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Па вод ле ста тыс тыч ных да-

ных, ле тась у Бе ла ру сі ўтва-

ры ла ся ка ля 3,8 млн тон ка-

му наль ных ад хо даў. І што год 

гэ ты па каз чык па вя ліч ва ец ца, 

а зна чыць, рас туць і «смец це-

выя го ры» — па лі го ны. Што 

ро біц ца ў кра і не для та го, каб 

спы ніць гэ ты не га тыў ны для 

пры ро ды і ча ла ве ка пра цэс?

ЦІ ЁСЦЬ АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВА 
ПА ЛІ ГО НАМ?

Ця пер у кра і не за хоў ва ец ца 

ка ля 80 % ка му наль ных ад хо даў, 

якія ўтва ра юц ца. Пры гэ тым экс-

плу а та цыя аб' ек таў іх за ха ван ня, 

ці па лі го наў, аказ вае па тэн цый нае 

не га тыў нае ўздзе ян не на кам па-

не нты пры род на га ася род дзя (за-

брудж ван не пад зем ных во даў, 

вы кі ды пар ні ко ва га га зу ме та ну і 

г. д.).

— У 2018 го дзе 

на аб' ек тах за ха-

ван ня цвёр дых ка-

му наль ных ад хо даў 

(ЦКА) бы ло раз ме-

шча на ка ля 3,1 млн 

тон, з па чат ку 2019 

го да — ужо ка ля 

двух міль ё наў тон, — рас ка заў 

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. — Ад нак іс ну ю чыя па лі го ны 

не здоль ныя за бяс пе чыць у поў-

ным аб' ёме эка ла гіч на бяс печ нае 

за ха ван не ЦКА ў ад па вед нас ці з 

па тра ба ван ня мі дзе ю ча га за ка на-

даў ства.

Каб зні зіць шкод нае ўздзе ян не 

на на ва кол ле, а так са ма ап ты мі за-

ваць сіс тэ му абы хо джан ня з ад хо-

да мі, у кра і не вя дзец ца ра бо та па 

па этап ным ска ра чэн ні коль кас ці 

мі ні-па лі го наў. Па вод ле да ных за 

2018 год, у па раў на нні з 2010 го-

дам іх коль касць змен шы ла ся ў 

3,7 ра за.

Мінп ры ро ды і яго тэ ры та рыя-

ль ныя ор га ны кант ра лю юць вы-

ка нан не суб' ек та мі гас па да ран ня 

па тра ба ван няў за ка на даў ства 

аб абы хо джан ні з ад хо да мі. Так, 

у пер шым паў год дзі 2019 го да 

пра ве дзе на 4090 аб сле да ван няў 

аб' ек таў за ха ван ня ЦКА, бы ло вы-

яў ле на звыш 2400 фак таў па ру-

шэн няў пра ві лаў іх экс плу а та цыі, 

а так са ма 1252 фак ты за ха ван ня 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў 

(ДМР), што больш, чым за ана ла-

гіч ны пе ры яд 2018 го да.

Пры гэ тым на мес нік мі ніст ра 

ўпэў не ны: з эка ла гіч на га пунк ту 

гле джан ня ства рэн не су час ных 

прад пры ем стваў па вы ка ры стан ні 

ад хо даў, у тым лі ку энер ге тыч ных, 

з улі кам най леп шых да ступ ных 

тэх ніч ных ме та даў, якія ад па вя-

да юць па тра ба ван ням эка ла гіч-

на га за ка на даў ства, з'яў ля ец ца 

най больш пры маль ным спо са бам 

абы хо джан ня з ад хо да мі ў па раў-

на нні з іх за ха ван нем.

УТВА РЭН НЕ АД ХО ДАЎ — 
ПАД ЗА БА РО НАЙ?

Ад ным з пры яры тэ таў у сфе ры 

абы хо джан ня з ад хо да мі ў Еў ра-

пей скім са ю зе вы бра на пра ду хі-

лен не (мі ні мі за цыя) утва рэн ня ад-

хо даў. Мінп ры ро ды пад крэс лі вае 

не аб ход насць ак ты ві за цыі ра бо ты 

ў гэ тым кі рун ку і ў на шай кра і не.

