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Дзе шу каць 
за брудж валь ні каў?

Якасць ва ды — асноў нае з пы-
тан няў, якія хва люць жы ха роў 
роз ных рэ гі ё наў кра і ны. Сён ня 
за тым, каб ва да ад па вя да ла гі-
гі е ніч ным нар ма ты вам, со чаць у 
тым лі ку і ў ме жах На цы я наль най 
сіс тэ мы ма ні то рын гу на ва коль на-
га ася род дзя. Для па верх не вых і 
пад зем ных вод ён пра во дзіц ца 
з 1993 го да. Па вод ле да ных за 
2017 год, за гэ ты час фі зі ка-хі міч-
ны склад пад зем ных вод (а ме-
на ві та ва да з гэ тых кры ніц пе ра-
важ на трап ляе ў ква тэ ры бе ла-
ру саў) прак тыч на не змя ніў ся і ў 
цэ лым ад па вя дае па тра ба ван ням 
Сан ПіН. Вы клю чэн не скла да юць 
адзін ка выя вы пад кі пе ра вы шэн ня 
коль кас ці во кі су крэм нію, амі я ку і 
мар ган цу. Пры род ны фак тар, які 
больш за ўсё ўплы вае на якасць 
ва ды, — пе ра вы шэн не гра ніч на 
да пу шчаль ных кан цэнт ра цый па 
жа ле зе.

Праб ле ма «жа лез най» ва ды 
вы ра ша ец ца з да па мо гай стан-
цый абез жа лез ван ня. Так, за га-
ды дзе ян ня пра гра мы «Чыс тая 
ва да» (з 2002-га да 2015 го да) у 
кра і не бы ло па бу да ва на больш 
за 1000 та кіх стан цый. Яшчэ 
500 пла ну ец ца па бу да ваць да 

2020 го да ў ме жах ад най мен най 
пад пра гра мы.

Але для эфек тыў на га вы ра-
шэн ня гэ тай праб ле мы важ на 
не толь кі са чыць за кры ні ца мі 
во да за бес пя чэн ня — не аб ход на 
пад трым лі ваць і доб ры стан во-
да пра вод най сіс тэ мы. Экс плуа-
та цыя ста рых тру ба пра во даў і 
не да стат ко вая коль касць іх са ні-
тар ных пра мы вак на ват доб рую 
ва ду мо гуць зра біць ір жа вай, 
а ча сам і пры вес ці да ава рый.

Уплы ва юць на якасць ва ды 
і ант ра па ген ныя фак та ры. Так, 
з-за не дас ка на лай дзей нас ці 
сель ска гас па дар чых ар га ні за цый 
па ахо ве на ва коль на га ася род дзя 
і не абач лі вас ці не ка то рых гра ма-
дзян піт ная ва да ў ка ло дзе жах 
за брудж ва ец ца ніт ра та мі. Кры-
ні ца мі гэ тых азо таз мя шчаль ных 

злу чэн няў звы чай на з'яў ля юц ца 
ар га ніч ныя і мі не раль ныя ўгна ен-
ні, якія ўно сяц ца на па лі, ці раз-
ме шча ныя по бач гас па дар чыя 
па бу до вы (хля вы, пры бі раль ні) 
без не аб ход най ахо вы. Трап ля-
ю чы ў ар га нізм ча ла ве ка, ніт ра ты 
зні жа юць іму ні тэт, па вы ша юць 
ус пры маль насць да пра студ ных 
за хвор ван няў, уплы ва юць на 
кры вят вор ную сіс тэ му. Асаб лі ва 
не бяс печ ныя яны для дзя цей.

Ка лі гра мад скія ка ло дзе жы і 
якасць ва ды ў іх зна хо дзяц ца пад 
дзяр жаў ным са ні тар ным на гля-
дам і аб слу гоў ва юц ца спе цы я лі за-
ва ны мі ар га ні за цы я мі, то аса біс-
тыя — га лаў ны боль іх улас ні каў. 
Каб за сце раг чы ся ад праб лем са 
зда роў ем, ме на ві та са мі гра ма-
дзя не па він ны звяр тац ца ў цэнт-
ры гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі ці ін шыя 
акрэ ды та ва ныя ар га ні за цыі для 
пра вер кі бяс печ нас ці ва ды ў та кіх 
кры ні цах, чыс ціць і пры не аб ход-
нас ці ра ман та ваць ка ло дзе жы.

