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НЕ АБ ХОД НАСЦЬ 
У КАМФОРЦЕ

Да 1996 го да па тра ба ван ні да бу даў ніц тва 

шмат ква тэр ных да моў бы лі зу сім ін шыя — 

у той час ужы ва лі ся дру гія стан дар ты, тэх-

на ло гіі ды ма тэ ры я лы. Пра та кое па няц це, як 

«энер га эфек тыў насць до ма», та ды ні хто і не 

чуў. Та му ця пер у боль шас ці ста рэй шых за 

20 га доў бу дын каў спа жы ван не энер гіі вель-

мі вы со кае — у су час ных шмат ква тэр ных 

да мах гэ тыя ліч бы мі ні мум у два ра зы мен-

шыя. Але са мае га лоў нае тут, што ўлас ні кі 

ква тэр у ста рым жыл фон дзе больш пла цяць 

за цяп ло, а ўмо вы іх пра жы ван ня не заў сё-

ды мож на на зваць кам форт ны мі — у ад ных 

ква тэ рах вель мі хо лад на, у ін шых — на ад-

ва рот — за над та го ра ча.

— Сён ня на сель ніц тва спа жы вае цяп ла 

на 970 міль ё наў до ла раў, 778 міль ё наў з іх 

аплач вае дзяр жа ва, гэ та зна чыць, што мы 

з ва мі аплач ва ем толь кі 20 % ад рэ аль най 

ліч бы. Толь кі 9 % шмат ква тэр на га жы ло га 

до ма з'яў ля юц ца энер га эфек тыў ны мі, усе 

ас тат нія спа жы ва юць у два, а то і ў ча ты ры 

ра зы больш энер гіі, чым па трэб на, — ад-

зна чае на мес нік стар шы ні Дзяр жаў на га 

ка мі тэ та па стан дар ты за цыі, кі раў нік Дэ-

парт амен та па энер га эфек тыў нас ці Мі ха іл 

МА ЛА ШАН КА. — Вы хо дзіць, што амаль усе 

да мы не з'яў ля юц ца энер га эфек тыў ны мі. 

Ме на ві та та му дзяр жа ва па вя ліч вае до лю 

апла ты на сель ніц твам па сту по ва. Але вель-

мі важ на ра зу мець, што сён ня на кам пен са-

цыю ас тат ніх 80 % са бе кош ту энер гіі ідуць 

срод кі бюд жэ ту, срод кі ад пе ра кры жа ва на га 

суб сі дзі ра ван ня, і ні хто з нас на ват не за-

дум ва ец ца, што гэ та так са ма на шы гро шы, 

і бяс плат на га ні чо га не бы вае.

Пры гэ тым мно гія па мыл ко ва лі чаць, што 

энер га эфек тыў насць до ма мож на па вы сіць 

за кошт ка пі таль на га ра мон ту, але гэ та не 

зу сім так. Вядома, ён да зва ляе ад на віць 

асноў ныя якас ці бу дын ка, на прык лад, ад ра-

ман та ваць дах, фа сад ці сіс тэ му вен ты ля цыі, 

а вось кам форт ныя ўмо вы для пра жы ван ня 

ства ра юц ца ўжо пры да па мо зе цеп ла вой 

ма дэр ні за цыі. І ме на ві та дзя ку ю чы гэ тым 

ме ра пры ем ствам у до ме бу дзе цёп ла, улас-

нік змо жа кант ра ля ваць тэм пе ра ту ру ў сва ёй 

ква тэ ры, але га лоў нае — ён з ця гам ча су 

пач не эка но міць свае срод кі.

НО ВЫ ЎЗРО ВЕНЬ 
АД НО СІН

На цеп ла вую ма дэр ні за цыю, як і на ка-

пі таль ны ра монт, па трэб ны гро шы. І лю бы 

ўлас нік пры ват на га до ма на пэў на ве дае, што 

гэ та вя лі кія за тра ты. У шмат ква тэр ным до ме 

ўсё знач на пра сцей — улас ні кі су мес на га 

до ма ўла дан ня дзе ляць гэ тыя за тра ты па між 

са бой. Але і гэ та га ар гу мен та не заў сё ды 

да стат ко ва — мно гія з іх прос та не жа да юць 

ства раць для ся бе кам форт ныя ўмо вы за 

свой кошт. Ме на ві та та му ў кра і не і па ча лі 

шу каць аль тэр на тыў ныя ва ры ян ты ра шэн ня 

праб ле мы — у ве рас ні Прэ зі дэнт пад пі саў 

Указ № 327 «Аб па вы шэн ні энер га эфек тыў-

нас ці шмат ква тэр ных жы лых да моў». Фак-

тыч на гэ ты да ку мент да зво ліў за пус ціць 

пра ект, у рам ках яко га бу дзе пра во дзіц ца 

цеп ла вая ма дэр ні за цыя шмат ква тэр ных да-

моў на Гро дзен шчы не і Ма гі лёў шчы не.

