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КАБ ГРОШЫ
НЕ ВЫЛЯТАЛІ Ў ТРУБУ
Як дабіцца прыбытковай работы сельскіх кацельняў

П

ра гэта дбаюць у Шчучынскім РУП ЖКГ. А вынікам стала перамога ў V рэспубліканскім конкурсе «Лідар энергаэфектыўнасці
Рэспублікі Беларусь — 2019». Дамагчыся поспеху ўдалося пасля
пераводу стратных кацельняў у аўтаматычны рэжым.
Праблемай неэфек тыўных кацельняў тут заняліся два гады таму. У першую чаргу былі ўзяты пад
кантроль аб'екты з невялікай нагрузкай. Падлічылі, што іх абслугоўванне значна перавышае выхад энергіі.
Таму выбралі сучасны кірунак — перавод на аў таматычны рэжым. За
мінулы год і пачатак гэтага года ў
новым рэжыме ўжо працуюць пяць
кацельняў. Штаты значна скараціліся, бо адзін майстар абслугоўвае
некалькі аб'ектаў. Усе даныя выведзены ў дыспетчарскую, а на маніторы відаць усе паказчыкі.
Але спецыяліст можа «зайсці» на
цеплавузел і з уласнага камп'ютара
альбо гаджэта і пракантраляваць
тэмпературны рэжым у памяшканнях, пры неабходнасці дыстанцыйна
адрэгуляваць непаладкі. Калі патрабуецца, будзе выкліканы майстар,
які разбярэцца на месцы, у чым
справа.
Шчучынскае ЖКГ у ліку першых
у рэспубліцы вядзе гэтую работу за
ўласныя сродкі. Вопыт прыязджаюць
пераймаць камунальныя службы са
ўсёй краіны. А ў канцы мінулага года жыллёва-камунальная гаспадарка раёна атрымала дыплом лідара ў
намінацыі «Тэхналогіі і праекты на
аснове ўзнаўляльных крыніц энергіі» рэспубліканскага конкурсу «Лідар энергаэфектыўнасці Рэспублікі
Беларусь — 2019»
Што дазваляе эканоміць? Аўтаматыка з праграмным комплексам, як
вядома, рэч далёка не танная. І ўсё ж
гэта выгадна. Дырэктар Шчучынскага РУП ЖКГ Андрэй ШКІНДЗЕРАЎ
прывёў прыклад работы невялікай
кацельні, якая падавала цяпло на абласныя базы і склады медпрэпаратаў. Пасля пераходу на аўтаматыку
сабекошт энергіі знізіўся ў тры разы.
І такіх аб'ектаў некалькі. Калі раней
яны былі стратныя, дык цяпер сталі
прыбытковыя і за ацяпляльны сезон
поўнасцю сябе акупляюць.

Усе ўстаноўкі працуюць на
мясцовых відах паліва (МВП).
Паколькі ў гаспадарцы ёсць два
свае драбільныя комплексы, было прынята рашэнне ставіць катлы менавіта на трэсках.
— Раней кацельні на вёсках
працавалі на дровах, але былі
неэфектыўныя, — растлумачыў
Андрэй Шкіндзераў. — Эфект
праявіўся пасля пераходу на аўтаматычны рэжым на трэсках.
На ват для вя лі кіх ка цель няў
трэскавы рэжым не даражэйшы
за газ. Да таго ж газ мы купляем
за валюту, а дровы — наша энергетычная крыніца. Пры гэтым газавыя
катлы застаюцца, яны могуць працаваць аднолькава эфектыўна і на
газе, і на мясцовых відах паліва.
Сёлета пачалася рэалізацыя новага праекта, коштам пяць мільёнаў
долараў — пераводу на МВП кацельні
на 24 МВт. Праз год аб'ект павінен
пачаць працаваць, і тады доля мясцовых відаў паліва ў агульным энэргетычным балансе складзе 75 % замест
сённяшніх 57 %. Што датычыцца аб'-

Асаблівую ўвагу ў РУП ЖКГ звяртаюць на якасць паслуг. Тут працуюць
на апярэджанне. І як вынік — колькасць зваротаў у параўнанні з мінулым годам знізілася з 319 да 256.
У мэтах павышэння культуры абслугоўвання ў Шчучынскім ЖКГ ініцыявалі
стварэнне службы 115, дзе кожны чалавек можа заказаць паслугу праз адзіны
нумар. Так у раёне з'явіўся праграмны
комплекс, дзе відаць усе заяўкі.
Дыспетчары не толькі іх прымаюць, але
і тэлефануюць заяўнікам, каб даведацца,
ці ёсць заўвагі. Гэта дапамагае ўзяць пад
кантроль тыя праблемныя дамы, адкуль
часцей за ўсё паступаюць заяўкі. Аб гэтым інфармуюцца і раённыя ўлады. Дарэчы, цяпер у будынку райвыканкама ствараецца шматфункцыянальны цэнтр —
пілотны праект па кіраванні адміністрацыйнымі працэдурамі.

