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Для энер ге тыч ных 
мэт

Адзін з ва ры ян таў для яе 
вы ра шэн ня — па бу да ваць 
но вы па лі гон. Над гэ тым пра-
ек там сён ня пра цу юць у ка-
му наль ным уні тар ным прад-
пры ем стве па абы хо джан ні 
з ад хо да мі «Эка рэс». Як 
па ве да міў ды рэк тар прад-

пры ем ства Аляк сандр ЛІ-

СОЎ СКІ, пра пра цоў ва ец ца 
пы тан не і рых ту ец ца пра ект 
па вы дзя лен ні ўчаст ка пло-
шчай ад 22 да 24 га для ства-
рэн ня яшчэ ад на го па лі го на 
ў ма гі лёў скім на прам ку, які 

бу дзе ад па вя даць усім не-
аб ход ным па тра ба ван ням 
эка ла гіч най бяс пе кі.

— Не ад маў ля юц ца ад ідэі 
і вы ка ры стан ня ад хо даў для 
атры ман ня цеп ла вой і элект-
ра энер гіі, 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. Пер ша па чат ко-
ва ў На цы я наль най стра тэ гіі 
па абы хо джан ні з цвёр ды-
мі ка му наль ны мі ад хо да мі 
і дру гас ны мі ма тэ ры яль ны-
мі рэ сур са мі на пе ры яд да 
2035 го да пра ду гледж ва-

ла ся бу даў ніц тва ка ля Мін-
ска за во да для спаль ван ня 
смец ця. Але ця пер для гэ тых 
мэт пла ну ец ца не ства раць 
но вую вы твор часць, а рэ-
кан стру я ваць ад ну са ста-
ліч ных ЦЭЦ — яна бу дзе пе-
ра во дзіц ца з вы ка ры стан ня 
тра ды цый ных ві даў па лі ва 
на ка му наль ныя ад хо ды. 
Па доб ныя тэх на ло гіі сён ня 
дзей ні ча юць у Эс то ніі — 
з 2013 го да на ЦЭЦ «Enefіt 
Green» у Та лі не ўве дзе ны 
ў экс плу а та цыю блок для 
спаль ван ня смец ця. Сён ня 
на ім пе ра пра цоў ва ец ца ка-
ля па ло вы ўсіх змя ша ных 
бы та вых ад хо даў, што ўтва-
ра юц ца ў кра і не.

— Пад рых та ва ны пра ект 
рас па ра джэн ня прэм' ер-мі-
ніст ра аб ства рэн ні ра бо чай 
гру пы па пра пра цоў цы пы-
тан ня спаль ван ня на ЦЭЦ у 
Мін ску ЦКА і за цвяр джэн ня 
ад па вед на га пла на ме ра-
пры ем стваў, — рас ка за ла 
Воль га Са зо на ва. — Ця пер 

пра вод зяц ца пад рых тоў чыя 
ра бо ты, у тым лі ку вы зна-
чэн не аб' ёмаў ад хо даў, якія 
мо гуць па стаў ляц ца на ЦЭЦ, 
іх мар фа ла гіч ны склад, фі зі-
ка-хі міч ныя ха рак та рыс ты кі і 
«ка ла рый насць».

Спе цы я ліс там так са ма 
не аб ход на бу дзе вы ву чыць 
ад хо ды по пе лу, што ўтва ра-
юц ца пад час спаль ван ня, на 
прад мет не бяс пе кі для на ва-
кол ля і зда роўя лю дзей і раз-
гле дзець ва ры ян ты іх уты лі-
за цыі ці вы ка ры стання.

Уво гу ле цвёр дыя ка му-
наль ныя ад хо ды для атры-
ман ня цеп ла вой і элект рыч-
най энер гіі сён ня вы ка рыс-
тоў ва юц ца ў мно гіх кра і нах 
Еў ро пы, у тым лі ку ў Гер ма-
ніі, Да ніі, Шве цыі. У апош няй, 
на прык лад, дзей ні чае ка ля 
40 за во даў для спаль ван ня 
смец ця, дзе ўты лі зу ец ца ка-
ля па ло вы ўсіх ЦКА.

— У Бе ла ру сі не пла ну-
ец ца бу да ваць столь кі прад-
пры ем стваў, як у Шве цыі, — 

важ на па гля дзець, як гэ ты ме-
ха нізм бу дзе пра ца ваць для 
Мін ска, — ад зна чы ла Воль га 
Са зо на ва. — Ін шыя ж рэ гі ё ны 
мо гуць па-ін ша му вы ка рыс-
тоў ваць змя ша ныя ка му наль-
ныя ад хо ды. На прык лад, на 
Гро дзен шчы не, дзе шмат цэ-
мен та вых за во даў, з іх мож на 
атрым лі ваць RDF-па лі ва.

