
ЛЮСТЭРКА4 24 сакавіка 2020 г.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да дат ко вая ды фе рэн цы я цыя та ры фаў 

(з 1 сту дзе ня 2020-га) да зва ляе лю дзям, 

зы хо дзя чы са сва iх звы чак i ла ду жыц ця, 

са мiм вы браць тую та рыф ную сiс тэ му, 

якая дасць маг чы масць мi нi мi за ваць 

рас хо ды на элект ра энер гiю, за ўва жыў 

Вiк тар ЖЫТ КЕ ВIЧ, на чаль нiк упраў-

лен ня збы ту энер гii Бел энер га.

Да 2023 го да Бел энер га мяр куе за 

свой кошт ма дэр нi за ваць усе пры бо ры 

ўлi ку элект ра энер гii шля хам за ме ны iн-

дук цый ных лi чыль нi каў но вы мi элект рон-

ны мi. Ця пер з 4,6 мiль ё на лi чыль нi каў 

элект ра энер гii ў кра i не 60 % ужо элект-

рон ныя, а iн дук цый ныя за ба ро не ныя для 

ўста ноў кi — пры но вым бу даў нiц тве цi 

кап ра мон це ўста лёў ва юць ужо толь кi 

элект ра лi чыль нi кi.

Та ры фы на элект ра энер гiю 
па дзя ля юц ца 
на на ступ ныя ка тэ го рыi

1. Ад на ста вач ны та рыф на элект ра энер-

гiю ў да мах i ква тэ рах, якiя аб ста ля ва ны 

элект рыч ны мi плi та мi, скла дае 16,16 ка пей кi 

за 1 кВт·г. Двух зон ны та рыф для гэ тай 

ка тэ го рыi да пус кае мi нi маль ны па мер 

з 22 га дзiн но чы да 17 га дзiн на ступ-

на га дня — 11,31 ка пей кi, а ў час мак-

сi маль ных на гру зак з 17 да 22 га дзiн 

утрая вы шэй шы — 32,32 ка пей кi. Жы-

ха ры да моў з элект ра плi та мi мо гуць 

раз лiч вац ца так са ма па трох зо нных 

та ры фах: з 23 га дзiн но чы да 6 ра нi-

цы элект ра энер гiя бу дзе каш та ваць 

9,7 ка пей кi, пры мак сi маль най на груз цы 

з 17 ве ча ра да 22.00 — 29,09 ка пей кi. 

У ас тат нi час су так — з 6 ра нi цы да 17 ве-

ча ра  — 11,31 ка пей кi.

2. Дру гая гру па та ры фаў пра ду гле джа-

на для лю дзей, якiя вы ка рыс тоў ва юць 

элект ра энер гiю для ацяп лен ня i га ра ча га 

во да за бес пя чэн ня з да лу ча най (су мар-

най) ма гут нас цю элект ра на гра валь нi ка, 

боль шай за 5 кВт. За элект ра энер гiю для 

аба грэ ву i ацяп лен ня ў гэ тай ка тэ го рыi 

мож на пла цiць па двух зон ным та ры фе. 

У час мi нi маль ных на гру зак з 23 но чы 

да 6 ра нi цы — 11,09 ка пей кi, а з 6 ра нi цы 

да 23 но чы — 20,59 ка пей кi.

3. У да мах i ква тэ рах, дзе ўста ля-

ва ны элект ра плi ты, ад нак ад сут нi ча-

юць сiс тэ мы цэнт ра лi за ва на га цеп-

ла- i га за за бес пя чэн ня, а так са ма ня-

ма асоб на га (да дат ко ва га) пры бо ра 

ўлi ку рас хо да ван ня элект ра энер гii на 

ацяп лен не i па да грэў ва ды, з гэ та га 

го да дзей нi ча юць се зон ныя та ры фы. 

З 1 сту дзе ня да 31 мая ад на ста вач ны та-

рыф скла дае 8,09 ка пей кi, а з 1 чэр ве ня 

да 31 снеж ня — 8,34 ка пей кi. Гэ тыя сумы 

мож на так са ма вы плач ваць па двух зон-

ных та ры фах згод на з ча сам. Да ле та 

з 23 да 6 га дзiн гэ та бу дзе 5,66 ка пей кi, 

а ў ас тат нi час су так — 10,52 ка пей кi. 

