
Між на род ныя фі нан са выя 

ін сты ту ты вы дзе лі лі Бе ла ру-

сі срод кі на бу даў ніц тва ка-

цель ных і цеп ла вую ма дэр ні-

за цыю жыл ля.

Бе ла русь на кі руе 180 міль ё наў 

еў ра, атры ма ных ад Між на род на-

га бан ка рэ кан струк цыі і раз віц ця 

і Еў ра пей ска га ін вес ты цый на га 

бан ка, на бу даў ніц тва энер га-

кры ніц і цеп ла вую ма дэр ні за цыю 

жы ло га фон ду. Між на род ныя 

да га во ры аб рэа лі за цыі ін вес ты-

цый на га пра ек та «Па шы рэн не 

ўстой лі ва га энер га ка ры стан ня» 

за цвер джа ны Ука зам Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 3 жніў ня 

2020 го да № 296.

Каб рэа лі за ваць ін вест пра ект, 

які раз лі ча ны на 2020—2025 га-

ды, Бе ла русь пры цяг не не толь кі 

па зы ча ныя срод кі ад між на род-

ных фі нан са вых ар га ні за цый у 

па ме ры 180 міль ё наў еў ра, але 

атры мае і 3,65 міль ё на до ла раў у 

вы гля дзе гран та ад Гла баль на га 

эка ла гіч на га фон ду. Як ад зна чы лі 

ў Дэ парт амен це па энер га эфек-

тыў нас ці, зга да ны пра ект быў 

пад рых та ва ны на раз віц цё ра бот 

па ўка ра нен ні мяс цо вых ві даў па-

лі ва і на рэа лі за цыю Ука за Прэ-

зі дэн та ад 4 ве рас ня 2019 го да 

№ 327 «Аб па вы шэн ні энер га-

эфек тыў нас ці шмат ква тэр ных 

жы лых да моў».

У рам ках гэ та га пра ек та пла-

ну юць па бу да ваць і пра вес ці рэ-

кан струк цыю 35 ка цель ных ар га-

ні за цый жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі і за бяс пе чыць іх аб-

ста ля ван нем для вы ка ры стан ня 

драў ня на га па лі ва. Акра мя та го, у 

249 шмат ква тэр ных жы лых да мах 

Гро дзен скай і Ма гі лёў скай аб лас-

цей бу дзе рэа лі за ва ны комп лекс 

энер га эфек тыў ных ме ра пры ем-

стваў па цеп ла вой ма дэр ні за цыі 

з пры цяг нен нем срод каў на сель-

ніц тва.

— Ка лі гэ ты пра ект толь кі па чы-

наў рэа лі зоў вац ца, то ў кра і не не 

бы ло ўлас ні каў, якія бы лі б згод ны 

на пра вя дзен не па доб ных ра бот, 

але за раз та кіх шмат ква тэр ных да-

моў у Гро дзен скай і Ма гі лёў скай аб-

лас цях больш за дзя ся так, і гэ та тая 

маг чы масць, якой трэ ба ка рыс тац ца 

ўжо за раз, — ад зна чы ла кан суль-

тант ад дзе ла пра ва вой ра бо ты, 

кад ра вай па лі ты кі і ка му ні ка цый 

Дэ парт амен та па энер га эфек тыў-

нас ці Ала ГАР КУ НО ВА.

«ЦЁП ЛЫЯ КРЭ ДЫ ТЫ» 
УКРА І НЫ

Ва Укра і не най больш раз ві ты мі кі рун ка мі 

з'яў ля юц ца пра гра ма «Цёп лыя крэ ды ты» для 

гра ма дзян і пра гра ма па крэ ды та ван ні, якая 

рэа лі зу ец ца праз Дзяр жаў ны фонд энер га-

эфек тыў нас ці.

— Пра гра ма фон да стар та ва ла ле тась 

і пра па ноў вае пад трым ку толь кі тым, хто 

вы ра шыў ства рыць юры дыч ную асо бу на-

кшталт бе ла рус кіх та ва рыст ваў улас ні каў і 

ЖСК, — рас каз вае вы ка наў чы ды рэк тар 

Між на род най аса цы я цыі ме недж мен-

ту не ру хо мас ці Ге надзь КА ЛЁ НАЎ. — 

А «Цёп лыя крэ ды ты» па ча лі вы да ваць яшчэ 

ў 2014 го дзе — з іх да па мо гай укра ін цы мо-

гуць на бы ваць энер га эфек тыў ныя та ва ры 

для доб ра ўпа рад ка ван ня жыл ля. Мер ка ва-

ла ся, што жы ха ры бу дуць вы ка рыс тоў ваць 

менш рэ сур саў на ацяп лен не, гэ та да па мо-

жа кра і не вый сці на но вы ўзро вень і яна ста-

не не за леж най ад ім парт ных ву га лю і га зу.

