
У пя цёр цы 
най мац ней шых

Што год гэ тай сы ра ві ны 

зда бы ва ец ца ка ля 2,5 міль-

ё на тон, і па гэ тым па каз чы-

ку кра і на зай мае 4-е мес ца 

ў све це. По тым з тор фу вы-

раб ля ец ца больш за 1 млн 

тон пра дук цыі па ліў на га 

пры зна чэн ня. Гэ та бры ке ты, 

тар фя ная су шан ка і кус ка-

вы торф. Так са ма зда бы ва-

ец ца і больш за 100 ты сяч 

тон пра дук цыі ня па ліў на га 

пры зна чэн ня.

«Тор фам за мя шча ец ца 

450 міль ё наў ку біч ных мет-

раў ім парт на га пры род на га 

га зу, а яго до ля ў мяс цо вых 

ві дах па лі ва скла дае 15 пра-

цэн таў», — рас тлу ма чыў 

Аляк сей Куш на рэн ка. А за 

газ нам да вя ло ся б ад даць 

пры клад на 65 міль ё наў до-

ла раў ва лю тай. Пры за ха-

ван ні ця пе раш ніх аб' ёмаў 

зда бы чы да дзе най сы ра ві-

ны спа жыў цам яго хо піць 

больш чым на 100 га доў.

Дзя ку ю чы пад трым цы 

дзяр жа вы рэа лі за ва на пра-

гра ма «Торф» і пра ве дзе на 

ма дэр ні за цыя ўсёй га лі ны. 

Пе ра пра цоў чыя за во ды — 

су час ныя, ды на міч ныя 

прад пры ем ствы, пра дук-

цыя якіх за па тра ба ва ная 

пра мыс ло вас цю, сіс тэ май 

жыл лё ва-ка му наль най гас-

па дар кі, энер ге ты кай, са мім 

на сель ніц твам. У кра і не іх 

19, адзін з іх зай ма ец ца 

вы пус кам аб ста ля ван ня і 

тэх ні кі для тар фя ной пра-

мыс ло вас ці.

Бу я кі ў трэн дзе
У якас ці пры кла ду па-

спя хо ва га раз віц ця га лі ны 

Аляк сей Куш на рэн ка пры-

вёў тор фа бры кет ны за вод 

«Бя рэ зін скае» УП «Мінск-

абл газ». Гэ тае прад пры-

ем ства бы ло ство ра на ў 

1966-м. У пе ры яд з 2008 па 

2013 год бы лі пра ве дзе ны 

дзве чар гі рэ кан струк цыі за-

во да, вы ка на на бу даў ніц тва 

но вых па лёў зда бы чы тор-

фу, зроб ле ная рэ кан струк-

цыя вуз ка ка лей най чы гун кі. 

По тым быў цал кам аб ноў ле-

ны аў та парк тэх ні кі і аб ста-

ля ван ня, пры зна ча ных для 

зда бы чы тор фу і да стаў-

кі яго спа жыў цам. Сён ня 

на прад пры ем стве пра цуе 

70 ча ла век. Што год зда бы-

ва ец ца 60 ты сяч тон тор фу 

і вы раб ля ец ца 30 ты сяч тон 

тор фа бры ке таў.

Ха рак тэр на тое, што 

прак тыч на ўся тэх ні ка тут 

ай чын най вы твор час ці. Вы-

клю чэн не скла дае ма шы на 

па ўзняц ці тор фу, ды і ў той 

ай чын ны ру ха вік. Сы ра-

він най ба зай прад пры ем-

ства з'яў ля ец ца тар фя ное 

ра до ві шча «Іва наў скае», 

якое зна хо дзіц ца ў Мін скай 

воб лас ці. Прад пры ем ства 

зай ма ец ца «збі ран нем» 

фрэ зер на га тор фу для вы-

твор час ці па ліў ных бры-

ке таў. Вель мі ары гі наль на 

на за вод зе ажыц цяў ля юць 

суш ку віль гот на га тор фу. 

Для гэ та га вы ка рыс тоў ва-

ец ца тру ба, у якой суш ка вя-

дзец ца ды ма вы мі га за мі, а 

ў якас ці цеп ла нось бі та слу-

жыць фрэ зер ны торф.

