎ РЫ ЛО ВІЧ.

Ця пер вя дзец ца шмат спрэ чак на конт та го, 
ці па трэб ны біб лі я тэ кі на вёс ках. На вош та, 
маў ляў, «па пя ро вая» лі та ра ту ра, ка лі ёсць 
ін тэр нэт, га джэ ты, элект рон ныя кні гі? 
Ад нак пры хіль ні кі та ко га пунк ту гле джан ня 
за бы ва юць, што да лё ка не ўсім вяс коў цам 
да ступ ныя су час ныя тэх на ло гіі. Акра мя та го, 
у ма ла за бяс пе ча ных гра ма дзян, пен сі я не раў 
ча сам ня ма ма тэ ры яль най маг чы мас ці вы пі саць 
но выя пе ры я дыч ныя вы дан ні, та му яны ак тыў на 
ка рыс та юц ца па слу га мі гра мад скіх біб лі я тэк. 
Ра зам з тым для вяс коў цаў біб лі я тэ ка — гэ та 
цэнтр зно сін, дзе мож на су стрэц ца і аб мер ка ваць 
мяс цо выя на ві ны, цэнтр куль ту ры, ад па чын ку, 
вы ха ван ня. І там, дзе пра цу юць твор ча, з 
фан та зі яй, жы він кай, уста но вы ні ко лі не 
пус ту юць. У гэ тым упэў ні ла ся ка рэс пан дэнт, 
па бы ваў шы ў Цім ка віц кай сель скай біб лі я тэ цы 
Ка пыль ска га ра ё на.

— На ша біб лі я тэ ка са мая буй ная ся род 
сель скіх у ра ё не. Яе фонд на ліч вае больш за 

12 тысяч эк зэмп ля раў дру ка ва най пра дук цыі, у тым 
лі ку восем най мен няў ча со пі саў і 14 га зет, — ка жа 
за гад чы ца Воль га РАД КЕ ВІЧ. — Мы аб слу гоў-
ва ем ча тыр нац цаць вё сак. Па слу га мі біб лі я тэ кі 
ка рыс та ец ца больш за ты ся чу чы та чоў. Акра мя 
та го, у нас ёсць і біб лі я тэ ка-спа да рож нік у вёс цы 
Леш ня Блеў чыц ка га сель са ве та.

У біб лі я тэ цы пра цу юць па не каль кіх мэ та вых 
пра гра мах. Але, як лі чыць Воль га Ула дзі мі ра-
ўна, асноў ная з іх — края знаў чая. Бо ча ла век, 
які ве дае гіс то рыю род на га краю, свае ка ра ні, 
мае бу ду чы ню. А Цім ка віц кая зям ля ба га тая 
на та лен ты. Тут на ра дзіў ся бу ду чы прэ зі дэнт 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Аляк сандр Вай-
то віч, вя до мы мо ва знаў ца Алесь Бель скі, яго 
дзядзь ка Фа ма Ан то на віч — пра фе сар — быў 
вы клад чы кам Кі еў ска га дзяр жаў на га ўні вер-
сі тэ та. Ну і ка му не вя до мыя ім ёны 
пісь мен ні ка Кузь мы Чор на га, гра-
мад ска га дзея ча, ме цэ на та Эд вар да 
Вай ні ло ві ча? За гад вае біб лі я тэ кай Воль га РАД КЕ ВІЧ.
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