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На ву ка 

для ста ра це ляў 
з Аф ры кі

Ня даў на ў Мін ску прай шлі кур сы па вы-

шэн ня ква лі фі ка цыі па геа ла гіч ным кар-

та ван ні, ар га ні за ва ныя Мі ніс тэр ствам 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Бе ла ру сі. Іх прай шлі 

прад стаў ні кі кі ру ю ча га апа ра та, на чаль-

ні кі ад дзе лаў, якія ад каз ва юць за кас-

міч нае кар та ван не, за ар га ні за цыю 

пра ек таў па зда бы чы і вы ка ры стан ні 

ка рыс ных вы кап няў Мі ніс тэр ства мі не-

раль ных рэ сур саў Су да на. З якой мэ тай 

бы лі ар га ні за ва ны гэ тыя кур сы, якія да-

лей шыя пла ны аф ры кан скай рэс пуб лі кі 

ад нос на на шай кра і ны?

На чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня пры род ных 

рэ сур саў Мінп ры ро ды 

Сяр гей МАМ ЧЫК рас-

ка заў, што спе цы я ліс ты 

з Су да на прай шлі тэ а-

рэ тыч ную і прак тыч ную 

част кі кур саў з вы ез да мі 

на мес цы.

— Кур сы бы лі ар га ні за ва ны па іні цы я ты-

ве су да нска га бо ку, якая бы ла ім вы ка за на 

пад час ле таш ня га ві зі ту дэ ле га цыі на ша га 

мі ніс тэр ства. Ма ю чы вя лі кі во пыт у сфе ры 

геа ла гіч на га кар та ван ня, мы рас ка за лі аб 

тым, як пра цуе гэ тая сіс тэ ма ў на шай кра-

і не на кож ным эта пе збо ру геа ла гіч най ін-

фар ма цыі (атры ман не кас міч ных здым каў, іх 

апра цоў ка, пра вер ка да ных у па ля вых умо-

вах, скла дан не кар таў з да па мо гай су час ных 

ГІС-тэх на ло гій).

Спе цы я ліс ты з Су да на за ці ка ві лі ся і ар га ні-

за цы яй ра бо ты па ахо ве аб' ек таў для ту рыз-

му ў Бе ла ру сі, па коль кі сён ня яны ак тыў на 

раз ві ва юць но вую пра гра му геа пар каў. Мы 

пра вя лі гас цей па эка ла гіч най сцеж цы за-

каз ні ка «На лі боц кі», па ка за лі шмат ці ка вых 

мес цаў, рас па вя лі пра ме ры па ахо ве жы-

вёль на га і рас лін на га све ту.

Пад час пра хо джан ня кур саў гос ці на ве-

да лі РУП «ВА «Бе ла рус наф та» Ін сты ту та 

«Бел НДПІ наф та» ў Го ме лі. Там на вы со кім 

уз роў ні зна хо дзіц ца вы ву чэн не гор ных па-

род, а так са ма за хоў ва юц ца мно гія эк зэмп-

ля ры (ці ка ва, што керн за хоў ва ец ца на вы-

шы ні 4-па вяр хо ва га до ма), якія да ста юць па 

QR-ко дзе.

Су дан — кра і на, якая гіс та рыч на ак тыў-

на зай ма ец ца зда бы чай зо ла та. Праб ле ма ў 

тым, што зо ла та ў гэ тай кра і не змя шча ец ца 

ў ру дзе ў дроб най фрак цыі («пы ля ва тае» зо-

ла та). Для та го каб яго зда быць з па ро ды, не-

аб ход на вы цяг нуць пус тую па ро ду, атры маць 

кан цэнт рат. З гэ та га кан цэнт ра ту звы чай на 

зо ла та атрым лі ва юць шля хам амаль га ма ван-

ня (ме тад зда бы ван ня ме та лаў з руд рас тва-

рэн нем у рту ці). Гэ та не бяс печ на як для пры-

ро ды, так і для зда роўя ста ра це ляў. З мэ тай 

зме ны тэх на ло гіі гос ці на ве да лі ААТ «НВА 

Цэнтр», дзе ім рас ка за лі пра бяз ртут нае аба-

га чэн не па род, у якіх змя шча ец ца зо ла та, і 

якое мо жа пры мя няц ца і ў Су да не.

