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Між на род нае Між на род нае   
су пра цоў ніц твасу пра цоў ніц тва

ГОР НАЯ ГА ЛІ НА ГОР НАЯ ГА ЛІ НА 
Ў ЛІЧ БА ВЫМ Ў ЛІЧ БА ВЫМ 

ФАР МА ЦЕФАР МА ЦЕ
Ад кры та па пя рэд няя рэ гіст ра цыя 

для ўдзе лу ў ІІІ Еў ра зій скім гор на-

геа ла гіч ным фо ру ме, які прой дзе 

14—16 ліс та па да ў Мін ску.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе Мінп-
ры ро ды, удзель ні ка мі фо ру му ста нуць 
больш за 10 ты сяч гар ня коў з 20 кра ін 
све ту (фар ма ты ўдзе лу — як аф лайн, 
так і ан лайн). Акра мя прад стаў ні коў 
кра ін ЕА ЭС, сё ле та ме ра пры ем ства 
пла ну юць на ве даць і спе цы я ліс ты з 
кра ін Еў ра пей ска га са ю за, Кі тая, Сер-
біі, В'ет на ма, Іра на, Ін дыі і інш.

Га лоў ная тэ ма гэ тай маш таб най па-
дзеі — «Ліч ба ві за цыя гор най га лі ны 
для су мес на га раз віц ця і пра цві тан ня 
ў Еў ра зіі».

Удзель ні кі ме ра пры ем ства аб мяр-
ку юць перс пек ты вы су пра цоў ніц тва ў 
сфе ры ліч ба вай транс фар ма цыі гор-
най га лі ны; су пра цоў ніц тва ін тэ гра цый-
ных аб' яд нан няў (ЕА ЭС, ШАС, АСЕ-
АН і ААН) у гор най сфе ры; раз віц цё 
крэ дыт на-фі нан са вай і транс парт най 
інф ра струк ту ры сы ра він ных рын каў 
Еў ра зіі; сін хра ні за цыю стан дар таў кла-
сі фі ка цыі і ўлі ку ка рыс ных вы кап няў; 
бар' е ры, вы клю чэн ні і аб ме жа ван ні на 
сы ра він ных рын ках рэ гі ё на. Пад час 
фо ру му пла ну ец ца так са ма на ве даць 
вя ду чыя гор на пра мыс ло выя прад пры-
ем ствы Бе ла ру сі.

Еў ра зій скі гор на-геа ла гіч ны фо рум 
на сён ня — адзі ная буй ная між дзяр-
жаў ная пля цоў ка для аб мер ка ван ня 
праб лем ін тэ гра цыі рын каў ка рыс ных 
вы кап няў у Еў ра зіі з удзе лам кі раў ні коў 
вы ка наў чых ор га наў ула ды ў сфе ры 
не тра ка ры стан ня і най буй ней шых гор-
на пра мыс ло вых кам па ній.

Да дат ко вая ін фар ма цыя раз ме-
шча на на афі цый ным сай це фо ру му 
www.evrazgeoforum.com.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА



9 з 10 ча ла век сён ня ды-
ха юць бруд ным па вет рам — 
та кія не су ця шаль ныя ліч бы 
пры во дзіць Су свет ная ар-
га ні за цыя ахо вы зда роўя. 
Шкод ныя рэ чы вы, якія 
трап ля юць у па вет ра, мо-
гуць вы клі каць ін сульт, рак, 
зні жаць іму ні тэт і ўплы ваць 
на псі хіч нае зда роўе да рос-
лых і дзя цей. Каб пра ду хі-
ліць ры зы ку за хвор ван няў, 
не аб ход на пра во дзіць ма-
ні то рынг ат мас фер на га па-
вет ра. Але без гра мад скас ці 

тут не абы сці ся, упэў не ны 
спе цы я ліс ты. Гэ та і ста ла 
пры чы най стар ту ча ты рох-
га до ва га пра ек та, які ар га ні-
за та ры ко рат ка на зы ва юць 
«Зя лё ныя шко лы», афі цый-
на ж наз ва гу чыць так: «Да-
лу чэн не гра мад скас ці да 
эка ла гіч на га ма ні то рын гу і 
па ляп шэн не кі ра ван ня ахо-
вай на ва коль на га ася род дзя 
на мяс цо вым уз роў ні».

