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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Тры га ды та му гэ ты ра ён па ста віў 
са бе за мэ ту стаць клі ма тыч на 
нейт раль ным му ні цы па лі тэ там. 
Рэ цэпт «стра вы» — су час ныя 
тэх на ло гіі плюс су пра цоў ніц тва 
мяс цо вай ула ды з гра мад скас цю.

У 2014 го дзе Брас лаў скі ра ён 
пад пі саў «Па гад нен не мэ раў па клі-
ма це і энер гіі». З гэ та га ча су тут рэа-
лі зу юц ца роз ныя ме ра пры ем ствы і 
пра ек ты, на кі ра ва ныя на па вы шэн-
не энер га эфек тыў нас ці рэ гі я наль-
най эка но мі кі. Сё ле та за вяр ша ец ца 
адзін з іх — пра ект між на род най 
тэх ніч най да па мо гі «Брас лаў скі ра-
ён — пер шы клі ма тыч на нейт раль-
ны му ні цы па лі тэт у Бе ла ру сі». Ён 
фі нан су ец ца Еў ра пей скім са юзам 
і рэа лі зу ец ца Брас лаў скім рай вы-
кан ка мам, уста но вай «Цэнтр эка-
ла гіч ных ра шэн няў» (ЦЭР) і КУП 
ЖКГ «Брас лаў-ка му наль нік». Што 
атры ма ла ся зра біць за гэ ты час, 
каб на блі зіц ца да жа да най мэ ты?

«Зя лё нае» цяп ло
Рэ кан струк цыя ка цель ні ЦМУ 

(ТМО) КУП ЖКГ «Брас лаў-ка му-
наль нік» ста ла ад ным з асноў ных 
ме ра пры ем стваў пра ек та. Гэ ты аб'-
ект за бяс печ вае цяп лом і га ра чай 
ва дой адзін з мік ра ра ё наў го ра да, 
дзе раз ме шча ны ка ля 30 аб' ек таў, у 
тым лі ку Брас лаў ская цэнт раль ная 
ра ён ная баль ні ца, ад мі ніст ра цый-
ныя бу дын кі і жы лы фонд.

У ме жах пра ек та ў ка цель-
ні прай шла рэ кан струк цыя, бы ло 
за ме не на аб ста ля ван не, уста ноў-
ле ны су час ныя і эфек тыў ныя кат-
лы ма гут нас цю 3,1 і 0,5 МВт, якія 
пра цу юць на дран цы (ад хо дах вы-
твор час ці).

— На рэ кан струк цыю аб' ек та 
бы ло вы дат ка ва на ка ля 2 міль ё на 
руб лёў, — рас ка заў ды рэк тар КУП 
ЖКГ «Брас лаў-ка му наль нік» 
Пётр БЯ ЛУСЬ. — Срод кі вы дзя-
ля лі ся з рэс пуб лі кан ска га і аб лас-
но га бюд жэ таў, а так са ма за кошт 
між на род най тэх ніч най да па мо гі. 
Но выя кат лы ў ста не за бяс пе чыць 
ра бо ту як пад час пі ка вай на груз кі 
ў зі мо вы пе ры яд, так і ле там толь кі 
для па да чы га ра ча га во да за бес пя-
чэн ня.

Рэ кан стру я ва ная ка цель ня да-
па мо жа ра ё ну ска ра ціць вы ка ры-
стан не ім пар та ва на га пры род на га 
га зу і па леп шыць якасць спаль ван-
ня мяс цо вых ві даў па лі ва. Акра мя 
та го, амаль у два ра зы (з 35,1 да 
19,2 то ны ў год) змен шац ца і вы кі-
ды за брудж валь ных рэ чы ваў.

Ліх та ры на со неч ных 
ба та рэ ях

Дзя ку ю чы рэа лі за цыі пра ек та 
ўда ло ся ска ра ціць і энер га спа жы-
ван не ў Брас ла ве за кошт уста ноў кі 
энер га эфек тыў ных свят ло ды ёд ных 
лям паў на дзвюх ву лі цах го ра да. 
А ка ля на бя рэж най во зе ра Дры вя ты, 
дзе зна хо дзіц ца ад но з па пу ляр ных 
мес цаў ад па чын ку, з'я ві лі ся ліх та ры 
на со неч ных ба та рэ ях. Гэ та не вя лі кі 
па пу ля ры за цый ны пра ект, пры све-
ча ны су час ным тэх на ло гі ям.

