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На шля ху 
да «зя лё най» 
энер ге ты кі
Грод на мо жа да лу чыц ца 
да «Па гад нен ня мэ раў»
Па куль аб лас ны цэнтр не ўва хо дзіць у лік 
га ра доў, якія ўзя лі на ся бе аба вя за цель ствы 
зні зіць на тра ці ну вы кі ды пар ні ко вых га заў 
да 2030 го да. Ме на ві та ў та кім кі рун ку 
аб' яд ноў ва юц ца га ра ды све ту. А між тым 
гэ ты рух ужо да во лі ак тыў ны і ў Бе ла ру сі, тут 
на ліч ва ец ца паў сот ні га ра доў — пры хіль ні каў 
еў ра пей скай іні цы я ты вы. З Гро дзен скай 
воб лас ці ў су поль нас ці 10 га ра доў і ра ё наў. 
Да «зя лё на га» па гад нен ня га то вы да лу чыц ца 
і аб лас ны цэнтр.

Трэ ба ска заць, што акра мя Грод на ў су поль-
насць па куль не ўвай шла і Лі да, буй ны го рад 
рэ гі ё на. Ме на ві та ў гэ тых га ра дах зна хо дзіц ца 
боль шая част ка на сель ніц тва і пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў воб лас ці. Зра зу ме ла, што та кія 
га ра ды аказ ва юць і боль шы ўплыў на клі ма тыч-
ныя зме ны. А, зна чыць, і вы кі ды пар ні ко вых га заў 
тут бу дуць боль шыя.

Аб тым, як раз ві ва ец ца іні цы я ты ва, ня даў на 
іш ла га вор ка на су стрэ чы па вы ні ках су пра цоў ніц-
тва Еў ра пей ска га са ю за і Гро дзен скай воб лас ці. 
Стар шы ня між на род най ар га ні за цыі «Эка-
парт нёр ства» Юлія ЯБ ЛОН СКАЯ за зна чы ла, 
што па гад нен не мэ раў — гэ та яшчэ і вы гад ная 
спра ва. Еў ра пей скі са юз ак тыў на пад трым лі вае 
кро кі ў бок чыс тай энер гіі праз фі нан са ван не роз-
ных пра ек таў.

Не ка то рыя га ра ды Гро дзен скай воб лас ці ўжо 
атры ма лі та кую маг чы масць. На прык лад, На ва-
груд ку, які з'яў ля ец ца пад пі сан там Па гад нен-
ня, вы дзе ле ны гран ты на ўста ноў ку вет ра пар ка 
(4 міль ё ны еў ра) і со неч ных па нэ ляў (500 ты-
сяч еў ра). Апош нія ўста ноў ле ны ў ра ён най баль-
ні цы. Мож на ска заць, што кож ны го рад і ра ён, які 
ўва хо дзіць у су поль насць па гад нен ня мэ раў па 
клі ма це, ажыц ця віў свой «зя лё ны» пра ект. У Мас-
тах ды Іўі вя дуц ца ра бо ты па па ляп шэн ні якас ці 
ва ды, У Дзят ла ве, Ка рэ лі чах і На ва груд ку па ча ла-
ся пе ра пра цоў ка цвёр дых бы та вых ад хо даў.

— Гэ та ўні каль ная іні цы я ты ва, — ка жа Юлія 
Яб лон ская, — бо яна да па ма гае адап та вац ца да 
зме ны клі ма ту. Га вор ка ідзе аб ска ра чэн ні ўжы-
ван ня па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў у ЖКГ, 
транс пар це, му ні цы паль най гас па дар цы, ву ліч-
ным асвят лен ні. Да гэ тых пра ек таў па він ны да лу-
чыц ца дэ пу та ты і ак тыў на іх пра соў ваць.

