
На сён няш ні дыя лог 
мы ўзя лі з са бою... 

стос «жы ро вак». Ста лы 
эка ном ны дзядзь ка 

і ма ла ды мар на тра вец 
(у ра зум ных ме жах) 

вы ра шы лі на пры кла дзе 
сва іх вы дат каў на 

ква тэ ры вы свет ліць, хто 
з іх сё ле та быў больш 

гас па дар лі вым. Нам 
зда ец ца, што ашча джаць 

кож ную ка пей ку на 
ўлас ным пры кла дзе ў Год 

бе раж лі вас ці бы ло 
не со рам на.

Га ра чая 
кроп ка

У. К. — «Па пер кі» ад ЖЭ-
Са ў нас, ма быць, і ад ноль-
ка выя, ад нак я ба чу, што 
квад ра ту ра ва шай двух па ка-
ёў кі, у ад роз нен не ад ма ёй, 
знач на боль шая. Во, у мя не 
стан дарт ныя 44 квад рат ныя 
мет ры, а ў вас — аж но 67. 
Але ж за раз па гля дзім, чым 
ад гу ка ец ца вам у «жы роў цы» 
тая да дат ко вая ра дасць.

С. К. — Згод ны. Вы кла-
да ем па пер кі на стол і пад-
ліч ва ем рас хо ды. Так, па 
тэх аб слу гоў ван ні і ад лі чэн ні 
на кап ра монт та рыф у нас 
ад ноль ка вы, а вось мет ры 
роз ныя. Тут я та бе прай граю: 
мі нус 22 ты ся чы... О! А трэ-
цім рад ком ідзе ацяп лен не. У 
мя не — 43 ты ся чы за мі ну лы 
ліс та пад, а ў ця бе — ужо 58. 
Гэ та пры тым, што ква тэ ра ў 
мя не боль шая.

У. К. — Дай це сам гля ну. Дак лад-
на. А ча му ж так атры ма ла ся?

С. К. — У ця бе, ка жаш, дом яко га 
го да па бу до вы, 1975-га? Ну. А май-
му до му ўся го 6 га доў. Зра зу меў? 
Ён знач на цяп лей шы, чым твой. У 
нас, на коль кі я ве даю, у кож ным 
пад' ез дзе лі чыль нік цяп ла іс нуе. У 
тва ім до ме доб ра, ка лі адзін лі чыль-
нік на ўсю па бу до ву ёсць.

У. К. — Што вы лух ту ней кую 
вяр зе це? Нар маль ны ў мя не дом. 
Мы не мерз нем. На ват у не вя лі кі 
ма роз тры ма ем на мік ра пра вет ры-
ван ні шкло па ке ты. А ча сам і цал кам 
вок ны ад чы ня ем, бо не маг чы ма вы-
тры маць, як па ляць ба та рэі!

С. К. — Не зра зу меў. А на вош та 
та бе та кія га ра чыя ба та рэі ра біць? 
У мя не на кож най ба та рэі спе цы яль-
ны кра нік ёсць, та му, ка лі на ву лі цы 
цёп ла, я па да чу цяп ла ў ба та рэю 
рэ гу люю. Дак лад ней, я гэ ты кра нік 
га доў пяць та му як ад рэ гу ля ваў, каб 
у ква тэ ры бы ла кам форт ная тэм-
пе ра ту ра (22-25 гра ду саў), так яго 
больш і не ча паю.

У. К. — І што з той «рэ гу ля цыі»? 
Вам ад яе ўсё роў на ні я кай вы га ды. 
Ну менш бу дзе цяп ла. А за пла ці це 
столь кі ж.

