
КРО КІ ДА ЭКА ЛО ГІІ 18 кастрычніка 2019 г. 15

23

На ва гру дак ужо даў но 
і мэ та на кі ра ва на ру ха ец ца 
ў на прам ку ўстой лі ва га 
раз віц ця. Ён дру гім у на шай 
кра і не пас ля По лац ка пад пі саў 
доб ра ах вот ную іні цы я ты ву 
«Па гад нен не мэ раў» 
і аба вя заў ся да 2020 го да 
ска ра ціць вы кі ды вуг ля кіс ла га 
га зу на 25 ты сяч тон, зра біў шы 
стаў ку на энер га збе ра жэн не.

Вы ка наць гэ тыя пла ны да па-
мо гуць і пі лот ныя іні цы я ты вы 
ў рам ках пра ек та «Зя лё ныя га-
ра ды». Яны на кі ра ва ныя на па-
вы шэн не энер га эфек тыў нас ці 
жы ло га фон ду і сіс тэ мы вы ка ры-
стан ня ву ліч на га асвят лен ня.

Ліх та ры за паль ва юц ца, 
ка лі гэ та не аб ход на

— Ву ліч ныя ліх та ры ў маш та бах 
усёй Бе ла ру сі спа жы ва юць тую 
коль касць энер гіі, якая па трэб ная 
для элект ра за бес пя чэн ня не каль-
кіх ад мі ніст ра цый ных ра ё наў кра-
і ны, — пры во дзіць ад ну з пры чын 
не аб ход нас ці ўдас ка на лен ня сіс тэ-
мы ву ліч на га асвят лен ня на цыя-
наль ны кан суль тант пра ек та 
«Зя лё ныя га ра ды» па энер га-
эфек тыў нас ці Іван ФІЛЮ ЦІЧ. — 
Ука ра нен не ж су час най свят ла-
тэх ні кі — свят ло ды ёд ных ліх та роў 
з ін тэ ле кту аль най сіс тэ май кі ра-
ван ня — да па ма гае зэка но міць да 
30—40% элект ра энер гіі. Зні жа ю чы 
энер га спа жы ван не, мы ад па вед на 
зні жа ем вы дат кі мяс цо ва га бюд-
жэ ту і ад на ча со ва ска ра ча ем вы-
кі ды пар ні ко вых га заў.

Пад час рэа лі за цыі пра ек та ў 
На ва груд ку ўста на ві лі 400 свят-

ло ды ёд ных ліх та роў і 25 ша фаў 
ін тэ ле кту аль на га кі ра ван ня з 
ву ліч ным асвят лен нем. Сіс тэ ма 
ўліч вае асве ча насць і час су так, 
на яў насць лю дзей і транс пар ту, 
каб уклю чаць і вы клю чаць асвят-
лен не, тым са мым эка но мя чы 
элект ра энер гію і гро шы мяс цо ва-
га бюд жэ ту. Афі цый нае ад крыц-
цё ву ліц з «ра зум ным свят лом» 
ад бы ло ся ў чэр ве ні 2019 го да.

— З ве рас ня мы па ча лі пра во дзіць 
што ме сяч ны ма ні то рынг ра бо ты гэ-
та га свят ло тэх ніч на га аб ста ля ван-
ня, — ка жа экс перт. — І праз год 
змо жам дак лад на ска заць, коль кі 
ка му наль ная гас па дар ка Нава груд-
ка змаг ла cэка но міць кі ла ват-га дзін 
і фі нан са вых рэ сур саў.

Па сло вах Іва на Фі лю ці ча, іні-
цы я ты ву пад тры ма лі як мяс цо выя 
ор га ны ўла ды ў На ва груд ку, На-
ва груд ская ЖКГ, так і га ра джа не. 
Бо, зра зу ме ла, заў сё ды ста ноў ча 
ўспры ма юц ца зме ны, ка лі ву лі цы 
доб ра асвят ля юц ца ў па трэб ны 
час: па вы ша ец ца агуль ная бяс-
пе ка ў го ра дзе, зні жа ец ца коль-
касць траўм і ава рый, ды і го рад 
вы гля дае больш пры го жа.

Ра зум ны ўлік
Дру гі пі лот ны пра ект на кі-

ра ва ны на ўста ноў ку ін ды ві-
ду аль ных пры бо раў улі ку для 
ўсіх ві даў энер га рэ сур саў у двух 
шмат ква тэр ных да мах па ву лі цы 
Кар ска га ў На ва груд ку.

— У кра і не ўзя ты курс на 
цыф ра ві за цыю жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі і ўка ра нен-
не так зва ных смарт-лі чыль ні-
каў для ўлі ку роз ных ві даў рэ-
сур саў. Наш пра ект — адзін з 
пер шых, дзе бу дзе ўка ра не на 
та кая сіс тэ ма, — ад зна чае Іван 
Фі лю ціч.

