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Ча со піс «Род ная пры ро да» 

рас па чы нае но вы этап кон кур-

су «Края ві ды ма лой ра дзі мы». 

Мы ча ка ем ад вас фо та здым-

каў, а так са ма вер шаў і за-

ма лё вак, у якіх вы рас ка жа-

це пра сваю ма лую ра дзі му. 

Вы ні кі кон кур су пад вя дзём у 

кан цы го да. Пе ра мож цы атры-

ма юць пры зы і па да рун кі.

Да сы лай це свае ра бо ты 

на ад рас: 220034, г. Мінск, 

вул. За ха ра ва, 19 ці на e-maіl: 

pryroda@zvіazda.by.

Мінп ры ро ды пры мае за яў кі пра па ноў для 

рэа лі за цыі эка ла гіч ных пра ек таў пры фі-

нан са вай пад трым цы ГЭФ. Апош ні тэр-

мін іх па да чы — 10 жніў ня.

З 1 лі пе ня 2018 го да па чаў ся сё мы фі нан-

са вы пе ры яд ра бо ты Гла баль на га эка ла гіч на га 

фон ду (ГЭФ), раз лі ча ны на ча ты ры га ды. Да 

2022 го да на рэа лі за цыю эка ла гіч ных пра ек-

таў у Бе ла ру сі за пла на ва на на кі ра ваць ка ля 

$8,6 млн. Тэ ма ты ка пра ек таў бу дзе за ся ро-

джа на на трох пры яры тэт ных аб лас цях ГЭФ: 

змя нен ні клі ма ту ($5,6 млн), дэ гра да цыі зя мель 

($1 млн) і бія раз на стай нас ці ($2 млн). 10 % 

ад агуль най су мы бу дзе на кі ра ва на на рэа-

лі за цыю пра ек таў у ме жах Пра гра мы ма лых 

гран таў ГЭФ у на шай кра і не.

Як рас ка за лі ў Мінп ры ро ды, з мэ тай фар-

мі ра ван ня якас на га парт фе ля пра ект ных зая-

вак, для рэа лі за цыі якіх пла ну ец ца пры цяг-

нуць срод кі ГЭФ, пры ро да ахоў нае ве дам ства 

ства ры ла між ве да мас ную ра бо чую гру пу па 

су пра цоў ніц тве з фон дам пад кі раў ніц твам мі-

ніст ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Анд рэя Ху ды ка. Яе ўдзель ні кі 

раз гле дзяць і ацэ няць пра ект ныя за яў кі на ад-

па вед насць на цы я наль ным пры яры тэ там і між-

на род ным аба вя за цель ствам кра і ны, узя тым у 

ме жах шмат ба ко вых эка ла гіч ных па гад нен няў, 

і ад бя руць най леп шыя з іх.

Пры ём пра ект ных пра па ноў Мінп ры ро ды 

ажыц цяў ляе з 10 лі пе ня па 10 жніў ня 2018 г. 

Усе пра па но вы па він ны быць на кі ра ва ны на 

ра шэн не эка ла гіч ных за дач у пры яры тэт ных 

сфе рах ГЭФ.

Акра мя та го, ад зна чы лі ў Мінп ры ро ды, для 

рэа лі за цыі пра ек таў у па зна ча ных тэ ма тыч ных 

сфе рах фі нан са вая пад трым ка ГЭФ бу дзе ака-

за на атры маль ні кам да па мо гі пры вы дзя лен ні 

імі су фі нан са ван ня ў па ме ры 75 % ад агуль на га 

бюд жэ ту пра ек та.

На кі роў ваць пра ект ныя пра па но вы 

мож на на ад рас: вул. Ка лек тар ная, 10, 

220004, г. Мінск ці на элект рон ную пош ту 

іcd@mіnprіroda.gov.by з па зна кай ГЭФ-7. 

Ін фар ма цыю пра дзей насць ГЭФ і пра ві лы 

афарм лен ня пра ект ных за явак мож на пра-

чы таць на сай це фон ду www.thegef.org.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА



Тра ды цый ная рэс-

пуб лі кан ская га до вая 

спар та кі я да ра бот ні-

каў ар га ні за цый Мі-

ніс тэр ства пры род-

ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род-

дзя Бе ла ру сі прай шла 

ў Лі дзе. Свя ту моц ных 

і спрыт ных даў старт 

мі ністр пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род-

дзя Анд рэй ХУ ДЫК.

