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Мес цам пра вя дзен ня XV Рэс пуб-

лі кан ска га эка ла гіч на га фо ру му 

На ва гру дак быў абра ны не вы-

пад ко ва. Гэ ты ста ра жыт ны го рад 

па спя хо ва асвой вае су час ныя 

«зя лё ныя» тэх на ло гіі. Ме на ві та 

тут дзей ні чае са мы вя лі кі вет ра-

парк Бе ла ру сі, які скла да ец ца з 

20 вет ра э нер ге тыч ных уста но вак. 

З 2013 го да На ва гру дак з'яў ля ец ца 

бо кам «Па гад нен ня мэ раў».

Го рад для лю дзей
На па лях эка ла гіч на га фо ру му мяс-

цо выя ўла ды дзя лі лі ся сва ім во пы там 

ра бо ты, на кі ра ва най на да сяг нен не 

Мэт устой лі ва га раз віц ця і вы ка нан ня 

на цы я наль ных аба вя за цель стваў па 

Па рыж скай да мо ве. На ва гру дак па ста-

віў пе рад са бой ам бі цый ную за да чу — 

стаць мес цам кам форт на га жыц ця для 

га ра джан і гас цей. Пры рас пра цоў цы 

мяс цо вых пра грам раз віц ця га рад скія 

ўла ды ўліч ва юць мер ка ван не жы ха роў 

На ва груд ка. З гэ тай мэ тай пра во дзі лі ся 

апы тан ні на сель ніц тва аб кам форт нас ці 

го ра да, яго ра ё наў і два ро вых тэ ры то-

рый. У асноў ным лю дзі па зі тыў на аца ні-

лі га рад ское ася род дзе, але і аба зна чы-

лі ня вы ра ша ныя праб ле мы. Атры ма ная 

«зва рот ная су вязь» ад на сель ніц тва вы-

ка рыс тоў ва ец ца га рад ской ад мі ніст ра-

цы яй пры рас пра цоў цы пла на зя лё на га 

го ра да бу даў ніц тва.

«Зя лё ная» — зна чыць 
эка на міч на вы гад ная

Стра тэ гіч на важ нае па няц це для 

На ва груд ка —— «зя лё ная эка но мі ка». 

У го ра дзе рас пра ца ва ны «План дзе ян-

няў па ўстой лі вым энер ге тыч ным раз віц-

ці», з асноў ным ак цэн там на ска ра чэн -

не энер га спа жы ван ня, вы кі даў СО
2
. 

У пры ват нас ці, го рад узяў аба вя за цель-

ства да 2020 го да зні зіць вы кі ды на 

25 тыс. тон.

«Энер га эфек тыў нае асвят лен не, 

вет ра ге не ра та ры, стан цыі со неч ных 

ба та рэй, цеп ла аб мен ні кі, уты лі за цыя 

ад хо даў, пад трым ка эка ту рыз му — усе 

гэ тыя па няц ці ўжо ста лі для На ва груд-

ка рэ аль нас цю. Го рад імк нец ца вы ка-

рыс тоў ваць усе маг чы мыя кры ні цы для 

ўка ра нен ня іна ва цый, каб ру хац ца да 

«ра зум на га» і «зя лё на га» го ра да, — 

ска за ла пер шы на мес нік стар шы ні На-

ва груд ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка-

мі тэ та Але на СЯ ЛЕ ВІЧ. — Па вы ні ках 

ра бо ты па «Па гад нен ні мэ раў», зні жэн не 

вы кі даў вуг ля кіс ла га га зу ад пра ве дзе-

ных ме ра пры ем стваў за мі ну лы пе ры яд 

скла ла больш за 46 тыс. тон».

