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— Анд рэй Паў ла віч, коль кі 

дзе ю чых пры ро да ахоў ных пра-

ек таў ма юць між на род ную тэх-

ніч ную пад трым ку?

— Мі ніс тэр ства мае шмат га до-

вы во пыт су пра цоў ніц тва з між на-

род ны мі до на ра мі для вы ра шэн ня 

пры ро да ахоў ных за дач. За раз мы 

рэа лі зу ем 12 пра ек таў між на род-

най тэх ніч най да па мо гі з агуль-

ным бюд жэ там больш за 30 млн 

до ла раў ЗША і 11 млн еў ра, што 

да зва ляе на рошч ваць па тэн цы ял 

кра і ны, рас пра цоў ваць пра ек ты 

нар ма тыў ных пра ва вых ак таў з 

улі кам між на род на га во пы ту, за-

куп ляць не аб ход нае аб ста ля ван не, 

пра во дзіць ме ра пры ем ствы, на кі-

ра ва ныя на вы ка нан не пры ня тых 

між на род ных аба вя за цель стваў.

Ад зна чу, што на ша кра і на, пе-

рай ма ю чы пе ра да выя прак ты кі 

пра ва во га рэ гу ля ван ня ра цы я-

наль на га вы ка ры стан ня пры род-

ных рэ сур саў, удас ка наль вае сваё 

за ка на даў ства. Гэ та вель мі важ на 

ў тым лі ку для між на род на га су-

пра цоў ніц тва — мы раз маў ля ем з 

парт нё ра мі на ад ной мо ве.

— Рас ка жы це пра най больш 

важ ныя, на ваш по гляд, пра ек-

ты, якія атры ма лі між на род ную 

тэх ніч ную да па мо гу.

— Яны ўсе важ ныя і ці ка выя. 

Да вай це пач нём з тых, якія да ты-

чац ца кож на га ча ла ве ка. Ад хо ды 

на сён няш ні дзень з'яў ля юц ца 

ад ной з най больш важ ных эка-

ла гіч ных праб лем ва ўсім све це, 

па коль кі іх на за па шван не ня се па-

гро зу як для на сель ніц тва, так і для 

на ва коль на га ася род дзя.

У рам ках вы ка нан ня Стак голь-

мскай кан вен цыі Мінп ры ро ды на 

па ста ян най асно ве пра во дзіц ца 

мэ та на кі ра ва ная ра бо та па пры-

цяг нен ні між на род ных срод каў для 

ар га ні за цыі эка ла гіч на бяс печ на га 

абы хо джан ня са стой кі мі ар га ніч-

ны мі за брудж валь ні ка мі.

Так, у 2018 го дзе Бе ла русь 

атры ма ла фі нан са ван не Гла-

баль на га эка ла гіч на га фон ду для 

рэа лі за цыі двух буй на маш таб ных 

пра ек таў між на род най тэх ніч най 

да па мо гі на агуль ную су му звыш 

12 млн до ла раў ЗША. Дзя ку ю чы 

пры цяг ну та му фі нан са ван ню пла-

ну ец ца зні шчыць звыш 2 тыс. тон 

не бяс печ ных ад хо даў, у склад якіх 

ува хо дзяць по лі хла ра ва ныя бі фе-

ні лы, і амаль 2 тыс. тон не пры-

дат ных пес ты цы даў. За гэ тыя ж 

срод кі пла ну ец ца ства рыць аб' ект 

эка ла гіч на бяс печ на га зні шчэн ня 

стой кіх ар га ніч ных за брудж валь-

ні каў і ін шых не бяс печ ных ад хо даў 

у ад ным з рэ гі ё наў кра і ны. Увод 

у экс плу а та цыю та ко га аб' ек та 

дасць маг чы масць сіс тэм на вы ра-

шыць праб ле му абяс шкодж ван ня 

стой кіх ар га ніч ных за брудж валь-

ні каў у Бе ла ру сі, а так са ма ў перс-

пек ты ве зні шчаць усе шкод ныя 

рэ чы вы.

— А што мож на ска заць аб 

су пра цоў ніц тве Мінп ры ро ды 

і між на род ных струк тур дзе-

ля пра соў ван ня ад наў ляль най 

энер ге ты кі?

— Лі чу, што мы да стат ко ва па-

спя хо ва ўза е ма дзей ні ча ем у гэ тым 

кі рун ку з Еў ра пей скім са юзам і 

Гла баль ным эка ла гіч ным фон-

дам. Дзя ку ю чы су мес най ра бо це 

бы ла ўста ля ва на вет ра тур бі на 

ма гут нас цю 2,5 ме га ва та, а так-

са ма ўпер шы ню быў пра ве дзе ны 

аў кцы ён па рэа лі за цыі пе рад ын-

вес ты цый на га ак ты ву на бу даў ніц-

тва і экс плу а та цыю ся мі вет ра э-

нер ге тыч ных уста но вак су мар най 

ма гут нас цю 25 ме га ват і га да вым 

аб' ёмам ге не ра цыі 72 гі га ва ты. 