— Указ мы рас пра цоў ва лі ра зам з кан-

суль тан та мі Су свет на га бан ка і ён за сна ва ны 

на во пы це іншых кра ін. Ад нак па куль гэ тая 

пра гра ма (ме на ві та з вы лу чэн нем срод каў 

між на род ных фі нан са вых струк тур. — Рэд.) 

з'яў ля ец ца пі лот най, і раз лі ча на толь кі на 

Гро дзен скую і Ма гі лёў скую воб лас ці, дзе за 

пяць га доў пла ну ец ца пра вес ці цеп ла вую ма-

дэр ні за цыю ў 250 шмат ква тэр ных да мах, — 

ка жа Мі ха іл Ма ла шан ка. — І вель мі доб ра, 

ка лі мы імк нем ся да эка но міі энерга  рэ сур-

саў, зні жэн ня апла ты па слу г жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі, але са мае га лоў нае на 

сён ня тое, што дзяр жа ва да ла на сель ніц тву 

маг чы масць вы бі раць. І ні ў ад ной кра і не 

све ту не бы ло ство ра на та кіх пры ві ле я ва ных 

умоў для лю дзей.

Раз ліч ваць на цеп ла вую ма дэр ні за цыю ў 

рам ках гэ тай пра гра мы змо гуць тыя да мы, 

якія зна хо дзяц ца ў чар зе на ка пі таль ны ра-

монт, але толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ўлас ні кі 

бу дуць на гэ та згод ны. На пер шым эта пе 

дзяр жа ва возь ме на ся бе ўсе за тра ты па 

цеп ла вой ма дэр ні за цыі і апла ціць усе па-

жа дан ні ўлас ні каў. Пас ля ўка ра нен ня ўсёй 

сіс тэ мы ўлас ні кі пач нуць вяр таць толь кі па-

ло ву за тра ча ных на гэ та срод каў, ас тат няе 

дзяр жа ва па-ра ней ша му па кі не за са бой. 

У ча ла ве ка бу дзе маг чы масць зра біць ад-

на ра зо вую вы пла ту ці пла ціць бес пра цэнт-

ную рас тэр мі ноў ку на пра ця гу дзе ся ці га-

доў, і гэ та бу дзе толь кі яго ра шэн не. Ка лі 

ж гра ма дзя нін бу дзе зна хо дзіц ца ў цяж кім 

ма тэ ры яль ным ста но ві шчы, гэ ты тэр мін па-

вя лі чаць да 15 га доў.

— Сло нім — пер шы го рад, дзе бу дзе рэа-

лі зоў вац ца гэ тая пра гра ма, і ў гэ тым пла не 

жы ха рам го ра да вель мі па шан ца ва ла. На іх 

да мах бу дзе скан цэнт ра ва на ўся ўва га, як 

Дэ парт амен та і аб лас ных улад, так і спе цы я-

ліс таў Су свет на га бан ка. Цал кам мы бу дзем 

па ста ян на атрым лі ваць кан суль та цыю ў спе-

цы я ліс таў, якія зай ма юц ца та кі мі пы тан ня мі 

больш за 20 га доў. Яны бу дуць кан суль та-

ваць чы ноў ні каў, пра ек тан таў і пад рад чы каў. 

Яны на ву чаць нас ра біць гэ та эфек тыў на і 

з най мен шы мі за тра та мі, — лі чыць Мі ха іл 

Пят ро віч.

РА ЦЫ Я НАЛЬ НАЕ 
КА РЫ СТАН НЕ

Ка лі больш уда вац ца ў дэ та лі пра ек та... 

Улас ні кам бу дуць пра па ноў ваць два ва ры-

ян ты цеп ла вой ма дэр ні за цыі. Пер шы з іх 

да зво ліць зні зіць кошт цяп ла на 15 %. Улас-

ні кам за ме няць вок ны і дзве ры ў пад' ез дах, 

уста но вяць рэ гу ля та ры на ба та рэі ў ква тэ рах 

і па бу ду юць ін ды ві ду аль ны цеп ла вы пункт. 

