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АД БЯС ПЕ КІ ДА ЯКАС ЦІ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

За чыс ці нёй і бяс пе кай піт ной 
ва ды со чаць акрэ ды та ва ныя ла-
ба ра то рыі ар га ні за цый во да-ка-
на лі за цый най гас па дар кі і ла ба-
ра то рыі са ні тар ных служ баў.

З 2002 го да ў кра і не рэа лі за-
ва на не каль кі эта паў Дзяр жаў най 
пра гра мы па во да за бес пя чэн ні і 
во да ад вя дзен ні «Чыс тая ва да». 
Сён ня ра бо та ў гэ тым кі рун ку пра-
цяг ва ец ца з да па мо гай ад най мен-
най пад пра гра мы дзярж пра гра мы 
«Кам форт нае жыл лё і спры яль нае 
ася род дзе» на 2016—2020 га ды.

Як рас ка за ла на чаль нік упраў-
лен ня ка му наль най гас па дар кі 
і энер ге ты кі Мі ніс тэр ства жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
Бе ла ру сі Ма ры на ТОЎ СЦІК, да 
кан ца 2020 го да не аб ход на да-
сяг нуць па каз чы ка за бяс пе ча нас ці 
піт ной ва дой нар ма тыў най якас-
ці 100 % спа жыў цоў, якія ма юць 
до ступ да цэнт ра лі за ва ных сіс тэм 
во да за бес пя чэн ня. За 2017 год гэ-
ты па каз чык склаў 87,1 %.

Але і сён ня, без за пла на ва-
ных ме ра пры ем стваў, на шу ва ду 
нель га на зваць ня якас най і не бяс-
печ най. Па звест ках Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 
гра мад ска га зда роўя, вы ні кі ла ба-
ра тор ных да сле да ван няў апош ніх 
10 га доў фік су юць ста бі лі за цыю 
на ўзроў ні менш за 1 % проб піт-
ной ва ды з во да пра вод най сет кі, 
якія не ад па вя да юць гі гі е ніч ным 

нар ма ты вам па мік ра бія ла гіч ных 
па каз чы ках. Пры гэ тым, па вод ле 
рэ ка мен да цый Су свет най ар га ні-
за цыі ахо вы зда роўя, ва да лі чыц-
ца бяс печ най у эпі дэ мі я ла гіч ных 
ад но сі нах, ка лі коль касць та кіх 
проб не пе ра вы шае 5 %.

ПРАБ ЛЕ МА 
НУ МАР АДЗІН

Ка лі шкод ных мік ра ар га ніз маў 
у бе ла рус кай ва дзе су стра ка ец ца 
вель мі ма ла, то та ко га хі міч на га 
эле мен та, як жа ле за, у ёй звыш 
нор мы. Па да ных Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 
і гра мад ска га зда роўя, ка ля 40 % 
ад усіх свід ра він па да юць ва ду з 
коль кас цю жа ле за, боль шай за 
гра ніч на да пу шчаль ную кан цэнт-
ра цыю. Асаб лі ва на сы ча ная ім ва-
да на Па лес сі.

Пе ры я дыч на ў дзяр жаў ныя 
ор га ны і СМІ па сту па юць скар-
гі гра ма дзян з роз ных рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі на якасць ва ды і яе 
ру ды ко лер. Але гэ тыя вы-
пад кі, ка жа Ма ры на Тоў сцік, 
не сіс тэм ныя і звя за ныя, перш 
за ўсё, з ава рый ны мі сі ту а цы-
я мі на тру ба пра во дах. Нель га 
так са ма вы клю чаць і фак тар 
уз рос ту не ка то рых участ каў 
во да пра вод най сет кі.

Пры гэ тым, па сло вах спе цы-
яліс та, усе ме ра пры ем ствы, не аб-
ход ныя для па да чы якас най ва ды 
спа жыў цам: пра мыў ка вон ка вых 

і ўнут ра ных во да пра вод ных се-
так, дэз ын фек цыя і ін шыя — пра-
во дзяц ца прад пры ем ства мі, якія 
аб слу гоў ва юць во да пра во ды, 
згод на з па тра ба ван ня мі.

