
КАРАНІ І КРОНЫ8 3 чэрвеня 2020 г.

Улас ныя рэ сур сы — 
ас но ва раз віц ця

— Анд рэй Паў ла віч, на па ся-

джэн ні вы ні ко вай ка ле гіі мі ніс-

тэр ства вы ка за лі пра не аб ход-

насць па вы шэн ня вы ка ры стан ня 

ўлас най мі не раль най сы ра ві ны. 

Ча му гэ ты кі ру нак важ на раз ві-

ваць?

— Устой лі вае раз віц цё эка-

но мі кі Бе ла ру сі не маг чы ма без 

зба лан са ва на га вы ка ры стан ня і 

ўзнаў лен ня мі не раль на-сы ра він-

ных рэ сур саў. Пры гэ тым важ на 

змян шаць за леж насць ад ім пар ту 

мі не раль най сы ра ві ны і па вы шаць 

экс парт ны па тэн цы ял улас ных рэ-

сур саў. Гэ та ў тым лі ку да па ма гае 

раз ві ваць рэ гі ё ны, па вя ліч ваць 

уз ро вень і якасць жыц ця на сель-

ніц тва.

На тэ ры то рыі на шай кра і ны 

скан цэнт ра ва ны ве лі зар ныя за па-

сы ка лій ных і ка мен най со ляў, да-

ла мі ту, ме лу і мер гель на-ме ла вых 

па род, сы ра ві ны для вы твор час ці 

буд ма тэ ры я лаў, тор фу, са пра пе-

ляў, прэс ных і мі не раль ных пад-

зем ных вод і ін шых. За апош нія 

тры га ды ў ра бо ту пе ра да дзе на 

ка ля ста но вых ра до ві шчаў ка рыс-

ных вы кап няў: наф ты, наф та ва га 

спа да рож на га га зу, пяс ча на-жві-

ро ва-ва лун на га ма тэ ры я лу і пяс ку, 

тор фу, са пра пе лю, трэ пе лу. На ба-

зе ра до ві шчаў рэа лі зу юц ца ін вес-

ты цый ныя пра ек ты на су му ка ля 

3,5 міль яр да до ла раў ЗША.

Але, 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 роз ных ві даў, 

не ўсе ра до ві шчы сён ня за па тра-

ба ва ны ў не ка то рых га лі нах. Не 

цал кам вы ка рыс тоў ва юц ца за па-

сы ка лій ных і ка мен най со ляў, да-

ла мі ту, ме лу і мер гель на-ме ла вых 

па род, шкля ных і сі лі кат ных пяс-

коў, бу даў ні ча га ка ме ню, глі ніс-

тай сы ра ві ны, тор фу, са пра пе лю, 

прэс ных і мі не раль ных пад зем ных 

вод. Праз гэ та кра і на не да атрым-

 лі вае срод кі: пла ціц ца менш па да т-

ку за зда бы чу пры род ных рэ сур-

 саў; менш вяр та ец ца бюд жэт ных 

срод каў, укла дзе ных дзяр жа вай 

у раз вед ку гэ тых ра до ві шчаў; не 

ска ра ча ец ца ім парт ка рыс ных вы-

кап няў, якія раз ве да ны, але па-

куль не рас пра цоў ва юц ца ў на-

шай кра і не.

Та му роз ным ве дам ствам і 

ор га нам ула ды важ на су мес на 

пра ца ваць над мак сі маль ным 

уцяг ван нем у гас па дар чы аба рот 

раз ве да ных ка рыс ных вы кап няў, у 

тым лі ку пры цяг ваць ін вес та раў.

— На ву лі цах Мін ска і ін шых 

га ра доў з'я ві лі ся элект ро бу сы, 

раз ві ва ец ца і пра кат ве ла сі пе-

даў, са ма ка таў. Вы бі ра ю чы та кі 

транс парт, бе ла ру сы да па ма га-

юць ска ра ціць шкод ныя вы кі ды 

ў па вет ра. Якія яшчэ ме ры па-

він ны пры мац ца па зні жэн ні 

за брудж ван ня «лёг кіх» на шых 

на се ле ных пунк таў?

— Так, са праў ды, ства рэн не 

«зя лё ных» транс парт ных сіс тэм 

да зва ляе змян шаць вы кі ды за-

брудж валь ных рэ чы ваў і пар ні ко-

вых га заў, па шы раць вы ка ры стан-

не но вых ві даў па лі ва.

