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Звы чай на та кія ін тэр-

в'ю рых ту юц ца з на го ды 

100 дзён на но вай па са-

дзе. Мі ністр пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя Анд-

рэй ХУ ДЫК атры маў пры-

зна чэн не кры ху больш 

за ме сяц та му, але гра фік 

яго пра цы, коль касць 

ка ман дзі ро вак та кія, 

што мож на адзін дзень 

па мна жаць на тры.

— Анд рэй Паў ла віч, вы 

пра вя лі шмат азна ям лен чых 

па ез дак па кра і не. Як ацэнь-

ваеце ўбачанае? Пе рад пры-

зна чэн нем вас на па са ду 

мі ніст ра Прэ зі дэнт па ста віў 

за да чу ра за брац ца з шэ ра-
гам праб лем ных пы тан няў. 
Як пра соў ва ец ца ра бо та ў гэ-
тым кі рун ку?

— У цэ лым за да во ле ны тым, 
што ўба чыў у рэ гі ё нах. Больш 
пад ра бяз на за кра ну ад но з вост-
рых пы тан няў — за брудж ван не 
вод. Пры тым, што аб' ём сцё ка-
вых вод, скі ну тых у па верх не выя 
вод ныя аб' ек ты ў 2016 го дзе, ска-
ра ціў ся на 8,9% за кошт уво ду ў 

экс плу а та цыю 31 ачы шчаль на га 

збу да ван ня сцё ка вых вод, а так-

са ма што больш эфек тыў на пра-

цу юць та кія збу да ван ні ў шэ ра гу 

га ра доў, пад стаў для са ма за спа-

ка ен ня ня ма.

За апош нія тры га ды аб' ём скі-

ду не да стат ко ва ачы шча ных сцё-

ка вых вод па вя лі чыў ся ў 2,5 ра за 

і ў 2016 го дзе склаў 8,8 млн м3, 

з якіх 6,8 млн м3 (89,5%) ад прад-

пры ем стваў сіс тэ мы ЖКГ у су вя зі 

з ава рый ны мі сі ту а цы я мі, а так-

са ма пра вя дзен нем на тых збу-

да ван нях ра бот па рэ кан струк-

цыі і ма дэр ні за цыі. Не эфек тыў на 

пра цу юць агуль на га рад скія ка-

му наль ныя ачы шчаль ныя збу да-

ван ні ў га ра дах Мсці слаў, Шклоў, 

Брас лаў, Сян но, Ра га чоў, Фа ні-

паль, Ла гойск, Бе ра зі но, Лю бань 

і інш. Гэ тая тэ ма зна хо дзіц ца на 

па ста ян ным кант ро лі. А да ўсіх ві-

на ва тых служ бо вых і юры дыч ных 

асоб тэ ры та ры яль ны мі ор га на мі 
Мінп ры ро ды пры мя ня юц ца ме ры 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, на 
пры кла дзе Гро дзен скай воб-
лас ці, у якой вы доў гі час пра-
ца ва лі, аб між на род ным су пра-
цоў ніц тве ў сфе ры эка ло гіі.

— На Гро дзен шчы не ажыц цяў-
ля ец ца не каль кі ці ка вых пра ек-
таў дзя ку ю чы між на род най тэх-
ніч най да па мо зе. У пры ват нас ці, 

пра ек там ЕС/ПРА АН «Са дзей-
ні чан не пе ра хо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь да «зя лё най» эка но-
мі кі» ў 2015—2017 га дах пра-
ду гле джа на доб ра ўпа рад ка-
ван не тэ ры то рыі эка ла гіч на га 
ін фар ма цый на га цэнт ра ДПУ 
«Рэс пуб лі кан скі ланд шафт ны 
за каз нік «Сві ця зян скі», ства-
рэн не фі та клу ба. У го ра дзе 
Мас ты ажыц цяў ля ец ца дыс пет-
ча ры за цыя і аў та ма ты за цыя 
сель скіх во да за бо раў з пе ра да-
чай ін фар ма цыі на цэнт раль ны 
дыс пет чар скі пункт. У Лід скім 
ра ё не ства ра ец ца рэ гі я наль ны 
ляс ны эка ла гіч ны аду ка цый ны 
цэнтр. Ці ка вая пі лот ная іні цы-
я ты ва «Устой лі вае зем ля роб-
ства, за сна ва нае на іна ва цый-
ным па ды хо дзе фер мер скай 

гас па дар кі «Вер мі Э кап ра дукт» і 
рэа лі за цыя эка сіс тэм най па слу-
гі гле ба ўтва рэн ня і кру га зва ро ту 
па жыў ных рэ чы ваў» пра во дзіц-
ца ў Смар гон скім ра ё не. Агуль-
ны бюд жэт гэ тых пі лот ных іні цы-
я тыў больш за 500 ты сяч до ла раў 
ЗША.

