
На ша кра i на мае знач ны 

мi не раль на-сы ра вiн ны 

па тэн цы ял. Па вы пус ку 

ка лiй ных угна ен няў мы 

зай ма ем трэ цяе мес ца ў 

све це, а па вы твор час цi 

цэ мен ту — лi дзi ру ем 

у Еў ро пе. Пра гэ та i пра

раз вiц цё геа ла гiч най 

га лi ны Бе ла ру сi рас ка-

заў на чаль нiк га лоў на га 

ўпраў лен ня пры род ных 

рэ сур саў Мiнп ры ро ды 

Ва сiль КОЛБ.

— Адзiн з важ ных па-

каз чы каў у тым лi ку эка на-

 мiч на га даб ра бы ту кра i -

ны — улас ныя за па сы 

наф ты. Коль кi iх зда бы ва ец -

ца, цi ёсць не да раз ве да-

 ныя ра до вi шчы?

— У апош нiя га ды ўзро-

вень зда бы чы наф ты ў на-

шай кра i не ста бi лi за ваў ся 

i скла дае 1,7 мiль ё на тон. 

Уся го ж вы яў ле на 87 ра до-

 вi шчаў, з якiх рас пра цоў ва ец -

ца 60. У мэ тах ад крыц ця

но вых ра до вi шчаў i па ве-

лi чэн ня агуль ных за па саў 

наф ты ў кра i не што год за-

бяс печ ва ец ца пры рост яе 

зда бы чы.

За апош нiя ча ты ры га-

ды РУП «НВЦ па геа ло гii» 

за бяс пе чы ла пры рост па-

пя рэд не ацэ не ных за па саў

наф ты ў аб' ёме 3,463 мiль ё -

на тон (115,4 % ад уста-

 ноў ле на га па каз чы ка на 

2016—2020 га ды). РУП «ВА 

«Бе ла рус наф та» су мес на з 

НВЦ па геа ло гii за бяс пе чы ла 

пры рост за па саў наф ты пра-

 мыс ло вых ка тэ го рый у аб' ё-

ме 4,016 мiль ё на тон, або

79,2 % ад уста ноў ле на га па-

каз чы ка на 2018—2020 га ды 

(5,07 мiль ё на тон).

— Ва сiль Юр' е вiч, цi 

да стат ко ва ў нас сва iх 

ка рыс ных вы кап няў, не-

аб ход ных для бу даў нi чай 

га лi ны?

— На тэ ры то рыi Бе ла ру сi 

раз ве да ны шмат лi кiя ра до -

вi шчы бу даў нi чых ма тэ ры я -

лаў: цэ мент най сы ра вi ны,

бу даў нi ча га ка ме ню, пяс ку, 

глiн, якiя вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў на ту раль ным вы гля дзе або 

пас ля ад па вед най тэх на ла-

 гiч най пе ра пра цоў кi. Так са ма 

ство ра ны знач ны рэ зерв

для боль шас цi гор на зда бы-

 ва ю чых прад пры ем стваў. 

На ба зе ра до вi шчаў па спя-

хо ва функ цы я ну юць та кiя 

прад пры ем ствы, як ААТ «Бе-

ла рус кi цэ мент ны за вод», 

ААТ «Крас на сель скбуд ма-

тэ ры я лы», ААТ «Кры чаў цэ-

мент на шы фер», РУВП «Гра-

нiт», ААТ «Да ла мiт» i iн шыя. 

У пер шым паў год дзi за бяс-

пе ча ны пры рос ты пра мыс-

ло вых за па саў бу даў нi чых 

пяс коў, пяс ча на-гра вiй най 

су ме сi i бу даў нi ча га ка ме-

ню.

— Якiя ка рыс ныя вы-

кап нi ў нас, так бы мо вiць, 

за лiш нiя i, ад па вед на, экс-

пар ту юц ца?

— У на шай кра i не да-

стат ко ва ра до вi шчаў, якiя 

не рас пра цоў ва юц ца па 

шэ ра гу пры чын, у тым лi ку 

та му, што яны з'яў ля юц ца 

рэ зер во вы мi. З 86 раз ве-

да ных i пад рых та ва ных для 

рас пра цоў кi ра до вi шчаў тор-

фу рас пра цоў ва юц ца 39, з 

больш за 200 ра до вi шчаў

пяс ча на-гра вiй на га ма тэ ры я-

 лу рас пра цоў ва юц ца ка ля

130, з 94 ра до вi шчаў са пра-

пе лю — 13.