Акра мя гэ та га, на ба та рэ ях з'я вяц ца і раз-

мер ка валь ні кі цяп ла з дыс тан цый най пе ра-

да чай ін фар ма цыі. Гэ та да зво ліць улас ні кам 

пла ціць толь кі за тое, што спа жы ла іх ква тэ-

ра. У дру гім вы пад ку кошт цяп ла ста не менш 

на 50 %, але гэ ты комп лекс па слуг бу дзе 

больш да ра гі. Да ўся го пе ра лі ча на га вы шэй 

да ба вяць яшчэ ўцяп лен не сцен, га ры шча і 

цо ка ля, а так са ма за ме няць вок ны ў ква тэ-

рах, ка лі ўлас ні кі гэ та га не зра бі лі ра ней.

— Гэ ты комп лекс ра бот — умоў насць, 

мож на вы браць лю бы з іх. Так са ма ўлас ні-

кі мо гуць вы браць пер шы ва ры янт, ад чуць 

вы нік і праз час за ка заць да дат ко вы комп-

лекс ра бот. Дру гі ва ры янт да зва ляе больш 

ра цы я наль на вы ка рыс тоў ваць цеп ла вую 

энер гію, — ка жа Мі ха іл Малашанка. — Ад-

ной чы ў Мін ску мы пра во дзі лі па раў наль ны 

ана ліз двух ад ноль ка вых да моў, у ад ным з 

іх улас ні кі вы ра шы лі ра зам пла ціць за цяп-

ло, у дру гім — на ад ва рот — кож ны па жа-

даў пла ціць толь кі за ся бе. Гэ та іх ра шэн не, 

але факт за ста ец ца фак там, у дру гім до ме 

спа жы ван не энер гіі менш на 15 %, чым у 

пер шым, бо тыя ўлас ні кі рэ гу лю юць тэм-

пе ра ту ру ў па мяш кан ні рэ гу ля та рам, а не 

форт кай.

Ка лі ж ка заць пра кан крэт ныя ліч бы, то 

на пра ця гу 10—15 га доў улас ні кі двух па ка-

ё вай ква тэ ры што ме сяц бу дуць ад да ваць ад 

20 да 27 руб лёў за рас тэр мі ноў ку. Пры гэ тым 

яны бу дуць знач на эка но міць на спа жы ван ні 

энер гіі. А гэ та зна чыць, што ка лі ўлас нік пла-

ціў за цяп ло 20 руб лёў, то ён пач не пла ціць 

17 ці 12 у за леж нас ці ад вы бра на га комп лек-

су па слуг. Але ж трэ ба ра зу мець, што праз 

га ды гэ тыя су мы бу дуць толь кі па вя ліч вац ца, 

і эка но мія ста не толь кі больш важ кай.

НЕ ЎПУС ЦІЦЬ ШАНЦ
Вы ра шыц ца на та кі крок заў сё ды не прос-

та, але во пыт іншых кра ін толь кі да каз вае, 

што ўсё гэ та не прос та вы гад на, а гэ та шанц, 

яко га мо жа по тым і не быць. Літ ва не ка лі су-

тык ну ла ся з па доб ны мі праб ле ма мі — больш 

за па ло ву жы ха роў кра і ны-су сед кі жы лі ў 

шмат ква тэр ных да мах, якія бы лі па бу да ва ны 

яшчэ да 1993 го да і ме лі та кія ж праб ле мы 

з цеп ла вой іза ля цы яй. Ад нак у 2004 го дзе 

бы ла ство ра на пра гра ма, у рам ках якой ва 

ўлас ні каў з'я ві ла ся маг чы масць ма дэр ні за-

ваць свой дом.

Удзель ні кі гэ та га пра ек та ма юць пра ва на 

30-працэнтную дзяр жаў ную суб сі дыю толь кі 

ў тым вы пад ку, ка лі пас ля ўсіх ме ра пры ем-

стваў яны па мен шаць спа жы ван не цяп ла не 

менш чым на 40 %. Для бу даў ні чых ра бот на 

пер шыя пяць га доў улас ні кі атрым лі ва юць 

крэ дыт пад 3 % га да вых, які яны бу дуць вы-

плач ваць на пра ця гу 20 га доў. Пры гэ тым у 

ма дэр ні за цыю ўва хо дзіць і кошт ра бот па 

ка пі таль ным ра мон це, які лі тоў цы аплач ва-

юць цал кам за свой кошт.