Сён ня спе цы я ліс ты пра цу юць 

над ука ра нен нем дэ па зіт най (за-

ло га вай) сіс тэ мы абы хо джан ня са 

спа жы вец кай упа коў кай, па этап-

ным зні жэн нем вы ка ры стан ня по-

лі эты ле на вай упа коў кі і за мя шчэн-

нем яе эка ла гіч на бяс печ най. Ідуць 

пе ра мо вы на конт маг чы мас ці ўвя-

дзен ня поў най за ба ро ны на вы-

ка ры стан не ўпа коў кі, якая не пе-

ра пра цоў ва ец ца, у рам ках ЕА ЭС. 

Раз гля да ец ца пы тан не ўвя дзен ня 

аб ме жа ван ня ці за ба ро ны вы ка ры-

стан ня ад на ра зо ва га плас ты ка ва-

га по су ду ў аб' ек тах гра мад ска га 

хар ча ван ня.

Па сло вах Аляк санд ра Кор бу та, 

не аб ход на пры няць і да дат ко выя 

ме ры, якія да па мо гуць змен шыць 

коль касць ад хо даў і іх уз дзе ян не 

на на ва кол ле. На прык лад, ап ты-

мі за ваць па тра ба ван ні да ўпа коў кі, 

аба вя заць вы твор цаў асоб ных ві-

даў не пра дук то вых та ва раў пад час 

іх вы твор час ці вы ка рыс тоў ваць 

толь кі дру гас ную сы ра ві ну.

— Не аб ход на ўста наў лі ваць 

прэ фе рэн цыі на за куп ку пра дук-

цыі, вы раб ле най з вы ка ры стан нем 

дру гас най сы ра ві ны («зя лё ныя 

за куп кі»), уво дзіць эка ла гіч ную 

мар кі роў ку, — ад зна чыў на мес нік 

мі ніст ра.

Рэа лі за цыя гэ тых мер мо жа 

ажыц цяў ляц ца пры да па мо зе На-

цы я наль най стра тэ гіі ўстой лі ва га 

раз віц ця кра і ны на пе ры яд да 2035 

го да; Пра гра мы са цы яль на-эка на-

міч на га раз віц ця на 2021—2025 га-

ды, дзяр жаў ных і га лі но вых пра-

грам, рэ гі я наль ных пла наў раз віц-

ця, пя ці га до ва га На цы я наль на га 

пла на дзе ян няў па раз віц ці «зя-

лё най» эка но мі кі да 2025 го да і 

ін шых да ку мен таў.

Вель мі важ на так са ма, на дум ку 

Аляк санд ра Кор бу та, ак ты ві за ваць 

ін фар ма цый ную ра бо ту з на сель-

ніц твам з мэ тай сты му ля ван ня на-

быц ця больш эка ла гіч на бяс печ най 

пра дук цыі, та ва раў шмат ра зо ва га 

вы ка ры стан ня (тор баў з тка ні ны 

для па хо даў у кра му, аку му ля та раў 

за мест ба та рэ ек і г. д.).

1 СУ ПРАЦЬ 99
Вель мі па ка заль ны во пыт у 

воб лас ці абы хо джан ня з ад хо да мі 

ў Шве цыі — асноў най стра тэ гі яй у 

гэ тым кі рун ку з'яў ля ец ца пра ду хі-

лен не і мі ні мі за цыя вы ка ры стан ня 

ад хо даў, мак сі маль нае ўцяг ван не 

ма тэ ры я лаў, што ўтрым лі ва юц ца ў 

ад хо дах, у дру гас ны аба рот. Сён ня 

ў гэ тай кра і не пе ра пра цоў ва ец ца і 

вы ка рыс тоў ва ец ца больш за 99 % 

ад хо даў, і толь кі менш за 1 % ідзе 

на за ха ван не.

