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Праб ле май не эфек тыў ных ка-
цель няў тут за ня лі ся два га ды та-
му. У пер шую чар гу бы лі ўзя ты пад 
кант роль аб' ек ты з не вя лі кай на груз-
кай. Пад лі чы лі, што іх аб слу гоў ван-
не знач на пе ра вы шае вы хад энер гіі. 
Та му вы бра лі су час ны кі ру нак — пе-
ра вод на аў та ма тыч ны рэ жым. За 
мі ну лы год і па ча так гэ та га го да ў 
но вым рэ жы ме ўжо пра цу юць пяць 
ка цель няў. Шта ты знач на ска ра ці-
лі ся, бо адзін май стар аб слу гоў вае 
не каль кі аб' ек таў. Усе да ныя вы ве-
дзе ны ў дыс пет чар скую, а на ма ні-
то ры ві даць усе па каз чы кі.

Але спе цы я ліст мо жа «зай сці» на 
цеп ла ву зел і з улас на га кам п'ю та ра 
аль бо га джэ та і пра кант ра ля ваць 
тэм пе ра тур ны рэ жым у па мяш кан-
нях, пры не аб ход нас ці дыс тан цый на 
ад рэ гу ля ваць не па лад кі. Ка лі па тра-
бу ец ца, бу дзе вы клі ка ны май стар, 
які раз бя рэц ца на мес цы, у чым 
спра ва.

Шчу чын скае ЖКГ у лі ку пер шых 
у рэс пуб лі цы вя дзе гэ тую ра бо ту за 
ўлас ныя срод кі. Во пыт пры яз джа юць 
пе рай маць ка му наль ныя служ бы са 
ўсёй кра і ны. А ў кан цы мі ну ла га го-
да жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар-
ка ра ё на атры ма ла дып лом лі да ра ў 
на мі на цыі «Тэх на ло гіі і пра ек ты на 
асно ве ўзнаў ляль ных кры ніц энер-
гіі» рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Лі-
дар энер га эфек тыў нас ці Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь — 2019»

Што да зва ляе эка но міць? Аў та ма-
ты ка з пра грам ным комп лек сам, як 
вя до ма, рэч да лё ка не тан ная. І ўсё ж 
гэ та вы гад на. Ды рэк тар Шчу чын ска-
га РУП ЖКГ Анд рэй ШКІН ДЗЕ РАЎ 
пры вёў прык лад ра бо ты не вя лі кай 
ка цель ні, якая па да ва ла цяп ло на аб-
лас ныя ба зы і скла ды мед прэ па ра-
таў. Пас ля пе ра хо ду на аў та ма ты ку 
са бе кошт энер гіі зні зіў ся ў тры ра зы. 
І та кіх аб' ек таў не каль кі. Ка лі ра ней 
яны бы лі страт ныя, дык ця пер ста лі 
пры быт ко выя і за ацяп ляль ны се зон 
поў нас цю ся бе акуп ля юць.

КАБ ГРО ШЫ 
НЕ ВЫ ЛЯ ТА ЛІ Ў ТРУ БУ

АДЗІ НЫ НУ МАР — 115
Тут не толь кі пры муць 

за яў ку, але і па ці ка вяц ца, 
як яна вы ка на на

Асаб лі вую ўва гу ў РУП ЖКГ звяр та-
юць на якасць па слуг. Тут пра цу юць 
на апя рэдж ан не. І як вы нік — коль-
касць зва ро таў у па раў на нні з мі ну-
лым го дам зні зі ла ся з 319 да 256.

У мэ тах па вы шэн ня куль ту ры аб слу-
гоў ван ня ў Шчу чын скім ЖКГ іні цы я ва лі 
ства рэн не служ бы 115, дзе кож ны ча ла-
век мо жа за ка заць па слу гу праз адзі ны 
ну мар. Так у ра ё не з'я віў ся пра грам ны 
комп лекс, дзе ві даць усе за яў кі.

Дыс пет ча ры не толь кі іх пры ма юць, але 
і тэ ле фа ну юць за яў ні кам, каб да ве дац ца, 
ці ёсць за ўва гі. Гэ та да па ма гае ўзяць пад 
кант роль тыя праб лем ныя да мы, ад куль 
час цей за ўсё па сту па юць за яў кі. Аб гэ-
тым ін фар му юц ца і ра ён ныя ўла ды. Да рэ-
чы, ця пер у бу дын ку рай вы кан ка ма ства-
ра ец ца шмат функ цы я наль ны цэнтр — 
пі лот ны пра ект па кі ра ван ні ад мі ніст ра-
цый ны мі пра цэ ду ра мі.

