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Згод на з ёй, да 2020 го да агуль ныя энер га за тра ты ў кра і нах 
ЕС па він ны ска ра ціц ца на 20%, до ля энер гіі ад ад наў ляль ных 
кры ніц — вы рас ці да 20%, а ўзро вень вы кі даў вуг ля кіс ла га 
га зу ў ат мас фе ру так са ма па ві нен ска ра ціц ца на 20%. Та кім 
чы нам, га лоў ная ідэя бе ла рус ка га пра ек та дуб люе еў ра пей скую 
кан цэп цыю: ужо сён ня не аб ход на ска ра ціць энер га за тра ты і 
вы кі ды вуг ля кіс ла га га зу ў ат мас фе ру, вы ка рыс тоў ваць больш 
ад наў ляль ных кры ніц энер гіі.

На га да ем: пра ект пра во дзіц ца ў трох экс пе ры мен таль ных 
рэ гі ё нах Бе ла ру сі — Брас лаў скім, Шчу чын скім і Пу ха віц кім. 
Да рэ чы, план не ад на ра зо ва аб мяр коў ваў ся і ка рэк ці ра ваў ся, 
бо ў кож на га жы ха ра бы ла маг чы масць пра па на ваць свае ва-
ры ян ты і ідэі.

АРЫФ МЕ ТЫ КА ЭКАНОМІІ 
Ня даў на Пу ха ві чы да лу чы лі ся да пра гра мы «Па гад нен не 

мэ раў» — іні цы я ты вы ЕС, удзель ні кі якой пры ма юць на ся бе 
доб ра ах вот ныя аба вяз кі раз ві ваць энер ге тыч ны сек тар у сва-
ім му ні цы па лі тэ це. Пад піс ва ю чы гэ тае па гад нен не, мяс цо выя 
ўла ды га ран ту юць за бяс пе чыць да 2020 го да ска ра чэн не вы-
кі даў CO
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 шля хам па вы шэн ня энер ге тыч най эфек тыў нас ці і 

ін вес ты цый у ад наў ляль ныя кры ні цы энер гіі. Да рэ чы, Пу ха ві чы 
ста лі дзя ся тым бе ла рус кім го ра дам, які да лу чыў ся да гэ тай іні-
цы я ты вы. Акра мя та го, мяс цо выя ўла ды ўзя лі на ся бе аба вя зак 
па вя лі чыць до лю ад наў ляль ных кры ніц энер гіі да 40%, а гэ та 
да во лі вя лі кі па каз чык. Удзел у іні цы я ты ве дае маг чы масць 
атрым лі ваць еў ра пей скія гран ты на рэа лі за цыю пра ек таў.

По лацк і На ва гру дак пер шы мі да лу чы лі ся да «Па гад нен ня 
мэ раў» і ўжо ма юць рас пра ца ва ныя пла ны. На іх па ды хо ды і ары-
ен та ва лі ся эко ла гі. Пра гра ма дзе ян няў пад рых та ва на, але што 
на са мой спра ве ча кае Пу ха віц кі ра ён? Пла ну ец ца ажыц ця віць 
49 ме ра пры ем стваў, якія, па пад лі ках спе цы я ліс таў, пры вя дуць 
мяс цо васць да жа да на га ска ра чэн ня энер га за трат на 20%. Са 
спі са мяс цо вых ві даў па лі ва эко ла гі «вы клю чы лі» торф, бо пры 
спаль ван ні ён вы дае вя лі кую коль касць вы кі даў CO

2
. Гэ та не азна-

чае, што ў ра ё не цал кам ад мо вяц ца ад гэ та га рэ сур су: спе цы я-
ліс ты пра па ну юць па кі нуць яго 
спа жы ван не на тым жа ўз роў ні 
і част ко ва за мя ніць на драў ні-
ну. На прык лад, на тэ ры то рыі 
між на род на га эка ла гіч на га 
пар ку «Вол ма» ёсць план та цыі 
вяр бы, дзе дрэ вы вы рас та юць 
за не каль кі га доў, а пас ля пе-
ра мол ва юц ца ў трэс кі. Хі ба не 
вы дат ная за ме на га зу?

