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Ацэнь ва ю чы кож ны пра ект, 

прад стаў ле ны на кон курс, спе цыя-

ліс ты раз гля да юць, ці здоль ны ён 

быць энер га эфек тыў ным і ці мо жа 

паў плы ваць на зні жэн не ўдзель на-

га энер га спа жы ван ня ў цэ лым.

— У на мі на цыі «Па ве лі чэн не 

энер га спа жы ван ня» скла да на вы-

зна чыць дак лад ныя кры тэ рыі вы-

яў лен ня пе ра мож цы, — пры зна ла-

ся Але на ЖУ ЧЭН КА, стар шы ня 

экс перт на га са ве та кон кур су, 

кі раў нік ад дзе ла агуль най энер-

ге ты кі РУП «Бел ЦЭІ». — Іна ва-

цый насць — ба дай што най пер шы 

кры тэ рый у гэ тай спра ве. Экс пер-

ты вы зна ча юць, на коль кі эфек тыў-

на бу дзе вы ка рыс тоў вац ца энер-

га рэ сурс, ці мож на пры мя няць яго 

ў нач ны час, як ён паў плы вае на 

энер ге тыч ны склад нік са бе кош ту 

кан чат ко ва га пра дук ту.

Спе цы я ліст ад зна чы ла асоб ныя 

пра ек ты, якія сё ле та прэ тэн ду юць 

на паль му энер га эфек тыў на га 

пер шын ства, і пад крэс лі ла, што 

дзяр жаў ная пад трым ка па куль да-

ты чыц ца толь кі раз віц ця лег ка во га 

транс пар ту.

ГАЗ, ПА РА, 
ФО ТА ГАЛЬ ВА НІ КА

Трох фаз ны шмат функ цы я наль-

ны лі чыль нік элект ра энер гіі вы лу-

чыў на кон курс ін жы нер ны цэнтр 

РУП «Го мель э нер га». Пра дукт 

прад пры ем ства да зва ляе ў рэ жы-

ме рэ аль на га ча су дыс тан цый на 

зды маць па каз чы кі ра бо ты энер га-

сіс тэ мы з маг чы мас цю ад да ле на га 

до сту пу.

Кам па нія «Грунд фус» прад ста-

ві ла цыр ку ля цый ную пом пу «Аль-

фа», якая мае вы шэй шы ККД у 

па раў на нні з ін шы мі. Шчу чын ская 

ЖКГ рас пра ца ва ла пра ект па ма-

дэр ні за цыі ка цель ні з пе ра во дам 

яе на мяс цо выя ві ды па лі ва і аў та-

ма тыч ны рэ жым ра бо ты. А прад-

пры ем ства «Мін газ» за яві ла цэ лы 

шэ раг пра ек таў, у пры ват нас ці 

пра ект вы ка ры стан ня фо та галь-

ва ніч ных па нэ ляў для элект ра за-

бес пя чэн ня га за раз мер ка валь ных 

пунк таў, част ка з якіх зна хо дзіц ца 

да лё ка ад сет кі элект ра за бес пя-

чэн ня.

— Вы ка ры стан не па нэ ляў бу-

дзе зруч ным, бо не спат рэ бяц ца 

пад клю чэн не да элект ра се так 

і склада ная ін тэ гра цыя ў энер га-

сіс тэ му. Гэ та да зво ліць у цэ лым 

ска ра ціць за тра ты энер га рэ сур-

саў на транс пар ці роў ку пры род-

на га га зу, — пра ка мен та ва ла 

Але на Жу чэн ка. — Прад пры ем-

ства вы ста ві ла так са ма пра ект па 

ма дэр ні за цыі сіс тэм тэ ле мет рыі 

га за раз мер ка валь на га пунк та сіс-

тэ мы га за за бес пя чэн ня — сіс тэ му 

«Штад лер», якая да зва ляе пе ра-

кры ваць га за пра вод без зні жэн ня 

ціс ку га зу і, ад па вед на, змян шаць 

стра ты энер га нось бі ту пад час 

ра бо ты. На раз гляд вы стаў ле ны 

так са ма пра ект па за ме не кат лоў 

ацяп лен ня для га за раз мер ка валь-

ных пунк таў на энер га эфек тыў ныя 

з функ цы яй дыс тан цый на га кі ра-

ван ня тэм пе ра тур ным рэ жы мам. 

А яшчэ аў та ма ты за цыя тэх на ла-

гіч на га пра цэ су бры кет на га цэ ха 

ка цель ні «Фі лі ял «Тор фа бры кет ны 

за вод «Сяр ге е віц кае».