Ін шы мі сло ва мі, улас ні ку ці аб' яд нан ню 

ўлас ні каў дзяр жа ва кам пен суе част ку срод-

каў, якія яны за тра ці лі на ўка ра нен не энер га-

 эфек тыў ных ме ра пры ем стваў. Што ж да ты-

чыц ца аб' ёму та кіх кам пен са цый, то ён не 

мя ня ец ца з 2014 го да. Ка лі фі зіч ная асо ба 

на бы вае не га за вы і не элект рыч ны ка цёл, 

то яна атры мае 20 % ад кош ту ме ра пры ем-

стваў, але не больш за 12 ты сяч грыў няў 

(кры ху бо лей за 1000 бе ла рус кіх руб лёў). 

Ула даль ні кам пры ват ных да моў дзяр жа ва 

мо жа кам пен са ваць 35 % ад су мы, якую яны 

за тра ці лі на энер га эфек тыў ныя ма тэ ры я лы 

і аб ста ля ван не, але не бо лей за 14 ты сяч 

грыў няў (ка ля 1300 бе ла рус кіх руб лёў). Ка лі 

ж кам пен са цыю па жа дае атры маць аб' яд-

нан не ўлас ні каў, то кож на му з іх (на ад ну 

ква тэ ру) дзяр жа ва апла ціць 40 % ад іх за-

трат, але не больш за 14 ты сяч грыў няў.

Як ад зна ча юць у Дзяр жаў ным агенц тве 

па энер га эфек тыў нас ці Укра і ны, за пяць 

га доў дзе ян ня пра гра мы ёй ска рыс та лі ся 

750 ты сяч укра ін скіх сем' яў, што скла дае 

на сель ніц тва ка ля 90 шмат ква тэр ных жы-

лых да моў. Пры ват ныя ін вес ты цыі ў энер га-

эфек тыў насць скла лі больш за 8 міль яр даў 

грыў няў (больш за 700 міль ё наў бе ла рус кіх 

руб лёў), з іх 3 міль яр ды вяр ну лі ўкра ін цам 

за кошт дзярж пра гра мы. На 2020 год у 

дзяр жаў ным бюд жэ це Укра і ны на «Цёп лыя 

крэ ды ты» вы дзе ле на 400 міль ё наў грыў няў 

(больш за 35 міль ё наў бе ла рус кіх руб лёў). 

Вы хо дзіць, што 200 ты сяч укра ін скіх сем' яў 

атры ма юць маг чы масць ска рыс тац ца да-

па мо гай, а гэ та, у сваю чар гу, да па мо жа 

сэ ка но міць больш за 81 міль ён ку ба мет раў 

пры род на га га зу.

— Атры маць «Цёп лы крэ дыт» вель мі 

прос та — улас нік прос та афарм ляе мэ-

та вы крэ дыт і вы ка рыс тоў вае атры ма ныя 

срод кі вы ключ на на пра дук цыю са спі су, 

які за цвер джа ны Дзяр жаў ным агенц твам 

па энер га эфек тыў нас ці і энер га збе ра жэн-

ні Укра і ны, — тлу ма чыць Ге надзь Ге на дзе-

віч. — Пас ля гэ та га дзяр жа ва кам пен суе 

част ку срод каў улас ні ку і пе ра во дзіць іх на 

ра ху нак бан ка-крэ ды то ра.

Акра мя «Цёп лых крэ ды таў», са сту дзе ня 

мі ну ла га го да ў кра і не-су сед цы пра цуе фонд 

энер га эфек тыў нас ці. Ён аказ вае да па мо гу 

толь кі юры дыч ным асо бам — аб' яд нан ням 

улас ні каў на кшталт бе ла рус кіх та ва рыст ваў 

улас ні каў.

— Праз гэ ты фонд пра вод зяць энер га-

эфек тыў ныя ме ра пры ем ствы шля хам вы-

дзя лен ня гран таў і ўка ра ня юць комп лекс ныя 

тэх ніч ныя ра шэн ні з улі кам най леп шых еў ра-

пей скіх прак тык па цеп ла вой ма дэр ні за цыі 

бу дын каў, — ка жа экс перт. — Пры гэ тым 

дзей насць ар га ні за цыі фі нан су ец ца не толь кі 

за кошт срод каў дзярж бюд жэ ту Укра і ны, але 

і пры пад трым цы Еў ра са ю за і ўра да Гер ма ніі. 

