
І СА БЕ І ЛЮ ДЗЯМ
На мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра Аляк сандр 
БАЙ КОЎ рас каз вае, што сён-
ня на ба лан се прад пры ем-
ства ка ля 980 жы лых да моў:

— Мы ажыц цяў ля ем іх тэх-
ніч нае аб слу гоў ван не, бя гу чы і 
ка пі таль ны ра монт. Сё ле та па 
за дан ні па він на быць ка пі таль-
на ад ра ман та ва на 42 ты ся чы 
квад рат ных мет раў жыл ля. 
Мы пра во дзім увесь цыкл ра-
бот, па чы на ю чы ад пра ект на га 
аб сле да ван ня да моў. Апош нія 
га ды на рас ці лі ма гут нас ці па 
ра монт на-бу даў ні чым участ-
ку. У нас ёсць уся спе цы яль-
ная тэх ні ка, каб вы кон ваць 
са мыя раз на стай ныя ра бо ты. 
Па сут нас ці, гэ та паў на цэн-
нае бу даў ні чае ўпраў лен не, 
якое вы кон вае ўсе ра бо ты 
са ма стой на, без пры цяг нен-
ня ін шых ар га ні за цый. Та му 
ўсе фі нан са выя срод кі, якія 
атрым лі ва ем з бюд жэ ту, за-
ста юц ца на на шым прад пры-
ем стве. Да рэ чы, нас заў сё ды 
за пра ша юць да ўдзе лу ў ра бо-
тах па пад рых тоў цы да вя лі кіх 
га рад скіх свят, та кіх як Дзень 
пісь мен нас ці або «Да жын кі» 
ў ін шых на се ле ных пунк тах. 
Мы ся бе за рэ ка мен да ва лі як 
на дзей ныя парт нё ры, бо ўсе 
за да чы вы кон ва ем свое ча со-
ва і якас на.

ЦЯП ЛО Ў КОЖ НЫ ДОМ
Цэх цеп ла вой гас па дар кі 

не толь кі за бяс печ вае спа-
жыў цоў го ра да і ра ё на цяп-
лом і га ра чай ва дой, а яшчэ 
і транс пар та ван нем цеп ла вой 
энер гіі ад Ма зыр скай ЦЭЦ. 
Ма дэр ні за цыя ўлас ных цеп-
ла вых се так, пад клю чэн не да 
сіс тэ мы цеп ла за бес пя чэн ня, 
пра клад ка се так, ра монт, 
пра мы ван не сіс тэм ацяп лен-
ня і шмат ча го яшчэ — так-
са ма кло пат спе цы я ліс таў 
гэ тай служ бы, рас каз вае на-
мес нік на чаль ні ка це ха Ігар 
ПРА ВА СУД:

— На ба лан се ў нас 25 ка-
цель ных, пры чым 19 з іх на 
ра ё не. Апош нія, да рэ чы, 
пра цу юць на цвёр дых ві дах 
па лі ва — на дро вах. Уво гу-
ле мы аб слу гоў ва ем ка ля 
15 ты сяч спа жыў цоў. Ле тась 
бы ло ма дэр ні за ва на 10,7 км 
цеп ла вых се так пры пла не 
10,3 км. У ме жах пра гра мы 
па энер га збе ра жэн ні ця пер 
мы зай ма ем ся ўста ля ван нем 
кат лоў, якія бу дуць пра ца ваць 
на шчэп ках, а рэ зер во вым 
за ста нец ца газ, — каб па вя-
лі чыць до лю мяс цо вых ві даў 
па лі ва да 24 % у агуль ным 
аб' ёме. Энер гія, атры ма ная 
ад спаль ван ня шчэ пак, знач-
на тан ней шая, чым ад га зу. 
Гэ та бу дзе эка на міч на вы гад-
на як для прад пры ем стваў, 
так і для асоб ных гра ма дзян. 

Да та го ж у нас ёсць свая ма-
шы на, каб вы раб ляць па ліў-
ныя шчэп кі. Рэн та бель насць 
па він на склас ці на ўзроў ні 
15 %. Каб зні зіць стра ты цеп-
ла вой энер гіі, мы пра кла да ем 
ПІ-тру бы і ўста лёў ва ем энер-
га збе ра галь нае аб ста ля ван-
не. Сён ня ўжо мно гія лю дзі лі-
чаць гро шы і ра зу ме юць, што 
пад клю чэн не да цэнт ра лі за-
ва на га цеп ла за бес пя чэн ня 
ім абы дзец ца знач на тан ней, 
чым ацяп ляць дом аса біс та. 
Та му ў нас ёсць за ка зы на яго 
пад лю чэн не.

