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Жы ха ры рэ гі ё на неад ной чы 
звяр та лі ўва гу мяс цо вых улад 
на якасць ва ды. І са праў ды, 
во да пра вод ная ва да са свід ра він 
мае вы со кую коль касць жа ле за. 
Аб гэ тым свед чаць і вы ні кі 
пра ве рак са ні тар ных служ баў. 
Праб ле ма ўзя та на кант роль 
кі раў ні ком воб лас ці. Пла ну ец ца, 
што се ле та пач нец ца бу даў ніц тва 
10 стан цый абез жа лез ван ня, 
а ўся го за 3—4 га ды рэ гі ён па ві нен 
за крыць праб ле му з ва дой.

А ва дзіч ка 
мут на ва тая

Згод на з за ка на даў ствам, кант-
ра ля ваць якасць ва ды, якая па-
да ец ца на сель ніц тву, па він ны 
ўла даль ні кі во да пра во да. Про бы 
бя руц ца ў мес цах пе рад па ступ-
лен нем ва ды ў раз дзя ляль ную 
сет ку, а такса ма не па срэд на ў 
спа жыў ца. Гэ та ра бо та па він на 
вес ці ся рэ гу ляр на, ад зна ча юць 
прад стаў ні кі аб лас но га Цэнт ра гі-
гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі. А піт ная ва да 
па він на быць бяс печ ная ў эпі дэ-
міч ным і ра ды я цый ным сэн се, без 
пе ра вы шэн ня коль кас ці шкод ных 
хі міч ных рэ чы ваў, са спры яль ны-
мі ар га на леп тыч ны мі ўлас ці вас-
ця мі — гэ та зна чыць ко ле рам, 
па хам і сма кам. Што да ты чыц ца 
пра ве рак са ні тар ных служ баў, 
яны вя дуц ца вы ба рач на.

Якую ж ва ду п'юць жы ха ры рэ-
гі ё на? Як свед чаць да ныя аб лас-
но га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі, 
якасць ва ды па мік ра бія ла гіч-
ных па каз чы ках (на бяс печ ную 
мік ра фло ру) не пе ра вы шае нор-
маў, рэ ка мен да ва ных Су свет-
най ар га ні за цы яй ахо вы зда роўя 
(5 %). Згод на з ла ба ра тор ны мі 
да сле да ван ня мі са ні тар най служ-
бы воб лас ці, толь кі 0,7 % проб, 
узя тых з ка му наль ных во да пра-
во даў не па срэд на ад спа жыў ца, 
і 1,8 % — з ве да мас ных во да пра-

во даў не ад па вя да лі гі гі е ніч ным 
па тра ба ван ням. Гэ та больш чым 
у два ра зы ні жэй за між на род ныя 
нор мы.

А вось са ні тар на-хі міч ны 
склад не ад па вя дае нар ма ты-
вам. Амаль 11 % проб ва ды ка-
му наль ных і 29 % ве да мас ных 
во да пра во даў ме лі вы со кую 
пры род ную коль касць жа ле-
за. І, як след ства, па вы ша ную 
мут насць ва ды.

Па сло вах спе цы я ліс таў, спа-
жы ван не ва ды з вы со кай коль кас-
цю жа ле за (звыш 0,3 мг/дм куб.), 
не ня се па гро зы зда роўю на сель-
ніц тва. Ра зам з тым ёсць пэў ны 
дыс кам форт, бо ва да мае ру ды 
ко лер, на сан тэх ніч ных пры ла дах 
з'яў ля ец ца ржа вы на лёт.

Лю дзі за не па ко е ны
Аг ра га ра док Пут рыш кі Гро-

дзен ска га ра ё на — адзін з са мых 
праб лем ных па якас ці ва ды. Ад-
сюль па сту пае ня ма ла скар гаў як 
да ра ён ных, так і аб лас ных улад. 
Жы ха ры за не па ко е ны якас цю 
піт ной ва ды, якая ця чэ з кра наў. 
У сва іх зва ро тах яны на ра ка юць на 
тое, што вы му ша ны час та мя няць 
філь тры аль бо куп ляць бу ты ля ва-
ную ва ду, бо ад во да пра вод най 
з'яў ля ец ца сліз кі ржа вы на лёт, і 
пас ля мыц ця ўсё це ла чэ шац ца.

