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— За кошт вы ка ры стан ня ў вы твор час-

ці сіс тэм аба рот на га і паў тор на га во да за-

бес пя чэн ня ўда ец ца да сяг нуць сур' ёз на га 

ўзроў ню эка но міі па верх не вых вод. Пры 

гэ тым эка но мія ва ды скла дае больш за 

95 %, — ка жа Ва дзім Тка чоў. — На не ка то-

рых прад пры ем ствах і ар га ні за цы ях скла-

да нае ста но ві шча, ад нак, ня гле дзя чы на 

не да хоп фі нан са вых срод каў, пра ца па рэ-

кан струк цыі і бу даў ніц тве аб' ек таў па ачыст-

цы сцё ка вых вод не спы ня ец ца. У Ра га чо ве 

пра цяг ва ец ца рэа лі за цыя пра ек та па бу-

даў ніц тве но вых ачы шчаль ных збу да ван няў 

за кошт крэ дыт ных срод каў Між на род на га 

бан ка рэ кан струк цыі і раз віц ця. Ёсць ужо 

за вер ша ныя пра ек ты. На прык лад, на Бе-

ла рус кім ме та лур гіч ным за вод зе ў гэ тым 

го дзе ўве дзе ны ў экс плу а та цыю ачы шчаль-

ныя збу да ван ні па пе ра пра цоў цы за со ле-

ных сцё ка вых вод. Гэ та зна чыць, за бяс пе-

ча на вяр тан не на паў тор нае вы ка ры стан не 

600 ку біч ных мет раў у су ткі сцё ка вых вод, 

якія ра ней іш лі на ачы шчаль ныя збу да ван ні 

КЖУП «Уні ком». Не ўза ба ве гэ та аб ста ля-

ван не вый дзе на поў ную ма гут насць. На 

Ту раў скім ма лоч ным кам бі на це за вер ша на 

бу даў ніц тва ачы шчаль ных збу да ван няў поў-

най бія ла гіч най ачыст кі.

— Пры ро да не ве дае ме жаў: Дняп-

ро бя рэ па ча так у Ра сіі і, пра ця ка ю чы 

па тэ ры то рыі Бе ла ру сі, ня се свае во ды 

ва Укра і ну. Ці не ства рае транс гра ніч ны 

ста тус гэ тай вод най ар тэ рыі праб лем з 

за брудж ван нем рэк Го мель шчы ны?

— У воб лас ці раз ме шча на 29 пунк таў 

на зі ран ня, у тым лі ку два транс гра ніч ныя 

па сты на ва да цё ках, якія пры хо дзяць у Бе-

ла русь з тэ ры то рыі Ра сіі (рэ кі Іпуць у Доб-

ру шы і Бес ядзь у Свя ці ла ві чах Вет каў ска га 

ра ё на). На зі ран ня мі ахоп ле на 17 рэк, ад-

но ва да схо ві шча. Што год ад бі ра ец ца ка ля 

300 проб і вы кон ва ец ца звыш 8000 хі міч ных 

ана лі заў. Як па каз ва юць вы ні кі ма ні то рын гу 

па верх не вых вод, боль шасць вод ных аб'-

ек таў воб лас ці па гід ра хі міч ным і гід ра бія-

ла гіч ным ста ту се ад но сяц ца да ка тэ го рыі 

«доб ры» і «вы дат ны».

За два апош нія га ды пры кмет на па леп-

шыў ся агуль ны стан вод ных аб' ек таў ба-

сей наў Дняп ра, у пры ват нас ці па скла дзе 

бія ген ных эле мен таў.

— Гэ тым ле там у Го ме лі ад бы ло ся 

пер шае па ся джэн не Пры пяц ка га ба сей-

на ва га са ве та. Якія пы тан ні аб мяр коў ва-

лі ся і хто ўзяў удзел у яго ра бо це?

— Ад но з вост рых і ці ка вых пы тан няў, 

якое аб мяр коў ва ла ся на па ся джэн ні, — пра 

мэ та згод насць ад наў лен ня вод на транс парт-

на га злу чэн ня Е-40. Прад стаў нік Мі ніс тэр-

ства транс пар ту і ка му ні ка цый пра ін фар-

ма ваў аб бя гу чым ста не спраў. Удзель ні кі 

па ся джэн ня асаб лі ва ад зна чы лі, што ра бо ты 

па гэ тым пра ек це па він ны ажыц цяў ляц ца 

ў стро гай ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі 

во да ахоў на га за ка на даў ства на шай краі ны. 

