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Як пад крэс лiў на мес нiк 
стар шы нi аб лса ве та 
Аляк сандр ХРЫС ТА ФО РАЎ, 
мяс цо вая ўла да па вiн на 
ства раць кам форт ныя 
ўмо вы для жыц ця i 
бяс печ ныя — для пра цы. 
А якасць ва ды —
най важ ней шы фак тар, 
якi ўплы вае на зда роўе 
гра ма дзян.

Без умоў на, на род ны вы бран-
нiк мае ра цыю. Бо фiль тры куп-
ляць i мя няць — не кож на му па 
кi шэ нi.

Да рэ чы, Вi цеб шчы на ба га тая 
пад зем ны мi во да мi, якiя вы ка-
рыс тоў ва юц ца па мi нi му ме. На 
сён ня не больш за 3 % з раз ве-
да ных за па саў iдуць для па трэб 
во да за бес пя чэн ня. Воб ласць 
вя до мая як зда быт чык i экс пар-
цёр пiт ной ва ды ў бу тэль ках i 
бут лях.

На чаль нiк га лоў на га ўпраў-
лен ня жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кi Вi цеб ска га абл вы-
кан ка ма Юрый ДЗЯ ДЗЁ ЛА 
па цвер дзiў усю важ насць тэ мы. 
А ме на вi та за бес пя чэн не да 

2025 го да спа жыў цоў якас-
най пiт ной ва дой вы зна ча-
на пры яры тэ там у дзей нас цi 
во да пра вод на-ка на лi за цый най 
гас па дар кi.

Пад пра гра ма «Чыс тая ва да» 
дзяр жаў най пра гра мы «Кам-
форт нае жыл лё i спры яль нае 
ася род дзе на 2016—2020 га ды» 
зна хо дзiц ца на асо бым кант ро лi. 
А Вi цеб ская воб ласць у свой час 

бы ла вы бра на ў якас цi пi лот най у 
кра i не для рэа лi за цыi пад пра ек-
та «Чыс тая ва да паў ноч най част кi 
Бе ла ру сi». Тут сё ле та па бу да ва лi 
39 стан цый абез жа лез ван ня, 
яшчэ на пя цi аб' ек тах пра цяг-
ва юц ца бу даў нi ча-ман таж ныя 
ра бо ты, а ў 2021–2025 га дах за-
пла на ва на па бу да ваць 152 та кiя 
стан цыi. Па сло вах Юрыя Дзя-
дзё лы, агуль ная не аб ход насць 

у фi нан са ван нi стан цый абез-
жа лез ван ня ва ды скла дае ка ля 
54 мiль ё наў руб лёў.

Ця пер на Вi цеб шчы не 95,8 % 
спа жыў цоў ка рыс та юц ца ва дой 
нар ма тыў най якас цi. Цэнт ра-
лi за ва ным во да за бес пя чэн нем 
ахоп ле ны жы ха ры 1184 на се ле-
ных пунк таў. А ўся го iх, не лiш нiм 
бу дзе на га даць, на Вi цеб шчы не 
больш за 6,2 ты ся чы — са мая вя-
лi кая коль касць ся род аб лас цей 
Бе ла ру сi.

З па чат ку рэа лi за цыi ў 2016 го-
дзе ме ра пры ем стваў пад пра гра-
мы «Чыс тая ва да» не аб ход насць 
у ёй ме ла ка ля 170 ты сяч ча ла век. 
А да 2025 го да якас най пiт ной ва-
дой трэ ба за бяс пе чыць больш за 
40 ты сяч спа жыў цоў. Яны жы вуць 
у вёс ках з на сель нiц твам больш 
за 100 ча ла век.

Яшчэ пра асаб лi васць Вi цеб-
скай воб лас цi — тут ня ма бюд-
жэт на га суб сi дзi ра ван ня па слуг 
во да за бес пя чэн ня i ка на лi за цыi 
на сель нiц тву. Але на кош це сi ту а-
 цыя нi як не ад бi ва ец ца. Сак рэт 
прос ты — гэ та ста ла маг чы ма ў 
вы нi ку ства рэн ня «ма на па лiс та», 
спе цы я лi за ва най аб лас ной 

ар га нi за цыi — унi тар на га прад-
пры ем ства «Вi цеб скабл во да ка-
нал». Па вод ле слоў га лоў на га 
са нi тар на га ўра ча аб лас но га 
цэнт ра гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii i 
гра мад ска га зда роўя Ула дзi -
мi ра СIН КЕ ВI ЧА, ме на вi та 
«Вi цеб скабл во да ка нал» — га ран-
тыя та го, што якасць па слуг бу-
дзе зна хо дзiц ца на па раў наль на 
вы со кiм уз роў нi, па коль кi пра-
сцей за па тра ба ваць ад каз насць 
з ад на го па стаў шчы ка ва ды, а не 
з мност ва ар га нi за цый. А на конт 
та го, цi нар маль ная якасць ва-
ды, ме дык кан ста та ваў: ме на вi-
та цэнт ра лi за цыя кант ро лю за яе 
апра цоў кай i па да чай — важ ны 
фак тар, тут не да хо пы i праб ле мы 
з якас цю хут чэй вы клю чэн нi. За 
па ру апош нiх га доў вы нi кi кант-
ро лю ла ба ра то рый свед чаць пра 
ста ноў чую ды на мi ку.