Для аф ры кан скай дэ ле га цыі бы ло важ на 

азна ё міц ца з на шы мі геа ін фар ма цый ны мі 

тэх на ло гі я мі, атры ман нем кас міч ных здым-

каў, па коль кі гэ та асноў ная кры ні ца геа ін фар-

ма цыі ў Су да не сён ня. Здым кі бе ла рус ка га 

кас міч на га апа ра та ця пер скла дуць кан ку-

рэн цыю аме ры кан скім і кі тай скім. Гас цей за-

ці ка ві лі і ін шыя тэх на ло гіі па зда бы чы со лі, 

руд ных і каш тоў ных ме та лаў, рэд ка зя мель-

ных эле мен таў, хра мі таў.

На мес нік мі ніст ра 

пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Аляк сандр 

КОР БУТ вы ка заў спа-

дзя ван не, што ў да лей-

шым та кія кур сы бу дуць 

пра хо дзіць на па ста ян най 

асно ве:

— Мы атры ма лі спры яль ны во пыт для 

дзвюх кра ін і па кла лі па ча так вя лі ка га су-

пра цоў ніц тва. За гэ ты ка рот кі час не маг чы ма 

па ка заць усе сла ву тыя мяс ці ны кра і ны, але 

мы спа дзя ём ся, што гос ці атры ма лі ўяў лен не 

аб на шай зям лі, сфар мі ра ва лі доб рае ўра-

жан не.

Воль га ПРА ЛЮК.

(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)

Мо жа, ка гось ці гэ та здзі віць, але пер шая 

атам ная энер гія, якую мы атры ма ем пас ля 

ўво ду ў экс плу а та цыю Бе лА ЭС, — так са ма 

«зя лё ны» пра ект, бо да зво ліць нам зні зіць 

вы кі ды пар ні ко вых га заў больш чым на 

7 міль ё наў тон. Да рэ чы, гэ та толь кі 25 % 

ад па стаў ле най пе рад на мі за да чы, та му 

яшчэ шмат на ма ган няў трэ ба пры клас ці 

ў гэ тай сфе ры.

Зра зу ме ла, што на ша кра і на, па мя та ю-

чы пра гор кія ўро кі Чар но бы ля, ро біць усё 

маг чы мае, каб на са мым вы со кім уз роў-

ні га ран та ваць бяс пе ку атам най стан цыі 

ў Аст раў цы. У гэ тым пы тан ні мы заў сё ды 

ад кры ты для су пра цоў ніц тва з экс пер та мі 

про філь ных між на род ных ар га ні за цый.

«Зя лё ная» энер гія па він на прый сці ў 

ма лыя на се ле ныя пунк ты — па чы на ю чы з 

ху та ра, не вя лі кай вёс кі і за кан чва ю чы рай-

цэнт ра мі, дзе ня ма буй ных пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў, а зна чыць, спа жы ван не 

энер гіі не вя лі кае. У гэ тым ёсць ло гі ка. І ў 

нас та кія пра ек ты су мес на з ПРА АН рэа-

лі зу юц ца.

— Тэ ма Су свет на га дня на ва коль на га 

ася род дзя 2018 го да — «Бой за брудж-

ван ню плас ты кам». Па вод ле да ных 

ААН, ка ля 40 % плас ты ку ідзе на вы раб 

роз най упа коў кі. Ці пла ну ец ца ў на шай 

кра і не зра біць за ха ды для ска ра чэн ня 

яго вы ка ры стан ня ў та ва рах (на прык-

лад, за ба ро на про да жу по лі эты ле на вых 

па ке таў)?

— Гэ та праб ле ма ўзня тая на ўзроў ні ўра-

да. У пры ват нас ці, Мін жыл кам га су ра зам з 

Мінп ры ро ды, МАРГ і ін шы мі за ці каў ле ны мі 

ве дам ства мі да ру ча на пра пра ца ваць пы-

тан не аб ме жа ван ня вы ка ры стан ня по лі эты-

ле на вай упа коў кі ў ар га ні за цы ях ганд лю і 

вый сці ў Саў мін з кан крэт ны мі пра па но ва мі 

ў най блі жэй шы час. Акра мя та го, сё ле та 

пла ну ец ца пра вес ці да сле да ван ні мар фа-

ла гіч на га са ста ву па лі мер ных ад хо даў, што 

ўтрым лі ва юц ца ў ЦКА, з на ступ ным уня-

сен нем ва ўрад пра па ноў аб не аб ход нас-

ці рас пра цоў кі пра гра мы па іх дру гас ным 

вы ка ры стан ні.