Раз гле дзе лі і шэ раг ар га ні за цый ных пы тан-

няў, аб раў шы кі раў ніц тва Пры пяц ка га ба-

сей на ва га са ве та. Ха чу пад крэс ліць, што на 

па ся джэн не бы лі за про ша ны прад стаў ні кі 

гра мад скіх аб' яд нан няў «Баг на» і мяс цо вая 

«Аса цы я цыя дзя цей і мо ла дзі». На мес нік 

стар шы ні ГА «Баг на» Кан стан цін Чы ка лаў 

рас ка заў пра дзей насць гра мад скіх аб' яд-

нан няў па кі ра ван ні вод ны мі рэ сур са мі ў 

ба сей не ра кі Пры пяць.

У да лей шым ба сей на ва му са ве ту трэ ба 

бу дзе пра вес ці са мы піль ны ана ліз іс ну ю чай 

во да гас па дар чай сі ту а цыі, а так са ма даць 

аб' ек тыў ную ацэн ку перс пек тыў на му вы ка-

ры стан ню вод ных рэ сур саў з улі кам са цы-

яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі.

— Як на ла джа на су пра цоў ніц тва з ка-

ле га мі з су сед ніх кра ін?

— З ка ле га мі з Ра сіі і Укра і ны ў нас скла-

лі ся доб рыя пра цоў ныя кан так ты і доб ра су-

сед скія ад но сі ны. У мі ну лым го дзе ра зам з 

ра сій скі мі спе цы я ліс та мі ак ты ві за ва лі пра цу 

па транс гра ніч ным ма ні то рын гу вод у ба сей-

нах рэк Дняп ро і За ход няя Дзві на.

У маі Го мель пры маў удзель ні каў X па-

ся джэн ня су мес най бе ла рус ка-ра сій скай 

ка мі сіі па ахо ве і ра цы я наль ным вы ка ры-

стан ні транс гра ніч ных вод ных аб' ек таў. Па 

вы ні ках па ся джэн ня бы ло ад зна ча на, што 

ў цэ лым во да гас па дар чая аб ста ноў ка на 

транс гра ніч ных вод ных аб' ек тах ба сей наў 

Дняп ра і За ход няй Дзві ны за ста ец ца ста-

біль най.

У рам ках І Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 

Укра і ны, які пра хо дзіў 25—26 каст рыч ні ка ў 

Го ме лі, на ба зе аб лас но га ка мі тэ та ад бы ло-

ся па ся джэн не Дняп роў ска га ба сей на ва га 

са ве та. На ім раз гле дзе лі шэ раг ак ту аль-

ных пы тан няў, у пры ват нас ці пра ект пла на 

кі ра ван ня ба сей нам ра кі Дняп ро, ме ры па 

пра ду хі лен ні за мор ных з'яў ры бы.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.
Фо та аў та ра і з ар хі ва Го мель ска га аб лас но га 

ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Грун ту ю чы ся на се рыі 

дак ла даў Грын піс па вы ні ках 

ма дэ ля ван ня сцэ на ры яў 

энер ге тыч най рэ ва лю цыі 

для роз ных кра ін, фонд 

Ген ры ха Бё ля су мес на з 

бе ла рус кі мі гра мад скі мі 

ар га ні за цы я мі іні цы я ваў 

пра вя дзен не ана ла гіч на га 

да сле да ван ня для Бе ла ру сі. 

Ра бо та пра во дзі ла ся ў 

цес ным су пра цоў ніц тве з 

на ву коў ца мі, экс пер та мі і 

гра мад скі мі ар га ні за цы я мі, 

якія ажыц цяў ля юць 

сваю дзей насць у сфе ры 

энер ге тыч най і транс парт най 

па лі ты кі.

Гэ та да сле да ван не ўні каль нае, 

яно пра во дзі ла ся ўпер шы ню і, ма-

быць, вы клі ча вя лі кую па ле мі ку ў 

гра мад стве. У да сле да ван ні раз-

гле джа ны два аль тэр на тыў ныя сцэ-

на рыі раз віц ця энер ге тыч най сіс тэ-

мы Бе ла ру сі: ба за вы сцэ на рый як 

пра цяг бя гу чай сі ту а цыі і сцэ на рый 

энер ге тыч най [р]эва лю цыі, рас пра-

ца ва ны для да сяг нен ня шэ ра гу мэт 

эка ла гіч най па лі ты кі. Гэ ты сцэ на-

рый пра ду гледж вае ап ты міс тыч ны, 

але ўсё ж рэа ліс тыч ны пе ра ход на 

дэ кар ба ні за ва ную (без вы ка ры-

стан ня вуг ля ро ду) энер ге тыч ную 

сіс тэ му да 2050 го да. Пры гэ тым 

пры мя ня юц ца асноў ныя да пу шчэн-

ні ба за ва га сцэ на рыя. Сцэ на рый 

энер ге тыч най [р]эва лю цыі апіс вае 

і па раў ноў вае маг чы мыя шля хі раз-

віц ця энер ге тыч най сіс тэ мы, якая 

ідзе па эка ла гіч ным шля ху. Сцэ-

на рыі мо гуць слу жыць на дзей най 

пад ста вай для да лей ша га ана лі зу 

маг чы мых па ды хо даў і кан цэп цый 

для рэа лі за цыі ва ры ян таў ажыц цяў-

лен ня энер ге тыч на га пе ра хо ду.

