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Што та кое 
Вод ная кан вен цыя?

Кан вен цыя па ахо ве і вы ка ры стан-

ні транс гра ніч ных ва да цё каў і між-

на род ных азёр, аль бо Вод ная кан-

вен цыя, бы ла пры ня тая 17 са ка ві ка 

1992 го да ў Хель сін кі. На ша кра і на 

да лу чы ла ся да яе ў 2003 го дзе. Ця пер 

ба ка мі кан вен цыі з'яў ля юц ца 42 дзяр-

жа вы і Еў ра са юз, але не ўсе краіны 

яе ра ты фі ка ва лі.

Асноў ны мі мэ та мі Вод най кан вен-

цыі з'яў ля юц ца ахо ва транс гра ніч ных 

вод (у тым лі ку па верх не вых і пад-

зем ных) шля хам пра ду хі лен ня, аб ме-

жа ван ня і ска ра чэн ня за брудж ван ня; 

эка ла гіч на аб грун та ва нае і ра цы я-

наль нае кі ра ван не транс гра ніч ны мі 

во да мі; ра зум нае і спра вяд лі вае іх 

вы ка ры стан не; за ха ван не і ад наў лен-

не эка сіс тэм.

На га да ем, што ў на шай кра і не 

пяць рач ных ба сей наў і ўсе яны 

транс гра ніч ныя з Ра сі яй, Укра і-

най, Поль шчай, Лат ві яй і Літ вой. 

Між ура да выя па гад нен ні па ахо ве 

і вы ка ры стан ні транс гра ніч ных вод-

ных аб' ек таў пад пі са ныя з Укра і най 

і Ра сі яй, у ста дыі вы со кай га тоў нас-

ці да пад пі сан ня та кія па гад нен ні з 

Поль шчай і Лат ві яй. З Літ вой су-

пра цоў ніц тва па вод ных рэ сур сах 

ажыц цяў ля ец ца ў рам ках тэх ніч-

на га пра та ко ла па аб ме не да ны мі 

ў га лі не ахо вы на ва коль на га ася-

род дзя.

Бе ла ру сі вы гад на быць бо кам 

Вод най кан вен цыі, та му што гэ та 

дае маг чы масць атрым лі ваць ін фар-

ма цыю аб ста но ві шчы ў су меж ных і 

ін шых кра і нах, а так са ма ўдзель ні-

чаць у між на род ных пра ек тах тэх ніч-

най да па мо гі.

Вод ныя аб' ек ты: кант роль, 
улік і ма ні то рынг

Ад ным з та кіх пра ек таў, які рэа лі-

зу ец ца ў на шай кра і не з 2018 го да, 

з'яў ля ец ца пра ект «Вод ная Іні цы я ты-

ва Еў ра пей ска га са ю за плюс для кра-

ін Ус ход ня га парт нёр ства» (ВІ ЕС+). 

У пра ек це ўдзель ні ча юць шэсць кра-

ін: Азер бай джан, Ар ме нія, Бе ла русь, 

Гру зія, Укра і на, Мал до ва.

Асноў ная мэ та пра ек та — удас ка-

на лен не кі ра ван ня вод ны мі рэ сур са-

мі ў кра і нах Ус ход ня га парт нёр ства, 

асаб лі ва гэ та да ты чыц ца транс гра-

ніч ных рэк. У яго рам ках у на шай 

краі не між на род ны мі экс пер та мі да-

дзе на ацэн ка інф ра струк ту ры ма ні-

то рын гу вод ных рэ сур саў. Так са ма 

пра ве дзе ны тэн дар на за куп ку су-

час на га ла ба ра тор на га аб ста ля ван ня 

для ар га ні за цыі ма ні то рын гу асаб лі ва 

не бяс печ ных за брудж валь ных рэ чы-

ваў. Яны хоць і зна хо дзяц ца ў ва дзе 

ў вель мі ма лых до зах, але з'яў ля юц ца 

над звы чай так січ ны мі для ча ла ве ка і 

вод ных эка сіс тэм, та му кант ра ля ваць 

іх не аб ход на асаб лі ва ста ран на.

Пра ве дзе ны комп лекс ныя па ля выя 

да сле да ван ні якас ці па верх не вых і 

пад зем ных вод у ба сей не Пры пя ці 

з мэ тай ацэн кі іх ста ну і вы зна чэн ня 

вод ных аб' ек таў, што зна хо дзяц ца 

пад ры зы кай за брудж ван ня.

Пы тан ні транс гра ніч на га вод на-

га су пра цоў ніц тва асаб лі ва важ ныя 

з па зі цыі ўстой лі ва га вы ка ры стан ня 

вод ных рэ сур саў з улі кам усё больш 

пры кмет ных клі ма тыч ных змя нен няў. 

У гэ тай су вя зі за два апош нія га ды 

Мінп ры ро ды пра ве дзе на вя лі кая ра-

бо та для рэа лі за цыі МУР № 6 «Чы-

стая вада і санітарыя».

