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І са ні тар ная служ ба не 
мо жа пры му сіць ад мо віц-
ца ад ка ло дзеж най ва ды 
та го, хто іг на руе рэ ка мен-
да цыі ме ды каў. Апош нія 
мо гуць толь кі ін фар ма-
ваць, за клі каць — ад ным 
сло вам, вы кон ваць асвет-
ніц кую функ цыю. А ў про-
бах ва ды, якія бя руць спе-
цы я ліс ты, на жаль, час та 
вы яў ля юц ца ніт ра ты.

Га лоў ны са ні тар-
ны ўрач Жа бін каў ска га 
раё на На дзея ШОС ЦІК 
га во рыць, што гэ та ця пер 
не па збеж на. Сель гас прад-
пры ем ствы ў па го ні за 
вы со кай рэн та бель нас цю 
зем ля роб ства ўно сяць пад 
па се вы то ны мі не раль ных 
угна ен няў. Дождж змы вае 
з па лёў на зва ныя рэ чы-
вы, яны трап ля юць у рэ кі 
і азё ры, у пад зем ныя во-
ды. Та кім чы нам ніт ра ты 
лёг ка аказ ва юц ца ў ка ло-
дзе жах.

Пад час ма ні то рын гу 
спе цы я ліс ты ўпэў ні ва юц-
ца, што на ват на су сед ніх 
пад вор ках кар ці на мо жа 
кар ды наль на ад роз ні-
вац ца. У ад на го з вяс коў-
цаў ва да цал кам чыс тая, 
у дру го га — з ніт ра та мі, 
а то і з бак тэ ры я мі. Та му 
нель га ска заць, што той ці 
ін шы на се ле ны пункт мае 
пры год ную для ўжы ван ня 

піт ную ва ду, а ін шы — на-
ад ва рот.

— Пры бу даў ніц тве 
ка ло дзе жа трэ ба вы кон-
ваць пра ві лы яго ўзвя-
дзен ня, — кажа На дзея 
Шос цік. — Не ка то рыя ка-
ло дзе жы вы ка па ны даў но 
баць ка мі аль бо дзя да мі 
ця пе раш ніх гас па да роў 
до ма ўла дан няў. Асоб ныя 
вяс коў цы не па кла па ці лі-
ся, каб за ха ваць па трэб-
ную ад лег ласць ад хля воў, 
не ўліч ва лі ўхіл: ка ло дзеж 
не па ві нен раз мя шчац ца 
ні жэй за гас па дар чыя па-
бу до вы, не ад сту пі лі да лё-
ка ад па мый най ямы. І са-
мае га лоў нае, перш чым 
па клас ці ка ло дзеж ныя 
коль цы-тру бы, не аб ход-
на аб ста ля ваць так зва ны 
глі ня ны за мок. Слой глі ны 

па трэб ны, каб не пра пус-
каць у ка ло дзеж шкод ныя 
рэ чы вы. Ка лі гэ тыя па тра-
ба ван ні па ру ша ны, мож на 
ча каць ад моў ных вы ні каў 
да сле да ван ня.

Раз на ме сяц спе цы я ліс-
ты ра ён на га цэнт ра гі гі е ны 
і эпі дэ мі я ло гіі пра вод зяць 

вы ба рач ны ма ні то рынг. 
Гэ та зна чыць, у той ці ін-
шай вёс цы ра ё на бя руц-
ца про бы і пра во дзіц ца 
хі мі ка-бія ла гіч ны ана ліз 
ва ды з ка ло дзе жаў. Ка лі 
ёсць праб ле мы — а най-
час цей гэ та пе ра вы шэн-
не да пу шчаль най нор мы 
ніт ра таў, — ад ра зу па ве-
дам ля ец ца кі раў ніц тву 
сель ска га Са ве та. Лю-
дзей па пя рэдж ва юць, ім 
да ец ца рэ ка мен да цыя не 
ўжы ваць ва ду для піц ця і 
пры га та ван ня ежы, а пе-
ра хо дзіць на пры ваз ную 
бу тэ ля ва ную ва ду.