КУ ДЫ БЕЗ ВА ДЫ?
Ва ду жы ха ры Ма зы ра і 

ра ё на атрым лі ва юць з 85 ар-
тэ зі ян скіх свід ра він. Ма зыр 
за бяс печ ва ец ца якас най піт-
ной ва дой, якая пра хо дзіць 
шмат сту пен ны кант роль па 
мік ра бія ла гіч ных, ар га на леп-
тыч ных, хі міч ных і ра дыё ла-
гіч ных па каз чы ках на ад па-
вед насць агуль на пры ня тым 
нар ма ты вам. Пры нам сі, ва-
да, якая па да ец ца ў сет ку го-
ра да, не хла ры ру ец ца. Го рад 
Ма зыр сіл куе ва дой во да за-

бор «Лу ча жэ ві чы», рас каз вае 
на чаль нік цэ ха во да пра вод-
на-ка на лі за цый най гас па-
дар кі Сяр гей ЖУД РО:

— Пра цяг ласць во да пра-
вод ных се так скла дае звыш 
500 км, даў жы ня ка на лі за-
цый ных — больш за 400 км. 
На ба лан се цэ ха зна хо дзяц ца 
так са ма дзве стан цыі абез жа-
лез ван ня, 36 во да на пор ных 
веж, ка на лі за цый ныя пом па-
выя стан цыі, па вы шаль ныя 
стан цыі, па лі філь тра ван ня... 
Акра мя асноў ных за дач, цэх 
зай ма ец ца пра клад кай і 

пад клю чэн нем аба не нтаў да 

дзей ных се так во да пра во даў 

і ка на лі за цыі, пра мы ван нем і 

дэз ын фек цы яй вон ка вых се-
так во да пра во да, пра чыст-
кай ка на лі за цый, ра мон там, 
пра вя дзен нем ана лі заў ва ды 
і сцё каў, па вер кай і ра мон там 
пры бо раў улі ку ва ды і ін шы мі 
ра бо та мі. Во да за бор «Лу ча-
жэ ві чы» быў па бу да ва ны ка-
ля 30 га доў та му, і з 2011-га 
вя дзец ца яго рэ кан струк цыя, 
якая па куль не за вер ша на. 
Пас ля та го як прад пры ем-
ствы, фі зіч ныя і юры дыч ныя 

асо бы ма са ва ўста ля ва лі 
пры бо ры ўлі ку, на зі ра ец ца 
ўстой лі вая тэн дэн цыя зні-
жэн ня ўжы ван ня ва ды — на 
20 %. У кан цы мі ну ла га го да 
мы асво лі срод кі, вы дзе ле-
ныя для пад клю чэн ня па сёл-
ка Кры ніч ны, вё сак Бу лаў кі 
і Бі бі кі да се так ад во да за-
бо ра «Лу ча жэ ві чы». Ця пер 
вы кон ва ем пе ра пад клю чэн-
не і ро бім урэз кі ў пры ват-
ныя во да пра во ды. У нас за-

ста ец ца за пас па ма гут нас ці 

во да за бо ра «Лу ча жэ ві чы», 

і ме на ві та та му ёсць пла ны 

пад клю чэн ня яшчэ 10 на се-
ле ных пунк таў Ма зыр ска га 
ра ё на да во да за бес пя чэн ня. 
Сё ле та бу дзем пра цяг ваць 
ука ра няць пра цэ сы аў та ма-
ты за цыі, што па він на пры-
нес ці знач ныя эка на міч ныя 
вы га ды. Дзя ку ю чы ўжы ван-
ню пра грэ сіў ных тэх на ло гій 
і вы со кай ква лі фі ка цыі спе-
цы я ліс таў мы мо жам га ран-
та ваць якасць і бес пе ра бой-
насць за бес пя чэн ня на сель-
ніц тва і пра мыс ло вых прад-
пры ем стваў чыс тай ва дой.

