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УЛАС НЫЯ ЗА ПА СЫ

Вы ка ры стан не Вы ка ры стан не 
тор фу да зва ляе тор фу да зва ляе 

эка но міць дзя сят кі эка но міць дзя сят кі 
міль ё наў до ла раўміль ё наў до ла раў

Да стат ко ва важ най і важ кай част кай на шай на цы я наль най 
эка но мі кі апош нім ча сам з'яў ля ец ца тар фя ная га лі на, 
якая ад зна чы ла сваё 100-год дзе ў 2018 го дзе. Ця пер яна 
ады гры вае па сіль ную ро лю ў за бес пя чэн ні энер ге тыч най 
бяс пе кі кра і ны. Па ін фар ма цыі прэс-служ бы Дзяр жаў на га 
вы твор ча га аб' яд нан ня па па лі ве і га зі фі ка цыі (ДВА 
«Бел па лі ва газ»), што га до вае спа жы ван не тар фя но га па лі ва 
ў кра і не скла дае ка ля міль ё на тон, што да зва ляе за мяс ціць 
ка ля 450 міль ё наў «ку боў» пры род на га га зу на су му 
да 65 міль ё наў до ла раў.

Як вя до ма, на тэ ры то рыі на шай краіны за па сы тор фу ацэнь-
ва юц ца ў 2,4 міль яр да тон, з якіх для пра мыс ло вай рас пра цоў кі 
пры дат ныя 302 міль ё ны тон, або 12 % ад на зва ных за па саў. 
Ад ве дзе на 8,6 ты ся чы гек та раў пло шчаў для зда бы чы тор фу 
з за па са мі тор фу 27,9 міль ё на тон.

Тар фя ная га лі на ў сіс тэ ме ДВА «Бел па лі ва газ» прад стаў ле на 
16 ар га ні за цы я мі гор на зда быў ной і апра цоў чай пра мыс ло вас ці, 
у тым лі ку чатырма фі лі яла мі га за за бес пя чаль ных ар га ні за цый, 
якія ажыц цяў ля юць зда бы чу і пе ра пра цоў ку тор фу, а так са ма 
ад ной ма шы на бу даў ні чай ар га ні за цы яй і пра ект ным ін сты ту-
там — дзяр жаў ным прад пры ем ствам «НДІ Бел дзіпра па лі ва-
газ».

Як ад зна ча юць спе цы я ліс ты прэс-служ бы, сён ня, дзя ку ю чы 
пра ве дзе най ма дэр ні за цыі тор фа бры кет ных вы твор час цяў, 
тар фя ная га лі на мае ма гут ны вы твор чы па тэн цы ял. У на шай 
кра і не што год зда бы ва ец ца ка ля 2,5 міль ё на тон тор фу, з яко-
га вы раб ля ец ца больш за міль ён тон пра дук цыі па ліў на га 
пры зна чэн ня (бры ке ты, су шан ка тар фя ная і торф кус ка вы) і 
больш за 100 ты сяч тон пра дук цыі ня па ліў на га пры зна чэн ня 
(грун ты тар фя ныя, торф вер ха вы кі па ва ны і торф для кам па-
ста ван ня, — гэ тая пра дук цыя вы ка рыс тоў ва ец ца ў сель скай 
гас па дар цы). Ка ля 100 ты сяч тон тар фя ной пра дук цыі па стаў-
ля ец ца на экс парт.

У лі ку най буй ней шых вы твор цаў па ліў ных бры ке таў — ад-
кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «ТБЗ Усяж», ААТ «Тор фа-
бры кет ны за вод Лід скі», ААТ «ТБЗ Ля ха віц кі». У кан цы жніў ня 
за кан чва ец ца се зон зда бы чы тор фу. Па ста не на па ча так трэ-
цяй дэ ка ды жніў ня ар га ні за цы я мі тар фя ной пра мыс ло вас ці 
ДВА «Бел па лі ва газ» зда бы та 1578,5 ты ся чы тон тор фу, што 
скла дае 94,5 % да га да во га за дан ня. Вы раб ле на 382,5 ты-
ся чы тон бры ке таў і тар фя ной су шан кі (95,7 % да за дан ня на 
на зва ны пе ры яд).

