
20 лістапада 2019 г.АБ’ЕКТЫЎ4

Кан ку рэн та здоль ны — 
зна чыць, 
перс пек тыў ны

Як ад зна чы ла стар шы ня ка мі-

тэ та эка но мі кі Мі набл вы кан ка-

ма Тац ця на БРАН ЦЭ ВІЧ, ня гле-

дзя чы на тое што ўсе па ра мет ры 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц-

ця, вы зна ча ныя Са ве там Мі ніст-

раў, вы ка на ны, ёсць яшчэ кі рун кі, 

над які мі трэ ба шмат пра ца ваць. 

«Мы ра зу ме ем, што ня ма бу ду чы-

ні без ін вес ты цый. Мы лі чым, што 

па він на быць усе ба ко вае су пра-

цоў ніц тва з за меж ны мі кра і на мі. 

Гэ та да зво ліць пры цяг нуць да дат-

ко выя ін вес ты цый ныя рэ сур сы для 

раз віц ця эка но мі кі рэ гі ё на. Вель мі 

знач ны мі для нас з'яў ля юц ца экс-

парт ныя па стаў кі ў цэ лым. Фак-

тыч на тэмп іх рос ту — 115 %. Ад-

нак мяс цо вым ор га нам кі ра ван ня 

не аб ход на пра ца ваць, у тым лі ку 

з прад пры ем ства мі, дып ла ма тыч-

ны мі служ ба мі, кі раў ні ка мі роз ных 

за меж ных рэ гі ё наў, з тым каб не 

стра ціць па зі цыі і па шы рыць экс-

парт у ін шыя кра і ны».

Па сло вах Тац ця ны Вік та раў ны, 

за кла по ча насць вы клі ка юць перш 

за ўсё прад пры ем ствы Мі ніс тэр-

ства пра мыс ло вас ці. Тры нац цаць 

з іх зні зі лі аб' ёмы вы пус ку пра-

дук цыі ў гра шо вым вы ра жэн ні на 

200 міль ё наў руб лёў. Мі набл вы кан-

кам па гэ тым пы тан ні цес на су пра-

цоў ні чае з Мінп ра мам: вы пра цоў ва-

ец ца комп лекс мер да кан ца гэ та га 

го да, на 2020-ы і на ступ ныя га ды. 

«Мы фі нан су ем шэ раг пра ек таў з 

іна ва цый на га фон ду Мін скай воб-

лас ці, каб атры маць но выя ідэі, па-

коль кі 73 % ад усёй пра дук цыі, што 

вы пус ка ец ца ў рэ гі ё не, па стаў ля ец ца 

на экс парт. Мы ра зу ме ем, ка лі не бу-

дзем кан ку рэн та здоль ны мі ў гэ тым 

ася род дзі, то бу ду чы ні не бу дзе».

Рэ кор ды 
рас лі на вод ства

Вы ні кі раз віц ця цэнт раль на га 

рэ гі ё на раз гля да лі ся ў цес ным 

звяз ку з аграр ным комп лек сам.

— Сё ле та сель ская гас па дар-

ка спра ца ва ла досыць ня дрэн на. 

Па ўсіх ві дах пра дук цыі рас лі на-

вод ства атры ма лі рост да ад па-

вед на га ле таш ня га ўзроў ню. Па 

мно гіх па каз чы ках ён рэ корд ны. 

На ма ло ча на больш за 400 ты сяч 

тон зер ня ку ку ру зы, на рых та ва-

на больш як 4 міль ё ны тон сі ла су, 

звыш 2 міль ё наў тон кар ма вых 

адзі нак, больш як 29 ты сяч тон 

іль но трас ты. І ўсё гэ та ўпер шы ню 

ў гіс то рыі Мін шчы ны. Па ра да ва ла 

і ўра джай насць буль бы — ва ла вы 

збор на 30 % больш за мі ну ла год-

ні. На ма ло ча на збож жа вых звыш 

2 міль ё наў тон ра зам з ку ку ру-

зай, — рас ка заў стар шы ня ка-

мі тэ та па сель скай гас па дар цы 

і хар ча ван ні Мі набл вы кан ка ма 

Сяр гей ЛЯЎ КО ВІЧ. — Так што 

ство ра на на дзей ная кар ма вая ба-

за для гра мад ска га стат ка.

Ра зам з тым больш скла да-

ная аб ста ноў ка ў жы вё ла га доў лі. 

