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— Ра бо та па на вя дзен-
ні па рад ку шмат пла на вая: 
гэ та і азе ля нен не тэ ры-
то рый, і знос са ста рэ лых 
пус ту ю чых да моў, і ўцяг-
ван не вы зва ле ных зя мель 
у гас па дар чы аба рот, і до-
гляд гра ма дзян скіх і во ін-
скіх па ха ван няў, — кажа 
на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня эка ла гіч най 
па лі ты кі, між на род на га 
су пра цоў ніц тва і на ву кі 
Мінп ры ро ды Тац ця на 
КА НАН ЧУК. — З удзе лам 
гра мад скас ці пры вод зяц ца 
ў па ра дак за сме ча ныя ра-
ней тэ ры то рыі, збі ра ец ца 
смец це ў ахоў най зо не рэк 
і азёр, пра вод зяц ца су бот-
ні кі па азе ля нен ні і ін шыя 
ак цыі ў рам ках кам па ніі 
«Доб ра ўпа рад ку ем ма лую 
ра дзі му». Важ ную ро лю ў 
гэ тым пра цэ се ады гры ва-
юць дэ пу та ты мяс цо вых 
Са ве таў — яны не прос та 
ўдзель ні кі, а ра зам з тэ-
ры та ры яль ны мі ор га на-
мі Мінп ры ро ды га лоў ныя 
дзе ю чыя асо бы.

Дзя ку ю чы па ста ян на му 
кан так ту з на сель ніц твам 
праз схо ды, пры ёмы гра-
ма дзян дэ пу та ты ве да юць 
асноў ныя праб ле мы ў сва іх 
рэ гі ё нах і мо гуць па спры-
яць іх вы ра шэн ню. На-
прык лад, за срод кі Са ве таў 
і ор га наў тэ ры та ры яль на га 
са ма кі ра ван ня пра во дзіц-
ца доб ра ўпа рад ка ван-
не два ро вых тэ ры то рый, 
ства ра юц ца спар тыў ныя 
пля цоў кі, мес цы для ад-
па чын ку, да гэ тай ра бо ты 
пры цяг ва юц ца і мяс цо выя 
жы ха ры.

Па сло вах спе цы я ліс-
та, мяс цо вай ула дзе трэ-
ба больш аб мяр коў ваць з 
на сель ніц твам ак ту аль ныя 
праб ле мы, ра зам шу каць 
шля хі іх вы ра шэн ня — ад 
ар га ні за цыі збо ру смец ця 
да рэа лі за цыі мяс цо вых 
іні цы я тыў.

У апош нія га ды знач ная 
ўва га ў кра і не звяр та ец ца 
на раз віц цё эка ла гіч на га 
ту рыз му. Са ве ты дэ пу та таў 
ра зам з ор га на мі тэ ры та-
ры яль на га са ма кі ра ван-
ня ства ра юць іні цы я тыў-
ныя гру пы, бя руць удзел 
у роз ных кон кур сах па 
пры цяг нен ні срод каў між-
на род най тэх ніч най да па-

мо гі. Так, у па ра дак пры во-
дзяцца мяс цо выя кры ні цы 
ці ва да схо ві шчы, а за тым 
гэ тыя аб' ек ты ўклю ча юц ца 
ў эка ла гіч ныя марш ру ты 
ра ё на.

— Ка лі я бы ла дэ пу та-
там На цы я наль на га схо ду 
па Бы хаў скай вы бар чай 
акру зе, бы ла ві да воч цам 
рэа лі за цыі мно гіх па доб-
ных пра ек таў у Бы хаў скім, 
Крас на поль скім, Кас цю-
ко віц кім, Слаў га рад скім 
ра ё нах, — ка жа Тац ця на 
Ка нан чук. — І ця пер на 
асаб лі ва ахоў ных пры род-
ных тэ ры то ры ях, дзе гэ та 
маг чы ма, пра цяг вае ства-
рац ца інф ра струк ту ра. Гэ та 
не толь кі да па ма гае пры-
цяг ваць эка ту рыс таў, але 
спры яе са цы яль на-эка на-
міч на му раз віц цю тэ ры то-
рый.

