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Па дзеяПа дзея  

ЭКА НО МІ КА Ў СЯБРОЎСТВЕ 
З ПРЫРОДАЙ

Як аб' яд наць эка на міч ны рост 
з эка ла гіч ным даб ра бы там, 
па вы сіць ін вес ты цый ны 
па тэн цы ял Бе ла ру сі і яе 
іна ва цый нае раз віц цё — 
гэ тыя і ін шыя пы тан ні 
аб мер ка ва лі ўдзель ні кі 
ХІV Рэс пуб лі кан ска га 
эка ла гіч на га фо ру му, 
які прай шоў у Ві цеб ску 
су мес на з VІ Між на род ным 
эка на міч ным фо ру мам 
«Іна ва цыі. Ін вес ты цыі. 
Перс пек ты вы».

Удзел у ме ра пры ем стве пры ня лі 
больш за 250 дэ ле га таў з роз ных рэ-
гі ё наў кра і ны і за меж жа, ся род якіх 
прад стаў ні кі пры ро да ахоў ных служ-
баў, ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, 
біз не су, гра мад скас ці і інш.

— Кож ны па ві нен ра зу мець, што, 
раз ві ва ю чы эка но мі ку, не аб ход-
на аба вяз ко ва ства раць для ся бе 
спры яль нае на ва коль нае ася род-
дзе, — ска заў мі ністр пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Анд рэй КАЎ ХУ ТА. — Мы 
раз ліч ва ем на раз віц цё кра і ны з пры-
мя нен нем іна ва цый ных тэх на ло гій, 
але ўсе яны па він ны мець эка ла гіч ны 
скла даль нік.

Пры гэ тым мі ністр ад зна чыў, што 
раз віц цё прад пры ем стваў па він на іс-
ці ра зам з па вы шэн нем уз роў ню іх 
эка ла гіч най бяс пе кі — ні я кіх па слаб-
лен няў у гэ тай сфе ры быць не мо жа. 
Удас ка на валь ваць пра цэс вы твор-
час ці, па вы шаць эка на міч ны па тэн-
цы ял прад пры ем стваў мож на стро-
га пры трым лі ва ю чы ся эка ла гіч ных 
нор маў. І сён ня над по шу кам та кіх 
ва ры ян таў эко ла гі пра цу юць ра зам 
з эка на міс та мі.

На пля цоў ках фо ру му аб мяр коў ва-
лі ся і пы тан ні ра цы я наль на га вы ка ры-
стан ня пры род ных рэ сур саў. Ме на ві-
та яны сён ня з'яў ля юц ца ас но вай, на 
якой пра цу юць шмат лі кія бе ла рус кія 
прад пры ем ствы. На прык лад, на тэ-
ры то рыі Ві цеб скай воб лас ці, якая сё-
ле та пры ма ла фо рум, зна хо дзяц ца 
най буй ней шыя ра до ві шчы глін у Еў-
ро пе. Мяс цо выя азё ры і рэ кі ба га тыя 
на са пра пель, зда бы ча яко га ця пер 
ак тыў на раз ві ва ец ца на поўд ні Бе ла-
ру сі. Вя лі кі па тэн цы ял вы ка ры стан ня 
ма юць пад зем ныя во ды і за ле жы да-
ла мі ту.

Цэнт раль ным ме ра пры ем ствам 
двух фо ру маў ста ла спе цы я лі за ва-
ная вы стаў ка, дзе сваю пра дук цыю, 
па слу гі і най ноў шыя рас пра цоў кі, у 
тым лі ку і ў га лі не эка ло гіі, прад ста-
ві лі най буй ней шыя прад пры ем ствы і 
ар га ні за цыі Ві цеб шчы ны і ін шых рэ-
гі ё наў кра і ны.

Нуль ад хо даў
ААТ «Дуб ро вен скі льно за вод» — 

ад но з вя ду чых прад пры ем стваў Бе-
ла ру сі па пе ра пра цоў цы лё ну. Вы раб-
ле нае тут доў гае льно ва лак но ак тыў-
на вы ка рыс тоў ва ец ца на Ар шан скім 
іль но кам бі на це, а ка рот кае — для 
па трэб бу даў ніц тва. Знай шлі тут 
пры мя нен не і ад хо дам каст ры цы, 
якія ўтва ра юц ца пад час пе ра пра цоў кі 
лё ну і з'яў ля юц ца вя лі кай праб ле май 
для боль шас ці льно за во даў кра і ны. 
Сён ня каст раб ры ке ты спаль ва юц ца 
на шмат лі кіх ра ён ных ка цель нях, якія 
пра цу юць на мяс цо вых ві дах па лі ва, 
імі так са ма ацяп ля ец ца жы лы фонд 
Дуб ро вен ска га ра ё на, уста но вы ахо-
вы зда роўя і аду ка цыі. Спе цы я ліс ты 
за пэў ні ва юць, што цеп ла ад да ча каст-

раб ры ке таў у 1,5 ра за вы шэй шая, 
чым дрэ ва, гэ та зна чыць, іх вы ка ры-
стан не больш эфек тыў нае.