Так са ма дзя ку ю чы між на род-
най да па мо зе пра ве дзе на рэ кан-
струк цыя эка цэнт ра за каз ні ка 

«Азё ры». За раз ак тыў на рэа лі зу-
ец ца вель мі ці ка вы пра ект ГЭФ/
ПРА АН «Лік ві да цыя бар' е раў для 
раз віц ця вет ра э нер ге ты кі ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь». Вы бра ны дзве 
пля цоў кі ў На ва груд скім і Смар гон-
скім ра ё нах для пра ек та ван ня на 
іх вет ра э нер ге тыч ных уста но вак з 
мэ тай пры цяг нен ня ін вес та раў.

— Лі чыц ца, што з усіх ві даў 
гас па дар чай дзей нас ці ту рызм 
на но сіць най мен шую шко ду 
пры ро дзе. Як вы, Анд рэй Паў-
ла віч, мяр ку е це — эка ту рызм 
ужо стаў ад ным з брэн даў Бе-
ла ру сі?

— На ша кра і на ва ло дае іс-
тот ным па тэн цы я лам для раз-
віц ця эка ла гіч на га ту рыз му. І ён 
вы ка рыс тоў ва ец ца на до сыць 
вы со кім уз роў ні на цы я наль ны мі 
пар ка мі «Бе ла веж ская пу шча», 
«На ра чан скі», «Брас лаў скія азё-
ры», «Пры пяц кі», Бя рэ зін скім бія-
сфер ным за па вед ні кам.

Эка ту рызм трэ ба і да лей 
раз ві ваць, але пры гэ тым пад-
па рад коў ва ю чы ся да сяг нен ню 
га лоў най мэ ты — за ха ван ню 
бія ла гіч най і ланд шафт най раз-
на стай нас ці.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

Су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя пры вя лі ў па ра дак і азе ля ні лі тэ ры то рыю ка ля 

бу дын ка ве дам ства па ву лі цы Ка лек тар най у Мін ску. Бы ло вы са-

джа на больш за 200 са джан цаў туі, бла кіт най ел кі, яд лоў ца ка зац-

ка га, пу зы рап лод ні ка і ін шых рас лін. Па ча тая сё ле та ра бо та бу дзе 

пра цяг ну та вяс ной.

«У чэр ве ні 2019 го да Бе ла русь ста не гас па ды няй ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў. І ад ной з асноў ных за дач пад рых тоў кі да гэ тай зна ка вай для 

на шай кра і ны па дзеі з'яў ля ец ца ства рэн не та кіх умоў, каб спарт сме-

ны і гос ці не толь кі па ка за лі най леп шыя спар тыў ныя вынікі і атры ма лі 

яр кія эмо цыі, але і ад па чы лі ду шой і за ха це лі вяр нуц ца да нас зноў. 

Та му Мінп ры ро ды за клі кае ўсіх жы ха роў кра і ны да лу чыц ца да кам-

па ніі па зя лё ным доб ра ўпа рад ка ван ні і зра біць бе ла рус кія га ра ды і 

па сёл кі яшчэ больш пры го жы мі, чыс ты мі і зя лё ны мі», — рас ка за лі 

ў прэс-служ бе ве дам ства.

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

Фо та прэс-служ бы Мінп ры ро ды.



Ак ту аль нае ін тэр в'юАк ту аль нае ін тэр в'ю  

ПРАГ МА ТЫЗМ НЕ МОЖА БЫЦЬ ПРАГ МА ТЫЗМ НЕ МОЖА БЫЦЬ 
БЕЗ ЛЮ БОВІБЕЗ ЛЮ БОВІ

МІНП РЫ РО ДЫ ТРЫ МАЕ КУРС НА ІНА ВА ЦЫІ, МІЖ НА РОД НАЕ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
І ЗАХАВАННЕ ПРЫГАЖОСЦІ РОДНАЙ ЗЯМЛІ

Эка тэх на ло гііЭка тэх на ло гіі  

Ад на віць 
і зберагчы

Вы ні кі ча ты рох га до ва га 
пра ек та «Тар фя ні кі-2» — 

ад наў лен не гід ра ла гіч на га рэ жы му 
і пры няц це па трэб ных да ку мен таў

Тар фя ныя ба ло ты ў на ступ ныя 
20 га доў да па мо гуць зні зіць вы-
кі ды пар ні ко вых га заў, ска ра ціць 
коль касць па жа раў і за ха ваць 
жыц цё мно гім жы вё лам і рас лі-
нам, лі чаць спе цы я ліс ты.