НА ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ 
СВІС ЛА ЧЫ — ТРЫ ГА ДЫ

— Кож ны год у Бе ла ру сі аб наў ля юць 

рэй тынг са мых чыс тых і са мых бруд ных 

ва да ёмаў. Які ён сён ня? І што ро біц ца, 

каб ста ліч ная ра ка Свіс лач — «ан ты-

лі дар» апош ніх га доў — ста ла больш 

чыс тай?

— Да ныя На цы я наль най сіс тэ мы ма ні то-

рын гу на ва коль на га ася род дзя да зва ля юць 

ка заць, што коль касць проб з па вы ша ным 

утры ман нем у іх бія ге наў, наф та пра дук таў і 

інш. па сту по ва зні жа ец ца. На яў насць проб 

з утры ман нем жа ле за агуль на га і ме дзі, 

што пе ра вы ша юць нар ма ты вы, па-ра ней-

ша му звя за на з уз дзе ян нем пры род ных 

фак та раў, якія не пад да юц ца рэ гу ля ван ню. 

У пры ват нас ці, яны па вя лі чы лі ся та му, што 

бы ло шмат ма ла вод ных пе ры я даў.

У цэ лым пе ра важ ная коль касць участ-

каў ва да цё каў (91,5 %), ахоп ле ных рэ гу ляр-

ны мі на зі ран ня мі, ад па вя дае «доб ра му» і 

«вы дат на му» гід ра хі міч на му ста ту су.

Знач ную ант ра па ген ную на груз ку ад-

чу ва юць 8,5 % па верх не вых вод ных аб'-

ек таў (іх участ каў). Спіс та кіх ва да цё каў і 

ва да ёмаў не змя ніў ся, у яго склад ува хо-

дзяць: рэ кі Свіс лач (н. п. Ка ра лі шча ві чы, 

Свіс лач), Ло шы ца (г. Мінск), Уза (10 км 

ПЗ г. Го ме ля), Плі са (г. Жо дзі на), За ход ні 

Буг і Му ха вец (г. Коб рын), Ляс ная Пра вая 

(н. п. Ка ме ню кі), Ясель да (ні жэй г. Бя ро-

зы), Мо рач (н. п. Ясь ка ві чы), Уша (ні жэй 

г. Ма ла дзеч на), а так са ма азё ры Мёр скае, 

Ляд на і Ка галь нае, Асі по віц кае ва да схо ві-

шча. Асноў ная пры чы на па вы ша най ант ра-

па ген най на груз кі на па верх не выя вод ныя 

аб' ек ты — як кроп ка выя, так і ды фуз ныя 

кры ні цы за брудж ван ня.

На конт Свіс ла чы ёсць ад па вед нае рас-

па ра джэн не Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, 

а Мін скім гар вы кан ка мам рас пра ца ва ны 

і за цвер джа ны ме ра пры ем ствы па азда-

раў лен ні гэ тай ра кі і яе пры то каў, а так-

са ма па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый, 

пры лег лых да іх. Ра бо ты ажыц цяў ля юц ца 

ў асноў ным за кошт срод каў, пра ду гле джа-

ных мяс цо вым бюд жэ там і ін вес ты цый най 

пра гра май го ра да Мін ска. Кант роль за рэа-

лі за цы яй гэ тых ме ра пры ем стваў Мін гар вы-

кан кам па кі нуў за са бой. У ад па вед нас ці з 

пла нам ра бо ты па він ны быць за вер ша ны 

да 2021 го да.

ЗА БРУДЖ ВАЛЬ НІ КІ — 
НА АБЯС ШКОДЖ ВАН НЕ!

— Якія ме ра пры ем ствы па вы ка нан ні 

па ла жэн няў Стак голь мскай кан вен цыі 

аб стой кіх ар га ніч ных за брудж валь ні ках 

пра вод зяц ца сён ня ў на шай кра і не?

— Для вы ка нан ня аба вя за цель стваў, 

пры ня тых Бе ла рус сю, рэа лі зу ец ца пад пра-

гра ма 3 «Абы хо джан не са стой кі мі ар га ніч-

ны мі за брудж валь ні ка мі» Дзярж пра гра мы 

«Ахо ва на ва коль на га ася род дзя і ўстой лі-

вае вы ка ры стан не пры род ных рэ сур саў на 

2016—2020 га ды».