«Бу даў ніц тва бія га за вых комп лек саў на фер мах за па тра буе 
40% ад па ме ру ін вес ты цый і та кі ж атры ма ец ца эфект энер га-
збе ра жэн ня, — пад су ма ваў су пра цоў нік энер ге тыч най кам па ніі 
ЦЭР Ар цём БЫСТ РЫК. — А вось со неч ныя па нэ лі аку пяц ца 
не хут ка, бо, па пад лі ках, 20% ін вес ты цый у гэ тую тэх на ло гію 
пры ня суць уся го 5% эфек ту». Тым не менш за пла на ва на ўста-
ля ван не со неч ных ка лек та раў на ад мі ніст ра цый ных бу дын ках, 
бу даў ніц тва мі ні-ЦЭЦ і бія га за ва га комп лек су на ачы шчаль ных 
кан струк цы ях і мі ні-ЦЭЦ, рэ кан струк цыя ка цель няў.

Ця пер для рэа лі за цыі пра гра мы трэ ба шу каць ін вес ты цыі. 
Пра ект доў га тэр мі но вы, а гэ та дае пад ста ву за яў ляць пра свае 
па трэ бы і зна хо дзіць ін вес та раў. Пер шыя па ка заль ныя ме ра пры-
ем ствы бу дуць пра ве дзе ны на пра ця гу во се ні бя гу ча га го да.

«ЯК ГЭТА ПРАЦУЕ?»
Зда ец ца, усё ўжо бы ло пад лі ча на і пад су ма ва на, але прэ зен-

та цыя да ве дзе на га да ла ду пла на ледзь не пе ра ўтва ры ла ся ў 
га ра чую дыс ку сію. На стаў нік фі зі кі з га рад ско га па сёл ка Праў-
дзін скі пра па на ваў вы ка рыс тоў ваць вод ныя рэ сур сы і па бу да-
ваць на ра цэ Пціч мі ні-ГЭС. А цеп ла пом па вае аб ста ля ван не ён 
на стой лі ва рэ ка мен да ваў за мя ніць на ка ві та цый ныя ру ха ві кі 
(пра цэс ка ві та цыі — ства рэн не га за вых бур ба лак пры па ні-
жэн ні ціс ку ў вад ка сці — мае 
цеп ла вы эфект). Ці ка ва, што на 
аб мер ка ван ні пла на ме ра пры-
ем стваў спе цы я ліс та не бы ло, 
але за ўва гі настаўніка са праў-
ды ака за лі ся ра зум ны мі. Та му 
эко ла гі аб мя ня лі ся кан так та мі 
з ім і, маг чы ма, уня суць праў кі 
ў іс ну ю чы план.

Шмат пы тан няў пу ха ві ча не 
за да ва лі і па энер га збе ра галь-
най вы ста ве, якую пры вез лі 
спе цы я ліс ты. Кан суль тант у 
га лі не энер га збе ра жэн ня ЦЭР 
Ан тон ГА ХО ВІЧ лі та раль на на 
паль цах тлу ма чыў роз ні цу па між све та ды ёд най, энер га збе ра-
галь най лям пач ка мі і лям пач кай на паль ван ня. Пры гэ тым ён не 
ра біў рэ кла му ад на го пра дук ту, а за пра шаў вы браць най больш 
па ды хо дзя чы ва ры янт пад кож ную па трэ бу і тып па мяш кан-
ня. Спе цы я ліст прэ зен та ваў эка ла гіч ныя га джэ ты: цеп ла ві зар, 
што па каз вае зо ны ў па мяш кан ні, праз якія ўця кае цяп ло; 
люк со метр, якім па ме раў якасць асвят лен ня, і гіг ро метр для 
вы зна чэн ня пра цэн та віль га ці. Гэ тыя стан дарт ныя пра цэ ду ры 
да зва ля юць вы явіць, на коль кі энер га эфек тыў нае па мяш кан не 
і на коль кі яно бяс печ нае для зда роўя. Між ін шым, спе цы я ліс ты 
ар га ні за цыі пра вод зяць бяс плат ныя пра вер кі — за ка заць па-
слу гу мож на, ка лі на бі ра ец ца кам па нія з пя ці ах вот ных. Маг-
чы масць па кра таць і па гля дзець, «як гэ та пра цуе», вель мі спа-
да ба ла ся на вед валь ні кам ме ра пры ем ства, і ў не фар маль ных 
аб ста ві нах пу ха ві ча не атры ма лі ка рыс ныя эка ла гіч ныя ве ды. 
Эфект ад су пра цоў ніц тва мяс цо вай ула ды і эко ла гаў ві да воч ны, 
але ця пер спра ва за рэ аль ны мі дзе ян ня мі.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

