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Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур-

саў і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя пры пад трым цы Еў ра пей ска га 

са ю за пры сту пае да стра тэ гіч най 

эка ла гіч най ацэн кі (СЭА) пра ек та 

«Вод ная стра тэ гія — 2030»

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе Мінпры ро-

ды, ацэн ку пра ек та «Стра тэ гія кі ра ван ня 

вод ны мі рэ сур са мі ва ўмо вах зме ны клі-

ма ту на пе ры яд да 2030 го да», ці «Вод ная 

стра тэ гія — 2030» бу дзе пра во дзіць спе-

цы яль на ство ра ная гру па на цы я наль ных 

экс пер таў, у склад якой увай шлі во пыт-

ныя спе цы я ліс ты ў га лі не кі ра ван ня вод-

ны мі рэ сур са мі, ахо вы зда роўя, геа ло гіі, 

гід ра геа ло гіі, ланд шаф таў і зем ле ка ры-

стан ня, бія раз на стай нас ці, якас ці па вет-

ра і зме ны клі ма ту, са цы яль на-эка на міч-

ных пы тан няў.

У лі пе ні 2019 го да гру па па ча ла вы-

зна чэн не сфе ры ахо пу СЭА, у тым лі ку 

апі сан не клю ча вых пы тан няў у сфе ры 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя і зда-

роўя на сель ніц тва, якія за кра на юц ца 

пра ек там «Вод ная стра тэ гія — 2030», 

а так са ма ана ліз па тэн цый на маг чы мых 

транс гра ніч ных уз дзе ян няў. На на ступ-

ных эта пах экс пер ты пра вя дуць стра тэ-

гіч ны мэ та вы ана ліз, пра вер ку маг чы мых 

на ступ стваў, раз гле дзяць аль тэр на ты вы і 

рас пра цу юць рэ ка мен-

да цыі, на кі ра ва ныя на 

пра ду хі лен не і мі ні мі-

за цыю маг чы мых ад-

моў ных на ступ стваў 

рэа лі за цыі стра тэ гіі. 

Пад рых тоў ка эка ла гіч-

на га дак ла да па СЭА, 

а так са ма кан чат ко вай 

вер сіі «Вод най стра тэ-

гіі — 2030» з улі кам 

рэ ка мен да цый СЭА 

за пла на ва на на па ча-

так 2020 го да.

Тэх ніч ную і ар га ні-

за цый ную да па мо гу 

Бе ла ру сі ў рэа лі за цыі 

пі лот на га пра ек та аказ вае ЕЭК ААН 

пры фі нан са ван ні Еў ра пей ска га са ю за 

ў рам ках пра гра мы «Вод ная іні цы я ты ва 

Еў ра пей ска га са ю за Плюс». За меж ныя 

ка ле гі ака жуць бе ла рус кім спе цы я ліс-

там ме та дыч ную да па мо гу, пра вя дуць 

шэ раг се мі на раў і трэ нін гаў па прак тыч-

ным пры мя нен ні стра тэ гіч най эка ла гіч-

най ацэнкі.

— Мы на кі роў ва ем знач ную коль касць 

фі нан са вых і ча ла ве чых рэ сур саў на 

ства рэн не, удас ка на лен не і вы ка ры стан-

не пры ро да ахоў на га за ка на даў ства, — 

ад зна чы ла на чаль нік ад дзе ла між на-

род на га су пра цоў ніц тва Мінп ры ро ды 

Ла ры са ЛУ КІНА. — За да чы, якія пе рад 

на мі ста яць, но сяць гла баль ны ха рак тар, 

та му між на род ны і еў ра пей скі во пыт ра-

шэн ня агуль ных праб лем для нас вель мі 

важ ны.

Адзін з ча ка ных вы ні каў су мес на га 

пі лот на га пра ек та — пад рых тоў ка спра-

ва зда чы аб ад па вед нас цях і ад роз нен нях 

па тра ба ван няў на цы я наль на га за ка на-

даў ства па СЭА і па ла жэн няў Пра та ко ла 

па СЭА. Гэ тая ацэн ка ў бу ду чым мо жа 

стаць да дат ко вай кры ні цай ін фар ма цыі 

пры раз гля дзе пы тан ня аб маг чы мым 

да лу чэн ні на шай кра і ны да Пра та ко ла 

па СЭА.

На стас ся АЛЯК СЕ Е ВА.

Як спы ніць за ха ван не 

дру гас ных рэ сур саў на 

па лі го нах і якас на ар га ні-

за ваць збор смец ця — гэ-

тыя і ін шыя пы тан ні раз-

гле дзе лі ўдзель ні кі ка ле гіі 

Мі ніс тэр ства пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя.