Ар га ні за цы я мі га лі ны пра цяг ва ец ца ра бо та па по шу ку но-
вых рын каў збы ту, па шы рэн ні пе ра лі ку вы раб ле най на асно ве 
тор фу пра дук цыі, да лей шай ма дэр ні за цыі і тэх пе ра ўзбра ен ні 
вы твор час ці.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Аб ста ля ван не ман ці ра ва лі 

спе цы я ліс ты лі тоў скай фір мы. Та ко-
га прак тыч на ня ма ні дзе ў кра і не на 
ана ла гіч ных аб' ек тах, — упэў не ны 
на чаль нік ка цель най гас па дар кі 
Ула дзі мір КЛІМ.

У ад ным з за лаў за ўва жа ем два 
кат лы.

— Гэ та га за выя, кож ны па 3 МВт. 
Вы ка рыс тоў ва ем іх як рэ зер во-
выя, — тлу ма чыць Ула дзі мір Кан-
стан ці на віч.

— У якіх вы пад ках іх за пус-
каеце?

— Ка лі на ву лі цы ста яць трас ку-
чыя ма ра зы — мі нус 27 гра ду саў і 
ні жэй. Пры чым, уклю ча ем па ра-
лель на і кат лы на шчэп цы. Пра цу-
ем мы толь кі пер шы год. Зі му пе-
ра жы лі нар маль на, ма гут нас цяў 
ха пае. Шчэп ка па сту пае да нас з 
ляс га саў у да стат ко вай коль кас-
ці. У нас так са ма ёсць свая ма-
шы на для здраб нен ня ад хо даў, 
драў ні ны. Як пра ві ла, на скла дзе 
за хоў ва ец ца ся мі дзён ны за пас 
шчэп кі. На сён няш ні дзень яе на-
ват больш.

— А што, ка лі рап тоў на знікне 
элект ра энер гія? — ці каў лю ся ў свай-
го су раз моў ні ка.

— У гэ тым вы пад ку аў та ма тыч-
на ўклю ча ец ца ге не ра тар, — ад каз-
вае ён.

— Якое цяп ло больш эфек тыў-
нае — ад га зу або ад шчэп кі?

— У кож на га ві да па лі ва свая 
цеп ла ад да ча. Але па са бе кош це 
шчэп ка абы хо дзіц ца тан ней, бо 
газ куп ля ем за ва лю ту за мя жой, 
а шчэп ка свая, ай чын ная, — гу чыць 
у ад каз.

Ра ней на мес цы, дзе ця пер ста-
іць но вая ка цель ня, бы ла ста рая 
га за вая. Па мяш кан не знес лі і на 
яго мес цы па бу да ва лі но вае. Ка-
цель ня за бяс печ вае цяп лом і га-
ра чай ва дой знач ную част ку го ра-
да — 1200 ква тэр, баль ні цу, фіз-
куль тур на-азда раў лен чы комп-
лекс, хут ка по бач з'я віц ца і но вы 
дзі ця чы са док.

Сё ле та бу дзе ўве дзе на ў дзе ян не 
і ка цель ня на 21 МВт на шчэп цы ў 
вёс цы Ба раў ля ны Мінск ага ра ё на. 
Ра бо ты тут па ды хо дзяць да за ключ-
най фа зы.

— На сён няш ні дзень у Ба раў-
ля нах пра цу юць га за вая і мо дуль-
ная ка цель ні. У аг ра га рад ку Ляс ны 
так са ма дзей ні чае га за вая. З мэ тай 

ады хо ду ад спа жы ван ня «бла кіт на-
га па лі ва» і эка но міі ва лю ты бы ло 
пры ня тае ра шэн не аб бу даў ніц-
тве ка цель ні на шчэп цы, — ка жа 
намес нік га лоў на га ін жы не ра па 
бу даў ніц тве Яў ген МІ ХА ЛЕВІЧ. — 
Гэ тая ка цель ня ўзво дзіц ца з перс-
пек ты вай за бу до вы двух на се ле ных 
пунк таў.