Схе ма — 
уся му га ла ва

Не па срэд на на мяс цо-
вым уз роў ні вы ра ша ец ца 
і пы тан не абы хо джан ня з 
цвёр ды мі ка му наль ны мі 
ад хо да мі. Так, на пра ця гу 
не каль кіх га доў у кра і не 
вя дзец ца ра бо та па ска-
ра чэн ні коль кас ці аб' ек таў 
за ха ван ня ад хо даў, якія 
не ад па вя да юць су час-

ным па тра ба ван ням бяс-
пе кі. З 2016 го да коль касць 
мі ні-па лі го наў дзя ку ю чы 
іх за крыц цю і рэ куль ты ва-
цыі ска ра ці ла ся ў тры ра-
зы (з 1750 да 556). У экс-
плуа  та цыі так са ма зна хо-
дзіц ца 159 па лі го наў ЦКА. 
Да 2022 го да пла ну ец ца 
за крыць усе мі ні-па лі го ны. 
Іх мес ца зой муць аб' ек ты 
па сар та ван ні і вы ка ры-
стан ні цвёр дых ка му наль-
ных ад хо даў і су час ныя па-
лі го ны для іх за ха ван ня.

Але за крыц цё мі ні-па лі-
го на, на жаль, не заў сё ды 
пра хо дзіць глад ка, у тым 
лі ку для пры ро ды. Доб ра 
ілюст ру юць сі ту а цыю не-
санк цы я на ва ныя звал кі, 
якія ча сам з'яў ля юц ца ў 
мяс цо вых ля сах і хмыз-
ня ках, уз доўж да рог і на 
пры пын ках гра мад ска га 

транс пар ту. Так, за пер шы 
квар тал 2020 го да ў кра і-
не за фік са ва на 5038 фак-
таў раз мя шчэн ня ад хо даў 
па-за санк цы я на ва ны мі 
мес ца мі. Да ад каз нас ці 
пры цяг ну та 138 юры дыч-
ных і 271 фі зіч ных асоб на 
агуль ную су му штра фаў 
135 691 ру бель.

Ка лі ў рэ гі ё не шмат не-
санк цы я на ва ных зва лак — 
зна чыць, дрэн на пра цуе 
схе ма абы хо джан ня з ад-
хо да мі, лі чаць у Мінп ры-
ро ды.

— Мяс цо выя ор га ны 
ўла ды, Са ве ты дэ пу та таў 
су мес на з ор га на мі тэ ры-
та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня па він ны 
свое ча со ва іні цы я ваць 
уня сен не змен у ад па вед-
ныя да ку мен ты, — упэў не на 
Тац ця на Ка нан чук. — Гэ тае 
пы тан не трэ ба аб мяр коў-

ваць з людзь мі на схо дах, 
праз ста рас таў, ста рэй шын 
і ін шых — каб кож ны жы хар 
ве даў, якія зме ны бу дуць 
уно сіц ца; пра ца ваць ра-
зам з ар га ні за цы я мі ЖКГ, 
тэ ры та ры яль ны мі ор га на мі 
Мінп ры ро ды.

Так, яшчэ да за пла на-
ва на га за крыц ця мі ні-па-
лі го на трэ ба вы зна чыць, як 
бу дзе ар га ні за ва ны збор 
смец ця: маг чы ма, вар-
та па ста віць да дат ко выя 
кан тэй не ры, у тым лі ку для 
дру гас ных ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў, ці час цей вы во-
зіць ад хо ды.

— Ка лі ў на се ле ных 
пунк тах схе мы доб ра не 
пра ца ва лі, то ў не ка то рых 
са да вод чых та ва рыст вах 
і га раж ных ка а пе ра ты вах 
з-за ад сут нас ці праў лен-
ня схе мы на ват не рас-
пра цоў ва лі ся. Ад па вед-
на, на леж ным чы нам не 
быў ар га ні за ва ны збор і 
вы ваз ад хо даў, — лі чыць 
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 Мінп ры ро ды 
Воль га СА ЗОНАВА. — 
Дзя ку ю чы зме нам у За кон 

«Аб абы хо джан ні з ад хо-
да мі» ця пер па ра дак абы-
хо джан ня з ад хо да мі, якія 
ўтва ра юц ца ў гэ тых струк-
ту рах, уклю ча ец ца ў схе мы 
абы хо джан ня з ЦКА, што 
рас пра цоў ва юц ца і за-
цвяр джа юц ца мяс цо вы мі 
ор га на мі ўла ды. Па коль кі 
дач ны се зон толь кі па чаў-
ся, эфек тыў насць гэ тых 
змен мы змо жам уба чыць 
у най блі жэй шы час.