Як сцвяр джа юць ства раль ні-

кі сцэ на рыя Со ня Сі мон з Дэ пар-

тамен та сіс тэм на га ана лі зу і ацэн кі 

тэх на ло гій Ін сты ту та тэх ніч най тэр-

ма ды на мі кі аэ ра кас міч на га цэнт-

ра Гер ма ніі, Іван Фі лю ціч, стар шы 

на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та 

энер ге ты кі НАН Бе ла ру сі, Анас та-

сія Бе кіш, прад стаў ні ца эка ла гіч-

на га та ва рыст ва «Зя лё ная сет ка» 

і Па вел Гар бу ноў з ГА «Мін скае ро-

вар нае та ва рыст ва», тра ек то рыя 

кан чат ко ва га спа жы ван ня энер гіі 

ў Бе ла ру сі вы зна ча ец ца на асно ве 

дэ ма гра фіч ных пра гно заў, рос ту 

ВУП і ўдзель на га энер га спа жы ван-

ня. Згод на з ба за вым сцэ на ры ем, 

агуль нае кан чат ко вае спа жы ван не 

энер гіі, якое скла дае ў ця пе раш ні 

час 710 ПДж у год, па вя лі чыц ца на 

42 % да 1010 ПДж у год да 2050 го-

да. Па вод ле сцэ на рыя энер ге тыч-

най [р]эва лю цыі, кан чат ко вае спа-

жы ван не энер гіі ска ро ціц ца на 24 % 

ад бя гу ча га ўзроў ню да 540 ПДж у 

год да 2050 го да ў вы ні ку ўка ра-

нен ня мер па па вы шэн ні энер га-

эфек тыў нас ці.

Па вы шэн не энер га эфек тыў нас-

ці ў цеп ла энер ге тыч ным сек та ры 

бу дзе яшчэ боль шым, чым у элект-

ра энер ге тыч ным. Сцэ на рый энер-

ге тыч най [р]эва лю цыі ка жа пра тое, 

што маг чы ма ска ра ціць спа жы ван-

не пры клад на да 300 ПДж у год за 

кошт па вы шэн ня ўзроў ню энер га-

эфек тыў нас ці да 2050 го да ў па раў-

на нні з ба за вым сцэ на ры ем.

Раз віц цё сек та ра элект ра за бес-

пя чэн ня ха рак та ры зу ец ца ды на-

міч ным раз віц цём рын ку вет ра ной 

і со неч най энер гіі. Да 2050 го да 

92 % элект ра энер гіі, што вы раб ля-

ец ца ў Бе ла ру сі, бу дзе пры па даць 

на ад наў ляль ныя кры ні цы энер гіі 

(АКЭ) па вод ле сцэ на рыя энер ге-

тыч най [р]эва лю цыі. Уста ноў ле-

ныя ма гут нас ці АКЭ скла дуць ка-

ля 9 ГВт да 2030 го да і 50 ГВт да 

2050 го да. Сцэ на рый энер ге тыч най 

[р]эва лю цыі пры вя дзе да па ве лі-

чэн ня до лі змен ных кры ніц вы твор-

час ці элект ра энер гіі (со неч ная і 

вет ра ная) да 29 % ужо ў 2030 го дзе 

і 77 % ад агуль на га аб' ёму вы твор-

час ці да 2050 го да. Та кім чы нам, 

не аб ход на раз ві ваць «ра зум ныя 

сет кі» элект ра за бес пя чэн ня, кі ра-

ван не по пы там, энер га аку му лю-

ю чыя ма гут нас ці і ін шыя ра шэн ні 

для та го, каб па вя лі чыць гнут касць 

энер ге тыч най сіс тэ мы для ін тэ гра-

цыі элект ра се так, за бес пя чэн ня 

зба лан са ва най на груз кі і на дзей-

на га энер га за бес пя чэн ня.

Рас пра цоў шчы кі сцэ на рыя энер-

ге тыч най [р]эва лю цыі пры зна юць 

той факт, што ўка ра нен не тэх на-

ло гій АКЭ пер ша па чат ко ва пры-

вя дзе да па ве лі чэн ня са бе кош ту 

вы твор час ці элект ра энер гіі, але 

ня знач на га. Яны сцвяр джа юць, што 

вы твор часць элект ра энер гіі ста не 

эка на міч на больш вы гад най ад ра зу 

пас ля 2020 го да ў вы ні ку па вы шэн-

ня кош таў на тра ды цый ныя ві ды па-

лі ва і зні жэн не кош ту ад наў ляль ных 

кры ніц энер гіі.