Ад на з га лоў ных за дач 
пра ек та — раз віц цё «зя лё-
най» аду ка цыі.

— Мы пла ну ем вель мі 
цес на пра ца ваць з дзі ця чы-
мі сад ка мі, ар га ні за цы я мі 
да дат ко вай і да школь най 
аду ка цыі, шко ла мі. На ват 
не аба вяз ко ва, каб гэ тыя 
ўста но вы ме лі дып ло мы, 
га лоў нае — пры трым лі вац-
ца эка ла гіч ных прын цы-
паў, — пад крэс лі ла кі раў нік 

пра ек та Воль га ЧАБ РОЎ-

СКАЯ. — Ужо вы бра ны, на-
прык лад, пер шы дзі ця чы сад 
у якас ці пі лот на га. Так са ма 
мы хо чам пад клю чыць лю-
дзей з аб ме жа ва ны мі маг-
чы мас ця мі. Рэс пуб лі кан скі 
рэ абі лі та цый ны цэнтр для 
дзя цей-ін ва лі даў ста не пер-
шым, дзе мы пра тэс ці ру ем 
пра гра мы на ву чан ня для гэ-
тай ка тэ го рыі на сель ніц тва.

Да рэ чы, у рам ках пра ек та 
бу дуць рас пра ца ва ны на ву-

чаль ныя і асвет ніц кія ма тэ-
ры я лы для дзя цей, пе да го-
гаў і мо ла дзі. Акра мя гэ та га, 
пла ну ец ца ўдас ка на ліць іс-
ну ю чыя і рас пра ца ваць но-
выя школь ныя фа куль та ты-
вы, па вы сіць ква лі фі ка цыю 
на стаў ні каў па эка ла гіч най 
тэ ма ты цы. Каб аха піць як 
ма га больш лю дзей, ар га ні-
за та ры ство раць сем клу баў 
і 11 рэ сурс ных цэнт раў, якія 

ўкам плек ту юць аб ста ля ван-
нем для ма ні то рын гу па вет-
ра. Аба пі рац ца ўся гэ та сет ка 
бу дзе на ўжо іс ну ю чыя струк-
ту ры: мяс цо выя іні цы я ты вы, 
ар га ні за цыі гра ма дзян скай 
су поль нас ці (АГС), Рэс пуб лі-
кан скі цэнтр эка ло гіі і края-
знаў ства, Ба ры саў скі цэнтр 
эка ло гіі і ту рыз му і г. д. Мно-
гія з іх ма юць во пыт па спя хо-
вай пра цы ў пра гра ме «Зя-
лё ныя шко лы» (рэа лі зу ец ца 
з 2012 го да). У ідэа ле пра ду-
гле джа на су пра цоў ніц тва гэ-
тых ар га ні за цый з мяс цо вы мі 
ор га на мі ўла ды.

— Пра ва на зда ро вае на-
ва коль нае ася род дзе па він-
на спа лу чац ца з ад каз нас цю 
за яго. І тут ма ла пра ца ваць 
толь кі з пра мыс ло вы мі прад-
пры ем ства мі, не аб ход на ву-
чыць на ша гра мад ства пра-

віль на му дыя ло гу з суб' ек та-
мі гас па да ран ня. Па жа да на 
з са ма га дзя цін ства, каб 
бу ду чае па ка лен не бы ло не 
толь кі эка ла гіч на аду ка ва-
ным, але і эка ла гіч на ад каз-
ным, — ад зна чы ла пер шы 