дрэвы ў бункер, а адтуль пад напорам вылятаюць ужо гатовыя трэскі.
Кіраваць працэсам камфортна, бо
замест звыклых рычагоў у кабіне
ўстаноўлены зручныя джойсцікі, якія
плаўна рэагуюць на кожны дотык.
Кабіна шумаізалявана, унутры прадугледжаны клімат-кантроль.
Сам працэс нечым нагадвае работу камбайна з той розніцай, што
тут з выгрузной трубы вылятае не
збожжа, а невялікія трэскі. Назіраць
за гэтым патокам не менш цікава,
чым за збожжавым. Але ці настолькі
багатыя ў нас лясныя запасы? Вядома, што дрэвы растуць не вельмі
хутка: каб вырас спелы лес, трэба

Механiзатар
Станiслаў МЫЦЬКО
працуе на ўстаноўцы
для перапрацоўкi
драўнiны ў трэскi
для палiва.

АЛЬПІНІСТЫ, ШВАЧКІ І ШЫНАМАНТАЖ...
Шчучынскае ЖКГ пашырае сферу паслуг
І гэта адзін з кірункаў, які не толькі дапамагае прадпрыемству заставацца на плаву, але і аказваць вельмі патрэбныя для насельніцтва паслугі. Пра тое, што камунальная
служба сапраўды спрацавала выдатна, сведчыцць і перамога ў раённым спаборніцтве сярод суб'ектаў гаспадарання абслугоўваючага сектара эканомікі.
Нядаўна ў райцэнтры прадпрыемства
адкрыла краму па продажы будаўнічых
матэрыялаў «СтройДом». У гаспадарцы
лічаць, што гэта выгадна не толькі самім
работнікам ЖКГ, але і кліентам. Бо заяўка
выконваецца значна хутчэй.
Яшчэ тут устаноўлена спецыяльная калеравальная машына, якая дазваляе атрымаць фарбу любога колеру ў неабходных
аб'ёмах. Фарбу можна выбраць у каталозе,
а ўсім працэсам кіруе спецыяльная камп'ютарная праграма. Таксама ў краме можна ўзяць напракат прафесійны будаўнічы
інструмент вядомай шведскай фірмы —
пліткарэз, пыласос, тэхнічны электрафен,
шліфмашынку, шрубакрут, дрыль, зубіла і
іншае. Гэтая паслуга карыстаецца шырокім
попытам у мясцовых жыхароў.
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АДЗІНЫ НУМАР —
Тут не толькі прымуць
заяўку, але і пацікавяцца,
як яна выканана

Дырэктар Шчучынскага РУП ЖКГ Андрэй ШКIНДЗЕРАЎ
i дыспетчар Жанна ГАРАДКО абмяркоўваюць аператыўную
iнфармацыю, якая паступае з гарадскiх аб'ектаў.

ёмаў МВП, дых іх запасы на складах
дасягаюць двухмесячнай нормы.
— Мы не нарыхтоўваем дровы самі, але вывозім іх і здрабняем. Маем
тры ўласныя лесавозы, — растлумачыў дырэктар. — Трэскі на складах
трэба перамешваць, аптымальны запас — на два-тры месяцы работы.
Трэба сказаць, што тэхніка амаль
не прастойвае. Як толькі лесавоз
прывозіць драўніну на склад, у работу ўступае драбільны комплекс.
Агрэгат набылі два гады таму, ён даволі дарагі, абышоўся камунальнікам
у 220 тысяч долараў. У гадзіну можна атрымаць да 60 кубоў трэсак.
Стальны маніпулятар адпраўляе