С. К. — Як гэ та «ўсё роў на»? У 
мя не ж, акра мя кра ні ка, на ба та рэі 
і лі чыль нік цяп ла ёсць. Ка лі гэ тая 
«жа лез ка» менш пя чэ, то і лі чыль-
нік не так хут ка «кру ціц ца». Ад ра зу 
мы, на жаль, пла цім па-ся рэд ня му. 
По тым, па вы ні ках се зо на, спе цы я-

ліс ты па ка зан ні з гэ та га лі чыль ні-
ка зды ма юць і ро бяць пе ра раз лік. 
Та му, хто цяп ло эка но міў, ра бот ні кі 
ЖЭСа пэў ную су му гро шай вяр та-
юць. Вось па гля дзі. У лі пе ні мне за 
мі ну лы се зон пе ра раз лік па ацяп-
лен ні зра бі лі. У тым ме ся цы я на 64 
ты ся чы руб лёў менш па жы роў цы і 
за пла ціў. Дро бязь, але пры ем на. А 
вось тыя, хто гэ тым спе цы яль ным 
кра ні кам у на шым до ме не ка рыс-
таў ся, а по тым ад спя ко ты вок ны 
ад чы няў, у лі пе ні доб рыя гро шы да-
плач ва лі. Ска жу больш: мне ра бот ні-
кі экс плу а та цый най служ бы ка за лі, 
што са ма пры сут насць гэ тых цу да-
кра ні каў да зво лі ла до му не дзе на 
30% менш цяп ла спа жы ваць, та му 
на ват зі мой мы па-ся рэд ня му менш 
пла ці лі. Гэ та ўжо не прос та эка но мія 
май го ка шаль ка, але, ві даць, і ўсёй 
дзяр жа вы.

У. К. — Па да ба юц ца мне ва-
шы кра ні кі. Мо жа, у вас ёсць па ра 

ліш ніх? Не па зы-
чы це? І да рэ-
чы: дзе ўзяць 
лі чыль ні кі для 
ба та рэй? Пер-
шы раз пра іх 
чую.

С. К. — Я ж 
та бе ка заў: дом 
наш но вы. Гэ тае 
аб ста ля ван не тут 
ад ра зу бы ло. Я ду-
маю, што асоб на ад 
ін шых жы ха роў свай го 
до ма ты та кі кра нік на ба-
та рэю не па ста віш, ды і лі чыль нік 
так са ма. Ты спа чат ку ўдак лад ні, ці 
ёсць асоб ны лі чыль нік цяп ла ў ва-
шым пад' е здзе і до ме. Каб та кую 
цеп ла вую «апе ра цыю» пра вес ці, 
жа дан не ўсіх жыль цоў спат рэ біц ца. 
Да рэ чы, у най ноў шых да мах уста ля-
ва ны не да рэ ва лю цый ныя кра ні кі, а 
су час ныя рэ гу ля та ры па да чы цяп ла. 
У гэ тым вы пад ку аб' ём цяп ла, які 
спа жы ва ец ца, фік су ец ца элект рон-
ным аб ста ля ван нем.

Не раз вод зьце мо ра 
ў ква тэ ры

У. К. — Доб ра, на цяп ле вы 15 
ты сяч за ме сяц сэ ка но мі лі. Але ж 
мы да лё ка не ўсе па зі цыі ўдак лад-
ні лі. На ступ ным пунк там па зна ча-
на ва да. Без яе, як той ка заў, не 
пра жы веш. А зна чыць, гэ та бу дзе 
ад ным з най больш да ра гіх ві даў па-
слуг. У вас, гля джу, ва да-ка на лі за-

цыя плюс га ра чая ва да цяг нуць на 
12,6 ку ба мет ра. А ў мя не звы чай на 
8. Я ра зу мею, што ў нас два ча ла-
ве кі жы вуць, у ад роз нен не ад вас з 
жон кай і дзець мі, ад нак...

С. К. — Ба чу. Тут я пла чу кры ху 
больш. Пры клад на ты сяч на дзе-
сяць. Але стой! Я гля джу, тут у ця-
бе два ме ся цы ней кія «не стан дарт-
ныя». Ба чыш? У «жы роў цы» два 
ра зы ра док «ва да-ка на лі за цыя» на-
дру ка ва ны: 8 з дро бяз зю «ку боў» па 
та ры фе 1450, а ўні зе яшчэ 3 «ку бы», 
але ўжо па 7900 руб лёў за кож ную 
адзін ку пе ра рас хо ду. Ма быць, вы ў 
гэ ты час у сва ёй ква тэ ры «чор нае 
мо ра» ад кры ва лі... А гэ та да дат-
ко выя 26 ты сяч руб лёў. Вось маю 
дзя сят ку вы і пе ра плю ну лі. Удак лад-
ні, ад куль та кія ліч бы: што, сма га 
за му чы ла?