Рэа лі за цыя пры ня тай у 2013 го-

дзе Стра тэ гіі па зні жэн ні шкод на-

га ўздзе ян ня транс пар ту на ат ма-

с фер нае па вет ра Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь да 2020 го да да зво лі ла ска ра-

ціць до лю вы кі даў з 68 % у 2013 го-

дзе да 63 % у 2019-м.

У на шай кра і не ак тыў на раз-

ві ва ец ца па са жыр скі элект ра-

транс парт: элект ро бу сы, тра лей-

бу сы, трам ваі і элект ра цяг ні кі. 

Ця пер у кра і не за рэ гіст ра ва на 

ка ля 360 элект ра ма бі ляў, больш 

за 80 элект ро бу саў і звыш 250 за-

рад ных стан цый. Раз віц цё элект ра-

 транс пар ту ста но віц ца на цы я наль-

ным пры яры тэ там.

У 2019 го дзе су мар ны вы кід 

за брудж валь ных рэ чы ваў у ат ма-

с фер нае па вет ра ў па раў на нні з 

2016 го дам змен шыў ся на 1,1 %. 

Пры гэ тым асноў нае зні жэн не 

вы кі даў да сяг ну та за кошт іх ска-

ра чэн ня ме на ві та ад ма біль ных 

кры ніц.

Вель мі важ на так са ма па вя ліч-

ваць па тэн цы ял вы ка ры стан ня ад-

наў ляль ных кры ніц энер гіі (АКЭ), 

у тым лі ку энер гіі бія га зу, на ту-

раль на га ру ху вод ных па то каў,

бія ма сы, цяп ла зям лі і ін шых. 

У 2019 го дзе вы да дзе ны сер ты фі-

ка ты аб па цвяр джэн ні па хо джан-

ня энер гіі па 11 зноў ство ра ных 

уста ноў ках па вы ка ры стан ні АКЭ 

агуль най су мар най ма гут нас цю 

83,101 МВт. Уве дзе ны ў экс плу а -

та цыю тры вет ра э нер ге тыч ныя 

ўста ноў кі су мар най ма гут нас цю 

7,75 МВт.

З лі пе ня 2019-га да сту дзе ня 

2020 го да Мінп ры ро ды за бяс пе-

чы ла 40 гор ных ад во даў для вы-

ка ры стан ня пет ра геа тэр ма льных 

рэ сур саў у мэ тах цеп ла за бес пя-

чэн ня ганд лё вых аб' ек таў і АЗС. 

Та кі кі ру нак не аб ход на раз ві ваць, 

бо гэ ты від энер гіі эка ла гіч на чыс-

ты і без ад ход ны.

Перс пек тыў ны на пра мак так са-

ма — рас пра цоў ка пла наў устой лі-

вай га рад ской ма біль нас ці. Гэ тыя 

пла ны ўклю ча юць ме ра пры ем ствы 

па комп лекс ным раз віц ці гра мад-

ска га і ве ла сі пед на га транс пар ту, 

ства рэн ні ў цэнт рах га ра доў тэ ры-

то рый і пра сто раў, дзе пе ра ва га 

ру ху бу дзе ад да дзе на пе ша хо дам, 

і шмат ін ша га. Ця пер Мінп ры ро-

ды су мес на з Пра гра май раз віц ця 

ААН рэа лі зуе пра ект між на род най 

тэх ніч най да па мо гі «Бе ла русь: 

пад трым ка зя лё на га го ра да-

 бу даў ніц тва ў ма лых і ся рэд ніх га-

ра дах Бе ла ру сі», у рам ках яко га 

рас пра цоў ва юц ца пла ны ўстой лі-

 вай га рад ской ма біль нас ці для 

12 га ра доў.

Па ра дак
па чы на ец ца з ма ло га

— З мэ тай сты му ля ван ня на-

вя дзен ня па рад ку на мес цах вы 

пра па ну е це ўка ра ніць рэй тынг 

эка ла гіч на га раз віц ця па рэ гі ё-

нах Бе ла ру сі. Ча му важ на ўклю-

чаць эка ла гіч ны склад нік у ацэн-

ку дзей нас ці рэ гі ё наў?