Мін скае ад дзя лен не Бе ла рус-

кай чы гун кі за яві ла тэх на ло гію 

вы ка ры стан ня элект рон на га па-

ра ге не ра та ра для за бес пя чэн ня 

тэх на ла гіч на га цык лу на ўчаст ку 

галь ва на пак рыц ця ла ка ма тыў на га 

дэ по «Ор ша» імя К. За сло на ва.

— Ва ўсіх ла ка ма тыў ных дэ по 

ёсць па трэ ба ў па ры для аб слу-

гоў ван ня цяг ні коў, каб ачы шчаць 

ко лы. Вы ка ры стан не ка цель ні, 

якая не заўж ды зна хо дзіц ца по-

бач з дэ по, вя дзе да страт энер гіі 

на цеп ла тра се. А ўста ноў ка па ра-

ге не ра та ра не па срэд на на мес цы 

ра бо ты мі ні мі зуе стра ты прак тыч-

на да ну ля. За тра ты на па ру так са-

ма знач на змян ша юц ца, — да да ла 

спе цы я ліст.

Энер га збе ра галь ны сі ла вы 

мас ле ны транс фар ма тар гер ме-

тыч на га вы ка нан ня ма гут нас цю 

да 1600 кВА се рыі ТНГ33 ха рак та-

ры зу ец ца па ні жа ным на 10—15 % 

уз роў нем страт ха лас той ха ды і 

ка рот ка га за мы кан ня ў па раў нанні 

з ра ней шы мі ма дэ ля мі, рас ка заў 

пра пра дукт Дзміт рый ЖУ РА, вя-

ду чы кан струк тар ААТ «МЭТЗ 

імя Каз ло ва»:

— Мы пер шыя ся род кра ін НСД 

рас пра ца ва лі і асво і лі вы пуск энер-

га эфек тыў ных транс фар ма та раў. 

Ад нак уні вер саль на га транс фар-

ма та ра не іс нуе. Вы бар ма гут нас ці 

транс фар ма та ра, які ўвод зяць у 

экс плу а та цыю, яго на груз кі, ап-

ты маль на га ўзроў ню страт і ца ны 

па ві нен быць эка на міч на аб грун-

та ва ны, зы хо дзя чы перш за ўсё 

з най мен ша га кош ту жыц цё ва га 

цык лу пры ла ды.

ШМАТ ПА ВЯР ХО ВІК 
І КА ТЭДЖ 
НА ЭЛЕКТ РЫЧ НАС ЦІ

Пер шы двух пад' езд ны дзе ся ці-

па вяр хо вы элект ра дом на 90 ква-

тэр ле тась з'я віў ся ў Ба ра на ві чах. 

Дом бу да ваў ся па вод ле Ука зу 

№ 240 для гра ма дзян, якія ме лі 

па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 

умоў, у асноў ным для шмат дзет-

ных. Квад рат ны метр каш та ваў 

943 руб лі. Та кія да мы бу ду юц ца ў 

ра ё нах, ад да ле ных ад се так цеп-

ла энер га за бес пя чэн ня.

— Дом уз во дзіў ся ад па вед-

на комп лекс наму пла ну раз віц ця 

энер ге тыч най сфе ры з улі кам уво-

ду АЭС і пра ду гледж вае па шы рэн-

не вы ка ры стан ня элект ра энер гіі ў 

сфе ры ЖКГ. Бу ды нак за бяс печ ва-

ец ца энер гі яй толь кі ад элект рыч-

нас ці, асноў ная част ка якой ідзе 

на элект ра ацяп лен не і элект ра во-

да па да грэў. Бу ды нак ха рак та ры-

зу ец ца вы со кай элект ра ма гут нас-

цю, якая больш чым у пяць ра зоў 

пе ра вы шае маг чы мас ці звы чай-

на га бу дын ка. У до ме так са ма 

вы со кі ўзро вень элект ры фі ка цыі. 