Каб вы ра шыць гэ тыя і 
ін шыя праб ле мы, звя за-
ныя з ар га ні за цы яй сіс тэ мы 
збо ру і вы ва зу ка му наль-
ных ад хо даў, Мін жыл кам-
га сам рас пра цоў ва ец ца 
ТКП «Ахо ва на ва коль на га 
ася род дзя і пры ро да ка ры-
стан не. Ад хо ды. Пра ві лы 
абы хо джан ня з ка му наль-
ны мі ад хо да мі». Па сло вах 
Воль гі Са зо на вай, у да ку-
мен це пла ну ец ца за ма ца-
ваць агуль ныя пра ві лы — 
як уво гу ле на конт сіс тэ мы 
абы хо джан ня з ЦКА, так і 
кан крэт ныя па тра ба ван ні 
па коль кас ці кан тэй не раў, 
мар кі роў цы і г. д. Усе яны 
бу дуць аба вяз ко выя да вы-
ка нан ня. Ця пер да ку мент 
да пра цоў ва ец ца з улі кам 
пра вак Мінп ры ро ды.

Гас па дар лі васць 
вы ра туе ад ін ва зій

Рас паў сюдж ван не ін-
ва зій ных рас лін — яшчэ 
ад на праб ле ма, якую не-
маг чы ма вы ра шыць без 
уза е ма дзе ян ня мяс цо вых 
улад, на сель ніц тва і зем-
ле ка рыс таль ні каў.

Што год да 15 кра са ві-
ка мяс цо выя вы ка наў чыя 
і рас па рад чыя ор га ны за-
цвяр джа юць ра ён ныя пла-
ны ме ра пры ем стваў па рэ-
гу ля ван ні рас паў сюдж ван-
ня і коль кас ці ін ва зій ных 

ві даў рас лін. Па пя рэд не 
спе цы я ліс ты вы ву ча юць, 
ці з'я ві лі ся на іх тэ ры то рыі 
но выя мес цы, ацэнь ва-
юць, на коль кі эфек тыў на 
бы лі апра ца ва ны ра ней 
вы яў ле ныя па пу ля цыі. Пры 
гэ тым асноў ныя ме ра пры-
ем ствы па рэ гу ля ван ні рас-
паў сюдж ван ня і коль кас ці 
ін ва зій ных рас лін па він ны 
пра во дзіць ка рыс таль ні кі 
зя мель ных участ каў.

На асаб лі вым кант ро-
лі зна хо дзяц ца па пу ля цыі 
су мні ку ка над ска га і бар-
шчэў ні ку Са сноў ска га.

— З ра ней вы яў ле ны мі 
па пу ля цы я мі атры ма лася 
да сяг нуць пэў ных вы ні-
каў, у тым лі ку з да па-
мо гай шы ро кай хі міч най 
апра цоў кі, — ад зна чы ла 
Воль га Са зо на ва. — З імі 
на пра ця гу двух-трох га доў 
вя дзец ца ра бо та, мно гія з 
іх бы лі лік ві да ва ныя. Але 
за кошт та го, што ў па чат ку 
2019 го да прай шла шы ро-
кая кам па нія па вы яў лен ні 

но вых мес цаў, пло шча, дзе 
за фік са ва ныя ін ва зій ныя 
рас лі ны, знач на ўзрас ла.