Та кая сі ту а цыя скла ла ся на пра-
ця гу апош ніх пя ці га доў. І з кож ным 
го дам праб ле ма ста но віц ца больш 
вост рай, стан ва ды па гар ша ец ца. 
Псу ец ца і сан тэх ні ка. Ір жа па прос-
ту раз' ядае па верх ні мы ек, ван наў, 
уні та заў. Не ўра тоў ва юць на ват да-
ра гія філь тры. Вось і пры хо дзіц ца 
мя няць сан тэх ні ку, пі шуць у сва іх 
зва ро тах жы ха ры ву лі цы Ін тэр на-
цы я наль най аг ра га рад ка Пут рыш-
кі. Асаб лі ва іх не па ко іць той факт, 
што гэ ту ва ду ўжы ва юць дзе ці, што 
яна вы ка рыс тоў ва ец ца для пры га-
та ван ня ежы.

Са ні тар ныя служ бы ацэнь ва-
юць якасць ва ды ў Пут рыш ках 
як не зда валь ня ю чую. Па сло вах 
су пра цоў ні каў ад дзя лен ня ка-
му наль най гі гі е ны Гро дзен ска га 
за наль на га Цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ-
мія ло гіі, коль касць жа ле за ў ва дзе 
і мут насць амаль у тры ра зы пе ра-
вы ша юць нор му. Ды і коль касць 
спа жыў цоў, якія пад клю ча ны да 
мяс цо ва га во да пра во да, знач-
на боль шая за нор му. Пе ра груз 
так са ма не га тыў на ад бі ва ец ца на 
кан чат ко вым вы ні ку.

Асаб лі ва па ку ту юць тыя, хто 
атрым лі вае ва ду ад га лоў най 
свід ра ві ны, якая зна хо дзіц ца на 
ба лан се ка му наль най служ бы 
ра ё на. 

Праб ле ма 
«з ба ра дой»

Каб гэ та пы тан не зняць з па-
рад ку дня, у Пут рыш ках трэ ба па-
бу да ваць стан цыю абез жа лез ван-
ня. Ка лісь ці та кі аб' ект ужо ўно сі лі 

ў аб лас ную пра гра му «Чыс тая ва-
да». Але ён так і не быў рэа лі за-
ва ны.

У той жа час боль шая част ка 
на се ле ных пунк таў Гро дзен ска-
га ра ё на та кія стан цыі ўжо мае. 
Толь кі за апош нія не каль кі га доў 
уве дзе на ка ля дзе ся ці, а ўся го ў 
ра ё не іх амаль 30 — гэ та больш, 
чым у лю бым ін шым ра ё не воб-
лас ці.

Як па ве да мі лі ў аб лас ным 
упраў лен ні ЖКГ, бу даў ніц тва 
стан цый па абез жа лез ван ні ўва-
хо дзіць у лік пры яры тэт ных кі рун-
каў рэ гі ё на. Яны бу дуць фі нан са-
вац ца ў пер шую чар гу. Так, сё ле та 
ў Гро дзен скай воб лас ці пла ну ец-
ца па бу да ваць дзе сяць стан цый, 

у тым лі ку не каль кі — у Гро дзен-
скім ра ё не. Тра пі лі ў гэ ты спіс і аг-
ра га рад кі Пут рыш кі і Свіс лач.

Ра бо та па сту по ва ру ха ец ца. 
Як па ве да мі лі ў ра ён ным ад дзе ле 
ЖКГ, ця пер вя дзец ца рас пра цоў ка 
пра ект на-каш та рыс най да ку мен-
та цыі. Ад ным з мес цаў бу ду ча га 
аб' ек та мо жа стаць па мяш кан не 

бы лой ка цель най ка ля во да за-
бо ра. 