Тут зме шча ны дзве элект ра шчы-

та выя, тры во да раз мер ка валь ныя 

пры ла ды і тры ка бель ныя лі ніі, — 

рас ка заў пра асноў ныя ад роз нен ні 

«элект ра жыл ля» ад звы чай на га 

Дзміт рый ВАЛЬ КО ВІЧ, га лоў ны 

спе цы я ліст элект ра тэх ніч на га 

ад дзе ла КУП «Брэст жыл буд». — 

У кож най ква тэ ры за мест ад на го 

два элект ра лі чыль ні кі. Адзін — 

для ўлі ку энер гіі на ацяп лен не і 

элект ра во да па да грэў элект ра-

руч ні ка су шыль ні ка на 70 Вт, якім 

аб ста ля ва ны ван ны па кой. Та-

рыф на яго скла дае 3,35 кап. за 

кВт·г. Дру гі лі чыль нік па та ры фе 

14,84 кап. за кВт·г со чыць за рас-

хо дам энер гіі на га та ван не, свят-

ло і элект ра аб ста ля ван не. Вы ні кі 

па экс плу а та цый ных за тра тах мы 

змо жам агу чыць толь кі на на ступ-

ны ацяп ляль ны се зон, бо па куль 

там амаль не жы вуць, лю дзі ро-

бяць ра монт.

По бач з пер шым бу ду ец ца дру-

гі элект ра дом на 68 ква тэр. Для 

дамоў пра ду гле джа на транс фар-

ма тар ная пад стан цыя. Не ўза ба ве 

пач нец ца ўзвя дзен не ка тэ джа на 

100 квад рат ных мет раў у Жа бін цы. 

Сё ле та ж пла ну ец ца збу да ваць 

так са ма 12 ад на ква тэр ных жы лых 

бу дын каў у мік ра ра ё не Ду ба ва ў 

Ба ра на ві чах.

Поў ная га ран тыя на та кія да-

мы, да рэ чы, скла дае пяць га доў, 

а між се зон ня ня ма, бо ацяп лен не 

мож на ўклю чыць у лю бы мо мант. 

Жы ха рам раз да юц ца па мят кі, як 

ка рыс тац ца элект ра до мам, як пе-

ра во дзіць яго ле там у рэ жым пра-

стою, якія тэм пе ра ту ры вы стаў-

ляць зі мою.

ЭЛЕКТ РО БУС 
ЦІ СА МА КАТ?

Ле таш нюю паль му пер шын ства 

ў кон кур се атры маў элект ро бус 

«Бел ка мун маш». Па Мін ску кур-

сі руе ўжо ка ля 90 та кіх ма шын, 

а ў воб ласць кам па нія па стаў ляе 

тра лей бу сы на аў та ном ным ха ду, 

які мі мож на ка рыс тац ца і без кан-

такт най сет кі.

— З кож ным го дам па са жыр скі 

элект ра транс парт — тра лей бу сы і 

элект ро бу сы — на бы вае ўсё боль-

шую па пу ляр насць, — за ўва жыў 

Аляк сандр КЛА КЕ ВІЧ, в. а. на-

чаль ні ка ўпраў лен ня знеш не эка-

на міч най дзей нас ці ААТ «Кі ру ю-

чая кам па нія хол дын га «Бел ка-

мун маш». — Ад нак зні шчаць на-

яў ную сет ку тра лей бус ных сіс тэм 

ня ма сэн су, яе трэ ба пад трым лі-

ваць у пра ца здоль ным ста не. Та му 

тра лей бус за ста нец ца як адзін з 

ві даў транс пар ту.

Пер са наль ны цяж кі элект ра са-

ма кат ад кам па ніі «Ла ба ра то рыя 

сем» — яшчэ адзін прэ тэн дэнт на 

пе ра мо гу ў кон кур се. На ім мож на 

па крыць 50 кі ла мет раў і ез дзіць 

удва іх, бо транс парт вы трым лі вае 

ва гу да 200 кі ла гра маў.

— Тэн дэн цыя ў сфе ры транс-

пар ту ця пер ру ха ец ца ў кі рун ку 

элект ры фі ка цыі і сіс тэм арэн ды, — 

за ўва жыў Юрый ПАЗНЯКОЎ, 

ды рэк тар ААТ «Ла ба ра то рыя 

сем». — Ма гут насць на ша га са-

ма ка та 100 Вт, хут касць да 25 км/г, 

каб ён ад па вя даў нор мам ПДР і 

не бы ло не аб ход нас ці мець пра-

вы кі роў цы. Ёсць двух- і трох ко ла-

выя ма дэ лі, і мы па ста ян на ўдас-

ка наль ва ем ма дэль ны шэ раг па 

ды зай не. І гэ та адзі ная аба ро на ад 

ка пі ра ван ня з бо ку Кі тая.

У бу ду чым пла ну ец ца ўка ра няць 

у са ма ка ты маг чы масць пра ду хі-

лен ня су тык нен няў, аб ме жа ван ня 

мак сі маль най хут ка сці пе ра мя-

шчэн ня, кант ро лю ста ну кі роў цы, 

сін хра ні за цыі са смарт фо нам.