Пад рых тоў чыя ра бо ты па 
пра ек це па ча лі ся яшчэ ле тась. 
Каб вы зна чыц ца з аб' ек та мі 
ма дэр ні за цыі, экс пер ты пра-
ана лі за ва лі энер га спа жы ван не 
больш за 40 жы лых да моў у 
На ва груд ку, у тым лі ку па ква-
тэр нае. За тым з не каль кіх дзя-
сят каў да моў вы бра лі тры, дзе 
вы ка рыс тоў ва юц ца ўсе ві ды 
рэ сур саў (элект ра- і цеп ла вая 
энер гія, ва да, газ), а так са ма 
ёсць маг чы масць па ста віць 
па ква тэр ныя цеп ла лі чыль ні кі 
(у да мах з га ры зан таль най раз-
вод кай сіс тэ мы ацяп лен ня).

Вя лі кую ра бо ту пра вя лі і з 
мяс цо вым на сель ніц твам — 
вы зна ча лі, на коль кі ці ка вы 
па доб ны пра ект, якія ў іх ёсць 
стра хі ад нос на яго рэа лі за цыі, 
ад каз ва лі на пы тан ні па тэх ніч-
най част цы. У вы ні ку пе ра важ-
ная боль шасць жы ха роў да моў 
пад тры ма ла гэ тыя ра бо ты.

Ця пер рас пра цоў ва ец ца пра-
ект ная да ку мен та цыя, а ўста ноў-
ку ра зум ных лі чыль ні каў пла ну-
ец ца за вяр шыць у 2020 го дзе.

Доб ры во пыт 
па ві нен пе ра да вац ца

Ка ман да пра ек та «Зя лё ныя 
га ра ды», акра мя рэа лі за цыі 
пі лот ных іні цы я тыў, так са ма 

пры кла дае на ма ган ні для ты ра-
жа ван ня гэ та га во пы ту на ўсю 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі.

— Ма дэр ні за цыя ву ліч на га 
асвят лен ня і ўка ра нен не пры бо-
раў улі ку — гэ та якраз тыя на кі-
рун кі, якія мо гуць са дзей ні чаць 
па вы шэн ню энер га эфек тыў нас ці 
і зні жэн ню вы кі даў пар ні ко вых 
га заў ва ўсіх без вы клю чэн ня 
му ні цы па лі тэ тах, ра ё нах, буй-
ных і ся рэд ніх га ра дах Бе ла ру-
сі, — упэў не ны Іван Фі лю ціч.

Сён ня спе цы я ліс ты зай ма юц-
ца рас пра цоў кай тэх ні ка-эка на-
міч ных аб грун та ван няў па ма-
дэр ні за цыі ву ліч на га асвят лен ня 
для ся мі га ра доў Бе ла ру сі, у тым 
лі ку По лац ка і На ва по лац ка.

— Мы імк нём ся не прос та 
рэа лі за ваць інф ра струк тур ныя 
пра ек ты, але і ства рыць та кое 
ася род дзе, якое і пас ля іх за вяр-
шэн ня да зво ліць рэа лі зоў ваць 
па доб ныя іні цы я ты вы з мен шы мі 
вы дат ка мі і боль шай эфек тыў-
нас цю, — ка жа экс перт. — Для 
гэ та га зай ма ем ся ўка ра нен нем 
прын цы паў «зя лё ных» за ку пак 
і аказ ва ем са дзей ні чан не пі лот-
ным га ра дам у пры цяг нен ні роз-
ных кры ніц фі нан са ван ня (ін вес-
та раў) для рэа лі за цыі «зя лё ных» 
пра ек таў.

Пра цу юць экс пер ты і над 
ме та дыч ны мі рэ ка мен да цы-
я мі, якія да зво ляць дак лад на 
ацэнь ваць зні жэн не вы кі даў 
пар ні ко вых га заў ад роз ных 
ме ра пры ем стваў. Яны ля гуць у 
асно ву на цы я наль най па лі ты кі 
ў воб лас ці ма ні то рын га, спра-
ва здач нас ці і ве ры фі ка цыі та кіх 
вы кі даў.