За 9 ме ся цаў на 1,5 % ска ра ціў ся 

ва ла вы аб' ём яла ві чы ны ў па раў на-

нні з ад па вед ным пе ры я дам мі ну ла-

га го да, на 2 % змен шы лі ся аб' ёмы 

вы рошч ван ня птуш кі. За тое аб' ём 

вы твор час ці сві ні ны па вя лі чыў ся на 

8 %. На огул, раз віц цю жы вё ла га-

доў лі ад да ец ца знач ная ўва га. Да 

кан ца го да пла ну ец ца ўвес ці ў дзе-

ян не 84 па мяш кан ні для ўтры ман-

ня буй ной ра га тай жы вё лы, у тым 

лі ку 21 ма лоч на та вар ную фер му. 

Сё ле та ма лоч ная га лі на раз ві ва-

ец ца ста біль на: па вя лі ча ны аб' ёмы 

экс пар ту пра дук цыі, аб' ёмы вы руч-

кі. Ак тыў на асвой ва юц ца за меж-

ныя рын кі, ку ды па стаў ле на ма лоч-

ных пра дук таў у тры ра зы больш, 

чым ле тась. Больш як у 10 ра зоў 

па вя лі чы лі ся па стаў кі «ма лоч кі» ў 

Кі тай. Ад нак, што да ты чыц ца мя са 

і мяс ных пра дук таў, то вы руч ка ад 

іх рэа лі за цыі ска ра ці ла ся. На гэ та 

паў плы ва лі аб' ек тыў ныя пры чы ны. 

У пры ват нас ці, Ра сій ская Фе дэ ра-

цыя ўвя ла аб ме жа ван ні на па стаў кі 

мя са на кост цы. Ра зам з тым прад-

пры ем ствы Мін шчы ны па вя лі чы лі 

экс парт у Ка зах стан і Уз бе кі стан, 

пра цу юць над атры ман нем сер ты-

фі ка та для па ста вак у Кі тай.

Сма ля ві чы бу дуць 
за бу доў ваць 
комп лекс на

— У Мін скай воб лас ці вы кон-

ва ец ца пра гра ма па ўзвя дзен ні 

жыл ля для тых, хто мае па трэ бу 

ў па ляп шэн ні ўмоў пра жы ван ня. 

На гэ ты год да ве дзе на за дан-

не па бу да ваць міль ён 115 ты сяч 

квад рат ных мет раў. Але ўжо сён ня 

ба чым, што яно бу дзе пе ра вы ка на-

на, вый дзем на міль ён 120 ты сяч 

«квад ра таў», — за пэў ніў стар-

шы ня ка мі тэ та па ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тве Мі набл вы кан ка ма 

Аляк сандр КРУ ЧА НАЎ. — Шмат 

ува гі ад да ём за бес пя чэн ню жыл-

пло шчай шмат дзет ных сем' яў. 

Пла ну ец ца, што да кан ца го да 

1112 з іх атры ма юць жыл лё, у на-

ступ ным го дзе — прак тыч на ўдвая 

больш.

Кі раў нік дзяр жа вы па ста віў за-

да чу да 2021 го да вый сці на за бес-

пя чэн не жыл лём шмат дзет ных та-

кім чы нам, каб яны ста я лі на чар зе 

не больш за год з дня па ста ноў кі 

на ўлік. Сён ня фар мі ру ец ца пра-

гра ма на 2020 год. У яе за кла дзе-

ны не аб ход ныя па ра мет ры, каб 

вы ка наць да ру чэн не.

— Ак тыў на пра цу ем над раз віц-

цём Сма ля віч — го ра да-спа да рож-

ні ка Мін ска. МА ПІД па чаў бу даў ніц-

тва экс пе ры мен таль на га 192-ква-

тэр на га жы ло га до ма. Па даць заяву 

на ква тэ ру тут мо гуць мін ча не, якія 

ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл-

лё вых умоў не за леж на ад да ты 

па ста ноў кі на чар гу. Але пры гэ-

тым яны па він ны зняц ца з улі ку на 

атры ман не жыл ля ў ста лі цы. Да рэ-

чы, пер ша чар го вае пра ва да ец ца 

шмат дзет ным сем' ям. Па ін фар ма-

цыі Мін гар вы кан ка ма, на 192 ква тэ-

ры ўжо па да дзе на ка ля 600 за яў.