У го ра дзе і На ва груд скім ра ё не рэа-

лі за ва ны шэ раг іні цы я тыў, на кі ра ва ных 

на энер га збе ра жэн не. На прык лад, у дзі-

ця чым са дзе № 10 уста ноў ле ны со неч-

ныя ва ку ум ныя ка лек та ры для па да грэ-

ву ва ды ў ба сей не, які ў та кім вы гля дзе 

функ цы я нуе з 2014 го да. Эка на міч ны 

эфект ад іна ва цыі скла дае 1350 до ла-

раў ЗША. У га рад скім па сёл ку Люб ча 

за мя ні лі 150 звы чай ных свя ціль ні каў на 

энер га эфек тыў ныя. Там жа на скры жа-

ван нях да рог уста ноў ле ны свя ціль ні кі з

аў та ном ны мі кры ні ца мі энер гіі — со-

 неч ны мі ба та рэ я мі і на за па шваль ні ка мі 

энер гіі. Эка на міч ны эфект — зні жэн не 

энер га спа жы ван ня ў 1,5 ра за, а асвет-

ле насць ву ліц па вя лі чы ла ся ў два ра зы. 

На гэ ты пра ект быў вы дзе ле ны ма лы

грант ПРААН ГЭФ. Агуль ны кошт пра ек-

та — 84 ты ся чы до ла раў ЗША з улі кам 

су фі нан са ван ня.

Прак тыч на з лю бо га пунк ту го ра да 

бач ныя вет ра ге не ра та ры. Гэ тыя ўста-

ноў кі на ле жаць роз ным улас ні кам, у 

тым лі ку пры ват ным кам па ні ям, і ра зам 

яны зда бы ва юць «зя лё ную» энер гію. 

На На ва груд чы не за ся ро джа ны 31 % 

усёй вет ра э нер ге ты кі, што вы раб ля ец-

ца ў на шай кра і не. У 2018 го дзе быў 

рэа лі за ва ны пра ект ЕС «Зя лё ная эка-

но мі ка» — бу даў ніц тва вет ра ге не ра-

тар най уста ноў кі ма гут нас цю 2,5 МВт, 

фі нан са ван не Еў ра са ю за скла ла 

4,3 млн еў ра.

Так са ма ў рэ гі ё не дзей ні чае ад на 

со неч ная стан цыя ма гут нас цю 1,25 МВт. 

Су мар ная ма гут насць «зя лё най» энер-

ге ты кі за раз скла дае 33,3 МВт. Энер гія 

сон ца вы ка рыс тоў ва ец ца, на прык лад, 

для за бес пя чэн ня га ра ча га во да за-

бес пя чэн ня цэнт раль най ра ён най 

баль ні цы.

Дру гас ную сы ра ві ну —
на пе ра пра цоў ку

У 2016 го дзе ў го ра дзе пачала 

дзе йнічаць стан цыя па сар та ван ні цвёр-

дых ка му наль ных ад хо даў, пра ект ная 

ма гут насць якой скла дае да 5000 тон у 

год. Вар та пад крэс ліць, што гэ ты аб' ект 

быў па бу да ва ны на ўлас ныя срод кі го-

ра да, а на на быц цё част кі аб ста ля ван ня 

бы ло пры цяг ну та фі нан са ван не ў па ме-

ры 37 ты сяч до ла раў ЗША з бо ку Апе-

ра та ра дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў. На сар та валь най стан цыі ство ра на 

15 но вых ра бо чых мес цаў.

У На ва груд ку аб ста ля ва ны кан тэй-

нер ныя пля цоў кі для раз дзель на га збо-

ру ад хо даў. Пры гэ тым вель мі важ на, 

што лю дзі ўме юць імі ка рыс тац ца. Іс нуе 

мер ка ван не, што ста рэй шае па ка лен не 

з цяж кас цю пры ста соў ва ец ца да но вых 

пра ві лаў, якія рэ гу лю юць раз дзель ны 

збор смец ця. Дык вось, лі та раль на за 

га дзі ну пра гул кі па го ра дзе да вя ло ся 

ўба чыць пен сі я не ра, які нёс два па ке ты: 

з праз рыс ты мі плас ты ка вы мі бу тэль ка-

мі і са шкля ной та рай. Го рад мае парк 

смец ця во заў, кан тэй не раў, так са ма ва гі 

і прэс, якія за куп ле ны на срод кі Еў ра са ю -

за ў па ме ры 779 ты сяч еў ра.

