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Хут ка ў ра ё не за пра цуе ад на са знач ных 
па сва ёй ма гут нас ці ге лія энер ге тыч ная 
ўста ноў ка — 1,6 МВт. Спе цы я ліс ты ка жуць, 
што гэ тай энер гіі пры доб рым со неч ным 
на двор'і мо жа ха піць на асвят лен не 
не каль кіх не вя лі кіх на се ле ных пунк таў. 
Праў да, уся вы пра ца ва ная ўста ноў кай 
элект ра энер гія бу дзе на кі роў вац ца 
спа чат ку ў агуль ную рэс пуб лі кан скую 
сет ку, а ад туль раз мяр коў вац ца па 
спа жыў цах. Тым не менш для ра ё на 
рэа лі за цыя гэ та га пра ек та, у якім ня ма 
ні ка пей кі бюд жэт ных гро шай, вель мі 
важ ны крок.

— Гэ та па-са праўд на му знач ны аб' ект 
для на шай ра ён най эка но мі кі, — ка жа на-
мес нік стар шы ні Мсці слаў ска га рай вы-
кан ка ма Воль га СУ ДЗІ ЛОЎ СКАЯ. — Ён 
дасць да дат ко вае па ступ лен не па да тку на 
пры бы так у ра ён ны бюд жэт. Бу дзе ство ра-
на два ра бо чыя мес цы. Да та го ж ва ўсім 
све це вя дзец ца пе ра ход на аль тэр на тыў-
ныя кры ні цы элект ра энер гіі, і Мсці слаў-
скі ра ён уклю чыў ся ў гэ тую ра бо ту больш 
ак тыў на. Мы пад пі са лі Па гад нен не мэ раў 
па клі ма це і энер гіі, згод на з якім з'яў ля-
ем ся ўдзель ні ка мі між на род най пра гра мы 
па ска ра чэн ні вы кі даў СО2 у ат мас фе ру. 

Мы раз ві ва ем кі ру нак аль тэр на тыў ных 
кры ніц энер гіі і гэ тым па зі цы я ну ем ся бе як 
эка ла гіч на чыс ты ра ён. Ге лія стан цыі ў нас і 
ра ней бы лі, але не та кіх маш та баў.

Но вы аб' ект раз ме шча ны на ча ты рох гек-
та рах зям лі ў вёс цы Асмо ла ві чы Ка па чоў ска га 
сель са ве та. Стар шы ня сель са ве та Аляк сандр 
Пра ко паў лі чыць, што па доб ныя пра ек ты 
толь кі на ка рысць:

— Па куль там ідзе бу даў ніц тва, за дзей-
ні ча ны ў тым лі ку і жы ха ры сель са ве та, а 
за ня тасць на сель ніц тва заў сё ды ста ноў чы 
факт, — ка жа ён. — Да та го ж аль тэр на тыў ная 

энер ге ты ка — гэ та доб ра, хоць яна 
на ўпрост і не бу дзе вы ка рыс тоў вац ца для 
па трэб на шых на се ле ных пунк таў, а пой дзе 
ў агуль ную энер ге тыч ную сіс тэ му.

Да моў у Асмо ла ві чах за ста ло ся ма ла, 
мож на па паль цах ад ной ру кі пе ра лі чыць, 
МТФ з кан ца 80-х не функ цы я нуе. Со неч-
ная стан цыя як раз і бу ду ец ца на тэ ры то рыі 
гэ тай МТФ і пры ля га ю чай да яе ня ўдо бі цы. 
Ле су ня ма, за тое шмат пра сто ры — тое, што і 
трэ ба, каб з ка рыс цю вы ка рыс тоў ваць энер-
гію сон ца.

Аляк сандр Іва на віч лі чыць, што аль тэр-
на тыў ная энер ге ты ка заў сё ды толь кі плюс 
для эка ло гіі. У Мсці слаў скім ра ё не на огул 
ня ма шкод ных вы твор час цяў.

— У па чат ку 2000-х ужо бы лі ах вот ныя 
ў ра ё не Асмо ла віч ста віць вет раў ста ноў кі, 
але по тым ча мусь ці ад мо ві лі ся, — ка жа 
ён. — За раз ін шы за каз чык знай шоў ся.