На гэ тую асаб лі васць звяр нуў ува гу пад час су-
стрэ чы кі раў нік Пра грам су пра цоў ніц тва Пра стаў-
ніц тва Еў ра пей ска га са ю за ў Бе ла ру сі Бе ранд дэ 
Гро ат. На яго дум ку, «зя лё ная» эка но мі ка — ак-
ту аль ны ас пект уза е ма дзе ян ня. І га вор ка ідзе не 
прос та аб пе ра вод зе аб' ек та з ад на го ві да па лі ва на 
ін шы, але аб эфек тыў ным вы ка ры стан ні энер га рэ-
сур саў. У пры ват нас ці, бу даў ніц тва вет ра ге не ра та-
раў, вы ка ры стан не со неч ных ба та рэй, бія па лі ва.

Да рэ чы, пер шы вят рак па пра гра ме ЕС у На ва-
груд ку стаў пры кла дам для пры ват ных кам па ній. 
Яны ўста на ві лі ў гэ тай зо не вет ра парк, які на ліч вае 
13 энер га ўста но вак. Та кім чы нам «зя лё ная» энер-
ге ты ка ты ра жу ец ца ў кра і не.

Ар гу мен ты са праў ды слуш ныя. На гэ та звяр нуў 
ува гу на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га гар вы-
кан ка ма Анд рэй БОЛТ РЫК. Ён па ве да міў, што 
гэ та тэ ма ў хут кім ча се бу дзе дэ таль на аб мяр коў-
вац ца га рад скі мі ўла да мі.

— Трэ ба зай мац ца «зя лё най» энер ге ты кай. 
Ёсць перс пек ты ва пад пі саць па гад нен не мэ раў, 
але на па чат ку трэ ба рас пра ца ваць пра гра му 
ўстой лі ва га раз віц ця і за цвер дзіць на се сіі гар са-
ве та. Ду маю, мы гэ та зро бім, — за пэў ніў Анд рэй 
Болт рык. — Рэа лі за цыя пра гра мы да зво ліць вы ка-
наць умо вы па ска ра чэн ні шкод ных вы кі даў. Я не 
ма гу ска заць, што ў нас па гра жаль ныя аб ста ві ны 
ў гэ тым пла не. Та ко га ня ма. Ёсць рэ ка мен да цыі 
па па ляп шэн ні сі ту а цыі — за ме на ву ліч на га асвят-
лен ня, уцяп лен не тар цо вых фа са даў ды ін шае. 
Мы вя дзём гэ тую ра бо ту, але па сва ёй схе ме. 
Трэ ба бу дзе ўзгад ніць на шы па зі цыі, зы хо дзя чы 
з еў ра пей ска га во пы ту, каб па леп шыць эка ло-
гію. Гэ та ці ка вая іні цы я ты ва, і мы аба вяз ко ва ў 
ёй пры мем удзел.

Уся го ў Гро дзен скай воб лас ці за раз рэа лі зу-
ец ца 60 транс гра ніч ных пра ек таў на 30 міль ё наў 
еў ра.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Брэст апош нім ча сам імк лі ва 
раз ві ва ец ца. Мно га бы ло зроб ле на, 
уз ве дзе на, рэ кан стру я ва на, па са джа на 
да 1000-га до ва га юбі лею. Але ж 
раз віц цё та ко га скла да на га ар га ніз ма 
як го рад не ўклад ва ец ца ў фор му лу — 
бу даў ніц тва і па шы рэн не. Раз віц цё 
па-су час на му пад ра зу мя вае ства рэн не 
зо ны кам фор ту, пры га жос ці, зруч нас ці 
пры ўмо вах энер га эка на міч нас ці і 
эка ла гіч нас ці.

РА ЦЫ Я НАЛЬ НАЯ ЭКА НО МІ КА 
І ЭКА ЛО ГІЯ

Аб мер ка ван не кан цэп цыі «Ра зум-
на га го ра да» па ча ло ся ў Брэс це амаль 
два га ды та му. На ад ным з пер шых та-
кіх схо даў пры сут ні ча лі ар хі тэк та ры, 
ву чо ныя, эко ла гі, прад стаў ні кі ЖКГ і 
ДАІ, спе цы я ліс ты Мінп ры ро ды, між на-
род ныя кан суль тан ты. У асно ве кан цэп-
цыі «Ра зум на га го ра да» на пры кла дзе 
швед скай ма дэ лі Symbo Cіty за кла дзе на 
ка рыс нае ўза е ма дзе ян не па між усі мі ор-
га на мі га рад ской інф ра струк ту ры, якія 
су мес ны мі на ма ган ня мі пра цу юць на 
па вы шэн не ўзроў ню жыц ця го ра да, яго 
якас ці, кам фор ту з улі кам ра цы я наль-
най эка но мі кі, за ха ван нем эка ло гіі.