АВА РЫЙ КА 
ВЫ РУ ЧЫЦЬ

30 га доў у лю бы час су так 
і ў лю бое на двор'е спе цы я-
ліс ты вы ра та валь най служ-
бы спя ша юц ца на да па мо гу 

лю дзям, якія тра пі лі ў эк стрэ-
маль ную сі ту а цыю, звя за ную 
са збо я мі ў ра бо це аб' ек таў 
жыл лё ва-ка му наль най гас-

па дар кі. Са рва ны кран, ня-

спраў ная ра зет ка, ліфт, які 

рап там за храс... Гэ тыя і ін-

шыя над звы чай ныя сі ту а цыі 

вы ра ша юць пра фе сі я на лы, 

га то выя ў лю бы мо мант прый-

сці на да па мо гу. Спе цы я ліс ты 

ка му наль най «ава рый кі» за 

су ткі вы яз джа юць на вы клі кі 

да 100 ра зоў. Ка лі ёсць не-

аб ход насць, — ка на лі за цыю 

па чыс цяць, ін жы нер ныя сет-

кі пра мы юць, сцё кі ад пам-

пу юць, элект ра зва рач ныя, 

элект ра ман таж ныя, сля-

сар ныя ра бо ты пра вя дуць... 

Ава рыі імк нуц ца лік ві да ваць 

як ма га хут чэй. Ка жуць: «Ад 

та го, як хут ка мы ад рэ агу ем, 

за ле жаць на шы вы дат кі».

АД ХО ДЫ Ў ДА ХО ДЫ
Жы ха ры го ра да над Пры-

пяц цю па сту по ва пе ра хо дзяць 

на па асоб ны збор смец ця, 

хоць, маг чы ма, не такімі тэм-
па мі, як ха це ла ся б ма зыр скім 

ка му наль ні кам. На чаль нік 
цэ ха па са ні тар най ачыст-
цы і доб ра ўпа рад ка ван ні 
Сяр гей ДУ БА ВЕЦ га во рыць, 
што не так даў но да дат ко ва 
на бы лі два но выя смец це-
во зы і 500 еў ра кан тэй не раў, 
пры зна ча ных для па асоб на га 
збо ру смец ця:

— На шы дзе сяць пры ём-
ных пунк таў па на рых тоў цы 
і за куп цы дру гас най сы ра-
ві ны пры ма юць і па пе ру, і 
плас тык, і шкло... Ле тась мы 
на бы лі для стан цыі па сар та-
ван ні цвёр дых ка му наль ных 
ад хо даў пер фа ра тар для 
плас ты ка вых бу тэ лек, — каб 
іх бы ло зруч ней пра са ваць. 
Та кім чы нам па вя лі чы лі пра-
дук цый насць пра цы.

УЗ ГОР КІ ДЫ ЯРЫ
На пра ця гу ўся го го да су-

пра цоў ні кі цэ ха па са ні тар най 
ачыст цы і доб ра ўпа рад ка ван-
ні кла по цяц ца пра тое, каб 
Ма зыр быў чыс ты і пры го жы. 
Сяр гей Ду ба вец, пад кі ра ван-
нем яко га зна хо дзяц ца звыш 
230 ча ла век, доб ра ве дае, 
як ня прос та што дзён на пад-
трым лі ваць чыс ці ню на ву лі-
цах го ра да, які, да та го ж, мае 
гор ны рэ льеф:

— Ма ляў ні чыя ўзгор кі да-
да юць і праб лем — асаб лі ва 
ў зі мо вы пе ры яд, ка лі ра бо це 
пе ра шка джа юць не спры яль-

ныя ўмо вы на двор'я. Бяс пе-
ка — пер шы кло пат. Мы ад-
каз ныя ў тым лі ку за тое, каб 
гра мад скі і пры ват ны транс-
парт не бук са ваў на пад' ёмах. 
Та му на да ро гах па ста ян на 
пра во дзім ачыст ку і апра-

цоў ку су праць га ла лёд ны мі 

срод ка мі. Пад час моц ных 

даж джоў зям ля са схі лаў сы-

хо дзіць прос та на да ро гі — яе 

так са ма трэ ба свое ча со ва 

пры бі раць. Да та го ж у Ма-

зы ры шмат лес віц, якія па-

тра бу юць асаб лі вай ува гі. 