Але трэ ба за ўва жыць, што най боль шы 

пра рыў у гэ тай спра ве ад быў ся ў 2013 го дзе, 

ка лі да праб ле мы пад клю чы лі ся мяс цо выя 

ўла ды. І дзя ку ю чы гэ тай пра гра ме ў Літ ве ад-

на ві лі 2300 шмат ква тэр ных да моў, у 400 ця-

пер ідзе цеп ла вая ма дэр ні за цыя, а зу сім 

хут ка яна пач нец ца яшчэ ў 1200 да мах. І пры 

гэ тым 10 га доў та му амаль усе ўлас ні кі бы лі 

на стро е ны вель мі скеп тыч на, на ват 40 % з іх 

вы сту па лі за раз бу рэн не ста ро га жыл фон ду, 

але ця пер іх по гля ды знач на змя ні лі ся, та му 

што яны ўба чы лі вы нік і вы га ду.

— Гэ тая пра гра ма раз лі ча на на пяць га-

доў, і ні хто яшчэ не ве дае, ці бу дзе пра цяг, 

та му не трэ ба ўпус каць гэ ты шанц. Ад на бе-

ла рус кая жан чы на спы та ла ў нас, ча му яна 

па він на пла ціць за ней кую ма дэр ні за цыю. 

Але ж на са май спра ве ні хто ні ко му ні чо-

га не па ві нен, хто хо ча, той прос та пры мае 

ўдзел, — раз ва жае кі раў нік Прад стаў ніц-

тва Су свет на га бан ка ў Бе ла ру сі Алекс 

КРЭ МЕР. — У Літ ве быў па доб ны пра ект, 

і ад на жан чы на ў га дах ска за ла, што трэ-

ба быць вар' я там, каб не зга дзіц ца на та кія 

ўмо вы, бо яна сва і мі ва чы ма ўба чы ла, якім 

стаў яе дом. Ка лі лю дзі ўба чаць пер шыя да-

мы, яны так са ма па жа да юць стаць част кай 

та ко га пра ек та. І я не ва ра жу на ка ва вай 

гу шчы, я грун ту ю ся на во пы це ін шых кра ін, 

дзе рэа лі зоў ва лі та кія ж пра ек ты.

Алекс Крэ мер лі чыць, што ме на ві та гэ тая 

іні цы я ты ва ста не яго лю бі мым пра ек там у 

Бе ла ру сі.

— У 2000 го дзе я на быў дом у Анг ліі, і 

на той мо мант бу дын ку бы ло га доў сто. Па-

пер шае, мне да вя ло ся ўцяп ліць сце ны, та му 

што ў до ме бы ло вель мі хо лад на. По тым я 

ад на віў дах, і ўсё роў на, се дзя чы до ма, мы 

чу лі, як на ву лі цы сві шча ве цер. Праз не-

каль кі га доў, ка лі я змог на за па сіць гро шай, 

я за мя ніў вок ны. А праз тры га ды зла ма ла ся 

сіс тэ ма ацяп лен ня, пры йшло ся за мя ніць і яе. 

І ве да е це, я быў бы вель мі шчас лі вы, ка лі б 

у той мо мант па ло ву ма іх рас хо даў узя ла на 

ся бе дзяр жа ва, а дру гую па ло ву я пла ціў бы 

без якіх-не будзь пра цэн таў на пра ця гу дзе-

ся ці га доў. Ме на ві та ў гэ тым і вы яў ля ец ца 

сён няш ні пра ект у Бе ла ру сі. Вы атры ма е це 

цёп лы дом, у якім бу дзе знач на ці шэй, чым 

бы ло да гэ туль, вы бу дзе це кант ра ля ваць 

тэм пе ра ту ру ў па мяш кан ні і ка лі вы па жа-

да е це ка лі-не будзь пра даць сваю ква тэ ру, 

яе кошт бу дзе знач на вы шэй шы. На ўсё гэ-

та вы па тра ці це толь кі па ло ву гро шай, якія 

па трэб ны, і ў якас ці бо ну са вы атры ма е це 

«ляг чэй шую» жы роў ку.

ВАЖ НАЕ ПЫ ТАН НЕ
Ка неш не, ні хто не бу дзе спра чац ца, што 

гэ ты пра ект мае пэў ную вы га ду, і бе ла рус кія 

ўлас ні кі пры ват ных да моў мо гуць толь кі ма-

рыць аб та кім па да рун ку. Але ж пры гэ тым 

трэ ба грун тоў на ад ка заць і на пы тан не ўлас-

ні каў ква тэр аб тым, ку ды пай шлі гро шы, 

якія яны пла ці лі за тэх ніч нае аб слу гоў ван не 

і ка пі таль ны ра монт. На прык лад, ад лі чэн ні 

на ка пі таль ны ра монт заў сё ды за хоў ва лі ся 

на пэў ным ра хун ку мяс цо вай ула ды, і рас-

хо ду юц ца яны толь кі на гэ тыя мэ ты. Пры 

гэ тым га лоў ны ін жы нер ДА «Жыл лё ва-ка-

му наль ная гас па дар ка Гро дзен скай воб-

лас ці» Анд рэй КАХ НО ВІЧ ад зна чае, што 

ад лі чэн ні гра ма дзя не па ча лі ўно сіць толь кі 

ў 1999 го дзе, а ка пі таль ны ра монт вы кон-

ва ец ца не толь кі за гэ тыя срод кі, але і за 

срод кі бюд жэ ту.