Га лоў ны ўпор у вы ра шэн ні 
праб ле мы «жа лез най» ва ды ка му-
наль ні кі ўсё ж ро бяць на бу даў ніц-
тве стан цый абез жа лез ван ня. Сён-
ня прад пры ем ства мі, што ўва хо-
дзяць у сіс тэ му ЖКГ, экс плу а ту ец ца 
598 стан цый абез жа лез ван ня ва-
ды. А да 2020 го да, пад час рэа лі за-
цыі пад пра гра мы «Чыс тая ва да», 
у Бе ла ру сі пла ну ец ца па бу да ваць 
яшчэ ка ля 500 та кіх аб' ек таў.

— Каб вы ка наць та кую маш-
таб ную за да чу, не аб ход на ўклас ці 
шмат срод каў, та му для фі нан са-
ван ня бу даў ніц тва стан цый, акра-
мя срод каў мяс цо вых і рэс пуб лі-
кан ска га бюд жэ таў, шу ка юц ца 
роз ныя кры ні цы, — рас каз вае Ма-
ры на Тоў сцік. — Так, на прык лад, 
ця пер пра пра цоў ва ец ца пы тан-
не з Еў ра пей скім бан кам рэ кан-
струк цыі і раз віц ця аб вы дзя лен ні 
крэ дыт ных гра шо вых срод каў у 
па ме ры 15 млн еў ра на бу даў ніц-
тва 80 стан цый абез жа лез ван ня ў 
Ві цеб скай воб лас ці.

Да сяг ну та так са ма да моў ле-
насць з Су свет ным і Еў ра пей скім 
ін вес ты цый ным бан ка мі аб фі нан-
са ван ні пра ек таў у сфе ры во да за-
бес пя чэн ня і во да ад вя дзен ня на 
су му 140 млн до ла раў.

КА ЛО ДЗЕЖ, 
ДАЙ ВА ДЫ!

Сён ня цэнт ра лі за ва нае во-
да за бес пя чэн не ма юць 98,5 % 
га рад ско га на сель ніц тва і 66 % 
сель ска га. У не ка то рых сель скіх 
на се ле ных пунк тах ад сут ні ча-
юць сіс тэ мы цэнт ра лі за ва на га 
во да за бес пя чэн ня. На ху та рах 
і ў не вя лі кіх вёс ках га лоў ны мі 
кры ні ца мі піт ной ва ды па-ра-
ней ша му за ста юц ца шах та выя 
ка ло дзе жы і дроб на труб час-
тыя свід ра ві ны. Акра мя та го, 
у апош нія га ды мно гія сель скія 
жы ха ры бу раць на сва іх участ-

ках ін ды ві ду аль ныя свід ра ві-
ны. Але на коль кі гэ тыя спо са бы 
атры ман ня ва ды эфек тыў ныя і 
бяс печ ныя?

Згод на з за ка на даў ствам для 
атры ман ня ва ды з не глы бо кай 
свід ра ві ны (да 20 м) не трэ ба 
звяр тац ца да кам пе тэнт ных ор-
га наў па да звол. Да стат ко ва за-
мо віць ра бо ту па бу рэн ні свід ра-
ві ны на ва ду са спе цы я лі за ва ны мі 
сер ты фі ка ва ны мі ар га ні за цы я мі. 
Пры гэ тым зда бы ча ва ды з та кой 
свід ра ві ны для фі зіч ных асоб сён-
ня бяс плат ная.

Але і тут ёсць свае ню ан сы. Па 
сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня 
па геа ло гіі Мінп ры ро ды Ва сі ля 
КОЛ БА, ка лі ва ды вы ка рыс тоў ва-
ец ца звыш 5 м3 у су ткі, не аб ход на 
атры маць да звол на спе цы яль нае 
во да ка ры стан не ў тэ ры та ры яль ных 
ор га нах Мінп ры ро ды. А са да вод чыя 
та ва рыст вы, якія ўста наў лі ва юць на 
свід ра ві ну лі чыль ні кі ва ды, па він ны 
аплач ваць яе спа жы ван не.