Як да біц ца пры быт ко вай ра бо ты сель скіх ка цель няў

Ня даў на ў рай цэнт ры прад пры ем ства 
ад кры ла кра му па про да жы бу даў ні чых 
ма тэ ры я лаў «Строй Дом». У гас па дар цы 
лі чаць, што гэ та вы гад на не толь кі са мім 
ра бот ні кам ЖКГ, але і клі ен там. Бо за яў ка 
вы кон ва ец ца знач на хут чэй.

Яшчэ тут уста ноў ле на спе цы яль ная ка-
ле ра валь ная ма шы на, якая да зва ляе атры-
маць фар бу лю бо га ко ле ру ў не аб ход ных 
аб' ёмах. Фар бу мож на вы браць у ка та ло зе, 
а ўсім пра цэ сам кі руе спе цы яль ная кам п'ю-
тар ная пра гра ма. Так са ма ў кра ме мож-
на ўзяць на пра кат пра фе сій ны бу даў ні чы 
ін стру мент вя до май швед скай фір мы — 
пліт ка рэз, пы ла сос, тэх ніч ны элект ра фен, 
шліф ма шын ку, шру бак рут, дрыль, зу бі ла і 
ін шае. Гэ тая па слу га ка рыс та ец ца шы ро кім 
по пы там у мяс цо вых жы ха роў.

Доб ры по пыт 
ма юць аў та мый ка і 
шы на ман таж. Пра 
яе па пу ляр насць 
свед чыць і той факт, што тра піць сю ды 
маг чы ма толь кі па па пя рэд нім за пі се. Та-
кая фор ма ра бо ты, да рэ чы, так са ма вель мі 
зруч ная, бо клі ен ту не трэ ба ча каць, ён 
пры е дзе ў свой час і атры мае па слу гу.

Не так даў но ад кры лі швей ны цэх па па-

шы ве спец адзен ня, як для ўлас ных па трэб, 
так і на за каз. Ра монт адзен ня — так са ма 
на ба лан се ЖКГ. Ця пер усе жы ха ры ве-
да юць, дзе мож на, на прык лад, хут ка пад-
пра віць воп рат ку, ушыць за мо чак аль бо 

пад ла жыць доў гія шта ны.

Не кож ная ар га ні за цыя мае сва іх аль пі-

ніс таў, а ў Шчу чы не яны ёсць і зай ма юц ца 

зно сам дрэў на мо гіл ках. Ця пер пра сцей 

вы ра шаць пы тан ні па зва ро тах жы ха роў. Па 

гра фі ку вя дзец ца і знос ава рый ных дрэў.

Не за ста ец ца без за ка заў і ад дзел 

пра ект на-вы шу каль ных ра бот. Ле тась ён 

рас пра ца ваў 112 пра ек таў для юры дыч-

ных і фі зіч ных асоб на агуль ную су му 307 

ты сяч руб лёў. Тут ства ра юц ца і пра ек ты 

для са мо га прад пры ем ства. Як па ве да міў 

га лоў ны ар хі тэк тар Ба рыс До ста, за раз у 

ра бо це пра клад на восем во да пра вод ных і 

цеп ла вых се так, бу даў ніц тва дзвюх стан-

цый абез жа лез ван ня. Са мы вя лі кі аб' ем 

ра бот пры па дае на ка пі таль ны ра монт да-

моў 50-60-х га доў па бу до вы, зно ша насць 

якіх скла дае больш за 60 %. Гэ тыя аб' ек ты 

па тра бу юць і знач ных ка пі таль ных укла-
дан няў.

Усе ўста ноў кі пра цу юць на 

мяс цо вых ві дах па лі ва (МВП). 

Па коль кі ў гас па дар цы ёсць два 

свае дра біль ныя комп лек сы, бы-

ло пры ня та ра шэн не ста віць кат-

лы ме на ві та на трэс ках.

— Ра ней ка цель ні на вёс ках 

пра ца ва лі на дро вах, але бы лі 

не эфек тыў ныя, — рас тлу ма чыў 

Анд рэй Шкін дзе раў. — Эфект 

пра явіў ся пас ля пе ра хо ду на аў-

та ма тыч ны рэ жым на трэс ках. 