Вель мі важ на, што вы ні кі ра бо ты 

мож на, як ка жуць, па ма цаць ру ка-

мі: на прык лад, сё ле та за вер ша на 

рас пра цоў ка пла на перс пек тыў на га 

раз віц ця сіс тэ мы во да за бес пя чэн ня 

Ка пыль ска га ра ё на Мін скай воб лас ці, 

ары ен та ва на га на вы ка нан не за да чы 

6.1 МУР № 6 «Да 2030 го да за бяс пе-

чыць усе агуль ны і раў на праў ны до-

ступ да бяс печ най і не да ра гой піт ной 

ва ды для ўсіх».

У 1999 го дзе Вод ная кан вен цыя 

бы ла да поў не на Пра та ко лам па праб-

ле мах ва ды і зда роўя, да яко га на ша 

кра і на да лу чы ла ся ў 2009 го дзе.

Мы за пы та лі ся ў Тац ця ны Сліж, як 

вы гля дае Бе ла русь на між на род ным 

уз роў ні ў пы тан нях кі ра ван ня вод ны-

мі рэ сур са мі. Вось што яна ад ка за ла: 

«Скла да на да ваць ацэн ку са мім са-

бе, але ха чу ад зна чыць, што ў на шай 

краі  не, па чы на ю чы з 2015 го да, вя-

дзец ца ак тыў ная ра бо та па рэ фар-

ма ван ні вод на га за ка на даў ства. На-

прык лад, у ад па вед нас ці з но вай рэ-

дак цы яй Вод на га ко дэк са ўве дзе ны 

прын цып ба сей на ва га кі ра ван ня вод-

ны мі рэ сур са мі, што пра ду гледж вае 

раз віц цё транс гра ніч на га су пра цоў ніц-

тва па між кра і на мі, якія зна хо дзяц ца ў 

ме жах ад на го рач но га ба сей на.

Бе ла русь ад на з пер шых ся род 

кра ін СНД па ча ла раз ві ваць на за ка-

на даў чым і прак тыч ным уз роў ні гід ра-

мар фа ла гіч ны ма ні то рынг на вод ных 

аб' ек тах. У ме жах рэа лі за цыі за дан ня 

На цы я наль най сіс тэ мы ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя па ча та па-

этап нае раз горт ван не сет кі пунк таў 

на зі ран ня за ста нам па верх не вых вод 

па гід ра мар фа ла гіч ных па каз чы ках. 

З мэ тай ука ра нен ня еў ра пей ска га во-

пы ту во сен ню 2019 го да спе цы я ліс та мі 

ЦНДІКВВР ва ўза е ма дзе ян ні з экс пер-

та мі аў стрый ска га Агенц тва па на ва-

коль ным ася род дзі пра ве дзе ны гід ра-

мар фа ла гіч ныя па ля выя да сле да ван ні 

для 38 па верх не вых вод ных аб' ек таў у 

ба сей не ра кі Пры пяць з вы ка ры стан-

нем дыс тан цый ных зды мак пой маў 

рэк з да па мо гай квад ра коп та ра. Мы 

ак тыў на ім пле мен ту ем асноў ныя за-

да чы МУР № 6 у пра гра мы і стра тэ гіі, 

якія за кра на юць пы тан ні вы ка ры стан-

ня і ахо вы вод ных рэ сур саў».

Мар га ры та ДРАЗ ДО ВА.

Чыс тая ва даЧыс тая ва да

У Бе ла ру сі ўсе рэ кі — 
транс гра ніч ныя

Як на ша кра і на рэа лі зуе асноў ныя прын цы пы Вод най кан вен цыі
У кан цы каст рыч ні ка ў Жэ не ве ад бы ла ся 

XІV на ра да ра бо чай гру пы па ін тэ гра ва-

ным кі ра ван ні вод ны мі рэ сур са мі ў ме-

жах Кан вен цыі па ахо ве і вы ка ры стан ні 

транс гра ніч ных ва да цё каў і між на род ных 

азёр. У яе ра бо це ўзя ло ўдзел больш за 

400 прад стаў ні коў з роз ных кра ін. Бе ла-

русь у Швей ца рыі прад стаў ля лі на чаль нік 

ад дзе ла вы ка ры стан ня і ахо вы вод ных 

рэ сур саў га лоў на га ўпраў лен ня пры род-

ных рэ сур саў Мі ніс тэр ства пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Тац ця на СЛІЖ (на фота) і на мес нік ды-

рэк та ра па на ву ко вай ра бо це РУП «Цэнт-

раль ны на ву ко ва-да след чы ін сты тут комп лекс на га вы ка ры стан ня 

вод ных рэ сур саў» Сня жа на ДУ БЯ НОК.

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

Эка ло гія — Эка ло гія — 
агуль ны кло пат агуль ны кло пат 

Мін ска і Ве ныМін ска і Ве ны
Па між Аў стры яй і Бе ла рус сю 

на ла джа на су пра цоў ніц тва ў роз ных сфе рах, 
у тым лі ку па лі ніі Мінп ры ро ды

Пры кмет нае мес ца ў пра гра ме су стрэч і перагавораў 

пад час афі цый на га ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі ў Аў стрый скую Рэс пуб лі ку зай ма ла 

эка ла гіч ная тэ ма ты ка. У скла дзе бе ла рус кай дэ ле га цыі 

быў мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Анд рэй Ху дык.

