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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Пі я не рам ука ра нен ня 
на Брас лаў шчы не тэх на ло гіі 
па пе ра ўтва рэн ні энер гіі сон ца 
ў цеп ла вую стаў Ві дзаў скі 
ка ледж, які яшчэ ў 2010 го дзе 
рэа лі за ваў пра ект «Чыс ты свет» 
з уста ноў кай ге лія ка лек та ра 
ма гут нас цю 15 кВт га дзін на су ткі, 
па ве дам ляе ра ён ная га зе та 
«Брас лаў ская звяз да».

У 2014 го дзе ў ме жах рэа лі за цыі 
чар го ва га пра ек та «По гляд у бу ду-
чы ню» пры пад трым цы Гла баль на-
га фон ду ПРА АН быў уста ля ва ны і 
дру гі мо дуль ма гут-
нас цю 35 кВт/г на 
су ткі. Ка лі ўлі чыць, 
што эфек тыў ная ра-
бо та ўста ноў кі су-
мар най ма гут нас цю 
50 кВт/г раз лі ча на 
пры да стат ко вай ін-
са ля цыі на 215 дзён 
у го дзе (з 15 са ка ві ка 
да 15 каст рыч ні ка), 
то яна што год эка-
но міць 10 750 кВт/г. 
Тым не менш тэр мін 
яе акуп нас ці да во-
лі пра цяг лы — ка ля 
10 га доў.

З па чат ку 2015 го-
да сіс тэ ма, за сна ва-
ная на пе ра ўтва рэн-

ні энер гіі сон ца ў цеп ла вую, ста ла 
па да гра ваць ва ду для ду ша вых у 
спар тыў най шко ле, а ле там бя гу-
ча га го да ге лія ўста ноў кі па ча лі пра-
ца ваць у яс лях-сад ку № 1 і ў гім на-
зіі. У сад ку, на прык лад, з дзевяці 
элект ра бой ле раў, якія за бяс печ ва-
юць па трэ бы да школь най уста но вы 
ў га ра чай ва дзе, у лет нія ме ся цы 
вы ка рыс тоў ваў ся толь кі адзін на 
кух ні, а для бы та вых па трэб груп 
цал кам ха па ла га ра чай ва ды, што 
вы раб ля ла ся со неч ны мі ка лек та-
ра мі.

 У ТЭ МУ

Як на Брас лаў шчы не 
развіваюць альтэрнатыўную 

энергетыку

КРОКІ ДА ЭКАЛОГІІ

МАР КЕ ТЫНГ 
НЕ ЗАЎЖ ДЫ 
НА КА РЫСЦЬ
Пад во дзім вы ні кі на шай фі наль най 
у ады хо дзя чым го дзе эка ла гіч най 
апы тан кі. Гэ тым ра зам мы вы ра шы лі кры ху 
ады сці ад звыч на га фар ма ту і пра па на ва лі 
чы та чам ін тэр ак тыў ны тэст.

У пер шым за дан ні мы па пра сі лі рас ста віць 
у пры яры тэт ным па рад ку ва ры ян ты абы хо-
джан ня з ад хо да мі так, каб па мен шыць іх 
коль касць. Пры ем на, што боль шасць тых, 
хто пра га ла са ваў, вы бра ла ра док, дзе пры-
яры тэт насць дзе ян няў бы ла пе ра лі ча на пра-
віль на. Гэ та зра бі лі 52 %. Пра віль ны пе ра лік 
вы гля дае так: ад маў ляц ца ад не па трэб на-
га; паў тор на вы ка рыс тоў ваць; пе ра пра цоў-
ваць; кам па ста ваць; спаль ваць; за хоў ваць. 
Праў да, трыц цаць пра цэн таў рэ спан дэн таў 
вы ка за лі ся за пас ля доў насць, дзе пер шым 
пунк там бы ло па зна ча на спаль ван не.

Да тыч на аб' ёму пе ра пра цоў ва е ма га смец-
ця боль шасць рэ спан дэн таў так са ма вы ка за-
ла ся за пра віль ны ва ры янт. Так, 68 % апы та-
ных ад ка за лі, што ў Бе ла ру сі пе ра пра цоў ва-
ец ца ка ля 18 % ад хо даў. Праў да, 22 % аб ра лі 
пе сі міс тыч ны ад каз — яны па лі чы лі, што аб' ём 
рэ цык лін гу ў кра і не не пе ра вы шае трох пра-
цэн таў. Іх ака за ла ся ме ней, чым ап ты міс таў — 
кож ны дзя ся ты га ла са ваў за тое, што ў нас 
на пе ра пра цоў ку ад праў ля ец ца ка ля 90 % 
смец ця. Што ж, бу дзем упэў не ны, што ў не 
вель мі да лё кай перс пек ты ве так і бу дзе.