На ват для вя лі кіх ка цель няў 

трэс ка вы рэ жым не да ра жэй шы 

за газ. Да та го ж газ мы куп ля ем 
за ва лю ту, а дро вы — на ша энер ге-
тыч ная кры ні ца. Пры гэ тым га за выя 
кат лы за ста юц ца, яны мо гуць пра-
ца ваць ад ноль ка ва эфек тыў на і на 
га зе, і на мяс цо вых ві дах па лі ва.

Сё ле та па ча ла ся рэа лі за цыя но-
ва га пра ек та, кош там пяць міль ё наў 
до ла раў — пе ра во ду на МВП ка цель ні 
на 24 МВт. Праз год аб' ект па ві нен 
па чаць пра ца ваць, і та ды до ля мяс цо-
вых ві даў па лі ва ў агуль ным энэр ге-
тыч ным ба лан се скла дзе 75 % за мест 
сён няш ніх 57 %. Што да ты чыц ца аб'-

ёмаў МВП, дых іх за па сы на скла дах 
да ся га юць двух ме сяч най нор мы.

— Мы не на рых тоў ва ем дро вы са-
мі, але вы во зім іх і здрабня ем. Ма ем 
тры ўлас ныя ле са во зы, — рас тлу ма-
чыў ды рэк тар. — Трэс кі на скла дах 
трэ ба пе ра меш ваць, ап ты маль ны за-
пас — на два-тры ме ся цы ра бо ты.

Трэ ба ска заць, што тэх ні ка амаль 
не пра стой вае. Як толь кі ле са воз 
пры во зіць драў ні ну на склад, у ра-
бо ту ўсту пае дра біль ны комп лекс. 
Агрэ гат на бы лі два га ды та му, ён да-
во лі да ра гі, абы шоў ся ка му наль ні кам 
у 220 ты сяч до ла раў. У га дзі ну мож-
на атры маць да 60 ку боў трэ сак.

Сталь ны ма ні пу ля тар ад праў ляе 

дрэ вы ў бун кер, а ад туль пад на по-
рам вы ля та юць ужо га то выя трэс кі. 
Кі ра ваць пра цэ сам кам форт на, бо 
за мест звык лых ры ча гоў у ка бі не 
ўста ноў ле ны зруч ныя джой сці кі, якія 
плаў на рэ агу юць на кож ны до тык. 
Ка бі на шу ма і за ля ва на, унут ры пра-
ду гле джа ны клі мат-кант роль.

Сам пра цэс не чым на гад вае ра-
бо ту кам бай на з той роз ні цай, што 
тут з вы груз ной тру бы вы ля тае не 
збож жа, а не вя лі кія трэс кі. На зі раць 
за гэ тым па то кам не менш ці ка ва, 
чым за збож жа вым. Але ці на столь кі 
ба га тыя ў нас ляс ныя за па сы? Вя-
до ма, што дрэ вы рас туць не вель мі 
хут ка: каб вы рас спе лы лес, трэ ба 

не адзін дзя ся так га доў. Ці вы гад на 
гэ та для эка но мі кі?

— Мы пры во зім не дзе ла вую 
драў ні ну, — за зна чыў у раз мо ве ды-
рэк тар Шчу чын ска га ЖКГ. — Гэ та 
тая драў ні на, якая вы ка рыс тоў ва ец-
ца для энер ге ты кі. У чым тут вы га да? 
Тут ёсць вы пра ца ва ны пра дукт — 
гэ та цеп ла вая энер гія. Сэ ка ном ле на 
ва лю та. Вядома, трэ ба шу каць но-
выя маг чы мас ці. На прык лад, ця пер у 
Еў ро пе прак ты ку ец ца вы сад ка дрэў, 
якія хут ка рас туць — за тры га ды 
пе ра тва ра юц ца ў паў на вар тас ную 
энер ге тыч ную сы ра ві ну. Есць та-
кое дрэ ва паў лоў нія — за тры га ды 
вы рас тае да 10 мет раў і пры дат на 
для трэ сак. Есць план та цыі ў Ра сіі 
і Укра і не. Дрэ ва і пад наш клі мат 
па ды хо дзіць, мож на куль ты ва ваць. 
На прык лад, мы мо жам за крыць свае 
па трэ бы пло шчай 50 гек та раў.