Ня гле дзя чы на шмат лі кія плю сы, 
пры вы ка ры стан ні ва ды са свід ра-
він і ка ло дзе жаў не трэ ба за бы ваць 
пра юры дыч ныя ас пек ты і... улас-
ную бяс пе ку. Зда ра юц ца вы пад кі, 
ка лі ар га ні за цыі, якія зай ма юц ца 
бу рэн нем во да за бор ных свід ра він, 
не вы да юць улас ні кам паш пар ты 
на гэ тыя аб' ек ты. У вы ні ку дзей-
нас ці та кіх «спе цы я ліс таў» лю дзі не 
ве да юць, якой глы бі ні і ма гут нас ці 

іх свід ра ві на, ці ўста ноў ле ны на ёй 
не аб ход ныя філь тры і г. д., што мо-
жа пры вес ці да «знік нен ня» ва ды, 
за брудж ван ня на ва кол ля і на ват 
праб лем са зда роў ем. Апош нія, да-
рэ чы, мо гуць уз нік нуць і пры ка ры-
стан ні ўжо дзе ю чы мі ка ло дзе жа мі.

Сён ня дзяр жаў ны са ні тар ны на-
гляд ажыц цяў ля ец ца за гра мад скі мі 
кры ні ца мі не цэнт ра лі за ва на га во да-
за бес пя чэн ня. За чыс ці нёй і якас цю 
ва ды ў ін ды ві ду аль ных ка ло дзе жах і 
ка лон ках па він ны са чыць іх улас ні кі, 
што не заў сё ды ад бы ва ец ца свое ча-
со ва і эфек тыў на.

Пры гэ тым та кія кры ні цы піт ной 
ва ды — са мыя не на дзей ныя ў гі гіе-
ніч ным пла не. Па коль кі ва да з іх 
зна хо дзіц ца да стат ко ва бліз ка ад 
па верх ні, на яе склад уплы ва юць 
мно гія фак та ры: апад кі, тэх ніч ны 
стан ка ло дзе жаў і ка ло нак, а так-
са ма раз ме шча ныя по бач жы вё ла-
га доў чыя комп лек сы, скла ды ўгна-
ен няў, пры бі раль ні і на ват ага ро ды. 
У вы ні ку пад зем ныя во ды мо гуць 
за бру дзіц ца шкод ны мі для ча ла ве-
ка рэ чы ва мі, у тым лі ку ніт ра та мі.

Спе цы я ліс ты ра яць: каб 
быць упэў не ным у якас ці ва-
ды ва ўлас ным ка ло дзе жы, не-
аб ход на пры клад на раз у год 
пра вя раць яе ў спе цы я лі за ва-
ных ла ба ра то ры ях, а так са ма 
пе ры я дыч на чыс ціць ка ло дзеж 
і ўма цоў ваць яго сцен кі і дах.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА

Юрый ДА РА ГА КУ ПЕЦ, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі па жыл лё вай па лі ты цы і бу даў ніц тве:

— Бе ла русь зай мае ад но з пер шых мес цаў у Еў ро пе па за па сах і 
па каз чы ках якас ці піт ной ва ды. І гэ та да сяг нен не — вы нік знач най 
ра бо ты, якая пра во дзіц ца ў на шай кра і не ў апош нія га ды. Спа жыў-
цы п'юць бяс шкод ную ва ду, але пе рад намі ста іць за да ча зра біць 
яе яшчэ больш якас най (да дру го га чы тан ня рых ту ец ца пра ект 
За ко на «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у не ка то рыя за ко ны 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях піт но га за бес пя чэн ня» — Аўт.).

Не аб ход на так са ма звяр нуць ува гу і на та кую праб ле му: лі та-
раль на за апош нія 15 га доў хі міч ны са стаў ка на лі за цый ных сцё каў 
змя ніў ся, стаў больш агрэ сіў ны. У вы ні ку ў кры ні цы ва ды трап ля юць 
роз ныя рэ чы вы, якія цяж ка вы да ліць звы чай ны мі спо са ба мі ачысткі. 
Упэў не ны, што ў най блі жэй шы час трэ ба пра ца ваць над змян шэн-
нем шкод на га ўплы ву «хі міі» на пры ро ду і зда роўе лю дзей.

Брэсц кая воб ласць
Са мы вя лі кі аб' ект рэ кан струк цыі ў во да пра вод на-ка на лі-
за цый най гас па дар цы Брэсц кай воб лас ці, ра бо ты над якім 
вя дуц ца з пры цяг нен нем крэ дыт ных срод каў, — га рад скія 
ачы шчаль ныя збу да ван ні Брэс та. Іх мяр ку юць скон чыць у 
2019-м. У маі ў Ган ца ві чах па бу ду юць но вую га лоў ную ка-
на лі за цый на-пом па вую стан цыю з пе ра клад кай се так 
ка на лі за цыі. Пер шы пус ка вы комп лекс з трох па рэ кан струк цыі 
ачы шчаль ных збу да ван няў у Лу нін цы так са ма зда дуць сё ле та.