У перс пек ты ве ў го ра дзе-спа-

да рож ні ку з'я вяц ца два мік ра ра ё-

ны. Пад іх бу даў ніц тва вы дзе ле ны 

ўчаст кі ў 26 і 29 гек та раў. На пер-

шым — па бу ду юць да мы толь кі 

для мін чан, на дру гім — для ўсіх 

ах вот ных. Тэ ры то рыі бу дуць за бу-

доў вац ца комп лекс на, з са цы яль-

ны мі аб' ек та мі, дзі ця чы мі са дка мі, 

шко ла мі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ

Сак рэт літ ра га ра чай ва ды
На ме ра пры ем стве бы ло ска за на шмат 

ра зум ных і ка рыс ных слоў аб між на род най 

клі ма тыч най па лі ты цы, за да чах і мес цы на-

шай кра і ны ў гэ тым між на род ным пра цэ се. 

Але нас са праў ды за ці ка ві ла ад но ня прос тае 

пы тан не: ня ўжо звы чай ныя лю дзі са праў-

ды мо гуць уплы ваць на змя нен не клі ма ту? 

Кан ды дат геа гра фіч ных на вук Аляк сей 

ЯРО ТАЎ па спра ба ваў рас тлу ма чыць нам 

гэ та на паль цах.

Мы ўсе жы вём звы чай ным жыц цём, але 

ў на шых па во дзі нах ёсць эка ла гіч ныя нор-

мы і пра ві лы, пры ду ма ныя на шы мі прод ка-

мі даў ным-даў но. Яны рас пра ца ва ны ў тыя 

ча сы, ка лі ўпер шы ню быў уве дзе ны тэр мін 

«эка ло гія».

Усім вя до ма, што каб атры маць літр га-

ра чай ва ды, трэ ба спа ліць адзін ку ўмоў на га 

па лі ва. Ка лі мы кож ную ра ні цу эка ном на вы-

ка рыс тоў ва ем гэ тую ва ду, ка лі чыс цім зу бы 

ці мы ем ся, то мы аў та ма тыч на за хоў ва ем 

газ, ма зу ту або ву галь. Ка лі мы з ва мі вы ка-

рыс тоў ва ем на шы рэ сур сы і по тым іх зда ём 

на пункты збо ру дру гас най сы ра ві ны, то гэ-

тым са мым так са ма эка но мім энер гію.

Мы жы вём у буй ным го ра дзе ці ў сель-

скай мяс цо вас ці. Маг чы ма, у нас ёсць аса-

біс ты аў та ма біль і мы не хо дзім пеш шу на ват 

у бу лач ную за два квар та лы. Атрым лі ва ец ца, 

што мы са бе і сва ім су се дзям за брудж ва ем 

па вет ра шкод ны мі вы кі да мі. Аляк сей Яро таў 

лі чыць, што пры адап та цыі гра мад ства да 

эк стрэ маль ных змен клі ма ту трэ ба ў пер шую 

чар гу змя няць сваё аса біс тае стаў лен не ў 

бок мі ні маль на га, ра цы я наль на га спа жы-

ван ня.

Ка лі мы вы ка рыс тоў ва ем аў та ма біль 

толь кі па не аб ход нас ці, то ў пе шых шпа цы-

рах і па хо дах на не вель мі вя лі кія ад лег лас ці 

не толь кі трэ ні ру ем свой ар га нізм і бе ра жом 

зда роўе, але і не за брудж ва ем ат мас фе ру.

Вог ні шча? 
Не па лі без патрэбы

У многіх ёсць да па мож ны пры ся дзіб ны 

ўчас так або да ча. Па ра і там жыць па эка-

ла гіч на пра віль ных па сту ла тах — вес ці ра-

цы я наль ную сель скую гас па дар ку. Мы там 

ужо не спаль ва ем ліс це з дрэў і буль бя ное 

бац він не, а за клад ва ем іх у кам пост авую 

яму, якая так са ма вы дзя ляе вуг ля кіс лы газ, 

але ў знач на мен шай коль кас ці, і да та го ж 

дае нам угна ен не. Усё гэ та на зы ва ец ца клі-

ма та а ры ен та ва ным ла дам жыц ця — ка лі мы 

з ва мі па во дзім ся бе так, каб най мен шым 

чы нам на шко дзіць пры ро дзе.