Яшчэ адзін ас пект эка но міі энер-
гіі — ад наў лен не цеп ла се так. Што год 
пе ра клад ва ец ца ка ля дзевяці кі ла-
мет раў. За срод кі аб лас но га бюд жэ-
ту на бы ва юц ца тру бы, а пе ра клад ка 
вя дзец ца ўлас най бу даў ні ча-ман таж-
най бры га дай. Ра бо ты, як пра ві ла, 
пра вод зяц ца пас ля за кан чэн ня ацяп-
ляль на га се зо на — гэ та да зва ляе 
па мен шыць за тра ты і са бе кошт, па-
леп шыць якасць.
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І гэ та адзін з кі рун каў, які не толь кі да па ма гае прад пры-
ем ству за ста вац ца на пла ву, але і аказ ваць вель мі па трэб-
ныя для на сель ніц тва па слу гі. Пра тое, што ка му наль ная 
служ ба са праў ды спра ца ва ла вы дат на, свед чыцць і пе-
ра мо га ў ра ён ным спа бор ніц тве ся род суб' ек таў гас па-
да ран ня аб слу гоў ва ю ча га сек та ра эка но мі кі.

Ды рэк тар Шчу чын ска га РУП ЖКГ Анд рэй ШКIН ДЗЕ РАЎ 
i дыс пет чар Жа нна ГА РАД КО аб мяр коў ва юць апе ра тыў ную 
iн фар ма цыю, якая па сту пае з га рад скiх аб' ек таў.

Ме ха нi за тар 
Ста нi слаў МЫЦЬ КО 
пра цуе на ўста ноў цы 
для пе ра пра цоў кi 
драў нi ны ў трэс кi 
для па лi ва.

Аказ ва юцца па слу гi па мый цы аў та ма бi ляў i ман та жы шын.

Тут раз мяс цi ла ся май стэр ня, дзе пра цуе 
швач ка Тац ця на ПАЎ ЛЮ КО ВIЧ.

Пра гэ та дба юць у Шчу чын скім РУП ЖКГ. А вы ні кам ста ла пе ра-
мо га ў V рэс пуб лі кан скім кон кур се «Лі дар энер га эфек тыў нас ці 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 2019». Да маг чы ся пос пе ху ўда ло ся пас ля 
пе ра во ду страт ных ка цель няў у аў та ма тыч ны рэ жым.

ІМІДЖ ГО РА ДА ІМІДЖ ГО РА ДА 
І ПРАД ПРЫ ЕМ СТВАІ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА

Ка му наль ная служ ба ра ё на вя дзе 
доб ра ўпа рад ка ван не на се ле ных пунк таў, 

а так са ма не за бы ва ец ца пра спорт

За апош нія не каль кі га доў пра кла дзе ны ас фальт 
на трох цэнт раль ных ву лі цах Шчу чы на, кар ды наль на 
мя ня ец ца вы гляд два роў. За вер ша ны пер шы этап 
доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рыі га рад ско га во зе ра. 
Да рэ чы, па блі зу вя дуц ца ра бо ты па аб ста ля ван ні 
пля цоў кі для пляж на га фут бо ла. Прадпрыемства 
з'яўляецца асноўным спонсарам ка ман ды Шчу чын-
ска га ра ё на, якая ле тась вый гра ла Су пер ку бак Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь па пляж ным фут бо ле, а ў чэм пі я на-
це кра і ны за ня ла трэ цяе мес ца. А вось на ра ён ным 
ту рыс тыч ным злё це і на спар тыў ных гуль нях пра-
цоў ных ка ман да прад пры ем ства ўзня ла ся на са мую 
вы со кую пры ступ ку.

Да рэ чы, тут не толь кі ўдзель ні ча юць ў спар тыў ных 
ме ра пры ем ствах, але і пад трым лі ва юць у на леж ным 
ста не спар тыў ную ба зу. За срод кі, якія за ра бі лі, на-
бы лі клюш кі, лы жы, фут боль ныя ва ро ты і мя чы, а 
так са ма кас цю мы для сва іх чыр лі да раў. Аказ ва ец ца і 
спон сар ская да па мо га. На прык лад, ле тась яна скла-
ла больш за 60 ты сяч руб лёў.