І пер шай пра па но вай на гэ тым шля ху 
стаў пе ра ход да но вай ма дэ лі пра сто-
ра вай ар га ні за цыі жы ло га ася род дзя. 
Яна мае на ўва зе два ры без транс пар-
ту, у якіх ёсць шко лы і дзі ця чыя сад кі, 

а бу даў ніц тва да моў вя дзец ца з энер-
га эфек тыў ных ма тэ ры я лаў. Аказ ва ец ца, 
на эта пе пра ек та ван ня мож на ўліч ваць 
і за клад ваць ў жыл лё не аб ход ныя ха-
рак та рыс ты кі з улі кам на прам каў вет ру, 
це ню і ін шых знеш ніх фак та раў. Гэ та да-
зво ліць за хоў ваць не аб ход ную энер гію 
і тым са мым, на прык лад, па мен шыць 
за тра ты на ацяп лен не. Та кім чы нам 
ужо быў за пра ек та ва ны жы лы ра ён у 
мік ра ра ё не Бя ро заў ка пло шчай у 109 
гек та раў. Рэа лі за цыя пра ек та пач нец ца 
пас ля за цвяр джэн ня но ва га генп ла на 
го ра да.

Яшчэ ў «Ра зум ным го ра дзе» пра ду-
гле джа ны пры яры тэт ныя ад но сі ны да 
ўсіх ві даў гра мад ска га транс пар ту ў па-
раў на нні з ін ды ві ду аль ным. Каб па са-
жы ры ад да ва лі пе ра ва гу га рад скім аў-
то бу сам і тра лей бу сам, трэ ба вы дзя ляць 
для іх асоб ныя па ло сы. І гэ та ра бо та ўжо 
рас па ча тая. У пер шую чар гу гра мад скі 
транс парт атры мае сваю па ла су па ву лі-
цы Мас коў скай, буль ва ры Кас ма на ўтаў, 
пра спек це Ма шэ ра ва, ву лі цах Луц кай і 
Пі я нер скай. На мно гіх пры пын ках сё ле-
та ў нас з' яві лі ся элект рон ныя таб ло, дзе 
ад соч ва ец ца рух транс пар ту ў рэ жы ме 
рэ аль на га ча су. Так са ма дзей ні чае сіс-

тэ ма апла ты элект рон на га бі ле та це раз 
пра гра му ў смарт фо не.

Пад час аб мер ка ван ня ка за лі так са ма 
аб перс пек ты вах рэй ка ва га транс пар ту. 
Трам ва яў у Брэс це ня ма, але сет ка чы гу-
нач ных пу цей, якія не вы ка рыс тоў ва юц-
ца, у го ра дзе ёсць. На дум ку ар хі тэк та-
раў, мож на ства рыць да дат ко выя вет кі 
рэ ек і раз ві ваць рэй ка вы транс парт. Гэ та 
тэ ма ў кры ху не ча ка ным ра кур се ня даў-
на ўзнік ла пры аб мер ка ван ні кан цэп цыі 
вы ка ры стан ня ста ро га аў та вак за ла. Але 
пра яе кры ху паз ней.

ВЕ ЛА ДА РОЖ КІ
Асаб лі вы раз дзел на шля ху да «Ра-

зум на га го ра да» — раз віц цё роварнага 
ру ху. У рам ках кан цэп цыі Symbo Cіty 
бы ла агу ча ная ідэя да зво ліць на па-
гран пе ра хо дзе «Брэст» пе ра ся каць 
мя жу на ро ва ры для ства рэн ня тран зіт-
на га ве ла марш ру ту «Еў ра ве ла-2». Але 
да за меж ных па ез дак на двух ко ла вым 
транс пар це па куль яшчэ шлях не бліз кі. 
А вось для раз віц ця ве ла сі пед на га ру ху 
ў го ра дзе зроб ле на шмат.