Кі раў ні кі мяс цо вай ула-
ды ад зна ча юць, што лю-
дзі апош нім ча сам пра яў-
ля юць за ці каў ле насць да 
праб ле мы і свя до ма па ды-
хо дзяць да яе вы ра шэн ня. 

Не ка то рыя гас па да ры пра-
бі ва юць свід ра ві ну на пад-
вор ку, уста наў лі ва юць ка-
лон ку, а ка ло дзеж, бы вае, 
па кі да юць для тэх ніч ных 
па трэб, на прык лад для па-
лі ву ага ро да. У ка лон ках 
жа, як пра ві ла, ва да чыс-
тая, глы бі ня ады гры вае 
ста ноў чую ро лю.

І ка лон ку, і ка ло дзеж 
мае шэ раг гас па да роў у 
вёс цы Сень ка ві чы Жа бін-
каў ска га ра ё на. А ў Яў-
ге на Ла го ты на пад вор ку 
толь кі ка ло дзеж. Яў ген 
Ры го ра віч рас ка заў, што 
гэ ты дом па бу да ваў яго 
баць ка, ён жа ка паў ка-
ло дзеж. «Пры вык, што з 
дзя цін ства піў гэ тую ва ду, 
яна заў сё ды па да ва ла ся 
смач най і чыс тай», — ка жа 
гас па дар. І толь кі ня даў на 
па рэ ка мен да цыі сель ска-
га Са ве та пра ве рыў ва ду 
ў ла ба ра то рыі. Ця пер 
мож на не су мня вац ца ў 
яе якас ці.

— У ХХІ ста год дзі ча-
ла век па ві нен ве даць па-
каз чы кі якас ці ва ды, якую 
ўжы вае, — лі чыць на мес-
нік стар шы ні Коб рын-
ска га рай вы кан ка ма 
Аляк сандр МАР ТЫ-
НЮК. — Вар та ска заць, 
што боль шасць на сель-
ніц тва пра яў ляе свя до мае 
стаў лен не да праб ле мы. 
Сён ня ёсць усе маг чы мас ці 
за ка заць плат ную па слу гу 
па пра вер цы якас ці ва ды. 
Не та кія гэ та вя лі кія гро-
шы. І кож ны ад каз ны за 
сваю сям'ю гра ма дзя нін 
так ро біць.

Гла баль нае вы ра шэн-
не пы тан ня чыс тай ва ды 
для сель ска га на сель ніц-
тва — гэ та, не су мнен на, 
во да пра вод. Ва да, якая 
па сту пае з се так, па ста-
ян на кант ра лю ец ца, што 
ста но віц ца пэў най га-
ран ты яй. За раз у ра ё не 
вя дзец ца ра бо та ў гэ тым 
кі рун ку. Раз гля да ец ца 
маг чы масць пра клад-
кі во да пра во да ў вёс цы 
Бры лё ва. А ка ло дзеж ная 
ва да ня рэд ка вы клі кае на-
ра кан ні. Лі та раль на дня мі 
мы з на чаль ні кам ад дзе ла 
цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я-
ло гіі Іга рам Аста шэ ві чам 
прай шлі ся з алоў ка мі па 
кар це раё на. Вы зна ча ны 
на се ле ныя пунк ты, у якіх 
бу дуць пра ве дзе ны вы-
ба рач ныя пра вер кі. І не-
дзе да кан ца го да ў рай-
вы кан ка ме пад вя дзём 
вы ні кі, на ме цім шля хі 
вы ра шэн ня. У ма лую ад-
да ле ную вёс ку, вя до ма, 
сет кі не па цяг неш. Маг-
чы ма, па ўста не пы тан не 
аб за бес пя чэн ні жы ха роў 
бу тэ ля ва най ва дой. Бо гэ-
та не па ра дак, ка лі ка ро вы 
ча сам п'юць ва ду больш 
якас ную, чым лю дзі. Пры 
ця пе раш ніх па тра ба ван-
нях ма лоч ных за во даў 
аг ра рыі па ста ян на пра вя-
ра юць ва ду з во да на пор-
ных ве жаў. У аб са лют най 
боль шас ці сель гас прад-
пры ем стваў ва да ка ля 
фер маў зда бы ва ец ца 
чыс тая. А ў ка ло дзе жах, 
як па каз вае прак ты ка, бы-
вае і з ніт ра та мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Яў ген ЛА ГО ТА з вёс кі Сень ка ві чы.