Што да экс пар ту, най-

боль шая ўдзель ная ва га ў 

2016—2019 га дах у коль-

кас ным вы ра жэн нi пры па-

дае на галь ку, жвiр, друз — 

37 мiль ё наў 817 ты сяч тон. 

Пры гэ тым у гра шо вым 

эк вi ва лен це най боль шую 

ўдзель ную ва гу мае экс-

парт сы рой наф ты, га за ва-

га кан дэ нса ту — 2 мiль яр ды 

615 мiль ё наў до ла раў ЗША 

(за 2016—2019 га ды). Уся го 

экс парт мi не раль най сы ра вi-

ны ў на зва ны пе ры яд склаў 

3 мiль яр ды 638 мiль ё наў до-

ла раў ЗША.

Ана лiз экс пар ту ў 2016—

2019 га дах мi не раль най сы-

ра вi ны па каз вае, што най-

боль шы яго аб' ём у коль кас-

ным вы ра жэн нi пры па дае на 

2017 год i скла дае 14 мiль ё-

наў 271 ты ся чу тон. Ра зам 

з тым у гра шо вым эк вi ва-

лен це пе ра ва жае 2018 год, 

ка лi су ма экс пар та ва най мi-

не раль най сы ра вi ны скла ла 

996 мiль ё наў 579 ты сяч до-

ла раў ЗША.

Па экс пар це ка лiй ных 

угна ен няў Бе ла русь ува хо-

дзiць у трой ку су свет ных 

лi да раў.

— А што мож на ска заць 

пра iм парт мi не раль най 

сы ра вi ны?

— Най боль шая ўдзель ная 

ва га iм пар ту ў гра шо вым эк вi -

ва лен це на ле жыць сы рой

на фце, га за ва му кан дэ нса-

ту — 22 мiль яр ды 712 мiль ё-

наў до ла раў ЗША за пе ры яд 

2016—2019 га доў.

Звяр тае на ся бе ўва гу рэз-

кi рост у 2019 го дзе iм пар ту 

бу ра га ву га лю — 48,8 ты ся-

чы тон, або ў 3,8 ра за да па-

каз чы каў 2016—2018 га доў. 

Рэ зю му ю чы, ад зна чу, што ў

2016—2019 га дах iм парт мi-

не раль най сы ра вi ны пе ра-

вы сiў яе экс парт у 6,3 ра за.

— З якi мi праб ле ма мi 

су ты ка ец ца га лi на?

— На за ву тры з iх. Ад ной 

з асноў ных праб лем геа-

ла гiч най га лi ны з'яў ля ец-

ца ма руд нае ама ла джэн не 

кад раў. Ра зам з тым трэ-

ба ад зна чыць, што за па-

ру апош нiх га доў прэ стыж 

пра фе сii ге о ла га са праў ды 

стаў па вы шац ца, вя до ма, 

не так, як у са вец кiя ча сы, 

ад нак пра цэс iдзе. Тая па лi-

 ты ка, якую пра вод зяць Мiн-

п ры ро ды, пад па рад ка ва нае

яму прад пры ем ства «НВЦ 

па геа ло гii», Бел дзярж унi-

вер сi тэт, на кi ра ва на на па-

вы шэн не прэ сты жу пра фе-

сii ся род мо ла дзi i дае свой

плён. Ужо з 2017 го да ў кра i-

 не ста но вiц ца па пу ляр ным

рух «Юныя ге о ла гi». Ка-

ман да з Бе ла ру сi па спя хо ва 

ўдзель нi чае ў мiж на род ных 

па ля вых алiм пi я дах i зай мае 

пры за выя мес цы, на роў ных 

су пер нi ча ю чы з ка ман да мi 

Ка зах ста на, Ра сii i iн шых 

кра iн СНД. У раз вiц цi гэ та-

га ру ху хо чац ца ад зна чыць 

так са ма ро лю бе ла рус кай 

кам па нii «Сох ра».

