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Вар та ад зна чыць, што род 

Пус лоў скіх зда вён ва ло даў 

ко саў скі мі зем ля мі. Вой цех 

Пус лоў скі, мар ша лак сло нім-

скі, быў слын ным гас па да ром. 

Ён бу да ваў хра мы, уз во дзіў 

прад пры ем ствы, у Ко са ве 

пры ім, на прык лад, пра ца ва-

ла сла ву тая ды ва но вая фаб-

ры ка. По тым зем лі пе рай шлі 

ў спад чы ну да Ван да лі на, ма-

лод ша га з пя ці сы ноў Вой це-

ха. У краі ён стаў зна ка мі тым 

як буй ны пра мыс ло вец і вя лі кі 

ама тар мас тац тваў. Апош няе, 

ві даць, і паў плы ва ла на лё са-

нос нае ра шэн не. Яшчэ ў 1838 

го дзе 24-га до вы Ван да лін за-

сна ваў ко саў скі ан самбль на 

ўзвыш шы і раў нін най тэ ры то-

рыі ка ля фаль вар ка Ме ра чоў-

шчы ны пло шчай да 40 гек та-
раў. Ан самбль не чым на ват 
на гад ваў ся дзі бы эпо хі ба ро-
ка. За яз джаць у па лац трэ-
ба бы ло праз лі па вую алею, 
праз уяз ную бра му і па рад ны
пар тэр. За вяр шаў кам па зі-
цыю ва да ём з вост ра вам. 
Ці ка ва, што ўезд у па мес це 

ішоў з бо ку ру жан ска га трак-
ту і аба зна чаў ся бра май, якая 
на зы ва ла ся га лоў най. Дык 
вось у гэ тых мяс ці нах жы ла 
ле ген да, што не ка лі пра ка па лі 

пад зем ны пе ра ход, які злу чаў 

Ру жан скі і Ко саў скі па ла цы. 

Сіс тэ ма пад ва лаў і скля поў, 

асаб лі ва ў Ру жа нах, вы лу ча-

ла ся над звы чай най скла да-

нас цю. Гэ та, хут чэй за ўсё, і 

спа ра дзі ла ле ген ды. Хоць хто 

ве дае дак лад на?

А вось не звы чай ныя бэ-

за выя кам па зі цыі Ко саў ска га 

па ла ца да гэ тай па ры ўспа мі-

на юць ту тэй шыя ста ра жы лы. 

Ка лі за цві таў бэз, скам па на ва-

ны па ко ле рах, то во ку ад кры-

ва ла ся не звы чай ная па пры-

га жос ці кар ці на. Кус ты цві лі 

на ват яшчэ не каль кі га доў пас-

ля па жа ру (па лац раз ра ба ва лі 

нем цы і спа лі лі пар ты за ны ў 

1944 го дзе), па куль кан чат ко-

ва не вы ра дзі лі ся і не за гі ну лі 

пад на ступ лен нем ле су.

Ко саў ская рэ зі дэн цыя, 
па бу да ва ная ў сты лі анг лій-
скай не аго ты кі, на гад ва ла 

ра ман тыч на-та ям ні чы за мак. 
І ра ман тызм, і ве ліч насць, 
і та ям ні часць ства ра лі най-
перш ве жы, кры ху па доб ныя 
на ста ра жыт ныя зам ка выя. 
Кож ная з два нац ца ці ве жаў 
сім ва лі за ва ла ме сяц го да. 
Гэ тыя ве жы ста лі га лоў ным 
ар хі тэк тур ным эле мен там 
па ла ца, яго «кань ком». Яны 
ма юць зуб час тае за вяр шэн-
не, што да дае ад чу ван не ста-
ра даў нас ці і не ка то рай не пры-
ступ нас ці. Апош ня му спры я лі 
так са ма акон ныя і дзвяр ныя 
пра ёмы стрэль ча тых аб ры саў 
на кшталт бай ніц. Аг ра мад ныя 
га тыч ныя пра ёмы ў сце нах га-
ле рэй на вод зяць на дум ку аб 

асаб лі вай та ем нас ці, за гад ка-
вас ці і ве лі чы па бу до вы.