ПРАЗ РЫС ТАЯ — НЕ ЗНА ЧЫЦЬ ПРЫ ГОД НАЯПРАЗ РЫС ТАЯ — НЕ ЗНА ЧЫЦЬ ПРЫ ГОД НАЯ
Ніт ра ты ста но вяц ца га лоў най не бяс пе кай ка ло дзеж най ва ды

Не ка лі ка ло дзеж быў адзі най кры ні цай піт ной ва ды 
ў сель скай мяс цо вас ці. За раз мно гае змя ні ла ся. 
Але ж мер ка ван не, што ва да з ка ло дзе жа са мая 
чыс тая і смач ная, па-ра ней ша му жы ве ў свя до мас ці. 
Га лоў ны ж во раг праз рыс тай сцю дзё най ва ды — ніт ра ты. 
Яны не ма юць па ху, сма ку, ко ле ру, у ад роз нен не 
ад бак тэ рый не ба яц ца кі пя чэн ня.

 У ТЭ МУ

Ніт ра ты — ад на з фор маў азо ту. Со лі азот най кіс-
ла ты з'яў ля юц ца кам па не нта мі мі не раль ных угна ен-
няў (на прык лад, ка лій най аль бо амі яч най са лет ры). 
Асаб лі ва не бяс печ ныя ніт ра ты, якія трап ля юць у 
ар га нізм з ва дой, бо ва ду мы ўжы ва ем што дня.

Трап ля ю чы ў ар га нізм, ніт ра ты пе ра тва ра юц ца 
ў ніт ры ты. Апош нія злу ча юц ца з ге маг ла бі нам, які 
пе ра но сіць кіс ла род да тка нак. Ніт ры ты ро бяць ге-
маг ла бін не ак тыў ным. Уз ні ка юць кіс ла род нае га-
ла дан не ўсіх ор га наў, аві та мі ноз, хва ро бы шчы та-
па доб най за ло зы. Асаб лі ва не бяс печ ныя ніт ра ты 
для дзя цей.

Ві цеб ская воб ласць вы бра на ў якас ці 
пі лот най у кра і не для рэа лі за цыі 
пад пра ек та «Чыс тая ва да 
Паў ноч най част кі Бе ла ру сі». 
Асноў ная мэ та — па ляп шэн не 
якас ці піт но га во да за бес пя чэн ня 
ў вёс ках з на сель ніц твам больш 
за трыс та ча ла век. Пры клад на 
45 ты сяч гра ма дзян змо гуць ка рыс тац ца 
ва дой, якасць якой ад па вя дае ўсім 
нар ма ты вам. Яшчэ ад на асаб лі васць 
Пры дзвін ня — тут не суб сі ду юць 
з бюд жэ ту па слу гі на сель ніц тву 
па во да за бес пя чэн ні і ка на лі за цыі. 
Але па кі шэ нях спа жыў цоў гэ та не 
б'е, што ста ла маг чы мым дзя ку ю чы 
эка но міі гро шай у вы ні ку ства рэн ня 
спе цы я лі за ва най аб лас ной ар га ні за цыі 
«Ві цеб скабл во дака нал».

