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Згод на з гла баль ным па рад кам устой-

лі ва га раз віц ця кра і ны, пра ду гле джа на 

не аб ход насць зра біць га ра ды і на се-

ле ныя пунк ты ад кры ты мі, бяс печ ны-

мі і жыц це ўстой лі вы мі. На да сяг нен не 

гэ тай мэ ты на кі ра ва ны пра ект, які фі-

нан су ец ца Гла баль ным эка ла гіч ным 

фон дам і рэа лі зу ец ца ў парт нёр стве 

з Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ сур-

 саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

ў 2016—2021 га дах. 

Ад ным з га лоў ных кам па не нтаў пра ек та 

«зя лё ных» га ра доў з'яў ля ец ца рэа лі за цыя 

пі лот ных іні цы я тыў па ўстой лі вым га рад скім 

транс пар це ў По лац ку і На ва по лац ку і ме-

ра пры ем стваў па па вы шэн ні энер га эфек-

тыў нас ці ў На ва груд ку. Ча ка ец ца, што іх 

вы ні кам ста не су куп нае пра мое ска ра чэн не

вы кі даў СО
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 на 91,1 ты ся чы тон за га ды 

пра ек та.

Не прос та ма ра
На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня эка ла-

гіч най па лі ты кі, між на род на га су пра цоў-

ніц тва і на ву кі Мі ніс тэр ства пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

На тал ля ЖАР КІ НА ад зна чы ла, што зя лё ны 

го рад па ві нен ста біль на за да валь няць па-

трэб нас ці не каль кіх па ка лен няў. Ён па ві нен 

ра біць свой важ кі ўклад у эка но мі ку і пры 

гэ тым ска ра чаць вы кі ды пар ні ко вых га заў.

Гэ та асаб лі ва ак ту аль на ва ўмо вах, ка лі 

70 % на сель ніц тва кра і ны пра жы вае ме на-

ві та ў га ра дах, пе ра важ на — з коль кас цю 

100 ты сяч і больш ча ла век.

Та му ў нас рас пра цоў ва ец ца ін тэ гра ва ны 

па ды ход, на кі ра ва ны на па вы шэн не ўстой-

лі вас ці на се ле ных пунк таў за кошт энер га-

збе ра жэн ня, раз віц ця транс пар ту і га рад ской 

ма біль нас ці. Ажыц цяў ля юц ца і ін шыя ме-

ры, якія вы гад ныя для эка но мі кі, ка рыс ныя 

для на ва коль на га ася род дзя і па ляп ша юць 

якасць жыц ця лю дзей. «Зя лё ныя» га ра ды — 

гэ та ўжо не ма ра, а рэ аль насць. Але нас 

ча кае яшчэ вель мі шмат пра цы, у тым лі ку 

па ка рэк ці роў цы за ка на даў ства, ка а пе ра цыі 

на ма ган няў ор га наў ула ды, гра мад скас ці, 

на сель ніц тва», — за ўва жы ла На тал ля Жар-

кі на ў прэс-цэнт ры Бел ТА.

Праб ле ма з па вет рам і не толь кі
«За кошт удас ка на лен ня га рад ско га 

транс пар ту і раз віц ця ве ла ру ху мяр ку ец-

ца ска ра ціць вы кі ды вуг ля кіс ла га га зу на 

77,8 ты ся чы тон, ас тат няе — за кошт энер-

га эфек тыў ных ме ра пры ем стваў», — па дзя-

лі ла ся кі раў нік пра ек та Іры на УСА ВА.

На ва по лацк, як вя до ма, ха рак та ры зу ец-

ца не са мы мі леп шы мі па каз чы ка мі чыс ці ні 

па вет ра. «Паў плы ваць на сі ту а цыю з да па-

мо гай пра ек та мы мо жам толь кі ў рам ках 

транс парт на га кам па не нта. Умеш вац ца ў 

пла ны ра бо ты прад пры ем стваў «Наф тан» 

і «Па лі мір» мы не мо жам. Але яны так са ма 

шмат ча го ро бяць, каб ска ра ціць вы кі ды за-

брудж валь ных рэ чы ваў у ат мас фе ру. Акра мя 

та го, спе цы яль нае да сле да ван не, пра ве дзе-

нае пад эгі дай Мінп ры ро ды, па ка за ла, што 

ма біль ныя кры ні цы з'яў ля юц ца асноў ным 

за брудж валь ным фак та рам у На ва по лац ку», — 

да да ла кі раў нік пра ек та ПРА АН.

Рас пра цу юць так са ма ві зу аль ныя кар ты, 

з да па мо гай якіх у тым лі ку мож на бу дзе 

аца ніць ска ра чэн не вы кі даў за брудж валь ных 

рэ чы ваў у ат мас фе ру ў вы ні ку рэа лі за цыі 

іні цы я тыў.

Ад тэ о рыі да прак ты кі
«Сё ле та мы больш ра бі лі ўпор на тэ а рэ-

тыч ны блок пра ек та. Та му што па ды хо ды ў 

фар мі ра ван ні га рад скіх тэ ры то рый — гэ та 

ас но ва. Экс пер ты пра ана лі за ва лі іс ну ю чыя 

су свет ныя прак ты кі і рас пра ца ва лі рэ ка мен-

да цыі на на цы я наль ным уз роў ні. Пад рых та-

ва лі ана лі тыч ныя агля ды, якія ўклю ча юць 

паш пар ты, про фі лі і звест кі аб ста не пі лот-

ных га ра доў па дзе ся ці асноў ных кам па не-

нтах. Для ўсіх трох на се ле ных пунк таў рас-

пра ца ва ны і пла ны зя лё на га го ра да бу даў-

ніц тва — па кро ка выя стра тэ гіі па да сяг нен ні 

жа да на га ста ну го ра да.