Са праў ды, аг ра га ра док Ляс-
ны і вёс ка Ба раў ля ны прак тыч на 
злі лі ся і на гад ва юць ме га по ліс, 
дзе пра жы вае ка ля 60 ты сяч 
ча ла век. Прычым з кож ным го-
дам на сель ніц тва пры бы вае. 

Та му но вая ка цель ня тут бу дзе 
не ліш няй.

— Фі нан са ван не аб'ек таў ажыц-
цяў ля ец ца за кошт срод каў аб лас-
но га і рэс пуб лі кан ска га бюд жэ таў, 
па за бюд жэт на га цэнт ра лі за ва на-
га іна ва цый на га фон ду Мі ніс тэр-
ства энер ге ты кі Бе ла ру сі, улас ных 
срод каў ар га ні за цый, крэ дыт ных 
рэ сур саў, — кан ста туе Аляк сандр 
Ях на вец. — У пры ват нас ці, на Мін-
шчы не ў 2017—2019 га дах з'я ві лі ся 
тры энер га кры ні цы на фрэ зер ным 
тор фе ў ар га ні за цы ях жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі з пры цяг нен-
нем 50 % су фі нан са ван ня з па за-
бюд жэт на га цэнт раль на га іна ва-
цый на га фон ду Мі ніс тэр ства энер-
ге ты кі. У тым лі ку ў 2017-м уве дзе на 
ў экс плу а та цыю ка цель ня ў вёс цы 
Ру даў ка Ня свіж ска га ра ё на ма гут-
нас цю 4 МВт, у 2018-м — у вёс цы 
Кры вая Бя ро за Сма ля віц ка га ра ё-
на ма гут нас цю 3 МВт, у 2019-м — 
у па сёл ку Зя лё ны Бор Сма ля віц ка-
га ра ё на на 4,5 МВт. У пла нах на 
2020 год — за вяр шэн не бу даў ніц тва 
яшчэ трох энер га кры ніц на фрэ зер-
ным тор фе — у Слуц ку, Круп ках і 
Стоўб цах.

Для пры цяг нен ня фі нан са вых 
рэ сур саў Між на род на га бан ка рэ-
кан струк цыі і раз віц ця, Еў ра пей ска-
га ін вес ты цый на га бан ка і Гла баль-
на га эка ла гіч на га фон ду ў Бе ла ру сі 
рэа лі зу ец ца ін вес ты цый ны пра ект 
«Рас шы рэн не ўстой лі ва га энер га-
ка ры стан ня». 

У ме жах рэа лі за цыі кам па нента 
«Вы ка ры стан не ўзнаў ляль най 
драў ля най ма сы для цеп ла за бес-
пя чэн ня» ў цэнт раль ным рэ гі ё не, 
па чы на ю чы з 2020 го да пла ну ец-
ца бу даў ніц тва ся мі энер га кры ніц 
агуль най ма гут нас цю 51 МВт на 
мяс цо вых ві дах па лі ва.

У вы ні ку рэа лі за цыі ме ра пры ем-
стваў Дзяр жаў най пра гра мы «Энер-
га збе ра жэн не» на 2016—2020 га ды 
ў Мін скай воб лас ці з 2016 да сту дзе-
ня 2020-га эка но мія па ліў на-энер-
ге тыч ных рэ сур саў скла ла 550,4 ты-
ся чы тон умоў на га па лі ва. Уве дзе на 
ў экс плу а та цыю 20 энер га кры ніц 
на мяс цо вых ві дах па лі ва агуль-
най ма гут нас цю 86,2 МВт. Так са ма 
па вя лі ча на іх до ля ў струк ту ры ка-
цель на-пяч ной гас па дар кі з 14,5 % 
у 2015-м да 26,6 5 у сту дзе ні — чэр-
ве ні 2020-га. До ля ўзнаў ляль ных 
кры ніц энер гіі ў пер шым паў год дзі 
сё ле та да сяг ну ла 22,9 %.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