Па па пя рэд ніх раз лі ках, 
кошт бу даў ніц тва скла дае 100 
ты сяч руб лёў. Да рэ чы, столь-
кі срод каў пла ну ец ца вы дат-
ка ваць на кож ную з дзе ся ці 
стан цый. Пра ект ны этап ра бот 
бя руць на ся бе ра ён ныя ўла-
ды. А вось аб кан чат ко вых тэр-
мі нах га ва рыць па куль ра на. 
Хоць прад стаў ні кі аб лас ных 
улад за пэў ні лі, што стан цыі 
па він ны за пра ца ваць да кан-
ца гэ та га го да.

Пе ра лік на се ле ных пунк таў, 
якія ма юць па трэ бу ў та кіх аб'-
ек тах, ужо вы зна ча ны. Га лоў ны 
ак цэнт пры па дае на сель скія на-
се ле ныя пунк ты, дзе якасць ва ды 
па ста не жа ле за гор шая, чым у 
га ра дах. Бу даў ніц тва бу дзе вес-
ці ся ў рам ках рэа лі за цыі пад-
пра гра мы «Чыс тая ва да», дзяр-
жаў най пра гра мы «Кам форт нае 
жыл лё і спры яль нае ася род дзе 
на 2016—2020 га ды». Акра мя гэ-
та га, Гро дзен скім аб лас ным вы-
ка наў чым ка мі тэ там за цвер джа-
ны Комп лекс ме ра пры ем стваў, 
на кі ра ва ны на па вы шэн не ўз-
роў ню доб ра ўпа рад ка ван ня аг-
ра га рад коў і ін шых перс пек тыў-
ных сель скіх на се ле ных пунк таў 
на 2017—2020 га ды. У іх пе ра лік 
уклю ча на бу даў ніц тва 58 стан цый 
абез жа лез ван ня ў аг ра га рад ках. 
Пер шыя дзе сяць аб' ек таў пла ну-
ец ца па бу да ваць у аг ра га рад ках 
Свіс лач і Пут рыш кі Гро дзен ска га 
ра ё на, Вя лі кія Эй сман ты — Бе рас-
та віц ка га, За ба лаць — Во ра наў-
ска га, Ма чу лі на — Ваў ка выс ка га 
ра ё наў. Стан цыі так са ма з'я вяц ца 
ў Ге ра нё нах Іў еў ска га, Вар ня нах 
Аст ра вец ка га ра ё наў і ін шых аг-
ра га рад ках, дзе праб ле мы якас ці 
ва ды звя за ны з вы со кай коль кас-
цю жа ле за.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

БО ЛЕ ВЫЯ КРОП КІ ВО ДА ПРА ВО ДА
Як у Гро дзен скай воб лас ці бу дуць па ляп шаць якасць піт ной ва ды

Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та, пад час су бот няй пра мой лі ніі ад зна-
чыў:

— Апош нім ча сам боль шасць зва ро таў ад жы ха роў Гро дзен-
скай воб лас ці, і асаб лі ва з сель скай мяс цо вас ці, звя за на з пы тан-
ня мі якас ці ва ды. Мы ўваж лі ва ад нес лі ся да не аб ход нас ці ра шэн ня 
гэ тай праб ле мы. На се сіі па раз мер ка ван ні бюд жэ ту на 2018 год 
за кла лі адзін міль ён руб лёў на вы ра шэн не гэ тай праб ле мы. Мы 
сё ле та па він ны па бу да ваць 10 стан цый абез жа лез ван ня ў аг ра-
га рад ках, бо гэ та ў асноў ным праб ле ма сель скай мяс цо вас ці. 
А ўся го 150 на се ле ных пунк таў Гро дзен скай воб лас ці па тра бу юць 
па ляп шэн ня якас ці ва ды. Пер шыя кро кі ў гэ тым кі рун ку ўда ло ся 
зра біць пад час дзе ян ня пра гра мы «Чыс тая ва да».