А вось з 1 чэр ве ня ца на па ды мец ца 

з 23 но чы да 6 ра нi цы да 5,84 ка пей кi, а ў 

iн шыя га дзi ны — да 10,84 ка пей кi.

4. У да мах, дзе ад сут нi чае цэнт ра-

лi за ва нае цеп ла- га за - і гарачае вода-

забеспячэнне, — ёсць асоб ны (да дат-

ко вы) пры бор iн ды вi ду аль на га ўлi ку 

рас хо ду энер гii на ацяп лен не i га ра чае 

во да за бес пя чэн не, та рыф на элект ра-

энер гiю так са ма се зон ны. З 1 сту дзе-

ня да 31 мая — 3,35 ка пей кi за 1 кВт·г, 

а з 1 чэр ве ня да 31 сту дзе ня — 3,74.

— Гэ тая та рыф ная гру па вель мi пры-

ваб ная, але трэ ба ра зу мець, што яна — 

для iн ды вi ду аль най за бу до вы, дзе ў да-

мах ня ма га за- i во да пра во ду, цэнт раль-

на га ацяп лен ня, — пад крэс лiў Вiк тар 

Жыт ке вiч. — Ка лi ча ла век хо ча вы ка-

рыс тоў ваць элект ра энер гiю для па да грэ-

ву ва ды, яму трэ ба ўста ля ваць асоб ны 

пры бор улi ку энер гii, якая рас хо ду ец ца 

на гэ тыя мэ ты. У тым жа до ме элект ра-

энер гiя, за тра ча ная для ацяп лен ня i на 

ра бо ту бы та вой тэх нi кi, раз лiч ва ец ца па 

iн шым пры бо ры ўлi ку.

5. Ад на ста вач ны та рыф на элект ра-

энер гiю ў да мах з га за вы мi плi та мi — 

19,01 ка пей кi. У гэ тай ка тэ го рыi элект-

рыч насць мож на аплач ваць па двух зон-

ным та ры фе: з 22 да 17 — 13,31 ка пей кi, 

з 17 да 22 — 38,02 ка пей кi. А мож на па 

трох зон ным: з 23 да 6 — 11,41 ка пей кi, 

з 17 да 23 — 34,22, у ас тат нi час — 13,31 ка -

пей кi (гэ та боль шасць аба не нтаў).

Па мя няць та рыф бяс плат на 
i за гро шы

Ка лi ча ла век пе ра хо дзiць на двух- або 

трох зон ныя та ры фы, то ў вы хад ныя i свя-

точ ныя днi на працягу су так для яго дзей-

нi чае мi нi маль ная ца на на элект ра энер гiю. 

Вы свет лiць, на коль кi вы гад на пе ра хо дзiць 

на пэў ны та рыф, мож на толь кi во пыт ным 

шля хам, ад нак ужо ця пер мож на ка заць, 

што чым больш энер гii вы ка рыс тоў ва еш, 

тым больш мож на сэ ка но мiць на яе апла-

це, упэў не ны спе цы я лiс ты.

Ка лi б ча ла век, якi за ме сяц тра цiць 

500–600 кВт·г (у пры ват ным до ме), пе-

рай шоў з ад на ста вач най сiс тэ мы на 

трох зон ны та рыф, ён бы змог сэ ка но-

мiць да 15,5 руб ля ў сту дзе нi. А пры вы-

ка ры стан нi ка ля 100 кВт·г у ме сяц та кi ж 

пе ра ход пры ня се вы га ду 3–4 руб лi. «Ка лi 

пры гэ тым яшчэ па мя няць звыч кi i пе-

ра вес цi хат нiя энер га за трат ныя ра бо ты 

на вы хад ныя, то мож на да сяг нуць яшчэ 

боль шай эка но мii», — да даў экс перт.

Пе рай сцi на iн шую сiс тэ му апла ты 

мож на толь кi пры на яў нас цi элект рон на га 

лi чыль нi ка. Пры гэ тым пер шы пе ра ход бу-

дзе бяс плат ны, а вось вяр нуц ца да па пя-

рэд няй сiс тэ мы мож на толь кi за гро шы.

Iры на СI ДА РОК.