Каб уну кі бы лі ўдзяч ныя
На мі ну лым тыд ні пра дзей насць ЖКГ 

у цэ лым і «Чыс тую ва ду» ў пры ват нас ці 
га ва ры лі на па ся джэн ні Ві цеб ска га абл-
вы кан ка ма. У ме ра пры ем стве ўзяў удзел 
мі ністр жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр 
ЦЕ РА ХАЎ. Ён ад зна чыў, што ў цэ лым у 
воб лас ці ЖКГ пра цуе ня дрэн на.

Па ляп шэн не якас ці піт но га во да за бес-
пя чэн ня вя дзец ца з пе ра вы шэн нем пла на-
ва га за дан ня. Сё ле та рэа лі за цыя ме ра пры-
ем стваў у рам ках «Чыс тай ва ды» да зво лі ла 
за бяс пе чыць 87,4 % спа жыў цоў ва дой піт-
ной якас ці пры за дан ні 86,3 %.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка-
ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ кан ста та ваў, што 

тэм пы бу даў ніц тва стан цый абез жа лез ван-
ня ў апош нія га ды доб рыя. Але...

Гу бер на тар па раз ва жаў. На прык лад, 
што пра мяс цо вую ўла ду мо жа ска заць 
ча ла век, ка лі ад кры вае кран, а ад туль ця-
чэ ржа вая ва да?

— І што ў та кім вы пад ку чы ноў ні ку ад ка-
заць гра ма дзя ні ну? Маў ляў, не ка лі нешта 
бу дзем ста рац ца ажыц цяў ляць, каб ва да 
бы ла чыс тай, а сён ня на гэ тыя мэ ты гро шай 
ня ма. Та кое тлу ма чэн не людзь мі не ўспры-
ма ец ца! — за ўва жыў гу бер на тар.

На яго дум ку, не аб ход на зра біць усё 
маг чы мае, каб ужо ця пер, а не праз дзе-
ся ці год дзі ва да ў жыл лі паў сюд на бы ла 
зда валь ня ю чай якас ці.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Ві-
цеб ска га абл вы кан ка ма Юрый ДЗЯ-
ДЗЁ ЛА кан ста та ваў, што сё ле та за срод кі 
аб лас но га бюд жэ ту за пла на ва на пра ек-
та ван не і бу даў ніц тва ся мі стан цый абез-
жа лез ван ня.

Акра мя гэ та га, пла ну ец ца пра вя дзен-
не пра ект на-по шу ка вых ра бот па аб' ек-
тах во да за бес пя чэн ня (уклю ча ю чы стан-
цыі абез жа лез ван ня) у дзе ся ці на се ле ных 
пунк тах. За пла на ва на, што ва да доб рай 
якас ці паль ец ца з кра наў на ле та.

Па зы ка бан каў
Ле тась і сё ле та ў рам ках рэа лі за цыі пра-

ек та «Раз віц цё сіс тэм во да за бес пя чэн ня і 
во да ад вя дзен ня» за кошт срод каў да дат-
ко вай па зы кі Між на род на га бан ка рэ кан-
струк цыі і раз віц ця вя дзец ца бу даў ніц тва 

12 аб' ек таў. Яны вы бра ныя пры яры тэт ны мі. 
На сён ня ўжо два аб' ек ты пра цу юць. Гэ-
та стан цыя абез жа лез ван ня ў га рад скім 
па сёл ку Обаль Шу мі лін ска га ра ё на, сет-
ка во да за бес пя чэн ня ў на се ле ным пунк це 
Экі мань По лац ка га ра ё на.

На ча ты рох аб' ек тах за вер ша ны бу даў-
ні ча-ман таж ныя ра бо ты, а на шас ці яны 
яшчэ пра цяг ва юц ца. Па пла не ўвод у экс-
плу а та цыю — сё ле та.

Па вод ле ін фар ма цыі на па ча так жніў ня, 
гро шы ад вы шэй зга да на га бан ка за свое ны 
на 46,8 %. Су ма не ма лая — 2,5 міль ё на 
до ла раў ЗША.

