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Ма ла ко на бія га зеМа ла ко на бія га зе
Як у Кі раў скім ра ё не асвой ва юць 

аль тэр на тыў ныя кры ні цы элект ра энер гіі
Са мая буй ная ў Бе ла ру сі і на ват ад на з маш таб ных 
у Еў ро пе бія га за вая ўста ноў ка функ цы я нуе сён ня ў 
Кі раў скім ра ё не — у ААТ «Сві та нак». Яе ма гут насць 
4,8 МВт. Ня даў на да яе пад клю чы лі но вую 
ма лоч на та вар ную фер му, па бу да ва ную з улі кам 
апош ніх іна ва цый ных па ды хо даў. Ка рэс пан дэнт «МС» 
па ці ка ві ла ся, як за свой ва ец ца бія газ з улі кам но ва га 
аб' ек та і якая ка рысць ад эка ла гіч на га па лі ва гас па дар цы.

На га да ем, што комп лекс па атры ман ні бія га зу бу-
да ваў ся ў ААТ «Сві та нак» па дзярж пра гра ме раз віц ця 
аль тэр на тыў най энер ге ты кі. Но вая фер ма да зво лі ла яшчэ 
больш за гру зіць ма гут нас ці бія га за вай уста ноў кі. Асноў-
ныя ра бо ты па бу даў ніц тве фер мы ўжо за вер ша ныя. 
У склад ма лоч на та вар на га комп лек су ўва хо дзіць два 
асноў ныя хля вы, да іль на-ма лоч ны блок, ра дзіль ня з 
не вя лі кай да іль най за лай, ця лят нік для ўтры ман ня ця лят 
да трох ме ся цаў. Фер ма но ва га па ка лен ня абы шла ся не 
тан на, але, як па каз ва юць вы ні кі, гэ та та го вар тае.

— Гро шы дак лад на ўкла дзе ныя не да рэм на, — па цвяр-
джае ды рэк тар ААТ «Сві та нак імя К. П. Ар лоў ска га» 
Аляк сандр БА ГЕЛЬ. — Тыя пе ра да выя ідэі, якія бы лі 
тут вы ка ры ста ны, да юць эфект. Ма ла ко атрым лі ва ец ца 
вель мі доб рай якас ці. Што дзён на тут на дой ва юць амаль 
10,5 то ны. Па 29 літ раў ад кож най ка ро вы.

Бія га за вая ўста ноў ка між тым да зво лі ла сэ ка но міць 
на бу даў ніц тве. Акра мя элект ра энер гіі яна вы пра цоў вае 
яшчэ і цяп ло. Ця пер яно цал кам ідзе на аба грэў но вай 
фер мы. Плюс па да ец ца ў якас ці га ра чай ва ды ў кра ны. 
Так што асоб ную ка цель ную для гэ тых мэт бу да ваць не 
спат рэ бі ла ся.

А яшчэ за кошт та го, што фер ма ўзво дзі ла ся ў не па-
срэд най бліз ка сці ад бія га за вай уста ноў кі, эка но мія ад-
бы ва ец ца яшчэ і на транс пар ці роў цы. Бія газ, як вя до ма, 
атрым лі ва ец ца з гною і здроб не на га ку ку руз на га сі ла са. 
Па тру бах бія ма са трап ляе з фер мы на ўста ноў ку.

— Са праў ды, бія га за вая ўста ноў ка — рэч доб рая, — лі-
чыць кі раў нік гас па дар кі. — Акра мя фер мы част ка цяп ла 
ідзе на аба грэў цяп ліц. Ня шмат, але тым не менш, за мя-
шча ец ца пры род ны газ. Цяп ло ад бія га за вай уста ноў кі мы 
вы ка рыс тоў ва ем на 100 %. І ад па вед на на ім жа эка но мім. 
А гэ та ўсё ня ма лыя гро шы. За элект ра энер гію мы што ме-
сяц атрым лі ва ем ка ля 750 ты сяч руб лёў. Для па раў на ння, 
ма ла ка мы пра да ём што ме сяц на 800—900 ты сяч руб лёў. 
Але ж на бія га за вым комп лек се пра цуе уся го 11 ча ла век, 
а на фер мах шмат роз на га пер са на лу. Элект ра энер гію, 
да рэ чы, пра да ём на вы гад ных для ся бе ўмо вах — з ка э фі-
цы ен там 1,3. Та кім чы нам дзяр жа ва нас пад трым лі вае.