Роў на год та му на ву лі цы 17-га Ве-
рас ня з' яві ла ся но вая ве ла да рож ка. 
І зра бі лі яе не на тра ту а ры, як бы ло 
ра ней, а на пра ез най част цы. Пе рад 
гэ тым на ву лі цы па мя ня лі ас фаль та-
вае па крыц цё. Спе цы я ліс ты кам па ніі 
«СТіМ», якія вы кон ва лі ра бо ту па на ня-
сен ні раз дзя ляль най лі ніі, вы ка рыс та лі 
таў ста слой ную ды на міч ную раз мет ку. 

Яна вы дае гул і віб ра цыю пры на ез дзе 
ко лам, што ка рыс на як кі роў цам, так 
і ве ла сі пе дыс там, якія не бу дуць за-
яз джаць да лей ад на го мет ра ад краю 
пра ез най част кі, як па тра бу юць ПДР. 
А кроп ка вы від на ня сен ня па крыц ця 
мае ўлас ці васць дрэ на жу віль га ці і 
свят ло ад бі ван ня.

Ды рэк тар па бяс пе цы да рож на га 
ру ху і транс парт най ма біль нас ці ТАА 
«СТіМ» Сяр гей ТА ЛА ТАЙ за ўва жыў, 
што для сур' ёз на га штурш ка ў пла не 
раз віц ця ве ла сі пед на га ру ху па він на 
раз ві вац ца інф ра струк ту ра: «Трэ ба, 
каб ро вар стаў зруч ным транс пар там 
на кож ны дзень. Вя до ма, па трэб ныя і 
асоб ныя ве ла марш ру ты, якія бу дуць 
ці ка выя ту рыс там, але ж важ ней шая 
сён ня на яў насць па слуг ве ла шэ рын гу, 
ка лі ро вар мо жа ўзяць кож ны ах вот ны 
і да ехаць у лю бы па трэб ны пункт».

ВЕ ЛА ШЭ РЫНГ
І вось доў га ча ка ны ве ла шэ рынг у 

Брэс це. Кам па нія Kolobіke пры вез ла 
ў наш го рад пер шыя сто ро ва раў. Ці-
ка ва, што да гэ та га на зва ная кам па нія 
пра ца ва ла толь кі ў Мін ску, а з аб лас-
ных цэнт раў пер шым вы бра ла для су-

пра цоў ніц тва го рад над Бу гам. Свое-
асаб лі вы за езд-прэ зен та цыя ад бы ла ся 
1 каст рыч ні ка. І ця пер жоў тыя ро ва ры 
мож на ба чыць ка ля Ля до ва га па ла ца, 
за Коб рын скім мос там, по бач з ганд лё-
вы мі цэнт ра мі. Асаб лі васць у тым, што 
па кі даць байк мож на ў лю бым мес цы. 
З да па мо гай сіс тэ мы GPS гас па дар заў-
сё ды ба чыць, дзе зна хо дзіц ца ве ла ма-
шы на.

Па куль узяць у ча со вае ка ры стан не 
ро вар мож на ў ча ты рох пунк тах го ра-
да: ка ля ўва хо да ў га рад скі сад, по бач 
з бу дын кам ад мі ніст ра цыі Мас коў ска-
га ра ё на, ка ля га лоў на га кор пу са БрДУ 
імя А. С. Пуш кі на, по бач з су пер мар-
ке там «Мікс». Кошт арэн ды скла дае 
50 ка пе ек за 15 хві лін, за га дзі ну трэ ба 
за пла ціць 2 руб лі. Каб ска рыс тац ца па-
слу гай, трэ ба спам па ваць на ма біль ны 
тэ ле фон пра гра му Kolobіke, знай сці і 
за бра ні ра ваць ро вар, кож ны з якіх мае 
свой ну мар. Да лей трэ ба ўка заць свае 
проз ві шча і імя, пры вя заць пла цеж ную 
карт ку. Вам да шлюць смс. За ста нец ца 
ска ні ра ваць код, за мок ад кры ец ца, і 
мож на ехаць. А даб ра ўшы ся да мес ца, 
не аб ход на за крыць ры ча жок-за мок і 
па ста віць ро вар.

