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Муд ра ге ліс тае сло ва «энер-
га збе ра жэн не» — гэ та фак-
тыч на па ляп шэн не эр га на міч-
ных ха рак та рыс тык жыц ця 
на сель ніц тва, да яко га да лу-
ча ец ца са мо на сель ніц тва. А 
сфе ру жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі ўжо нель га раз гля-
даць як асоб на ўзя ты дом —
трэ ба мець на ўва зе цэ лы го-
рад і на ват ра ён, якія, пра цу-
ю чы, як ад на сіс тэ ма, змо гуць 
збе ра гаць і ра цы я наль на рас-
хо да ваць энер га рэ сур сы. Та-
кія мер ка ван ні гу ча лі пад час 
аб мер ка ван ня шля хоў па вы-
шэн ня энер га эфек тыў нас ці ў 
ЖКГ.

За лож ні кі ня дбай нас ці. 
Цеп ла вой 
і свет ла вой

Іс ну ю чыя ў жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар цы праб ле мы, 
звя за ныя з энер ге ты кай, час та 
ўзні ка юць праз ча ла ве чую ня-
дбай насць, за ўва жыў Ула дзі мір 
КА МАШ КА, на мес нік ды рэк-
та ра дэ парт амен та па энер-
га эфек тыў нас ці Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па стан дар ты за цыі. 
Асна шчэн не мес цаў агуль на га 
ка ры стан ня (у пры ват нас ці пад'-
ез даў) аў та ма ты за ва ным кі ра-
ван нем сіс тэ май асвят лен ня ён 
аха рак та ры за ваў як да лё ка не 
са мае леп шае.

На га да ем, што да 2012 го да ва 
ўсіх мес цах агуль на га ка ры стан ня 
па він ны бы лі ўлад ка ваць гэ тую сіс-
тэ му, і па спра ва зда чах, зда ец ца, 
усё гэ та вы ка на на і пра цуе. Ад нак 
на са мрэч гэ та да лё ка не так: ка ля 
30% аб ста ля ван ня прос та не пра-
цуе, ёсць мес цы, дзе яго ўво гу ле 
ня ма. А част ка аў та ма ты за ва най 
сіс тэ мы асвят лен ня пра цуе ня пра-
віль на: свят ло ўклю ча ец ца ўве ча-
ры аў та ма тыч на і га рыць да ра ні-
цы за мест та го, каб уклю чац ца, 
рэ агу ю чы на гук ці рух, рас ка заў 
Ула дзі мір Ка маш ка.

— Жы ха ры ця пер пла цяць за 
асвят лен не мес цаў агуль на га ка-
ры стан ня, і фак тыч на яны ста но-
вяц ца за лож ні ка мі ня дбай нас ці 
ча ла ве ча га фак та ру на мес цах і 
вы му ша ны пла ціць за тое, за што 

пла ціць не вар та ўво гу ле. Сё ле та 

Га лоў дзярж бу дэкс пер ты зе да ру-

ча на вяр таць пра ек ты, дзе не пра-

ду гле джа на кі ра ван не асвят лен-

нем, як не га то выя, і не пра во дзіць 

экс пер ты зу, — пад крэс ліў ён. — 

Та кая ж сі ту а цыя і з ацяп лен нем 

мес цаў агуль на га ка ры стан ня, якія 

не трэ ба па да гра ваць, ка лі тэм пе-

ра ту ра на два рэ ад +4 °С і вы шэй, 

але ж гэ та ро бяць. Пры чым зга да-

ная праб ле ма да ты чыц ца на ват не 

столь кі сіс тэ мы ЖКГ, коль кі кан-

крэт ных служ бо вых асоб, якія па-

він ны ад соч ваць гэ тыя мо ман ты і 

ўтрым лі ваць на леж ным чы нам.

