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У ад да ле ным рэ жы ме цi з да па мо гай 
ан лайн-iн стру мен таў аба не нты А1 сён ня 
мо гуць вы ра шыць боль шасць з уз нi ка-
ю чых у iх пы тан няў. На прык лад, за мест 
аса бiс та га вi зi ту ў офiс цi ма га зiн i раз-
мо вы са спе цы я лiс та мi ска рыс тац ца 
зван ком у круг ла су тач ны кан такт-цэнтр 
па адзi ным ну ма ры 150 цi звяр нуц ца да 
ан лайн-кан суль тан та на сай це А1. 

А кi ра ваць сва iм ну ма рам, 
да да ваць цi вы да ляць па слу гi, 
мя няць та рыф ны план i г. д. 
да зва ляе Аса бiс ты ка бi нет 
цi ма бiль ная пра гра ма «А1». 
Да рэ чы, тут жа мож на пад клю чыць 
бяс плат ны без лi мiт ны iн тэр нэт 
на хут ка сцi да 512 Кбiт/сек 
да кан ца ле та цi да кан ца го да 
ў за леж нас цi ад ва ша га 
та рыф на га пла на (цi ска рыс тац ца 
USSD-за пы там *135*7#выклiк).

У рам ках iнi цы я ты вы #оставайсяон-
лайн А1 дае ка рыс таль нi кам i iн шыя 
зруч ныя сэр вi сы: на прык лад, бяс плат ны 
до ступ да поў най бiб лi я тэ кi фiль маў i се-
ры я лаў вi дэа сэр вi су VOKA i 30 са мых па-

У апош нiя ме ся цы, ка лi са мо жыц цё пад штур хоў вае нас да 
та го, каб шу каць но выя спо са бы за хоў ваць звыч ны тэмп i лад 
жыц ця, кам па нiя А1 за пус цi ла iнi цы я ты ву #оставайсяонлайн 
з мэ тай па ка заць, як лёг ка мож на пе ра вес цi доб ра зна ё мыя 
пра цэ сы ў ан лайн: ад зме ны та рыф на га пла на да па хо ду ў ма-
га зiн па но вы смарт фон.

пу ляр ных ТВ-ка на лаў (да стат ко ва толь кi 
зай сцi на сайт voka.tv цi ў ма бiль ную 
пра гра му VOKA i пад клю чыць пад пiс ку 
«Фiль мы i се ры я лы» цi пас ля рэ гiст ра-
цыi па ну ма ры тэ ле фо на вы браць ка нал 
для пра гля ду).

Але за ста юц ца яшчэ та кiя пы тан нi, 
як пад клю чэн не да сет кi А1 цi на быц цё 

не аб ход на га аб ста ля ван ня. Ра ней у та кiх 
вы пад ках мы б ад пра вi лi ся ў адзiн з ма га-
зi наў А1. Але не спя шай це ся па ды мац ца 
з ка на пы i вы хо дзiць з до му, та му што ма-
га зiн мо жа быць i вiр ту аль ны! Ме на вi та 
та кi ня даў на ад кры ла кам па нiя А1.

З да па мо гай вiр ту аль на га ма га зi на 
вы мо жа це на ўлас ныя во чы ўба чыць 
у ра бо це лю бую пры ла ду, прад стаў ле-
ную ў асар ты мен це А1, на эк ра не свай го 
смарт фо на цi кам п'ю та ра. Пры чым да-
па ма гаць у куп лi вам бу дзе рэ аль ны ча-
ла век — пра да вец-кан суль тант вiр ту аль-
   на га ма га зi на.

Спа чат ку трэ ба зай сцi ў iн тэр нэт-ма-
га зiн А1 i вы браць ма дэль, якая вас цi-

ка вiць. По бач з яе апi сан нем з'я вiц ца 
вi джэт «Вi дэа экс перт» — як раз ён вам 
i па трэб ны! На цiс ка ем на яго, атрым лi-
ва ем на за зна ча ны ну мар тэ ле фо на i 
па цвяр джа ем за пыт на кан суль та цыю — 
i ў браў зе ры за пус ка ец ца се анс ад на ба-
ко вай вi дэа су вя зi: вы мо жа це ба чыць i 
чуць свай го су раз моў нi ка, а ён вас толь-
цi чуе, але не ба чыць.