Важ ным за ста ец ца пы-
тан не пад тры ман ня на та кім 

прад пры ем стве вы со ка га 
ўзроў ню эка ла гіч най бяс пе кі.

— Пры вы ка нан ні ўсіх 
эка ла гіч ных па тра ба ван няў 
да та ко га аб' ек та яго дзей-
насць пры ня се знач на менш 
шко ды на ва кол лю і зда роўю 
ча ла ве ка, чым экс плуа та цыя 
па лі го наў ЦКА па ста рых 
тэх на ло гі ях, — пад крэс лі ла 
Воль га Ула дзі мі ра ўна.
(Заканчэнне на 8-й стар.)

Чар го вая, 14-я па лі ку кан фе-

рэн цыя ўдзель ні каў Кан вен цыі 

ААН па ба раць бе з апус тынь-

ван нем прой дзе з 2 да 13 ве-

рас ня ў Дэ лі (Ін дыя).

Як рас ка заў на цы я наль ны ка-

ар ды на тар КБА ААН Анд рэй 

КУЗЬ МІЧ, для Бе ла ру сі, якая ак-
тыў на ўдзель ні чае ў ра бо це кан-
вен цыі, на су стрэ чы асаб лі ва важ на 
да лу чыц ца да вы пра цоў кі мер па 
ахо ве і ад наў лен ні ля соў і тар фя-
ні каў як клю ча вых рэ сур саў у ба-
раць бе са зме най клі ма ту, стра тай 
бія раз на стай нас ці і дэ гра да цы яй 
зя мель ных угод дзяў.

— Бе ла русь едзе на ча тыр-
нац ца тую су стрэ чу ўдзель ні каў 
з уста ноў ле ны мі на цы я наль ны мі 
па каз чы ка мі нейт раль на га ба лан-
су дэ гра да цыі зя мель, а так са ма 
па лі тыч най во ляй да іх да сяг нен-
ня. У нас ужо на за па ша ны пэў ны 
прак тыч ны во пыт ад наў лен ня та кіх 
тэ ры то рый, у пры ват нас ці тар фя ні-
каў, і мы бу дзем ра ды па дзя ліц ца 
гэ тым во пы там, — рас ка заў Анд рэй 
Кузь міч.

Ся род праб лем, на якія звяр тае 
ўва гу кан вен цыя, для на шай кра-
і ны асаб лі ва ак ту аль ныя вод ная і 
вет ра вая эро зіі гле бы, мі не ра лі за-
цыя ар га ніч на га рэ чы ва тар фя ных 
глеб, тэх на ген нае за брудж ван не, 
па ру шэн не зя мель пад час зда бы чы 
ка рыс ных вы кап няў і г. д. Акра мя 
та го, з-за зме ны клі ма ту ў Бе ла ру сі 
па вя лі чы ла ся коль касць за сух. На-
прык лад, та ко га су хо га кра са ві ка, 
як сё ле та, не ад зна ча ла ся ні вод на-
га ра зу за пе ры яд з 1940-х га доў.

Каб стры маць і мі ні мі за ваць 
уплыў гэ тых пра цэ саў, у 2015 го дзе 
бе ла рус кім ура дам за цвер джа ны 
Стра тэ гія па рэа лі за цыі КБА ААН 
і На цы я наль ны план дзе ян няў па 
пра ду хі лен ні дэ гра да цыі зя мель на 
2016—2020 га ды. Ство ра ны ад па-
вед ны ка ар ды на цый ны са вет пад 
кі раў ніц твам мі ніст ра пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя.

Адзін з кі рун каў дзей нас ці, па 
якім на ша кра і на зна хо дзіц ца у лі ку 
лі да раў, — ад наў лен не асу ша ных 
тар фя ні каў. Для гэ та га Бе ла русь 
пры цяг вае ў тым лі ку і між на род-
ныя срод кі. Так, рэа лі за ва ны пра ект 
між на род най тэх ніч най да па мо гі 
Рэс пуб лі кі Ка рэя і КБА ААН «Ад-
наў лен не асу ша ных тар фя ні каў у 
Бе ла ру сі». На пра ця гу го да ў Ма гі-
лёў скай воб лас ці бы ло ад ноў ле на 
больш за 1000 га дэ гра дзі ра ва ных 
і не эфек тыў на асу ша ных ба лот.