За ста ло ся ня ма ла да ку-
мен таль ных свед чан няў, якія 
шы коў ныя і не звы чай ныя ба лі 
і пры ёмы пра хо дзі лі ў Ко са-
ве. Упры га жэн нем ад ной з
за л слу жыў вя лі кі аква ры-
ум з эк за тыч ны мі рыб ка мі. 
А ў зі мо вым са дзе на пры вя зі 
ся дзеў са праўд ны леў. Зна-
ка мі тая біб лі я тэ ка Пус лоў скіх 
са сту па ла хі ба толь кі су сед-
няй са пе гаў скай у Ру жа нах. 
Не каль кі ты сяч та моў і ру ка-

пі саў на ліч ва ла кні га схо ві шча 

па ла ца. Кож ная з зал ме ла 

свой асаб лі вы ін тэр' ер, свой 

ко лер, за які і атры ма ла наз ву. 

Тут бы лі бе лая, чор ная, ся рэб-

ра ная за лы.

Пас ля та го як у па чат ку ну-

ля вых ад ра дзі лі ся дзі бу Та дэ-

ву ша Кас цюш кі і сю ды ста лі 

прыязджаць шмат лі кія гос ці, 

усе рап там за ўва жы лі сце ны 

па ла ца на вод даль за дрэ ва мі. 

З-за вы са чэз ных дрэў з па-

гор ка тыя сце ны вы гля да лі і 

ве ліч на, і ра ман тыч на-за гад-

ка ва, і гэ тай да лё кай пры га-

жос цю між во лі за цьмя ва лі ўсё 

на во кал. Па лац ні бы пра сіў, 

за клі наў быць ад ноў ле ным...

У 2006 го дзе абл вы кан-

кам пры няў ра шэн не аб рэ-

стаў ра цыі па ла ца Пус лоў скіх. 

Ра бо та па ча ла ся не дзе праз 

год. Тыя дрэ вы знес лі, а па-

лац па сту по ва стаў на бы ваць 

свае ра ней шыя аб ры сы. Ця-

пер мож на ска заць, што адзін 

этап рэ стаў ра цыі прой дзе ны.

— Пла ну ец ца, што ра бо та 

па ад наў лен ні ар хі тэк тур на-

га пом ні ка бу дзе за вер ша на 

да 2023 го да, — ска заў пад-

час ад крыц ця му зей най экс-

па зі цыі на мес нік стар шы ні 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Алег ВЯ ЛІЧ КА. — Для гэ та-

га па тра бу юц ца вя лі кія срод кі. 

На на ступ ны год вы ра ша на 

на кі ра ваць сю ды два міль ё-

ны руб лёў. На пе ра дзе — пра-

клад ка ін жы нер ных ка му ні ка-

цый і ра бо та над ін тэр' ера мі.

А пас ля пе ра ра за ння сім-

ва ліч най стуж кі на вед валь ні кі 

змаг лі па гля дзець му зей ную 

экс па зі цыю, якая скла да ец ца 

з пя ці зал. У пер шай гас цей 

зна ё мяць з гіс то ры яй Ко са ва 

і яго ва ко ліц, у дру гой рас каз-

ва юць пра жыц цё і дзей насць 

прад стаў ні коў ро ду Пус лоў-

скіх. Тут жа вы стаў ле ныя 

экс па на ты, зной дзе ныя пры 

пад рых тоў цы да рэ стаў ра-

цый ных ра бот. Чац вёр тая 

за ла ста но віц ца га ле рэ яй, 

тут бу дуць пра во дзіц ца тэ ма-

тыч ныя вы стаў кі. І пер шым 

па ка зам стаў вер ні саж са-

ма дзей на га мас та ка з вёс кі 

Ма гі лі цы Ана то ля Га луш кі, які 

пі ша свае ра бо ты пэнд злем, 

за ціс ну тым у зу бах. Ну і пя-

тая, апош няя за ла, пры све ча-

ная рэ стаў ра цыі па ла ца.