— Ка лі гас па дар ка пра цуе ста біль на і не мае ні я кіх фі-
нан са вых аба вя за цель стваў, рэн та бель насць ад ра бо ты 
бія га за вай уста ноў кі мо жа скла даць 60—70 %, — ка жа 
ён. — Акра мя цяп ла і элект ра энер гіі мы атрым лі ва ем яшчэ 
і доб рае ўгна ен не. Гэ та пе ра пра ца ва ны вель мі якас ны 
гной, на якім цу доў на рас туць і ку ку ру за, і пша ні ца, і 
лю бая ін шая куль ту ра.

У пра цэс атры ман ня бія га зу ўні каю на мес цы. На чаль-
нік вы твор час ці Алег БЯ ЛЯЎ СКІ дэ ман струе, як пра цуе 
сіс тэ ма на эк ра не цэнт раль на га кам п'ю та ра.

— Без умоў на, ка рысць ад та кіх уста но вак вя лі кая, — 
ка жа спе цы я ліст. — Ад бы ва ец ца ўты лі за цыя гною, атрым-
лі ва юц ца да ра гія энер га нось бі ты.

Бія га за вы комп лекс — гэ та во сем фер мен цё раў і два 
да бродж ва це ля, дзе ўтва ра ец ца газ. Ён вы ка рыс тоў ва-
ец ца для ра бо ты ча ты рох га за парш ня вых уста но вак па 
1,2 МВт ма гут нас ці кож ная. Пра цу юць ру ха ві кі, кру цяц ца 
ге не ра та ры і вы раб ля ец ца элект ра энер гія, якая трап ляе 
ў сет ку «Ма гі лёў э нер га». Ад пра ца ва ны фу гат (тое, што 
за ста ец ца ад бія ад хо даў) част ко ва вы ка рыс тоў ва ец ца 
для тэх на ла гіч на га пра цэ су, а част ко ва вы во зіц ца на па лі, 
як у цвёр дым, так і вад кім вы гля дзе.

— Для за груз кі ўста ноў кі што дзень не аб ход на 80 тон 
ку ку руз на га сі ла су і 320 тон гною ад буй ной ра га тай жы-
вё лы, — удак лад няе Алег Бя ляў скі. — У Бе ла ру сі мы не 
адзі ныя, хто атрым лі вае бія газ, але ж наш комп лекс са мы 
ма гут ны. У ас тат ніх уста ноў кі да 1—2 МВт. Гас па дар кам, 
дзе ёсць буй ная ра га тая жы вё ла, з да па мо гай та кіх комп-
лек саў мож на цал кам за бяс пе чыць ся бе элект ра энер гі яй. 
Бо на ват тан ныя энер га нось бі ты заў сё ды бу дуць для 
спа жыў ца да ра гія.

Нэ лі ЗІГУЛЯ.

Дзя ку ю чы ча му ў га ра дах лю дзі 
мо гуць ад чу ваць ся бе кам форт на, 
па спя хо ва з эка на міч на га пунк ту 
по гля ду мо жа раз ві вац ца біз нес? 
Што рабіць, каб за хоў ва ла ся 
спры яль ным эка ла гіч нае 
ста но ві шча? Усё гэ та да па мо жа 
зра біць рас пра ца ва ная пра сто ра вая 
стра тэ гія раз віц ця.

— Нель га мець устой лі вую дэ-
ма гра фію, устой лі вае эка на міч нае 
пра цві тан не, ка лі ў нас у го ра дзе 
ня ўстой лі вая пра сто ра, інф ра струк-
ту ра, — ка жа кан суль тант пра ек та 
«Зя лё ныя га ра ды» па зя лё ным 
го ра да бу даў ніц тве Ве ра СЫ СО Е-
ВА. — Пы тан ні транс пар ту, энер ге ты-
кі, доб ра ўпа рад ка ван ня і азе ля нен-
ня, зем ле ка ры стан ня, пры яры тэ таў 
эка на міч най ак тыў нас ці не мо гуць 
вы ра шац ца па ад ным, трэ ба ра біць 
гэ та ў комп лек се.