У гэ тай сфе ры Шве цыя рэа лі за-

ва ла шэ раг мер: ства рэн не сіс тэ-

мы абы хо джан ня з ка му наль ны мі 

ад хо да мі; увя дзен не прын цы пу 

па шы ра най ад каз нас ці вы твор цы; 

увя дзен не па да тку на за ха ван не 

ад хо даў; за ба ро на за ха ван ня га-

ру чых і ар га ніч ных ад хо даў; уста-

наў лен не На цы я наль ных мэт па 

пе ра пра цоў цы (вы ка ры стан ні) 

хар чо вых ад хо даў.

Так, ка ля 50 % ад хо даў пры мя-

ня ец ца для атры ман ня цеп ла вой 

і элект рыч най энер гіі, ка ля 15 % 

зай мае ар га ніч ны склад нік ад хо-

даў, з яко га атрым лі ва юць кам пост 

і бія газ, ка ля 35 % ад хо даў вы ка-

рыс тоў ва ец ца ў якас ці ДМР.

У Шве цыі ня ма да дат ко вых 

стан цый па сар та ван ні ад хо даў, 

вы ман не ДМР з ка му наль ных ад-

хо даў пра во дзіц ца на сель ніц твам. 

Там ак тыў на сты му лю ец ца раз віц-

цё сек та ра па слуг па ра мон це бы-

та вой тэх ні кі, адзен ня і ін шых, каб 

пра цяг нуць тэр мін іх служ бы. Асаб-

лі вую ўва гу ўдзя ля юць пы тан ням 

уцяг ван ня гра ма дзян і вы твор цаў 

та ва раў у ра шэн не экалагічных 

праблем.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

— Рас ка жы це, ка лі 

лас ка, пра бе ла рус ка-

ўкра ін скую ка мі сію па 

ка ар ды на цыі пы тан няў 

ахо вы і ўстой лі ва га вы-

ка ры стан ня транс гра ніч-

ных пры ро да ахоў ных тэ-

ры то рый. Яна збі ра ец ца 

ад вы пад ку да вы пад ку 

ці з'яў ля ец ца па ста ян на 

дзе ю чай?

— Ка мі сія пра цуе дру-

гі год за пар, па ра лель на з 

Фо ру мам рэ гі ё наў Бе ла ру сі 

і Укра і ны, ад ным са склад-

ні каў яко га з'яў ля ец ца эка-

ла гіч ны фо рум. У мі ну лым 

го дзе па ся джэн не ка мі сіі і 

эка ла гіч ны фо рум пра во-

дзі лі ся ў Го ме лі, а сё ле та 

ка мі сія збі ра ла ся ў Кі е ве, 

а эка ла гіч ны фо рум быў у 

Жы то мі ры.

Па ся джэн не ка мі сіі пра хо-

дзіць адзін раз, а пад рых тоў-

ка да яго вя дзец ца на пра-

ця гу ўся го го да ў ра бо чым 

па рад ку. Сё ле та дэ ле га цыі 

Бе ла ру сі і Укра і ны ўзна ча лі-

лі кі раў ні кі пры ро да ахоў ных 

ве дам стваў.

— Якія най больш важ ныя 

пы тан ні аб мяр коў ва лі ся?

— Перш за ўсё, пра ве-

дзе ная сур' ёз ная ра бо та, 

якая да ты чыц ца кі ра ван ня 

транс гра ніч най Рам сар скай 

тэ ры то ры яй «Аль ман скія ба-

ло ты — тар фя ны ма сіў Пе-

ра бро ды». У ад па вед нас ці з 

па тра ба ван ня мі Рам сар скай 

Кан вен цыі аб вод на-ба лот-

ных угод дзях, не аб ход на 

дзей ні чаць па адзі ным пла-

не кі ра ван ня, а шля хі яго 

рэа лі за цыі кож ная кра і на 

вы пра цоў вае на на цы я наль-

ным уз роў ні, але ў цес най 

транс гра ніч най ка ар ды на-

цыі. Бы ла так са ма ўне се на 

пра па но ва аб ства рэн ні ра-

бо чай гру пы для пра вя дзен-

ня пад рых тоў чай ра бо ты па 

ства рэн ні Ка ар ды на цый на га 

са ве та гэ тай транс гра ніч най 

тэ ры то рыі з пры цяг нен нем 

усіх за ці каў ле ных ба коў.