Для па вы шэн ня эфек-

тыў нас ці за вод збі ра ец ца 

ін вес та ваць свае срод кі ў 

не каль кі перс пек тыў ных 

кі рун каў. Пла ну ец ца ар га-

ні за ваць рас пра ца ва ную ла-

гіс ты ку па ста вак па ліў на га 

тор фу на роз ныя цепла  кры-

ні цы кра і ны, а так са ма па-

чаць вы раб па ліў ных драў-

ня ных пе лет.

Га лоў най «фіш кай» па-

ві нен стаць ягад ны кі ру нак. 

Тут збі ра юц ца на ла дзіць 

вы рошч ван не на вы бы лых 

з пра мыс ло вай экс плу а-

та цыі пло шчах ра до ві шча 

«Іва наў скае» бу я коў. Да-

рэ чы, сё ле та пер шыя ягад-

ныя па лет кі па ча лі ак тыў на 

пла да но сіць.

Раз ві ваць не толь кі ягад-

ную тэ му на доб рых зем-

лях — ча му б і не? Ця пер 

кі раў ніц тва за во да пла нуе 

раз ві ваць са да вод чы кі ру-

нак.

Бры кет, 
па жыў ныя 
грун ты і... 
ак ты ві за ва ны 
ву галь

На мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра «Бел па ліва  га-

за» Ва ле рый КА ВА ЛЁЎ 

агу чыў ці ка выя ліч бы. Аказ-

ва ец ца, па ліў ны мі бры ке та-

мі ацяп ля ец ца ка ля 120 ты-

сяч да моў, што ро біць пра-

дукт са цы яль на знач ным. 

У га лі не пра цуе больш за 

4,5 ты ся чы ча ла век, а ў 

па сёл ках, для якіх тор фа-

прад пры ем ствы з'яў ля юц-

ца го ра даў тва раль ны мі, 

жы вуць больш за 30 ты сяч 

ча ла век.

Тар фя ны бры кет ка рыс-

та ец ца по пы там і за мя жой. 

У Ра сію, Укра і ну, Шве цыю, 

Літ ву і ін шыя кра і ны ле тась 

экс пар та ва на 120 ты сяч тон 

бры ке ту на 5,9 міль ё на до-

ла раў.

Кра і ны Еў ра са ю за спы-

ня юць вы ка ры стан не гэ та-

га ві ду па лі ва. Та му з мэ тай 

ды вер сі фі ка цыі экс пар ту 

на ла джа ны вы пуск драў-

ня ных бры ке таў на ба зе 

Ста ро бін ска га тор фа бры-

кет на га за во да. Тэх на ло гіі, 

якія вы ка рыс тоў ва юць на 

за вод зе, да зва ля юць прэ-

са ваць пі ла він не. У пер-

шым паў год дзі па стаў ле на 

3900 тон драў ня на га бры-

ке ту ў Шве цыю, вя дуц ца 

пе рагаворы па за клю чэн ні 

кант рак ту на тры га ды.

Так са ма экс парт на ары-

ен та ва най з'яў ля ец ца вы-

твор часць па жыў ных грун-

тоў, кі па ва на га вер ха во га 

тор фу і тор фу для кам па-

ста ван ня ў сель скай гас-

па дар цы — уся го ка ля 100 

ты сяч тон у год. Пры гэ тым 

75 % бе ла рус кай пра дук цыі 

рэа лі зу ец ца ў 23 кра і ны све-

ту. Вар та ад зна чыць, што ў 

апош нія тры га ды экс парт 

вер ха во га тор фу (грун ту) 

пе ра вы шае экс парт бры ке ту 

ў гра шо вым эк ві ва лен це.

З 2017 па 2019 год з 

удзе лам Мі ніс тэр ства энер-

ге ты кі рэа лі за ва ныя ча ты-

ры пра ек ты па бу даў ніц тве 

і рэ кан струк цыі ка цель няў 

сіс тэм ЖКГ, якія вы ка рыс-

тоў ва юць фрэ зер ны торф 

як па лі ва. Да кан ца гэ та га 

го да ка цель ні ў Круп ках, 

Стоўб цах, Слуц ку бу дуць 

пе ра ве дзе ныя з пры род на-

га га зу на фрэ зер ны торф. 