Як жа па чаць вы кон ваць гэ ту 
вель мі скла да ную ра бо ту? Па сло-
вах экс пер та, перш за ўсё га рад ской 
ад мі ніст ра цыі важ на не толь кі ўмець 
ана лі за ваць су час ны стан раз віц ця 
го ра да, але і ацэнь ваць свае маг чы-
мас ці, а за тым пла на ваць дзе ян ні ва 
ўвяз цы з ін шы мі служ ба мі го ра да, 
каб ад но ме ра пры ем ства да па ма га-
ла вы ка наць не каль кі мэт у роз ных 
сфе рах. Та кі ін тэ гра ва ны па ды ход 
вы ка рыс тоў ва ец ца за мя жой, і най-
леп шыя яго прак ты кі знай шлі сваё 
ад люст ра ван не ў пра ек це «Зя лё ныя 
га ра ды».

Для трох пі лот ных га ра доў — По-
лац ка, На ва по лац ка і На ва груд ка — 
рас пра ца ва ныя Пла ны зя лё на га го-

ра да бу даў ніц тва да 2040 го да. Яны 
бы лі за цвер джа ныя мяс цо вы мі Са-
ве та мі дэ пу та таў.

План зя лё на га го ра да бу даў ніц-
тва — гэ та мяс цо вая стра тэ гія ўстой лі-
ва га раз віц ця, рас пра ца ва ная з улі кам 
асаб лі вас цяў га рад ской пра сто ры і з 
удзе лам на сель ніц тва, прад стаў ні коў 
біз не су і гра мад скіх ар га ні за цый на 
ўсіх ста ды ях пла на ван ня. У яе ўва-
хо дзіць не толь кі агуль ны по гляд на 
бу ду чы ню го ра да, але і кан крэт ныя 
ме ра пры ем ствы, на кі ра ва ныя на да-
сяг нен не Мэт устой лі ва га раз віц ця, а 
так са ма пры яры тэт ныя за да чы, увя-
за ныя з іс ну ю чы мі ў го ра да рэ сур са-
мі, і рас пра цоў ва юц ца ўзгод не ныя 
дзе ян ні, асна шча ныя ін ды ка та ра мі 
для ма ні то рын гу і кры ні ца мі для фі-
нан са ван ня.

У кож на га го ра да пла ны ма юць 
сваю спе цы фі ку.

Так, план «На ва гру дак. За ха ва ем 
бу ду чы ню!» пра ду гледж вае пры цяг-
нен не ін вес ты цый у ту рыс тыч ную га-
лі ну, раз віц цё сфе ры зя лё ных аг ра-
тэх на ло гій, ства рэн не без бар' ер на га 
ася род дзя, па ляп шэн не да ступ нас ці 
га рад скіх аб' ек таў для біз не су і ад па-
чын ку на сель ніц тва і мно гае ін шае.

«По лацк. На вя дзём мас ты» — так 
на зы ва ец ца план для го ра да над За-
ход няй Дзві ной. Тут пла ну ец ца не 
толь кі ў фі зіч ным сэн се злу чаць ра за-
рва ныя ра кой, чы гу нач ны мі пе ра ез-
да мі га рад скія ра ё ны для па ляп шэн ня 
транс парт най су вя зі, у тым лі ку і з су-
сед нім На ва по лац кам. Гэ тыя га ра ды, 
на дум ку экс пер таў, мо гуць стаць ма-
гут ным ла гіс тыч ным цэнт рам кра і ны — 

ка лі на леж ным чы нам са ры ен та ваць 
гру за выя па то кі, яны пры но сі лі б га-
ра дам пра цві тан не, і ў той жа час не 
па гар ша лі б эка ла гіч на га ста ну.

План «На ва по лацк: зноў но вы. 
Вер сія 2.0» пра ду гледж вае ма дэр ні-
за цыю, ады ход ад мо на а ры ен та цыі 
го ра да на хі міч ную пра мыс ло васць, 
раз віц цё ня шкод ных ві даў вы твор-
час ці, па ляп шэн не транс парт най 
інф ра струк ту ры, ства рэн не вуз лоў 
пры цяг нен ня, у тым лі ку пля цо вак 
для ад па чын ку роз ных уз рос та вых 
груп і ін шае.