ЭКА НО МІЯ ЭКА НО МІЯ 
І БЕ РАЖ ЛІ ВАСЦЬІ БЕ РАЖ ЛІ ВАСЦЬ

У вы ні ку рэа лі за цыі 
ме ра пры ем стваў 

Дзяр жаў най пра гра мы 
«Энер га збе ра жэн не» 
на 2016—2020 га ды 
ў Мін скай воб лас ці 
з 2016 да сту дзе ня 
2020-га эка но мія 
па ліўна-энер ге тыч ных 
рэ сур саў скла ла 
550,4 ты ся чы тон 
умоў на га па лі ва. 
Уве дзе на ў экс плу а та цыю 
20 энер га кры ніц 
на мяс цо вых ві дах па лі ва 
агуль най ма гут нас цю 
86,2 МВт.

 У тэ му
ПА ЛІ ВА І Ў БА ЛО ЦЕ

Ві цеб шчы на ў аван гар дзе вы ка ры стан ня мяс цо вых 
ві даў па лі ва.

Па апош ніх да ных, у сіс тэ ме жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі Пры дзвін ска га краю яны ўжо зай ма юць больш за 
71 %.

Ле тась вы пра цоў ка ад ной гі га ка ло рыі з вы ка ры стан нем 
у якас ці па лі ва тор фу і шчэ пак абы хо дзі ла ся тан ней, чым на 
пры род ным га зе, ад па вед на на 16 % і 11 %.

Асаб лі васць поў на чы кра і ны ў тым, што гэ та — край ба лот, 
і, зра зу ме ла, за па саў тор фу ба га та, толь кі па спя вай на рых-
тоў ваць і пе ра пра цоў ваць.

У чым сак рэ ты Ві цеб скай воб лас ці ў эфек тыў ным і ра цы я-
наль ным вы ка ры стан ні мяс цо ва га па лі ва? Ба дай, у пра віль-
нас ці вы бра най стра тэ гіі на рых тоў кі, апра цоў кі, вы ка ры стан-
ня драў ні ны і ін ша га.

У пры ват нас ці, даў но куп ля юць кат лы з ме ха ні за ва най 
за груз кай. Хай яны па раў наль на да ра жэй шыя, але вы дат кі 
мож на хут ка аку піць.

Да рэ чы, у Бе шан ко ві чах па спя хо ва дзей ні чае фір ма, якая 
не толь кі вы раб ляе, але і рас пра цоў вае ка цель ныя ўста ноў кі 
роз най ма гут нас ці і для роз ных мэт. У якас ці па лі ва па ды хо-
дзяць і «бія ла гіч ныя ад хо ды» птуш ка фаб рык...

Прад пры ем ства па спя хо ва экс пар туе пра дук цыю, а рэа-
лі за цыя яе на ўнут ра ным рын ку да зва ляе за каз чы кам эка но-
міць ва лю ту пры па куп цы больш да ра гіх за меж ных кат лоў.

Увя дзен не ў экс плу а та цыю Бе ла рус кай АЭС не пе ра шка-
джае рэа лі за цыі пла наў бу даў ніц тва і пад клю чэн ня ў рэ гі ё не 
со неч ных уста но вак, а так са ма вет ра ных. Ды і пра моц ва-
ды тут не за бы ва юць. За пуск не каль кі га доў та му ві цеб скай 
гідра элект ра стан цыі да зво ліў за бяс пе чыць элект ра энер гі яй 
усе на ва кол лі аб лас но га цэнт ра.

Пры дзвін скі во пыт вы ка ры стан ня мяс цо вых ві даў па лі ва вы-
ву ча юць у ін шых аб лас цях і на ват у ра сій скім пры гра ніччы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

З но вы мі аб' ек та мі, якія пра цу юць на мяс цо вым па лі ве, зна ё міць на чаль нік 
упраў лен ня жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Мі набл вы кан ка ма 

Аляк сандр ЯХ НА ВЕЦ.

Апе ра та ру Тац ця не КРАС НА ГІР да ру ча ны кант роль за дзей нас цю аб ста ля ван ня 
ка цель ні УП «Чэр вень ская ЖКГ».