Пла ну ец ца, што пас ля яе 

за вяр шэн ня ў ад ным кры ле 
бу дын ка раз мес ціц ца гас ці-
ніч ны комп лекс, ад кры юц-
ца ка фэ і рэ ста ран. У пла не 
так са ма аб ста ля ван не ін шых 
аб' ек таў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevіch@zvіazda.by
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пры гэ тым да мы па дзя ля юц ца на дзве ка-
тэ го рыі: улі ко выя, у тэх ніч ных па мяш кан нях 
якіх уста ноў ле ны гру па выя пры бо ры ўлі ку 
цяп ла, і без улі ко выя — бу дын кі, дзе тэх ніч на 
не маг чы ма ўста на віць та кія пры бо ры.

— Усе шмат ква тэр ныя да мы ў Мін ску, якія 
мож на бы ло тэх ніч на аснас ціць гру па вы мі пры-
бо ра мі ўлі ку цеп ла энер гіі, ма юць гэ тыя пры ла-
ды. Ня ма іх толь кі ў бу дын ках, дзе ўста ноў ка 
гэ тых пры бо раў эка на міч на не мэ та згод ная, — 
рас ка за ла На тал ля РА МУШ КЕ ВІЧ, на чаль нік 
тэх ніч на га ад дзе ла ДА «Мін ская га рад ская 
жыл лё вая гас па дар ка». — Гэ та да мы, якія 
за пла на ва ны пад знос, шмат ква тэр нае жыл лё, 
па мяш кан ні яко га бу дуць пе ра ве дзе ны ў не жы-
лыя. А так са ма бу дын кі, дзе для ар га ні за цыі 
вуз ла ўлі ку цеп ла энер гіі па трэб на пры бу до ва 
ці рэ кан струк цыя іс ну ю ча га цеп ла вуз ла.

Та кім чы нам, жы ха ры без улі ко вых да моў 
не мо гуць спа дзя вац ца на ла дзіць цеп ла вую 
эка но мію на сва іх ба та рэ ях і му сяць увесь 
ацяп ляль ны пе ры яд (з каст рыч ні ка па кра са-
вік) пла ціць нар ма тыў ныя су мы, за цвер джа-
ныя вы ка наў чы мі ор га на мі.

Га ры зан таль нае і вер ты каль нае 
энер га збе ра жэн не

А вось жы ха ры бу дын каў, якія аб ста ля ва-
ны гру па вы мі пры бо ра мі ўлі ку, пры жа дан ні 
і ад па вед ных ін жы нер ных маг чы мас цях па-
мяш кан няў на ла дзіць у ся бе эка но мію мо гуць. 
Ды яшчэ і зніж кі атры маць.

У но ва бу доў лях усё прос та — яны ма юць 
га ры зан таль ную сіс тэ му раз вод кі цяп ла, і ква-
тэ ры там, як пра ві ла, ад ра зу аб ста лёў ва юц ца 
ін ды ві ду аль ным пры бо рам улі ку цяп ла (ІПУ) і 
тэр ма ста тыч ны мі кла па на мі. У іс ну ю чых да-
мах, дзе ін жы нер ная сіс тэ ма ар га ні за ва на 
га ры зан таль на, але ня ма пры лад для ін ды-
ві ду аль на га раз лі ку, зра біць гэ та так са ма 
мож на — бы ла б зго да жы ха роў. Лі чыль нік 
каш туе 250—300 бе ла рус кіх руб лёў.

У бу дын ках, дзе ар га ні за ва на вер ты каль-
ная сіс тэ ма раз вод кі ацяп лен ня, пры на яў-
нас ці тэх ніч ных маг чы мас цяў так са ма мож на 
на ла дзіць ін ды ві ду аль ны раз лік. Для гэ та га на 
кож ную ба та рэю не аб ход на ўста на віць раз-
мер ка валь ні кі цеп ла энер гіі і тэр ма ста тыч ны 
кла пан. Без апош няй пры ла ды, з да па мо гай 
якой мож на кант ра ля ваць гра дус на грэ ву па-
вет ра ў ква тэ ры, ня ма сэн су ўста наў лі ваць і 
лі чыль нік, сцвяр джа юць спе цы я ліс ты.