— На кож ным ліх та ры са свят-
ло ды ёд ны мі лям па мі ўста ля ва-
на со неч ная па нэль ма гут нас цю 
240 ват, — рас каз вае су пра цоў-
нік энер ге тыч най пра гра мы ЦЭР 
Ула дзі мір РАК. — Днём энер гія, 
што вы пра цоў ва юць па нэ лі, пе-
рад аец ца на аку му ля тар, ад яко-
га і пра цу юць лям пы ў цём ны час 
су так. І на ват сне жань ска га сон ца 
ха пае, каб асвят ляць гэ ты ўчас так 
на пра ця гу ўсёй но чы: па нэль да-
стат ко ва вя лі кая, а свят ло ды ёд ныя 
лям пы спа жы ва юць ма ла (ка ля 30 
ват).

Со неч ны ка лек тар 
у дзі ця чым са дзе

З яго да па мо гай уста но ва аду-
ка цыі эка но міць элект рыч насць на 
па да гра ван ні ва ды і ву чыць дзе так 
ас но вам энер га збе ра жэн ня.

Па сло вах ка ар ды на та ра пра-
ек та ад ЦЭР Дзміт рыя БУ РОН-
КІ НА, пра ца ваць на гэ тым аб' ек це 
да вя ло ся шмат, і ў пер шую чар гу 
з-за вя лі кай ад каз нас ці пе рад юны-
мі жы ха ра мі Брас ла ва: аў та ры доў-
га зай ма лі ся пра ект най да ку мен-
та цы яй, энер ге тыч ны мі аў ды та мі, 
аб мяр коў ва лі ўста ноў ку кож на га 
кла па на, вен ты ля.

Па раў наль ныя да ныя за сё лет ні 
і ле таш ні каст рыч нік па каз ва юць: 

сіс тэ ма на гра ван ня ва ды з да па мо-
гай со неч ных ка лек та раў за кры вае 
па ло ву спа жы ван ня элект ра бой ле-
ра. Агуль ная ж эка но мія па він на 
склас ці да 8,9 МВт·г у год.

— Со неч ныя ка лек та ры да зва ля-
юць іс тот на эка но міць: ле там мы не 
ўклю ча лі элект ра во да на гра валь-
ні кі, — ад зна чы ла за гад чык ДУА 
«Яс лі-сад № 1 г. Брас ла ва» Воль га 
ШЫ МУ КО ВІЧ.

Ра зам з уста ноў кай ка лек та раў 
пра хо дзі лі і шмат лі кія за ня ткі з вы-
ха ван ца мі са да і іх баць ка мі. Ця пер 
дзе ці шмат ве да юць пра со неч ную 
і геа тэр ма льную энер гію, а так са-
ма як яны да па ма га юць эка но міць 
пры род ныя рэ сур сы.

Акра мя та го, у ме жах пра ек та 
ўста ля ва лі па су да мы еч ную ма шы ну, 
аб ста ля ван не для эка но міі (змеш-
валь ні кі, аэ ра та ры і г. д.), а ў хут кім 
ча се мо гуць з'я віц ца па ра кан век та-
ма ты і ін шыя пры ла ды для кух ні.

Ту рызм і энер га збе ра жэн не 
ідуць по бач

Па сло вах стар шы ні Брас лаў-
ска га рай вы кан ка ма Аляк санд-
ра БА ДА НІ НА, рэа лі за цыя гэ та га 
і ін шых пра ек таў да зва ля е да сяг-
нуць га лоў най мэ ты: ства рыць кам-
форт нае ася род дзе для жы ха роў 
рэ гі ё на, за ха ваў шы чыс тай мяс цо-
вую пры ро ду. А гэ та маг чы ма праз 
змян шэн не вы кі даў СО2.

— Рэа лі за цыя пра ек та да зво лі ла 
нам гэ та зра біць, і гэ та доб ры прык-
лад для гра мад ства, — пад крэс ліў 
Аляк сандр Ба да нін. — Па па пя рэд-
ніх да ных, у шмат лі кіх ме ра пры ем-
ствах за апош ні час пры ня лі ўдзел 
больш за 4000 жы ха роў ра ё на.

У ме жах пра ек та бы ла так са ма 
рас пра ца ва на Стра тэ гія да сяг нен ня 
клі ма тыч най нейт раль нас ці Брас-
лаў ска га ра ё на, дзе стаў ка ро біц ца 
на ўдас ка на лен не энер ге тыч на га 
сек та ра, ука ра нен не ад наў ляль-
ных кры ніц энер гіі, ак ты ві за цыю 
энер га збе ра жэн ня, раз віц цё ар га-
ніч най сель скай гас па дар кі, ту рыз-
му (у тым лі ку і аг ра эка ту рыз му) 
і ства рэн не ў гэ тых сфе рах но вых 
ра бо чых мес цаў.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

1. Ці лі чы це вы, што за 

не сар та ван не смец ця трэ ба 

ўво дзіць сіс тэ му штра фаў?

 Так, гэ тая ме ра па леп-
шыць эка ло гію ў го ра дзе/
кра і не/све це.
 Не. Ня хай пра гэ та ду-

мае дзяр жа ва.
  Гэ та заў час ная ме ра. 