У рам ках «Чыс тай ва ды» ў 2019—
2020 га дах пра ду гледж ва ец ца фі нан-
са ван не з рэс пуб лі кан ска га і мяс цо ва га 
бюд жэ таў у па ме ры 16,4 міль ё на руб лёў. 
Гэ та да зво ліць ажыц ця віць бу даў ніц тва 
стан цый па ачыст цы ва ды ў 45 на се ле ных 
пунк тах Пры дзвін ня.

Вя дзец ца су пра цоў ніц тва і з Еў ра пей-
скім бан кам рэ кан струк цыі і раз віц ця. Ужо 
вы ка на ны не аб ход ныя да ку мен таль ныя 
аб грун та ван ні па 80 аб' ек тах у глы бін-
цы. Пла на ва ны па мер крэ ды та ван ня — да 
15 міль ё наў еў ра.

Для апе ра тыў на га рэ ага ван ня 
на скар гі

Без умоў на, Ар шан скі рэ гі ён у цэнт ры 
ўва гі. Та му там, каб зра біць усё не аб ход-
нае для год на га жыц ця лю дзей, не трэ ба 
за бы вац ца і пра якасць ва ды.

У Ор шы за пла на ва на ма дэр ні за цыя во-
да за бо раў «Ар шы ца» і «Паў днё вы», ка на-

лі за цый ных ачы шчаль ных збу да ван няў, 
ад наў лен не ка лек та раў. А ў най ста рэй шым 
бе ла рус кім го ра дзе — По лац ку — за пла-
на ва лі бу даў ніц тва ачы шчаль ных збу да-
ван няў. Ся род ін ша га пра кла дуць но вы 
ка на лі за цый ны ка лек тар. Для гэ та га пла-
ну ец ца вы ка рыс таць крэ ды ты ў па ме ры 
15 міль ё наў еў ра. Так са ма пры цяг ва юц ца 
гран та выя срод кі — 7,2 міль ё на еў ра.

Ства рэн не ўні тар на га прад пры ем ства 
«Ві цеб скабл во да ка нал» да зво лі ла не толь-
кі ска ра ціць вы дат кі, але і ак ты ві за ваць 
ме ра пры ем ствы па за бес пя чэн ні якас най 
ва дой на сель ніц тва. Кі раў нік аб лас ной 
ар га ні за цыі ЖКГ кан ста та ваў, што якасць 
па слуг не па гор шы ла ся, скар гаў больш не 
ста ла. Ацэн ка дзей нас ці з бо ку спа жыў цоў, 
ба дай, га лоў ны «ба ро метр». Ха ця, ка неш-
не, бы вае, лю дзі вы каз ва юць не за да во ле-
насць. Каб апе ра тыў на на яе рэ ага ваць, 
пры маць за яў кі, кант ра ля ваць ход іх вы ка-
нан ня, у воб лас ці ства ра юц ца «ка му наль-
ныя тэ ле фон ныя дыс пет чар скія».

Пра пра цоў ва ец ца маг чы масць пры-
цяг нен ня гран таў на ўка ра нен не на Ві-
цеб скабл во да ка на ле сіс тэ мы кі ра ван ня 
ак ты ва мі. У пры ват нас ці, у лі ку ін ша га 
экс пер ты зро бяць пра па но вы на конт тэх-
ні ка-ін фар ма цый най сіс тэ мы, па ляп шэн ня 
ста ну во да пра во даў, гід раў ліч най ма дэ лі 
во да за бес пя чэн ня ка на лі за цыі буй ных га-
ра доў і гэ так да лей. Пра ду гледж ва юц ца 
вы дзя лен не не аб ход на га аб ста ля ван ня, 
ліч ба вых пра грам і на ват ар га ні за цыя кур-
саў для пер са на лу.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ДЛЯ ЧЫС ЦІ НІ ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТАДЛЯ ЧЫС ЦІ НІ ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТА
Што ска жа ча ла век пра мяс цо вую ўла ду, ка лі ад крые кран, а ад туль па ця чэ ржа вая ва да?