Ад ным з пер шых апра ба ваў но вы 
від транс пар ту стар шы ня Брэсц ка га 
гар вы кан ка ма Аляк сандр РА ГА ЧУК. 
Ён ска заў, што не ўза ба ве го рад атры-
мае знач на больш ро ва раў, і яны бу-
дуць бе ла-сі ні мі пад ко лер гер ба і фла га 
Брэс та.

ПЛЯ ЦОЎ КА, 
АД КРЫ ТАЯ ДЛЯ ІДЭЙ

Пад час аб мер ка ван ня кан цэп цыі 
за бу до вы і вы ка ры стан ня ста ро га аў-
та вак за ла кі раў нік го ра да рас ка заў, 
што спя шац ца не вар та, ле пей дзе сяць 
ра зоў па ды сці да гэ тай тэ мы, каб вы-
пра ца ваць ад ну най леп шую пра па но ву. 
І з мэ рам нель га не па га дзіц ца, бо ўсе 
ха це лі б, каб вы зва ле ная пло шча і не-
ма лы бу ды нак як най лепш па слу жы-
лі го ра ду і га ра джа нам. А на кон курс 
пра ек таў рэ кан струк цыі квар та ла ў ме-
жах ву ліц Міц ке ві ча, Кар бы ша ва, Пуш-
кін скай і Куй бы ша ва свае пра па но вы 
да сла лі 11 ка ман даў ар хі тэк та раў, і не 
толь кі з Бе ла ру сі. Пры гэ тым, ад на з кан-
цэп цый, на прык лад, пра па нуе ці ка вы 
спо саб вы ка ры стан ня рэй ка вых пу цей. 
Па іх на дзень бу дуць вы яз джаць ганд-
лё выя па віль ё ны на пло шчу, а ве ча рам 
вяр тац ца ў ан гар-дэ по. А пло шча тым 
ча сам ста не мес цам для гу лян няў і ма-
са вых ме ра пры ем стваў. Але для гэ та га 
аў та вак зал па трэб на знес ці.

Аў та ры ад на го з пра ек таў пра па-
ну юць над ад ным з бу дын каў ва ўка-
за ным квар та ле ўзвес ці да дат ко вы 
па верх для ага ро да, па ста віць там 
цяп лі цы з па мі до ра мі і агур ка мі. Што 
ж, ця пер гэ та мод на. Ці ка вая пра па-
но ва па сту пі ла і ад брас таў чан, якія 
пра цу юць на дац кае ар хі тэк тур нае 
бю ро. Яны ба чаць гэ ты квар тал свое-
асаб лі вым пар кам, у якім зной дзец ца 
мес ца ганд лё вым ра дам і ам фі тэ ат ру. 
Хут ка ўсе 11 прад стаў ле ных кан цэп-
цый бу дуць апуб лі ка ва ныя на сай це 
гар вы кан ка ма, каб кож ны мог азна ё-
міц ца і вы ка заць сваё мер ка ван не. На 
го ра да бу даў ні чым са ве це ма юць на-
мер улі чыць за ўва гі і пра па но вы га ра-
джан. Вы ні кі па ся джэн ня зноў бу дуць 
вы кла дзе ны ў ін тэр нэт, каб атры маць 
зва рот ную су вязь ад жы ха роў. Та кім 
чы нам, «Ра зум ны го рад» пра па ну ец ца 
ства раць усім ра зам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПРА ЕК ТЫ І РА ШЭН НІ

SYMBІO CІTY — ГО РАД 
РА ЗУМ НЫ, ЗЯ ЛЁ НЫ, 
КАМ ФОРТ НЫ
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Пры яры тэт 
ро ва рам 

і гра мад ска му 
транс пар ту, 
квар таль ная 

за бу до ва, 
га рад скія ага ро ды — 

у су час ным 
і бу ду чым Брэс та