Яры — не толь кі ад мет насць 

го ра да над Пры пяц цю, але і 

маг чы масць для ня дбай ных 

гра ма дзян скід ваць смец-

це. Та му на вя дзен не па рад-

ку ча сам пе ра тва ра ец цца 

ў маш таб ную апе ра цыю з 

пры цяг нен нем аль пі ніс таў і 

тэх ні кі — ха пае ра бо ты і для 

ме ха ніз маў, і для лю дзей.

КВЕТ КА ВЫ РАЙ
На пра ця гу ўся го го да 

су пра цоў ні кі жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі кла по-
цяц ца пра тое, каб Ма зыр 

быў пры го жы. Ары гі наль ныя 
квет ні кі це шаць во ка га ра-
джан і гас цей го ра да. Свой 
важ кі ўнё сак у гэ ту спра ву 
ро біць ка лек тыў участ ка па 
зя лё ным бу даў ніц тве цэ ха 
цеп ла вой гас па дар кі прад-
пры ем ства «Ма зыр скі рай-
жыл кам гас». У афарм лен ні 
го ра да вя лі кая ўва га ўдзя ля-
ец ца азе ля нен ню і квет ка ва-
му ўпры гож ван ню. Для гэ тай 
мэ ты пра ве дзе на ма дэр ні-
за цыя цяп ліц. Асар ты мент 
рас лін ве лі зар ны, ад дрэў да 
па ка ё вых кве так: туі, хвой-
ныя яд лоў цы, аза ліі, ру жы, 
пе ту ніі... Та му з упэў не нас-
цю мож на ска заць, што вяс-
ной ву лі цы і скве ры, пло шчы 
і буль ва ры зноў рас кве цяц ца 
яр кі мі фар ба мі.

АД МУ РА ВАН НЯ 
ДА ДА ХУ

Ста ляр ны цэх Ма зыр ска-
га рай жыл кам га са мае не-
каль кі вы твор чых кі рун каў. 
Яго спе цы я ліс ты зай ма юц ца 
ра монт на-бу даў ні чы мі ра бо-
та мі, ака зан нем ры ту аль ных 
па слуг, ле са на рых тоў кай, ра-
мон там ін жы нер ных сіс тэм і 
не па срэд на дрэ ва ап ра цоў-
кай. Вя ча слаў ГУДЗЬ КО, 
на чаль нік цэ ха, у якім пра-
цуюць 250 ча ла век, ад зна-
чае, што яго пад раз дзя лен не 
на рас ці ла ма гут нас ці:

— Нам да во дзіц ца ра ман-
та ваць ін жы нер ныя сіс тэ мы 
бу дын каў. Ма ля ры-тын коў-
шчы кі зай ма юц ца ўнут ра най 
апра цоў кай па мяш кан няў. 

Ёсць спе цы я ліс ты, якія ў поў-
ным аб' ёме пра вод зяць усе 

вон ка выя ра монт ныя ра бо ты: 

ад цаг ля на га му ра ван ня да 

па крыц ця да хаў. Ёсць і тыя, 

хто зай ма ец ца чыст кай вен-

ты ля цый ных і ды ма вых ка на-

лаў. А яшчэ ў ста ляр ным цэ ху 

вы раб ля юць лаў кі, пя соч ні цы, 

арэ лі... Усё, што мо жа спат-

рэ біц ца пры доб ра ўпа рад ка-

ван ні два ро вых тэ ры то рый. 

Яшчэ мы зай ма ем ся ле са на-

рых тоў кай і на вы ха дзе ма-

ем паў на вар тас ны пра дукт, 

які ка рыс та ец ца по пы там у 

на сель ніц тва: блок-ха ус, імі-
та цыю бру са, ва гон ку.

