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Ці мож на піць ва ду з-пад кра на без 
кі пя чэн ня, коль кі ў ёй мо жа змя шчац ца 
жа ле за і ці бяс печ нае яно для на ша га 
зда роўя, а так са ма хто па ві нен са чыць 
за якас цю ва ды з ка ло дзе жа — пра гэ та 
рас ка за лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 
зда роўя.

— Згод на з са ні тар ны мі пра ві ла мі і нор-
ма мі піт ная ва да, якая па да ец ца цэнт ра-
лі за ва ны мі сіс тэ ма мі, па він на быць эпі дэ-
міч на бяс печ най, бяс шкод най па хі міч ным 
скла дзе і ва ло даць спры яль ны мі ар га на-
леп тыч ны мі ўлас ці вас ця мі. Яна не мо жа 
змя шчаць хва ро ба твор ныя бак тэ рыі, ві-
ру сы і най прас цей шыя мік ра ар га ніз мы і 
му сіць ад па вя даць нар ма ты вам па мік ра-
бія ла гіч ных і па ра зі та ла гіч ных па каз чы ках. 
Так са ма ў ва дзе не па він на быць бія ла гіч-
ных аген таў і хі міч ных рэ чы ваў.

Аб сле да ван ні ва ды ажыц цяў ля юц ца па 
мік ра бія ла гіч ных і са ні тар на-хі міч ных па-
каз чы ках. У ад па вед нас ці з рэ ка мен да цы-
я мі Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя 
ва да лі чыц ца бяс печ най у эпі дэ мі я ла гіч ных 

ад но сі нах, ка лі коль касць проб, якія не 
ад па вя да юць гі гі е ніч ным нар ма ты вам па 
мік ра бія ла гіч ных па каз чы ках, не пе ра вы-
шае 5 %. У Бе ла ру сі ў 2018 го дзе не ад па-
вед насць па на зва ных па каз чы ках бы ла 
за рэ гіст ра ва на ўся го ў 0,8 % проб. Та му 
ва ду з-пад кра на без кі пя чэн ня і да дат ко-
вай ачыст кі ўжы ваць цал кам бяс печ на.

Асноў ны мі кры ні ца мі во да за бес пя чэн ня 
ў кра і не з'яў ля юц ца пад зем ныя во ды. На 
асоб ных тэ ры то ры ях з-за гід ра геа ла гіч ных 
асаб лі вас цяў фар мі ра ван ня яны ха рак та-
ры зу юц ца па вы ша най коль кас цю жа ле за. 
Злу чэн ні жа ле за не аказ ва юць так січ на га 
дзе ян ня на ар га нізм ча ла ве ка, ад нак са-
дзей ні ча юць па ве лі чэн ню мут нас ці і ко-
лер нас ці, што аб мя жоў вае вы ка ры стан не 
ва ды ў са ні тар на-бы та вых мэ тах.

Пры на яў нас ці ў піт ной ва дзе жа ле за 
ў кан цэнт ра цыі боль шай за 0,3—0,5 мг/л 
ар га на леп тыч ныя ўлас ці вас ці па гар ша-
юц ца, а пры кан цэнт ра цыі вы шэй шай за 
1,5—2 мг/л ва да, акра мя мут нас ці і афар-
боў кі, на бы вае не пры ем ны вя жу чы смак. 
Та му коль касць жа ле за ў во да пра вод най 
ва дзе не па він на пе ра вы шаць 0,3 мг/л. Па 

ра шэн ні мяс цо вых улад да пра вя дзен ня 
ад па вед ных ме ра пры ем стваў (бу даў ніц-
тва стан цый абез жа лез ван ня, вы бар но вай 
кры ні цы во да за бес пя чэн ня і інш.) мо жа 
быць уста ноў ле ны ча со вы нар ма тыў коль-
кас ці жа ле за — 1 мг/л.

У Мін ску для абяс шкодж ван ня ва ды 
част ко ва вы ка рыс тоў ва ец ца ме тад хла-
ры ра ван ня. На дзей ны эфект да ся га ец ца ў 
тым вы пад ку, ка лі пас ля абяс шкодж ван ня 
ў ва дзе за ста ец ца 0,3—0,5 мг/л сва бод на га 
хло ру ці 0,8—1,2 мг/л звя за на га хло ру, што 
свед чыць пра да стат ко вую коль касць уве-
дзе на га абез за раж валь на га аген та. На яў-
насць рэшт ка ва га хло ру ў ва дзе рэ гу ляр на 
вы зна ча юць у ла ба ра то рыі, а так са ма не 
ра дзей чым раз на су ткі ад бі ра юць про бу 
ва ды для бак тэ ры я ла гіч на га да сле да ван ня. 
У 2017-м і бя гу чым га дах па вы ні ках ла ба ра-
тор ных да сле да ван няў у піт ной ва дзе з раз-
мер ка валь най сет кі Мін ска пе ра вы шэн няў 
коль кас ці рэшт ка ва га хло ру не вы яў ле на.