Але зні шчэн не ін ва зій ных 
рас лін — толь кі пер шы крок. 
Вель мі важ на пас ля пра вя-
дзен ня ра бот уцяг нуць вы-
зва ле ныя зем лі ў гас па дар чы 
аба рот — за се яць іх роз ны-
мі тра ва су ме ся мі, пра вес ці 
ле са раз вя дзен не ці па чаць 
вы ка рыс тоў ваць у сель скай 
гас па дар цы. У ад ва рот ным 
вы пад ку шкод ныя рас лі ны 
зноў мо гуць з'я віц ца там 
праз ней кі час.

Па сло вах Тац ця ны Ка-
нан чук, акра мя вя лі кіх тэ-
ры то рый, важ на звяр таць 
ува гу і на квет ні кі мяс цо-
вых жы ха роў, ад куль час та 
рас паў сюдж ва юц ца ў пры-
ро ду ін ва зій ныя рас лі ны. 
Мяс цо выя ор га ны ўла ды 
і Са ве ты дэ пу та таў у рам-
ках на вя дзен ня па рад ку на 
зям лі пра вод зяць шы ро кую 
рас тлу ма чаль ную ра бо ту з 
на сель ніц твам, ча му нель га 
вы рошч ваць су мнік і ін шыя 
шкод ныя рас лі ны.

Каб ба раць ба з ін ва зі я-
мі бы ла больш сіс тэм ная, 
у кра і не рас пра цоў ва ец ца 
ТКП «Ахо ва на ва коль на га 
ася род дзя і пры ро да ка-
ры стан не. Рас лін ны свет. 
Па тра ба ван ні да пра вя-
дзен ня ра бот па аб ме жа-
ван ні рас паў сюдж ван ня і 
коль кас ці ін ва зій ных рас-
лін (бар шчэў ні ку Са сноў-
ска га, су мні ку ка над ска га, 
эхі на цыс ці су ло пас це ва га 
і ін шых) роз ны мі ме та-
дамі».

— ТКП бу дзе ўтрым лі-
ваць па тра ба ван ні да пра-
вя дзен ня ра бот па аб ме-
жа ван ні рас паў сюдж ван ня 
і коль кас ці ін ва зій ных рас-
лін, тэх на ло гіі, са мі ме ра-
пры ем ствы па рэ гу ля ван ні 
і пра фі лак ты цы і, га лоў-
нае, — ацэн ку эфек тыў нас-
ці та кіх ме ра пры ем стваў, — 
пад су моў вае Воль га Са зо-
на ва. — Мяр ку ец ца, што 
сё ле та да ку мент бу дзе 
ўве дзе ны ў дзе ян не.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА, 
фота аўтара.

Да 2022 го да 
пла ну ец ца 
за крыць усе 

мі ні-па лі го ны. 
Іх мес ца зой муць 
аб' ек ты па сар та ван ні 
і вы ка ры стан ні 
цвёр дых 
ка му наль ных ад хо даў 
і су час ныя па лі го ны 
для іх за ха ван ня.

За пер шы квар тал 2020 го да тэ ры та ры яль-
ныя ор га ны Мінп ры ро ды вы яві лі 676 па ру шэн няў 
вы ка нан ня схем абы хо джан ня з ка му наль ны-
мі ад хо да мі. Да ад каз нас ці пры цяг ну та 4 юры-
дыч ныя, 6 служ бо вых і 5 фі зіч ных асоб на су му 
3604,5 рубля.

У кра і не на ліч ва ец ца 4615,7 гек та ра зя мель, 
за ня тых бар шчэў ні кам Са сноў ска га. Менш за ўсё 
гэ тай рас лі ны ў Брэсц кай воб лас ці (12,99 гек та-
ра), больш за ўсё — на Ві цеб шчы не (3974,4 гек та-
ра). Мен шыя пло шчы і ін шыя фак та ры да па маг лі 
паўд нё ва-за ход ня му рэ гі ё ну кра і ны і Мін ску пе-
ра вы ка наць пла ны па апра цоў цы гэ тых пло шчаў, 
у ад роз нен не ад паў ноч най част кі кра і ны. Уся го ж, 
па вод ле звес так на ка нец мая, ме ра пры ем ствы па 
рэ гу ля ван ні пра ве дзе ны на тэ ры то рыі 1988,3 гек-
та ра (59,5 % ад пла на).