Па куп ні ком вы сту пі ла буй ная ту-

рэц кая кам па нія, якая спе цы я лі-

зу ец ца на рэа лі за цыі пра ек таў у 

сфе ры «зя лё най» энер ге ты кі. Мяр-

ку е мы аб' ём ін вес ты цый скла дзе 

50 млн до ла раў ЗША.

Мы змаг лі на прак ты цы пра дэ-

ман стра ваць эфек тыў насць су час-

на га вет ра э нер ге тыч на га аб ста ля-

ван ня, пры цяг нуць ува гу і ўзмац-

ніць да вер да вет ра э нер ге тыч ных 

пра ек таў, у тым лі ку пры ват ных 

ін вес та раў, а так са ма па вы сіць ін-

фар ма ван не гра мад скас ці ў га лі не 

ад наў ляль ных кры ніц энер гіі.

— Ці мяр ку ец ца ўдзел гра-

мад скіх ар га ні за цый у пра ек тах 

з між на род най тэх ніч най да па-

мо гай?

— Вя до ма. Мы за ці каў ле ны ва 

ўза е ма дзе ян ні з эка ак ты віс та мі. 

У пры ват нас ці, пры рэа лі за цыі 

пра ек та, на кі ра ва на га на па ляп-

шэн не якас ці ма ні то рын гу вы кі даў 

у ат мас фер нае па вет ра, мы пры-

цяг ну лі гра мад скасць да ўдзе лу ў 

эка ла гіч ным ма ні то рын гу. На гэ ты 

пра ект у 2016 го дзе бы лі атры ма-

ны ад Еў ра са ю за 14,5 млн еў ра. 

Срод кі вы ка рыс тоў ва лі ся для ма-

дэр ні за цыі інф ра струк ту ры ма-

ні то рын гу якас ці ат мас фер на га 

па вет ра, на быц цё аб ста ля ван ня 

для пад па рад ка ва ных ар га ні за-

цый Мінп ры ро ды, а так са ма для 

«зя лё ных» школ. Усё гэ та ў комп-

лек се да зва ляе за бяс пе чыць на-

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

Анд рэй ХУ ДЫК: «МЫ РАЗ МАЎ ЛЯ ЕМ З ПАРТ НЁ РА МІ

Што год з 16 да 22 ве рас ня 

пра во дзіц ца Eўрапейскі ты дзень 

ма біль нас ці. Гэ тая ак цыя на гад вае 

пра не га тыў ны ўплыў аў та ма бі ляў 

на на ва коль нае ася род дзе 

і за ах воч вае лю дзей ка рыс тац ца 

аль тэр на тыў ны мі срод ка мі 

пе ра мя шчэн ня.

Ся род за брудж валь ні каў ат мас фер на га 

па вет ра пер шае мес ца зай ма юць вы кі ды ад 

аў та транс пар ту. Яны ўтрым лі ва юць шмат 

рэ чы ваў, шкод ных для зда роўя лю дзей і 

на ва коль на га ася род дзя. Ка лі на ват част-

ка кі роў цаў ад мо віц ца ад аў та ма бі ляў хоць 

бы на адзін дзень, па вет ра га рад скіх ву ліц 

ста не кры ху чыс цей шае.

Кож ны раз Eўрапейскі ты дзень ма біль-

нас ці за ся родж ва ец ца на пэў най тэ ме, звя-

за най з устой лі вай ма біль нас цю. Сё ле та аб-

ве шча на тэ ма: «Ма біль насць без шкод ных 

вы кі даў» пад сло га нам «Вы бі рай, на чым 

пе ра мя шчац ца!» Сты му лю юц ца пра гул кі на 

ро ва рах і пе ха той, а так са ма ка ры стан не 

гра мад скім транс пар там з ніз кім уз роў нем 

або ад сут нас цю шкод ных вы кі даў.

За раз у Eўрапейскім тыд ні ма біль нас ці 

ўдзель ні ча юць 2306 га ра доў з 41 кра і ны. 

У Бе ла ру сі да ак цыі да лу чы лі ся 63 на се ле-

ныя пунк ты. На ша ста лі ца бя рэ ў ёй удзел 

пя ты раз.

Мін скі га рад скі ка мі тэт пры род ных рэ сур-

саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя рас пра-

ца ваў план ме ра пры ем стваў Eўрапейскага 

тыд ня ма біль нас ці ў Мін ску, у тым лі ку га-

рад ской эка ла гіч най ак цыі «Дзень без аў-

та ма бі ля».

— Су мес на з Цэнт рам эка ла гіч на га вы ха-

ван ня і раз віц ця бу дзе ад кры ты ве ла марш-

рут па экас цеж ках у За вод скім і Ле нін скім 

ра ё нах ста лі цы.

— Прой дзе вы стаў ка «Транс парт 100 га-

доў та му», якая бу дзе пра па ган да ваць 

бе раж лі вае стаў лен не да га рад ско га ася-

род дзя і пер са наль ныя эка ла гіч ныя срод кі 

пе ра мя шчэн ня (ро ва ры, са ма ка ты, элект-

ра транс парт).

