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ЦЯ ГАМ апош ніх га доў у Мін ску 
на зі ра ец ца тэн дэн цыя зні жэн ня 

аб' ёмаў шкод ных вы кі даў у 
ат мас фе ру, а эка ла гіч ная сі ту а цыя 
ў цэ лым за ста ец ца ста біль най. 
Не ма лую ро лю ў гэ тым ады гры вае 
дзей насць га рад ско га ка мі тэ та 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя, за пэў ніў 
яго стар шы ня Сця пан ДУБ НІЦ КІ, які 
рас ка заў пра эка ла гіч ную па лі ты ку 
ста лі цы.

Больш ДМР
Мінск — не толь кі буй ны ін дуст-

ры яль ны цэнтр кра і ны, але і адзін з 
най пры га жэй шых і най чыс цей шых еў-
ра пей скіх га ра доў. Дзе ля за ха ван ня 
гэ та га ў ста лі цы пры ма юц ца ўсе ме ры, 
каб мі ні мі за ваць уз ро вень не га тыў-
на га ант ра па ген на га ўздзе ян ня, рас-
ка заў стар шы ня ка мі тэ та пры род ных 
рэ сур саў:

— Ва ўмо вах вы со кай тэх на ген най 
на груз кі на на ва кол ле, якую аказ ва-
юць пра мыс ло выя прад пры ем ствы 
і транс парт, цал кам пра ду хі ліць не-
га тыў ныя на ступ ствы гас па дар чай 
дзей нас ці, вя до ма, не маг чы ма. Ад нак 
па лі ты ка Мін гар вы кан ка ма і на ша га 
ка мі тэ та, скі ра ва ная на сба лан са ва-
нае раз віц цё га рад ской інф ра струк-
ту ры, ажыц цяў ля ец ца на асно ве доў-
га тэр мі но вых эка ла гіч ных пра грам і 
ад па вя дае прын цы пам на цы я наль най 
стра тэ гіі ўстой лі ва га са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця кра і ны да 2020 го да. 
Стра тэ гія эка ла гіч най па лі ты кі го ра да 
за кла дзе на і ў ге не раль ны план раз-
віц ця ста лі цы з пры лег лы мі тэ ры то ры-
я мі ў ме жах перс пек тыў най га рад ской 
мя жы.

Кант роль ная дзей насць ка мі тэ та ў 
сфе ры абы хо джан ня з ад хо да мі на-
кі ра ва на на не да пу шчэн не за ха ван-
ня дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-
саў (ДМР), па ве лі чэн не іх вы ман ня з 
ад хо даў і экс плу а та цыю па лі го наў у 
ад па вед нас ці з тэх ніч ны мі па тра ба-
ван ня мі. На ле та ўзро вень вы ман ня і 
пе ра пра цоў кі ДМР па ві нен да сяг нуць 
30 %.

З мэ тай пра ду хі лен ня не га тыў на га 
ўплы ву ад хо даў на на ва кол ле прад-
пры ем ствам «Мінск во да ка нал», на-
прык лад, экс плу а ту ец ца аб' ект па за-
ха ван ні ад хо даў асад каў збу да ван няў 
бія ла гіч ных гас па дар ча-фе каль ных 
сцё ка вых вод. А ар га ні за цыя «Гор-
дар буд» рас пра ца ва ла пе рад пра ект-
ную да ку мен та цыю па рэ куль ты ва цыі 
па лі го на «Паў ноч ны».

Менш ПХБ
Ле тась пад час аб сле да ван ня па-

лі го наў «Трас ця нец кі» і «Пру дзі шчы» 
ка мі тэт знай шоў па ру шэн ні пры за-

хоў ван ні тут ДМР. Ві на ва тых асоб 
аштра фа ва лі больш чым на сем ты-
сяч руб лёў, а па лі гон «Пру дзі шчы» 
вы ве лі з экс плу а та цыі. Ка мі тэт так-
са ма вы даў рэ ка мен да цыі ад нос на 
экс плу а та цыі па лі го на «Трас ця нец кі», 
вы ка нан не якіх за пла на ва на на 
гэ ты год.