Прад стаў нік дэ парт амен та па 

энер га эфек тыў нас ці аба зна чыў 

так са ма праб ле му пе ра хо ду да мяс-

цо вых ві даў па лі ва (МВП). У сіс тэ-
ме ЖКГ 3787 ка цель няў, 2933 з іх 

пра цу юць на мяс цо вых ві дах па лі-

ва (МВП). У 2016—2020 га дах. за-

пла на ва на пе ра вес ці на МВП ка ля 

130 ка цель няў, рэа лі зу ец ца пра ект 

вы ка ры стан ня драў ля ных бія мас у 

цэнт ра лі за ва ным цеп ла за бес пя чэн-

ні. «Ра зам з тым са бе кошт вы твор-

час ці цеп ла вой энер гіі на дро вах у 

роз ных ра ё нах і на роз ных ка цель-

нях вар' і ру ец ца ад 62,16 руб ля да 

238,05 руб ля, а на дран цы — ад 

42 да 148 руб лёў», — за ўва жыў ён.

Пры іс ну ю чых не дак лад нас-

цях ра бо ты ў на шай кра і не ёсць 

ка ла саль нае да сяг нен не. Сё ле та 

ў фі нал Між на род на га кон кур су 

на ву ко ва-аду ка цый ных пра ек таў 

«Энер гія бу ду ча га», які пра хо дзіць 
у Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах, 

і дзе ўдзель ні ча ла 2296 пра ек таў 

з 112 кра ін све ту, вый шаў пра ект 

Го мель ска га абл вы кан ка ма «Энер-

га ран дэ ву ў Бе ла ру сі — 2». Яго сут-

насць у за ме не шы фер най стра хі 

Го мель ска га дзяр жаў на га аб лас-

но га лі цэя ча ра пі цай з убу да ва ны мі 

ў яе фо та валь та іч ны мі эле мен та мі, 

рас ка заў Ула дзі мір Ка маш ка.

Як эка но міць до ма
— Бе ла русь не ва ло дае коль-

кас цю энер га рэ сур саў, здоль ных 

за бяс пе чыць што дзён ныя па трэ бы 

сва іх жы ха роў і ра бо ту пра мыс ло-

вас ці. Боль шасць энер га нось бі таў 

ім парт уец ца з-за мя жы. І кож ную 

то ну ўмоў на га па лі ва трэ ба раз гля-

даць на ва гу зо ла та, бо за ўсё гэ та 
мы пла цім ва лю тай, — за ўва жыў 
Ігар ТУР, на чаль нік Мінск ага га-
рад ско га ўпраў лен ня па на гля дзе 

за ра цы я наль ным вы ка ры-
стан нем па ліў на-энер ге тыч-

ных рэ сур саў.

З гэ тай на го ды ён за клі каў 

да эфек тыў на га і ра цы я наль-

на га вы ка ры стан ня на бы та га 

та кім чы нам зо ла та ў вы гля дзе 

энер га рэ сур саў. І пра па на ваў за-

ду мац ца, на коль кі мы ба га тыя, 

каб да зво ліць са бе вы кід ваць 

праз мер на цёп лае па вет ра праз 

форт кі, губ ляць ва ду з кра на, які 

па ста ян на ця чэ, мар на ваць энер-

гію праз уклю ча ны тэ ле ві зар, які 

ні хто не гля дзіць.

Як ма ты ва ваць лю дзей больш 

эка но міць, рас ка заў Дзміт рый 

БУ РОН КІН, ка ар ды на тар энер-

ге тыч най пра гра мы ўста но вы 

«Цэнтр эка ла гіч ных ра шэн няў»:

— У Брас ла ве мы бу дзем кан суль-

та ваць на сель ніц тва та кім чы нам: 

на ба зе ЖКГ ство рым струк тур нае 

пад раз дзя лен не па кі ра ван ні энер-

ге ты кай. Кож ны змо жа ту ды прый-

сці і вы ра шыць свае кан крэт ныя 

праб ле мы. Ка лі ўсе мін ча не зні зяць 

энер га спа жы ван не хоць бы на 10%, 

то ў маш та бах го ра да гэ та бу дуць 

вя ліз ныя ліч бы. Для гэ та га да стат-

ко ва за мя ніць усе лям пач кі ў ква-

тэ ры энер га збе ра галь ны мі. А яшчэ 

пра віль на за кле іць вок ны, ад су нуць 
ха ла дзіль нік ад ба та рэі ці плі ты.