ЯК I КА ЛI ЭКА НО МIЦЬ 
ЭЛЕКТ РА ЭНЕР ГIЮ

На двор'еНа двор'е

НАС «ЮР ГЕН» АСТУ ДЗІЦЬ
Праў да, па ха ла дан не бу дзе ня доў гае. 
У су бо ту–ня дзе лю — ужо да плюс 17
Ха лод ны шы ро кі ан ты цык лон, які ня мец кія ме-

тэа ро ла гі на зва лі «Юр ге нам», фар мі ра ваў на двор'е 

ў боль шас ці кра ін Еў ро пы, у тым лі ку і ў Бе ла ру сі. 

Яго цэнтр ужо на блі зіў ся да на шых ме жаў. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы на па ня дзе лак па кра і не бы ла 

4–8 гра ду саў ма ро зу, на ме тэа стан цыі Баб руйск — 

мі нус 10 гра ду саў. А іс тот на па цяп лее ў нас толь кі 

ў кан цы гэ та га тыд ня, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лю ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Па куль жа на  пра ця гу гэ та га тыд ня на двор'е за-

ста нец ца пад уплы вам ан ты цык ло ну. Ка лі цэнтр яго 

пе ра мес ціц ца на еў ра пей скую част ку Ра сіі, ра зам з 

ім сы дзе і арк тыч ны хо лад, а Бе ла русь апы нец ца на 

яго цяп лей шай за ход няй ус кра і не. У се ра ду бу дзе 

ма ла воб лач на і без апад каў. Ве цер праг на зу ец-

ца сла бы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

мі нус 4 да мі нус 10 гра ду саў, мес ца мі — да 11–13 

ма ро зу. Удзень бу дзе 5–10 цяп ла.

Ча ка ец ца не вя лі кая воб лач насць без апад каў і ў 

чац вер. Ве цер пе ра мен ных на прам каў, сла бы. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 да мі нус 

8 гра ду саў, мес ца мі — да 10 ма ро зу. Удзень — ад 

плюс 8 да плюс 13 гра ду саў. Край ні дзень нач но га 

ма роз на га хо ла ду ча ка ец ца ў пят ні цу. Бу дзе не вя-

лі кая воб лач насць, пе ра важ на без апад каў. Ве цер 

за ход ні, паўд нё ва-за ход ні ўме ра ны. Уна чы — ад 

мі нус 1 да мі нус 6 гра ду саў, па паў ноч ным ус хо-

дзе — да мі нус 7 — мі нус 9 гра ду саў. А вось удзень 

ста не кам форт на — 10–15 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі-

ноп ты каў, у су бо ту без апад каў. Ве цер — паў ноч-

на-ўсход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 4 гра ду саў да 1 цяп ла, пры пра яс-

нен нях — да 6 ма ро зу. Удзень бу дзе тры мац ца ад 

плюс 11 гра ду саў да плюс 17 гра ду саў. Со неч нае 

на двор'е без апад каў ча ка ец ца і ў ня дзе лю. Ве цер 

праг на зу ец ца паў днё вы, паўд нё ва-ўсход ні ўме ра-

ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 

2 да плюс 3 гра ду саў, удзень — ад плюс 12 да 

плюс 17 гра ду саў. Вяс на!

Сяр гей КУР КАЧ.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

50 руб лёў ця пер «пяць дзя сят»
Праў да, банк но ты з над пі сам 
«пяць дзе сят» бу дуць ха дзіць 

па ра лель на, па куль не зно сяц ца
Аб ноў ле ныя банк но ты на мі на лам 

20 і 50 бе ла рус кіх руб лёў уве дзе ны 

ў аба ра чэн не з 23 са ка ві ка, аб вяс ці-

ла прэс-служ ба На цы я наль на га бан ка 

кра і ны.

Ахоў ны комп лекс аб ноў ле ных банк но-

таў на мі на лам 20 і 50 руб лёў уз моц не ны за 

кошт да дат ко ва га ва дзя но га зна ка, больш 

шы ро кай ахоў най ніт кі, а для 50 бе ла рус кіх 

руб лёў яшчэ і вы явы з ко ле ра пе ра мен ным 

эфек там.