Што да ты чыц ца та кіх кры ніц во да за-
бес пя чэн ня, як гра мад скія шах та выя ка ло-
дзе жы, то ад каз насць за іх экс плу а та цыю, 
са ні тар ны і тэх ніч ны стан ня се ар га ні за цыя, 

на ба лан се якой яны зна хо дзяц ца. У апош-
нія га ды на зі ра ец ца ўстой лі вая тэн дэн цыя 
па зні жэн ні коль кас ці кры ніц не цэнт ра лі-
за ва на га во да за бес пя чэн ня, якія не ад па-
вя да юць уста ноў ле ным нор мам, у тым лі ку 
і па якас ці ва ды. За апош нія 10 га доў іх 
коль касць зні зі ла ся з 15,3 % да 4,1 %.

На коль кі бяс печ ная і пры год ная для 
ўжы ван ня ва да з ін ды ві ду аль ных ка ло дзе-
жаў, які мі за раз ка рыс та юц ца пе ра важ на ў 
сель скай мяс цо вас ці, іх ула даль ні кі мо гуць 
да ве дац ца, здаў шы ва ду на да сле да ван не. 
Вы кон ва юць гэ ту пра цэ ду ру ў тэ ры та ры-
яль ным цэнт ры гі гі е ны.

Але на КРА ВЕЦ.

КА МПЕТЭНТНА

МОЖНА НЕ КІПЯЦІЦЬ
У Бе ла ру сі ў 2018 го дзе 
не ад па вед насць па на зва ных 

па каз чы ках бы ла за рэ гіст ра ва на 
ўся го ў 0,8 % проб. Та му ва ду 
з-пад кра на без кі пя чэн ня 
і да дат ко вай ачыст кі ўжы ваць 
цал кам бяс печ на.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 4-й стар. «МС».)

Вік тар Мі ка ла е віч — ак ты віст, 
што на зы ва ец ца, ад бяз вы хад-
нас ці. Ён не ад на ра зо ва звяр-
таў ся з вяс ко вай праб ле май 
да ра ён ных і аб лас ных улад, а 
так са ма ў за наль ны і аб лас ны 
цэнт ры гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі. 
У ліс це ад са ні тар ных служ баў 
га во рыц ца, што во да за бес пя-
чэн не жы лых да моў у аг ра га-
рад ку Кап цёў ка ад бы ва ец ца з 
гас па дар ча-піт но га во да пра-
во да ЖКГ Гро дзен ска га ра ё на. 
Указ ва ец ца, што сіс тэ ма во да-
пад рых тоў кі на во да пра вод зе 
ад сут ні чае. Да рэ чы, ра ней ва да 
па сту па ла ад Гро дзен скай птуш-
ка фаб ры кі.

Што да ты чыц ца ла ба ра тор-
ных да сле да ван няў, то про бы 
ва ды з ка му наль на га во да пра-
во да ад па вя да юць мік ра бія ла гіч-
ным нор мам. А вось мут насць і 
коль касць жа ле за знач на пе ра-
вы ша юць нар ма ты вы. На прык-
лад, жа ле за — у во сем ра зоў. Пры 
гэ тым ні я кія ме ры па ачыст цы і 
пра мыў цы во да пра во да не да лі 
вы ні каў.

На огул на яў насць жа ле за ў 
пад зем ным га ры зон це ха рак тэр-
ная для ўсёй краіны, у тым лі ку 
для Гро дзен ска га ра ё на. Звы-
чай на з та кой сі ту а цы яй спраў-
ля юц ца стан цыі абез жа лез ван ня 
аль бо спе цы яль ныя філь тры не-
па срэд на ў жы лых да мах.

— На па чат ку нам ска за лі, што 
бу даў ніц тва стан цыі ў Кап цёў цы 
за пла на ва на на 2019 год. Гэ та 
зна чыць, што нам яшчэ доб ры 
год ка рыс тац ца ржа вай ва дой, — 
ка жа Вік тар Ду чэк. — Та му мы 
звяр ну лі ся з прось бай уклю чыць 
тую свід ра ві ну, якой мы ка рыс-
та лі ся да гэ та га ча су. Але ў сан-
стан цыі ад ка за лі, што ў той ва дзе 
знач нае пе ра вы шэн не па ніт ра-
тах. Да та го ж свід ра ві на, якая за-
раз на ле жыць птуш ка фаб ры цы, 
не мае ага ро джы, зна хо дзіц ца ў 
дрэн ным ста не.