— Са ма кат бу дзе аб ста ля ва-

ны так са ма рэ гу ля ва най ды на мі-

кай, каб ма шы на ра зу ме ла, што 

ва кол яе, і ад па вед на рэ ага ва ла. 

Тэс ты па ка за лі, што ка лі элект-

ра са ма кат ба чыць пе ра шко ду на 

ад лег лас ці дзе сяць мет раў, ён сам 

па чы нае тар ма зіць, — да даў спе-

цы я ліст. — Мы так са ма рас пра ца-

ва лі арэнд ную сіс тэ му транс пар ту 

за кры та га ты пу, умя шац ца ў якую 

не маг чы ма.

Элект ра са ма кат знач на мен шы 

па па ме рах, чым элект ра ма біль, 

што ро біць больш зруч ны мі і пе-

ра мя шчэн не на ім, і пар коў ку. Та кі 

від транс пар ту па зі цы я ну ец ца як 

перс пек тыў ная, эка ла гіч на чыс тая 

і бяс печ ная пры ла да, якая да па ма-

гае эка но міць час і аб ляг чае жыц-

цё. А яшчэ гэ та сур' ёз ны спа жы вец 

элект ра энер гіі. Хоць адзін ка ва ён 

ужы вае ад 500 Вт да 1 кВт, ад нак 

пры ма са вым рас паў сюдж ван ні 

ліч ба бу дзе знач най.

Мі ніс тэр ства транс пар ту да ру-

чы ла да 2025 го да рас пра ца ваць 

кан цэп цыю па па этап ным па шы-

рэн ні вы ка ры стан ня элект ро бу саў 

і тра лей бу саў на аў та ном ным ха ду 

на ву лі цах. Яна бу дзе да ты чыц ца 

як ста лі цы, так і аб лас ных цэнт раў 

і го ра да Баб руй ска. Хоць пер ша па-

чат ко ва ін вес ты цыі ў элект ра транс-

парт вы шэй шыя, чым у звы чай ны, 

ад нак яго да лей шая эксплу а та цыя 

знач на тан ней шая.

Іры на СІ ДА РОК.

ЭЛЕКТ РА ДОМ, СА МА КАТ 
І ПА РА ГЕ НЕ РА ТАР

Свя точ ны фе ер верк да Дня Не за леж-

нас ці ў Мін ску азмро чыў ся тра ге ды-

яй. Пад час ад на го з зал паў, якія да-

ва лі ся ка ля стэ лы «Мінск — го рад-ге-
рой», адзін з аскол каў пе ра ля цеў праз 
Свіс лач і тра піў прос та ў 64-га до вую 
жан чы ну, якая на зі ра ла за са лю там. 

Вы бу хо вая хва ля раз бі ла шклен не ў 

спарт комп лек се «Ды на ма». Без шкла 

за ста лі ся і не ка то рыя ква тэ ры ў да мах, 

раз ме шча ных у ра ё не ву лі цы Даў ма на 

больш чым за паў кі ла мет ра ад пунк та 

за пус ку. На заўт ра пас ля зда рэн ня ста-

лі вя до мыя пад ра бяз нас ці, у тым лі ку 

аб яго пры чы нах.

Па ве дам лен ні ў са цы яль ных сет ках аб 

над звы чай ным зда рэн ні па ча лі з'яў ляц ца 

не дзе ка ля 23 га дзін. У 0.55 афі цый ны тэ-

ле грам-ка нал След ча га ка мі тэ та па цвер дзіў 

ін фар ма цыю аб за гі ну лай жан чы не. Лі та-

раль на праз дзве хві лі ны прэс-служ ба Мі ніс-

тэр ства аба ро ны па ве да мі ла, што ча ты ры 

ча ла ве кі бы лі па ра не ны пад час са лю ту. Ва-

ен нае ве дам ства вы ка за ла спа чу ван ні род-

ным і бліз кім за гі ну лай жан чы ны і па абя ца ла 

ака заць усю не аб ход ную да па мо гу.

Мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір Ка ра-

нік па ве да міў ра ні цай, што ўся го па цяр пе ла 

восем ча ла век. Пя ці па цяр пе лым да па мо га 

ака за ная на мес цы, яны бы лі шпі та лі за ва-

ны ў най блі жэй шыя баль ні цы. Яшчэ трое 

па цы ен таў з лёг кі мі ра нен ня мі, у асноў ным 

шклом, са ма стой на звяр ну лі ся ў пры ём ныя 

па коі баль ніц го ра да.