Ці са праў ды ў нас ця пер эпо ха гла баль-

на га па цяп лен ня? Дак лад на га ад ка зу нам 

не дасць ні хто. Мер ка ван ні на ву коў цаў па-

дзя лі лі ся. Ад ны ка жуць, што тыя зме ны, якія 

ад бы ва юц ца апош нім ча сам, раз ві ва юц ца 

па сі ну со і дзе, а дру гія — што нас ча кае 

ка та клізм вы со кіх тэм пе ра тур. Хут чэй за 

ўсё, іс ці на дзесь ці па ся род. Але ў абод вух 

вы пад ках нам трэ ба мя няць лад жыц ця. 

Ста рац ца пры бі раць пас ля ся бе пласт ма су, 

не браць у кра мах плас ты ка выя па ке ты, а 

на сіць сум ку або авось ку. Не трэ ба вы кід-

ваць на смет нік ліш нія рэ чы (лепш ад даць 

у даб ра чын ную ар га ні за цыю — яны яшчэ 

могуць спат рэ біц ца) і не куп ляць та го, што 

не з'я сі або не адзе неш. Ка лі мы на ву чым ся 

не як аб мя жоў ваць свае па трэ бы, то ста-

нем здоль нымі ўплы ваць на клі мат. І гэ та 

не жарт.

Нас міль ё ны, а ўсіх ра зам — 
міль яр ды

Адзін ча ла век у на шым го ра дзе свое ча со-

ва вы клю чыў га ра чую ва ду і сэ ка но міў уся го 

адзін літр. Але толь кі ў бе ла рус кай ста лі-

цы жы ве два міль ё ны ча ла век. Ка лі кож ны 

дзень мы ўсе ра зам збе ра жом хоць па літ ры, 

за дзень бу дзе цэ лае во зе ра ва ды.

У на шым гра мад стве ёсць та кое мер-

ка ван не, што мы не мо жам паў плы ваць на 

гла баль ны клі мат. Але на са май спра ве гэ та 

не так, лі чыць спі кер. Вя до ма, у ча ла ве ка 

ўзні кае пэў ны ды са нанс, ка лі ён эка но міць 

ва ду на кух ні, а ў той жа час ба чыць, як 

пра цуе ЦЭЦ, з тру бы якой вы ля тае ве лі зар-

ная коль касць ды му. Але трэ ба па мя таць, 

што ка лі мы запаль ва ем сто ты сяч вог ні-

шчаў на сва іх да чах, то атрым лі ва ем яшчэ 

ад ну ЦЭЦ. Як сфар мі ра ваць у лю дзей, у 

мяс цо вай су поль нас ці, тых, хто жы ве по-

бач, спо саб жыц ця, які б не вёў да ліш ня га 

за брудж ван ня на ва коль на га све ту, на шай 

пры ро ды?

Пры кла даў да стат ко ва, лі чыць Аляк сей 

Яро таў. Возь мем Шве цыю. Уя ві це са бе, ка-

лі ў цэнт ры го ра да Мін ска бу дзе пры яры тэт 

у пе ша хо да, ве ла сі пе дыс та і толь кі по тым у 

аў та ма бі ля пры да рож ным ру ху! Так жы вуць, 

на прык лад, Стак гольм і Бялг рад. У гэ тых 

га ра дах ёсць цэ лыя ра ё ны, ку ды до ступ аў-

та ма бі ляў за ба ро не ны.

А, на прык лад, у Хель сін кі во сен ню ня ма 

па валь най убор кі ліс ця. Фі ны лі чаць, што ў 

па дзен ні яго на тра ту ар ня ма ні чо га га неб-

на га, бо гэ та на ту раль ны пра цэс пры ро ды. 

А ў нас га лаў ны боль для двор ні каў. Дру гое 

пы тан не, ку ды ліс це по тым дзя ва юць. Аказ-

ва ец ца, што яго спаль ва юць або скла ду юць 

у пэў ных мес цах, дзе яно па воль на пе ра гні-

вае. Але ёсць жа пра ек ты, дзе тое ж ліс це 

пе ра тва ра юць у па пе ру.

Шкло за ста ец ца 
нейт раль ным рэ чы вам

Сён ня зноў ста но віц ца мод ным вы ка ры-

стан не шкля ной та ры. Але, атрым лі ва ец ца, 

шкла бой так са ма з'яў ля ец ца бес ка рыс ным 

смец цем, бо шкло не гніе? Наш су раз моў-

ца ні чо га страш на га ў гэ тым не ба чыць. 