Жы ха ры, як адзін, упэў не ны: 
ва да, якой ка рыс та лі ся ра ней, 

бы ла чыс тая і праз рыс тая. І пы-
тан не па ніт ра тах ні ко лі не ста я ла 
так вост ра. Лю дзі пе ра ка на ныя, 
што вы ра шэн не праб ле мы ля-
жыць на па верх ні. Трэ ба толь кі 
двум ула даль ні кам вы свет ліць, 
хто ка му бу дзе пла ціць, і вяр нуць 
бы лую схе му. На сель ніц тва ж 
пла ціць за чыс тую ва ду, а не за 
бруд ную... З та кі мі раз ва жан ня-
мі я за ві та ла ў Кап цёў скі сель скі 
Са вет.

«НЕЛЬ ГА ПА ІЦЬ 
НА РОД НІТ РА ТА МІ»

Мне па шан ца ва ла. Стар шы-
ня сель са ве та Іван СЛІ ЖЭЎ СКІ 
як раз быў на мес цы. У ад каз на 
пы тан не «Як вы ра ша ец ца праб-
ле ма з ва дой?» Іван Яў ге на віч 
пра цяг нуў мне пра та кол да ру-
чэн няў гу бер на та ра ад 20 жніў ня 
гэ та га го да. У ім ся род ін ша га быў 
і пункт, які да ты чыў ся Кап цёў кі. 
Ад каз ным асо бам бы ло прад-
пі са на на быць і зман ці ра ваць 
аб ста ля ван не для стан цыі абез-
жа лез ван ня да кан ца 2018 го да. 
Гэ та зна чыць, што стан цыя бу дзе 
пу шча на ў дзе ян не ў па ско ра ным 
рэ жы ме, амаль на год ра ней тэр-
мі ну. Прак тыч на за не каль кі ме-
ся цаў.

Стар шы ня сель ска га Са ве та 
ве дае сі ту а цыю, але паў плы ваць 
на яе не ў ста не. Ва да, якая па сту-
пае на птуш ка фаб ры ку, змя шчае 
ніт ра таў 58,4 мг/л пры нор ме 45. 
Для фер мы гэ та да пу шчаль ная 
за бру джа насць, а для на сель ніц-
тва — не бяс печ ная. Та му браць 
на ся бе ад каз насць за вяр тан не 
на сель ніц тву «ніт ра тнай» свід ра-
ві ны ён не збі ра ец ца. Ра зам з тым 
пы тан не аб па ляп шэн ні піт ной 

ва ды з па рад ку дня не зды ма ец-
ца. На дум ку Іва на Слі жэў ска га, 
на стан во да пра во да ў гас па дар-
цы даў но трэ ба бы ло звяр нуць 
ува гу. Ча му 50 га доў тру бы не 
мя ня лі?

— Я тут во сем га доў пра цую, і 
ўвесь час вя лі ся ўга во ры: пе ра-
да вай це во да пра вод на ба ланс 
ЖКГ, вы яго не экс плу а ту е це, і 
гэ та не ва ша ра бо та. Але ні хто 
гэ та га не ра біў, па куль не прый-
шоў но вы кі раў нік, — за зна чыў 
стар шы ня сель са ве та.

Па яго сло вах, на ба ланс птуш-
ка фаб ры кі бы ла пе ра да дзе на ка-
цель ная, зроб ле ны пра ект і ідзе 
за ме на цеп ла тра сы. Сё ле та і на 
бу ду чы год бу дуць доб ра ўпа-
рад ка ва ны свід ра ві ны, пач нец ца 
за ме на во да про ва да. За бяс печ-

ваць на сель ніц тва ва дой гас па-
дар цы не пад сі лу: гэ та па гра жае 
ад клю чэн нем ва ды ў вёс цы. Та му 
бы ло пры ня та ра шэн не пе ра даць 
на ба ланс ЖКГ дзве свід ра ві ны, а 
дзве па кі нуць на ўлас ныя па трэ-
бы. Гэ та тыя са мыя «ніт ра тныя», 
якія ра ней за бяс печ ва лі вёс ку. 
Із ноў бу дуць ачы шчаць тру ба-
пра вод, гэ ту ра бо ту бу дзе пра-
во дзіць ра ён нае ЖКГ.

— Ра на ці поз на, праб ле ма гэ та 
вый шла б на па верх, — за зна чыў 
Іван Слі жэў скі. — За раз яна мо-
жа вы ра шыц ца хут чэй, бо па ско-
рыц ца бу даў ніц тва стан цыі абез-
жа лез ван ня. Па куль яе ня ма, у 
шко ле і сад ку ста вяц ца філь тры 
для ачыст кі ва ды.

Ды рэк тар ся рэд няй шко лы 
Люд мі ла САН ЮКЕ ВІЧ па ве да-
мі ла, што філь тры ўжо за куп ле ны 
за кошт ад дзе ла аду ка цыі рай вы-
кан ка ма. Да па чат ку на ву чаль на-
га го да іх уста лю юць.