Га лоў ны «ба ро метр» у ацэн-
цы пра цы ка му наль нi каў — зван кi 
на «га ра чыя» лi нii. На конт ва ды, 
скар гаў ста но вiц ца менш, i гэ та 
па цвяр джае пра вiль насць вы-
бра на га кур су.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Во сень скае на ва кол ле хоць i ра дуе 
во ка бар во ва-жоў ты мi фар ба мi, для 
ка му наль ных служ баў яно ня се пэў ныя 
кло па ты. Ме на вi та ў гэ тую па ру iм 
пры хо дзiц ца вы во зiць з ву лiц i пар каў 
то ны лiс то ты. Ка лi ра ней рас лiн ныя 
ад хо ды ад праў ля лi на па лi го ны 
смец ця, цяпер iх вiд па вi нен тра пiць 
у пе ра пра цоў ку. Але ад па вед ных 
прад пры ем стваў — не каль кi на ўсю 
кра i ну. На прык лад, у Гро дзен скай 
воб лас цi iх на огул ня ма. Дык ку ды ж 
гро дзен цы па вя зуць лiс то ту? 
Ака за ла ся, праб ле ма на сён няш нi дзень 
ак ту аль ная — i ў ней кiм сэн се ту пi ко вая.

Тэ ле фа ную ў ЖЭС № 5 аб лас но га цэнт-
ра. Гэ та за нё ман ская част ка го ра да, тут 
шмат ста рых дрэў i ка ля да рог, i ў два рах, 
i ў пар ка вых зо нах. Па сло вах прад стаў нi ка 
ЖЭ Са, з га рад ской тэ ры то рыi кож ны год 
вы во зiц ца да дзя сят ка пры чэ паў лiс то ты. 
I гэ та толь кi адна арганізацыя. Вы ваз бярэ 
на сябе ра ён нае жыл лё ва-экс плу а та цый-
нае прад пры ем ства. У ЖЭС пры хо дзiць 
па пе ра з прад пi сан нем пад рых та ваць лiс-
то ту для ма са ва га вы ва зу. I пры на яў нас цi 
за яў кi транс парт за бi рае роз на ка ля ро вае 
смец це. Як бу дзе сё ле та, па куль не вя до ма. 
У да чы нен нi да рас лiн ных ад хо даў дзей-
нi ча юць но выя пра вi лы. Каб ра за брац ца 
ў гэ тым лан цуж ку, звяз ва ю ся з УЖРЭ Пам 
Ле нiн ска га ра ё на.

У пла на ва-эка на мiч ным ад дзе ле па ве-
дам ля юць, што вы ваз лiс то ты бу дзе ажыц-
цяў ляц ца цэнт ра лi за ва на. Вось толь кi не 
ўлас ным транс пар там, а тэх нi кай спец -
аў та гас па дар кi. На пы тан не, ку ды бу дзе 
ад гру жац ца апа лае лiс це, ад ка зу па куль 
не ве да юць. Маў ляў, мес ца для вы ва зу 
за раз вы зна ча ец ца.

Вы свет лi ла ся, што рас лiн ныя ад хо ды, у 
тым лi ку i лiс то та, тра пi лi ў пе ра лiк вi даў, 
якiя не пад ля га юць за ха ван ню на па лi го-
нах.

— Трэ ба гэ тыя рас лiн ныя ад хо ды вы-
ка рыс тоў ваць. У краіне ёсць аб' ек ты, якiя 
мо гуць пры маць та кiя ад хо ды для пе-
ра пра цоў кi, — па тлу ма чы ла на чаль нiк 
ад дзе ла па абы хо джан нi з ад хо да мi 
Гро дзен ска га аб лас но га ка мi тэ та пры-
род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на-
га ася род дзя Ва лян цi на ПУТ РО. — Та кiм 
чы нам, iх за ха ван не на ка му наль ным па-
лi го не нель га да пус каць.

Цi га то выя да гэ та га ка му наль ныя служ-
бы рэ гi ё на?

Сi ту а цыi паў сюль, як вi даць, роз ныя. 
На прык лад, у Шчу чын скай ЖКГ асаб лi вай 
праб ле мы ў гэ тым не ба чаць i вы во зяць 
лiс то ту ў спе цы яль на адве дзе нае мес ца. 
Да рэ чы, тут на ла дзi лi су вязь з сель гас-
прад пры ем ства мi, i тыя за бi ра юць лiс це 
для сва iх па трэб.