У. К. — Ага, піць ха це ла ся. Ся-
дзеў у ван не і ад ра зу з «дож джы ка» 
за лі ваў. Па ру ра зоў з су се дзя мі па-

дзя ліў ся... Не, 
ка лі сур' ёз на, 
то я і сам не 
ве даю, як мы 
змаг лі «вод-
ны» нар-
ма тыў пе-
ра ско чыць. 
Па гля дзі  це, 

з ме ся ца ў 
ме сяц ледзь 8 

на бя гае, а тут 
та кое...
С. К. — Па слу хай 

сю ды. Не дзе га ды тры та-
му ў мя не бы ла па доб ная сі ту а цыя. 
Я та ды спе цы яль на рэ ві зію сва іх 
бы та вых пры бо раў зра біў. «Ва да-
жо ра» мы ў пры бі раль ні знай шлі. 
Ста іць но вень кі бе лень кі ўні таз, ні-
ко га не ча пае і па ці ху так «пра цуе 
ру чай ком». Гэ та на пер шы по гляд і 
не за ўва жыш. Але ж у «жы роў цы» 
буй ныя ліч бы з'яў ля юц ца, ка лі гэ ты 
зло дзей круг ла су тач на ця чэ. Пра-
чыс ціў яму кла пан за хві лі ну — і 
ўсё. По тым і ліч бы «ўста лі на сваё 
мес ца».

У. К. — Але ў мя не з уні та зам усё 
ў па рад ку: ён жа но вы.

С. К. — А праль ная ма шы на ў 
ця бе з якім кла сам во да спа жы ван-
ня?

У. К. — Не ве даю. Ні ко лі не звяр-
таў на гэ та ўва гу. А што, ёсць ад роз-
нен ні? Я ду маў, што гэ та асаб лі ва 
не ўплы вае.

С. К. — Ёсць, дру жа мой, ёсць 
ад роз нен ні. Гэ ты бы та вы пры бор 

не толь кі па энер га спа жы ван ні клас 
мае, але і па ва дзе. А яшчэ ўваж лі ва 
па чы тай ін струк цыю: там пры не-
вя лі кай за груз цы эка ном ны рэ жым 
па ва дзе пра ду гле джа ны. Ліш ні раз 
на пім пач ку на ціс нуў — вяд ро ва ды 
сэ ка но міў. Да рэ чы, я гля джу, у ця бе 
са мая вя лі кая ліч ба рас хо даў ме на-
ві та на элект ра энер гію і пры па дае.

Нам усё 
«да лям пач кі»

У. К. — Ёсць та кое. Гэ та ўсё наш 
бой лер, які ва ду на гра вае. Мы яго 
за мест га за вай ка лон кі па ста ві лі, 
ка лі пе ра яз джа лі ў но вую ква тэ ру, 
бо га ра чая ва да ў на шым до ме ўво-
гу ле не пра ду гле джа на. Вя до ма, да-
во дзіц ца пла ціць за элект рыч насць 
вя лі кія гро шы, бо звы чай на «на-
бя гае» ка ля 300-350 кВт/г, а гэ та 
пры клад на 200 ты сяч руб лёў што-

ме сяц атрым лі ва ец ца. Але 
мы, у ад роз нен не ад вас, за 
га ра чую ва ду не пла цім.

С. К. — Да вай пад лі чым 
мае вы дат кі. На ша вя лі кая 
сям'я на па да грэў ва ды рэ-
гу ляр на ад дае не дзе 30-35 
ты сяч. А па элект рыч нас-
ці я ў са цы яль ны лі міт 150 
кВт/г заў сё ды ўклад ва ю ся. 
Пры плю су ем да 35 яшчэ 90 
ты сяч — і атрым лі ва ем 125 
ты сяч.

У. К. — Што, вы мя не 
зноў аба гна лі? Я аж но на 75 
ты сяч па эка но міі ад стаў. Не 
ве ру, што вы з та кой вя лі кай 
сям' ёй мо жа це спа жы ваць 
так ма ла элект рыч нас ці. 
Ві даць, мух лю е це ці ва шы 
дзет кі ўро кі пры лу чы не ро-
бяць?