Шкло — пры род ны ма тэ ры ял, яно пры сут-

ні чае ў на шай зям лі. Ка лі вул кан пра чы на-

ец ца, то вы вяр гае са свай го чэ ра ва вул ка-

ніч нае шкло. Яно з'яў ля ец ца на ту раль ным 

ма тэ ры я лам. Гэ та не тыя сто ты сяч но вых 

злу чэн няў і ма тэ ры я лаў, якія бы лі ство ра-

ны ча ла ве кам штуч на, і не рас кла да юц ца 

сот ні га доў.

— Усё гэ та ў рам ках адап та цыі да змен 

клі ма ту мы па він ны ка заць на сель ніц тву. 

За клі каць лю дзей быць як мы — клі ма та-

а ры ен та ва ны мі. Бо мы ж не хо чам ба чыць 

цэ ла фа на вых па ке таў у сва ім два ры і плас-

ты ка вых бу тэ лек у грыб ных мес цах лю бі ма га 

ле су, праў да?

Сяр гей КУР КАЧ.

У цэнт ры ўва гіУ цэнт ры ўва гі

У Мін скай воб лас ці па вы ні ках дзе вя ці ме ся цаў вы ка на ны 

ўсе пяць клю ча вых па ра мет раў эфек тыў нас ці. У пры ват нас ці 

па вя лі чыў ся экс парт та ва раў і па слуг, най больш — у Кі тай. 

Ва ла вы рэ гі я наль ны пра дукт за гэ ты пе ры яд склаў 

15,1 міль яр да руб лёў, тэмп рос ту да ана ла гіч на га мі ну ла год ня га 

ўзроў ню — 104,8 % пры пра гно зе 103,6 %. 

Пра гэ та па ве да міў стар шы ня Мі набл вы кан ка ма Ана толь 

ІСА ЧАН КА пад час па ся джэн ня абл вы кан ка ма па пы тан нях 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця цэнт раль на га рэ гі ё на. Ана толь 

Іса чан ка асаб лі ва пад крэс ліў, што да кан ца го да нель га да пус ціць 

зні жэн ня тэм паў рос ту ва ла во га рэ гі я наль на га пра дук ту.

Прос тыя ліч быПрос тыя ліч бы

ТОЛЬ КІ АБ' ЯД НАЎ ШЫ СЯ, МЫ МО ЖАМ 
УПЛЫ ВАЦЬ НА ЗМЯ НЕН НЕ КЛІ МА ТУ

Сё ле та апош ні свой бе лы грыб стар шы ня 

Бе ла рус ка га геа гра фіч на га та ва рыст ва 

Аляк сей ЯРО ТАЎ знай шоў у дуб ро ве пад 

Ва ло жы нам у дру гой дэ ка дзе ліс та па да. За 

55 га доў сва ёй прак ты кі грыб ні ка ён да гэ та га 

вы пад ку ні ко лі так поз на не зна хо дзіў ба ра ві кі 

ў на шых ля сах. Усё спіс ваць на гла баль нае 

па цяп лен не, ці ў нас прос та за поз не ныя з'я вы 

ба бі на га ле та? А вы як лі чы це?

Га вор ка ідзе хут чэй за ўсё пра рап тоў ны 

на ды ход ней кіх ана маль ных па вы ша ных 

тэм пе ра тур, ана маль ных апад каў, якія 

пры вод зяць да пад тап лен няў та ды, ка лі іх не 

ча ка лі. Каб змяк чыць уда ры эк стрэ маль ных 

сі нап тыч ных з'яў, трэ ба не толь кі ба чыць 

праб ле му, але і ве даць шля хі яе вы ра шэн ня. 

Ме на ві та для гэ та га быў ар га ні за ва ны круг лы 

стол «Адап та цыя да змен клі ма ту ў Бе ла ру сі: 

прак ты кі ўклю чэн ня гра мад скас ці» (на 

ма тэ ры я лах між на род на га пра ек та TеRRІFІСА). 

Ён пра хо дзіў у рам ках між на род най на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі 

«Су час ныя кі рун кі раз віц ця фі зіч най геа гра фіі: на ву ко выя і аду ка цый ныя 

ас пек ты ў Мэ тах устой лі ва га раз віц ця».