Свід ра він шмат не бы вае?
Зда бы ча ва ды так са ма мо жа 

стаць ад ной з кры ніц яе за брудж-
ван ня, лі чаць у Мінп ры ро ды. 

Мно гія гра ма дзя не і ар га ні за-
цыі ад да юць пе ра ва гу аса біс-
тым сіс тэ мам во да за бес пя чэн-
ня і бу раць на сва іх зя мель ных 
участ ках свід ра ві ны — як улас-
ны мі сі ла мі, так і з да па мо гай 
спе цы я лі за ва ных ар га ні за цый. 
Пры гэ тым па роз ных пры чы нах 
не ўсе та кія збу да ван ні пры но-
сяць ча ка ныя вы ні кі: ва ды са 
свід ра ві ны ці ка ло дзе жа мо жа 
па сту паць менш, чым пла на ва-
ла ся, або ў вы ні ку вы ка ры стан ня 
не траў мо жа ад быц ца за брудж-
ван не пад зем ных вод.

Ме на ві та та му ў Мінп ры ро ды 
звяр ну лі ўва гу на не аб ход насць 
вы ра шэн ня праб ле мы ма са ва-
га і бес кант роль на га бу рэн ня 
свід ра він. У пры ро да ахоў ным 
ве дам стве ўпэў не ны: не аб ход на 
па леп шыць дзяр жаў ны кант роль 
за та кім во да ка ры стан нем. Сён ня 
гэ та пы тан не раз гля да ец ца пры 
ка рэк ці роў цы за ко на «Аб піт ным 
во да за бес пя чэн ні».

Ку ды ця куць сцё кі
Па сло вах на чаль ні ка ад-

дзе ла вы ка ры стан ня і ахо вы 
вод ных рэ сур саў Мінп ры ро-
ды Тац ця ны СЛІЖ, неаб ход на 

так са ма вы ра шыць і праб ле му 
ачыст кі вы твор чых сцё ка вых вод, 
якія ад вод зяц ца ў сет кі ка му наль-
най ка на лі за цыі:

— Вод ным ко дэк сам Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь уста ноў ле на: ка лі 
не маг чы ма за бяс пе чыць да пу-
шчаль ную кан цэнт ра цыю за-
брудж валь ных рэ чы ваў у скла-
дзе вы твор чых сцё ка вых вод, 
якія скід ва юц ца ў па верх не выя 
вод ныя аб' ек ты, не аб ход на на-
ла дзіць ла каль ныя ачы шчаль ныя 
збу да ван ні. Ад нак на прак ты цы 
гэ та па тра ба ван не не заў сё ды 
вы кон ва ец ца. Боль шасць прад-
пры ем стваў ад во дзіць вы твор-
чыя сцё ка выя во ды ў сіс тэ му ка-
на лі за цыі на се ле ных пунк таў без 
па пя рэд няй ачыст кі. Тым са мым 
яны не га тыў на ўплы ва юць на 
ра бо ту ка му наль ных ачы шчаль-
ных збу да ван няў і, ад па вед на, на 
якасць па верх не вых і пад зем ных 
вод.

Пры гэ тым, ад зна чае спе-
цы я ліст, на зі ра ец ца тэн дэн цыя 
да ска ра чэн ня аб' ёму скі ду не-
да стат ко ва ачы шча ных сцё ка-
вых вод у па верх не выя вод ныя 
аб'ек ты. У ад но сі нах да 2000 го-
да па каз чык змен шыў ся на 
16,2 міль ё на ку біч ных мет раў, 
ці на 65 %.