У Свiс лац кiм ра ё не ў па чат ку го да вый-
шла ра шэн не мя цо вых улад аб ар га нi за-
цыi спе цы яль ных пля цо вак для кам па ста-
ван ня. Ра шэн не пры ня та ў ад па вед нас цi з 
пра гра май па мi нi мi за цыi вы ва зу смец ця 
на па лi го ны. Та му тут рых ту юць мес ца для 
рас лiн ных ад хо даў. Па сло вах прад стаў нi-
ка Свiс лац кай ЖКГ, пля цоў ку для кам па-
ста ван ня бу ду юць по бач з па лi го нам. Але 
ра бо та за цяг ва ец ца. Па куль там ня ма нi 
ага ро джы, нi спе цы яль ных шыль даў. Мiж 
тым перс пек ты вы не бла гiя, ка лi па ды сцi 
да спра вы па-гас па дар ску. На прык лад, тут 
мяр ку юць пе ра пра ца ва ны кам пост ска-
рыс таць пры па са дцы га рад скiх клум баў i 
iн шых на са джэн няў. Для атры ман ня ар га-
нiч на га ўгна ен ня ў ход пой дзе рас лiн насць, 
якая бу дзе вы во зiц ца з тэ ры то рыi ра ё на, у 
тым лi ку з ага ро даў пры ват на га сек та ра.

Сi ту а цыя з рас лiн ны мi ад хо да мi, у тым 
лi ку з «на ступ ства мi» лiс та па ду, на ват для 
са мiх эко ла гаў ба чыц ца скла да най.

— Па куль гэ ту праб ле му вель мi цяж ка 
вы ра шыць на мяс цо вым уз роў нi. Па коль-
кi ёсць аб' ек ты, якiя зай ма юц ца ўты лi за-
цы яй рас лiн ных ад хо даў, мы не мо жам 

да ваць да звол на вы ваз та ко га смец ця 
на па лi гон. Сi ту а цыя так са ма на кант ро лi 
пра ку ра ту ры, Мiнп ры ро ды. Зра у ме ла, што 
рас лiн ныя па то кi не аб ход на на кi ра ваць у 
па трэб нае рэ чы шча. Але як па збег нуць па-
ру шэн няў, ка лi ў Гро дзен скай воб лас цi ня-
ма нi вод на га ад па вед на га прад пры ем ства 
па пе ра пра цоў цы? — за да ец ца пы тан нем 
Ва лян цi на Пут ро. — Най блi жэй шыя толь кi 
ў Брэс це i Мiн ску.

— Мiж тым праб ле му трэ ба вы ра шаць 
апе ра тыў на — хут ка пач нец ца лiс та пад. 
Та му ка му наль ныя служ бы шу ка юць ап-
ты маль ныя ва ры ян ты. I та кiя маг чы мас-
цi ёсць. На прык лад, у Скi дзель скай ЖКГ 
мяр ку юць атры маць да звол на вы ваз рас-
лiн ных ад хо даў у якас цi пе ра сып но га ма-
тэ ры я лу на па лi го не, але на гэ та па трэб ны 
ад па вед ныя да ку мен ты. Па рас пра цоў-
ку тэх нiч най да ку мен та цыi ка му наль нi кi 
мяр ку юць звяр нуц ца ў адзiн з цэнт раў 

стан дар ты за цыi i мет ра ло гii, — па тлу ма-
чы ла iн жы нер па ахо ве на ва коль на га 
ася род дзя Скi дзель скай ЖКГ Ма рыя 
ВА РА НЕЦ КАЯ. Хо ць пра цэ ду ра гэ тая да-
во лi за трат ная i пра цяг лая. Не каль кi ме-
ся цаў зой ме пад рых тоў ка тэх нiч ных умоў, 
спат рэ бiц ца час для экс пер ты зы, рэ гiст ра-
цыi. Маг чы ма, та ды Мiнп ры ро ды дасць 
да звол на вы ваз рас лiн ных ад хо даў на па-
лi гон у якас цi iза ля цый на га плас та.

Для скi дзель скiх ка му наль нi каў та кi вы-
хад над звы чай ак ту аль ны. Бо толь кi ад но 
гэ та прад пры ем ства за год вы во зiць амаль 
ты ся чу тон рас лiн ных ад хо даў. Але па лi го-
ны са праў ды трэ ба пе ра сы паць, ад не куль 
пры во зiць грунт, рас пра цоў ваць кар' ер... 
Ча му б не ска рыс тац ца для гэ та га рас лiн ны-
мi ад хо да мi i лiс цем? Бо не ва зiць жа смец-
це за 200-300 кi ла мет раў на ўты лi за цыю...

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ. 
Фо та з ад кры тых кры нiц.

АБМЕРКАВАЛІ

ПIЦЬ ВА ДУ I НЕ БА ЯЦ ЦАПIЦЬ ВА ДУ I НЕ БА ЯЦ ЦА
На се сii Вi цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў раз гля да лi пы тан не рэа лi за цыi пра гра мы «Чыс тая ва да»

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ!

ЛIС ТО ТА... БЕЗ ПРА ПIС КIЛIС ТО ТА... БЕЗ ПРА ПIС КI
Уты лi за цыя рас лiн ных ад хо даў пе ра рас тае ў праб ле му
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