Ся род асноў ных ме ра пры ем стваў пад-

пра гра мы — вя дзен не і ак ту а лі за цыя Адзі-

най ба зы да ных аб САЗ (яна ўтрым лі вае 

ін фар ма цыю пра пес ты цы ды, аб' ек ты іх 

раз мя шчэн ня і за бру джа ныя імі тэ ры то-

рыі, кры ні цы вы кі даў САЗ у вы ні ку іх не-

на ўмыс най вы твор час ці, пра коль кас ны 

са стаў САЗ у аб' ек тах на ва кол ля). Акра мя 

та го, пра во дзіц ца ма ні то рынг гэ тых рэ чы-

ваў у кам па не нтах пры род на га ася род дзя; 

вя дзец ца ра бо та па ўдас ка на лен ні сіс тэ-

мы ўлі ку вы кі даў САЗ; рэа лі зу ец ца комп-

лекс ме ра пры ем стваў па пе ра па ка ван ні 

і вы ва зе на даў га час нае за хоў ван не для 

да лей ша га абяс шкодж ван ня не пры дат-

ных пес ты цы даў Ві цеб скай, Гро дзен скай 

і Мін скай аб лас цей; ідзе пра цэс лік ві да цыі 

Пет ры каў ска га за ха ван ня не пры дат ных 

пес ты цы даў і інш.

На ба зе 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» пла ну ец ца 

ства рыць стра тэ гіч на важ ны для на шай 

кра і ны аб' ект абяс шкодж ван ня не бяс печ-

ных (так січ ных) ад хо даў, на якім бу дзе ад-

бы вац ца іх кан чат ко вае зні шчэн не.

— Сён ня вель мі ак ту аль ная праб ле ма 

ўты лі за цыі ме ды цын скіх ад хо даў...

— Гэ та пы тан не зна хо дзіц ца пад кант ро-

лем Мінп ры ро ды і Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя. На  па чат ку го да ад бы ло ся су мес нае 

па ся джэн не ка ле гій двух ве дам стваў, дзе 

аб мяр коў ва ла ся вы ка нан не за ка на даў ства 

аб абы хо джан ні з не бяс печ ны мі ме ды цын-

скі мі ад хо да мі.

Гэ ты від ад хо даў знач на ад роз ні ва ец ца 

ад ін шых ад хо даў і па тра буе асаб лі вай ува-

гі, што аб умоў ле на на яў нас цю ў іх скла дзе 

ўзбу джаль ні каў роз ных ін фек цый ных за-

хвор ван няў і так січ ных рэ чы ваў. Аб' ёмы іх 

утва рэн ня рас туць што год. Так, за пе ры яд 

з 2012-га да 2017 го да гэ ты па каз чык па-

вя лі чыў ся больш чым у тры ра зы (у 2016-м 

іх утва ры ла ся 16,9 тыс. т).

Для ра шэн ня праб ле мы не аб ход на 

ідэн ты фі ка ваць не бяс пе ку ме ды цын скіх 

ад хо даў для зда роўя лю дзей і на ва кол ля, 

а так са ма вы клю чыць па пад ан не не абяс-

шко джа ных іх час так на за ха ван не. Мы так-

са ма пра цу ем над удас ка на лен нем за ка на-

даў чай ба зы. Спе цы я ліс ты двух ве дам стваў 

пры ня лі ўдзел у рас пра цоў цы но вай рэ дак-

цыі са ні тар ных нор маў і пра ві лаў «Пра ві лы 

абы хо джан ня з ме ды цын скі мі ад хо да мі», 

Мінп ры ро ды пад рых та ва ны і на кі ра ва ны 

на ўзгад нен не пра ект За ко на «Аб уня сен ні 

змя нен няў і да паў нен няў у За кон Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь «Аб абы хо джан ні з ад хо да мі». 

Пра ду гледж ва ец ца ка рэк ці роў ка шэ ра гу 

ін шых нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, што 

да зво ліць больш дак лад на кі ра ваць пра цэ-

сам абы хо джан ня з ме ды цын скі мі ад хо да мі 

без шко ды для ча ла ве ка і на ва кол ля.

«Стаў лен не 
да эка ло гіі 
ста но віц ца 

больш свя до мым»
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