На пра ця гу апош ніх двух 

га доў пы тан ні экс плу а та цыі 

аб' ек таў за ха ван ня цвёр дых 

ка му наль ных ад хо даў (ЦКА) і 

не да пу шчэн не за ха ван ня на іх 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-

сур саў (ДМР) зна хо дзяц ца ў 

зо не асаб лі вай ува гі Мінпры-

ро ды і яго тэ ры та ры яль ных 

ор га наў.

На чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня рэ гу ля ван ня абы-

хо джан ня з ад хо да мі, бія ла-

гіч най і ланд шафт най раз на-

стай нас ці Воль га САЗО НА ВА 

рас ка за ла, што ў пер шым паў-

год дзі 2019 го да Мінп ры ро ды 

пра ве дзе на больш за 4000 аб-

сле да ван няў аб' ек таў за ха-

ван ня ЦКА. Бы ло вы яў ле на 

1252 фак ты за ха ван ня ДМР, да 

ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 

пры цяг ну та 499 ві на ва тых асоб 

(на 35 % больш, чым у ана ла-

гіч ны пе ры яд 2018 го да), скла-

дзе на 94 прад пі сан ні (амаль у 

тры ра зы больш, чым ле тась), 

вы да дзе на 387 рэ ка мен да цый, 

на кі ра ва на 625 ін фар ма цый-

ных ліс тоў аб уста ра нен ні вы-

яў ле ных па ру шэн няў. Агуль ная 

су ма на кла дзе ных штра фаў за 

за ха ван не ДМР скла ла больш 

за 161 тысячу руб лёў. Гэ тая 

су ма больш чым у два ра зы 

пе ра вы шае су му штра фаў, 

на кла дзе ных у 2018 го дзе за 

ана ла гіч ны пе ры яд.

Як ад зна чы лі ўдзель ні кі ка-

ле гіі, ар га ні за цыя збо ру ад хо даў 

і раз дзя лен ня іх па ві дах ка ля 

кры ні цы ўтва рэн ня, а так са ма 

не да пу шчэн не за ха ван ня змя-

ша ных ЦКА без іх сар та ван ня 

на сён няшні дзень — га лоў ныя 

ме ха ніз мы ў іс ну ю чай інф ра-

струк ту ры сіс тэ мы збо ру, на-

рых тоў кі, вы ва зу і раз мя шчэн ня 

ка му наль ных ад хо даў. Але пас-

ля ўка ра нен ня но вых ме та даў 

абы хо джан ня з ЦКА, та кіх як 

энер ге тыч нае вы ка ры стан не, 

а так са ма вы ка ры стан не ар га-

ніч на га склад ні ка, ар га ні за цыя 

па асоб на га збо ру ад хо даў мо-

жа быць пе ра гле джа на.

Для ўдас ка на лен ня дзе ю ча-

га за ка на даў ства Мінп ры ро ды 

ўне се ны шэ раг змен у За кон 

«Аб абы хо джан ні з ад хо да мі». 

Яны пра ду гледж ва юць пе ра да-

чу паў на моц тваў Мінпры ро ды 

су мес на з Мі ніс тэр ствам жыл-

лё ва-ка му наль най гас па дар кі 

на за цвяр джэн не тэх ніч на га 

ко дэк са ўста ноў ле най прак ты кі 

абы хо джан ня з ка му наль ны мі 

ад хо да мі; уклю чэн не ў схе мы 

абы хо джан ня з ЦКА па рад ку 

абы хо джан ня з ад хо да мі, што 

ўтва ра юц ца на тэ ры то рыі спа-

жы вец кіх ка апе ра ты ваў і са-

да вод чых та ва рыст ваў. Гэ тыя 

і ін шыя зме ны ўсту па юць у сі лу 

з 9 снеж ня 2019 го да.

Мі ністр пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК 

пад крэс ліў, што не аб ход на 

пры маць кар ды наль ныя ме ры 

па ства рэн ні для на сель ніц тва 

ўмоў для ар га ні за цыі па асоб-

на га збо ру ад хо даў, у тым 

лі ку па ві дах дру гас ных ма тэ-

ры яль ных рэ сур саў, вы клю-

чыў шы за ха ван не апош ніх на 

па лі го нах; пры няць вы чар паль-

ныя ме ры па рэа лі за цыі ме ра-

пры ем стваў, пра ду гле джа ных 

На цы я наль най стра тэ гі яй па 

абы хо джан ні з цвёр ды мі ка-

му наль ны мі ад хо да мі і дру гас-

ны мі ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь да 2035 

го да, а так са ма па вы ка нан ні 

да ру чэн няў Прэ зі дэн та па пы-

тан нях вы ман ня дру гас ных ма-

тэ ры яль ных рэ сур саў з ка му-

наль ных ад хо даў і іх уцяг ван ня 

ў гас па дар чы аба рот.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

ДВА СТА ГОД ДЗІ 
НА ЗІ РАН НЯЎ

Пер шыя ін стру мен таль-

ныя гід ра ме тэа ра ла гіч ныя 

на зі ран ні за зме най ме-

тэа ра ла гіч ных пра цэ саў на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі па ча-