Лям пач кі, зда вай це ся!
ТАА «Дзя мід сэр віс» пра цуе ў сфе-

ры збо ру і абяс шкодж ван ня ад хо даў 
вы твор час ці і спа жы ван ня ка ля ча ты-
рох га доў. Яго спе цы я лі за цыя — лю-
мі нес цэнт ныя лям пы, ад пра ца ва ныя 
тэр мо мет ры і ін шыя пры бо ры, якія 
змя шча юць ртуць. Дзя ку ю чы ва ку ум-
най тэр ма дэ мер ку ры за цый най уста-
ноў цы, не бяс печ ны ме тал збі ра ец ца 
ў кан тэй не ры-паст кі і мо жа вы ка рыс-
тоў вац ца паў тор на, на прык лад, пры 
зда бы чы ка рыс ных вы кап няў. Акра мя 
рту ці, ін шыя ад хо ды яе абяс шкодж-
ван ня — шкла бой, алю мі ній, элект-
рыч ныя пла ты, пласт ма сы — так са ма 
ўцяг ва юц ца ў гас па дар чы зва рот.

Кам па нія на ла дзі ла ўлас ны збор 
рту цез мя шчаль ных ад хо даў ад юры-
дыч ных асоб, а праз ганд лё выя цэнт-
ры пра цуе і з фі зіч ны мі асо ба мі.

За ха ваць 
чыс ці ню ва ды

— Па мян шэн не шкод на га ўздзе-
ян ня на на ва коль нае ася род дзе і на-
сель ніц тва — ад на з най важ ней шых 
за дач дзей нас ці ААТ «Сло нім скі во-
да ка нал», — рас ка за ла ін жы нер па 
ахо ве на ва коль на га ася род дзя Ма-
ры на СУШ КО.

Для гэ тых мэт на прад пры ем стве 
не толь кі ўдас ка наль ва юць пра цэс 
за бо ру ва ды з пад зем ных кры ніц, 
але і ма дэр ні зу юць га рад скія ачы-
шчаль ныя збу да ван ні ка на лі за цыі. 
Тут так са ма шу ка юць шля хі вы ка ры-
стан ня ме та ну і амі я ку — асноў ных 
за брудж валь ні каў ат мас фе ры на 
вы чы шчаль ных збу да ван нях. Гэ тыя 
шкод ныя га зы бу дуць пе ра тва рац ца ў 
энер гію на бія га за вым комп лек се, які 
пла ну юць уста ля ваць у най блі жэй шай 
перс пек ты ве.

На Сло нім скім во да ка на ле час та 
пра хо дзяць эк скур сіі. Сю ды пры яз-
джа юць школь ні кі і вы ха ван цы дзі ця-
чых са доў, каб пе ра ка нац ца, коль кі 
на ма ган няў і пра цы ўклад ва ец ца ў 
вы твор часць чыс тай ва ды і ачыст ку 
сцё ка вых вод і што не аб ход на бе-
раж лі ва ста віц ца да пры род ных ба-
гац цяў.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

Сё лет няя вяс на бы ла ба га тай на сюр пры зы на двор'я. Ча му ад бы ва юц ца 
ў пры ро дзе та кія ана маль ныя з'я вы, як снег у маі, як кап ры зы на двор'я ада-
б'юц ца на ўра джаі — пра гэ та на ша му ка рэс пан дэн ту рас ка за лі спе цы я ліс ты 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 
за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя.

Ва ўсім ві на ва та гла баль нае па цяп лен не
Ней кіх га доў 30 та му ўсё бы ло прос та і зра зу ме ла: у па чат ку ліс та па да мы апра на-

лі ся ў зі мо выя па лі то, май скія свя ты су стра ка лі ў лет ніх су кен ках. А за апош нія га доў 
15 мож на ўспом ніць се зо ны, ка лі зі мой не бы ло па трэ бы да ста ваць з ша фы фут ра, 
за тое ў са ка ві ку яно бы ло не аб ход на.

(Заканчэнне на 9-й стар.)

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

ЭКА ЛО ГІЯ 
АБ' ЯД НОЎ ВАЕ

Пер шае па ся джэн не бе ла рус ка-фран цуз скай ра бо чай гру пы 
па пы тан нях ахо вы на ва коль на га ася род дзя ад бы ло ся ў Мін ску

Гру па дзей ні чае ў рам ках Па гад нен ня па між Мі ніс тэр ствам 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і Мі ніс тэр ствам на ва коль на га ася род дзя, энер ге ты кі і 
мо ра Фран цуз скай Рэс пуб лі кі аб су пра цоў ніц тве ў га лі не ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя і ўстой лі ва га раз віц ця. Да ку мент быў 
пад пі са ны ў маі мі ну ла га го да ў Па ры жы.

Мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя Анд рэй КАЎ ХУ ТА 
ад зна чыў асноў ныя мэ ты пры ро да ахоў най па-
лі ты кі на шай кра і ны: зні жэн не мак сі маль на да-
пу шчаль ных уз роў няў ант ра па ген на га ўздзе ян ня 
на эка сіс тэ мы, ства рэн не ўмоў для ста біль нас ці 
на ва коль на га ася род дзя і за ха ван ня зда роўя 
ча ла ве ка, рас пра цоў ку і ажыц цяў лен не эка ла гіч-
най па лі ты кі на асно ве ўзгад нен ня эка ла гіч ных 
мэт з мэ та мі са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця.

Мі ністр па дзя ліў ся вы ні ка мі гэ та га па ды хо ду: ін дэкс эка ла гіч-
най эфек тыў нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 2016 го дзе склаў 82,3% 
(35-е мес ца са 180 кра ін), та ды як у 2012 го дзе мы зай ма лі 65 
мес ца з ін дэк сам 53,9%. З 2005 го да эка ла гіч ны след ска ра ціў ся 
амаль у два ра зы. За апош нія га ды ў кра і не ад ноў ле на больш 
за 10% ад пло шчы ўсіх па ру ша ных ба лот. Тры асаб лі ва ахоў ныя 
пры род ныя тэ ры то рыі ўклю ча ны ў Су свет ную сет ку бія сфер ных 
рэ зер ва таў, ство ра ную ў рам ках пра гра мы ЮНЕС КА «Ча ла век і 
бія сфе ра». Част ка На цы я наль на га пар ку «Бе ла веж ская пу шча» 
з'яў ля ец ца аб' ек там Су свет най спад чы ны ЮНЕС КА. 26 вод на-
ба лот ных угод дзяў уклю ча ны ў спіс вод на-ба лот ных угод дзяў 
між на род на га зна чэн ня, з іх ча ты ры — транс гра ніч ныя.

Анд рэй Каў ху та ад зна чыў, што па ся джэн не — вы дат ны старт для 
раз віц ця бе ла рус ка-фран цуз скіх эка ла гіч ных ад но сін, яно пры вя дзе 
да плён на га эка ла гіч на га су пра цоў ніц тва па мно гіх на прам ках.

Удзель ні кі па ся джэн ня аб мер ка ва лі пы тан ні па лі ты кі ў сфе ры 
абы хо джан ня з ад хо да мі (ін сты ту цы я наль ны ўзро вень, дзяр жаў-
на-пры ват ныя кам па ніі, пры ват ныя кам па ніі), ма ні то рын гу якас ці 
ат мас фер на га па вет ра (у тым лі ку вы кі ды пар ні ко вых га заў), зя-
лё най эка но мі кі, бія раз на стай нас ці і ААПТ (кі ра ван не ААПТ: спа-
лу чэн не эка на міч на га раз віц ця і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
ту рыс тыч ныя інф ра струк ту ры і эка ту рызм, прэ зен та цыя ін стру мен та 
парт нёр ства ЕС).

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Фран-

цуз скай Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

Дзідзье КАН ЭС, які пры быў на па ся джэн не 
ў скла дзе фран цуз скай дэ ле га цыі, ад зна чыў, 
што гэ та но вы кі ру нак у су пра цоў ніц тве на-
шых кра ін:

— Бе ла русь і Фран цыя — кра і ны, якія зна-
хо дзяц ца на шля ху ўстой лі ва га раз віц ця. У нас 

вя лі кі во пыт у пе ра пра цоў цы і ўты лі за цыі ад хо даў — як бы та вых, 
так і пра мыс ло вых. У мі ну лым го дзе быў рэа лі за ва ны пра ект па 
вы ва зе і зні шчэн ні асаб лі ва не бяс печ ных ад хо даў з Бе ла ру сі. 
Су мес ная пра ца ў на прам ку ахо вы пры ро ды вель мі важ ная, бо 
пры ня тая кан цэп цыя зя лё на га раз віц ця мае на ўва зе эка на міч ны 
рост з мі ні маль ны мі эка ла гіч ны мі стра та мі.

Па за кан чэн ні па ся джэн ня фран цуз ская дэ ле га цыя на ве да ла 
Бя рэ зін скі бія сфер ны за па вед нік.

Воль га ПРА ЛЮК. Фо та аў та ра. pralyuk@zviazda.by 



Клі ма тыч ны ба лансКлі ма тыч ны ба ланс  

НА ДВОР'Е НА ДВОР'Е 
ПА КА ЗА ЛА НО РАЎПА КА ЗА ЛА НО РАЎ
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