— Дзміт рый Ге на дзе віч, 

вам на па ся джэн ні ка мі сіі 

да вя ло ся вы сту паць двой-

чы. Якія тэ мы за кра на лі?

— Ад гру пы да след чы-

каў Ін сты ту та экс пе ры мен-

таль най ба та ні кі прад ста віў 

пра гра му ад наў лен ня па-

ру ша ных тар фя ні каў у рэ-

гі ё не Пры пяц ка га Па лес ся. 

На ту раль на, яна рас пра ца-

ва на для бе ла рус кай част-

кі тэ ры то рыі. Але па коль кі 

пры ро да не пры знае ад мі-

ніст ра цый ных ме жаў, нам 

трэ ба дзей ні чаць ра зам. Мы 

апа вяс ці лі ўкра ін скі бок, што 

бу дзем зай мац ца ад наў лен-

нем двух па ру ша ных тар фя-

ні каў у пры гра ніч най па ла се 

пло шчай ка ля 6000 га. Гэ тыя 

ра бо ты пла ну ец ца пра вес ці 

ў 2020—2021 га дах у рам ках 

пра ек та «Па лес се — дзі кая 

пры ро да без ме жаў: за ха-

ван не ад на го з най буй ней-

шых у Еў ро пе пры род ных 

рэ гі ё наў». У нас ужо рас-

пра ца ва на да рож ная кар та, 

і я спа дзя ю ся, што ўкра ін скія 

ка ле гі са свай го бо ку так са-

ма пра вя дуць комп лекс не-

аб ход ных ра бот. У ін шым 

вы пад ку на шы на ма ган ні 

пой дуць да рэм на.

Тэ ма май го дру го га вы-

ступ лен ня — ана ліз гіс то рыі 

па жа раў з 1985 да 2018 го да 

на транс гра ніч ных пры ро да-

ахоў ных тэ ры то ры ях «Аль-

ман скія ба ло ты — тар фя ны 

ма сіў Пе ра бро ды». Час цей 

за ўсё іх пры чы на — не-

асця рож нае абы хо джан не 

з аг нём ча ла ве ка. Ме на ві-

та ў се зон збо ру жу ра він 

па вя ліч ва ец ца коль касць 

па жа раў на на шым ба ку, 

на ўкра ін скім фак тар ры зы-

кі — ста ра це лі, якія зай ма-

юц ца не ле галь най зда бы чай 

бурш ты ну. На мой по гляд, 

не аб ход на ства рыць адзі ную 

сіс тэ му аб вест кі; зай мац ца 

ін фар ма ван нем на сель ніц-

тва, доб ра ўпа рад ка ван нем 

ста я нак збор шчы каў жу-

ра він і лік ві да ваць не санк-

цы я на ва ныя ста ян кі. Трэ ба 

звяр нуць ува гу на ма тэ ры-

яль на-тэх ніч нае асна шчэн-

не ле са гас па дар чых уста ноў 

абедз вюх кра ін і су праць па-

жар нае аб ста ля ван не. На 

сён ня, на прык лад, у рам ках 

пра ек та між на род най на ву-

ко ва-тэх ніч най да па мо гі для 

Ро вен ска га за па вед ні ка ва 

Укра і не і для на ша га ДЛГУ 

«Па лес кі ляс гас» бы ла за-

куп ле на сіс тэ ма вы яў лен ня 

па жа раў, якая да зва ляе цал-

кам кант ра ля ваць уз га ран ні 

на пра ект най тэ ры то рыі. Ка-

ме ры фік су юць па жа ры ва 

ўсіх цэнт рах уз га ран ня і на 

пры лег лых тэ ры то ры ях. Пры 

на яў нас ці сму гі ка ме ра за-

бяс пе чыць вы яў лен не па жа-

раў на ад лег лас ці да 15 км, 

а пры яс ным на двор'і — да 

40 км. Гэ та спры яе хут ка му 

рэ ага ван ню на па жа ры, на-

ша ж га лоў ная мэ та — пра-

ду хі ліць іх, та му бы лі агу ча-

ныя пра па но вы па праг на за-

ван ні па жа ра не бяс пе кі.