«Фі зіч ныя на груз кі 

пры ра зу мо вай пра цы 

для лю бо га ча ла ве ка не ліш нія, — ска-

заў мі ністр. — Заў сё ды імк нуў ся зай мац-

ца спор там, каб ад чу ваць ся бе ба дзё ра. 

Дзе б ні пра ца ваў, ста ра ўся і ка лег уцяг-

нуць у за ня ткі спор там. Мне гэ та ўда ец-

ца, лю дзі пра яў ля юць ці ка васць, ак тыў на 

ўдзель ні ча юць. Спар та кі я да — гэ та не 

толь кі спа бор ніц твы, імк нен не да пе ра-

мо гі, але і не фар маль ныя зно сі ны, якія 

гур ту юць ка лек тыў. Гэ та вель мі важ на, 

бо па ды мае дух, на строй лю дзей, што 

ста ноў чым чы нам ада б'ец ца і на на шай 

пра фе сій най дзей нас ці».

Спа бор ніц твы пра хо дзі лі па шас ці ві-

дах спор ту: ва лей бол, біль ярд, пла ван-

не, на столь ны тэ ніс, лёг ка ат ле тыч ная 

эс та фе та, а так са ма страл ко вае двая-

бор'е ся род кі раў ні коў. Ты тул чэм пі ё на 

спар та кі я ды ў агуль на ка манд ным за лі-

ку за ва я ва лі спарт сме ны Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра дзяр жаў най эка ла гіч най 

экс пер ты зы і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

кі ру ю чых ра бот ні каў і спе цы я ліс таў 

Мінп ры ро ды. Ся рэб ра ным пры зё рам 

ста ла ка ман да цэнт раль на га апа ра ту 

Мінп ры ро ды, «брон за» — у Ма гі лёў-

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. У страл ко вым двая бор'і ся род 

кі раў ні коў пе ра мо гу атры маў Мі ка лай 

Дзяд коў, стар шы ня Ма гі лёў ска га аб лка-

мі тэ та ПРі А НА, дру гое мес ца за ва я ваў 

Мі ха іл Сі ма ню коў, ды рэк тар Рэс пуб лі-

кан ска га цэнт ра дзяр жаў най эка ла гіч-

най экс пер ты зы і па вы шэн ня ква лі фі-

ка цыі кі ру ю чых ра бот ні каў і спе цы я ліс-

таў Мінп ры ро ды, а на мес нік мі ніст ра 

Анд рэй Хмель за няў трэ цюю пры ступ ку 

п'е дэс та ла го на ру.

Ра зам з Мінп ры ро ды су ар га ні за та-

ра мі свя та ба дзё рас ці ду ху і моц на га 

зда роўя вы сту пі лі Мі ніс тэр ства спор ту 

і ту рыз му, Бе ла рус кі пра фе сій ны са юз 

ра бот ні каў ле су і пры ро да ка ры стан ня.

Мар га ры та ВЯР БІЦ КАЯ



Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!  

Ад змя нен ня клі ма ту Ад змя нен ня клі ма ту 
да бія раз на стай нас ціда бія раз на стай нас ці

Па-за пра цайПа-за пра цай  

Кант ра ля ваць ма дэр ні за цыю 

ачы шчаль ных збу да ван няў 

ста рых прад пры ем стваў, 

пад трым лі ваць па ра дак 

на сва ёй тэ ры то рыі — гэ-

та толь кі ма лая част ка тых 

за дач, якія вы ра шае Глы-

боц кая ра ён ная ін спек цыя 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя.