С. К. — Ты яшчэ ска жы, 
што яны гу сі ным пя ром на 
пер га мен це пі шуць... Ёсць у 

іх і смарт фо ны, і кам п'ю тар. Спра ва 
тут у ін шым. У на шай ква тэ ры да-
во лі свет ла: уво гу ле 11 лям па чак 
атрым лі ва ец ца, але ўсе яны вы-
ключ на энер га збе ра галь ныя. На-
прык лад, на кух ні мож на ўклю чыць 
тры «свет ла выя кроп кі» па 9 Вт, якія 
за мя ня юць тры звы чай ныя лям пач кі 
па 45 Вт. А гэ та 80% эка но міі. Ты 
энер га збе ра галь ным лям пач кам 
яко га вы твор цы ад да еш пе ра ва гу? 
Мне ў свой час больш поль скія па да-
ба лі ся. А ця пер і ай чын ныя брэсц кія 
па чы наю тэс ці ра ваць.

У. К. — А я... Я іх уво гу ле не 
вы ка рыс тоў ваю. У мя не ўсе — звы-
чай ныя «лям пач кі Іль і ча» са спі-
раль кай. Энер га збе ра галь ных на 
мя не не ха пі ла. Та кія, як вы, усе 
па скуп ля лі... А на са мрэч я ім прос-
та не вель мі да вя раю. У люст ры, 
што ві сіць у за ле, у ад ным і тым 
жа цо ка лі, што ні ра бі лі, увесь час 
лям пач кі пе ра га ра юць. І ка лі мы 
пач нём куп ляць энер га збе ра галь-
ныя, у ра зоў 8 да ра жэй шыя, то бу-
дзем пра ца ваць толь кі на лям пач-
кі. Акра мя та го, мне зда ец ца, што 
ні я ка га асаб лі ва га збе ра жэн ня ад 
та кіх «на ві нак» ня ма.

С. К. — З люст рай я ця бе ўво-
гу ле не зра зу меў. Ка лі яна з та кім 
но ра вам, то мес ца ёй на смет ні ку. 
Я б, на прык лад, кож ны ты дзень пад 
са мую столь не ла зіў. Та бе з амаль 
дву ма мет ра мі рос ту та кая апе ра-
цыя, ма быць, па да ба ец ца. Ця пер 
сур' ёз на пра лям пач кі. «Звы чай-

ная спі раль ка» каш туе 5-6 ты сяч 
і пра цуе ка ля го да. А энер га збе-
ра галь ныя ад 9 да 13 Вт — 25-35 
ты сяч руб лёў з ся рэд нім тэр мі нам 
пра цы ка ля 2 га доў. Асоб ныя мае 
ка ле гі ме лі ад моў ны во пыт ка ры-
стан ня гэ ты мі «свет ляч ка мі», ад нак 
у та кім вы пад ку за ўва жу, што пры 
за хоў ван ні скры ні і чэ ка лям пач ка 
мае га да вую га ран тыю. Мне з імі 
ўво гу ле па шан ца ва ла: боль шасць 
лям па чак ад пра ца ва ла 2,5-3 га ды 
і яшчэ функ цы я ну юць. На конт эка-
но міі: у май го су се да пры клад на 
та кі са мы на бор бы та вых пры бо-
раў, толь кі лям пач кі тра ды цый ныя, 
а ў яго «зга рае» ўжо 170-180 кВт/г. 
За 150 ён пла ціць па са цы яль ным 
та ры фе, ас тат няе — на 30% больш. 
Па множ ме сяч ную эка но мію на два 
га ды — і атры ма ец ца, што энер-
га збе ра галь ныя лям пач кі акуп ля-
юц ца.

У. К. — Як быц цам вы толь кі лям-
пач ка мі і ка рыс та е це ся. У вас што, 
ня ма ні я кай тэх ні кі? Ні праль най 
ма шы ны, ні ха ла дзіль ні ка, ні элект-
ра чай ні ка?