У го ра дзе на ла джа на сіс тэм ная 

асвет ніц кая ра бо та, та му жы ха ры На-

ва груд ка да во лі пра су ну тыя лю дзі ў пы-

тан ні рас па ра джэн ня дру гас ны мі ма-

тэ ры яль ны мі рэ сур са мі. Для іх не быў 

дзі вам та ра мат, які пры вез лі на вы стаў-

ку фо ру му. Ён пра ца ваў у поў ную сі лу: 

лю дзі нес лі ўсё, што гэ тая ра зум ная ма-

шы на пры ма ла — шкло, плас тык.

Парт нёр ства — 
шлях да пос пе ху

На ва гру дак ак тыў на на ладж вае між-

на род нае су пра цоў ніц тва: да лу чыў ся да 

іні цы я тыў «Па гад нен не мэ раў па клі-

ма це і энер гіі» і «Мэ ры за эка на міч ны 

рост», «Го рад, дру жа люб ны дзе цям».

Ад ра зу пас ля фо ру му на гра мад скія 

слу хан ні ў На ва груд ку быў прад стаў ле-

ны ад ка рэк та ва ны план «зя лё на га» го ра-

да бу даў ніц тва, рас пра ца ва ны су мес на з 

ка ман дай пра ек та ГЭФ — ПРА АН — Мін-

п ры ро ды. Пе рад яго рас пра цоў кай быў 

пра ве дзе ны ана ліз ста ну го ра да па ча ты-

рох кі рун ках: лю дзі, пры ро да, эка но мі ка, 

кі ра ван не з вы ка ры стан нем ін ды ка та раў 

«зя лё на га» го ра да, якія пе ра ся ка юц ца з 

ін ды ка та ра мі Мэт устой лі ва га раз віц ця. 

Рас пра ца ва ны кар ты па шчыль нас ці на-

сель ніц тва, раз мя шчэн ня кры ніц вы кі даў 

СО
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, да ступ нас ці зя лё ных на са джэн няў і 

пры пын каў гра мад ска га транс пар ту і г. д. 

Жы ха ры маюць доступ да гэ ты х кар т у 

рэ жы ме ан лайн.

«Для рэа лі за цыі на шых ідэй вы ка-

рыс тоў ва ем не толь кі бюд жэт ныя рэ-

сур сы, але і пры цяг ва ем пры ват ныя 

ін вес ты цыі, роз ныя ві ды між на род най 

тэх ніч най да па мо гі, — ска за ла Але на 

Ся ле віч. — Мы ўклад ва ем гэ тыя срод-

кі ў аб' ек ты са цы яль най, га рад ской 

інф ра струк ту ры, аду ка цыю, раз віц цё 

ту рыз му — кі рун каў ра бо ты шмат».

У сва ёй дзей нас ці па ўстой лі вым 

раз віц ці го ра да мяс цо выя ўла ды пры-

трым лі ва юц ца трох асноў ных пра ві лаў: 

вы ка рыс тоў ваць іна ва цыі ў раз віц ці і 

ўжо сён ня ра біць тое, пра што ін шыя 

бу дуць ду маць заўт ра; раз ві ваць су-

пра цоў ніц тва з усі мі за ці каў ле ны мі ба-

ка мі і ажыц цяў ляць сіс тэм ны па ды ход 

да раз мер ка ван ня рэ сур саў для ка ар-

ды на цыі і эфек тыў нас ці дзе ян няў. Тут

ство ра ны паш парт тэрытарыяльна-

арыентаванага раз віц ця. Рас пра ца ва ны 

стра тэ гія раз віц ця ад наў ляль ных кры ніц 

энер гіі да 2030 го да, план «зя лё на га» 

го ра да бу даў ніц тва, эка ту рыс тыч ная і 

мар ке тын га вая стра тэ гія для за каз ні-

ка «Сві ця зян скі». Гэ тыя да ку мен ты — 

«да рож ная кар та» для мяс цо вай ула ды, 

якая да зва ляе пад трым лі ваць су вязь 

з на сель ніц твам, ка ар ды на ваць ра бо-

ту сва іх пад раз дзя лен няў, на ладж ваць 

парт нёр скія су вя зі. Па сло вах Але ны 

Ся ле віч, доб ра на ла джа на ўза е ма дзе-

ян не з На ва груд скай ра ён най ін спек-

цы яй пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя.

