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ЗА «ЗЯ ЛЁ НЫМ» СТА ЛОМ
Экс пер ты аб мер ка ва лі праб ле мы і перс пек ты вы раз віц ця ў на шай кра і не зя лё най эка но мі кі

«Удар» па смец ці
Сё ле та Брэсц ка му смец це пе рап ра цоў ча му 

за во ду спаў ня ец ца 7 га доў. Ня гле дзя чы на 
тое, што прад пры ем ства па бу да ва на па су час-
най ня мец кай тэх на ло гіі, з мэ тай па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці збо ру ад хо даў і іх пе ра пра цоў кі 
тут пры сту пі лі да ма дэр ні за цыі тэх на ла гіч на га 
пра цэ су — у пры ват нас ці, ука ра нен ня аў та ма-
тыч на га сар та ван ня.

На іс ну ю чых лі ні ях прад пры ем ства ўста-
наў лі ва ец ца но вае аб ста ля ван не — ап тыч ны 
і ба ліс тыч ны се па ра та ры. Яны бу дуць аў та ма-
тыч на вы зна чаць кож ны від дру гас ных ма тэ ры-
яль ных рэ сур саў і сар та ваць іх па пры зна чэн ні. 
Дзя ку ю чы но ва ўвя дзен ням, на за вод зе змо-
гуць не толь кі па вя лі чыць до лю зда бы ва емых 
з га рад скіх ад хо даў дру гас ных рэ сур саў (сён ня 
яна скла дае ад 9 да 12%), але і пра ду хі ляць 
на за па шван не смец ця ў сель скай мяс цо вас ці 
(з мая прад пры ем ства па ча ло аб слу гоў ваць 
8 сель са ве таў Брэсц ка га ра ё на).

Пры ро дзе 
спра вай да па ма гаць

Пра вя дзен не ак цый пры ро да ахоў най скі ра-
ва нас ці ста ла доб рай тра ды цы яй эка ла гіч ных 
фо ру маў. Не ад сту пі лі ад яе і сё ле та.

Но вы зя лё ны сквер упры го жыў адзін 
з уез даў у Ві цебск ка ля Бе шан ко віц кай ша-
шы. Удзель ні кі фо ру му ра зам са сту дэн-
та мі Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
ім. П.М. Ма шэ ра ва і вуч ня мі гім на зіі №6 вы са-
дзі лі на пуст цы са джан цы бя ро зы, ду ба, лі пы, 
клё на і ра бі ны — уся го тут з'я ві ла ся 140 дрэў.

На дум ку на мес ні ка на чаль ні ка ад дзе ла 
Ві цеб ска га аб лас но га ка мі тэ та пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Ва сі ля КІР ПІ ЧОН КА, но вы сквер ста не ўпры-
га жэн нем го ра да і да па мо жа па леп шыць уз ро-
вень азе ля нен ня аб лас но га цэнт ра.

На ін шае мес ца жы хар ства 
«пе ра еха лі» ў гэ ты май скі дзень 
і 205 асо бін шы ра ка паль ца га ра-
ка. Удзель ні кі фо ру му пра вя лі 
эка ла гіч ную ак цыю па пад ся лен-
ні чыр ва на кніж на га ві ду ў во зе ра 
Асі наў скае Ві цеб ска га ра ё на.

— Шы ра ка паль цы рак мае трэ ці 
ста тус ахо вы, — рас ка заў на чаль-
нік ад дзе ла бія ла гіч най раз-

на стай нас ці Мінп ры ро ды 

Аляк сандр ГІ РА ЕЎ. — Ця пер 
гэ та му ві ду ні чо га не па гра-
жае, але ў на ступ ныя два дзе-
ся ці год дзі ён мо жа знік нуць з 
фаў ны на шай краі ны. Та му ў 
Бе ла ру сі быў рас пра ца ва ны 
План дзе ян няў па за ха ван ні 
гэ та га насельніка вадаёмаў. 
Ад ным з ме ра пры ем стваў 
у рам ках пла на і з'яў ля ец ца 
ства рэн не но вых па пу ля цый.

Мес ца для пра вя дзен ня ак цыі бы ло вы бра-
на не вы пад ко ва. Каб пад ся ліць ра ка, на ву-
коў цы з Ака дэ міі на вук да сле да ва лі не каль кі 
ва да ёмаў, пра вя лі іх гід ра бія ла гіч ную і гід ра-
хі міч ную здым ку, вы ву чы лі на яў насць маг чы-
мых дра пеж ні каў (на прык лад, аку нё вых рыб). 
Ме на ві та Асі наў скае во зе ра па ды шло па ўсіх 
па ра мет рах, а зна чыць, іс нуе вя лі кая іма вер-
насць, што чыр ва на кніж ні ку ту тэй шыя ўмо вы 
бу дуць да спа до бы.