Ця пер гэ та праб ле ма бу дзе вы ра шац ца за кошт срод каў аб лас-
но га бюд жэ ту, але не толь кі. Ра зам з Мі ніс тэр ствам ЖКГ рас пра-
цоў ва ем ін шыя кры ні цы фі нан са ван ня. У пры ват нас ці, па зы ко выя 
срод кі, крэ дыт ныя рэ сур сы між на род ных ар га ні за цый, якія пад 
гэ ты кі ру нак да юць іль гот ныя, доў га тэр мі но выя крэ ды ты. Спа-
дзя ём ся, што агуль ныя на ма ган ні пры ня суць плён і да па мо гуць 
у на ступ ныя 3—4 га ды поў нас цю вы ра шыць праб ле му якас най 
ва ды і ў сель скай мяс цо вас ці.

Тэр мі но ва не аб ход ны но выя ачы шчаль ныя збу да ван ні 
ў Скі дзе лі, дзе, да рэ чы, у свой час ужо па чы на лі бу даў ніц тва, 
ад нак скон чы лі ся гро шы, і яно бы ло пе ра пы не на.

— Скі дзель — го рад-спадарожнік Грод на, і перс пек ты ва пад 
за бу до ву тут вя лі кая. Ма гут нас ці ачы шчаль ных збу да ван няў 
на рошч ва юц ца, — рас ка заў пра пла ны воб лас ці ге не раль-
ны ды рэк тар ДА «Жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар ка 
Гро дзен скай воб лас ці» Алег ШАФ РАН СКІ. — Пры гэ тым у 
знач на гор шым ста не ачы шчаль ныя збу да ван ні ў Ашмя нах, 
Во ра на ве і Дзят ла ве. У Ашмя нах сі ту а цыя ўсклад ня ец ца тым, 
што збу да ван ні пры ма юць на ся бе пра мыс ло выя сцё кі ад пе-
ра пра цоў шчы каў. І па каз чык бія хі міч на га ўжы ван ня кіс ла ро ду 
вель мі шкод на ўплы вае на фаў ну ў ра цэ Ашмян ка. 

Ачы шчаль ныя збу да ван ні ў Смар го ні бу дуць крэ ды та вац-
ца на зва рот ных умо вах Паў ноч най эка ла гіч най фі нан са вай 
кар па ра цы яй (НЕ ФКО). Як мяр куе ды рэк тар, пра цэс тут ужо 
за пу шча ны і бу дзе рэа лі за ва ны.

А вось пра ект кош там 9 млн еў ра ў Лі дзе, маг чы ма, пач не рэа-
лі зоў вац ца ўжо сё ле та. Тут су мес на з ачы шчаль ны мі збу да ван ня-
мі бу дуць рэ кан стру я ваць ба сейн ка на лі за ван ня го ра да і на пор-
ныя ка лек та ры — тое, па чым пам пу юць сцё кі на збу да ван ні. Па 
аб' ек це ўжо за клю ча ны гран та вае і крэ дыт нае па гад нен ні.

Ма гі лёў ская воб ласць
Рэ кан струк цыя ачы шчаль ных збу да ван няў сё ле та скон чыц ца 
ў Мсці слаў лі і Бы ха ве Ма гі лёў скай воб лас ці. Мяр ку ец ца, што ў 
2018-м у Ма гі лё ве ўвой дзе ў строй і ка на лі за цый ны ка лек тар, які 
бу ду ец ца ўжо трэ ці год. Акра мя до сыць вя лі кай даў жы ні ў 1,8 
кі ла мет ра, ён вы зна ча ец ца яшчэ і скла да ны мі гід ра геа ла гіч ны мі 
ўмо ва мі — ра бо ты ад бы ва юц ца ў пой ме ра кі Дняп ро.

— Па куль пра кла дзе на 1,2 км ка лек та ра. Ас тат нія 600 мет-
раў бу дуць вы кон вац ца ме та дам на кі ра ва на га бу рэн ня (без 
траншэй) уздоўж на шых гіс та рыч ных бу дын каў, — аба зна-

чыў Вік тар МА ЛА ШКОЎ, на чаль нік ад дзе ла кап ра мон ту, 
бу даў ніц тва і ін вес ты цый ДА «Жыл лё ва-ка му наль ная 
гас па дар ка Ма гі лёў скай воб лас ці».

У снеж ні 2017-га мяс цо выя ка му наль ні кі пад пі са лі кант ракт 
на бу даў ніц тва ка лек та ра ў Баб руй ску, які так са ма пла ну юць 
скон чыць сё ле та да ве рас ня.