Пра вя дзен не XV Рэс пуб лі кан ска га 

эка ла гіч на га фо ру му ў На ва груд ку — 

гэ та не толь кі на го да су стрэц ца з ка-

ле га мі і аб мер ка ваць ра бо чыя пы тан ні, 

гэ та і свя та для жы ха роў, якія лю бяць 

свой го рад.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та аў та ра.

XV Рэс пуб лі кан скі эка ла гіч ны фо рум. Вы ні кіXV Рэс пуб лі кан скі эка ла гіч ны фо рум. Вы ні кі

НА ВА ГРУ ДАК — 
МЕС ЦА КАМ ФОРТ НА ГА ЖЫЦ ЦЯ
«Зя лё ная эка но мі ка» — стра тэ гіч на важ нае па няц це для го ра да

Бу ду чы ня Бу ду чы ня 
по бачпо бач

Аб чым га ва ры лі на эка ла гіч ным фо ру ме
На ХV Рэс пуб лі кан скім эка ла гіч ным фо ру ме 

ў На ва груд ку раз гля да лі ся і гла баль ныя, і ла-

каль ныя пы тан ні. Спе цы я ліс ты пры ро да ахоў ных 

служ баў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, кра ін СНД і ін шых 

за меж ных кра ін, прад стаў ні кі ар га ні за цый, прад-

пры ем стваў і гра мад скіх аб' яд нан няў дзя лі лі ся 

на бы тым во пы там у роз ных сфе рах, аб мяр коў-

ва лі но выя тэх на ло гіі і спо са бы іх ука ра нен ня. 

Ка лі па слу хаць вы ступ лен ні мно гіх з іх, ства ра ец ца 

ад чу ван не, што бу ду чы ня на стае ўжо сён ня. Най ноў шыя 

рас пра цоў кі зя лё най энер ге ты кі мож на ўста ля ваць у 

ся бе до ма ўжо за раз, і гэ та да ступ на ся рэд ня му кла су 

на шых жы ха роў. Для тых, хто па куль не га то вы да та кіх 

ра ды каль ных кро каў, мож на прос та энер га эфек тыў на 

ўлад ка ваць свой по быт. Зра зу ме ла, іс нуе цэ лы шэ раг 

праб лем на шля ху зя лё на га пра грэ су: пы тан ні, як і іх 

ра шэн ні, агу чы лі спе цы я ліс ты між на род на га кла са.

Эка ла гіч ныя ра шэн ні
Ула дзі мір РАК, спе цы я ліст Цэнт ра эка ла гіч ных 

ра шэн няў, мно гае рас ка заў аб вы ка ры стан ні ад наў-

ляль ных кры ніц энер гіі і па вы шэн ні энер га эфек тыў-

нас ці ў хат няй гас па дар цы. Мож на па чаць з ма ло га. 

Асвят лен не не аб ход на зра біць эка ном ным. Сён ня гэ та 

прос та: на быць лям пы лю бо га ты пу (на паль ван ня, лю-

мі нес цэнт ныя, свят ло ды ёд ныя) мож на ў лю бой кра ме 

пра мыс ло вых ці гас па дар чых та ва раў. Так са ма мож на 

за мя ніць або звяр нуць ува гу пры куп лі на ін дук цый ную 

плі ту за мест са ста рэ лай элект ра плі ты.

А ўста ноў ка аэ ра та ра на змя шаль ні кі, так са ма як і 

ўста ноў ка ад на ры чаж ных змя шаль ні каў, бу дзе ак тыў на 

спры яць во да збе ра жэн ню. Уста ноў ка рэ сур саз бе ра-

галь на га сан тэх ніч на га аб ста ля ван ня не бу дзе да ра гой, 

але да зво ліць знач на сэ ка но міць на спажы ван ні ва ды.

Цеп ла спа жы ван не ў да мах і ква тэ рах мож на і трэ ба 

зні жаць. Гэ та да зво ляць зра біць ня хіт рыя ма ні пу ля цыі 

з эк ра нам на ба та рэі.

Што да ты чыц ца ўка ра нен ня цеп ла вых пом паў і ге-

лія ка лек та ра, як і на быц ця сіс тэ мы со неч най ге не ра-

цыі, то ў на шай кра і не пра па ну юць іх уста ноў ку «пад 

ключ». Зра зу ме ла, гэ та ня тан ныя па слу гі, але яны ўжо 

за па тра ба ва ныя і зай ма юць сваю ні шу на рын ку.