— Ка лі б пры вы ка нан ні ка пі таль на га 

ра мон ту вы ка рыс тоў ва лі ся толь кі ад лі чэн-

ні гра ма дзян, то спіс ра бот быў бы знач на 

мен шы, та му што на 55 % яго аплач вае бюд-

жэт, — тлу ма чыць спе цы я ліст.

Што ж да ты чыц ца тэх ніч на га аб слу гоў-

ван ня, то яно да зва ляе нам, улас ні кам, што-

дзён на пад трым лі ваць наш дом у ад па вед-

ным ста не. У сваю чар гу ка пі таль ны ра монт 

да па ма гае нам ад на віць бу ды нак, а вось 

ме на ві та цеп ла вая ма дэр ні за цыя да зво ліць 

нам жыць у кам форт ных умо вах. І толь кі нам 

вы ра шаць, жа да ем мы гэ та га ці не.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.

ЦЯП ЛО Ў ХА ТУ ЗА МЕН ШУЮ АПЛА ТУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ча ка ец ца, што пер шым увя дуць у экс плу а та цыю пе лет ны 

за вод у Ба ры са ве. Яго ўзво дзяць на тэ ры то рыі дзе ю ча га цэ ха 

дрэ ва ап ра цоў кі во пыт на га ляс га са. Па ста не на 10 лю та га тут 

ужо вы ка на на больш як 67 % ра бот, ман ці ру ец ца тэх на ла гіч нае 

аб ста ля ван не.

Бу даў ніц тва вя дзец ца за кошт аса біс тых срод каў ляс га са і з 

пры цяг нен нем крэ дыт ных рэ сур саў. Га да вая пра дук цый насць 

вы твор час ці — 30 ты сяч тон. Гэ ты від пра дук цыі — экс пар та  ары-

ен та ва ны. Што год у све це спа жы ва ец ца больш за 40 міль ё наў 

тон пе лет. Пры чым, па ацэн ках экс пер таў, з кож ным го дам гэ ты 

па каз чык па вя ліч ва ец ца пры клад на на 1,5 міль ё на тон. Най больш 

ак тыў ны мі спа жыў ца мі па ліў ных гра нул з'яў ля юц ца кра і ны За ход-

няй Еў ро пы. У лі ку перс пек тыў ных — і кра і ны Азіі. У пры ват нас ці, 

толь кі Япо нія за яві ла аб на ме ры па вя лі чыць да 2030 го да аб' ёмы 

спа жы ван ня пе лет у дзе сяць ра зоў — да 20 міль ё наў тон.

Бу даў ніц тва пе лет ных за во даў да зво ліць ар га ні за цы ям Мін ляс-

га са не толь кі атры маць да дат ко вы пры бы так, але і пры цяг нуць 

у аба рот ня вы ка ры ста ныя рэ сур сы ніз ка якас най драў ні ны. Па-

ра лель на з узвя дзен нем но вых вы твор час цяў у га лі не па ча ла ся 

ра бо та па по шу ку па тэн цый ных па куп ні коў.

На га да ем, пер шыя два прад пры ем ствы пла ну юць увес-

ці ў дзе ян не да 1 мая, а яшчэ ча ты ры — да 1 чэр ве ня 

2020 го да.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці У БА РЫ СА ВЕ ПАЧ НЕ ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ ПЕ ЛЕТ НЫ ЗА ВОД
Ар га ні за цыі Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 

пра цяг ва юць бу даў ніц тва пе лет ных за во даў. 

Як па ве дам ля ла ся ра ней, да 1 чэр ве ня гэ та га 

го да ў дзе ян не бу дзе ўве дзе на шэсць но вых 

вы твор час цяў. Ад па вед нае да ру чэн не бы ло 

да дзе на Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам. Агуль ная ма гут насць прад пры-

ем стваў скла дзе ка ля 156 ты сяч тон пе ле таў 

у год. Вы твор час ці раз мес цяц ца ў Ба ры саў-

скім, Клі чаў скім, Пру жан скім, На ва груд скім, 

Ма зыр скім і Жыт ка віц кім ра ё нах.