Па сад ка ма лень кіх яб лы нек, дуб-
коў, лі пак, бя ро зак — зна ка вая і 
ўра чыс тая част ка ра бо ты на ву-
ко ва-твор чай экс пе ды цыі «Да ро-
га да свя ты няў» з Даб ра дат ным 
аг нём ад Гро ба Гас под ня га. Та кі 
сім ва ліч ны Сад ма літ вы вось ужо 
двац цаць адзін год па паў ня ец ца 
но вы мі са джан ца мі, пры рас тае 
но вы мі але я мі ў вёс ках і га ра дах.

Су поль нае на ба жэн ства. Пе ра да ча 
іе ру са лім ска га ня згас на га агню кож на-
му ўдзель ні ку су стрэ чы з экс пе ды цы яй. 
Агуль ны ўдзел у па са дцы Са ду ма літ вы. 
У та кім па рад ку ад бы ва ец ца тое, дзе-
ля ча го на су стрэ чу экс пе ды цыі пры хо-
дзяць мност ва жы ха роў буй ных га ра доў 
і ма лень кіх вё са чак. Зрэш ты, спра ва не 
толь кі ў іх коль кас ці. Спра ва ў тым, як 
ус пры мае кож ны маг чы масць па са дзіць 
дрэ ва і пры няць ад каз насць за лёс ма-
лень ка га са джан ца. Вось што ка жуць 
са мі ўдзель ні кі экс пе ды цыі.

Вяс ко вы на стаў нік з Ба ра на віц ка га 
ра ё на Іван Лыч коў скі: «Я заўж ды рас-
каз ваю дзят ве, што там, дзе прай шла 
экс пе ды цыя, паў ста юць-кра су юц ца 
дрэў цы но вых са доў. Сад для вяс коў-
ца — гэ та ва ўсе ча сы штось ці свет лае, 
сак ра мен таль нае, шмат сэн соў нае…» 

Па эт Ва дзім Спрын чан: «Мы пад-
сы па ем пад ка ра ні кож на га са джан ца 
пры гар шчы зям лі з мяс цін, па якіх ужо 
прай шла экс пе ды цыя. У гэ тай воб раз-
най дзеі вя лі кі сэнс: на ша зям ля яд нае 
нас, і мы ад каз ва ем за яе лёс».

На род ная ар тыст ка Бе ла ру сі, лаў-
рэ ат Дзяр жаў най прэ міі БССР Ма рыя 
За ха рэ віч: «На ма ёй род най Мя дзель-
шчы не так са ма па са джа ны дрэў цы Са ду 
ма літ вы. Яны — на шы сло вы ў агуль най 
ма літ ве за Бе ла русь».

