
Піт ная ва да ў Ашмян скім ра ё не — асаб лі вая. 
Га рад скія і вяс ко выя ка ло дзе жы «пра цу юць» 
у асноў ным на па верх не вых во дах, якія не мо гуць 
па хва ліц ца доб рым сма кам. Ва да мае бруд на ва ты ко лер 
і ўтрым лі вае ў два ра зы больш жа ле за, чым да пус ка ец ца 
нор ма мі. Каб яна ста ла якас най, не аб ход ны стан цыі 
абез жа лез ван ня. Ашмян скія ўла ды ўжо пра па на ва лі 
на ўзроў ні рэс пуб лі кі ўнес ці ў са цы яль ныя стан дар ты 
аба вяз ко вае ўзвя дзен не та кіх стан цый пры ства рэн ні 
аг ра га рад коў з коль кас цю жы ха роў ад 1000 ча ла век 
і больш.

Як «па мыць» ва ду
На во да за бо ры Вай ге та, ад яко га сіл ку ец ца ўвесь го-

рад, стан цыя абез жа лез ван ня пра цуе. Дзя ку ю чы гэ та му ў 
Ашмя нах во да пра вод ная ва да якас ная. У аг ра га рад ках, 
што за бяс печ ва юц ца ва дой са стан цый на во да за бо рах у 
Галь ша нах і Граў жыш ках, з кра наў так са ма ця чэ якас ны 
пра дукт.

Ін шая спра ва — сель ская мяс цо васць, дзе без стан цый 
абез жа лез ван ня па леп шыць якасць ва ды мож на толь-
кі з да па мо гай філь траў. Ад нак праз па вы ша ную коль-
касць у ва дзе жа ле за іх трэ ба мя няць знач на час цей, чым 
звы чай на. Па ку туе і бы та вая тэх ні ка, што кан так туе з ва-
дой, — «ры жыя літ ры» знач на ска ра ча юць тэр мін служ бы 
пры бо раў.

— Асноў ны ўпор на за бес пя чэн не якас ці ва ды мы ро-
бім у аг ра га рад ках. Стан цыі абез жа лез ван ня жыц цё ва 
не аб ход ныя ў На ва сёл ках, стан цыі Ашмя ны, Кра коў цы. 

Сі ту а цыя ў апош няй не па ко іць нас най больш. Пла ну ец-
ца, што ў на ступ ным го дзе тут бу дзе пабу да ва на стан цыя 
абез жа лез ван ня (на гэ та па трэб на пры клад на 200 ты сяч 
руб лёў). Ужо рас пра ца ва ны пра ект, — рас ка заў Ва дзім 
ПА ШКОЎ СКІ, на мес нік стар шы ні Ашмян ска га рай вы-
кан ка ма. — На жаль, бюд жэт ных срод каў рай вы кан ка му, 
як пра ві ла, ха пае толь кі на за ме ну ка му ні ка цый па ад ной 
ву лі цы па сёл ка, і мы ста ра ем ся мя няць іх ме на ві та ў аг ра-
га рад ках, бо тут най больш скла да ная сі ту а цыя.

За брудж ван не ва ды на Ашмян шчы не ад бы ва ец ца, 
па-пер шае, праз са му пад зем ную кры ні цу, у якой коль-
касць жа ле за пе ра вы шае нор му амаль у два ра зы: за-
мест 0,3 мг/дм3 ту тэй шы па каз чык — 0,32—0,76, а ко лер 
ва ды — ры жы. Мяс цо выя жы ха ры ка жуць, што ка лі кран 
не за крыць шчыль на, то праз не каль кі га дзін на 
ўмы валь ні ку з'я вяц ца ржа выя па ло сы. Па-дру-
гое, ва да да дат ко ва па гар ша ец ца, па куль ця чэ 
па ста рых тру бах.
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Я
КОЕ пы тан не най больш ак ту аль нае для кра і ны, 
дзе вы раб ля юць вы са ка я кас ную сель ска гас па дар чую 
пра дук цыю, вя до мую ва ўсім све це? На са мрэч пы тан няў 

заў сё ды шмат — вы рас ціць пра дук цыю, га ран та ваць хар чо вую 
бяс пе ку, за бяс пе чыць экс парт ныя па стаў кі... 
Але не вар та за бы ваць, што за кож ным цэнт не рам збож жа 
і літ рам ма ла ка ста яць лю дзі, якія пра цу юць у сель скай 
мяс цо вас ці. А каб ім пра ца ва ла ся доб ра, трэ ба ства рыць 
умо вы для ра бо ты і воль на га ча су. У на шай кра і не 

знай шлі вый сце — ства ры лі аг ра га рад кі. 
Гэ та бе ла рус кае ноу-хау — не вя лі кі го рад з раз ві той 
інф ра струк ту рай не па срэд на на мес цы вёс кі. 
На коль кі эфек тыў ная гэ та ідэя і якія праб ле мы яна вы ра шы ла, 
ка рэс пан дэнт МС па спра ба ваў аца ніць ра зам з дэ пу та там 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду, на мес ні кам 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це 
Дзміт ры ем ГО БА РА ВЫМ.

ГО РАД У СЕЛЬ СКАЙ ГО РАД У СЕЛЬ СКАЙ 
МЯС ЦО ВАС ЦІМЯС ЦО ВАС ЦІ

Ці вы ра шаць аг ра га рад кі кад ра вую праб ле му ў аг ра пра мыс ло вым комп лек се?Ці вы ра шаць аг ра га рад кі кад ра вую праб ле му ў аг ра пра мыс ло вым комп лек се?
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ЁСЦЬ ПЫТАННЕ

ЯК ПІЦЬ ДАЦЬ?ЯК ПІЦЬ ДАЦЬ?
Ча му ў ашмян скіх ка ло дзе жах не ха пае ва дыЧа му ў ашмян скіх ка ло дзе жах не ха пае ва ды