«Ця пер у ста цы я на ры за ста юц ца два ча-

ла ве кі. Гэ та двое муж чын, 1957 і 1995 га доў 

на ра джэн ня. У ад на го з іх — ра нен не шча кі, 

у дру го га — траў ма пля ча. Абод ва зна хо-

дзяц ца ў зда валь ня ю чым ста не. Па гро зы 

для жыц ця ня ма. Ас тат нім да па мо га ака за на 

ам бу ла тор на, і яны ад пу шча ныя да до му», — 

за явіў кі раў нік ме ды цын ска га ве дам ства. 

Яшчэ тры ча ла ве кі бы лі па ра не ны ас кол ка мі 

шкла з вы бі тых вок наў. Ім да па мо гу ака за лі 

ам бу ла тор на.

Ка ля 10 га дзін ра ні цы След чы ка мі тэт 

за явіў пра тое, што коль касць па цяр пе лых 

уз рас ла да дзе ся ці ча ла век. Вы бух ну лі ча-

ты ры фе ер ве рач ныя вы ра бы, бы лі раз бу ра-

ны са лют ныя ўста ноў кі.

Рас па ча та кры мі наль ная спра ва па част-

цы 2 ар ты ку ла 463 Кры мі наль на га ко дэк-

са — «Па ру шэн не пра ві лаў абы хо джан ня 

са збро яй, ма тэ ры я ла мі, рэ чы ва мі і прад ме-

та мі, якія ўяў ля юць па вы ша ную не бяс пе ку 

для на ва коль ных». След ства раз гля да ла 

чатыры вер сіі зда рэн ня. Гэ та ня спраў насць 

са лют ных уста но вак, фе ер ве рач ных вы ра-

баў, ня пра віль нае за ра джэн не ўста но вак, 

а так са ма іх не ка рэкт ная экс плу а та цыя.

Удзень 4 лі пе ня Мі ніс тэр ства аба ро ны 

рас паў сю дзі ла ін фар ма цыю пра тое, што па-

да рва лі ся вы ра бы ад на го ка ліб ру (195 мм) 

з пя ці, што вы ка рыс тоў ва лі ся пад час са-

лю ту. Пад ры вы ад бы лі ся ў трох з шас ці 

пунктаў, дзе да ваў ся са лют. Асноў ная вер сія 

зда рэн ня, якую вы лу чы лі спе цы я ліс ты аба-

рон на га ве дам ства, — ня якас ныя за ра ды 

ра сій скай вы твор час ці.

«Уста ноў ле на, што ўсе рэг ла мен та ва ныя 

нар ма тыў ны мі да ку мен та мі ме ры бяс пе кі 

бы лі вы ка на ны. Вай скоў цы раз лі каў са лют-

ных уста но вак прай шлі спе цы яль ную пад-

рых тоў ку і бы лі да пу шча ныя да пра вя дзен ня 

са лю ту ад па вед ны мі за га да мі.

Для вы клю чэн ня «ча ла ве ча га фак та ру» (ня-

пра віль най экс плу а та цыі ўста но вак і вы ра баў) 

у рам ках аб' ек тыў на га кант ро лю вя ла ся ві дэа-

здым ка пра цэ су за ра джэн ня са лют ных уста но-

вак», — за яві лі ў прэс-служ бе Мі на ба ро ны.

Ін цы дэнт пра ка мен та ваў так са ма стар-

шы ня След ча га ка мі тэ та Іван НА СКЕ ВІЧ. 

Ён па цвер дзіў ін фар ма цыю пра тое, што 

асноў ная вер сія — не на леж ная якасць фе-

ер ве рач ных вы ра баў.

— Вы па дак вы ключ ны, ра ней та кіх сі ту а-

цый не фік са ва ла ся. Пе ры метр бяс пе кі быў 

вы зна ча ны для штат най сі ту а цыі. Тое, што 

ад бы ло ся, вы хо дзі ла за рам кі та кіх сі ту а цый, 

усе ра нен ні гра ма дзя нам бы лі на не се ныя за 

ме жа мі вы зна ча на га пе ры мет ра. Пра лі чыць 

раз лёт у вы пад ку ўзнік нен ня ня штат най сі-

ту а цыі прак тыч на не маг чы ма. Пры зна ча ныя 

экс перт ныя да сле да ван ні.

Рас сле да ван не пра цяг ва ец ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

На слы хуНа слы ху

ЗА РАМ КА МІ ШТАТ НАЙ СІ ТУ А ЦЫІ