Каб атры маць яе, аб' яд нан ню ўлас ні каў трэ-

ба прад ста віць фон ду па кет з 16 да ку мен таў, 

у тым лі ку і ра шэн не ўлас ні каў на пра вя дзен-

не пэў ных ме ра пры ем стваў.

Грант улас ні кам фонд пла ціць у не каль кі 

эта паў — на пра вя дзен не энер ге тыч на га 

аў ды ту, на рас пра цоў ку пра ект най да ку-

мен та цыі і на вы ка нан не энер га эфек тыў-

ных ме ра пры ем стваў. А вось роз ні цу па між 

дадзенымі част ка мі і гран там аб' яд нан не 

ўлас ні каў па він на па га сіць са ма стой на ці 

ўзяць ка мер цый ны крэ дыт, пры гэтым фонд 

пуб лі куе кар ту, на якой па ка за ны за яў кі ад 

аб' яд нан няў (якія ўжо рэа лі зу юц ца, яшчэ 

раз гля да юц ца ці бы лі ад хі ле ны).

ПІ ЛОТ НЫЯ ПРА ЕК ТЫ
Ка зах стан яшчэ толь кі на пра цоў вае пра-

гра мы па энер га эфек тыў нас ці і ажыц цяў ляе 

пі лот ныя пра ек ты з удзе лам роз ных між на-

род ных ар га ні за цый, у тым лі ку па пра ек тах 

бе ла рус кіх ін сты ту таў (на прык лад, Ін сты ту-

та жыл ля — НДПТІБ імя С. С. Ата е ва).

— Боль шас ці жы лых бу дын каў Ка зах ста-

на, якім сён ня больш за 30-40 га доў, ужо 

не аб ход ны ка пі таль ны ра монт, каб па ні зіць 

стра ты цяп ла і за бяс пе чыць яго рэ гу ля ван-

не. Дах, які ця чэ, акон ныя ра мы, што па трэс-

ка лі ся ад ча су, не гер ме тыч ныя між па нэль-

ныя швы, а так са ма іс ну ю чыя сіс тэ мы спа-

жы ван ня цяп ла і асвят лен ня, якія ма раль на 

і фі зіч на са ста рэ лі, аб умоў лі ва юць вя лі кі 

рас ход цяп ла і энер гіі, а зна чыць, і вя лі кі 

кошт гэ тых па слуг, — тлу ма чыць Ге надзь 

Ка лё наў. — Экс пер ты пра ек таў ПРА АН-ГЭФ 

па энер га эфек тыў нас ці пад лі чы лі, што па-

тэн цы ял эка но міі энер гіі ў шмат ква тэр ных 

да мах Ка зах ста на мо жа скла даць ад 20 % 
да 50 % і бо лей. Ця пер у іх не кам форт на, а 
ка му наль ныя праб ле мы, якія час та ўзні ка-
юць, вы клі ка юць спра вяд лі выя на ра кан ні 
з бо ку жы ха роў. Але дзе ўзяць гро шы на 
ра монт, які пры ня се вы га ду лю дзям і якія 
ме на ві та ра бо ты трэ ба вы кон ваць у та кіх 

да мах? По шу кам ад ка заў зай ма юц ца як раз 

экс пер ты ПРА АН-ГЭФ пад час рэа лі за цыі 

пі лот ных пра ек таў у кра і не.

На прык лад, адзін з та кіх пра ек таў рэа лі-

зоў ва лі з 2018 да 2020 го да ў го ра дзе Це мір-

тау — ажыц ця ві лі комп лекс ную цеп ла вую 

ма дэр ні за цыю ты па во га жы ло га шмат ква-

тэр на га до ма. Га лоў най мэ тай іні цы я ты вы 

бы ло пра дэ ман стра ваць маг чы мас ці зме-

ша на га су фі нан са ван ня з бо ку срод каў біз-

не су, улас ні каў ква тэр і гран таў. Пра ект вы-

кон ва лі ра зам з гас па да ра мі ква тэр жы ло га 

до ма, прад стаў ні ка мі ка а пе ра ты ва ўлас ні-

каў ква тэр, які аб слу гоў вае гэ ты дом, пры-

ват на га біз не су пры пад трым цы Пра гра мы 

ма лых гран таў ГЭФ і Пра гра мы раз віц ця 

ААН. Больш за тое, іні цы я ты ва ўвай шла 

ў пе ра лік ме ра пры ем стваў комп лекс на га 

пла на аб ме рах па па ляп шэн ні эка ла гіч най 

сі ту а цыі Ка ра ган дзін скай воб лас ці.