— Так, гэ тая тэ ма ця пер для 

нас ак ту аль ная. Эка ла гіч ны рэй-

тынг раз віц ця — не толь кі на вя-

дзен не па рад ку на зям лі, а хут чэй 

комп лекс ны па ды ход, пры якім 

бу дзе пра во дзіц ца па раў наль ная 

ацэн ка па рэ гі ё нах, га ра дах па 

трох кі рун ках:

— стан на ва коль на га ася род дзя 

(ат мас фер нае па вет ра, вод ныя рэ-

сур сы, ва да, гле ба, бія раз на стай-

насць, ААПТ, до ля зя лё най і вод-

най па верх няў і ін шае),

— дзей насць у рэ гі ё не па ска-

ра чэн ні эка ла гіч най на груз кі: уз-

ро вень ін вес ты цый у ахо ву на ва-

коль на га ася род дзя; га да вое спа-

жы ван не энер гіі; пра цэнт энер гіі, 

якая атрым лі ва ец ца з ад наў ляль-

ных кры ніц энер гіі, цвёр дых ка му-

наль ных ад хо даў; вы ка ры стан не 

гра мад ска га транс пар ту; коль-

 касць ма дэр ні за ва ных прад пры ем-

 стваў, эка ла гіч ных тэх на ло гій;

энер га эфек тыў ны жыл лё вы сек-

тар; коль касць пры ро да ахоў ных 

біз нес-пра ек таў і г. д.;

— дзей насць па па вы шэн ні эка-

ла гіч най куль ту ры: эка ла гіч ная 

аду ка цыя, пад трым ка зда ро ва га 

спо са бу жыц ця, пра цяг ласць ве-

ла сі пед ных марш ру таў, гра мад-

ская пра сто ра для ад па чын ку на 

ад кры тым па вет ры, зя лё ныя зо ны, 

пра цэнт азе ля нен ня, да ступ насць 

эка ла гіч най ін фар ма цыі, якасць 

па слуг у сфе ры пры ро да ка ры-

стан ня; коль касць пра ек таў, у якіх 

гра ма дзя не бра лі гра мад скі ўдзел; 

рас пра цоў ка стра тэ гій, пра грам, 

пла наў па вы шэн ня ўстой лі вас ці да 

зме ны клі ма ту.

Ад каз на пы тан не, ча му важ-

на ўклю чаць эка ла гіч ны склад нік 

у ацэн ку дзей нас ці рэ гі ё наў, дае 

са мо вы зна чэн не ўстой лі ва га раз-

віц ця. Яго ба зай з'яў ля ец ца гар-

ма ніч нае спа лу чэн не пры яры тэ таў 

тры я ды: эка но мі ка, пры ро да, гра-

мад ства.

У 2020 го дзе пра во дзіц ца на-

ву ко ва-да след чая ра бо та «Рас-

пра цоў ка эка ла гіч на га рэй тын га 

раз віц ця рэ гі ё наў Бе ла ру сі і ме-

та да ло гіі яго фар мі ра ван ня». Мы 

пла ну ем узяць най леп шае з між-

на род на га до све ду і адап та ваць 

да ўмоў на шай кра і ны.

— Хто больш да пус кае пра ва-

па ру шэн няў у пры ро да ахоў най 

сфе ры — гра ма дзя не ці юры-

дыч ныя асо бы? На коль кі ў цэ-

лым эфек тыў ная кант роль ная 

дзей насць Мінп ры ро ды?

— Кант роль ная дзей насць Мін-

п ры ро ды на кі ра ва на ў пер шую чар гу

на пра ду хі лен не, а за тым ужо вы-

яў лен не і стры ман не па ру шэн няў 

пры ро да ахоў на га за ка на даў ства. 

Та му ін спек та ры ахо вы пры ро ды 

ў сва ёй ра бо це ро бяць ак цэнт на 

ме ры пра фі лак тыч на га і па пе рад-

жаль на га ха рак та ру (ма ні то рын гі, 

ме ра пры ем ствы тэх ніч на га, тэх-

на ла гіч на га, пра ве рач на га ха рак-

та ру, на кі ра ван не рэ ка мен да цый і 

па тра ба ван няў па лік ві да цыі і не-

да пу шчэн ні не да хо паў).

У 2019 го дзе ор га ны Мінп ры ро-

ды пра вя лі больш за 17 ты сяч та-

кіх ме ра пры ем стваў і вы яві лі ка ля 

38 ты сяч па ру шэн няў і не да хо паў 

пры ро да ахоў на га за ка на даў ства. 