У перс пек ты ве раз гля да ец-

ца тэх ніч ная маг чы масць 

та ко га пе ра во ду яшчэ дзе-

вя ці ка цель няў.

Што год ска ра ча ец ца 

спа жы ван не на сель ніц твам 

тар фя но га бры ке ту. Яшчэ 

пяць га доў та му на бы ва ла ся 

ка ля 600 ты сяч тон бры ке ту, 

сён ня — толь кі 350 тыс. тон. 

«Та му мы рэа лі зу ем но выя 

пра ек ты і асвой ва ем вы-

пуск но вых ві даў пра дук цыі. 

Акра мя та го, вы ка ры стан не 

тор фу ў якас ці па лі ва на на-

шых цэ мент ных за во дах — 

гэ та маг чы масць за бяс пе-

чыць за груз ку ма гут нас цяў 

прад пры ем стваў», — ад зна-

чыў Ва ле рый Ка ва лёў.

Су мес на з Ака дэ мі яй 

на вук спе цы я ліс ты га лі-

ны пра цяг ва юць ства рэн-

не ак ты ві за ва на га ву га лю 

на ба зе тор фу. У нас ёсць 

асаб лі вы торф, якім ці ка-

вяц ца экс пер ты з ін шых 

кра ін. На прык лад, у Ра сіі 

з на ша га тор фу зроб ле ная 

пар тыя ак ты ві за ва на га ву-

га лю для філь тра цыі сцё ка-

вых вод і па вет ра ных мас. 

Вы раб ле на 240 кі ла гра маў 

та ко га рэ чы ва, яно ад да-

дзе на на вы пра ба ван ні на 

прад прыем  ствы ста ліч ных 

во да ка на лаў. Перш чым 

пе рай сці на ста дыю до-

след на-пра мыс ло вай вы-

твор час ці ак ты ві за ва на га 

ву га лю, вы ву ча юц ца по пыт 

і рын кі збы ту. Для ля чэб ных 

мэ т ма ец ца на ўва зе во пыт 

спе цы я ліс таў з Чэ хіі — вы-

ка ры стан не тор фу ў якас ці 

да ба вак у ван ны ў ля чэб ных 

са на то ры ях.

Па шля ху 
ды вер сіф іка цыі

На ша кра і на — ад на з са-

мых га зі фі ка ва ных кра ін у 

СНД. Уз ро вень га зі фі ка цыі 

ква тэр пе ра вы шае 81 %, 

у сель скай мяс цо вас ці — 

44,8 %. На тэ ры то рыі кра і-

ны пра кла дзе на 63 ты сячы 

кі ла мет раў га за вых се так, 

пры гэ тым ка рыс тац ца бла-

кіт ным па лі вам мо гуць усе 

115 га ра доў рэс пуб лі кі, усе 

118 ра ён ных цэнт раў, больш 

за 3 ты ся чы сель скіх на се-

ле ных пунк таў.

Для на шай кра і ны заў-

сё ды бы ла важ ная ды вер-

сі фі ка цыя энер га рэ сур саў. 

«Мы ін тэн сіў на ўка ра ня-

ем мяс цо выя ві ды па лі ва: 

пер ша па чат ко ва гэ та быў 

торф, ця пер вы раб ля ем 

бры ке ты з драў ні ны, пас ля 

за пус ку Бе лА ЭС з'я віц ца 

маг чы масць вы ка ры стан-

ня элект ра энер гіі, — ад-

зна чы ла на мес нік мі ніст ра 

энер ге ты кі Воль га ПРУД-

НІ КА ВА. — Так мы шу ка-

ем ва ры ян ты за мя шчэн ня 

ім пар та ва на га пры род на га 

га зу. Важ на, каб у на шых 

спа жыў цоў быў до ступ да 

ўсіх энер га рэ сур саў і маг-

чы масць іх бяс печ на га 

вы ка ры стан ня. Ця пер на 

Бе лА ЭС рых ту ец ца да за-

пус ку пер шы энер га блок, 

па лі ва ўжо за гру жа на. Гэ-

та сур' ёз ны крок для ўсёй 

га лі ны. Ма дэр ні за цыя па-

ліў на-энер ге тыч на га комп-

лек су Бе ла ру сі бу дзе пра-

цяг вац ца».