— Ці пры ма лі ўдзел у 

ра бо це ка мі сіі чле ны эка-

ла гіч ных гра мад скіх аб' яд-

нан няў?

— Так, і вель мі ак тыў на. 

Больш за тое, на мінулым 

тыд ні ад бы ло ся па ся джэн-

не ра бо чай гру пы пра ек та 

«Па лес се — дзі кая пры ро да 

без ме жаў: за ха ван не ад на-

го з най буй ней шых у Еў ро пе 

пры род ных рэ гі ё наў». Та кім 

чы нам мы ўжо пры сту пі лі да 

рэа лі за цыі ра шэн няў, пры-

ня тых на па ся джэн ні бе ла-

рус ка-ўкра ін скай ка мі сіі.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Дзміт рый ГРУ МО:

Чыс ты светЧыс ты свет

За хоў ваць ці пра ду хі ляць?

 Прос тая мо ва
Анд рэй ХУ ДЫК, мі ністр пры род ных 

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

— Па ся джэн не на шай су мес най ка мі-
сіі — гэ та пля цоў ка для кан струк тыў на-
га дыя ло гу, на якой двум ба кам да ец ца 
маг чы масць аб мер ка ваць шэ раг важ ных 

праб лем і су мес ны мі на ма ган ня мі да сяг нуць уза е ма пры-
маль ных ра шэн няў, на кі ра ва ных на збе ра жэн не пры род-
ных эка сіс тэм, перш за ўсё Па лес ка га рэ гі ё на.

У сі лу та го, што ў све це ін тэн сіў на транс фар му юц ца 
пры род ныя эка ла гіч ныя сіс тэ мы і зні ка юць ві ды жы вых 
ар га ніз маў, на ша су мес ная ра бо та ў рам ках ка мі сіі з'яў-
ля ец ца ўнёс кам у гла баль ны пра цэс ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя, яе пос пех за ле жыць ад на ма ган няў кож най 
кра і ны па асоб ку і ўзгод не нас ці су мес ных дзе ян няў.

Вы каз ваю ўдзяч насць ура ду Укра і ны, Мі ніс тэр ству 
энер ге ты кі і аба ро ны на ва коль на га ася род дзя Укра і ны за 
пры ня тыя кро кі па ра шэн ні пы тан няў ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя, за бес пя чэн ня эка ла гіч най бяс пе кі ў су меж ным 
з Бе ла рус сю рэ гі ё не, а так са ма ўма ца ван ню су пра цоў ніц-
тва на шых дзяр жаў.

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

«Пры ро да не пры знае ад мі ніст ра цый ных ме жаў»
Бе ла рус ка-ўкра ін ская ка мі сія па ка ар ды на цыі пы тан няў ахо вы і ўстой лі ва га вы ка ры стан ня 

транс гра ніч ных пры ро да ахоў ных тэ ры то рый пры ня ла план ра бо ты на год
На мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це 

Ін сты ту та экс пе ры мен таль най ба та ні кі імя 

В. Ф. Куп рэ ві ча НАН Бе ла ру сі кан ды дат бія ла гіч ных 

на вук Дзміт рый ГРУ МО рас ка заў пра пла ны 

бе ла рус кіх і ўкра ін скіх эко ла гаў па за ха ван ні 

і раз віц ці ўні каль най пры ро ды на транс гра ніч ных 

тэ ры то ры ях.

Як змен шыць 
шкод ны ўплыў ад хо даў 

на на ва коль нае ася род дзе

У Шве цыі асноў ны ак цэнт 
зроб ле ны на ар га ні за цыю 

асоб на га збо ру ад хо даў на сель ніц твам.