лі ся яшчэ ў пер шай па ло-

ве ХІХ ста год дзя. Ад ным з 

пер шых га ра доў, дзе яны 

бы лі ар га ні за ва ны, стаў Ма-

гі лёў — у 1808 го дзе. За-

тым та кія пунк ты з'я ві лі ся 

ў Ві цеб ску (1810), Брэс це 

(1834), Баб руй ску (1836), 

Гор ках (1841) і Мін ску (1846). 

На зі ран ні не бы лі па ста ян-

ны мі — яны пе ра ры ва лі ся, 

по тым ад наў ля лі ся.

1 лі пе ня 1924 го да пры 

На род ным ка мі са ры я це 

зем ля роб ства бы ло ство ра-

на ме тэа ра ла гіч нае бю ро. 

Гэ ты дзень лі чыц ца да тай 

утва рэн ня Гід ра ме тэа ра ла-

гіч най служ бы Бе ла ру сі. Да 

ся рэ дзі ны 1941 го да ў БССР 

дзей ні ча ла вя лі кая гід ра ме-

тэа ра ла гіч ная сет ка. На тэ-

ры то рыі кра і ны зна хо дзі ла-

ся 464 пунк ты на зі ран няў і 

стан цыі.

У га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны бы ло стра ча на ка ля 

300 пра цаў ні коў гід ра ме тэа-

служ бы; звыш 85 % стан цый 

і 90 % па стоў ака за лі ся раз-

бу ра ны мі; каш тоў нае аб ста-

ля ван не і тэх ніч ны ар хіў у 

боль шас ці за гі ну лі ці бы лі 

вы ве зе ны ў Гер ма нію.

Пас ля за кан чэн ня вай ны 

на гля даль ная сет ка ста ла 

ад наў ляц ца і рэ ар га ні за вац-
ца. З'я ві лі ся спе цы я лі за ва-
ныя стан цыі — ба лот ная, 
азёр ная, ляс ная, аг ра- і авія-
ме тэа ра ла гіч ныя і ін шыя.

З 1960-х па ча лі ўка ра-

няц ца ін стру мен таль ныя 

на зі ран ні і аў та ма ты за цыя 

пра цэ су вы твор час ці, збо ру, 

апра цоў кі і рас паў сюдж ван-

ня гід ра ме тэа ін фар ма цыі.

Сён ня дзяр жаў ная сет-

ка гід ра ме тэа на зі ран няў 

уклю чае 176 аб' ек таў. Гэ та 

фі ліялы Бел гід ра ме та, цэнт-

ры па гід ра ме тэа ра ло гіі і 

ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя; авія цый ныя, аг-
ра ме тэа ра ла гіч ныя, гід ра-
ла гіч ныя, ме тэа ра ла гіч ныя, 
ба лот ная стан цыі; стан цыя 
фо на ва га ма ні то рын гу; гід-
ра ла гіч ныя па сты і аў та ном-
ныя пунк ты пры зем ных ме-
тэа на зі ранняў.

ЯК СТАЦЬ 
СІ НОП ТЫ КАМ?

Бу ду чыя гід ра ме тэа ро-

ла гі пра хо дзяць на ву чан не 

ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це. Спе цы я ліс-

ты Бел гід ра ме та чы та юць 

для сту дэн таў лек цыі, пра-

водзяць прак тыч ныя за ня ткі, 

кі ру юць кур са вы мі і дып лом-

ны мі ра бо та мі, удзель ні ча-

юць у рас пра цоў цы і ўзгад-

нен ні на ву чаль ных пла наў, 

пра грам і г. д.

На ба зе Бел гід ра ме та 

сту дэн ты пра хо дзяць на ву-

чаль ную, вы твор чую і пе рад-

дып лом ную прак ты кі. Мно гія 

з іх за тым па чы на юць сваю 

пра фе сій ную дзей насць 

у гід ра ме тэа служ бе кра і-

ны. Сё ле та яе струк тур ныя 

пад раз дзя лен ні па поў няць 

во сем вы пуск ні коў фа куль-

тэ та геа гра фіі і геа ін фар ма-

ты кі БДУ.

Пад час ста жы роў кі ма ла-

дыя спе цы я ліс ты за ма цоў ва-

юц ца за больш да свед ча ны мі 

ка ле га мі і пра цу юць ра зам.