Доб ры по пыт
маюць аўтамыйка і Тут размясцiлася майстэрня, дзе працуе
шынамантаж. Пра швачка Таццяна ПАЎЛЮКОВIЧ.
яе па пуляр насць
сведчыць і той факт, што трапіць сюды шыве спецадзення, як для ўласных патрэб,
магчыма толькі па папярэднім запісе. Та- так і на заказ. Рамонт адзення — таксама
кая форма работы, дарэчы, таксама вельмі на балансе ЖКГ. Цяпер усе жыхары везручная, бо кліенту не трэба чакаць, ён даюць, дзе можна, напрыклад, хутка падправіць вопратку, ушыць замочак альбо
прыедзе ў свой час і атрымае паслугу.
Не так даўно адкрылі швейны цэх па па- падлажыць доўгія штаны.
Не кожная арганізацыя мае сваіх альпіністаў, а ў Шчучыне яны ёсць і займаюцца
зносам дрэў на могілках. Цяпер прасцей
вырашаць пытанні па зваротах жыхароў. Па
графіку вядзецца і знос аварыйных дрэў.
Не застаецца без заказаў і аддзел
праектна-вышукальных работ. Летась ён
распрацаваў 112 праектаў для юрыдычных і фізічных асоб на агульную суму 307
тысяч рублёў. Тут ствараюцца і праекты
для самога прадпрыемства. Як паведаміў
галоўны архітэктар Барыс Доста, зараз у
рабоце пракладна восем водаправодных і
цеплавых сетак, будаўніцтва дзвюх станцый абезжалезвання. Самы вялікі аб'ем
работ прыпадае на капітальны рамонт дамоў 50-60-х гадоў пабудовы, зношанасць
якіх складае больш за 60 %. Гэтыя аб'екты
патрабуюць і значных капітальных уклаАказваюцца паслугi па мыйцы аўтамабiляў i мантажы шын.
данняў.

9

не адзін дзясятак гадоў. Ці выгадна
гэта для эканомікі?
— Мы прывозім не дзелавую
драўніну, — зазначыў у размове дырэктар Шчучынскага ЖКГ. — Гэта
тая драўніна, якая выкарыстоўваецца для энергетыкі. У чым тут выгада?
Тут ёсць выпрацаваны прадукт —
гэта цеплавая энергія. Сэканомлена
валюта. Вядома, трэба шукаць новыя магчымасці. Напрыклад, цяпер у
Еўропе практыкуецца высадка дрэў,
якія хутка растуць — за тры гады
ператвараюцца ў паўнавартасную
энергетычную сыравіну. Есць такое дрэва паўлоўнія — за тры гады
вырастае да 10 метраў і прыдатна
для трэсак. Есць плантацыі ў Расіі
і Украіне. Дрэва і пад наш клімат
падыходзіць, можна культываваць.
Напрыклад, мы можам закрыць свае
патрэбы плошчай 50 гектараў.
Яшчэ адзін аспект эканоміі энергіі — аднаўленне цепласетак. Штогод
перакладваецца каля дзевяці кіламетраў. За сродкі абласнога бюджэту набываюцца трубы, а перакладка
вядзецца ўласнай будаўніча-мантажнай брыгадай. Работы, як правіла,
праводзяцца пасля заканчэння ацяпляльнага сезона — гэта дазваляе
паменшыць затраты і сабекошт, палепшыць якасць.

ІМІДЖ ГОРАДА
І ПРАДПРЫЕМСТВА
Камунальная служба раёна вядзе
добраўпарадкаванне населеных пунктаў,
а таксама не забываецца пра спорт
За апошнія некалькі гадоў пракладзены асфальт
на трох цэнтральных вуліцах Шчучына, кардынальна
мяняецца выгляд двароў. Завершаны першы этап
добраўпарадкавання тэрыторыі гарадскога возера.
Дарэчы, паблізу вядуцца работы па абсталяванні
пляцоўкі для пляжнага футбола. Прадпрыемства
з'яўляецца асноўным спонсарам каманды Шчучынскага раёна, якая летась выйграла Суперкубак Рэспублікі Беларусь па пляжным футболе, а ў чэмпіянаце краіны заняла трэцяе месца. А вось на раённым
турыстычным злёце і на спартыўных гульнях працоўных каманда прадпрыемства ўзнялася на самую
высокую прыступку.
Дарэчы, тут не толькі ўдзельнічаюць ў спартыўных
мерапрыемствах, але і падтрымліваюць у належным
стане спартыўную базу. За сродкі, якія зарабілі, набылі клюшкі, лыжы, футбольныя вароты і мячы, а
таксама касцюмы для сваіх чырлідараў. Аказваецца і
спонсарская дапамога. Напрыклад, летась яна склала больш за 60 тысяч рублёў.

Тэхнiк-канструктар
Уладзiмiр ТАЦЭВIЧ –
адзiн з тых, хто заняты
архiтэктурным
праектаваннем.
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