на мес нік мі ніст ра пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя 

Ія МАЛ КІ НА. — Так са ма не-
аб ход на да лу чаць ін сты ту ты 
гра ма дзян скай су поль нас ці 
да пры няц ця эка ла гіч ных ра-
шэн няў і ак ты ві за ваць пра-
цу на рэ гі я наль ным уз роў ні 
ў част цы раз віц ця «зя лё най» 
эка но мі кі. Гэ та толь кі не ка то-
рыя з за дач рэа лі за цыі Мэт 
устой лі ва га раз віц ця, якія 
Бе ла русь пра соў вае ў на-
цыя наль ную эка но мі ку.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА



ВУГ ЛЕ ВА ДА РО ДЫ 
НА ПАД' ЁМЕ

Наф та па-ра ней ша му за ста-
ец ца ад ным з най важ ней шых для 
эка но мі кі Бе ла ру сі пры род ных 
рэ сур саў. Та му па вы шэн ню эфек-
тыў нас ці яе раз вед кі і зда бы чы 
ўдзя ля ец ца шмат ува гі. Сён ня ў 
кра і не ад кры та 83 ра до ві шчы наф-
ты, 61 з іх рас пра цоў ва ец ца, уз-
ро вень улас най зда бы чы скла дае 
ка ля 1650 мільёнаў тон у год.

— На ша за да ча — ра біць так, 
каб што га до вы пры рост за па-
саў быў роў ны ці боль шы за той 
аб' ём наф ты, якая сён ня зда бы-
ва ец ца, — ад зна чыў на мес нік 

мі ніст ра пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя Анд рэй ХМЕЛЬ. — Гэ та га 
атры ма ла ся да сяг нуць у мі ну лым 
го дзе, на 2018 год так са ма ста іць 
та кая за да ча.

Як рас ка за ла на мес нік ды-

рэк та ра па на ву цы фі лі яла «Ін-

сты тут геа ло гіі» дзяр жаў на га 

прад пры ем ства «На ву ко ва-

вы твор чы цэнтр па геа ло гіі» 

Свят ла на ДЗЯ МІ ДА ВА, пры род-
ная спе цы фі ка Бе ла ру сі ў тым, 
што вя лі кую тоў шчу зям ной ка ры 
скла да юць рых лыя, ці чац вяр ціч-
ныя, ад кла ды. Вуг ле ва да ро ды 
ж зна хо дзяц ца вель мі глы бо ка 
і вы хо дзяць на па верх ню ў не-
вя лі кай коль кас ці мес цаў. Та му 
вы ву чэн не іх да во лі скла да нае і 
па тра буе вя лі кіх вы дат каў.

Але з да па мо гай су час ных 
тэх на ло гій раз вед кі і зда бы чы 
гэ та пра ца ста но віц ца больш 
эфек тыў най. Так, па сло вах за-

гад чы ка ла ба ра то рыі геа тэк-

то ні кі і геа фі зі кі Ін сты ту та пры-

ро да ка ры стан ня НАН Бе ла ру сі 

Яра сла ва ГРЫ БІ КА, кам па нія 
«Бе ла рус наф та» пра во дзіць не-
ка то рыя ра бо ты па ацэн цы рэ-
сур саў, якія ра ней не ўліч ва лі ся 

з-за сва ёй не пад' ём нас ці: на ста-
рых ра до ві шчах і ўчаст ках з так 
зва най слан ца вай наф тай.

Акра мя тэ ры то рыі Пры пяц ка-
га пра гі бу, спе цы я ліс ты так са ма 
пла ну юць больш дэ та лё ва вы-
ву чаць і ін шыя маг чы мыя наф-
та перс пек тыў ныя ўчаст кі — Ар-
шан скую і Пад ляс ка-Брэсц кую 
ўпа дзі ны.