Рэ спан дэн ты так са ма па ра да ва лі сва ёй эка-
ла гіч най ад каз нас цю. На прык лад, мы пра па-
на ва лі зма дэ ля ваць на ступ ную сі ту а цыю, якая 
ме ла мес ца быць. Мі на кі іш лі і ўба чы лі, што 
смец це згру жа юць з роз ных кан тэй не раў у ад-
ну ма шы ну. Што ра біць? Тры чвэр ці апы та ных 
за яві лі, што яны па тэ ле фа ну юць па ну ма ры 
115 і па ве да мяць пра тое, што ад бы ва ец ца. 
Яшчэ чвэрць аб ра ла кам пра міс ны ва ры янт — 
пра цяг ваць сар та ваць, але хай ка му наль ныя 
служ бы раз бі ра юц ца са мі. Ад мет на, што ні хто 
не апус ціў ру кі і не пе ра стаў зай мац ца раз бо-
рам ад хо даў.

А вось мар ке тынг, шчы ра ка жу чы, згу ляў 
на 100 %. Толь кі 42 % апы та ных па га дзі лі-
ся з мер ка ван нем эко ла гаў, што па пя ро выя 
ку бач кі для ка вы не з'яў ля юц ца больш эка-
ла гіч ны мі за плас ты ка выя.

На ступ нае пы тан не ака за ла ся ку ды ця-
жэй шым. Мы пра па ноў ва лі вы браць з мно-
гіх ва ры ян таў ад ка зу ві ды смец ця, якое мож-
на пе ра пра ца ваць у на шай кра і не. Без умоў-
на га пе ра мож цы тут ня ма. Але 40 пра цэн таў 
тых, хто пра га ла са ваў, вы бра лі пра віль ны 
пе ра лік: ме та ліч ныя бу тэль кі ад га зі роў-
кі; тэт ра па кі; па ке ты ад ма ка ро ны і круп; 
плас ты ка выя бу тэль кі ад ма ла ка; бу тэль кі 
ад мый ных срод каў.

А вось на пы тан ні аб тым, ку ды па дзець 
са пса ва ную лям пач ку, боль шасць апы та ных 
як раз і «пра ка ло ла ся». Яе мож на вы кі нуць у 
кан тэй нер для звы чай на га смец ця. А амаль 
па ло ва пра га ла са ва ла за тое, што для гэ та га 
спат рэ біц ца спе цы яль ны кан тэй нер для не-
бяс печ ных ад хо даў. Але гэ та ж не лю мі нес-
цэнт ная лям па, якая ўтрым лі вае па ры рту ці.

Хо чац ца асоб на спы ніц ца на пы тан ні, пры-
све ча ным ін ша му абы хо джан ню з ад хо да мі, 
апра ча пе ра пра цоў кі. Тут га ла сы раз дзя лі лі ся. 
40 пра цэн таў чы та чоў лі чаць, што ў нас яшчэ 
ад хо ды кам па сту юць. Яшчэ ж столь кі лі чаць, 
што іх не кам па сту юць, не спаль ва юць для 
атры ман ня па лі ва і не ро бяць з іх га ру чае 
ўво гу ле. І ме на ві та яны ма юць ра цыю.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ай чын ная бу даў ні чая кам па нія 
«Бел за меж буд» на ле та скон чыць 
уз вя дзен не най буй ней шай для на шай 
кра і ны фо та элект рыч най стан цыі 
(ФЭС) ма гут нас цю 109 МВт. Кант ракт 
на бу даў ніц тва гэ та га аб' ек та быў 
за клю ча ны дня мі з за каз чы кам 
пра ек та — кам па ні яй «Со лар Лэнд».

Ды рэк тар кам па ніі Мі кі та МІХ НЕ ВІЧ 
па ве да міў, што парк со неч най энер гіі 
бу дзе ўяў ляць са бой раз ме шча ныя на 
спе цы яль най пад сіс тэ ме мо ду лі, якія 
збі ра юць со неч ную энер гію. Пад фо та-
элект ра стан цыю вы дзе ле ны ўчас так у 
220 гек та раў. Сам зя мель ны ўчас так раз-
ме шча ны пры клад на за 300 кі ла мет раў 
на ўсход ад Мін ска, па між рай цэнт ра мі 
Чэ ры каў і Кры чаў, у ра ё не вёс кі Бліж-
няя Рэ чы ца. Згод на з пра ек там, стан цыя 
раз мес ціц ца на зем лях, якія пад верг лі ся 
ра ды я цый на му ўздзе ян ню пад час чар-
но быль скай ава рыі.

ФЭС за пра цуе ў маі 
на ступ на га го да

«Ра бо ты па ўзвя дзен ні элект ра стан цыі 
рас па ча лі сё ле та ў ве рас ні. Атры ма ная 
энер гія бу дзе па стаў ляц ца ў энер га сіс тэ-
му Бе ла ру сі, — рас тлу ма чыў Мі кі та Міх-
не віч. — Гэ ты пра ект не пры ня се вя лі ка га 
да хо ду, але ён ці ка вы сва ёй ста біль нас-
цю і перс пек тыў нас цю».