Ство ра ны ка ар ды на цый ныя гру пы па 

рэа лі за цыі пра ек та. Шмат ува гі ад да ва ла-

ся ўклю чэн ню на сель ніц тва ў аб мер ка ван не 

іні цы я тыў. Пра ве дзе на апы тан не для вы яў-

лен ня праб лем, на якія ўка за лі са мі жы ха ры. 

Ця пер мы пе ра хо дзім да прак тыч най част кі і 

ма ні то рын гу, які да зво ліць па кож ным за пла-

на ва ным ме ра пры ем стве ад ка заць на шэ раг 

пы тан няў: што гэ та дасць го ра ду, коль кі бу-

дзе каш та ваць, як да зво ліць зні зіць вы кі ды 

СО
2
 і на коль кі ра шэн не ўпіс ва ец ца ў рам кі 

на цы я наль на га за ка на даў ства. Важ ным мо-

ман там ста не і вы зна чэн не кры ніц фі нан са-

ван ня», — ад зна чы ла Іры на Уса ва.

Акра мя та го, за вер ша на рас пра цоў ка

тэх ні ка-эка на міч ных аб грун та ван няў, што

да па мо гуць зра зу мець, якія тэх на ло гіі мож-

 на ўжы ваць у пі лот ных га ра дах для боль ша-

га эфек ту. Пад рых та ва на се рыя ад кры тых 

кар та гра фіч ных ма тэ ры я лаў — яна ўклю чае

звесткі па ста не жыл лё ва га фон ду, якас ці 

за бу до вы, раз мер ка ван ні шчыль нас ці на-

сель ніц тва, зя лё ных тэ ры то рый, да ступ нас ці 

пры пын каў гра мад ска га транс пар ту і ін шых 

аб' ек таў га рад ской інф ра струк ту ры. Уся го 

пад рых та ва на 20 элект рон ных кар т для 

кож на га пі лот на га го ра да, раз мяс ціць якія 

пла ну ец ца ў ад кры тым до сту пе.

Ве ла да рож ка па між га ра да мі
Згод на з пра ек там у По лац ку і На ва по-

лац ку зроб ле ны ак цэнт на га рад скую ма біль-

насць. Там ужо за вяр ша ец ца пад рых тоў ка 

тэх ніч на га за дан ня і хут ка бу дзе пра ве дзе ны 

тэн дар на ства рэн не пра ект на-каш та рыс най 

да ку мен та цыі па бу даў ніц тве ве ла да рож кі, 

якая звя жа два га ра ды. Да гэ та га бы лі раз-

гле джа ны роз ныя ва ры ян ты марш ру таў, у 

вы ні ку вы бра ны ап ты маль ны, які пра ля гае 

праз вёс ку Экі мань.

Мяр ку ец ца да дат ко ва раз ві ваць ве ла-

сі пед ную сет ку гэ тых га ра доў. Па трэб ныя 

но выя ве ла да рож кі, ве ла пар коў кі, ве ла -

ка фэ, ра монт ныя май стэр ні і пунк ты пра ка ту. 

Так са ма пра ек там за пла на ва ны за ме на пры-

пын каў гра мад ска га транс пар ту і ўста ноў ка 

ін фар ма цый ных таб ло. Не аб ход на ства рыць 

роў ныя ўмо вы пе ра мя шчэн ня для ўсіх га-

рад скіх жы ха роў, у тым лі ку для са цы яль-

на ўраз лі вых груп і лю дзей з ін ва лід нас цю. 

І ўпер шы ню для двух га ра доў у Бе ла ру сі 

рас пра цоў ва ец ца адзі ны план устой лі вай 

га рад ской ма біль нас ці. Гэ тым зай ма ец ца 

ка ар ды на цый ная гру па. План да зво ліць 

По лац ку і На ва по лац ку су мес на вы ра шаць 

рэ гі я наль ныя праб ле мы за па тра ба ва нас ці 

гра мад ска га транс пар ту, пе ра гру жа нас ці 

да рог з-за праз мер на га вы ка ры стан ня аса-

біс тых аў та ма бі ляў.

Хіт рае асвят лен не і «ра зум ны» дом
Па пра ек це ў На ва град ку бу дзе пра ве-

дзе на за ме на не эфек тыў ных ліх та роў «ра-

зум ны мі» свят ло ды ёд ны мі свя ціль ня мі і 

ўка ра нен не сіс тэ мы ін тэ ле кту аль на га ўлі ку 

энер га рэ сур саў на аб' ек тах жы ло га фон ду. 

Сіс тэ мы кант ро лю ву ліч на га асвят лен ня ўліч-

ва юць на яў насць або ад сут насць лю дзей і 

транс пар ту, мя ня юць асвет ле насць у роз ны 

час су так, тым са мым эка но мя чы элект ра-

энер гію і гро шы.

Да та го ж Іры на Уса ва ад зна чы ла, што 

На ва груд скі гар вы кан кам уз гад ніў пі лот ны 

энер га эфек тыў ны дом, які кі ру ец ца та ва-

рыст вам улас ні каў. У ім пла ну ец ца ўста ля-

ваць ра зум ныя лі чыль ні кі, але гэ та яшчэ трэ-

ба ўзгад ніць з усі мі жы ха ра мі, з які мі бу дзе 

пра ве дзе на ад па вед ная ін фар ма цый ная і 

аду ка цый ная ра бо та.

Сяр гей КУР КАЧ.

І СТА НЕ НАШ ГО РАД БОЛЬШ ЧЫС ТЫМ
Рэа лі за цыя трох іні цы я тыў пра ек та ПРА АН па зя лё ным го ра да бу даў ніц тве знач на ска ро ціць вы кі ды СО2