— Маё мер ка ван не та кое: на-

вя дзен не па рад ку па чы на ец ца 

не з афар боў кі пло та, а з больш 

гла баль ных пы тан няў, — ка жа 

на чаль нік ін спек цыі Аляк сандр 

КА ЗАК. — У пры ват нас ці, за 

апош ні час пра ве дзе на пер шая 

чар га ка на лі за ван ня го ра да Глы-

бо кае, па бу да ва ны і ўжо пра цу-

юць ачы шчаль ныя збу да ван ні з 

глы бо кай бія ла гіч най ачыст кай за 

кошт крэ ды таў Су свет на га бан ка 

рэ кан струк цыі і раз віц ця. Дзя ку ю-

чы пра вя дзен ню ка на лі за ван ня ў 

ААТ «Глы боц кі аг ра сэр віс» спы-

не ны вы пуск сцё ка вых вод у во-

зе ра Ка галь нае, ажыц цяў ля ец ца 

іх скід у га рад скую ка на лі за цыю, 

чым за бяс печ ва ец ца нар ма тыў ная 

ачыст ка сцё ка вых вод і па ляп шэн-

не якас ці па верх не вых вод, ска-

ра ча ец ца і аб' ём не да стат ко ва 

ачы шча ных сцё ка вых вод. Ад бы-

ла ся так са ма маш таб ная рэ кан-

струк цыя цэ ха су хой сы ро ват кі 

УП «Глы боц кі МКК», та му ця пер 

ма лоч ная сы ро ват ка не тра піць у 

ка на лі за цыю. Пра ве дзе ны ра монт 

ачы шчаль ных збу да ван няў з за-

крыц цём вы пус ку сцё ка вых вод у 

па верх не вы вод ны аб' ект — ра ку 

Бя ро заў ку — у аб' ёме 1262 тыс. м3. 

Для пра ду хі лен ня за брудж ван ня 

пад зем ных вод вы ка на ны лік ві-

да цый ны там па наж ча ты рох ар-

тэ зі ян скіх свід ра він, якія ця пер не 

вы ка рыс тоў ва юц ца.

— У ра ё не ня ма ла пра мыс ло-

вых прад пры ем стваў, па бу да ва-

ных у той час, ка лі па тра ба ван ні 

да эка ла гіч най бяс пе кі бы лі не 

та кія вы со кія. Якое ста но ві шча 

спраў сён ня на гэ тых прад пры-

ем ствах?

— На шас ці вы твор чых аб' ек-

тах пра ве дзе ны ме ра пры ем ствы 

па ма дэр ні за цыі, ап ты мі за цыі і 

за ме не тэх ніч на і ма раль на са-

ста рэ ла га аб ста ля ван ня, што да-

зво лі ла зні зіць вы кі ды шкод ных 

рэ чы ваў у ат мас фер нае па вет ра 

на 1,1 то ны. З усіх прад пры ем-

стваў ра ё на най боль шы ва ла вы 

вы кід за брудж валь ных рэ чы ваў у 

ат мас фер нае па вет ра скла да юць 

аб' ек ты УП ЖКГ. Асноў ныя кры-

ні цы вы кі даў — тру бы ка цель ных 

уста но вак, та му ка цель ныя ця пер 

рэ кан стру ю юц ца і ма дэр ні зу юц-

ца. Сё ле та на ААТ «Глы боц кі кам-

бі кор ма вы за вод» пра ве дзе на за-

ме на трох цык ло наў; за ме не ныя 

вен ты ля та ры на ас пі ра цый най 

сіс тэ ме, на эле ва та ры за ме не ны 

са ста рэ лыя ма то ра рэ дук та ры на 

сту жач ных транс пар цё рах, што 

зні жае хут касць і па мян шае вы-

кі ды; пра ве дзе на за ме на шлю-

за вых за са вак ас пі ра цый най 

уста ноў кі ў ад ным з цэ хаў. Ся-

род кі раў ні коў прад пры ем стваў, 

у ра ён ных улад ёсць ра зу мен не 

та го, што трэ ба ма дэр ні за ваць 

ста рыя прад пры ем ствы, у тым 

лі ку, а ча сам і перш за ўсё, па 

эка ла гіч най лі ніі.

— Ці атрым лі ва ец ца ў ра ё на 

пры цяг ваць гран ты для фі нан са-

ван ня эка ла гіч ных пра ек таў?