У рам ках пра ек та ўцяп лі лі пад вал до-

ма, вы ка на лі ра бо ты па гер ме ты за цыі між -

па нэль ных швоў, ад ра ман та ва лі і ўцяп лі лі 

дах, за мя ні лі вок ны і асвят лен не ў пад' ез дах, 

уста на ві лі так зва нае «ра зум нае ацяп лен не» 

і ўцяп лі лі раз вод ныя тру ба пра во ды ў пад ва-

ле. Што ж да ты чыц ца кош ту, то 20 міль ё наў 

тэн ге (ка ля 120 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў) 

склаў грант з бо ку Пра гра мы ма лых га ра доў 

ГЭФ і Пра гра мы раз віц ця ААН, а 2,5 міль ё-

 на тэн ге (ка ля 15 000 бе ла рус кіх руб лёў) 

улас ні кі ква тэр пры цяг ну лі ў вы гля дзе энер-

га сэр віс на га да га во ру з бо ку пры ват на га 

біз не су. Згод на з пад пі са ным па гад нен нем, 

жы ха ры вяр та юць кам па ніі гро шы, якія бы лі 

за тра ча ны на ўста ноў ку «ра зум на га ацяп-

лен ня», уцяп лен ня тру ба пра во даў у пад ва ле 

і за ме ну іс ну ю чай сіс тэ мы асвят лен ня на 

свят ло ды ёд ныя тэх на ло гіі. Пры гэ тым што-

ме сяч ныя пла це жы на ад ну ква тэ ру (ка ля 

35 тэн ге, ці ка ля 20 бе ла рус кіх ка пе ек за 1 

квад рат ны метр) не пе ра вы ша юць па ме ру 

той эка но міі пла ты за цяп ло і га ра чую ва ду, 

якую аб умо ві лі ме ра пры ем ствы, ажыц цёў-

ле ныя ў рам ках пра ек та.

— Пры гэ тым спе цы я ліс ты ПРА АН і Пра-

гра мы ма лых гран таў ГЭФ рэ ка мен ду юць 

улас ні кам ква тэр та кіх жы лых да моў збі-

раць част ку срод каў на ра монт агуль най 

ма ё мас ці са ма стой на, бо не ка то рыя ме-

ра пры ем ствы энер га сэр віс ны да га вор не 

кам пен суе, а ў ней кія мес цы біз нес мо жа 

на ват не прый сці, — ад зна чае Ге надзь Ге на-

дзе віч. — Да ты чыц ца гэ та ме ра пры ем стваў 

па ўцяп лен ні да ху, фа са да, за ме ны вок наў і 

ін шых ра бот, якія не аб ход ны, каб ска ра ціць 

стра ты цяп ла. Больш за тое, гран ты бу дут 

вы дзя ляць толь кі асоб ным да мам, а ўлас ні кі 

ас тат ніх па він ны са ма стой на збі раць гро шы 

на боль шую част ку ра бот. Аль тэр на ты ва — 

аплач ваць поў ны кошт, уста ноў ле ны энер-

ге тыч ны мі кам па ні я мі.

ЗНІЖ КА НА ПА ДА ТАК
У Лат віі дзей ні чае дзяр жаў ная пра гра ма 

су фі нан са ван ня срод каў еў ра фон даў «Пра-

гра ма энер га эфек тыў нас ці шмат ква тэр ных 

да моў». Па звест ках Мі ніс тэр ства эка но мі кі 

Лат віі, з 2009 да 2019 го да ў кра і не бы ло 

ма дэр ні за ва на 740 да моў, аль бо 1,9 % ад 

не аб ход на га.

— У рам ках гэ тай пра гра мы аб' яд нан ні 

ўлас ні каў шмат ква тэр ных да моў атрым лі ва-

лі кам пен са цыю да 50 % ад кош ту ма дэр ні-

за цыі і пад трым ку ад мяс цо вых улад, — ад-

зна чае Ге надзь Ка лё наў.

На прык лад, у Ры зе пад трым ка вы яў ля ла-

ся ў бяс плат ных кан суль та цы ях па пы тан нях 

энер га эфек тыў нас ці, якія аказ вае Рыж ская 

энер ге тыч ная аген ту ра, су фі нан са ван ні да 

80 % рас хо даў па пра вя дзен ні энер га аў ды-

ту (але не больш за 426,86 еў ра, або ка ля 

1200 бе ла рус кіх руб лёў на адзін дом) і ў 

90-пра цэнт ным зні жэн ні па да тку на не ру хо-

масць для тых шмат ква тэр ных да моў, якія 

ўжо здзейс ні лі рэ на ва цыю на ўмо вах пра-

гра мы энер га эфек тыў нас ці.