Дру гой праб ле май на за-

ву ма дэр нi за цыю ге о ла га-

раз ве дач най га лi ны. Гэ тае 

пы тан не зна хо дзiц ца на па-

рад ку дня, бо геа ло гii без 

ма тэ ры яль на-вы твор чай 

ба зы не бы вае. За ме ны па-

тра буе до сыць вя лi кая коль-

касць са ста рэ лай i ма раль-

на зно ша най свiд ра вiн най, 

геа фi зiч най, ла ба ра тор най, 

аў та транс парт най i iн шай 

да па мож най тэх нi кi. Ра бо ту 

па ма дэр нi за цыi га лi ны мы 

пла ну ем па чаць у блi жэй-

шай пя цi год цы.

Трэ цяй праб ле май мож на 

па зна чыць не пла на мер нае 

ўцяг ван не ў пра мыс ло вую 

рас пра цоў ку вя лi кай коль-

кас цi ра до вi шчаў.

Ня гле дзя чы на што га до-

вае за бес пя чэн не пры рос ту 

за па саў ка рыс ных вы кап-

няў, па мно гiх iх вi дах праб-

лем ным за ста ец ца пы тан не 

не за па тра ба ва нас цi ў шэ ра-

гу га лiн ай чын най пра мыс-

ло вас цi. Гэ та, у сваю чар гу, 

не да зва ляе дзяр жа ве ў поў-

най ме ры атрым лi ваць эка-

на мiч ны эфект у вы гля дзе 

па да тку за зда бы чу пры род-

ных рэ сур саў ад бюд жэт ных 

срод каў, укла дзе ных дзяр-

жа вай у раз вед ку ра до вi-

шчаў, i ска ра чаць iм парт 

мi не раль най сы ра вi ны.

Так са ма трэ ба ад зна-

чыць не да стат ко васць мер, 

якiя пры ма юц ца мяс цо вы мi 

вы ка наў чы мi i рас па рад чы-

мi ор га на мi па пры цяг нен нi 

iн вес ты цый у геа ла гiч нае 

вы ву чэн не не траў i рас пра-

цоў ку ра до вi шчаў ка рыс ных 

вы кап няў.

На га даю, што за цвер-

джа ны пе ра лiк аб' ек таў, 

пра па на ва ных для пе ра да-

чы ў кан цэ сiю, якiх за раз 

на лiч ва ец ца 16. Ся род iх 

мож на вы лу чыць ча ты ры 

ра до вi шчы ў Го мель скай 

воб лас цi — Бры неў скае 

(гiпс), Аст ра жан скае (бен та-

нi та выя глi ны), Доб руш скае 

(мел), Ма ро заў скае (наф та); 

у Брэсц кай воб лас цi — Га-

род нае (квар ца выя пяс кi); 

у Вi цеб скай воб лас цi — ра-

до вi шча Асiн торф скае (да-

ла мiт).

Рас пра цоў ка гэ тых ра-

до вi шчаў, ства рэн не на iх 

ба зе но вых вы твор час цяў 

да зво лi лi б па вы шаць уз-

ро вень даб ра бы ту на сель-

нiц тва кра i ны, у тым лi ку на 

ра ён ным i аб лас ным уз роў-

нях, i ска ра чаць iм парт мi-

не раль най сы ра вi ны. Та му 

Мiнп ры ро ды не ад на ра зо ва 

рэ ка мен да ва ла мяс цо вым 

вы ка наў чым i рас па рад чым 

ор га нам уклю чац ца ў ра бо ту 

па пры цяг нен нi iн вес ты цый 

у асва ен не не траў на шай 

кра i ны.

Мар га ры та ДРАЗ ДО ВА.