— За кошт па ве лі чэн ня аб' ёмаў на-
рых тоў кі асноў ных ві даў дру гас най 
сы ра ві ны ле тась вы ка ры стан не цвёр-
дых ка му наль ных ад хо даў (ЦКА) 
скла ла 25,7 % ад утво ра ных, — па ве-
да міў Сця пан Дуб ніц кі. — Па вы ні ках 
2018-га па каз чык вы ман ня ДМР з ЦКА 
быў 14,7 %.

Каб не да пус ціць за брудж ван ня 
ася род дзя ўстой лі вы мі злу чэн ня мі 
по лі хла ра ра ва ных бі фе ні лаў (ПХБ), 
ка мі тэт ле тась ажыц ця віў 25 вы ба рач-
ных пра ве рак і 35 ма ні то рын гаў суб'-
ек таў гас па да ран ня, якія пра цу юць з 
та кі мі ад хо да мі. За 2016—2019 га ды 
ў Мін ску вы ве дзе ны з экс плу а та-
цыі 4603 адзін кі аб ста ля ван ня, якое 
ўтрым лі вае ПХБ. Гэ та 73,6 % ад уз-
роў ню на яў нас ці та ко га аб ста ля ван ня 
ў 2015-м. У 2021 го дзе па ўсёй кра і не 
трэ ба вы вес ці з ужыт ку 50 % та ко га 
аб ста ля ван ня ў па раў на нні з ліч ба мі 
2015-га.

Ро вар і са ма кат
су праць аў то

Ле тась аб' ём вы кі даў за брудж ва ю-
чых рэ чы ваў у ат мас фе ру за стаў ся на 
ўзроў ні мі ну лых га доў — 18,3 ты ся чы 
тон. А ма дэр ні за цыя вы твор чых пра-
цэ саў, змя нен не сы ра ві ны і ма тэ ры я -
лаў, якія ўжы ва юц ца, і пе ра ход на
вы ка ры стан не во да рас тва раль ных 
фар баў да зво лі лі зні зіць вы кі ды ар-
га ніч ных ля ту чых злу чэн няў у па вет ра 
і па вы сіць эфек тыў насць га за чыс та-
во га аб ста ля ван ня, па ве да міў стар-
шы ня ка мі тэ та. Тым не менш За вод скі, 
Фрун зен скі і Пар ты зан скі — ра ё ны з 
най боль шай эмі сі яй, а больш за 80 % 
вы кі даў ства ра юць ма біль ныя кры ні-
цы — транс парт. Ле тась яны спра ду-
ка ва лі 130,1 ты ся чы тон вы кі даў. Ад-
нак гэ та на 5,5 ты ся чы менш, чым у 
2018-м.

— Ска ра чэн не вы кі даў аб умоў ле на 
аб наў лен нем пар ка аў та тэх ні кі, ап ты-
мі за цы яй ар га ні за цыі да рож на га ру ху,
боль шым вы ка ры стан нем гра мад ска га 
транс пар та за мест аса біс та га. А так-
са ма — па вы шэн нем якас ці ма тор на га 

па лі ва, пе ра во дам аса біс тых аў то на 
ра бо ту на кам пры мі ра ва ным звад-
ка ва ным га зе і раз віц цём сет кі элект-
ро бу саў, — рас тлу ма чыў Сця пан Дуб-
ніц кі.

Усё больш па пу ляр ны мі ста но вяц ца 
ро ва ры, мно гія пе рай шлі на са ма ка ты. 
З вяс ны ў пра ка це з'я ві лі ся элект ра-
ро ва ры.

Зо ны рэ крэ а цыі 
і ба та ніч ныя пом ні кі
Ста лі ца мо жа па хва ліц ца не толь кі 

ме ра пры ем ства мі па ахо ве эка ло гіі, 
але і вы дат ны мі пом ні ка мі рас лін на га 
і жы вёль на га све ту.

За эка ла гіч най аб ста ноў кай у го-
ра дзе со чаць на пунк тах на зі ран няў 
ма ні то рын гу ат мас фер на га па вет ра ў 
пра мыс ло вых ра ё нах Мін ска: на пра-
спек це Не за леж нас ці і ву лі цах Ці мі-
ра зе ва, Кар жа неў ска га, Ра ды яль най, 
Ге ро яў 120-й ды ві зіі.