Вы ка рыс тоў ва ю чы — 
збе ра гаць

За апош нія га ды ў Бе ла ру сі 
знач на ска ра ці ла ся во да спа жы-
ван не — як на гас па дар ча-піт-
ныя, так і на вы твор чыя па трэ-
бы. Тэх на ло гіі паў тор на-пас ля-
доў на га вы ка ры стан ня ва ды, 
ука ра нен не яе пры бор на га ўлі ку 
да па ма га юць ра цы я наль на вы-
ка рыс тоў ваць гэ ты важ ны пры-
род ны рэ сурс. Але каб пы тан ні 
во да за бес пя чэн ня вы ра ша лі ся 
яшчэ больш эфек тыў на, не аб-
ход ны ўдзел кож на га жы ха ра 
кра і ны.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

ШЛЯХ ДЛЯ ВА ДЫ
Пад пра гра ма «Чыс тая ва да» пра гра мы «Кам форт нае жыл лё 
і спры яль нае ася род дзе» на 2016—2020 га ды, што дзей ні чае ў на шай 
кра і не, — ла гіч ны пра цяг шмат га до вай пра цы па па вы шэн ні якас ці 
піт ной ва ды для на сель ніц тва, удас ка на лен ні пра цы ачы шчаль ных 
сіс тэм, ахо ве ад за брудж ван ня пад зем ных і па верх не вых вод. 
Дзя ку ю чы пра ве дзе най ра бо це ця пер ва дой з сіс тэм цэнт ра лі за ва на га 
во да за бес пя чэн ня, якая ад па вя дае піт ной якас ці, ка рыс та ец ца 83,7 % 
спа жыў цоў. У 2020 го дзе гэ ты па каз чык па ві нен да сяг нуць 100 %.
Але па куль не ўсе праб ле мы ў гэ тай сфе ры вы ра ша юц ца па спя хо ва.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Па вод ле да ных Мінп ры-
ро ды, уз наў ляль ныя рэ сур сы 
пад зем ных вод у цэ лым па 
рэс пуб лі цы вы зна ча ны ў па-
ме ры 43,56 міль ё на «ку боў» 
на су ткі. Што год з пры род-
ных кры ніц зда бы ва ец ца ка ля 
1500 міль ё наў ку біч ных мет-
раў ва ды. Асноў ныя яе аб' ёмы 
ідуць на гас па дар ча-піт ныя 
па трэ бы (38,7 % ад агуль на га 
аб' ёму вы ка ры ста най ва ды), 
на вы твор чыя па трэ бы (26 %) 
і па трэ бы рыб най са жал ка вай 
гас па дар кі (26,4 %).

Ка му наль ныя ачы шчаль ныя збу да ван ні сён ня час та пры ма юць на ся бе ця жар 
не ачы шча ных вы твор чых сцё ка вых вод.
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СІ ТУ А ЦЫЯ

Жы ха ры Кап цёў кі про сяць 
вяр нуць ім ва ду з кал гас най свід ра ві ны, 
ка му наль ныя служ бы — су праць

ЧА МУ ПЕ РА КРЫ ЛІ 
ВЕН ТЫЛЬ?

Вось ужо трэ ці ме сяц, 
як у вёс цы Кап цёў ка Гро дзен ска га ра ё на 
па ча лі ся праб ле мы з ва дой. 
Яна ця чэ мут ная і ржа вая. 
Гэ та зда ры ла ся пас ля та го, 
як на сель ніц тву ста лі па да ваць ва ду 
з ін шай свід ра ві ны. Жы ха ры за бі лі 
тры во гу, па ча лі звяр тац ца ў роз ныя 
ін стан цыі. Якім чы нам бу дзе вы ра шац ца 
ба лю чае пы тан не, вы свят ля ла 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

«СТА НЕШ У ВАН НУ — 
НОГ НЕ ВІ ДАЦЬ!»

Жы ха ры аг ра га рад ка Кап цёў ка ўзру ша-
ны. І гэ та зра зу ме ла. Амаль усё ле та яны 
па ку ту юць з-за ржа вай ва ды, якая ця чэ 
з кра наў. Пад час пры ез ду ка рэс пан дэн та 
«Звяз ды» на ву лі цы 1 Мая са бра ла ся да во лі 
вя лі кая гру па, боль шая част ка якой — пен-
сі я не ры. Мно гія ад пра ца ва лі ў мяс цо вым 
кал га се дзя сят кі га доў. Ра ней, ка жуць яны, 
та кой вост рай праб ле мы з ва дой не бы ло. 
Зрэд ку зда ра лі ся пе ра боі, ха ця во да пра-
вод іс нуе больш за 50 га доў. Лю дзі ста мі лі-

ся скар дзіц ца на стан ва ды, але ў раз мо ве з 
ка рэс пан дэн там не ха ва юць эмо цый.