— Так, мы імк нём ся ўдзель ні-

чаць у між на род ных пра ек тах з 

мэ тай вы ву чэн ня ці ка ва га во пы ту 

і пры цяг нен ня фі нан саў. На прык-

лад, у мі ну лым го дзе ін спек цыя 

пры ма ла ўдзел у ра бо чай гру пе 

пра ек та Еў ра са ю за «Са дзей ні чан-

не раз віц цю на мяс цо вым уз роў ні ў 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Устой лі вае 

кі ра ван не цвёр ды мі ка му наль ны-

мі бы та вы мі ад хо да мі ў г. п. Пад-

свіл ле» ў су вя зі з эка ла гіч най 

скі ра ва нас цю гэ тай пра гра мы. У 

вы ні ку рэа лі за цыі пра ек та рэ куль-

ты ва ва ны мі ні-па лі гон Во ра на ва, 

вы са джа ны чатыры ты ся чы се ян-

цаў хвоі. Так са ма на бы та 45 еў ра-

кан тэй не раў для па асоб на га збо-

ру ад хо даў, доб ра ўпа рад ка ва на 

дзевяць кан тэй нер ных пля цо вак 

з цвёр дым па крыц цём і ага ро джай 

з ме та ла про фі лю.

— На мой по гляд ту рыс та, 

Глы боц кі ра ён — адзін з са мых 

доб ра ўпа рад ка ва ных і пры го-

жых, па чы на ю чы ад га рад скіх 

ву ліц і за вяр ша ю чы пры ват ны мі 

пад вор ка мі. Вам, на пэў на, на ват 

штра фы не да во дзіц ца вы піс-

ваць ня дбай ным гас па да рам?

— На жаль, па ру шэн ні пры ро-

да ахоў на га за ка на даў ства ўсё ж 

бы ва юць. На вя дзен не па рад ку на 

зям лі — адзін з на шых пры яры-

тэ таў, та му з па чат ку го да пра ве-

дзе ны вы ба рач ныя аб сле да ван ні 

1315 аб' ек таў, у тым лі ку 621 сель-

ска гас па дар ча га, 72 вод ных аб'-

ек таў, 45 мі ні-па лі го наў ЦКА, 

320 сель скіх на се ле ных пунк таў. 

У той жа час хо чац ца ад зна чыць 

сіс тэ ма тыч ную пра цу ра ён ных 

улад, ін спек цыі ў част цы на вя-

дзен ня па рад ку на зям лі і доб ра-

ўпа рад ка ван ня. Пры га жосць род-

най зям лі — гэ та, мож на ска заць, 

брэнд на ша га ра ё на. Та му ёсць і 

па цвяр джэн не: па вы ні ках пра вя-

дзен ня кон кур су па доб ра ўпа рад-

ка ван ні і на вя дзен ні па рад ку на 

зям лі ў 2013 го дзе Глы бо кае за-

ня ло пер шае мес ца ў кра і не. Зо на 

ад па чын ку на во зе ры Ка галь нае ў 

2015 го дзе за ня ла пер шае мес ца 

ў Бе ла ру сі па доб ра ўпа рад ка ван ні. 

У 2016 го дзе аг ра га ра док Удзе-

ла па доб ра ўпа рад ка ван ні ся род 

на се ле ных пунк таў 5-й ка тэ го рыі 

пры зна ны ад ным з най леп шых у 

кра і не. У мі ну лым го дзе Глы боц-

кі ра ён па куль ту ры зем ля роб ства 

за няў пер шае мес ца ў Бе ла ру-

сі. На шы лю дзі не шка ду юць сіл, 

срод каў і фан та зіі для доб ра ўпа-

рад ка ван ня, та му што лю бяць 

сваю зям лю і хо чуць жыць у пры-

го жым на ва коль ным ася род дзі.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ



На сва ім мес цыНа сва ім мес цы   ПРЫ ГА ЖОСЦЬ НА ВА КОЛ ЛЯ ПРЫ ГА ЖОСЦЬ НА ВА КОЛ ЛЯ 
ЯК БРЭНДЯК БРЭНД

Як у Глы боц кім ра ё не ахоў ва юць уні каль ныя края ві ды

Анд рэй ХУ ДЫК:

«Спар та кі я да 
гур туе ка лек тыў»

Кі раў нік Мінп ры ро ды 
да лу чае пад на ча ле ных да за ня ткаў спор там

УВА ГА, КОН КУРС!УВА ГА, КОН КУРС!
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