
На па чат ку чэр ве ня ў На ва груд ку ад быў ся 
ХV Рэс пуб лі кан скі эка ла гіч ны фо рум, 
на якім раз гля да лі ся пы тан ні раз віц ця 
«зя лё най» эка но мі кі, ці, ін шы мі сло ва мі 
ка жу чы, «зя лё на га» рос ту. На ва гру дак 
з 2017 го да як раз з'яў ля ец ца пі лот ным 
го ра дам пра ек та «Зя лё ныя га ра ды».

Як вя до ма, стра тэ гія ўстой лі ва га раз-
віц ця праз пад трым ку «зя лё най» эка но мі кі 
ўзнік ла не сён ня. Яна бя рэ свой па ча так з 
Кан фе рэн цыі «Рыа+20» (2012 г.), на якой 
кра і ны све ту, і Бе ла русь у тым лі ку, па га-
дзі лі ся стаць на шлях «зя лё най» эка но мі-
кі — як най важ ней ша га ін стру мен та гэ тай 
стра тэ гіі. Пе ра ка на ны, што асноў ная ра бо-
та ў нас яшчэ на пе ра дзе. Сён ня мы мо жам 
з за да валь нен нем кан ста та ваць, што роз-
ныя дзяр жаў ныя і рэ гі я наль ныя пра гра мы, 

уся аду ка цый ная сфе ра 
ў той ці ін шай сту пе ні 
ўтрым лі ва юць эка ла-
гіч ны склад нік. Ад нак 
па тра ба ван нем дня 
з'яў ля юц ца не тэ а рэ-
тыч ныя па ла жэн ні, а рэ аль ныя кро кі на 
гэ тым шля ху.

Мне, гра ма дзя ні ну Бе ла ру сі і жы ха ру 
га рад ско га па сёл ка, ці ка ва на зі раць, як 
на прак ты цы рэа лі зу юц ца кро кі па «азя ля-
нен ні» эка но мі кі, і мер ка ваць, што бы ло б 
ра зум на ў гэ тых ад но сі нах змя ніць.

Па чаць свае раз ва жан ні хо чац ца з вы-
ба ру пры яры тэ таў для «зя лё на га» раз віц-
ця. Зра зу ме ла, што та кім ко ле рам па він на 
«афар ба вац ца» ўся на цы я наль ная эка-
но мі ка і ўсе рэ гі ё ны кра і ны. Ад нак маг-

чы мас ці Бе ла ру сі, на ват пры да па мо зе 
між на род ных ар га ні за цый, якія фі нан су-
юць шмат лі кія эка ла гіч ныя пра ек ты, не 
да зва ля юць у сён няш ніх умо вах зра біць 
гэ ты пра цэс паў сюд ным. Та му вы зна ча-
юц ца пры яры тэт ныя кі рун кі, ці, як пры ня та 
сён ня ка заць, драй ве ры, пі лот ныя ра ё ны, 
га ра ды. Ад нос на апош ніх уз ні кае пы тан не: 
на коль кі аб грун та ва ным з'яў ля ец ца іх вы-
бар? Вя до ма, што гэ та ро біц ца не 
ад ным ча ла ве кам, а ка лек ты вам 
спе цы я ліс таў.
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Хто ў два ры 
стар шы?

Гэ та «зван не» пры свой ва юць 
у За вод скім ра ё не ста лі цы 
са мым не раў на душ ным. стар. 2

Ча му ў на рых тоў шчы каў 
ад сут ні чае пра дук цыя 
ста бі лі за цый ных фон даў — 
вы свят ля лі спе цы я ліс ты 
Ка мі тэ та дзярж кант ро лю.

Ці хо піць буль бы?

стар. 3

Пра асаб лі вас ці 
збо ру ліш каў ма ла ка 
ў Баб руй скім ра ё не.

Зда лі — пры ня лі

Без «се зон ных» зда рэн няў 
не абы хо дзіц ца.

У лес... 
па пры го ды?

стар. 4

стар. 15

У Ка рэ ліц кім ра ё не 
зла дзі лі свя та кве так 
і яб лыч ны фэст.

Пры го жа, ве се ла, 
смач на!..

стар. 16

стар. 3

стар. 14

ТЭ МА ТЫД НЯ

К
ОЖ НЫ гас па дар ве дае: до ма па він на быць тое-сёе 
з пры па саў. Ну хоць бы для та го, каб хле ба соль на 
па ві таць не ча ка ных гас цей. Ды і ўво гу ле, не як 
спа кай ней, ка лі ве да еш, што лыж ка му кі — не апош няя 
ў ха це... Та кі ж па ра дак дзей ні чае і на дзяр жаў най 

«кух ні»: збож жа па він на ха піць да на ступ на га ўра джаю, яшчэ 
і з за па сам. Ды не толь кі на дзён на га хле ба, а і пры сма каў трэ ба 
на рых та ваць. Коль кі пра дук цыі за хоў ва ец ца ў за се ках 
і як мож на за ра біць на ма ла цэ, нам рас ка за лі су пра цоў ні кі 
Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі.

ЗА ПАС БЯ ДЫ ЗА ПАС БЯ ДЫ 
НЕ ЧЫ НІЦЬНЕ ЧЫ НІЦЬ

Акрамя багатага ўраджаю традыцыйнай агародніны, Акрамя багатага ўраджаю традыцыйнай агародніны, 
у краіне сё ле та мяркуюць сабраць ка ля 450 тон бах ча вых куль туру краіне сё ле та мяркуюць сабраць ка ля 450 тон бах ча вых куль тур
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або Ма лыя га ра ды або Ма лыя га ра ды 
на шля ху да ўстой лі ва га раз віц цяна шля ху да ўстой лі ва га раз віц ця

«ЗЯ ЛЁ НАЯ» ЭКА НО МІ КА
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