Но выя ачы шчаль ныя збу да ван ні ў воб лас ці ўзво дзіць у 
бя гу чым го дзе не за пла на ва на. Пры гэ тым аб' ек ты ў па сёл ку 
Елі за ва Асі по віц ка га ра ё на ўжо зна хо дзяц ца ў кры тыч ным 
ста не. Ды і ў са міх Асі по ві чах не аб ход на ма дэр ні за цыя. Тое ж 
да ты чыц ца і па доб на га аб' ек та ў Крас на пол лі.

— На ачы шчаль ных збу да ван нях у Шкло ве так са ма ма-
юц ца пе ра вы шэн ні гра ніч на-да пу шчаль ных кан цэнт ра цый 
за брудж валь ных рэ чы ваў у зы ход най ва дзе. У Слаў га ра дзе 

збу да ван ням, што зна хо дзяц ца ў пой ме ра кі Сож, па тра бу ец ца 
ка пі таль ны ра монт, — за ўва жыў спе цы я ліст. — Усе гэ тыя аб' ек-
ты мы прад ста ві лі мі сіі Су свет на га бан ка. Як толь кі ад кры ец ца 
па зы ка, зой мем ся іх рэа лі за цы яй.

Мін ская воб ласць
Ле тась у Мін скай воб лас ці за кошт па зы кі Між на род на га 
бан ка рэ кан струк цыі і раз віц ця рас па ча та ўзвя дзен не 
но вых ачы шчаль ных збу да ван няў ка на лі за цыі ў Бе ра зі не і 
рэ кан струк цыя та ко га аб' ек та ў Ла гой ску. Сё ле та абод ва яны 
бу дуць скон ча ны.

У 2018-м мясцовыя ка му наль ні кі пла ну юць рэа лі за ваць 
так са ма буй ны аб' ект у Ба ры са ве. Пе ра клас ці ка на лі за цый ны 
ка лек тар даў жы нёй пры бліз на 11 кі ла мет раў і кош там ра бот 
ка ля 2,5 млн до ла раў.

— Но выя тру бы ка лек та ра па пя рэ дзяць маг чы мыя ава рый-
ныя сі ту а цыі ў да лей шым і за бяс пе чаць на дзей насць экс плуа-
та цыі сіс тэ мы, — пад крэс ліў Ві таль МІ КУ ЛО ВІЧ, на чаль нік 
ад дзе ла во да пра вод на-ка на лі за цый най гас па дар кі ДА 
«Жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар ка Мін скай воб лас ці».

Згод на з аб лас ной ін вес ты цый най пра гра май на 2018 год, 
за пла на ва на бу даў ніц тва ча ты рох аб' ек таў во да за бес пя чэн ня, у 
тым лі ку ў Бе ра зі не, Мя дзе ле і Ба ры са ве, ад нак уз вя дзен не ме на-
ві та аб' ек таў ка на лі за цыі за кошт аб лас но га бюд жэ ту ў воб лас ці 
сё ле та не за пла на ва на. Тым не менш ужо пад рых та ва на пра-
ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя на рэ кан струк цыю асоб ных 
ачы шчаль ных збу да ван няў у Фа ні па лі, Лю ба ні, Клец ку. Праў да, 
яна па тра буе ка рэк ці роў кі, удак лад ніў Ві таль Мі ку ло віч:

— Гэ тыя тры аб' ек ты зве дзе ны ў адзін інф ра струк тур ны 
пра ект, на кі ра ва ны на раз гляд у Еў ра пей скі банк рэ кан струк-
цыі і раз віц ця. Кан чат ко вае ра шэн не па фі нан са ван ні па куль 
пра пра цоў ва ец ца. Пры гэ тым мы га то выя прад ста віць ін вест-
пра па но вы і па ін шых аб' ек тах.

Ірына СІДАРОК.

ЯК АГУЛЬ НАЯ МЭ ТА

На стан цыі абез жа лез ван ня ў аг ра га рад ку Коп ці Ві цеб ска га ра ё на.
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