Пры бу даў ніц тве аб' ек та бу дзе за-
дзей ні ча на вя лі кая коль касць мяс цо ва-
га на сель ніц тва. Пры ман та жы мо ду ляў 
на пля цоў цы бу дзе мак сі маль на пра ца-
ваць да ты ся чы спе цы я ліс таў і роз на ра-
бо чых.

У кра са ві ку — маі на ступ на га го-
да элект ра стан цыю пла ну юць увес ці ў 
строй. Экс плу а та цы яй бу дуць зай мац ца 
ка ля 30 вы со ка ква лі фі ка ва ных спе цыя-
ліс таў. Ка лі ін вес тар пла нуе атры маць 
пры бы так ад укла дан ня сва іх срод каў? 
За каз чык ухі ліў ся ад ад ка зу на гэ тае пы-

тан не, спа сы ла ю чы ся на ка мер цый ную 
та ям ні цу. І тут жа да даў, што час акуп нас-
ці пра ек та скла дае больш за 10 га доў.

Эка но мія ва лют ных срод каў
Бу даў ніц тва стан цыі на кі ра ва на на 

раз віц цё эка ла гіч на чыс тай со неч най 
энер ге ты кі ў на шай кра і не і ды вер сі фі-
ка цыю кры ніц элект ра энер гіі. Ча ка ец ца, 
што пра ект па спры яе эка но міі ва лют ных 
рэ сур саў за кошт не ка то ра га ска ра чэн ня 
ім пар ту наф ты і га зу.

Агуль ная су ма ін вес ты цый у пра ект 
пе ра вы сіць 170 міль ё наў до ла раў. Фі нан-
су ец ца ён за кошт крэ дыт ных рэ сур саў і 
ўлас ных срод каў «Со лар Лэнд» — дач чы-
на га прад пры ем ства ір ланд скай кам па ніі 
«Ка ме лі а сайд Лі мі тэд», якая ўва хо дзіць 
у гру пу кам па ній Unіtеd Grееn. Гэ тая гру-
па кам па ній зай ма ец ца ін вес та ван нем 
у пра ек ты ад наў ляль най энер ге ты кі па 
ўсім све це.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЧЫСТАЯ ЭНЕРГІЯ 
З БРУДНАЙ ЗЯМЛІ

У Чэ ры каў скім ра ё не з'я віц ца са мы буй ны со неч ны парк

Пад бу ду чую 
па лі клі ні ку ў Мё рах 
ад во дзіц ца ўчас так 

у 1,46 га
Сён ня, 28 снеж ня, за кан чва ец ца 
гра мад скае аб мер ка ван не ар хі тэк тур на-
планіровачнай кан цэп цыі бу даў ніц тва но вай 
па лі клі ні кі ў рай цэнт ры, па ве дам ля юць 
«Мі ёр скія на ві ны».

Пад бу ду чую ра ён ную па лі клі ні ку ад во-
дзіц ца ўчас так у 1,46 гек та ра па ву лі цы Ка-
му ніс тыч най за пля цоў кай для ста ян кі транс-
пар ту ЦРБ, на пус тэ чы пе рад скры жа ван нем з 
аб'яз ной да ро гай По лацк — Брас лаў. Бу ды нак 
вя лі кі, трох па вяр хо вы, пры пло шчы за бу до-
вы кры ху больш за 1538 квад рат ных мет раў. 
Агуль ная пло шча па мяш кан няў на блі жа ец ца 
да 5860 «квад ра таў». Пла ну ец ца ства рэн не 
пар ко вак для транс пар ту на вед валь ні каў і 
пер са на лу, дзі ця чай і ін шых пля цо вак, рэ крэа-
цый най (зя лё най) зо ны.

Па лі клі ні ка раз лі ча на на 125 на вед ван няў у 
зме ну да рос лым на сель ніц твам, яшчэ на 30 — 
жа но чай кан суль та цыі і 45 — пе ды ят рыч на га 
ад дзя лен ня. Яна ўклю ча на ў дзяр жаў ную ін-
вес ты цый ную пра гра му.

У Бе шан ко ві чах ёсць 
ва кан сіі для жан чын

Як па ве да мі лі ра ён най га зе це «За ра» ва 
ўпраў лен ні пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро ны рай вы кан ка ма, пры ват нае вы-
твор ча-ганд лё вае ўні тар нае прад пры ем ства 
«ТАН ДЗІ ПАК» ад кры вае ў рай цэнт ры но вую 
вы твор часць, якая бу дзе зай мац ца вы пус кам 
упа ко вач най та ры. Сю ды на ра бо ту тэр мі но ва 
па тра бу ец ца 15 жан чын, якія бу дуць пра ца-
ваць збор шчы ца мі ўпа ко вач най та ры (зар-
пла та здзель на-прэ мі яль ная).

www.braslav-star.by
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