— Пры вер ты каль най сіс тэ ме раз вод кі ўста-
на віць ін ды ві ду аль ны пры бор улі ку, які па каз вае 
коль касць гі га ка ло рый, за тра ча ных на аба грэў 
жыл ля, і ста віц ца адзін на ўсю ква тэ ру, нель га. 
У гэ тым вы пад ку кож ны ра ды я тар не аб ход на 
асна шчаць раз мер ка валь ні кам цяп ла. Ён за-
мя рае і рэ гіст руе коль касць цеп ла энер гіі, якую 
вы дзя ляе ба та рэя, — рас тлу ма чы ла На тал ля 
Ра муш ке віч. — Усе ін ды ві ду аль ныя пры бо ры 
ўлі ку: цеп ла лі чыль ні кі і раз мер ка валь ні кі цяп-
ла па він ны быць уне се ны ў Дзяр жаў ны рэ естр 
вы мя рэн няў. Пры гэ тым кра і на вы твор час ці гэ-
тых пры лад не мае зна чэн ня. На за ка на даў чым 
уз роў ні раз гля да ец ца пы тан не асна шчэн ня ква-
тэр раз мер ка валь ні ка мі цяп ла ў да мах з вер ты-
каль най раз вод кай пад час кап ра мон ту.

Адзін тэр ма рэ гу ля тар каш туе пры клад на 
50 бе ла рус кіх руб лёў, яшчэ 20 руб лёў возь-
муць за яго ўста ноў ку (ува рван не) на ба та-
рэю. Кож ны раз мер ка валь нік абы дзец ца 
пры клад на ў 30 руб лёў, а ўста ля ван не гэ тых 
пры лад на ўсе ба та рэі — у 5. Та кім чы нам, на 
пад рых тоў ку ад на го ра ды я та ра да маг чы мас-
ці эка но міць цяп ло і раз лік за яго спат рэ біц-
ца пры клад на 105 руб лёў. Каб вы зна чыць, 
ці спат рэ бяц ца пры ўста ля ван ні пры лад на 
ба та рэі яшчэ які ясь ці ві ды ра бот — уста ноў ка 
да дат ко вых пе ра мы чак, за ме на труб у ква-
 тэ ры, — не аб ход на па пя рэд няе аб сле да ван не 
спе цы я лі за ва най ар га ні за цыі.

Пры гэ тым пра ек там па ста но вы Саў мі на «Аб 
ме рах па па вы шэн ні эфек тыў нас ці ўлі ку цеп ла-
вой энер гіі» пра ду гле джа на, што жы ха ры, якія 
ўста но вяць у ся бе ін ды ві ду аль ныя пры бо ры ўлі-
ку, змо гуць тры га ды пла ціць за ацяп лен не на 
10% менш. Та кія ж зніж кі абя ца юць і тым, хто 
ўжо мае ІПУ (але пла ціць па па каз чы ках гру па-
во га ўлі ку цяп ла), ка лі яны бу дуць раз ліч вац ца 
па ін ды ві ду аль ных пры бо рах.

Ін ды ві ду аль ны раз лік 
і ка э фі цы ен ты раз мя шчэн ня

Каб на ла дзіць маг чы масць вы зна чаць 
до лю цяп ла, ужы та га ад ной ква тэ рай ад-
нос на агуль на да ма во га рас хо ду, не менш 

за 75% ква тэр па він ны быць аб ста ля ва ны 
ін ды ві ду аль ны мі пры бо ра мі ўлі ку цяп ла. Пры 
гэ тым ас тат нія 25% так са ма пад ля га юць на-
ступ на му пе ра раз лі ку. З до мам за клю ча ец ца 
да га вор на аб слу гоў ван не, а до лю спа жы-
ван ня энер гіі на ацяп лен не жыл ля кож на га 
спа жыў ца вы зна ча юць раз лі ко ва-сэр віс ныя 
ар га ні за цыі.