Так са ма пад час 335 вы ба рач ных 

пра ве рак суб' ек таў гас па да ран ня 

вы яў ле на больш за дзве ты ся чы 

па ру шэн няў.

Пра тое, хто больш па ру шае, 

свед чыць ста тыс ты ка. У 2019 го-

дзе гэ та бы лі 20 850 юры дыч ных, 

5081 служ бо вая, 1119 фі зіч ных 

асоб.

Па-ра ней ша му най боль шая 

коль касць пра ва па ру шэн няў — 

у га лі не абы хо джан ня з ад хо да мі. 

На прык лад, бы ло вы яў ле на 2,5 ты-

ся чы фак таў за ха ван ня дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў і пры цяг-

ну та да ад каз нас ці 959 ві на ва тых 

асоб.

Што да ты чыц ца на ня сен ня шко-

ды на ва коль на му ася род дзю, то з 

больш чым 900 та кіх фак таў, вы-

яў ле ных ле тась, боль шая част ка 

за фік са ва на ў га лі не ахо вы і вы-

ка ры стан ня аб' ек таў рас лін на га 

све ту (не за кон нае вы да лен не, 

вы клю чэн не, зні шчэн не, па шко-

джан не дрэў ці кус тоў да сту пе ні 

спы нен ня рос ту).

Важ на ра зу мець: ка лі суб' ек ты 

гас па да ран ня бу дуць вы кон ваць 

пры ро да ахоў нае за ка на даў ства, 

пра ду хі ляць шкод ныя на ступ ствы 

сва ёй дзей нас ці на на ва коль нае 

ася род дзе і бе раж лі ва ад но сіц ца 

да пры род ных ба гац цяў, то і эка ла-

гіч нае ста но ві шча ў кра і не так са ма 

бу дзе спры яль нае.

Змя ня ец ца клі мат — 
час мя няц ца са мім

— Тэ ма Су свет на га дня на ва-

коль на га ася род дзя ў 2020 го дзе 

пры све ча на за ха ван ню бія раз-

на стай нас ці. Вы ра шэн нем якіх 

праб лем у гэ тай га лі не сён ня 

зай ма ец ца Мінп ры ро ды?

— Каб эфек тыў на ахоў ваць 

бія ла гіч ную і ланд шафт ную раз-

на стай насць, у на шай кра і не ство-

ра на і дзей ні чае сіс тэ ма асаб лі ва 

ахоў ных пры род ных тэ ры то рый 

(ААПТ). У ме жах ААПТ жы ве ка ля 

80 % ві даў рэд кіх і тых, што зна-

хо дзяц ца пад па гро зай знік нен ня, 

дзі ка рос лых рас лін і ка ля 90 % ві-

даў дзі кіх жы вёл.

На 1 сту дзе ня 2020 го да ў кра і-

не функ цы я нуе 1297 ААПТ на пло-
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«Не аб ход на ма бі лі за цыя 
ўсіх уз роў няў ула ды, гра мад ства 
і біз не су для су мес ных дзе ян няў 

па ахо ве пры ро ды»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ад та го, на коль кі бе раж лі ва лю дзі ста вяц ца да пры ро ды, за ле-

 жыць якасць іх жыц ця, зда роўе і на ват даб ра быт. Не вы пад ко ва 

ў шэ раг склад ні каў Кан цэп цыі на цы я наль най бяс пе кі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь уклю ча на пад тры ман не эка ла гіч най бяс пе кі — ста ну 

аба ро не нас ці на ва коль на га ася род дзя, жыц ця і зда роўя гра ма-

дзян ад роз ных па гроз, якія ідуць як ад пры ро ды, так і ад са мо га 

ча ла ве ка.

За апош нія га ды ў Беларусі змен шыў ся не га тыў ны ўплыў 

гас па дар чай дзей нас ці на цэ лас насць эка ла гіч ных сіс тэм, па леп-

шы ла ся эка ла гіч ная сі ту а цыя ў кра і не, эка но мі ка па ча ла пе ра-

хо дзіць на «зя лё ныя» рэй кі. Але па-ра ней ша му ў сфе ры ахо вы 

пры ро ды за ста ец ца шмат пы тан няў, вы ра шыць якія не маг чы ма 

без уза е ма дзе ян ня ор га наў ула ды, ін сты ту таў гра ма дзян скай 

су поль нас ці, дзе ла вых ко лаў.
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