У ды зайн гэ тых ку пюр, у па раў на нні з ра-

ней шы мі банк но та мі на мі на лам 20 і 50 бе ла-

рус кіх руб лёў уне се ны на ступ ныя зме ны:

— вы клю ча ны рэ кві зіт «Стар шы ня Праў-

лен ня» і фак сі мі ле под пі су;

— пры ве дзе ны ў ад па вед насць з ак ту-

аль ным знеш нім вы гля дам ма люн кі ар хі-

тэк тур ных збу да ван няў на пя рэд ніх ба ках 

банк но таў і па зна ча ны іх наз вы;

— за мест «2009» па ка за ны год вы пус ку 

ў аба ра чэн не — «2020»;

— над піс «пяць дзе сят» на банк но це на мі на-

лам 50 руб лёў за ме не ны на «пяць дзя сят».

Трэ ба ад зна чыць, што банк но ты ўзо ру 

2009 го да на мі на лам 20 і 50 бе ла рус кіх руб-

лёў, вы пу шча ныя ў аба ра чэн не ў 2016 го дзе, 

за ста юц ца за кон ным пла цеж ным срод кам 

на шай кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пры га даць на га дзі ну пра Зям лю
Мінп ры ро ды за клі кае да лу чыц ца да 

ак цыі «Га дзі на Зям лі — 2020» і пра па-

нуе ад клю чыць свят ло 28 са ка ві ка на 

ад ну га дзі ну з 20.30 да 21.30.

У гэ ты дзень пад эгі дай Су свет на га фон-

ду дзі кай пры ро ды ва ўсім све це ўжо 14-ы 

раз прой дзе ад на з са мых вя до мых эка ла-

гіч ных ак цый — «Га дзі на Зям лі», якая пры-

цяг вае ўва гу да асця рож на га і ад каз на га 

стаў лен ня да пры ро ды і рэ сур саў пла не ты. 

У ёй бя рэ ўдзел больш за два міль яр ды ча-

ла век па ўсім све це ў 188 кра і нах.

У Бе ла ру сі ак цыя прой дзе 12-ы раз. На-

прык лад, у 2018-2019 га дах у Мін ску ад клю-

ча ла ся свят ло ў та кіх бу дын ках, як На цы я-

наль ная біб лі я тэ ка, На цы я наль ны ака дэ міч-

ны Вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле та, Бе ла рус кая 

дзяр жаў ная фі лар мо нія, На цы я наль ны мас-

тац кі му зей, Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, ЦУМ, 

ГЦ «Ста лі ца», гас ці ні ца «Бе ла русь» і ін шыя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Гро шы на ка ран ці не
І кож ная пар тыя на яў ных «ад леж ва ец ца» 

не менш за 14 дзён
У прэс-служ бе фі нан са ва га рэ гу ля та-

ра рас ка за лі, што ця пер «уся гра шо вая 

на яў насць, якая па сту пае ў На цы я наль-

ны банк, пер ша па чат ко ва змя шча ец ца 

на 14-дзён ны ка ран цін».

Пас ля ка ран ці ну ажыц цяў ля ец ца дбай-

нае сар та ван не банк нот і ма нет па сту пе-

ні за бру джа нас ці і зно су, пас ля яко га на-

зад у аба ра чэн не вы да юц ца толь кі чыс тыя 

банк но ты і ма не ты, якія не ма юць ні я кіх 

па шко джан няў. Банк но ты ніз кіх на мі на лаў 

(5 і 10 руб лёў) у зва рот вы да юц ца пе ра важ-

на но выя, якія ра ней не бы лі ў аба ра чэн ні. 

«Пры гэ тым вар та ўліч ваць, што коль касць 

гра шо вай на яў нас ці, якая вы пус ка ец ца з 

На цы я наль на га бан ка што ме сяц, скла дае 

не вя лі кую до лю ад усёй на яў нас ці, якая 

зна хо дзіц ца ў аба ро це (у ка сах бан каў, на 

ру ках у фі зіч ных асоб, у ка сах юры дыч ных 

асоб, ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў і 

ін шых)», — рас тлу ма чы лі ў Нац бан ку.

Спе цы я ліс ты га лоў на га бан ка кра і ны звяр-

та юць ува гу на тое, што пас ля кан так ту на ват 

з ві зу аль на чыс ты мі банк но та мі і ма не та мі 

не аб ход на вы кон ваць тра ды цый ныя пра ві лы 

гі гі е ны. А най больш бяс печ ным з'яў ля ец ца 

вы ка ры стан не бес кан так та вых пла ця жоў і 

дыс тан цый ных ка на лаў бан каў ска га аб слу-

гоў ван ня», — ад зна ча юць у Нац бан ку.