— Ва да не толь кі мут ная і ржа вая, але 
і быц цам з ней кім тлу шчам, не пры ем на 
пах не, — ка жа ад на з жан чын.

— Дзі ця ку паць у та кой ва дзе не бяс печ-
на, — ус ту пае ў раз мо ву ма ла дая ма ма з 
дзі цем на ру ках, — не ка жу чы пра тое, каб 
га та ваць на ёй ежу.

— Страш на на ват но гі мыць — іх не ві-
даць у та кой ва дзе, — чу ец ца го лас з на-
тоў пу.

— Да нас пры яз джа юць з го ра да дзе ці і 
ўну кі, яны вы му ша ны вез ці з са бой ба гаж-
нік ва ды, ды і мы са мі ка рыс та ем ся бу тэ ля-
ва най ва дой аль бо ідзём да су се дзяў, дзе 
ёсць ка ло дзеж, — устаў ляе рэп лі ку муж чы-
на ста ла га ве ку.

Жы ха ры дэ ман стру юць ва ду, якую 
толь кі што на бра лі з-пад кра на. Вад касць 
у бе лым вяд ры і ПЭТ-бу тэль цы не на за веш 
праз рыс тай, і піць яе ня ма ні я ка га жа дан-
ня.

Увесь час у Кап цёў цы мож на су стрэць 
лю дзей з вёд ра мі і бут ля мі. Ма ла дая па ра з 
пус той та рай ідзе да ка ло дзе жа, які, мож на 

ска заць, ра туе жы ха роў ву лі цы. Па сло вах 
Свят ла ны, та кія рэй ды па ва ду трэ ба ра біць 
што дзён на: у сям'і ма лое дзі ця, і ад ір жа вай 
ва ды на яго ску ры з'яў ля ец ца сып.

Ма рыя Ка ва леў ская, якая пра цуе мед-
сяст рой у ам бу ла то рыі, моц на за не па-
ко е на та кой сі ту а цы яй. Як у та кіх умо вах 
за бяс пе чыць стэ рыль насць? У баць коў 
паў ста ла праб ле ма хар ча ван ня дзя цей у 
сад ку і шко ле. Зда ец ца, цяр пен не жы ха роў 
ужо кан ча ец ца.

«ДАЙ ЦЕ ВА ДУ, 
ЯКАЯ ІШ ЛА РА НЕЙ»

Жы ха ры рас тлу ма чы лі: ва да па гор шы-
ла ся, ка лі ў вёс ку яе ста лі па да ваць з ін шай 
свід ра ві ны. Маў ляў, усё пай шло ад аб' яд-

нан ня кал га са і птуш ка фаб ры кі. Тыя свід-
ра ві ны, якія ра ней за бяс печ ва лі Кап цёў ку, 
за ста лі ся на ба лан се прад пры ем ства. За-
раз ва да з іх па сту пае на птуш ка фер му і 
ін шыя сель ска гас па дар чыя аб' ек ты. А дзве 
ін шыя свід ра ві ны бы лі пе ра да дзе ны на ба-
ланс ЖКГ. Ад на з іх ака за ла ся з «дрэн най» 
ва дой.

— Не зра зу ме ла, як яе зда лі ў экс плуа-
та цыю, як са ні тар ныя служ бы гэ та да-
зво лі лі? — за да ец ца пы тан нем Вік тар Ду-
чэк. — Гэ та ва да на огул не пры дат ная да 
ўжы ван ня, а мы вы му ша ны ка рыс тац ца 
ёю трэ ці ме сяц. Пры гэ тым для прад пры-
ем ства ха пае ад ной свід ра ві ны, дру гая так 
і не пра цуе.

(Заканчэнне на 14-й стар. «МС».)