У 2018-м за вер шаць і аб' ект са скла да най наз вай «Рэ кан-
струк цыя КНС № 7 і іс ну ю чай сіс тэ мы са ма цёч най ка на лі за цыі 
ўздоўж аў та да ро гі Друж ба з бу даў ніц твам на пор на га тру ба-
пра во да ад КНС № 7 у г. Брэс це (2, 3 пус ка вы комп лекс)», 
рэ кан струк цыя яко га рас па ча та яшчэ ў 2015-м.

— Га рад скую ка на лі за цый на-пом па вую стан цыю № 7 рэ-
кан стру ю юць, пе ра кла дуць сет кі са ма цёч най ка на лі за цыі і 
на пор на га ка лек та ра, пра цяг ласць яко га 9,2 км. Увод аб' ек та 
ў экс плу а та цыю да зво ліць вы клю чыць ава рый ныя сі ту а цыі на 
ка лек та ры, — рас ка заў Анд рэй КРУГ ЛЕЙ, на чаль нік ад дзе-
ла во да пра вод на-ка на лі за цый най гас па дар кі Брэсц ка га 
«Упраў лен ня ЖКХ».

Ачы шчаль ныя збу да ван ні ў Пін ску кан чат ко ва рэ кан стру ю-
юць у 2019-м, у тым жа го дзе, маг чы ма, уз вя дуць і збу да ван ні 
ка на лі за цыі ў Жа бін цы, якое рас пач нуць сё ле та.

— У воб лас ці шмат мяс тэ чак, ачы шчаль ным збу да ван ням у 
якіх не аб ход ны ка пі таль ны ра монт або бу даў ніц тва но вых. Мы 
пла ну ем склас ці адзі ны пе ра лік усіх гэ тых аб' ек таў з ука зан нем 
ары ен ці ро вач на га кош ту і кры ніц фі нан са ван ня, — аба зна чыў 
Анд рэй Круг лей.

Сё ле та мяр ку юць цал кам рас пра ца ваць пра ект на-каш та-
рыс ную да ку мен та цыю па рэ кан струк цыі ачы шчаль ных збу-
да ван няў у Дра гі чы не і Іва на ве.

Ві цеб ская воб ласць
У Ві цеб скай воб лас ці ачы шчаль ныя збу да ван ні тэр мі но ва 
па тра бу юц ца як мі ні мум у 24 на се ле ных пунк тах, а яшчэ ў 
386-ці не аб ход ны стан цыі абез жа лез ван ня. Уся го на ба лан се 
Ві цеб скабл во да ка на ла 198 ачы шчаль ных збу да ван няў. 
Пра фі лак тыч ныя і ра монт ныя ра бо ты на аб' ек тах, вя до ма, 
вя дуц ца, ад нак на гла баль ную ма дэр ні за цыю па трэб ны 
вя ліз ныя срод кі.

— З між на род ны мі фі нан са вы мі ар га ні за цы я мі па шэ ра гу 
аб' ек таў вя дуц ца пе ра мо вы аб вы дзя лен ні па зы кі на пры ро-
да ахоў ныя ме ра пры ем ствы і рэ кан струк цыю ачы шчаль ных 
збу да ван няў, — за ўва жы ла Ва лян ці на МАСЬ КО, га лоў ны 
ін жы нер уні тар на га прад пры ем ства «Ві цеб скабл во да-
ка нал». — Па куль фі нан са ван не не за цвер джа на, не хо чац ца 
аб на дзей ваць лю дзей, на зы ва ю чы га ра ды, дзе пла ну ец ца 
ма дэр ні за цыя.

Сё ле та ў воб лас ці не бу дзе ачы шчаль ных збу да ван няў ка на-
лі за цыі, рэ кан струк цыю або бу даў ніц тва якіх за вер шаць. Ра зам 
з тым у 2018-м з улі кам срод каў Еў ра пей ска га бан ка рэ кан струк-
цыі і раз віц ця па ча лі рэ кан струк цыю ачы шчаль ных збу да ван няў 
Ві цеб ска, якую мяр ку юць скон чыць у 2019 го дзе.