Іры на СІ ДА РОК.
sіdarok@zvіazda.by



Энер га збе ра жэн неЭнер га збе ра жэн не  

ЦІ НА СТОЛЬ КІ 
МЫ БА ГА ТЫЯ,

каб мар на ваць «за ла тыя» то ны ўмоў на га па лі ва

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

У СІН ГА ПУ РЫ ПРАЙ ШОЎ ІН ВЕСТ ФО РУМ 
«BЕLАRUS САLLІNG АSІА»

Фо рум пры све ча ны су пра цоў ніц тву кра ін азі яц ка га рэ гі ё на 
з Бе ла рус сю ў фі нан са ва-ін вес ты цый най сфе ры

Фо рум быў ар га ні за ва ны па соль ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
Кі тай скай На род най Рэс пуб лі цы пры са дзей ні чан ні ААТ «Банк 
раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь», На цы я наль на га агенц тва ін вес-
ты цый і пры ва ты за цыі, прад стаў ніц тва ААТ «Бел шы на» ў Сін-
га пу ры, па соль ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ін да не зіі, па ве да мі лі 
ў па соль стве на шай кра і ны ў КНР.

У рам ках фо ру му 
прай шлі прэ зен та цыі 
ін вес ты цый на га клі-
ма ту на шай кра і ны, 
ін дуст ры яль на га пар-
ка «Вя лі кі ка мень». 
Пра гу ча лі вы ступ лен-
ні пер ша га на мес ні ка 
прэм' ер-мі ніст ра Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Ва-
сі ля Ма цю шэў ска га, 
стар ша га дзяр жаў на га мі ніст ра мі ніс тэр ства ганд лю і пра мыс ло вас ці, 
мі ніс тэр ства на цы я наль на га раз віц ця Сін га пу ра Ко ха По ха Ку на і ін шых. 
На па лях фо ру му пад пі са ны па гад нен ні ў ганд лё ва-ін вес ты цый най сфе-
ры па між бе ла рус кі мі і азі яц кі мі парт нё ра мі, у тым лі ку на пры сва ен не 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь су ве рэн на га рэй тын гу па кі тай скай на цы я наль най 
шка ле для раз мя шчэн ня каш тоў ных па пер на фі нан са вым рын ку КНР 
у юа нях, па ўва хо джан ні но ва га рэ зі дэн та ў ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі 
ка мень», па раз віц ці кі тай скай кам па ні яй у Бе ла ру сі пра ек та «Кар шэ-
рынг — ма шы ны для агуль на га ка ры стан ня», на па стаў ку буй ных пар-
тый ма лоч ных пра дук таў і мя са птуш кі з Бе ла ру сі ў Кі тай, на ту раль на га 
каў чу ку для вы твор час ці шын з Сін га пу ра ў на шу кра і ну



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Вель мі га на рыц ца сва ім пра-
дзе дам, які ва я ваў у га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны і дай шоў да Пе-
ра мо гі. Ня гле дзя чы на тое, што ўсё 
жыц цё Вя ча слаў пра жыў з баць ка-
мі, апош нія не су мня ва юц ца ў яго 
са ма стой нас ці. Аказ ва ец ца, лі та-
раль на пе рад вой скам пры зыў нік 
амаль тры ме ся цы пра жыў у вёс цы 
— па яго сло вах, спра ба ваў хоць 
ней кім чы нам пры звы ча іц ца да та-
го, што год бу дзе не до ма.

— У ад па вед нас ці з за ка на даў-
ствам Бе ла ру сі гэ тай во сен ню вы-
клі ку на пры зыў ныя ка мі сіі пад ля гае 
ка ля 80 ты сяч пры зыў ні коў, — ад-
зна чае на мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня — на чаль нік ад дзе ла Га лоў-
на га ар га ні за цый на-ма бі лі за цый-
на га ўпраў лен ня Ге не раль на га 
шта ба Уз бро е ных Сіл пал коў нік 
Алег ПА ЗНЯК. — Ця пер у ва ен ных 
ка мі са ры я тах за вяр ша ец ца ра бо та 
па ме ды цын скім агля дзе гра ма дзян. 
Акра мя та го, пры зыў ны мі ка мі сі я мі 

на да дзе ны мо мант пры ня та больш 
як 55 ты сяч ра шэн няў.

Уліч ва ю чы па трэ бу Уз бро е ных Сіл, 
ін шых вой скаў і во ін скіх фар мі ра ван-
няў у кам плек та ван ні аса біс тым скла-
дам, да 30 ліс та па да ў ар мію пла ну ец-

ца на кі ра ваць ка ля 11 ты сяч ча ла век. 
Акра мя та го, да 1,5 ты ся чы ча ла век 
у гэ ты пе ры яд бу дзе ад праў ле на для 
пра хо джан ня служ бы ў рэ зер ве.