— Тра ды цый най ста не ак цыя «На ра бо-

ту — на ро ва ры!». У шас ці мес цах го ра да 

ве ла сі пе дзіс ты змо гуць бяс плат на па час та-

вац ца гар ба тай, ка вай, са да ві ной і атры маць 

ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы пра Eўрапейскі 

ты дзень ма біль нас ці.

— 21 і 22 ве рас ня на ву лі цах Мін ска бу-

дуць зроб ле ны экс пе ры мен таль ныя за ме ры 

кан цэнт ра цыі рэ чы ваў-за брудж валь ні каў у 

ат мас фер ным па вет ры і ўзроў ню шу му.

— Фі наль ным эта пам Eўрапейскага тыд ня 

ма біль нас ці ста не Дзень без аў та ма бі ля, які 

пра во дзіц ца ва ўсім све це 22 ве рас ня. У гэ ты 

дзень, ад па вед на ра шэн ню Мінск ага га рад-

ско га Са ве та дэ пу та таў № 226 от 29 лі пе ня 

2020 го да, ула даль ні кі аса біс тых аў та ма бі ляў 

змо гуць бяс плат на ска рыс тац ца на зем ным 

гра мад скім транс пар там і мет ра па лі тэ нам. 

Але ім трэ ба аба вяз ко ва мець пры са бе па-

свед чан не кі роў цы і тэх ніч ны паш парт на 

аў та ма біль.

— Так са ма 22 ве рас ня ад бу дзец ца ве ла-

пра бег, пры све ча ны Дню без аў та ма бі ля, з 

удзе лам прад стаў ні коў кі раў ніц тва Мін гар-

вы кан ка ма і Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур-

саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

У ме жах ак цыі вы кон ва юц ца ра бо ты для 

па ні жэн ня бар та во га ка ме ня ў мес цах з най-

больш ін тэн сіў ным ве ла сі пед ным ру хам і 

ўлад ка ван не ве ла пар ко вак.

Eўрапейскі ты дзень ма біль нас ці бу дзе 

шы ро ка асвят ляц ца ў срод ках ма са вай ін-

фар ма цыі. Ад па вед ныя ме ра пры ем ствы 

прой дуць у на ву чаль ных уста но вах. Ці ка выя 

па дзеі рых ту юц ца ў кож ным ра ё не ста лі цы.

Маг чы ма, дзя ку ю чы ак цыі не ка то рыя аў-

та ама та ры за ду ма юц ца, ці не аб ход ны ім 

што дня пер са наль ны транс парт. На са мрэч 

для па ез дак па го ра дзе больш тан ным і 

зруч ным ва ры ян там могуць стаць мет ро, 

элект ро бус ці ро вар. А на ка рот кія ад лег-

лас ці ка рыс на прай сці ся пеш шу.

Уво гу ле ж Еў ра пей скі ты дзень ма біль-

нас ці — доб рая на го да, каб бо лей шпа цы-

ра ваць і зай маль на ба віць воль ны час, па-

куль пры ро да адо рвае нас ба бі ным ле там. 

Да вай це пад тры ма ем між на род ную ак цыю 

і 22 ве рас ня па кі нем аў та ма бі лі ў га ра жах. 

Зро бім свя до мы крок да па ляп шэн ня га рад-

ско га ася род дзя!

Свят ла на ІШЧАН КА.
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Анд рэй ХУ ДЫК.

Кі раў нік Мінп ры ро ды рас ка заў пра вы ка ры стан не між на род най
У Мін ску 27 жніў ня ў рэ жы ме ан лайн ад бы ло ся VІ па ся джэн-

не Між дзяр жаў на га эка ла гіч на га са ве та СНД, на якім мі ністр 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Бе ла ру сі 

Анд рэй Ху дык быў абра ны стар шы нёй гэ тай струк ту ры. На па-

ся джэн ні аб мяр коў ва ла ся шмат пы тан няў, звя за ных з пры ро да-

ахоў най дзей нас цю. Кі раў нік Мінп ры ро ды па дзя ліў ся з ка ле га мі 

во пы там на шай кра і ны па пры цяг нен ні між на род най тэх ніч най 

да па мо гі для рэа лі за цыі дзяр жаў най па лі ты кі ў га лі не ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя і ра цы я наль на га пры ро да ка ры стан ня.
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За раз у Eўрапейскім тыд ні 
ма біль нас ці ўдзель ні ча юць 
2306 га ра доў з 41 кра і ны. 
У Бе ла ру сі да ак цыі да лу чы лася 
больш за 60 на се ле ных пунк таў. 
На ша ста лі ца бя рэ ў ёй удзел пя ты раз.
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Eўрапейскі ты дзень ма біль нас ціEўрапейскі ты дзень ма біль нас ці

Ня хай аў та ма бі лі 
ад пач нуць
У Бе ла ру сі да ак цыі да лу чы лася больш за 60 на се ле ных пунк таў