Пер ша па чат ко ва пла на ва ла ся зда ча 
аб' ек та ў кан цы жніў ня, але па куль ра бо-
ты пра цяг ва юц ца.

— Уз нік лі скла да нас ці з пра клад кай ка-
бе лю — ён пра хо дзіць па не вель мі зруч най 
тэ ры то рыі, — ка жа ды рэк тар СТАА «ТДФ 
Эка тэх» Мі ха іл ШЫ ША КОЎ. — Гэ тыя ра-
бо ты ака за лі ся больш скла да ны мі, чым 
мер ка ва ла ся. Спа дзя ём ся, што да кан ца 
ве рас ня спра вім ся.

Фір ма аказ вае ін жы ні рын га выя па слу гі 
па ар га ні за цыі, пра ек та ван ні і бу даў ніц тве 
для ЗАТ «РЕ АГ Ма гі лёў». Уста ноў ка на ле-
жыць ме на ві та яму.

— Фо та элект рыч ныя стан цыі — гэ та но-
выя тэх на ло гіі, вы со кая куль ту ра атры-
ман ня энер гіі, — ад зна чае су раз моў нік. — 
У Бе ла ру сі мы бу ду ем ужо трэ цюю стан-
цыю. Пе рад гэ тым па доб ныя з'я ві лі ся ў Ня-
свіж скім і Сен нен скім ра ё нах. У па раў на нні 
з Еў ро пай і ін шы мі кра і на мі, дзе та кіх стан-
цый шмат, мы яшчэ ў па чат ку шля ху.

Мі ха іл Шы ша коў ад зна чае, што знай сці 
пля цоў ку пад ге лія энер ге тыч ную стан цыю 
не так лёг ка.

— Мы шу ка ем, дзе ёсць сва бод ная зям-
ля, не пры дат ная для сель ска гас па дар чай 
дзей нас ці, якую мож на зра біць больш 
пры го жай, а ка лі за кон чыц ца тэр мін дзе-
ян ня стан цыі, вяр нуць у зем ле ка ры стан-
не, — рэ зю муе ён. — Трэ ба ска заць, што ў 
Бе ла ру сі знай сці та кую зям лю скла да на.

Да рэ чы, акра мя со неч най стан цыі, фір-
ма пла нуе па бу да ваць яшчэ і вет ра э нер-
ге тыч ную. Яна бу дзе на не вя лі кай ад лег-
лас ці ад ге лія стан цыі. Але ра бо ты па яе 
ўзвя дзен ні пач нуц ца не ра ней на ступ на га 
го да.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

У Шчу чы не ка му наль ныя 
служ бы па ча лі пе ра во дзіць 
страт ныя ка цель ні ў 
аў та ма тыч ны рэ жым. У пер шую 
чар гу за ня лі ся аб' ек та мі з 
не вя лі кай на груз кай. Яны, 
як пра ві ла, аб слу гоў ва юць 
ма лыя вёс кі аль бо са цы яль ныя 
ўста но вы. Та кі па ды ход даў 
эфект на ват там, дзе кат лы 
пра цу юць вы ключ на на 
мяс цо вых ві дах па лі ва.

Для вы твор час ці шчэ пак уста-
ля ва ны два су час ныя комп лек сы. 
Ра бо та ідзе ня спын на. Да скла доў 
пад 'язджаюць ле са во зы з дро ва-
мі, якія на рых тоў ва юц ца ў Шчу-
чын скім ляс га се.

— Гэ та не дзе ла вая драў ні на, — 
тлу ма чыць ды рэк тар Шчу чын-
скай ЖКГ Анд рэй ШКІН ДЗЕ-
РАЎ. — Гэ та тая драў ні на, якая вы-
ка рыс тоў ва ец ца для энер ге ты кі. 
Тут ёсць пэў ны эфект, бо ёсць 
вы пра ца ва ны пра дукт — цеп-
ла вая энер гія. Сэ ка ном ле на ва-
лю та. Ка неш не, трэ ба шу каць 
но выя маг чы мас ці. На прык лад, 
вы са джваць дрэ вы, якія хут ка 
рас туць. Та кія па ро ды ёсць, і яны 
за тры га ды вы рас та юць да дзе-
ся ці мет раў, гэ та для энер ге ты кі 
вы гад на. На прык лад, мы маг лі б 
за кры ваць свае па трэ бы, ка лі б 
ме лі та кую план та цыю пло шчай 
50 гек та раў.