Ка лі бу дзе ў кож ным два-
ры да стат ко вая коль касць 
кан тэй не раў для сар та ван ня 
смец ця, та ды пра гэ та мож на 
га ва рыць.

2. Ці трэ ба за ах воч ваць 

гра ма дзян за ра за бра нае 

смец це?

 Так, гэ та бу дзе сты му-
ля ваць лю дзей сар та ваць 
смец це.
 Не, гэ та спра ва сум лен-

ня кож на га.
3. Якую сы ра ві ну вы 

звы чай на зда я це і атрым-

лі ва е це за гэ та гро шы?

 Ма ку ла ту ра.
  По лі эты лен, ПЭТ-бу-

тэль кі.
 Шкла та ра.
 Зно ша ныя шы ны.

 Лом чор ных/ка ля ро вых 
ме та лаў.
 Тэкс тыль.
 Бы та вая тэх ні ка.
 Ад пра ца ва ная алі ва.
  Ртут ныя лям пы, ба та-

рэй кі.
4. У якім на се ле ным 

пунк це вы жы вя це?

 Ме га по ліс (ста лі ца, аб-
лас ны го рад).
 Не вя лі кі ра ён ны го рад.
 Па сё лак, аг ра га ра док, 

вёс ка.
5. Уз рост

 15—20 га доў.
 20—30 га доў.
 30—45 га доў.
 45—60 га доў.
 60+.

Наш ін тэр ак тыў ны пра ект з чы та ча мі працягваецца. 
Даведацца, на коль кі мы «экас вя до мыя», 

можна з нашай новай апытанкі

АГУЛЬ НАЯ СПРА ВАТЭХ НА ЛО ГІІ 
ЛЮ БЯЦЬ 
ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫХ

А БА ТА РЭЙ КІ — 
У СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫ КАН ТЭЙ НЕР

Пад во дзім вы ні кі на шай трэ цяй апы тан кі на эка ла гіч ную тэ му
У пер шым пы тан ні мы па пра сі лі чы та чоў ад ка заць, якія ж 

ві ды ад хо даў яны сар ту юць. Боль шасць рэ спан дэн таў раз дзя-
ля юць па пе ру, плас тык, шкло і не бяс печ нае смец це — ба та рэй кі 
і ртут ныя лам пы. Та кіх на збі ра ла ся пры клад на 2/3. Кры ху ме ней 
лю дзей сар ту юць ме тал і ста рыя рэ чы. А двац цаць пра цэн таў 
рэ спан дэн таў зай ма юц ца гэ тым у да чы нен ні да ар га ніч ных ад-
хо даў — тра вы і ста ро га ліс ця.

Піль ныя чы та чы за ўва жаць, што ка лі склас ці гэ тыя ліч бы, 
то атры ма ец ца пе ра вы шэн не ста пра цэн таў. Усё пра віль на: 
спра ва ў тым, што гэ тае пы тан не пра ду гледж ва ла маг чы масць 
не каль кіх ва ры ян таў ад ка зу.

А вось на ступ ны вы нік пры ем на па ра да ваў. Тры чвэр ці рэ-
спан дэн таў ста ра юц ца вы ка рыс тоў ваць чыс тыя па ке ты не каль кі 
ра зоў. Шос тая част ка апы та ных і ўво гу ле ка рыс та ец ца тор ба мі, 
зроб ле ны мі з эка ла гіч на чыс тых ма тэ ры я лаў.

Яшчэ адзін важ ны ас пект — пра віль ная ўты лі за цыя ад пра ца-
ва ных ба та рэ ек. Гэ ты ме та ліч ны цы ліндр змя шчае ў са бе шмат 
цяж кіх і шкод ных ме та лаў, якія за брудж ва юць на ва коль нае ася-
род дзе: сві нец, ні кель, цынк, мар га нец, кад мій. Ад на ба та рэй ка 
мо жа за бру дзіць да двац ца ці квад рат ных мет раў тэ ры то рыі!

Не каль кі га доў та му ў ганд лё вых пунк тах па ча лі з'яў ляц ца 
спе цы яль ныя кан тэй не ры, у якія мож на вы кі нуць не ра бо чыя 
ба та рэй кі. І гэ та пры нес ла свае вы ні кі: тры чвэр ці ўдзель ні каў 
апы тан ня вы бі ра юць ме на ві та та кі шлях па збаў лен ня ад не-
бяс печ на га смец ця. А 8 % апы та ных ста ра юц ца ка рыс тац ца 
аку му ля та ра мі, якія мож на пе ра за ра дзіць дзя сят кі ра зоў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Як Брас лаў стаў 
без вуг ля род най 

ста лі цай 
Бе ла ру сі?

Скарыстайцеся сваім смартфонам, 
каб адсканаваць QR-код 
і прыняць удзел у апытанцы.