Каб на спра ве па ка заць, як мо жа 
па леп шыц ца жыц цё га ра джан, ка-
ман да разам з зацікаўленымі бакамі 
ў кож ным пі лот ным го ра дзе вы бра ла 
ра ё ны, якія пла ну ец ца ў хут кім ча се 
транс фар ма ваць згодна з прынцыпамі 
зялёнага горадабудаўніцтва. Гэ та 
цэнт раль ная част ка На ва груд ка (ра ён 
ву ліц Міц ке ві ча і Гро дзен скай), мік-
ра ра ён № 9 у На ва по лац ку і по лац кі 
ра ён Гра мы.

— Ужо прай шлі пра ект ныя кан-
суль та цыі ў кож ным го ра дзе, — рас-
ка за ла Ве ра Сы со е ва. — На су стрэ чы 
з пра ек ці роў шчы ка мі за пра ша лі ся 
жы ха ры і ка рыс таль ні кі ра ё наў, каб 
да ве дац ца, якія праб ле мы трэ ба вы-
ра шыць, што для іх важ на і каш тоў на. 
Да кан ца го да пла ну ец ца атры маць 
за цвер джа ныя эс кіз ныя ра шэн ні для 
кож на га з ра ё наў.

Акра мя По лац ка, На ва по лац ка і 
На ва груд ка, свае пла ны зя лё на га го-
ра да бу даў ніц тва ства ра юць Кар ма, 
Зэ льва, Га ра док і Кры чаў.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

зы хо дзя чы з роз ных нар ма ты-
ваў, ука зан няў вы шэй ста я чых 
ор га наў ула ды, але і пры слу-
хоў вац ца да мер ка ван ня га ра-
джан, да ваць ім маг чы масць 
удзель ні чаць у аб мер ка ван ні 
пла наў раз віц ця го ра да.

Сён ня ў Ба ра на ві чах рэа-
лі зу юц ца роз ныя іні цы я ты вы 
і пра ек ты з удзе лам і для гра-
мад скас ці: ства ра юц ца ве ла сі-
пед ныя да рож кі, ар га ні за ва ны 
па асоб ны збор рас лін ных ад хо-
даў у ра ё не ка тэдж най за бу до-
вы, пра цу юць ін фар ма цый ны 
сэр віс 115.бел, плат фор ма для 
ўдас ка на лен ня да рож най сет кі 
і доб ра ўпа рад ка ван ня го ра да 
«На род ны рэ пар цёр», Vіbеr-чат 
па га рад скіх праб ле мах, удас-
ка наль ва ец ца прак ты ка гра-
мад скіх аб мер ка ван няў і іншае.

«АГУЛЬ НЫ ЦЭНТР»
Ня гле дзя чы на тое, што Ча ву-

сы — не вя лі кі го рад у па раў на нні 
з Ма гі лё вам і Ба ра на ві ча мі (тут жы ве ўся го ка ля 10 ты сяч 
ча ла век), ён да во лі ак тыў на ру ха ец ца ў кі рун ку ўстой лі ва га 
раз віц ця. Ча ву сы — пер шы го рад у Ма гі лёў скай воб лас ці, 
які рас пра ца ваў Мяс цо вую стра тэ гію ўстой лі ва га раз віц-
ця, — яшчэ ў 2016 го дзе, а ў 2014-м пад пі саў Па гад нен не 
мэ раў.

— Та му ка лі вы ра шы лі ўдзель ні чаць у пра ек це, мы ўжо 
ра зу ме лі, што не аб ход на ра біць, — ад зна чы ла асіс тэнт 
пра ек та КАМ ГОР у Ча ву сах Але на ПА ХО МЕН КА, якая 
прэ зен та ва ла пі лот ную іні цы я ты ву «Зя лё ныя зо ны для ама-
ла джэн ня гіс та рыч най част кі го ра да Ча ву сы».

Ад на з праб лем, якую не аб ход на бы ло вы ра шыць, — 
ад ра джэн не Ра туш на га скве ра. Гэ ты аб' ект зна хо дзіц ца ў 
гіс та рыч ным цэнт ры Ча ву саў, але доў гі час не ка рыс таў ся 
па пу ляр нас цю ў жы ха роў, асаб лі ва ў мо ла дзі.