Праб ле ма / Ра шэн не
Ве ра СЫ СО Е ВА, на цы я наль ны кан суль тант па 

зя лё ным го ра да бу даў ніц тве, сцвяр джае, што раз віц-

цё ма лых га ра доў — не ад' ем ная част ка дзяр жаў най 

рэ гі я наль най па лі ты кі:

— Не іс нуе ўні вер саль на га па ды хо ду да раз віц ця 

ма лых га ра доў. Мы па він ны са мі пры ду маць, як рас-

крыць тэ ры та ры яль ны па тэн цы ял у га рад скіх стра тэ гі-

ях пра сто ра ва га раз віц ця. Пры гэ тым трэ ба аба вяз ко-

ва за дзей ні чаць па тэн цы ял га рад ской су поль нас ці.

Спе цы я ліст ад зна чае, што ў на шай кра і не іс нуе 

тэх на ла гіч ная ад ста ласць і знач ны знос аб ста ля ван ня, 

бес пра цоўе, ніз кія да хо ды. Ус клад няе сі ту а цыю ад ток 

пра ца здоль на га на сель ніц тва і аду ка ва ных кад раў у 

вя лі кія га ра ды. У ма лых і ся рэд ніх га ра дах час та су-

стра ка ец ца ніз кі ўзро вень транс парт на га аб слу гоў-

ван ня і сла бая да ступ насць тэ ры то рый, ад сут насць 

якас на га жыл ля.

— Дэ фі цыт мяс цо ва га бюд жэ ту і не да стат ко вая 

ін вес ты цый ная пры ваб насць пра ек таў па транс фар ма-

цыі за бу до вы пе ра шка джа юць раз віц цю са цы яль най 

і ін жы нер на-транс парт най інф ра струк ту ры. Акра мя 

та го, пра ек ты, якія за ле жаць ад дзяр жаў ных срод каў, 

у пе ры я ды эка но міі па ку ту юць больш за ўсё, — ка жа 

Ве ра Сы со е ва.

Спе цы я ліс ты ба чаць вый сце ў пе ра хо дзе да «зя-

лё най» эка но мі кі і ўстой лі ва га ніз ка вуг ля род на га раз-

віц ця. Яны так са ма пра па ну юць ап ты мі за ваць апа рат 

мяс цо ва га кі ра ван ня і аба вяз ко ва вы ка наць ацэн ку 

спе цы фі кі пе ра хо ду да ўстой лі ва га раз віц ця ма лых і 

ся рэд ніх га ра доў мяс цо вым су поль нас цям.

Воль га ПРА ЛЮК.

 Ліч бы свед чаць
Ін дэкс да сяг нен ня гла баль ных Мэт устой лі ва га 

раз віц ця (SDG Іndех) раз ліч ва ец ца для 156 кра ін 

све ту на асно ве 100 па каз чы каў, звя за ных з вы-

ка нан нем Мэт устой лі ва га раз віц ця (МУР). У 2018 

го дзе Бе ла русь за ня ла 23-е мес ца (76 ба лаў са 100) 

і ў цэ лым атры ма ла ад зна ку вы шэй шую за ся рэд-

нюю па рэ гі ё не Ус ход няй Еў ро пы і Цэнт раль най Азіі 

(69,5).

А вось згод на з Дак ла дам-2018, Бе ла русь па-

гор шы ла зай ма ныя па зі цыі ў рэй тын гу ін дэк са эка-

ла гіч най эфек тыў нас ці за апош няе дзе ся ці год дзе з 

34 мес ца да 44-а. Зні жэн не па зі цыі Бе ла ру сі ў боль-

шай сту пе ні вы клі ка на па ве лі чэн нем вы кі даў СО
2
 

(па гар шэн не на 12 па зі цый), ін тэн сіў нас цю вы кі даў 

тэх ніч на га вуг ля ро ду(на 48 па зі цый), ін тэн сіў нас цю 

вы кі даў SО
2
 (на 40 па зі цый), ін тэн сіў нас цю вы кі даў 

NОХ (на 30 па зі цый).