Усё гэ та дзя ку ю чы маш таб на му пра-

ек ту «Тар фя ні кі-2», які на пра ця гу ча-

ты рох га доў фі нан са ваў ся Гла баль ным 

эка ла гіч ным фон дам і рэа лі зоў ваў ся 

Пра гра май раз віц ця ААН у парт нёр стве 

з 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. Поў ная наз ва пра ек та: 

«Рас пра цоў ка ін тэ гра ва ных па ды хо даў 

да кі ра ван ня вод на-ба лот ны мі ўгод дзя мі 

з улі кам прын цы пу шмат мэ та ва га ланд-

шафт на га пла на ван ня з мэ тай атры ман-

ня шмат ба ко вых эка ла гіч ных вы гад».

Па сло вах кі раў ні ка пра ек та Аляк сея 
АР ЦЮ ШЭЎ СКА ГА, дзя ку ю чы бу даў ніц-

тву во да рэ гу ля валь ных збу да ван няў быў 

ад ноў ле ны гід ра ла гіч ны рэ жым дзе вя ці 

па ру ша ных тар фя ні каў у Ма гі лёў скай, 

Мін скай, Ві цеб скай і Гро дзен скай аб лас-

цях. А гэ та ка ля 15 ты сяч гек та раў вод на-

ба лот ных тэ ры то рый. Ад нак са мым важ-

ным да сяг нен нем пра ек та кі раў нік лі чыць 

пры няц це і за цвяр джэн не па ста но вай 

Са ве та Мі ніст раў «Стра тэ гіі за ха ван ня 

і ўстой лі ва га вы ка ры стан ня тар фя ні каў» 

і «Схе мы раз мер ка ван ня тар фя ні каў па 

на прам ках вы ка ры стан ня на пе ры яд да 

2030 го да» — да ку мен таў, якія да па мо-

гуць рэ гу ля ваць дзей насць па за ха ван ні 

і вы ка ры стан ні тар фя ных ба лот.

— Гэ ты пра ект да ка заў, што эка ло гія 

і эка но мі ка — гэ та не дыя мет раль на су-

праць лег лыя па няц ці. Яны па він ны і мо-

гуць іс на ваць ра зам, — ска заў экс перт.

Важ насць эка на міч ных вы гад ад зна-

чыў і на мес нік мі ніст ра пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя Аляк сандр КОР БУТ.

— У асно ве ўся го, вя до ма, ста іць 

эка ло гія. Але не вар та за бы ваць і пра 

эка на міч ны бок. У ме жах пра ек та ство-

ра на 13 вод на-ба лот ных за каз ні каў, эка-

ла гіч ныя сцеж кі, якія змо гуць па ка заць 

на ту раль ную пры га жосць на шай кра і ны 

не толь кі бе ла ру сам, але і за меж ным 

ту рыс там.

Да рэ чы, яшчэ адзін важ ны склад нік 

пра ек та — за ха ван не бія раз на стай нас ці 

на ба ло тах. З гэ тай мэ тай у Лід скім ра ё-

не Гро дзен скай воб лас ці на не эфек тыў-

на асу ша ных тар фя ных зем лях бы лі вы-

са джа ны чор на алеш ні кі, якія з'яў ля юц ца 

мес цам пра жы ван ня мно гіх ураз лі вых 

відаў жы вёл і рас лін. Акра мя гэ та га, ак-

ты віс ты гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва 

пту шак Баць каў шчы ны» (АПБ) ства ры-

лі сіс тэ му за ха валь ні каў для най больш 

знач ных вод на-ба лот ных тэ ры то рый.

— Вя до ма, су пра цоў ні каў на шай ар-

га ні за цыі не да стат ко ва, каб кант ра ля-

ваць стан усіх ба лот. Та му мы пры цяг-

ва ем да ра бо ты ва лан цё раў з роз ных 

кут коў на шай кра і ны. І сён ня ў нас ужо 
120 па ста ян ных за ха валь ні каў, — рас ка-
заў ды рэк тар ар га ні за цыі Аляк сандр 
ВІН ЧЭЎ СКІ.

Экс перт да даў, што ў аба вяз кі за ха-
валь ні каў ува хо дзіць па ста ян ны ма ні-
то рынг за ма ца ва най за імі тэ ры то рыі, 
пра вы ні кі яко га яны па ве дам ля юць су-
пра цоў ні кам АПБ. Так са ма ва лан цё раў 
ву чаць са ма стой на рэ ага ваць на па ру-
шэн ні.

На гэ тым ра бо та па за ха ван ні і ад-
наў лен ні тар фя ні каў не за кан чва ец ца. 
Ця пер ідзе рэ гіст ра цыя пра ек та «Тар-
фя ні кі-3».

Ка ця ры на КІ РЭ Е ВА.
kаtуаkіrееvа@zvіаzdа.bу



Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!  

Мінп ры ро ды пра вя ло су бот нік 
па зя лё ным доб ра ўпа рад ка ван ні

ПАЧ НІ З МА ЛО ГА — 
ПАЧ НІ З СЯ БЕ!
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