Да лей усё ад бы ва ец ца гэ так жа са-
ма, як ка лi б вы зна хо дзi лi ся ў са мым 
звы чай ным ма га зi не: мож на за да ваць 
пы тан нi, гар таць ме ню, тэс цi ра ваць па-
трэб ныя функ цыi — роз нi ца толь кi ў тым, 
што пры ла да зна хо дзiц ца ў ру ках кан-
суль тан та, якi вы кон вае ўсе не аб ход ныя 
ма нi пу ля цыi i дзе лiц ца iн фар ма цы яй, 
якая цi ка вiць клi ен та.

Час кан суль та цыi не аб ме жа ва ны: га-
лоў нае, каб вы па спе лi атры маць поў нае 
ўяў лен не аб вы бра най ма дэ лi. Пас ля ча-
го спе цы я лiст да па мо жа з афарм лен нем 
за ка зу, i ён бу дзе да стаў ле ны на на зва-
ны ва мi ад рас. А ка лi пас ля раз мо вы 
з кан суль тан там вiр ту аль на га ма га зi-
на ў вас за ста лi ся iн шыя пы тан нi, што 
не ма юць не па срэд на га да чы нен ня да 
пры лад, якiя тут пра да юц ца, вы мо жа-
це пра цяг нуць гу тар ку са спе цы я лiс та мi 
кан такт-цэнт ра А1: iм пе рад адуць ваш 
зва нок.

Та кiм чы нам, вiр ту аль ны ма га зiн — 
цi ка вая i зруч ная маг чы масць су мяс цiць 
пе ра ва гi ад ра зу двух фар ма таў: iн тэр-
нэт-ма га зi на i ма га зi на ў тра ды цый ным 
ра зу мен нi гэ та га сло ва. Па га дзi це ся, 
сва бо да дзе ян няў i маг чы масць вы бi-
раць зруч ны для ся бе ва ры янт — тое, 
што сён ня важ на як нi ко лi ра ней.

У ВIР ТУ АЛЬ НЫ МА ГА ЗIН А1 — У ВIР ТУ АЛЬ НЫ МА ГА ЗIН А1 — 
ПА СА ПРАЎД НЫЯ НА БЫТ КI: ПА СА ПРАЎД НЫЯ НА БЫТ КI: 
ЯК ГЭ ТА ПРА ЦУЕ I ДЛЯ ЧА ГО ПА ТРЭБ НА?ЯК ГЭ ТА ПРА ЦУЕ I ДЛЯ ЧА ГО ПА ТРЭБ НА? УП «А1» УНП 101528843

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Уліч ва юць на ват та кія дро бя зі, як 

уз ро вень доб ра ўпа рад ка ван ня тэ-

ры то рыі ці ге не раль ны план жы лой 

за бу до вы, у якой дом зна хо дзіц ца. 

Акра мя гэ та га, вель мі важ на, як 

бу ды нак экс плу а та ваў ся, а ме на-

ві та — як вы кон ва лі яго тэх ніч нае 

аб слу гоў ван не, лік ві да ва лі ня-

спраў нас ці і як са мі ўлас ні кі ста ві-

лі ся да агуль най ма ё мас ці. Ува га 

ўдзя ля ец ца і ца не ра мон ту — кошт 

квад рат на га мет ра не па ві нен пе-

ра вы шаць нор му, якую за ма ца ва лі 

Мін бу дар хі тэк ту ры і Мін жыл кам гас . 

Ка лі ж яна бу дзе пе ра вы ша на, то 

дом уклю чаць у гра фік толь кі з улі-

кам яго тэх ніч на га ста ну і эка на-

міч най мэ та згод нас ці.