ЭКА НО МІ КА Ў СЯБРОЎСТВЕ З ПРЫРОДАЙ

У рам ках ХІV Рэс пуб лі кан ска-
га эка ла гіч на га фо ру му ў Ві-
цеб ску прай шоў круг лы стол 
«Раз віц цё зя лё най эка но мі кі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь: прын-
цы пы, ме ха ніз мы, перс пек ты-
вы». У ме ра пры ем стве пры ня-
лі ўдзел прад стаў ні кі пры ро-
да ахоў ных служ баў, ор га наў 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, уста-
ноў аду ка цыі, гра мад скіх аб'-
яд нан няў кра і ны і за меж жа.

Сер ты фі кат 
пе ра ваг не дае

На мес нік ды рэк та ра ін жы нер-
на-эка ла гіч на га цэнт ра «БЕЛ ІН-
ЭКОМП» Ула дзі мір АДА МО ВІЧ 
аба зна чыў асноў ныя праб ле мы, 
якія іс ну юць у сфе ры сер ты фі ка цыі 
па слуг у га лі не ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя.

— Мы пра цу ем у га лі не ін жы ні-
рын га вых па слуг у эка ла гіч най пра-
мыс ло вай бяс пе цы і ў сфе ры ахо вы 
пра цы. На ша прад пры ем ства атры-
ма ла сер ты фі кат ад па вед нас ці ў лі-
ку пер шых у кра і не, ад нак, на на шу 
дум ку, сіс тэ ма не пра цуе на леж ным 
чы нам. Сер ты фі ка цыя не дае пе ра-
ваг сер ты фі ка ва ным ар га ні за цы ям 
і пры ро да ка рыс таль ні кам. Сён ня ў 
кра і не на рын ку эка ла гіч ных па слуг 
пра цуе больш за 20 сер ты фі ка ва-
ных ар га ні за цый, мно гія з якіх ні-
чым не ад роз ні ва юц ца ад сва іх не 
сер ты фі ка ва ных кан ку рэн таў.

Ка лі ка заць аб ін вен та ры за цыі 
вы кі даў (ак це ін вен та ры за цыі КЗА), 
якія ёсць на кож ным прад пры ем-
стве, акт уз гад ня ец ца ў кам плек це 
з нар ма ты вам да пу шчаль ных вы кі-
даў, пры гэ тым не па тра бу юц ца, як 

пра ві ла, акт ад бо ру проб і пра та ко лы 
пра вя дзен ня вы мя рэн няў. З гэ та га 
вы ні кае, што ла ба ра то рыі та кіх «ня-
доб ра сум лен ных» ар га ні за цый прак-
тыч на не пра цу юць, та му што гэ та 
па тра буе ад па вед ных вы дат каў.

Акра мя та го, па сло вах Ула дзі-
мі ра Ада мо ві ча, у 2016 го дзе Бе-
ла русь за ста ла ся без ме то дык вы-
ка нан ня вы мя рэн няў кан цэнт ра цый 
у па вет ры ЗР пра мыс ло вых вы кі-
даў та кіх шы ро ка рас паў сю джа ных 
шкод нас цяў з вя лі кім ва ла вым вы-
кі дам, як вуг ле ва да ро ды, се ра-
ва да род, дыя ксід се ры. Яны бы лі 
вы клю ча ныя з рэ ест ра Мінп ры ро-
ды. Пы тан не аб вы ка нан ні ра бот 
па ін вен та ры за цыі КЗА з та кі мі 
шкод нас ця мі за ста ец ца ад кры тым. 
БДЦА, ар га ні за цыю, якая ін спек-
туе ла ба ра тор ную прак ты ку, больш 
ці ка віць фар маль ны бок пра цэ су, 
звя за ны з афарм лен нем па да дзе-
ных да ку мен таў.

Ад каз насць па між сер ты фі ка ва-
най ар га ні за цы яй і ор га нам па сер-
ты фі ка цыі па він на быць уза ем най.

— На на шу дум ку, сер ты фі ка-
ва ныя ар га ні за цыі па він ны быць 
па дзе ле ныя на не каль кі ка тэ го-
рый, — ска заў Ула дзі мір Фё да-
ра віч. — На прык лад, ар га ні за цыі 
пер шай ка тэ го рыі ў ад па вед нас ці 
са сва ім кад ра вым па тэн цы я лам 
і сфе рай акрэ ды та цыі ла ба ра то-
рый па він ны быць да пу шча ныя да 
ін вен та ры за цыі лю бо га буй но га 
прад пры ем ства ў рэс пуб лі цы.