На ву ка аб зям лiНа ву ка аб зям лiВа сiль КОЛБ: 

«У НА ШАЙ КРА I НЕ ДА СТАТ КО ВАЯ 
КОЛЬ КАСЦЬ РА ДО ВI ШЧАЎ»

Пры рост за па саў ка рыс ных вы кап няў па мно гiх вi дах 
пе ра вы шае па трэ бы ай чын най пра мыс ло вас цi

Бу рэн не свiд ра вi ны пры сей сма раз вед цы. 
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«Рас ка жы 
пра сваю кры нi цу»: 
па пя рэд нiя вы нi кi
Цэнт раль ны на ву ко ва-да след чы iн сты тут 

комп лекс на га вы ка ры стан ня вод ных рэ сур саў 

з 5 чэр ве ня да 15 лi пе ня 2020 го да ў рам ках 

iн фар ма цый най кам па нii «Рас ка жы пра сваю 

кры нi цу» пра вёў кон курс на най леп шыя ра бо ты 

па iн вен та ры за цыi кры нiц ма лой ра дзi мы.

— Да ўдзе лу ў кон кур се за пра ша лi ся ўсе ах вот ныя, 

а пра хо дзiў ён у фар ма це ан лайн, — рас ка за ла вучоны 

сак ра тар iн сты ту та Ган на ГРЫБ. — Па вод ле па пя рэд-

нiх вы нi каў ста ла вя до ма, што ў iм узя лi ўдзел больш 

за 60 ча ла век, аб сле да ва на больш за 200 кры нiц, з iх 

упер шы ню вы яў ле ных i аб сле да ва ных — 76. Да сла на 

больш за 700 фо та здым каў кры нiц i больш за 10 вi дэа-

ма тэ ры я лаў.

Пад ра бяз ная iн фар ма цыя пра вы нi кi кон кур су i яго пе-

ра мож цаў бу дзе раз ме шча на ў най блi жэй шы час на сай це 

ЦНДIКВВР. Ура чыс тае ўзна га ро джан не пе ра мож цаў ад-

бу дзец ца на VI Мiж на род ным вод ным фо ру ме «Кры нi цы 

Бе ла ру сi», якi прой дзе ў Мiн ску з 3 да 4 лiс та па да.

А па куль РУП «ЦНДIКВВР» вы каз вае вя лi кую ўдзяч-

насць усiм удзель нi кам кон кур су!

На «зя лё най» 
кан суль та цыi

З лi пе ня 2020 го да Рэс пуб лi кан скiм цэнт рам 

дзяр жаў най эка ла гiч най экс пер ты зы i па вы шэн ня 

ква лi фi ка цыi Мiнп ры ро ды ўка ра нё на эка ла гiч ная 

кан суль та цый ная па слу га «Пра ек та ван не, 

бу даў нiц тва, экс плу а та цыя». 

Спе цы я лiс ты цэнт ра пра кан суль ту юць, рас тлу ма чаць, 

вы да дуць рэ ка мен да цыi, а так са ма пра вя дуць ацэн ку 

праб лем i спо са баў iх вы ра шэн ня па пы тан нях ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя i ра цы я наль на га вы ка ры стан ня 

пры род ных рэ сур саў у ад но сi нах да аб' ек таў бу даў нiц тва 

цi iн шай дзей нас цi.

Пра па на ва нае кан суль та цый на-экс перт нае су пра ва-

джэн не па спры яе не да пу шчэн ню маг чы ма га не га тыў на га 

ўплы ву на на ва коль нае ася род дзе пры пра ек та ван нi, уз-

вя дзен нi i экс плу а та цыi аб' ек таў.

Да дат ко вую iн фар ма цыю па ажыц цяў лен нi кан суль та-

цый най па слу гi мож на знай сцi на афi цый ным сай це цэнт ра 

ў раз дзе ле «Кан суль та цый ныя па слу гi» (https://oos.by/

gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza/konsult/).

ЧЫ ТАЙ ЦЕ 
Ў ЖНI ВЕНЬ СКIМ НУ МА РЫ 

ЧА СО ПI СА 
«РОД НАЯ ПРЫ РО ДА»:

— 60 га доў на ка-

рысць пры ро дзе. 

Спе цы яль ны вы пуск 

да юбi лею сiс тэ мы 

ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя;

— як зра бiць сваю 

шко лу «зя лё най»;

— зна ём це ся, «iн-

ша пла нет ны» грыб!

— у по шу ках 

шкод най чу жа зем кi;

— вы зна ча ем уз-

рост кош кi;

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Фо
та

 С
яр
ге
я Н

ІК
АН

ОВ
ІЧ

.

25 жніўня 2020 г. 13КАРАНІ І КРОНЫ