— У кож на га эле мен та до ма 

ёсць мі ні маль ны тэр мін эфек тыў-

най экс плу а та цыі. Ён за ле жыць ад 

та кіх умоў, як тэм пе ра ту ра, віль-

гот насць і якасць тэх ніч на га аб-

 слу гоў ван ня, ад ма тэ ры я лаў, якія 

вы ка рыс тоў ва лі, ка лі гэ ты дом бу-

да ва лі, — тлу ма чыць пер шы на-

мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 

ДА «ЖКГ Мін скай воб лас ці» Па-

вел ШЭЙПАК. — Але трэ ба ра зу-

мець, што гэ та мі ні маль ны тэр мін, 

і ка лі ён скон чыў ся, а дом, як і ра-

ней, зна хо дзіц ца ў доб рым ста не, 

то гэ та зу сім не зна чыць, што вам 

пра вя дуць ка пі таль ны ра монт.

На огул усе тэр мі ны экс плу а та-

цыі кан струк цый ных эле мен таў 

і ін жы нер ных ка му ні ка цый у за-

леж нас ці ад ма тэ ры я лаў мож на 

знай сці ў ад па вед ным тэх ніч ным 

ко дэк се за ма ца ва най прак ты кі 

(да лей — ТКП), за цвер джа ным 

Мі ніс тэр ствам ар хі тэк ту ры і бу даў-

ніц тва. На прык лад, тэр мін экс плу а -

та цыі та го ж да ху мо жа скла даць

ад 10 да 80 га доў, а сіс тэм элект-

ра- і га за за бес пя чэн ня — ад 10 да 

40 га доў.

ХТО ПЛА ЦІЦЬ?
Ка пі таль ны ра монт жы ло га 

до ма ро бяць за кошт ад лі чэн няў 

гра ма дзян і срод каў мяс цо ва га 

бюд жэ ту. Су ма, якую мы кож ны 

ме сяц ад да ём за ка пі таль ны ра-

монт, пе ра ліч ва ец ца на спе цы яль-

ны ра ху нак, ад кры ты мяс цо вы мі 

ўла да мі ці ар га ні за цы я мі, што 

вы кон ва юць функ цыі кі раў ні коў 

агуль най ма ё мас ці жы ло га до ма

(на прык лад та ва рыст вам улас ні-

каў). Ка лі срод кі пе ра ліч ва лі на ра-

ху нак вы кан ка ма, то ра бо ты па ка-

пі таль ным ра мон це бу дуць ра біць 

за кошт гэ тых срод каў і срод каў

мяс цо ва га бюд жэ ту. Ка лі ж гро шы 

пе ра ліч ва лі на ра ху нак та го ж та-

ва рыст ва ўлас ні каў, то ра біць ка-

пі таль ны ра монт бу дуць толь кі за 

гэ тыя асігнаванні. Ад нак яно мо жа 

пе ра лі чыць пэў ную су му ад лі чэн-

няў на ра ху нак мяс цо вых улад і 

так са ма атры маць пад трым ку з 

бо ку дзяр жа вы.

Усе ві ды ра бот на кан крэт ны 

жы лы дом вы зна чае пра ект. Яго 

рас пра цоў ва юць пас ля спе цы яль-

на га аб сле да ван ня жы ло га до ма, 

з улі кам спі су ра бот, якія пра пі са-

ны ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў 

№ 324 ад 21 кра са ві ка 2016 го да 

(са зме на мі). На прык лад, вам мо-

гуць ад ра ман та ваць дах, фа сад 

ці за мя ніць сіс тэ му га за за бес пя-

чэн ня. Ад нак у пра ект не змо гуць 

уклю чыць та кія ра бо ты, як за ме-

на і ра монт се так і збу да ван няў, 

якія аб слу гоў ва юць ін шыя ар га ні-

за цыі, — гэ та да ты чыц ца ра дыё, 

тэ ле фо на, тэ ле ба чан ня, вон ка-

вых се так элект ра-, цеп ла-, га за-, 

во да за бес пя чэн ня, ка на лі за цыі, 

цэнт раль ных цеп ла вых пунк таў і 

транс фар ма тар ных пад стан цый. 

Улас ні кі за свой кошт па він ны бу-

дуць зра біць толь кі за ме ну элект-

рыч на га, га за ва га і сан тэх ніч на га 

аб ста ля ван ня, якое зна хо дзіц ца ў 

іх ква тэ рах. Але гэ та не да ты чыц ца 

сіс тэ мы ацяп лен ня, су праць дым-
най аба ро ны і аў та ма тыч най па-
жар най сіг на лі за цыі.