Пра вер кі ін спек цый на га на гля ду 
па він ны быць комп лекс ны мі, па чы-
на ю чы з улі ку ак таў ад бо ру проб 
і за кан чва ю чы га то вым ак там ін-
вен та ры за цыі, г. зн. пра цэ ду ра з 
па чат ку і да кан ца пра цэ су па він на 

быць «праз рыс тай», каб су дзіць аб 
якас ці вы ка на най пра цы.

Ула дзі мір Ада мо віч пра па на ваў 
увес ці ран жы ра ван не сер ты фі ка ва-
ных ар га ні за цый на до пуск да ра бот 
у за леж нас ці ад іх скла да нас ці, маг-
чы мас цяў ла ба ра то рый, а так са ма 
ад на яў нас ці ад па вед на га пер са на-
лу і яго коль кас ці, уклю чыць аба вяз-
ко вую на яў насць сер ты фі ка ва най 
сістэмы кіравання аховай працы па 
СТБ 18001 для ар га ні за цый пер шай 
ка тэ го рыі, вы зна чыць век тар і па-
ра дак пра вя дзен ня ін спек цый на га 
на гля ду за сер ты фі ка ва най ар га-
ні за цы яй, увес ці кры тэ рыі для ад-
клі кан ня сер ты фі ка та, зра біць усе 
да ныя пуб ліч ны мі.

— Ха це ла ся б, каб за вы со кі мі 
сло ва мі аб раз віц ці эка ла гіч най 
свя до мас ці гра мад ства, аб но-
вых пры ро да ахоў ных тэх на ло гі ях, 
аб жорст кім кант ро лі дзей нас ці 
прад пры ем стваў па вы твор час ці 
эка ла гіч на чыс тай пра дук цыі ста-
я лі кан крэт ныя спра вы, а за дэк-
ла ра ван нем еў ра пей скіх прын цы-
паў бы лі ві даць доб ра пра ду ма ныя 
дзе ян ні, — ад зна чыў ён.

Як ак ты ві за ваць 
бе ла рус кі ве ла рух?

Ан тон РАД НЯН КОЎ, прад стаў-
нік фон ду «Ін тэр ак цыя», рас ка заў 
аб вы ні ках пра ек та «Устой лі вая га-
рад ская ма біль насць», які да зво ліў 
па леп шыць транс парт ную сіс тэ му, 
бяс пе ку і эка ла гіч ную сі ту а цыю 
ў По лац ку.

Ак ты віс та мі фон ду бы лі рас пра-
ца ва ны План устой лі вай га рад ской 
ма біль нас ці і рэ ка мен да цыі па яго 
рэа лі за цыі, ар га ні за ва на пер шая 

ве ла да рож ка ў го ра дзе, вы да дзе ны 
да па мож нік па пры цяг нен ні на сель-
ніц тва ў ве ла сі пед ны рух. Так са ма 
ства раль ні кам уда ло ся за пус ціць 
пра гра му для смарт фо наў па пла-
на ван ні па ез дак на гра мад скім 
транс пар це. Быў пра ве дзе ны Еў ра-
пей скі ты дзень ма біль нас ці і ін шыя 
ін фар ма цый ныя кам па ніі.

Эка мар кі роў ка
Ва ле рый КУ РЫ ЛАЎ, ды рэк-

тар дзяр жаў на га прад пры ем ства 
«Эка ло гі я ін вест», звяр нуў ува гу на 
стан і перс пек ты вы раз віц ця эка ла-
гіч най мар кі роў кі ў на шай кра і не.

— Эка ла гіч ная мар кі роў ка пры-
мя ня ец ца для сты му ля ван ня ўздзе-
ян ня рын ку на па ляп шэн не ста ну 
на ва коль на га ася род дзя — пра ду-
хі лен не за брудж ван ня апош ня га 
пры вы твор час ці, вы ка ры стан ні, а 
так са ма пры пе ра пра цоў цы пра-
дук цыі і ўпа коў кі, якія стра ці лі свае 
ўлас ці вас ці. Па доб ная мар кі роў ка 
не аб ход ная, па коль кі яе пры мя-
нен не да зво ліць па мен шыць коль-
касць ад хо даў, што на кі роў ва юц ца 
на за ха ван не, і пе ра на кі ра ваць іх 
на вы ка ры стан не. З да па мо гай 
ін фар ма цыі аб ад па вед нас ці пра-
дук цыі па вы ша ным эка ла гіч ным 
па тра ба ван ням яна так са ма бу дзе 
са дзей ні чаць ак ты ві за цыі экс пар ту 
і па вы шэн ню кан ку рэн та здоль нас ці 
пра дук цыі. Праб ле мы ўка ра нен ня 
эка ла гіч най мар кі роў кі ў ця пе раш-
ні час за клю ча юц ца ў ад сут нас ці 
за ці каў ле нас ці кі раў ні коў прад-
пры ем стваў, вы раз на га ра зу мен ня 
вы твор ца мі і пра даў ца мі пра дук цыі 
прын цы паў эка ла гіч най мар кі роў кі, 
а так са ма ў ад сут нас ці комп лекс-
най нар ма тыў най ба зы.