БА ЗАЛЬ ТЫ 
З МЯС ЦО ВАЙ ПРА ПІС КАЙ

У Бе ла ру сі не да стат ко ва вы-
ка рыс тоў ва ец ца ўлас ная бу даў-
ні чая сы ра ві на, упэў не ны Анд рэй 
Хмель. Так, ААТ «Го мель буд ма-
тэ ры я лы» ім парт уе для сва ёй 
вы твор час ці ба заль ты з Укра і ны, 
але ж і ў Бе ла ру сі ня даў на бы-
лі зной дзе ны за па сы гэ та га ка-
ме ню. Та му сён ня Мінп ры ро ды 
і Мі нар хі тэк ту ры пра цу юць над 
па ве лі чэн нем вы ка ры стан ня сы-
ра ві ны з мяс цо вых ра до ві шчаў. 
Спе цы я ліс ты двух ве дам стваў 
рых ту юць ана лі тыч ную за піс ку, 
якая бу дзе да ты чыц ца пяс ку, 
ка ме ню, ба заль таў, квар ца вых 
пяс коў.

— Нам не аб ход на вы ву чыць 
па трэ бы бу даў ні чых і пра мыс ло-
вых прад пры ем стваў у пэў ных 
ві дах рэ сур саў, аца ніць не аб-
ход ныя вы дат кі, усё раз лі чыць, 
аб грун та ваць і на кі ра ваць да-
ныя ў Са вет Мі ніст раў, — рас-
ка заў Анд рэй Хмель. — Сён ня 
мы ацэнь ва ем маг чы мас ці ім-
парт аза мя шчэн ня ў бу даў ні чай 
га лі не ў $100 мільёнаў.

АД БУРШ ТЫ НУ 
ДА СА ПРА ПЕ ЛЮ

Не аб ход на больш уваж лі ва 
ста віц ца да та кіх пры род ных рэ-
сур саў, як да ла міт, са пра пель і 
трэ пел, упэў не ны ў Мінп ры ро ды. 
Так, да ла міт мо жа вы ка рыс тоў-
вац ца ў зем ля роб стве, са пра пе-
лі — для па ляп шэн ня якас ці кар-
моў для сель ска гас па дар чых жы-
вёл, а трэ пе лы (тан ка по рыс тая 
аса дач ная па ро да) — як да баў ка 
для пры га та ван ня кам бі кар моў, 

а так са ма сы ра ві на ў хі міч най 
пра мыс ло вас ці.

У Бе ла ру сі раз ве да на 91 ра-
до ві шча азёр ных са пра пе ляў з 
за па са мі больш за 70 мільёнаў 
тон, а за па сы са ма га вя лі ка га 
ра до ві шча трэ пе лаў — Сталь-
ное ў Хо цім скім ра ё не Ма гі лёў-
скай воб лас ці — скла да юць 
30 мільёнаў тон.

— Уцяг нуць гэ тыя не па пу ляр-
ныя ві ды рэ сур саў у зва рот — ад-
на з за дач Мінп ры ро ды, — ад зна-
чыў Анд рэй Хмель.

У кра і не ад рэ гу лю юць пы тан-
ні зда бы чы бурш ты ну і мо ра на га 
ду бу. Не вя лі кае ра до ві шча бурш-
ты ну бы ло ад кры та ў 2016 го дзе 
ў Брэсц кай воб лас ці — сён ня там 
пра во дзіц ца яго проб ная зда бы ча. 
У не ка то рых суб' ек таў гас па да ран-
ня ёсць ці ка васць і да ўцяг нен ня ў 
зва рот та ко га да стат ко ва да ра го га 
ма тэ ры я лу, як мо ра ны дуб.

Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра, 
на ста дыі ўзгад нен ня ў рэс пуб-
лі кан скіх ор га нах дзярж кі ра ван-
ня зна хо дзіц ца пра ект ука за, які 
бу дзе рэг ла мен та ваць зда бы чу 
гэ тых рэ сур саў у не пра мыс ло вых 
аб' ёмах.

ЗО ЛА ТА — 
ДЛЯ КАН ЦЭ СІ Я НЕ РАЎ

Пра яў лен ні гэ та га каш тоў на-
га ме та лу зной дзе ны пад час по-
шу ка вых ра бот у Стаўб цоў скім 
раё не: на перс пек тыў ным участ-
ку «Зу бе ра ва» на глы бі ні ад 300 
да 500 мет раў.