Аў стрыя і Бе ла русь ма юць во пыт су пра цоў ніц тва ў ме жах 

пра ек та між на род най тэх ніч най да па мо гі «Вод ная іні цы я ты ва 

Еў ра пей ска га са ю за плюс для кра ін Ус ход ня га парт нёр ства 

(ВІ ЕС+)». Па сло вах Анд рэя Ху ды ка, пры ак тыў най пад трым-

цы спе цы я ліс таў Фе дэ раль на га агенц тва па на ва коль ным 

ася род дзі Аў стрыі пра ве дзе на ацэн ка дзе ю чай сіс тэ мы ма ні-

то рын гу па верх не вых і пад зем ных вод Бе ла ру сі і яе пры бор най 

ба зы. Пад рых та ва ны пе ра лік не аб ход на га аб ста ля ван ня для 

па вы шэн ня ла ба ра тор на га па тэн цы я лу пры пра вя дзен ні ма-

ні то рын гу па верх не вых вод. Ча ка ец ца па стаў ка аб ста ля ван ня 

ў на шу кра і ну.

Пад час су стрэ чы з кі ру ю чым ды рэк та рам Фе дэ раль на га 

агенц тва па на ва коль ным ася род дзі Аў стрыі Мо ні кай Мёрт, 

да маў ля ю чы ся аб су пра цоў ніц тве, ба кі вы ра шы лі ўдзя ліць 

асаб лі вую ўва гу та кім кі рун кам, як адап та цыя да зме ны клі-

ма ту, «ра зум ныя» га ра ды, устой лі вая ма біль насць, кі ра ван не 

якас цю па вет ра, ад хо да мі і рэ сур са мі, шмат функ цы я наль нае 

зем ле ка ры стан не і ін шыя.

Зна хо дзя чы ся ў Ве не, Анд рэй Ху дык асаб лі ва пад крэс ліў 

унё сак Аў стрый ска га энер ге тыч на га агенц тва ў ім пле мен та-

цыю пра ек та «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». У пры ват нас ці, у ме жах яго 

рэа лі за цыі ле тась быў ар га ні за ва ны ві зіт дэ ле га цыі бе ла рус кіх 

спе цы я ліс таў, якія вы ву ча лі во пыт раз віц ця ад наў ляль най 

энер ге ты кі ў Аў стрыі і аб мяр коў ва лі маг чы мас ці яго ўка ра-

нен ня ў на шай кра і не.

Кі раў нік Мінп ры ро ды Анд рэй Ху дык і ды рэк тар Аў стрый-

ска га энер ге тыч на га агенц тва Пе тэр Траў пман да мо ві лі ся аб 

рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў і пад пі са лі Ме ма ран дум аб уза е-

ма ра зу мен ні і су пра цоў ніц тве па між Мі ніс тэр ствам пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Бе ла ру сі і Аў стрый-

скім энер ге тыч ным агенц твам. Удзель ні кі ме ма ран ду ма да мо-

ві лі ся рас пра цоў ваць су мес ныя пра па но вы для дзяр жаў ных 

ор га наў ула ды, а так са ма для рэ гі ё наў. Як у на шай кра і не, так 

і ў Аў стрыі ўдзя ля ец ца вя лі кая ўва га раз віц цю ад наў ляль най 

энер ге ты кі і элект ра транс пар ту. Та му ба кі да мо ві лі ся аб су-

мес най рас пра цоў цы і ўка ра нен ні эфек тыў ных тэх на ла гіч ных 

ра шэн няў і пра грэ сіў ных ме то дык у гэ тых га лі нах.

Аў стрый скае энер ге тыч нае агенц тва бу дзе аказ ваць на шай 

кра і не пад трым ку ў рас пра цоў цы мер па пра вя дзен ні ін фар-

ма цый най ра бо ты з на сель ніц твам, на ву чан ні і па вы шэн ні 

ква лі фі ка цыі бе ла рус кіх спе цы я ліс таў па пы тан нях змяк чэн ня 

на ступ стваў і адап та цыі да зме ны клі ма ту, раз віц ці «зя лё най» 

эка но мі кі, у тым лі ку ад наў ляль най энер ге ты кі. Так са ма ба кі 

да мо ві лі ся рас пра ца ваць да рож ную кар ту, якая вы зна чыць 

най больш ак ту аль ныя кі рун кі су мес най ра бо ты і за бяс пе чыць 

эфек тыў ныя ме ха ніз мы ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

У ра бо чай пра гра ме кі раў ні ка Мінп ры ро ды бы ло на вед ван-

не за во да па спаль ван ні смец ця Шпі тэ лау. Анд рэй Ху дык ці ка-

віў ся не толь кі тэх на ла гіч ным пра цэ сам, але і тым, як у Аў стрыі 

фар мі ру ец ца за ка на даў ства па абы хо джан ні з ад хо да мі.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.
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