Ня змен ная кі раў ні ца і ар га ні за тар 
экс пе ды цыі, лаў рэ ат прэ міі «За ду хоў-
нае ад ра джэн не» пісь мен ні ца Ні на За-
гор ская: «Сад на шай су поль най ма літ вы 
ста іць на мі ну лым і рас це ў бу ду чы ню. 
Ліс це з па са джа ных на мі дрэў ка лісь ці 
ўпад зе на да ло ні пра праў ну каў…» 

— А мой унук Мак сім ужо сён ня да-
гля дае Сад ма літ вы! — з го на рам рас-
каз вае мне ўдзель нік экс пе ды цыі мін-
ча нін Пётр За ба ра. — У Ва ло жы не мы 
вы ра шы лі па са дзіць дрэў цы на вя лі кім 
лу зе ка ля свя той кры ні цы. Са джан цы 
раз мяс ці лі па фор ме ста мет ро ва га 
пра ва слаў на га кры жа. На да па мо гу 
экс пе ды цыі прый шлі стар ша клас ні кі 
шко лы №1, дзе ву чыц ца мой унук.

Больш за ты ся чу ма ла дых дрэў цаў 
вы са дзі лі ўдзель ні кі экс пе ды цыі ў роз-
ных мес цах Бе ла ру сі за двац цаць адзін 

год. Сё ле та ад быў ся са мы маш таб ны 
«зя лё ны дэ сант»: на Свя тым по лі пад 
Ба ра на ві ча мі ўдзель ні кі двац цаць пер-
шай між на род най экс пе ды цыі «Да ро га 
да свя ты няў» вы са дзі лі 210 ма лень кіх 
дуб коў. На тым по лі, дзе па ха ва ныя сал-
даты, што па лег лі ў вой нах не каль кіх па-
пя рэд ніх ста год дзяў, па ўста не зя лё ная 
дуб ро ва бе ла рус ка га Са ду ма літ вы.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.
На здым ках:
1. Удзель нік экс пе ды цыі Пётр За-

ба ра з уну кам Мак сі мам у час па сад кі 
са ду.

2. Свя тая кры ні ца на лу зе, по бач з 
ёй па са джа ны Сад ма літ вы.

3. Стар ша клас ні кі ва ло жын скай 
шко лы ра зам з мяс цо вым свя та ром 
про та і е рэ ем Дзміт ры ем.

�

Энер ге тыч ная
«біт ва»

мяс цо ва га ўзроў ню 

Мяс цо выя ўла ды 
ўзя лі на ся бе аба вя зак 
па вя лі чыць до лю 
ад наў ляль ных кры ніц 
энер гіі да 40%, а гэ та 
да во лі вя лі кі па каз чык.

Са спі са мяс цо вых 
ві даў па лі ва эко ла гі 
«вы клю чы лі» торф, 
бо пры спаль ван ні 
ён вы дае вя лі кую 
коль касць вы кі даў 
CO2. Гэ та не азна чае, 
што ў ра ё не цал кам 
ад мо вяц ца ад гэ та га 
рэ сур су.

Шля ха мі ве ры і ду хоў нас ці Шля ха мі ве ры і ду хоў нас ці   ��

САД КА ЛЯ ЧЫС ТЫХ КРЫ НІЦ 

ШЭН ГЕН-2?
Аб' яд на ная ві за па ты пу шэн ген скай 

мо жа быць уве дзе на ў ме жах
Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі 
Пра гэ та па ве да міў учо ра на ІІ Між на род ным 
біз нес-са мі це ў Ніж нім Ноў га ра дзе Дзярж сак-
ра тар Са юз най дзяр жа вы Ры гор Ра по та.

«У нас са праў ды пры вы со кай сту пе ні ін тэ гра цыі 
ві за вая па лі ты ка ў кож нага свая, — ска заў дзярж сак-
ра тар. — І гэ та ства рае пэў ныя ня зруч нас ці біз не су і 
не толь кі, бо вель мі час та ту рыс тыч ныя марш ру ты пе-
ра ся ка юць мя жу. Ка ра цей ка жу чы, праб ле ма ёсць».

Ры гор Ра по та ад зна чыў, што ўжо пра вёў кан суль-
та цыі ў мі ніс тэр ствах за меж ных спраў дзвюх кра ін. 
«За раз гэ тае пы тан не пра пра цоў ва ец ца. Ду маю, што 
сё ле та бу дуць ней кія пер шыя сіг на лы пра тое, на коль-
кі рэ аль на гэ та зра біць», — да даў ён.