— Ра бо ты па по шу ку зо ла та 
пра во дзі лі ся ў ме жах пра гра мы 
асва ен ня ра до ві шчаў ка рыс ных 
вы кап няў і раз віц ця мі не раль на-
сы ра він най ба зы на 2011—2015 
га ды, — рас ка заў на чаль нік 

упраў лен ня па геа ло гіі Мінп-

ры ро ды Ва сіль КОЛБ. — Каб 
пад рых та ваць ра до ві шча, трэ ба 
пра вес ці поў ны цыкл ге о ла га раз-
ве дач ных ра бот. З гэ ты мі мэ та мі 
ўчас так уне се ны ў пе ра лік аб'-
ек таў, якія пра па ноў ва юц ца для 
пе ра да чы ў кан цэ сію. Але па куль 
кан цэ сі я нер не зной дзе ны.

Акра мя зо ла та, у Бе ла ру сі ёсць 
так са ма пра яў лен ні ме дзі і пла ці-
ны. Спе цы я ліс ты так са ма га во раць 
і пра перс пек ты вы вы яў лен ня ра-
до ві шчаў ура на вых руд, вы ка ры-
стан ня геа тэр ма льнай энер гіі.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Пра ект фі нан су ец ца 
Еў ра пей скім са юзам 
і рэа лі зу ец ца Пра гра май 
раз віц ця ААН у 
Бе ла ру сі ў 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.

Эка а ду ка цыяЭка а ду ка цыя  

НА ДЫЯ ЛОГ З ПА ВЕТ РАМ
Усім — ад гра мад скіх ар га ні за цый да школь ні каў — 

пры няць удзел у ахо ве на ва коль на га ася род дзя хут ка 

ста не пра сцей. У най блі жэй шы час па ўсёй Бе ла ру сі 

за пра цуе сем клу баў эка ла гіч на га ма ні то рын гу і адзі-

нац цаць рэ сурс ных цэнт раў для «зя лё ных» школ, 

мэ та якіх — да лу чыць усіх не абы яка вых да эка ла-

гіч ных праб лем, у пер шую чар гу за брудж ван ня ат-

мас фер на га па вет ра.

Пры род ныя рэ сур сыПры род ныя рэ сур сы  

КАШ ТОЎ НЫЯ НЕ ТРЫКАШ ТОЎ НЫЯ НЕ ТРЫ
Пра га лоў ныя кі рун кі раз вед кі ка рыс ных вы кап няў у кра і неПра га лоў ныя кі рун кі раз вед кі ка рыс ных вы кап няў у кра і не
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Сён ня ў кра і не вы яў ле на 
больш за 10 ты сяч 
ра до ві шчаў ка рыс ных 
вы кап няў.

Анд рэй ХУ ДЫК, мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя:

— Рэс пуб лі ка Бе ла русь як ні я кая ін шая кра і на ба га тая на 

вод ныя рэ сур сы — пад зем ныя і мі не раль ныя во ды. Ста но ві-

шча спраў на рын ку мі не раль най і піт ной ва ды га во рыць пра 

тое, што мы «хо дзім па гра шах», не эфек тыў на вы ка рыс тоў-

ва ем гэ ты рэ сурс. Ва ло да ю чы ўлас ны мі рэ сур са мі ва ды, ім-

парт уем яе, не на рошч ва ем экс парт. Та кая ж сі ту а цыя 

і з бу даў ні чай сы ра ві най. Не аб ход на па вы шаць геа ла гіч-

ную вы ву ча насць тэ ры то рыі кра і ны, ін тэн сі фі ка ваць по шук, 

ацэн ку, раз вед ку, зда бы чу ка рыс ных вы кап няў.

Пра ект «Зя лё ныя шко лы» пла нуе зра біць 
эка ла гіч ны ма ні то рынг 

да ступ ным для ўсіх