— У па ста но ве Са ве та Мі ніст-
раў пра пі са ны спіс ра бот, якія мож-
на вы кон ваць за кошт ад лі чэн няў 
і срод каў мяс цо ва га бюд жэ ту, але 
ў пра ект мо гуць уклю чыць і да дат-
ко выя ра бо ты па ма дэр ні за цыі, за 
якія ўлас ні кі бу дуць га то вы за пла-
ціць, — ад зна чае су пра цоў нік ЖКТ 
Мінскай вобласці. — На прык лад, 
гэ та мо гуць быць ме ра пры ем ствы 
па па вы шэн ні энер га эфек тыў нас ці 
ці па ква тэр нае рэ гу ля ван не спа-
жы ван ня цяп ла.

СХОД — ГЭ ТА ВАЖ НА
Ка лі ідзе ка пі таль ны ра монт, 

улас ні каў прад стаў ляе за каз чык. 

Гэ та мо жа быць ар га ні за цыя ЖКГ, 

та ва рыст ва ўлас ні каў, ЖБСК ці ве-

да мас нае жыл лё. Пер шы агуль ны 

сход улас ні каў за каз чык па ві нен 

пра вес ці яшчэ пе рад тым, як па-

ча лі афарм ляць пра ект.

— Вель мі важ на, каб жы ха-

ры прый шлі на гэ ты сход, бо там 

бу дуць аб мяр коў ваць іх жа дан ні 

і па тра ба ван ні, не аб ход насць іх 

уклю чэн ня ў пра ект на-каш та рыс-

ную да ку мен та цыю, — лі чыць Па-

вел Шэй пак.

На агуль ным схо дзе за каз чык 

па ві нен рас ка заць пра вы ні кі аб-

сле да ван ня до ма, пе ра лі чыць, якія 

ра бо ты пла ну ец ца пра вес ці, і па-

ве да міць кан так ты спе цы я ліс таў. 

На гэ тым ме ра пры ем стве аб мяр-

коў ва юць уцяп лен не до ма і ўста-

ноў ку ін ды ві ду аль ных пры бо раў 

улі ку за кошт срод каў улас ні каў. 

Вы ні кі сустрэчы па він ны афор міць 

у пра та ко ле, які, у сваю чар гу, ста-

не ас но вай для фар мі ра ван ня за-

дан ня на пра ек та ван не. Да рэ чы, 

сход па він ны пра вес ці не паз ней за 

10 дзён да за клю чэн ня да га во раў 

на ка пі таль ны ра монт.

Да та, ка лі ваш дом зда дуць у 

экс плу а та цыю, па він на быць пра-

пі са на ў да га во ры. На огул нор-

мы пра цяг лас ці ра бот вызначаны 

ў ТКП 180-2009, які за цвер джа ны 

Мі ніс тэр ствам жыл лё ва-ка му наль-

най гас па дар кі.

— Ка неш не, тэр мі ны мо гуць 

быць па ру ша ны, але толь кі па аб'-

ек тыў ных пры чы нах — гэ та форс-

ма жор ныя аб ста ві ны, ка лі адзін 

з улас ні каў ад маў ляе ў до сту пе ў 

сваю ква тэ ру для пра вя дзен ня пэў-

ных ра бот, — тлу ма чыць намеснік 

дырэктара. — Аль бо ка лі трэ ба вы-

ка наць шмат да дат ко вых ра бот, 

не аб ход насць якіх бы ла вы яў ле на 

ўжо пры пра вя дзен ні ка пра мон ту, 

ці ад сут ні ча юць срод кі на іх пра-

вя дзен не.

Да рэ чы, увес ці дом у экс плу-

а та цыю мож на бу дзе толь кі пас-

ля пра вя дзен ня ўсіх працэдур, 

якія бы лі пра пі са ны ў пра ект на-

каш та рыс най да ку мен та цыі. Ка лі ж 

ра бо ты бы лі зроб ле ны ня якас на,

то жы ха ры мо гуць прад' явіць прэ-

тэн зію за каз чы ку па да га во ры.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.
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