Пад час гэ тай пры зыў ной кам-
па ніі да дзе на звыш 26 ты сяч ад-

тэр мі но вак, боль шую част ку якіх 
— 85% — скла да юць ад тэр мі ноў кі 
для пра ця гу аду ка цыі.

Ін шыя юна кі атры ма лі ад тэр-
мі ноў ку па ста не зда роўя, ся мей-
ных аб ста ві нах, для на быц ця ва-

ен на-тэх ніч ных спе цы яль нас цяў. 

17 ча ла век за мест вай ско вай 

служ бы бу дуць пра хо дзіць аль тэр-

на тыў ную.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Но выя кні гіНо выя кні гі  

ПРА ЦЯГ «ЗА ЛА ТОЙ КА ЛЕК ЦЫІ...»
У вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра» вы хо дзіць ад мыс ло вая 
се рыя кніг, якая па каз вае ўсю рэт ра спек ты ву раз віц ця бе ла-
рус кай лі та ра ту ры, — «За ла тая ка лек цыя бе ла рус кай лі та ра-
ту ры ў 50 та мах».

Па ба чыў свет 15 том — «Паэ зія пер шай 
па ло вы ХХ ста год дзя: між ва ен ны пе ры яд». 
У збор нік уклю ча ны вер шы тых паэ таў, 
якіх сён ня не так і час та вы да юць: Анд рэя 
Алек санд ро ві ча, Зміт ра ка Аста пен кі, Мі ха ся 
Ба гу на, Зі на і ды Бан да ры най, На тал лі Віш-
неў скай, Ана то ля Воль на га, Ціш кі Гарт на-
га, Але ся Гур ло, Сяр гея Да рож на га, Але ся 
Ду да ра, Ян кі Жур бы, То да ра Кляш тор на га, 
Ма ка ра Краў цо ва, Юр кі Ля вон на га, Ва ле рыя 
Ма ра ко ва, Ле а поль да Ро дзе ві ча, Ка зі мі ра 
Сва я ка, Юлія Таў бі на, Ва лян ці на Таў лая, 
Паў лю ка Тру са, Сяр гея Фа мі на, Ула дзі мі ра 
Ха ды кі, Мі ха ся Ча ро та. Чы та ем у вы да вец-
кай ана та цыі: «Твор часць аб' яд ноў вае не 

толь кі гіс та рыч ны пе ры яд, але так са ма ін тэ лі гент насць і тон кі псі ха-
ла гізм у вы яў лен ні па чуц цяў. У кні гу ўвай шлі як хрэс та ма тый ныя, так 
і менш вя до мыя тво ры, вар тыя піль най ува гі ама та раў паэ тыч на га 

сло ва». Укла даль нік і аў тар ка мен та ры яў паэ тыч на га то ма «За ла той 

ка лек цыі...» — кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук Але ся Ша мя кі на.

Мно гія вер шы, якія ўвай шлі ў кні гу, прэ тэн ду юць на хрэс та ма тый насць. 

Як, на прык лад, вось гэ тыя рад кі Ула дзі мі ра Ха ды кі: «Не, не ве ру, брат, 

я, каб бы ла пры га жэй / Па пяк но це сва ёй Швей ца рыя!.. / Па гля дзі толь-

кі ты, пры гледзь ся блі жэй / Во кам яс ным на сі ні-аб ша ры...» На пі са ны ў 

1926 го дзе, гэ ты верш быў пэў ны час «пад за ба ро най». Як і імя яго аў-

та ра — вяз ня ГУ ЛА Га. Гар та еш ста рон кі са праў ды хрэс та ма тый ныя — і 

між во лі згад ва еш, што шмат хто з аў та раў па тра піў пад жор ны ста лін скіх 

рэ прэ сій: Анд рэй Алек санд ро віч, Ана толь Воль ны, Ціш ка Гарт ны, То дар 

Кляш тор ны, Ва ле рый Ма ра коў, Ула дзі мір Ха ды ка, Мі хась Ча рот...

Сяр гей ШЫЧ КО. shychko@zviazda.by