Ка лі на ўвесь пад' езд толь кі адзін гас па-
дар жа дае ўста на віць у ся бе пры бор улі ку, 
гэ та мо жа быць здзейс не на толь кі ў бу дын ку 
з га ры зан таль най раз вод кай, дзе мож на па-
ста віць лі чыль нік, і пас ля схо ду ўсіх жы ха роў, 
якія па го дзяц ца даць руп лі ва му ўлас ні ку та-
кую маг чы масць. У до ме з вер ты каль най раз-
вод кай, дзе пры бор улі ку — раз мер ка валь нік 
цяп ла, та кі ва ры янт не ажыц ця ві мы.

Што ме сяч ная апла та за ўжы тую цеп ла-
энер гію раз ліч ва ец ца ў та кім вы пад ку па 
да во лі скла да най фор му ле — зы хо дзя чы з 
фак тыч на га яе спа жы ван ня па па каз чы ках 
пры бо ра гру па во га ўлі ку і пе ра раз ліч ва ец ца 
пас ля ацяп ляль на га пе ры я ду або штомесяц 
адпаведна дагавору па ліч бах з раз мер ка-
валь ні каў цяп ла і ІПУ.

— Па ўзгад нен ні з экс плу а ту ю чай ар-
га ні за цы яй да ква тэр па він ны пры мя няц-
ца ка э фі цы ен ты раз мя шчэн ня раз лі ко ва га 
па мяш кан ня. На прык лад, па ні жа ю чыя ка э-
фі цы ен ты для ква тэр, што зна хо дзяц ца на 
пер шым і апош нім па вер хах, або ка лі жыл-
лё вуг ла вое. Да жыл ля, што змя шча ец ца 
ўся рэ дзі не до ма, пры мя ня юць па вы ша ныя 
ка э фі цы ен ты. Усе гэ тыя ве лі чы ні па він ны 
ад люст роў вац ца ў да га во ры з раз лі ко ва-
сер віс най ар га ні за цы яй, — удак лад ні ла На-
тал ля Ра муш ке віч. — Ін ды ві ду аль нае рэ гу-
ля ван не цяп ла ў ква тэ ры зні жае рас хо ды 
цеп ла энер гіі бу дын ка ў цэ лым. Ад нак зда ра-
ец ца, што жы ха ры да моў, якія аб ста ля ва ны 
ін ды ві ду аль ны мі пры бо ра мі ўлі ку цяп ла, не 
жа да юць за клю чаць да га во ры з раз лі ко ва-
сэр віс ны мі ар га ні за цы я мі на раз лік па гэ тых 
пры ла дах і іх тэх аб слу гоў ван не. У вы ні ку 
спа жыў цы пад час ацяп лен ня раз ліч ва юц ца 
па па каз чы ках гру па во га пры бо ра ўлі ку, а 

пас ля яго ад клю чэн ня ро біц ца пе ра раз лік 
су мы па нар ма тыў ных ліч бах.

Ды фе рэн цы ра ва ны та рыф
На сён ня лі чыль ні кі цяп ла ўста ноў ле ныя 

ў 10,9% жыл лё ва га фон ду — у 230 ты ся чах 
ква тэр. Але раз ліч ва юц ца па іх па ка зан нях 
толь кі 42% ула даль ні каў. Гэ та вы клі ка на 
тым, што пра вя дзен не раз лі каў і тэх аб слу-
гоў ван не пры бо раў улі ку каш туе 6—12 руб-
лёў у год.