«СІ ТУ А ЦЫЯ 
З ВА ДОЙ — 
АБУ РАЛЬ НАЯ»

Стан ва ды ў Кап цёў цы пад па-
ста ян ным кант ро лем са ні тар ных 
служ баў. Про бы бя руц ца амаль 
што ты дзень. Вя дзец ца на зі ран не 
за пра мыў кай во да пра вод ных се-
так. Але гэ та не на доў га па ляп шае 
сі ту а цыю, бо жа ле за ўсё роў на на-
за па шва ец ца ў во да пра вод зе.

На дум ку га лоў на га са ні тар-
на га ўра ча воб лас ці Мі ка лая 
КЕН ДЫ ША, сі ту а цыя з ва дой у 
Кап цёў цы скла ла ся абу раль ная. 
На тэ ры то рыі на се ле на га пунк та, 
аказ ва ец ца, не ча ты ры, а во сем 
свід ра він. Але ад на не пра цуе, 
дру гая — за кан сер ва ва ная, трэ-
цяя — за там па ні ра ва ная... Вель-
мі цяж ка ра за брац ца ў тэх ніч ных 
маг чы мас цях свід ра він, якія ма-
юць роз ных ула даль ні каў, ад зна-
чыў Мі ка лай Кен дыш. Праб ле-
ма, якая сён ня тур буе лю дзей, 
кры ец ца ў мі ну лым, ка лі кал гас 
«раз ба зар ваў» свід ра ві ны, і ЖКГ 
ця пер не хо ча іх браць на ба ланс 
з-за дрэн на га ста ну.

Мі ка лай Кен дыш пры знае: 
ка му наль ні кі да пус ці лі па мыл-
ку, бо пе ра клю чы лі свід ра ві ны 
без уся ля ка га ана лі зу сі ту а цыі 
і яе на ступ стваў. Да та го ж не-
аб ход на бы ло пра вес ці ін фар-
ма цый ную ра бо ту з на сель ніц-
твам, а по тым пры маць ме ры і 
пе ра клю чаць той вен тыль. Гэ та 
зроб ле на не бы ло. У сваю чар гу, 
жы ха ры, якія атры ма лі ржа вую 
ва ду, не хо чуць мі рыц ца з та-
кой сі ту а цы яй. Да рэ чы, у воб-
лас ці не каль кі сот няў на се ле ных 
пунк таў, ку ды па сту пае ва да з 
пе ра вы шэн нем коль кас ці жа ле-
за. Ак ту аль ная і тэ ма ніт ра таў. 
Га лоў ны са ні тар ны ўрач кан ста-
туе: гэ тыя рэ чы вы пе ра вы ша ны 
ў бы лой свід ра ві не, але спы ні лі 
яе экс плу а та цыю яшчэ і з-за не-
да хо пу ва ды.

За раз ка му наль ныя служ бы 
тэр мі но ва шу ка юць шля хі вы ра-
шэн ня гэ тых праб лем. Па сло вах 
ге не раль на га ды рэк та ра ЖКГ 
Гро дзен скай воб лас ці Але га 
ШАФ РАН СКА ГА, па збег нуць 
уз дзе ян ня ніт ра таў, маг чы ма, 
ка лі па глы біць свід ра ві ны, і гэ та 
част ко ва зроб ле на. Але ўзнік ла 
праб ле ма жа ле за. Для яго ачыст-
кі не аб ход на па бу да ваць стан-
цыю, і на гэ та вы дзе ле на 42 ты-
ся чы руб лёў. Алег Шаф ран скі 
ўпэў не ны, што мо дуль бу дзе 
ўве дзе ны ўжо ў ліс та па дзе. Але 
для вы ра шэн ня праб ле мы не аб-
ход на бу да ваць во да на пор ную 
ве жу з рэ зер ву а рам чыс тай ва ды. 
Та ды мож на га ва рыць аб бес пе-
ра бой най яе па да чы.

Ві да воч на, што сі ту а цыя з ір-
жа вай ва дой — гэ та без гас па-
дар часць бы лых ула даль ні каў 
свід ра він і не даль на бач насць 
сён няш ніх. Мож на бяс кон ца 
рас клад ваць гэ ту праб ле му па 
част ках, і яны быц цам бы да во-
лі ла гіч ныя. Гэ та і ста рыя сет кі, 
і ніт ра ты, і не да хоп ва ды... Але 
рас плач ва юц ца за гэ тыя хі бы 
ча мусь ці жы ха ры вёс кі, а іх — ні 
мно га, ні ма ла — ка ля ты ся чы ча-
ла век.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЧА МУ ПЕ РА КРЫ ЛІ 
ВЕН ТЫЛЬ?