Сяр гей КУР КАЧ.
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«Зме ны 
не па він ны ад бы вац ца 
пад ціс кам, праз ву лі цу»

«Шлях па зме не 

гра мад ска-

па лі тыч на га 

ла ду дзяр жа вы 

праз ву лі цу — 

контр пра дук тыў ны 

і на кі ра ва ны 

на пад рыў 

су ве рэ ні тэ ту 

і не за леж нас ці 

Бе ла ру сі», — лі чыць стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 

па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве 

Са ве та Рэс пуб лі кі Сяр гей СІ ВЕЦ.

На яго дум ку, па дзеі, якія ад бы лі ся за апош нія тыд ні ў на-

шай кра і не, мно гія па лі то ла гі і экс пер ты ха рак та ры зу юць як 

спро бу дзяр жаў на га пе ра ва ро ту, «ка ля ро вую рэ ва лю цыю» 

ці гіб рыд ную вай ну. Са праў ды, усё тое, што ад бы ва ец ца і 

ўнут ры кра і ны, і за яе ме жа мі прак тыч на з па чат ку элек-

та раль най кам па ніі па вы ба рах Прэ зі дэн та мае пры кме ты 

гру ба га і не пры кры та га ўмя шан ня ў спра вы су ве рэн най 

і не за леж най дзяр жа вы з бо ку су меж ных кра ін, перш за 

ўсё Поль шчы і пры бал тый скіх дзяр жаў. На пра ця гу ўжо 

не каль кіх ме ся цаў не спы ня ец ца ін фар ма цый на-пра па ган-

дысц кі ціск на гра ма дзян на шай кра і ны і ор га ны дзяр жаў-

най ула ды і кі ра ван ня, пра ва ахоў ныя ор га ны, мэ тай яко га 

з'яў ля ец ца дэ ста бі лі за цыя гра мад ска-па лі тыч най сі ту а цыі 

ў краіне, па ра ліч ула ды і ў кан чат ко вым вы ні ку ўня сен не і 

па глыб лен не рас ко лу ў бе ла рус кім гра мад стве, а так са ма 

гвал тоў ны злом іс ну ю ча га дзяр жаў на га ла ду.

Вя до мыя Telegram-ка на лы і ін шыя ін фар ма цый ныя рэ-

сур сы, якія зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі на зва ных вы шэй кра-

ін і фі нан су юц ца імі, ста ран на і мэ та на кі ра ва на раз дзімаюць 

са цы яль на-па лі тыч ны кан флікт у бе ла рус кім гра мад стве, 

за клі ка юць да псі ха ла гіч на га і фі зіч на га ціс ку на прад стаў-

ні коў ор га наў пра ва па рад ку, дзяр жаў ных слу жа чых, дэ пу та-

таў, пе да го гаў, су пра цоў ні каў афі цый ных срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі.

Ру ха ю чай сі лай пра тэс таў на да дзе ным эта пе вы ступ-

лен няў ар хі тэк та ры бе ла май да на аб ра лі мо ладзь, што ўпіс-

ва ец ца ў кла січ ны ал га рытм ажыц цяў лен ня «ка ля ро вай 

рэ ва лю цыі» (да стат ко ва ўспом ніць «буль до зер ную рэ ва лю-

цыю» ў Юга сла віі, «рэ ва лю цыю ру жаў» у Гру зіі, «аран жа вую 

рэ ва лю цыю» ва Укра і не і г. д.). Гэ тая част ка гра мад ства 

мак сі маль на схіль ная да ін фар ма цый на га ўплы ву і ка ар-

ды на цыі праз ін тэр нэт. Ме на ві та ма ла дзёж нае ася род дзе 

як аго ле ны нерв рэ агуе на рас паў сю джван не на він (час та 

ад кры та фэй ка вых, якія не ад па вя да юць рэ ча іс нас ці), якія 

дыс крэ ды ту юць дзе ю чую ўла ду і пад ах воч ва юць да пра-

тэс таў і су праць ста ян ня з ёй.