ТЭХ НА ЛО ГІІ 
ДЛЯ ЯКАС НЫХ 
ПРА ГНО ЗАЎ

Каб скла даць пра гно зы 

з вы со кай сту пен ню ве ра-

год нас ці, акра мя пра фе сій-

най пад рых тоў кі сі ноп ты каў, 

не аб ход на вы ка рыс тоў ваць 

но выя тэх на ло гіі, у тым лі-

ку аў та ма ты за ва ныя срод кі 

вы мя рэн няў. Не так даў но на 

43 пунк тах на зі ран няў бы лі 

раз ме шча ны аў та ма тыч ныя 

ме тэа стан цыі, а ле тась ар га-

ні за ва ны тры но выя пунк ты.

У снеж ні 2018 го да ў ра ё-

не ва ен на га га рад ка Уруч ча 

ўве дзе на ў экс плу а та цыю 

ме тэа ра ла гіч ная стан цыя 

«Мінск» — яе аб ста ля ван-

не да зва ляе бес пе ра пын на 

пра во дзіць роз ныя ві ды на зі-

ран няў. Акра мя та го, у ста лі-

цы бы лі так са ма ад ноў ле ны 

аэ ра ла гіч ныя на зі ран ні, якія 

не пра во дзі лі ся з 1998 го да.

Сё ле та пла ну ец ца ар га-

ні за ваць но вы аў та ном ны 

пункт на зі ран няў у Лель чы-

цах і ўста на віць аў та ма ты за-

ва ныя ме тэа ра ла гіч ныя сіс-

тэ мы яшчэ на сямі дзе ю чых 

пунк тах на зі ран няў.

Ле тась на тэ ры то рыі аэ-

ра пор та ў Ві цеб ску з'я віў ся 

до пле раў скі ме тэа ра ла гіч ны 

ра дыё ла ка тар. Ця пер пра во-

дзіц ца тэс ці ра ван не яго аб ста-

ля ван ня. Пла ну ец ца так са ма 

бу даў ніц тва ра дыё ла ка та ра 

і ў аэ ра пор це Грод на. Та кія 

пры ла ды да па мо гуць больш 

эфек тыў на вы яў ляць ку ча ва-

даж джа выя аб ло кі, праг на за-

ваць на валь ні цы, вы зна чаць 

ліў не выя і гра да выя ача гі.

А ШТО ДА ЛЕЙ?
Сіс тэ ма і сет ка ма ні то-

рын гу ат мас фер на га па-

вет ра ця пер пра хо дзіць 

глы бо кую ма дэр ні за цыю. 

Част ко ва гэ ты пра цэс звя-

за ны з рэа лі за цы яй пра ек та 

між на род най тэх ніч най да па-

мо гі «Пад трым ка эфек тыў-

на га ма ні то рын гу вы кі даў у 

ат мас фер нае па вет ра і ра-

ды я цый на га ма ні то рын гу, 

удас ка на лен не кі ра ван ня 

на ва коль ным ася род дзем у 

Бе ла ру сі», част ко ва — гэ та 

ме ра ў ад каз на па ве лі чэн-

не ма гут нас ці пра мыс ло вых 

аб' ек таў з ад па вед ны мі зме-

на мі ві ду і ха рак та ру іх уз-

дзе ян няў на па вет ра.

Дзя ку ю чы ма дэр ні за цыі 

да 2025 го да пла ну ец ца 

ства рыць сіс тэ му, якая да-

зва ляе за да валь няць ін фар-

ма цый ныя за па тра ба ван ні з 

улі кам най леп шых да ступ-

ных ме та даў, тэх на ло гій і 

ла ба ра тор ных прак тык, што 

ўжы ва юц ца ў кра і нах ЕС.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Вар та выя на двор'яВар та выя на двор'я
Як змя ні ла ся гід ра ме тэа ра ла гіч ная служ ба Бе ла ру сі за 95 га доў свай го іс на ван ня

На дзён наеНа дзён нае

Па ды хо ды да ад хо даў

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

«Эк за мен» для стра тэ гіі

Пад час ка ле гіі Мінп ры ро ды.

Ка ман да СЭА.

Адзін з кі рун каў дзей нас ці Бел гід ра ме та — 
ра ды я цый ны ма ні то рынг.

До пле раў скі ме тэа ра ла гіч ны 
ра дыё ла ка тар да па мо жа 

больш эфек тыў на 
праг на за ваць на валь ні цы, 

вы зна чаць ліў не выя 
і гра да выя ача гі.

Фо
та

 пр
эс

-сл
уж

бы
 М
інп

ры
ро
ды

.

Фота прэс-службы Мінпрыроды.