Дзей насць гэ та вель мі 
свое ча со вая. Толь кі ў пер-
шы дзень за крыц ця ста ро-
га мос та па ву лі цы Юбі лей-
най По лацк стаў у проб ках, 
на но вым мос це су тык ну лі-
ся во сем аў та ма бі ляў. Каб 
па збег нуць транс парт на га 
ка лап су, у По лац ку ўка ра-
ня юц ца ме ра пры ем ствы 
па па ве лі чэн ні пры яры тэ ту 
вы ка ры стан ня гра мад ска га 
транс пар ту над аса біс тым. 
Ад но з да сяг нен няў пра ек-
та — ар га ні за цыя кан струк-
цый на вы лу ча най па ла сы 
для гра мад ска га транс пар-
ту. Яна пра хо дзіць па ву-
лі цах Баг да но ві ча, Зы гі на, 
Каст рыч ніц кай да вак за ла і 
па він на да па ма гаць больш 
эфек тыў на пе ра соў вац-
ца па цэнт раль най част цы 
го ра да, тым больш ва ўмо-
вах ра мон ту.

Як рас ка заў на цы я-
наль ны кан суль тант пра-
ек та «Зя лё ныя га ра ды» 
па транс пар це і ўстой лі-
вай ма біль нас ці Па вел 

АСТА ПЕ НЯ, для зруч нас-
ці па са жы раў гра мад ска-
га транс пар ту ў По лац ку і 
На ва по лац ку пла ну ец ца 
ўста на віць элект рон ныя ін-
фар ма цый ныя таб ло, дзе 
ў рэ жы ме рэ аль на га ча су 
бу дзе ад люст роў вац ца ін-
фар ма цыя пра рух гра мад-
ска га транс пар ту, і но выя 
пры пы нач ныя па віль ё ны. 
Мес цы для ўста ноў кі та кіх 
аб' ек таў вы бі ра лі з улі кам 
мер ка ван ня га ра джан.

У рам ках пра ек та так са-
ма за ме няць кант ро ле ры 
на свят ла фо рах на цэнт-
раль ных ву лі цах По лац ка і 
На ва по лац ка. 25 ра зум ных 
пры лад бу дуць сін хра ні за-
вац ца праз спа да рож ні кі, 
а не праз лі ніі су вя зі і GSM, 
як ра ней (та кія тэх на ло-
гіі пры мя ня юц ца ў на шай 
кра і не па куль адзін ка ва).

— Мы бу дзем імк нуц-
ца ска ар ды на ваць свят-
ла фо ры так, каб гэ та бы-
ло зруч на ў пер шую чар гу 
гра мад ска му транс пар ту, 

каб зні зіць яго вы дат кі, 
су па ко іць транс парт ны 
па ток, каб ён ру хаў ся раў-
на мер на, без раз го ну да 
69 км/г, — ад зна чае Па-
вел Аста пе ня. — Ця пер ідзе 
пра цэс пра ек та ван ня. Праз 
пэў ны час пас ля за крыц ця 
мос та мы пра ана лі зу ем, як 
змя ні лі ся га рад скія па то кі, 
каб по тым ад рэ гу ля ваць 
свят ла фо ры пад ак ту аль-
ныя аб ста ві ны.

Го рад — не толь кі для 
аў та ма бі ляў, упэў не ны аў-
та ры пра ек та. Та му ў пі лот-
ных га ра дах пла ну юць ука-
ра ніць іна ва цый ную схе му 
ар га ні за цыі да рож на га 
ру ху, на кі ра ва ную на пра-
соў ван не вы ка ры стан ня 
ўстой лі вых ві даў транс пар-
ту, зні жэн не вы кі даў СО2, 
змян шэн не ава рый нас ці, 
па ляп шэн не ўмоў для ру-
ху гра мад ска га, ве ла сі пед-
на га транс пар ту і пе ша ход-
ных пе ра мя шчэн няў.

Пер шая за да ча — упа-
рад ка ваць пар коў ку ў 
го ра дзе: вы зна чыць кан-
крэт ныя мес цы для ста ян кі 
аў та ма бі ляў, а так са ма не 
да пус каць яе ў не санк цыя-
на ва ных мес цах. На да па-
мо гу спе цы я ліс ты вы клі ка-
юць ар га ні за цыі, якія вы-
кон ва юць фо та фік са цыю 
па ру шэн няў ПДР. У вы ні ку 

па ру шаль ні кам пра віл пар-
коў кі бу дуць пры хо дзіць не 
вір ту аль ныя па пя рэдж ван-
ні, а рэ аль ныя штра фы. Ка-
ме ры пла ну юць уста на віць 
і на па ла се для гра мад ска-
га транс пар ту.