Коль касць жа ле за ў ар тэ зі ян скай ва дзе — праб лем нае пы-
тан не для воб лас ці. Та му па пра гра ме «Кам форт нае жыл лё 
і спры яль ны ася ро дак» сё ле та пра ду гле джа на бу даў ніц тва 

стан цый абез жа лез ван ня. З пры цяг нен нем па зы кі Між на род-
на га бан ка рэ кан струк цыі і раз віц ця ў воб лас ці да 20 ве рас ня 
2018 го да па він ны за вяр шыць 15 та кіх аб' ек таў.

Го мель ская воб ласць
Дзе раз мя шча юц ца ста рыя ачы шчаль ныя збу да ван ні 
Ра га чо ва, ад чу ва еш ад ра зу пры ўез дзе ў го рад. Ма раль на яны 
даў но са ста рэ лі і зна хо дзяц ца ў ава рый ным ста не. Сё ле та іх 
за ме няць на но выя, якія з мі ну лай во се ні бу ду юц ца ў ін шым 
мес цы го ра да, як ка жуць, з ну ля.

Гэ та збу да ван ні бія ла гіч най ачыст кі з су час ным энер га-
эфек тыў ным аб ста ля ван нем. Сцё кі тут бу дуць ачы шчац ца 
бія ла гіч ным шля хам з да па мо гай мік ра ар га ніз маў ак тыў на га 
глею. А да ачыс ціць вад кія ад хо ды да нар ма тыў ных па каз чы-
каў да па мо жа мі ні маль ны на бор хі міч ных рэ аген таў.

— Ва да, прай шоў шы праз ачы шчаль ныя збу да ван ні, бу дзе 
ад па вя даць усім нар ма ты вам, — за пэў ніў Дзя ніс ЗА БРОД СКІ, 
на чаль нік вы твор ча-тэх ніч на га ад дзе ла ДА «Жыл лё ва-
ка му наль ная гас па дар ка Го мель скай воб лас ці». — Да рэ чы, на 
не ка то рых аб' ек тах яна пас ля ачыст кі па да ец ца яшчэ на бія ла гіч ныя 
са жал кі, дзе ней кі час ад стой ва ец ца (так ад бы ва ец ца да ачыст ка), 
пас ля ча го на ту раль ным шля хам сця кае ў ра ку. Дык у тых са жал ках 
на ват ры ба во дзіц ца. І ўсё гэ та дзя ку ю чы ак тыў на му глею. 

У маі—чэр ве ні ў Рэ чы цы мяс цо выя ка му наль ні кі пла ну юць 
за пус ціць но вую стан цыю абез жа лез ван ня. Так што сё ле та Рэ чы-
ча не змо гуць піць ва ду нар ма тыў най якас ці. Ра ней толь кі ка ля 
траціны га ра джан (пры клад на 20 ты сяч) атрым лі ва лі з пад зем най 
кры ні цы ва ду, якая абез жа лез ва ла ся. Ас тат нім (яшчэ пры клад на 
44 ты ся чам) пры род ны на пой па да ваў ся без та кой ачыст кі.

Гро дзен ская воб ласць
У са ка ві ку—кра са ві ку 2018-га за вер шыц ца рэ кан струк цыя 
ачы шчаль ных збу да ван няў у го ра дзе Свіс лач Гро дзен скай 
воб лас ці, а ў ве рас ні — ліс та па дзе — у са мім аб лас ным цэнт ры. 

РАС КЛАД НА ЗАЎТ РА

ЧЫС ТАЯ ВА ДА Р
Э КАН СТРУ Я ВАЦЬ 7 і ўзвес ці 17 ачы шчаль ных 
збу да ван няў ка на лі за цыі пла ну ец ца сё ле та ў Бе ла ру сі. 
(Да 2025 го да ў жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы 

кра і ны, як мяр ку ец ца, ад но вяць 38 та кіх кан струк цый. 
Пры гэ тым для нар маль най ра бо ты га лі ны не аб ход на ўзвес ці 
114 ачы шчаль ных збу да ван няў па ўсёй кра і не.) 
Пра гэ та па ве да міў мі ністр жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ, які лі чыць, што ра бо ты на аб' ек тах, 
якія пла ну ец ца скон чыць сё ле та да ве рас ня, абл вы кан ка мам 
трэ ба ўзяць пад улас ны кант роль. Дзе бу дуць рэа лі за ва ны 
і рас па ча ты ін вест-пра ек ты, вы свят ля ла наш ка рэс пан дэнт.