Тац ця на КА НАН ЧУК, на чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня эка ла гіч най па лі ты кі, між на род на га су пра-
цоў ніц тва і на ву кі Мінп ры ро ды:

— Мяс цо выя вы кан ка мы, дэ пу та ты мяс цо вых Са ве-
таў — важ нае звя но ў пра цэ се ўдас ка на лен ня прырода-
ахоў на га за ка на даў ства. Яны пер шыя су ты ка юц ца з 
не да хо па мі і пра бе ла мі пры прак тыч най рэа лі за цыі 
за ка на даў чых ак таў, та му мо гуць ука заць на іх у сва іх 
што га до вых спра ва зда чах аб за бес пя чэн ні жыц ця дзей-
нас ці на сель ніц тва.

Ме на ві та яны пра вод зяць вя лі кую прак тыч ную ра-
бо ту, у тым лі ку рас тлу ма чаль ную — з на сель ніц твам, 
на ка рысць пры ро дзе і для раз віц ця бе ла рус кіх тэ ры-
то рый.

У Дзень ахо вы на ва коль на га ася род дзя я ха чу па він-
ша ваць з гэ тым свя там усіх, хто звя за ны з рэа лі за цы яй 
эка ла гіч най па лі ты кі кра і ны, і па дзя ка ваць за знач ны 
ўнё сак у спра ву ахо вы пры ро ды.

У 2019—2020 га дах у рэ гі ё нах кра і ны пра ду гле-
джа на ства рэн не аб' ек таў па кам па ста ван ні ар-
га ніч най част кі ЦКА. Гэ та па спры яе вы ра шэн ню 
праб ле мы, ка лі ў кан тэй не ры і, ад па вед на, на па-
лі го ны трап ля юць рас лін ныя ад хо ды, якія мо гуць 
вы ка рыс тоў вац ца ў гас па дар цы.

На 1 сту дзе ня 2020 го да су мнік ка над скі зай маў 
2863,29 гек та ра тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Най леп шая 
сі ту а цыя з гэ тай рас лі най у Го мель скай (25,63 гек-
та ра) і Брэсц кай (54,84 гек та ра) аб лас цях, най гор-
шая — у Мін скай (679,25 гек та ра) і Гро дзен скай 
(1141,41 гек та ра).

Ад чыс тай зям лі 
да чыс тай пла не ты

ПА РА ДАК НА ЗЯМ ЛІ Ў ЛІЧ БАХ
У рам ках Рэс пуб лі кан ска га пла на ме ра пры ем стваў 

па на вя дзен ні па рад ку на зям лі за ча ты ры ме ся цы 
2020 го да ў краі не:

• у на се ле ных пунк тах і на тэ ры то ры ях уз доўж аў та-
ма біль ных да рог вы са джа на 215 ты сяч дрэў і 99 ты сяч 
кус тоў (план — 48 067 і 21 648 ад па вед на);

• уста ля ва на і ад ра ман та ва на 7655 кан тэй не раў для 
збо ру ад хо даў (план — 3750), у тым лі ку 4315 — для 
па асоб на га збо ру (план — 3142);

• зне се ны 931 пус ту ю чы і са ста рэ лы жы лы дом 
(план — 420);

• уз ара на і ўцяг ну та ў гас па дар чы аба рот 2387 гек та-
раў пус ту ю чых сель ска гас па дар чых зямель;

• пра ве дзе ны лік ві да цый ны там па наж 41 свід ра ві ны, 
якія не вы ка рыс тоў ва лі ся (план — 3);

• рэ куль ты ва ва ны 42 вы ве дзе ныя з экс плу а та цыі мі-
ні-па лі го ны (план — 12) і 54 ад пра ца ва ныя ўнут ры гас-
па дар чыя кар' е ры (план — 11);

• на ААПТ уста ноў ле ны 171 ін фар ма цый ны знак 
(план — 118), доб ра ўпа рад ка ва ныя іс ну ю чыя зо ны і 
мес цы ад па чын ку, ту рыс тыч ныя ста ян кі ў на цы я наль-
ных пар ках і за каз ні ках, уста ноў ле ны 121 кан тэй нер для 
збо ру ад хо даў (план — 23) і ін шае.