По лацк — адзін з лі да раў 
раз віц ця ве ла ру ху ў кра і не. 
Ме на ві та тут ра ней за ста-
лі цу з'я ві ла ся ве ла па ла са 
на пра ез най част цы. Яна 
да па ма гае ве ла сі пе дыс там 
пе ра мя шчац ца па го ра дзе, 
не пе ра шка джа ю чы ін шым 
удзель ні кам ру ху. У ме жах 
пра ек та пла ну ец ца пра цяг-
нуць гэ ту ра бо ту ў двух га-
ра дах, каб іх жы ха ры ўсё 
час цей у якас ці срод ку пе-
ра соў ван ня вы бі ра лі ве ла-
сі пед. За гэ ты час дзесь ці 

ўжо аб на ві лі ста рыя ве ла-
па ло сы, пры бра лі бар' е ры 
для пе ра мя шчэн ня, дзесь-
ці па бу да ва лі ці бу ду юць 
но выя (на прык лад, на 
ву лі цы Го га ля ў По лац ку і 
на ву лі цы Ма ла дзёж най у 
На ва по лац ку). Каб вы ра-
шыць пы тан не за хоў ван ня 
эка ла гіч ных транс парт ных 
срод каў, у На ва по лац ку 
бу дзе ўста ноў ле на пяць 
ве ла пар ко вак ка ля шмат-
па вяр хо ві каў.

Вы кон ва юц ца і ме ра-
пры ем ствы па за бес пя-
чэн ні бяс пе кі пе ра ез ду 
ве ла сі пе да праз пра ез ную 
част ку, зні жэн ні бар дзю-
раў, удас ка на лен ні ве ла-
да ро жак, якія пра хо дзяць 
па тра ту а рах, для мі ні мі за-

цыі кан флік таў па між ве ла-
сі пе дыс та мі і пе ша хо да мі.

Як рас ка заў Па вел Аста-
пе ня, экс пер ты пра па ну-
юць так са ма змя ніць струк-
ту ры за цыю ву ліц. У но вым 
ва ры ян це яна бу дзе аба-
пі рац ца не на коль касць 
па лос, а на функ цыі, што 
вы кон ва юць ву лі цы, — якія 
ўчаст кі го ра да яны звяз ва-
юць, якія цэнт ры пры цяг-
нен ня лю дзей (уста но вы 
аду ка цыі, ма га зі ны і ін-
шыя) там іс ну юць.

— Сён ня мы і ў ста лі цы 
мо жам на зі раць ча ты рох-
па лос ныя ву лі цы, на якіх 
дзве па ла сы не вы ка рыс-
тоў ва юц ца па пры зна чэн ні, 
та му што за пар ка ва ныя, — 
ка жа экс перт. — Пра ек та-
ван не і бу даў ніц тва та кіх 
ча сам не па трэб ных для 
ру ху аб' ек таў — гэ та пе ра-
рас ход бюд жэт ных срод-
каў на іх бу даў ніц тва і аб-
слу гоў ван не, па вы ша ныя 
хут касць ру ху і ава рый-
насць з-за пар коў кі ка ля 
пе ша ход ных пе ра хо даў. 
Мы лі чым, што не аб ход-
на змя ніць гэ ту сі ту а цыю і 
ўнес ці ка рэк ты вы ў за ка-
на даў ства, у тым лі ку ТКП 
ад нос на струк ту ры за цыі 
ву ліц.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

ЭНЕР ГІЯ РА ЗУМ НА ГА ГО РА ДАЭНЕР ГІЯ РА ЗУМ НА ГА ГО РА ДА
Пі лот ныя іні цы я ты вы, што рэа лі зу юц ца ў На ва груд ку, 

да па ма га юць не толь кі збе ра гаць пры род ныя рэ сур сы, але і ра біць го рад больш камфортным

НА «ЗЯ ЛЁ НАЙ» ХВА ЛІНА «ЗЯ ЛЁ НАЙ» ХВА ЛІ
Як у По лац ку і На ва по лац ку «бу ду юць» устой лі вы га рад скі транс парт

Па куль аў та ма біль ны По лацк пры вы кае да за крыц ця 
на ка пі таль ны ра монт ад на го з мас тоў це раз За ход нюю 
Дзві ну, у са мым ста ра жыт ным го ра дзе Бе ла ру сі 
і яго ма ла дым су се дзе На ва по лац ку змя ня юць па ды хо ды 
да ар га ні за цыі га рад ско га транс пар ту. Ме на ві та 
та кую мэ ту ста віць пі лот ная іні цы я ты ва, якая рэа лі зу ец ца 
ў абод вух га ра дах пры пад трым цы мяс цо вых ор га наў 
ула ды.

Га на ро вае ад крыц цё га рад скіх ву ліц, асна шча ных сіс тэ май «ра зум на га» 
свят ло ды ёд на га асвят лен ня, у На ва груд ку прай шло ў рам ках 

XV Рэс пуб лі кан ска га эка ла гіч на га фо ру му.

Маг чы мыя ма ке ты пры пы нач ных пунк таў, 
якія пла ну ец ца ўста на віць у По лац ку і На ва по лац ку.