Яшчэ ў 2016-м за цвер джа ны ме ра-
пры ем ствы па азда раў лен ні ра кі Свіс-
лач, яе пры то каў і пры лег лай тэ ры то-
рыі. Яны пра ду гледж ва юць ства рэн не 
ачы шчаль ных збу да ван няў па верх не-
вых сцё ка вых вод, ума ца ван не бе ра-
га вой лі ніі, улад ка ван не ў пры бя рэж-
най зо не ве ла- і экас це жак, мес цаў 
для рэ крэ а цыі і ту рыз му. Гід ра хі міч ны 
ста тус Свіс ла чы ацэнь ва ец ца як вы-
дат ны і доб ры.

На тэ ры то рыі го ра да іс нуе ча ты ры 
асаб лі ва ахоў ныя пры род ныя тэ ры-
то рыі. Гэ та ба та ніч ны сад, парк ка-
мя нёў, за каз ні кі Ля бя жы і Сцік ле ва. 
У 2017-м у Мін ску з'я ві ла ся во сем 
ба та ніч ных пом ні каў пры ро ды мяс-
цо ва га зна чэн ня: ду бо ва-лі па вы ма-
сіў «Бе лая да ча» з дрэ ва мі ўзрос там
100—120 га доў, «Ве ка вая алея» і «Ве-
ка вая дуб ро ва» пар ка «Ку ра соў шчы-
на», «Клё ны Аляк санд раў ска га скве-
ра» — два дрэ вы, якім ка ля 140 га доў, 
«Ясень Аляк санд раў ска га скве ра», 
па са джа ны пры клад на ў ся рэ дзі не 
XІX ста год дзя, «Лі па Гу бер на тар ска-
га са ду», «Та по ля-ве лі кан», «Ве ка вы 
дуб» у пар ку Гор ка га.

У ста лі цы мож на знай сці 35 ві даў 
рэд кіх рас лін і дзі кіх жы вёл, якія за-
не се ны ў Чыр во ную кні гу. Ство ра на 
11 экас це жак, най больш па пу ляр ныя 
з якіх — «Го рад пту шак», «Ка мен ная 
гор ка» і «Чы жоў ка».

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

МІЖ НА РОД НАЕ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

ЗНІ ШЧЫЦЬ ЗНІ ШЧЫЦЬ 
ШКОД НЫЯ ШКОД НЫЯ 
АД ХО ДЫАД ХО ДЫ

НА тэ ры то рыі мно гіх прад пры ем стваў і 
сель гас ар га ні за цый па сён ня за хоў ва юц ца 

асаб лі ва шкод ныя ад хо ды, якія мо гуць іс тот на 
за бру дзіць на ва кол ле і па гор шыць зда роўе лю дзей. 
Як вы ра шыць гэ ту праб ле му?

Стой кія ар га ніч ныя за брудж валь ні кі (САЗ) — гэ та 
гру па хі міч ных рэ чы ваў, вель мі ўстой лі вых да на ту-
раль на га рас па ду. Акра мя доў га га тэр мі ну іс на ван ня, 
яны ха рак та ры зу юц ца вель мі вы со кай так січ нас цю і 
здоль нас цю на за па швац ца ў жы вых ар га ніз мах.

На тэ ры то рыі на шай кра і ны, як на па мін пра СССР, 
на за па ша на вя лі кая коль касць САЗ — у вы гля дзе 
са ста рэ ла га аб ста ля ван ня (сі ла вых кан дэ нса та раў і 
транс фар ма та раў), якое ўтрым лі вае по лі хла ра ва ныя 
бі фе ні лы (ПХБ), і не пры дат ных, за ба ро не ных да вы-
ка ры стан ня пес ты цы даў. Па пад лі ках спе цы я ліс таў, 
апош ніх у Бе ла ру сі зна хо дзіц ца больш за 10 ты сяч тон. 
Ка ля 15 % з іх за хоў ва ец ца на тэ ры то рыі сель гас прад-
пры ем стваў і рай аг ра сэр ві саў, 44 % — на КУП «Комп-
лекс па пе ра пра цоў цы і за ха ван ні так січ ных пра мыс-
ло вых ад хо даў Го мель скай воб лас ці», 41 % — у пад-
зем ных схо ві шчах. Агуль ная коль касць вы яў ле ных 
ПХБ-утрым лі ва ю чых кан дэ нса та раў — ка ля 35 ты сяч 
адзі нак, транс фар ма та раў — 252 адзін кі з агуль ным 
утры ман нем ПХБ больш за ты ся чу тон.