НА СТРОЙ 
НА ПЕ РА МО ГУ

Су пра цоў ні кі ар га ні за цыі 
ўвесь час у по шу ку. Яны імк-
нуц ца па вя лі чыць коль касць 
па слуг, па мен шыць стра ты 
і ўво гу ле зра біць усё, каб 
заў сё ды пад трым лі ваць вы-
гляд Ма зы ра на еў ра пей скім 
уз роў ні. Не здар ма ж яго на-
зы ва юць «бе ла рус кай Швей-
ца ры яй». У ка му наль най 
гас па дар цы шмат кі рун каў 
для твор час ці. Пры ака зан-
ні да дат ко вых па слуг, якія 
пры но сяць прад пры ем ству 
іс тот ны пры бы так, спе цы я ліс-
ты імк нуц ца вы ка рыс тоў ваць 
не толь кі на яў ныя тэх ніч ныя 
маг чы мас ці, але і іна ва цыі, 
аса біс ты па ды ход да кож-
на га клі ен та і на ват фан та-
зію. На мес нік ды рэк та ра 
ка му наль на га жыл лё ва га 
ўні тар на га прад пры ем ства 
«Ма зыр скі рай жыл кам гас» 
Ігар КУП ЧЫН га во рыць, што 
ад мі ніст ра цыя прад пры ем-
ства су мес на з праф са юз-
най ар га ні за цы яй заў сё ды 
імк нец ца пад тры маць іні цы я-
ты вы мо ла дзі, ве тэ ра наў, усе 
спар тыў ныя ме ра пры ем ствы, 
мас тац кую са ма дзей насць:

— Мы пра во дзім шмат 
ме ра пры ем стваў, якія спры-
я юць згур та ван ню ка лек ты-
ву, за ха ван ню і ўма ца ван ню 
зда роўя, эка ла гіч на му вы ха-
ван ню. У Ма зыр скім рай жыл-
кам га се пра цуе шмат твор-
ча адо ра ных лю дзей, якія з 
за да валь нен нем пры ма юць 
удзел у кон кур сах і ту рыс-
тыч ных злё тах. Да рэ чы, та кія 
ме ра пры ем ствы да зва ля юць 
вы дат на пра вес ці час на пры-
ро дзе, ад па чыць з ка ле га мі і 
чле на мі сям'і. Што год у нас 
пра во дзіц ца лет няя спар та-
кі я да «Дзень зда роўя», спа-
бор ніц твы «Та та, ма ма, я — 
спар тыў ная сям'я». Зу сім 
ня даў на на ба зе Ма зыр ска-
га ра ё на па спя хо ва прай шла 

трэ цяя аб лас ная спар та кі-
я да кі раў ні коў прад пры ем-
стваў жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі Го мель скай 
воб лас ці. У спа бор ніц твах 
удзель ні ча лі не толь кі кі раў-
ні кі, але і стар шы ні пяр віч ных 
праф са юз ных ар га ні за цый. 
Звыш 140 ак ты віс таў зда ро-
ва га ла ду жыц ця зма га лі ся 
пад дэ ві зам «Па спя хо вы кі-
раў нік — зда ро вы кі раў нік!». 
Ад мі ніст ра цыя і праф са юз ны 
ка мі тэт пра цяг нуць на да лей 
ра бо ту па вы ка нан ні ка лек-
тыў на га да га во ра.
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Ка му наль нае жыл лё вае 
ўні тар нае прад пры ем-
ства «Ма зыр скі рай-
жыл кам гас» за вы со кія 
са цы яль на-эка на міч ныя 
па каз чы кі па вы ні ках 
пра цы ле тась за не се на 
на Дош ку го на ру Го-
мель скай воб лас ці. Яго 
ды рэк тар Пётр 
ХА МУ ТОЎ СКІ лі чыць, 
што вы со кае да сяг нен не 
ста ла маг чы мым дзя ку-
ю чы су лад най пра цы ўся го ка лек ты ву:
— Ма зыр скі рай жыл кам гас — шмат га лі но вае прад-
пры ем ства. Мы цал кам на кі ра ва ны на якас нае 
ака зан не па слуг жы ха рам го ра да Ма зы ра і ра ё на. 
А гэ та — аб слу гоў ван не і ра монт жыл ля, ва да і цяп-
ло, доб ра ўпа рад ка ван не і азе ля нен не, да ро гі і асвят-
лен не, вы ваз ад хо даў, лік ві да цыя ава рый і шмат ча го 
яшчэ. Ме на ві та та му ў нас цэ лы шэ раг вы твор чых 
струк тур ных пад раз дзя лен няў. Іх эфек тыў ная пра ца, 
пра фе сі я на лізм, апе ра тыў насць — за лог кам форт на-
га жыц ця лю дзей.
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