Што ра біць са скве рам, каб ён стаў мес цам пры цяг-
нен ня роз ных ка тэ го рый га ра джан, а не аса цы яль ных 
эле мен таў, спы та лі ў са міх мяс цо вых жы ха роў. У рай цэнт-

ры вы ка рыс тоў ва юць для гэ та га 
роз ныя ін стру мен ты — апы тан ні, 
ан ке та ван не, су стрэ чы з гру па мі, 
а так са ма скрын кі «Для доб рых 
ідэй», раз ве ша ныя ў го ра дзе.

Вы свет лі ла ся, што дзяў чын кі на 
зя лё най пля цоў цы ха це лі б плес ці вян кі, пад лет кі — ха дзіць 
па тра ве ба са нож, і ма лень кія дзе ці, і пад лет кі — ка тац ца 
на арэ лях, для па жы лых лю дзей важ ны мі бы лі лаў кі, дзе 
яны маг лі б пе рад ых нуць пад час да ро гі ў ад мі ніст ра цый-
ную част ку го ра да.

Жы ха ры Ча ву саў — ад ма ло га да вя лі ка га — сва і мі 
ж ру ка мі і пе ра тва ра лі пла ны ў жыц цё: са джа лі кус ты 
і квет кі, уста наў лі ва лі лаў кі і арэ лі, фар мі ра ва лі зо ны 
ад па чын ку для дзя цей роз ных уз рос таў, зо ну тэ ат раль-
ных па ка заў, тэ ры то рыю для за ня ткаў ёгай, скейт-парк 
і мно гае ін шае.

— Прак ты ка па каз вае, што больш эфек тыў на вы ра-
шаць тыя праб ле мы, якія хва лю юць га ра джан, — рас ка заў 
Анд рэй ВЕР ХА ВОД КІН, на мес нік стар шы ні Ча вус ка га 
рай вы кан ка ма. — Ка лі ў вас ёсць якая-не будзь іні цы-
я ты ва, яе трэ ба аб мяр коў ваць. Ка лі ж та кая ідэя, якую 
хо чуць рэа лі за ваць, не аб мяр коў ва ец ца, яна ні ко лі не 
пры жы ва ец ца.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

 У ТЭ МУ
Дзміт рый СМІР НОЎ, на чаль нік ад дзе ла энер-

ге ты кі і па лі ва Ка мі тэ та эка но мі кі Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма:

— Вель мі ці ка вы пра ект быў рэа лі за ва ны ў Кі раў-
скім ра ё не на ба зе ААТ «Сві та нак». Гэ тая ўста ноў ка 
ад на з са мых буй ных у Еў ро пе. Ёсць ці ка выя пры кла-
ды бу даў ніц тва вет ра пар каў. Са мыя вя лі кія па бу да-
ва ныя ў Дры бін скім і Ма гі лёў скім ра ё нах. Агуль ная 
ма гут насць ад вы ка ры стан ня ўсіх аб' ек таў аль тэр-
на тыў най энер ге ты кі ў Ма гі лёў скай воб лас ці за сту-
дзень—жні вень скла ла 87 МВт — 5,6 МВт за кошт 
бія га за вых уста но вак, 4,1 МВт — за кошт гід ра элект-
ра стан цый, 53,7 МВт і 22 МВт за кошт вет раў ста но вак 
і со неч ных кры ніц. За кошт усіх аль тэр на тыў ных кры-
ніц энер гіі за гэ ты пе ры яд вы пра ца ва на 89 міль ё наў 
кВт элект рыч най энер гіі. Гэ та 3 % спа жы ва най энер гіі 
ў Ма гі лёў скай воб лас ці. Для па раў на ння, ад на ква тэ-
ра ў ме сяц спа жы вае 100—150 кВт.

ЯКІМ БУ ДЗЕ ЗАЎТ РА,
ці На вош та га ра дам 

рас пра цоў ваць пра сто ра выя 
стра тэ гіі раз віц ця

Бюд жэт пра ек та КАМ ГОР склаў ка ля 
580 ты сяч еў ра, пры гэ тым 25 % з гэ тай 
су мы — са фі нан са ван не ад парт нё раў 
(у асноў ным, га рад скіх ад мі ніст ра цый).

АГУЛЬ НЫ ГО РАД
 га ра джа на мі, з га ра джа на мі і для га ра джан га ра джа на мі, з га ра джа на мі і для га ра джан

Фо
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