Да га вор пра ства рэн не Са юз най дзяр жа вы Бе ла-
ру сі і Ра сіі пад пі са ны 8 снеж ня 1999 го да ў Маск ве і 
ўсту піў у сі лу 29 сту дзе ня 2000 го да. У паў на моц твы 
Са юз най дзяр жа вы ўва хо дзяць знеш няя па лі ты ка, 
аба ро на і бяс пе ка, бюд жэт ная, гра шо ва-крэ дыт ная і 
пад атко вая сіс тэ мы, мыт ныя пы тан ні, сіс тэ мы энер ге-
ты кі, транс пар ту і су вя зі. Кож ная дзяр жа ва за хоў вае 
су ве рэ ні тэт, не за леж насць, тэ ры та ры яль ную цэ лас-
насць, дзяр жаў ны лад, кан сты ту цыю, дзяр жаў ны сцяг 
і герб.

Шэн ген ская ві за дае маг чы масць на вед ваць лю-
бую з еў ра пей скіх кра ін-удзель ніц па гад нен ня гра ма-
дзя нам ін шых дзяр жаў без кант ро лю на ўнут ра ных 
су ха пут ных, вод ных і па вет ра ных ме жах.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Зда рэн не Зда рэн не   ��

За ка саў шы ру ка вы За ка саў шы ру ка вы   ��

АР ГА НІ ЗУЙ СУ БОТ НІК САМ!
Ця гам ме ся ца кож ныя вы хад ныя ў 12 га ра дах Бе ла ру сі ў 
рам ках су свет най эка ла гіч най ак цыі «Зро бім!» бу дуць пра-
хо дзіць маш таб ныя пры бор кі тэ ры то рый ад смец ця.

Старт кам па ніі ад бу дзец ца 14 ве рас ня на Мін скім мо ры. Сё ле та 
да лу чыц ца да ак цыі вель мі прос та: на сай це greenmap.by бу дуць 
па зна чац ца мес цы, якія пла ну ец ца ачыс ціць ад смец ця, так са ма 
бу дуць па ка за ны ўжо пры бра ныя тэ ры то рыі. Асаб лі васць ме ра-
пры ем ства ў тым, што ў яго ня ма адзі на га ка ар ды на та ра: кож ны 
ах вот ны мож а ар га ні за ваць пры бор ку сва і мі сі ла мі. Для гэ та га 
трэ ба са браць кам па нію ад на дум цаў, па зна чыць на кар це вы бра-
нае мес ца і па пя рэд не да мо віц ца з мяс цо вым ляс га сам аб вы ва зе 
са бра на га смец ця.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

200 ТОН СА ЛО МЫ
ПАД ПА ЛІ ЛІ?

Пра зда рэн не ў вёс цы Но вы Двор Мінскага раёна па жар ным-
вы ра та валь ні кам па ве да мі лі пас ля 20 га дзін. Ка лі праз дзе сяць 
хві лін да мес ца вы клі ку пры бы лі пер шыя пад раз дзя лен ні МНС, у 
по лі агонь ужо цал кам аха піў дзве сцір ты, якія ста я лі на ад лег лас ці 
тры мет ры ад на ад ад ной. У кож най бы ло па 100 тон са ло мы. Ра-
зам з вы ра та валь ні ка мі на лік ві да цыі за га ран ня бы ла за дзей ні ча на 
тэх ні ка ўлас ні ка — аг ра кам бі на та «Жда но ві чы». Агонь ла ка лі за ва лі 
за 20 хві лін, але па лі ваць са ло му, якая тле ла, скон чы лі амаль у 
ча ты ры га дзі ны ра ні цы. У вы ні ку зда рэн ня 200 тон са ло мы бы лі 
па шко джа ны. Мяр ку ец ца, што пры чы най па жа ру стаў пад пал.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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