С. К. — А элект ра чай ні ка ў мя не 
і са праў ды ня ма. У на шай сям'і ча-
я ван не пра ду гледж вае пэў ны ры-
ту ал. А то што: шлёп на пім пач ку 
— і вось та бе гар ба та! Да та го ж на 
га зе тан ней атрым лі ва ец ца. За тое 
ёсць у мя не і праль ная ма шы на, і 
ха ла дзіль нік, на ват ВК-тэ ле ві зар і 
кам п'ю тар. Ад нак гэ тыя пры бо ры ў 
мя не не зу сім стан дарт ныя — толь кі 
кла са А па энер га збе ра галь нас ці. 
Ма ем так са ма не вя лі кі элект ра аба-
гра валь нік, але ён нам па трэб ны 
толь кі на пра ця гу пры клад на тыд ня 
ў між се зон не.

У. К. — Гэ та ўсё доб ра. Ад нак, 
ве да е це, мне яшчэ ці ка ва, коль кі вы 
за ін тэр нэт пла ці це? Сён ня ж без 
яго не маг чы ма жыць. А ва шы дзе ці, 
на пэў на, не вы ла зяць з яго. Я сам 
шмат вы ка рыс тоў ваю — два ма біль-
ныя ма дэ мы для пра цы і до ма.

С. К. — З ін тэр нэ там бя да. Яго 
пад клю чэн не я ад цяг ваў да апош-
ня га — па куль ста рэй шая дач ка 
ў дзя ся ты клас не пай шла. У гэ-
тым вы пад ку вель мі сэ ка но міць не 
атры ма ла ся: узяў ад ра зу «без лі-
міт ку» за 132 ты ся чы ў ме сяц. Ад-
нак дзет кі мае ў ін тэр нэ це ся дзяць 
толь кі па не аб ход нас ці. Кам п'ю тар 
у нас адзін на ўсю сям'ю, та му не 
за ба лу еш. На мой по гляд, доб рая 
кні га ўсё ж та кі лепш. Га няю іх ра-
зам з жон кай у біб лі я тэ ку два ра зы 
на ме сяц. І гэ та на ват не аб мяр коў-
ва ец ца.

У. К. — А я за да маш ні ін тэр нэт 
пла чу толь кі 60 ты сяч. Праў да, аб-
ме жа ва ны тра фік. Але мне ха пае: я 
філь мы і му зы ку не пам пую. Ін шая 
спра ва, што ма дэм для пра цы каш-
туе яшчэ 80 ты сяч. У лю бым вы-
пад ку, гэ та не аб ход насць. Так што 
ў мя не на ват больш вы хо дзіць. А 
ўво гу ле я па ві нен пры знац ца, што 
вы мя не пе ра ка на лі ў мэ та згод нас ці 
эка но міі. Ёсць ча му па ву чыц ца.

С. К. — Толь кі пе ра ка нац ца ў гэ-
тым — ма ла. Тут дак лад ны рэ цэпт 
бе раж лі вас ці трэ ба ства рыць. Ка-
лі ве да еш, па якіх па зі цы ях і якім 
чы нам эка но мія ро біц ца, гэ та ўжо, 
лі чы, па ло ва спра вы.

P.S. Аў ды я за піс раз мо вы вы мо-
жа це знай сці на zvіazda.by.

Сяр гей КУР КАЧ,
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

ПРА ЧА РОЎ НЫ КРА НІК І НЕ ТОЛЬ КІ

Ана толь РУ БІ НАЎ,
Cтар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Ша ноў ныя чы та чы га зе ты «Звяз да»!
З вя лі кім за да валь нен нем він шую вас з на ды хо дзя чым 

Но вым 2014 го дам!
Но вы год — са мае цу доў нае і лю бі мае свя та. Ня хай яно ста не для вас свет лым, 

доб рым, ра дас ным, поў ным твор чых пла наў, здзейс не ных на дзей і жа дан няў.
Шчы ра жа даю вам моц на га зда роўя, шчас ця і даб ра бы ту!

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА,
Cтар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду
Рэс пуб лі кі Бе ла русь

— Мае са мыя шчы рыя сар дэч ныя він ша ван ні 
чы та чам «Звяз ды» з Но вым го дам і Рас твом Хрыс то вым!

Зы чу, каб на ды хо дзя чы 2014 год быў плён ным у ва шых 
спра вах на ка рысць Ай чы ны, на поў не ным ду хоў най ра дас цю 

і ду шэў ным спа ко ем, каб ён пры нёс пос пех, даб ра быт і ся мей нае цяп ло!
Ня хай вам шчас ціць!
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