Як бок Стак голь мскай кан вен цыі аб стой кіх ар га-
ніч ных за брудж валь ні ках (з 2004 го да) Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь згод на з узя ты мі на ся бе аба вя за цель ства мі 
па він на да 2025 го да за вяр шыць экс плу а та цыю ўся го 
аб ста ля ван ня, што ўтрым лі вае ПХБ, а да 2028 го да — 
цал кам ачыс ціць ад гэ тых рэ чы ваў сваю тэ ры то рыю.

Як рас ка за ла 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 ЗО НА ВА, для гэ та га Мі ніс тэр ства пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя рэа лі-
зуе два пра ек ты між на род най тэх ніч най да па мо гі на 
агуль ную су му больш за 12 міль ё наў до ла раў ЗША.

У рам ках пра ек та «Устой лі вае кі ра ван не стой кі мі 
ар га ніч ны мі за брудж валь ні ка мі і хі міч ны мі рэ чы ва-
мі ў Бе ла ру сі» ГЭФ-6 пра ду гледж ва ец ца эка ла гіч на 
бяс печ нае зні шчэн не 2370 тон ПХБ-утрым лі ва ю чых 
ад хо даў, якія за хоў ва юц ца на тэ ры то рыі прад пры ем-
 стваў-улас ні каў (ка ля 60 % ад агуль най коль кас ці), 
і 1900 тон шкод ных пес ты цы даў. Бу дуць лік ві да ва ны 
ўсе скла ды та кіх пес ты цы даў, якія на ле жаць сель гас-
прад пры ем ствам, а са мі рэ чы вы — абяс шко джа ны. 
Пла ну ец ца так са ма дэ таль на аб сле да ваць пяць пад-
зем ных схо ві шчаў не пры дат ных пес ты цы даў.

У рам ках пра ек та ЮНІ ДО «Уз год не нае кі ра ван не 
ўты лі за цы яй азо на раз бу раль ных рэ чы ваў і стой кіх 
ар га ніч ных за брудж валь ні каў у Бе ла ру сі, Укра і не, Ка-
зах ста не і Ар ме ніі» на тэ ры то рыі комп лек са па пе ра-
пра цоў цы і за ха ван ні так січ ных пра мыс ло вых ад хо даў 
Го мель скай воб лас ці ства ра ец ца прад пры ем ства па 
эка ла гіч на бяс печ ным абяс шкодж ван ні і пе ра пра цоў-
цы не пры дат ных пес ты цы даў і ін шых не бяс печ ных 
ад хо даў у аб' ёме да дзвюх ты сяч тон у год.

На стас ся АЛЯК СЕ Е ВА.

ЭКА ЛО ГІЯ СТА ЛІ ЦЫ

Шэ рынг ро ва раў, Шэ рынг ро ва раў, 
во да рас тва раль ныя фар бы, во да рас тва раль ныя фар бы, 

азда раў лен не Свіс ла чыазда раў лен не Свіс ла чы

Больш за ўсё не пры дат ных пес ты цы даў 
сён ня за хоў ва ец ца ў Го мель скай воб лас-
ці (7290,711 то ны) і ў Ві цеб скай воб лас ці — 
1520,393 то ны. Менш за ўсё іх на Брэст чы не — 
6,061 то ны.

5 чэр ве ня стар туе 
рэс пуб лі кан ская ак цыя 
«Рас ка жы пра сваю 
кры ні цу», якую Мі ніс тэр ства 
пры ро ды пра во дзіць 
пад ло зун гам «Улад ку ем 
ма лую ра дзі му». Кож ны, 
хто жа дае паў дзель ні чаць, 
мо жа да сле да ваць 
і доб ра ўпа рад ка ваць 
кры ні цу і да слаць ма тэ ры я лы 
на кон курс у 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.