— Коль касць пра ек таў, якія рэа лі зу юц ца, 

па вя ліч ва ла ся да 2014 го да, але по тым пра-

цэс пай шоў на спад, і ў 2016 го дзе яна вяр-

ну ла ся на ўзро вень 2012 го да, — рас каз вае 

Ге надзь Ге на дзе віч. — Част ко ва гэ та звя за-

на з но вы мі ўмо ва мі фі нан са ван ня з бо ку 

Еў ра са ю за, якія ста лі больш скла да ныя, і з 

да во лі вя лай па лі ты кай сты му ля ван ня гэ тых 

пра цэ саў з бо ку дзяр жа вы.

Як лі чаць спе цы я ліс ты ня ўра да вай ар-

га ні за цыі «Офіс за ха ван ня і энер га збе ра-

жэн ня», на агуль нае ад наў лен не іс ну ю ча га 

са вец ка га жы ло га фон ду Лат віі не аб ход на 

во сем міль яр даў еў ра (ці больш за 22 міль яр-

 ды бе ла рус кіх руб лёў), па ло ва з якіх пры хо-

дзіц ца на Ры гу.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.

КАМУНАЛЬНЫЯ СТАСУНКІ 78 жніўня 2020 г.

180 МІЛЬ Ё НАЎ ЕЎ РА НА ЭНЕР ГА ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ

А як у іх?А як у іх?

 ШТО ГЭ ТА ДАЕ?

35 но вых ка цель ных да зво ляць:

— за мя ніць ім парт ны пры род ны газ мяс цо вы мі ві да мі па лі ва ў 

аб' ёме 100,34 міль ё на ку ба мет раў ці 16,8 міль ё на еў ра ў год;

— па вя лі чыць вы ка ры стан не мяс цо вых ві даў па лі ва на 119,1 ты-

ся чы тон умоў на га па лі ва;

— па ні зіць са бе кошт цяп ла ў ся рэд нім на 20 %;

— па вы сіць на дзей насць цеп ла за бес пя чэн ня спа жыў цоў;

— па мен шыць за тра ты ар га ні за цый ЖКГ на ўтры ман не ка цель ных.

Цеп ла вая ма дэр ні за цыя 249 шмат ква тэр ных жы лых да моў 

да зво ліць (ліч бы вар' і ру юц ца ў за леж нас ці ад ме ра пры ем стваў, 

якія па жа да юць пра вес ці ўлас ні кі ў сва іх да мах):

— за бяс пе чыць эка но мію цяп ла ад 7,6 да 37 %;

— за бяс пе чыць агуль нае зні жэн не вы кі даў СО
2
 у гэ тых да мах ад 

10 122,9 да 49 313,3 то ны у год;

— па ні зіць аб' ём спа жы ван ня цяп ла на ад ну ква тэ ру ў аб' ёме ад 

0,54 да 2,55 Гкал у год, што ў сваю чар гу да зво ліць сэ ка но міць на 

жыл лё ва-ка му наль ных па слу гах ад 4,1 да 19,4 еў ра ў год;

— ска ра ціць па мер бюд жэт на га суб сі дзі ра ван ня на па слу гі цяп ла 

для на сель ніц тва ад 317,3 да 1545,9 ты ся чы еў ра ў год.

Ле тась у Бе ла ру сі з'я ві ла ся фі нан са-

вая пад трым ка на пра вя дзен не цеп-

ла вой ма дэр ні за цыі шмат ква тэр ных 

жы лых да моў. На па ло ву не аб ход най 

су мы ўлас ні кі ма юць маг чы масць 

атры маць грант, дру гую ж па ло ву ім 

пра па ноў ва юць апла ціць у рас тэр мі-

ноў ку на 10-15 га доў, у за леж нас ці ад 

да хо ду сям'і. Пры гэ тым усе кло па ты 

па ар га ні за цыі ра бот возь ме на ся бе 

за каз чык, яко га вы зна чыць мяс цо-

вая ўла да. Ад нак па куль лю дзей, якія 

хо чуць паў дзель ні чаць у пра ек це, не 

вель мі шмат, ня гле дзя чы на шчыль ны 

гра фік ар га ні за цыі та кіх схо даў у бе ла-

 рус кіх га ра дах. Ра зам з экс пер там 

рас каз ва ем, як гэ ты пра цэс вы бу да-

ва ны ў ін шых кра і нах, а ме на ві та — 

ва Укра і не, у Ка зах ста не і Лат віі.

КАРЫСТАЮЦЦА МАГЧЫМАСЦЮ
Як у ін шых кра і нах пад трым лі ва юць цеп ла вую ма дэр ні за цыю да моў
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