Не кан ды цый ны лес пры-
во зіц ца на ле са піл ку, дзе яго 
пе ра мол вае ў шчэп кі су час-
ны дра біль ны комп лекс, кошт 
яко га 220 ты сяч до ла раў ЗША. 
Пры чым ка му наль ні кі ку пі лі яго 
за свае срод кі. Шчэп кі за хоў ва-
юц ца пад на весам і раз лі ча ны 
на тры ты ся чы ку боў. Звы чай на 
за пас скла дае два—тры ме ся цы. 
Ад сюль мяс цо вае па лі ва па сту-
пае на ка цель ні.

— Ра ней ка цель ні на вёс ках 
так са ма пра ца ва лі на шчэп ках, 
але не бы лі эфек тыў ныя, — рас-
каз вае кі раў нік ра ён най ка му-
наль най служ бы. — Ка лі пе рай-
шлі на аў та ма тыч ны рэ жым, 
адчулі розніцу. Пры чым, гэ та не 
да ра жэй, чым на га зе, бо газ мы 
куп ля ем за ва лю ту, а дро вы — за 
бе ла рус кія. І гэ та на ша на дзей ная 
энер ге тыч ная кры ні ца, якая га-
ран туе бяс пе ку. Пры тым, мы не 
ады хо дзім ад га зу, бо кат лы мо-
гуць пра ца ваць ад ноль ка ва і на 
га зе, і на мяс цо вых ві дах па лі ва.

Што да зва ляе эка но міць? Аў-
та ма ты ка з пра грам ным комп-
лек сам, як вя до ма, рэч да лё ка 
не тан ная. І ўсё ж гэ та вы гад на. 
Су раз моў нік пры вёў прык лад 
ра бо ты не вя лі кай ка цель ні, якая 
па да ва ла цяп ло на аб лас ныя ба-
зы і скла ды мед прэ па ра таў. Пас-
ля пе ра хо ду на аў та ма ты ку са бе-
кошт энер гіі зні зіў ся ў тры ра зы. 

І та кіх аб' ек таў не каль кі. Ка лі ра-
ней яны бы лі страт ныя, ця пер 
ста лі пры быт ко выя і за ацяп-
ляль ны се зон цал кам ся бе акуп-
ля юць. Цяпер боль шасць ма лых 
ка цель няў пра цуе на мяс цо вых 
ві дах па лі ва. У агуль ным энер ге-
тыч ным аб' ёме ўлас ная сы ра ві на 
скла дае ка ля 60 %. І гэ та да во лі 
знач ная част ка.

— Сё ле та па ча ла ся рэа лі за цыя 
но ва га пра ек та — уста ноў ка ка-
цель на га аб ста ля ван ня на 24 ме-
га ва ты, якая бу дзе пра ца ваць і на 
га зе, і на шчэп ках. Мы ска рыс та лі ся 

па зы кай на пяць міль ё наў до ла-
раў ЗША. Хут ка вый дзе пра ект, і 
праз год аб' ект па ві нен за пра ца-
ваць. Та ды до ля мяс цо вых ві даў 
па лі ва да сяг не 75 %, — ка жа Анд-
рэй Шкін дзе раў.

Праб ле май не эфек тыў ных 
ка цель няў тут за ня лі ся два га ды 
та му. У пер шую чар гу бы лі ўзя ты 
пад кант роль аб' ек ты з не вя лі-
кай на груз кай. Пад лі чы лі, што іх 
аб слу гоў ван не знач на пе ра вы-
шае вы хад энер гіі. Та му вы бра лі 
су час ны кі ру нак — пе ра вод ка-
цель няў на аў та ма тыч ны рэ жым. 