Аду ка цый ны 
ас пект

За гад чык ка фед ры на цы я-

наль най эка но мі кі і дзяр жаў на га 

кі ра ван ня БДЭУ, док тар эка на-

міч ных на вук, пра фе сар Але на 

ДО РЫ НА лі чыць, што для па спя хо-
вай рэа лі за цыі ў Бе ла ру сі прын цы-
паў і ме ха ніз маў зя лё най эка но мі кі 
не аб ход на пад рых та ваць вы со ка-
ква лі фі ка ва ныя кад ры, якія бу дуць 
ва ло даць не аб ход ны мі ве да мі, на-
вы ка мі і ўмен ня мі ў га лі не зя лё най 
эка но мі кі. Для гэ та га вы клад чы ка мі 
БДЭУ бы ла рас пра ца ва на і ўка ра-
нё на ў на ву чаль ны пра цэс но вая 
дыс цып лі на «Кі ра ван не зя лё ным 
раз віц цём на цы я наль най эка но мі-
кі». Прад мет вы ву чае су куп насць 
сут нас ных ха рак та рыс тык, прын цы-
паў, ін стру мен таў, ме та даў і ме ха ніз-
маў кі ра ван ня зя лё ным раз віц цём 
на цы я наль най эка но мі кі з улі кам 
на за па ша на га во пы ту най леп шых 
за меж ных прак тык у гэ тай га лі не, 
а так са ма ўліч вае на цы я наль ныя 
асаб лі вас ці, умо вы і фак та ры, якія 
мо гуць стры маць гэ тае раз віц цё.

Усіх вы сту поў цаў на круг лым ста-
ле аб' яд нала агуль ная ідэя аба ро ны 
пры ро ды. Спі ке ры бы лі ад на душ-
ныя ў тым, што кі раў ні кі не ма юць 
пра ва на бяз дзей насць і па мыл кі 
ў пры ро да ахоў най чын нас ці, бо пры-
ро да — ад но з га лоў ных на шых ба-
гац цяў. І яе трэ ба не прос та за ха ваць, 
а ачыс ціць ад вы ні каў не пра ду ма най 
вар вар скай дзей нас ці, якой яна пад-
вяр га ла ся ў апош нія дзе ся ці год дзі.

Воль га ПРА ЛЮК.
рrаlуuk@zvіаzdа.bу
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За знач ны ўклад у спра ву 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
за бес пя чэн не ра цы я наль на га 
вы ка ры стан ня пры род ных рэ сур саў 
Га на ро вай гра ма тай Мінп ры ро ды 
бы лі ўзна га ро джа ны гро дзен скае 
ўні тар нае прад пры ем ства 
элект ра энер ге ты кі «Грод на э нер га», 
ЗАТ «Ат лант», вы твор чае 
ўні тар нае прад пры ем ства 
«Ко ка-Ко ла Беў ры джыз 
Бе ла русь», ААТ «БЕ ЛАЗ» — 
кі ру ю чая кам па нія хол дын га 
«БЕ ЛАЗ-ХОЛ ДЫНГ», пры ват нае 
вы твор чае прад пры ем ства 
«Па лі мер кан струк цыя».

* * *

Ар га ні за та ры XІV Рэс пуб лі кан ска га 
эка ла гіч на га фо ру му — 
Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
Ві цеб скі аб лас ны вы ка наў чы 
ка мі тэт, Ві цеб скі аб лас ны ка мі тэт 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя, уні тар нае 
прад пры ем ства «Ві цеб скі аб лас ны 
цэнтр мар ке тын гу».

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА. kolasava@zviazda.by

(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)

Удзельнікі форума выпусцілі 
шырокапальцага рака ў новы «дом».

На стэндзе Мінпрыроды 
кожны мог праверыць якасць вады. Усе адходы, якія застаюцца пасля абясшкоджвання ртуці, 

на ТАА «Дэмідсервіс» становяцца другаснымі рэсурсамі.