Воль га ПРА ЛЮК.

Ула дзі мір СІ ДА РО ВІЧ, ін фар ма цый на-ана лі тыч ны цэнтр, 

г. Маск ва:

— Сён ня струк ту ра энер ге ты кі ў све це скла ла ся так, што на ад-

наў ляль ныя кры ні цы энер гіі (сон ца, ве цер, бія энер ге ты ка, геа тэр-

ма льная энер гія і г. д.) пры па дае ка ля 25 % ад агуль най коль кас ці 

вы пра ца ва най энер гіі. Дня мі вый шаў дак лад Між ура да вай гру пы 

экс пер таў па змя нен ні клі ма ту пры ААН пра перс пек ты вы да сяг нен-

ня мэт Па рыж ска га па гад нен ня па аб ме жа ван ні па вы шэн ня гла баль-

най тэм пе ра ту ры на 1,5 °С. Каб да сяг нуць гэ тай мэ ты, су свет ная 

энер ге ты ка па він на вы гля даць зу сім па-ін ша му.

Со ня СІ МОН рас каз вае пра маг чы масць пе ра ўтва рэн ня энер ге тыч-

най сіс тэ мы Бе ла ру сі ў больш устой лі вую:

— Пра вя дзен не эка ла гіч на га сцэ на рыя ў жыц цё дасць да 2050 го да 

90-пра цэнт нае ска ра чэн не вы кі даў CO
2
, дасць штур шок да раз віц ця 

тэх на ло гій з ніз кай ры зы кай (па этап ная ад мо ва ад ка мен на га і бу ра га 

ву га лю, наф ты), гра мад ства прый дзе да ўстой лі ва га вы ка ры стан ня 

бія ма сы (пе ра важ на бы та вых ад хо даў). Усё гэ та па вы сіць энер ге тыч-

ную бяс пе ку кра і ны, да зво ліць па шы рыць вы ка ры стан не ад наў ляль ных 

кры ніц энер гіі і па вы сіць іх эфек тыў насць.

Па вел ГАР БУ НОЎ, кан-

суль тант пра ек та, па зна чыў 

клю ча выя спе цы фіч ныя праб-

ле мы транс парт на га сек та ра 

Бе ла ру сі:

— Наф та пра дук ты сён ня 

да ра гія (на прык лад, у па раў-

на нні з пры род ным га зам або 

элект ра энер гі яй). Акра мя та-

го, у Бе ла ру сі іх ма ла. Ад хо-

ды наф та пра дук таў — моц-

ны за брудж валь нік па вет ра, 

а сту пень уз дзе ян ня за га за-

ва нас ці на ча ла ве ка і пры ро ду 

ў Бе ла ру сі да гэ туль не ацэ не-

ная. Ма юць мес ца праб ле мы 

транс парт най інф ра струк ту ры 

ў га ра дах: за то ры, ад сут насць 

пар ко вач ных мес цаў, да рож-

ная бяс пе ка. Кошт гэ тых 

праб лем так са ма не ацэ не ны 

або ацэ не ны част ко ва.

Зялёная энер ге ты каЗялёная энер ге ты ка

Сцэ на рый эка ла гіч на га раз віц цяСцэ на рый эка ла гіч на га раз віц ця
Ён маг чы мы з па ве лі чэн нем Ён маг чы мы з па ве лі чэн нем 
до лі ад наў ляль ных кры ніц энер гіідо лі ад наў ляль ных кры ніц энер гіі

На вар це пры ро дыНа вар це пры ро ды

РЭ КІ АТРЫ МА ЛІ АД ЗНА КІ 
«ДОБ РА» І «ВЫ ДАТ НА»
Як Бе ла русь, Укра і на і Ра сія кла по цяц ца пра транс гра ніч ныя вод ныя аб' ек тыЯк Бе ла русь, Укра і на і Ра сія кла по цяц ца пра транс гра ніч ныя вод ныя аб' ек ты

На Го мель шчы не са мыя вя лі кія за па сы па верх не вых 

вод у Бе ла ру сі. Як за хоў ва ец ца гэ тае ба гац це, 

рас ка заў на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла кант ро лю 

за ахо вай і вы ка ры стан нем ат мас фер на га па вет ра 

і вод ных рэ сур саў Го мель ска га аб лас но га ка мі тэ та 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Ва дзім ТКА ЧОЎ, 

імя яко га за не се на на Дош ку го на ру Мінп ры ро ды.

Пад во сень скім вет рам. Вет ра парк ка ля вёс кі Ця це ры на Круг лян ска га ра ё на.
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