Вы хо дзя чы на пра тэст ныя ак цыі, ма ла дыя лю дзі ў боль-

шас ці сва ёй шчы ра пе ра ка на ныя, што сва і мі дзе ян ня мі, у 

тым лі ку ты мі, якія па ру ша юць за ка на даў ства і гра мад скі 

па ра дак, яны ста но вяц ца на аба ро ну ідэа лаў дэ ма кра тыі, 

пра воў і сва бод ча ла ве ка, вы сту па юць су праць дык та ту ры 

і не спра вяд лі вас ці. У рэ аль нас ці ж яны вы сту па юць аб' ек-

там ма ні пу ля цый з бо ку ідэ о ла гаў і сцэ на рыс таў чар го вай 

«ка ля ро вай рэ ва лю цыі», за клі ка най ажыц ця віць дэ ман таж 

іс ну ю ча га дзяр жаў на га і па лі тыч на га ла ду і за бяс пе чыць 

не кан сты ту цый ную пе ра да чу ўла ды па лі тыч най сі ле, якая 

пад кант роль ная і зна хо дзіц ца ў поў най за леж нас ці ад 

вон ка ва га ўплы ву. Гіс то рыя ўсіх без вы клю чэн ня «ка ля ро-

вых рэ ва лю цый», якія ад бы лі ся з кан ца ХХ ста год дзя і па 

сён няш ні дзень, свед чыць аб дэ струк тыў ным ха рак та ры 

іх на ступ стваў як для дзяр жа вы, так і для яе гра ма дзян: 

гра мад ства апус ка ец ца ў ася род дзе па лі тыч най тур бу лент-

нас ці і бяс кон цай ба раць бы за ўла ду, як пра ві ла, па між 

ра ды каль на на стро е ны мі па лі тыч ны мі сі ла мі, ад бы ва ец ца 

злом са цы яль на-эка на міч най сіс тэ мы, і ты ся чы лю дзей 

аказ ва юц ца без кры ніц і срод каў да іс на ван ня, дзяр жа ва 

ста но віц ца ня здоль най вы кон ваць умо вы са цы яль на га 

кант рак ту ў ад но сі нах да не аба ро не ных сла ёў на сель ніц-

тва (не пра ца здоль ныя, асо бы з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-

ця мі, сі ро ты, шмат дзет ныя сем'і і г. д.). Пры кла даў гэ та му 

ня ма ла, у тым лі ку і на пост са вец кай пра сто ры.

Рэс пуб лі ка Бе ла русь, без умоў на, бу дзе мя няц ца, і яна 

ўжо змя ня ец ца ра зам з усім пра грэ сіў ным ча ла вец твам. 

Але зме ны гэ тыя не па він ны ад бы вац ца пад ціс кам, праз 

ву лі цу, праз злом уся го та го, што ства ра ла ся на ма ган ня мі 

лю дзей ся рэд ня га і ста рэй ша га па ка лен няў на пра ця гу трох 

дзя сят каў га доў. Пе ра ме ны ма юць быць на кі ра ва ныя на за-

ха ван не, раз віц цё і ўма ца ван не бе ла рус кай дзяр жаў нас ці 

на асно ве но ва га гра мад ска га да га во ру, які ад люст роў вае 

ін та рэ сы боль шас ці гра ма дзян на шай кра і ны, які бу дзе 

рас пра ца ва ны і пры ня ты ў блі жэй шы час у рам ках кан сты-

ту цый на-пра ва вой рэ фор мы. Ме на ві та ў гэ тым за клю ча-

ец ца цы ві лі за ва ны па ды ход да вы ра шэн ня на за па ша ных 

у гра мад стве праб лем, які дасць маг чы масць эфек тыў на 

су праць ста яць сцэ на рыю «ка ля ро вай рэ ва лю цыі» па раз-

ва лу дзяр жа вы і ў той жа час да зво ліць пе рай сці на шай 

кра і не на но вы эва лю цый ны ўзро вень свай го гра мад ска-

па лі тыч на га раз віц ця.
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