— Зняц це па каз чы каў з ін ды ві ду аль-
ных пры бо раў і іх тэх ніч нае аб слу гоў ван не, 
а так са ма раз лік фак тыч най до лі ўжы тай 
цеп ла энер гіі вы кон ва юць спе цы я лі за ва ныя 
ар га ні за цыі па да га во рах. Па вер ку цеп ла-
лі чыль ні каў не аб ход на ра біць у вы пад ку іх 
ня спраў нас ці, і пла ціць за гэ та ўлас нік. Ка лі 
ІПУ вы хо дзіць са строю (па ру ша ец ца плом-
ба, пры хо дзіць у ня год насць эле мент сіл ка-
ван ня, пе ра ста юць счыт вац ца па ка зан ні), 
яго па ка зан ні не ўліч ва юц ца за раз лі ко вы 
пе ры яд, — рас ка за ла На тал ля Ра муш ке-
віч. — У та кім ра зе па мяш кан не спа жыў ца 
па слуг ацяп лен ня лі чыц ца без улі ко вым да 
ўста ра нен ня дэ фек таў, а жы хар аба вя за ны 
па ве да міць раз лі ко ва-сэр віс най ар га ні за цыі 
пра ня спраў нас ці.

Каш туе па вер ка 35 руб лёў у год з ква тэ ры, 
да дат ко ва за зняц це лі чыль ні ка на па вер ку і 

вяр тан не яго на мес ца да вя дзец ца за пла ціць 

яшчэ 28 руб лёў. 

Пры гэ тым па вер ка раз мер ка валь ні каў 

цяп ла не пра во дзіц ца. Яны экс плу а ту юц ца, 

па куль поў нас цю не вы пра цу юць свае рэ сур-

сы, уста ноў ле ныя вы твор цам.

На дум ку спе цы я ліс та, пры мя нен не ды-
фе рэн цы ра ва ных та ры фаў пры раз лі ку за 
цеп ла энер гію да па мо жа знач на па вя лі чыць 
коль касць ква тэр, аб ста ля ва ных ІПУ, якія 
бу дуць раз ліч вац ца па па каз чы ках з гэ тых 
пры лад. 

***
Як ба чым, па куль мэ та згод насць вы ка-

ры стан ня лі чыль ні каў цяп ла, на ват ка лі ёсць 
та кая маг чы масць, для мно гіх за ста ец ца пад 
пы тан нем. Пры чын — і аб' ек тыў ных, і суб'-
ек тыў ных — ха пае. Але ж трэ ба ду маць і на 
перс пек ты ву, а не жыць толь кі сён няш нім 
днём. Пры чым да ты чыць гэ та і па стаў шчы-
коў ня тан на га цяп ла, і яго спа жыў цоў.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by

Рыш та ван ні Баць каў шчы ныРыш та ван ні Баць каў шчы ны  

Уні каль ны пом нік ар хі тэк ту ры ХІХ ста год дзя, які яшчэ 
на зы ва юць апош няй да ні най ра ман тыз му ў на шым 

краі, ста но віц ца больш блі зкі да на вед валь ні каў. 

У кан цы мі ну ла га тыд ня тут ура чыс та ад кры лі ча со вую 

му зей ную экс па зі цыю. Рэ стаў ра цыя пом ні ка пра цяг-

ва ец ца ка ля дзе ся ці год дзя, але яго пры го жы бу ды нак 

даў но пры цяг вае ту рыс таў. Та му гэ ты пра цэс вы ра шы-

лі зра біць ар га ні за ва ным.

ДВА НАЦ ЦАЦЬ ВЕ ЖАЎ У СТЫ ЛІ 
НЕ АГО ТЫ КІ І ТУ ТЭЙ ША ГА
РА МАН ТЫЗ МУ
У Ко саў скім па ла цы Пус лоў скіх, які яшчэ рэ стаў ры ру ец ца, ад кры та му зей ная экс па зі цыяУ Ко саў скім па ла цы Пус лоў скіх, які яшчэ рэ стаў ры ру ец ца, ад кры та му зей ная экс па зі цыя

КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ ЭКА НО МІЯ?
Сён ня за ацяп лен не бе ла ру сы 
пла цяць 16,8% ад яго са бе кош ту. 
Каб энер ге ты кі маг лі вый сці 
на ну ля вую рэн та бель насць, та рыф 
не аб ход на па вы сіць у шэсць ра зоў.

Раз лі кі па каз ва юць, што ўста ноў ка 
тэр ма рэ гу ля та раў на ба та рэі (на ват 
без ар га ні за цыі па ква тэр на га ўлі ку 
цяп ла) дае эка но мію з уся го до ма 10%. 