Па-новаму ўжо пра цуе пяць ка-
цель няў. Усе да ныя вы ве дзе ны 
ў дыс пет чар скую, а на ма ні то ры 
бач ны ўсе па каз чы кі. Пра гра-
ма па ка жа, дзе ад быў ся ней кі 
збой, та ды вы клі ка ец ца май-
стар і раз бі ра ец ца на мес цы, 
у чым спра ва.

Шчу чын скае ЖКГ у лі ку пер-
шых у Бе ла ру сі, хто вя дзе гэ тую 
ра бо ту за ўлас ныя срод кі. Во-
пыт пры яз джа юць пе рай маць 
ка му наль ныя служ бы кра і ны. 
А на пры кан цы мі ну ла га го да 
жыл лё ва-ка му наль ная гас па-
дар ка ра ё на атры ма ла дып лом 
лі да ра ў на мі на цыі «Тэх на ло-
гіі і пра ек ты на асно ве ўзнаў-
ляль ных кры ніц энер гіі» рэс-
пуб лі кан ска га кон кур су «Лі дар 
энер га эфек тыў нас ці Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь — 2019».

Як па ве да мі лі ў Гро дзен скім 
аб лас ным упраў лен ні Дэ парт а-
мен та па энер га эфек тыў нас ці, 
сё ле та знач ную част ку срод-
каў аб лас ной ін вес ты цый най 
пра гра мы пла ну ец ца ўклас ці 
ў рэ кан струк цыю і ма дэр ні-
за цыю ка цель няў. Два та кія 
аб' ек ты бу дуць па бу да ва ны ў 
аг ра га рад ку Вя рэй кі Ваў ка выс-
ка га ра ё на. Ад бу дзец ца рэ кан-
струк цыя цэнт раль най ка цель ні 
ў На ва груд ку. Тут бу дуць уста-
ноў ле ны кат лы на мяс цо вых ві-
дах па лі ва. На ўлас ную сы ра ві-
ну пас ля рэ кан струк цыі бу дуць 
пе ра ве дзе ны кат лы ў Шчу чы не, 
Мас тах і Бе рас та ві цы. Каб па-
леп шыць цеп ла за бес пя чэн не 
Смар го ні, у ад ной з ка цель няў 
да ба вяць яшчэ ад ну ўста ноў-
ку. А вось у Бя ро заў цы Лід ска га 
ра ё на сё ле та бу дзе зда дзе на 
га за вая ка цель ня блоч на-мо-
дуль на га ты пу.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
Фо та з ад кры тых кры ніц.

ЭКА ЛА ГІЧ НЫ КІ РУ НАК

СО НЕЧ НЫЯ КІ ЛА ВА ТЫ
Мсці слаў ро біць стаў ку на аль тэр на тыў ныя кры ні цы энер гіі

«Фо та элект рыч ныя стан цыі — 
гэ та но выя тэх на ло гіі, вы со кая 
куль ту ра атры ман ня энер гіі, — 
ад зна чае су раз моў нік. 
— У Бе ла ру сі мы бу ду ем ужо 
трэ цюю стан цыю. Пе рад гэ тым 
па доб ныя з'я ві лі ся ў Ня свіж скім 
і Сен нен скім ра ё нах. У па раў на нні 
з Еў ро пай і ін шы мі кра і на мі, 
дзе та кіх стан цый шмат, 
мы яшчэ ў па чат ку шля ху».

АЖ НО ТРЭС КІ ЛЯ ЦЯЦЬ!
Мяс цо вае па лі ва вы гад нае, але па трэб на аў та ма ты ка

 У ТЭ МУ

У 2020 го дзе за вяр ша ец ца рэа лі за цыя дзяр жаў най пра гра мы 
«Энер га за бес пя чэн не», ад ным з асноў ных раз дзе лаў якой ста ла раз-
віц цё мяс цо вых уз наў ляль ных кры ніц энер гіі, што да зво ліць уз мац-
ніць эне ге тыч ную бяс пе ку кра і ны. Та му коль касць энер га кры ніц на 
мяс цо вых ві дах па лі ва бу дзе рас ці. Да кан ца 2020 го да ў кра і не па він-
на быць уве дзе на 150 та кіх аб' ек таў, з агуль най цеп ла вой ма гут нас цю 
750 ме га ват. Гэ та дасць эка но мію ў 30 міль ё наў до ла раў у год.