Мно гія ка мер цый ныя бан кі кра і ны звяр-

ну лі ся з за клі кам да су гра ма дзян па збя гаць 

чэр гаў у бан ках і ўстры мац ца ад вы ка ры-

стан ня на яў ных гро шай.

Сяр гей КУР КАЧ.

Зда лі... су праць тан ка вую 
стрэль бу

Пра гэ тую не звы чай ную зна ход ку па ве-

да мі ла УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма.

Пад час пра вя дзен ня рас тлу ма чаль най 

гу тар кі з на сель ніц твам пра не бяс пе ку, 

якую то іць у са бе не за кон нае за хоў ван не 

зброі, да су пра цоў ні ка мі лі цыі звяр ну ла ся 

мяс цо вая жы хар ка з за явай аб тым, што ў 

вёс цы Гру шаў ка на яе пад вор ку за ка па ны 

ра ры тэт ны эк зэмп ляр стрэль бы.

Пра ва ахоў ні кі, якія пры бы лі на мес ца 

зна хо джан ня схо ван кі, пра ва ахоў ні кі вы я-

ві лі про ці тан ка вую стрэль бу ча соў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. Гэ тая аг ня стрэль ная руч-

ная зброя, якая ха рак та ры зу ец ца вя лі кай 

дуль най энер гі яй ку лі, пры зна ча ла ся для 

па ра жэн ня тан каў пра ціў ні ка, ін шай бра ні-

ра ва най і не бра ні ра ва най тэх ні кі, а так са-

ма жы вой сі лы ў аба рон чых збу да ван нях 

роз на га ты пу, у тым лі ку на да во лі знач най 

ад лег лас ці. У апош няй якас ці най боль шае 

пры мя нен не яна атры ма ла ў кан цы вай ны, 

ка лі са вец кія бай цы вы ка рыс тоў ва лі су-

праць тан ка вую стрэль бу фак тыч на ў якас ці 

буй на ка лі бер най снай пер скай він тоў кі.

Эліт ны ал ка голь — 
за мест зар пла ты

Груз чык скраў яго ў кра ме, та му што 

яму ма ла пла ці лі.

Су пра цоў ні кам ад дзе ла па ба раць бе з 

эка на міч ны мі зла чын ства мі по лац кай мі-

лі цыі дня мі да вя ло ся кі нуць сі лы на по шук 

скра дзе на га эліт на га ал ка го лю, па ве дам ляе 

МУС. 27 бу тэ лек спірт но га зна хо дзі лі ся на 

скла дзе пра дук то вай кра мы і ча ка лі ад груз кі 

на пры лаў кі. Па куп ні кі іх так і не ўба чы лі — 

зло дзей за браў вы піў ку прос та ў скры нях.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі ўста на ві лі ко ла маг-

чы мых да тыч ных да кра дзя жу лю дзей і ад-

ра зу зра зу ме лі — вы кра даль нік, ві да воч на, 

са «сва іх». Да свед ча ны зло дзей ару да ваў 

ме на ві та ў тым мес цы, дзе агляд ка мер 

ві дэа на зі ран ня быў не да ступ ны. У хо дзе 

апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем стваў 

апе ра тыў ні кі вый шлі на груз чы ка кра мы. 

На ві дэа за пі сах бач на, як той за хо дзіць у 

па мяш кан не скла да і пас ля пры бор кі вы хо-

дзіць. Ад нак у па ке це, які муж чы на вы но-

сіць на пля чах, зразумела, не смец це.

Вы свет лі ла ся, што на пя рэ дад ні груз чык 

скар дзіў ся пры яце лям на ніз кую зар пла ту, 

а пас ля кра дзя жу пра па ноў ваў зна ё мым 

ку піць ал ка голь па ніз кай ца не. Апе ра тыў-

ні кі ўста на ві лі ўсіх па куп ні коў, але «вы ра-

та ваць» атры ма ла ся толь кі 11 бу тэ лек. 

У хо дзе апы тан ня муж чы на рас ка заў, што 

не ха па ла гро шай на апла ту крэ ды ту, та му 

вы ра шыў пад за ра біць.

Ма тэ ры я лы пра вер кі на кі ра ва лі след-

чым, якія рас па ча лі кры мі наль ную спра ву 

за кра дзеж. Муж чы на па ві нен па крыць кра-

ме шко ду ў су ме ка ля 650 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