«Мы ча ка ем ад кан фе рэн цыі 
пры няц ця ра шэн няў, якія да па ма-
га лі б кра і нам пра су нуц ца ад уста-
наў лен ня на цы я наль ных за дач 
нейт раль на га ба лан су дэ гра да цыі 
зя мель да іх прак тыч най рэа лі за-
цыі. Ад ным з клю ча вых пы тан няў 
на гэ тым шля ху з'яў ля ец ца ма бі лі-
за цыя рэ сур саў. Так са ма не аб ход-
на ква лі фі ка ва на пра ана лі за ваць 
спра ва зда чы кра ін пас ля пры няц ця 
но вых стра тэ гіч ных ра мак КБА ААН 
і зра біць усё маг чы мае, каб у бу ду-
чы ні атрым лі ваць рэ прэ зен та тыў-
ныя да ныя аб пра грэ се ў да сяг нен ні 
стра тэ гіч ных мэт і за дач кан вен цыі, 
а так са ма за дач 15 Мэ ты ўстой лі-
ва га раз віц ця», — да даў Анд рэй 
Кузь міч.

Ча ка ец ца, што пад час кан фе рэн-
цыі ба коў кра і ны раз гле дзяць вы ні кі 
гла баль най ацэн кі па дэ гра да цыі 
зя мель. Яна ўпер шы ню бы ла пра-
ве дзе на з да па мо гай дыс тан цый-
на га зан дзі ра ван ня і ве ры фі ка цыі 
да ных на цы я наль ны мі экс перт ны мі 
гру па мі. Гэ та да зво ліць уста на віць 
ба за вую лі нію па ста не якас ці зя-
мель на пе ры яд з 2015 го да.

На па рад ку дня так са ма бу дзе 
пы тан не па за су хах — якія ме ха ніз-
мы па змяк чэн ні іх на ступ стваў мо-
гуць быць рас пра ца ва ны ў рам ках 
кан вен цыі. Па га во раць экс пер ты і 
пра важ насць прын цы паў ад каз на-
га зем ле ўла дан ня для да сяг нен ня 
нейт раль на га ба лан су дэ гра да цыі 
зя мель.

На стас ся АЛЯК СЕ Е ВА.

Тэ ма ну ма раТэ ма ну ма ра

КАБ ЗЯМ ЛЯ НЕ ПЕ РА ТВА РЫ ЛА СЯ КАБ ЗЯМ ЛЯ НЕ ПЕ РА ТВА РЫ ЛА СЯ 
Ў ПУС ТЫ НЮЎ ПУС ТЫ НЮ

Бе ла русь да лу чыц ца да вы пра цоў кі мер 
су праць дэ гра да цыі зя мель

Ад хо ды: вы ка рыс тоў ваць Ад хо ды: вы ка рыс тоў ваць 
ці за хоў ваць?ці за хоў ваць?

У кра і нах ЕС шмат ува гі ўдзя ля ец ца пер ша му эта пу збо ру 
ад хо даў — сар та ван ні на мес цы іх утва рэн ня.

З 1 жніў ня на тэ ры то рыі ста ліч на га па лі го на «Пру дзі-

шча» спы ніў ся пры ём ад хо даў на за ха ван не. Гэ та зна-

чыць, што ў ме жах Мін ска і Мінск ага ра ё на за стаў ся 

адзі ны па доб ны аб' ект, ку ды трап ля юць усе ад хо ды 

ад фі зіч ных і юры дыч ных асоб, — «Трас ця нец кі». Ня-

гле дзя чы на тое, што гэ ты па лі гон — са мы ма ла ды 

(ён дзей ні чае з 2007 го да), з за крыц цём «Пру дзі шча», 

а ра ней і «Паў ноч на га» на груз ка на яго моц на ўзрас ла. 

І праз не каль кі га доў праб ле ма, ку ды па дзець смец це, 

ста не вост рай...

З кож ным го дам гра мад ства ста но віц ца 

больш да свед ча ным у пы тан нях эка ла-

гіч на га кі рун ку, і та му лю дзі ўсё час-

цей аб мяр коў ва юць іх на са мых роз ных 

пля цоў ках. На на ра дзе ў Мінп ры ро ды 

раз гле дзе лі тэ му ка му ні ка цыі з на сель-

ніц твам.

Як ад зна чыў мі ністр пры род ных рэ сур-

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

рэй ХУ ДЫК, праб ле мы ўзні ка юць там, дзе 
мяс цо выя ўла ды не га то выя да дыя ло гу з на-
сель ніц твам. «Трэ ба пра ца ваць над тым, каб 
лю дзі атрым лі ва лі дак лад ную ін фар ма цыю 
ў да ступ най фор ме, і дас ка на ла вы кон ваць 
за ко ны», — пад крэс ліў ён.

Між тым пры пра вя дзен ні дзяр жаў най 
эка ла гіч най экс пер ты зы ня рэд ка ўзні кае шмат пы-
тан няў. На жаль, не ка то рыя ін вес та ры не ду ма юць 
пра эка ла гіч ную бяс пе ку, а дба юць вы ключ на аб 
пры быт ку.

Анд рэй Ху дык рас ка заў пра свой ра бо чы ві зіт у Са-
лі горск па да ру чэн ні кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-
та На тал лі Ка ча на вай. Там ін вес тар спра буе па чаць 
бу даў ніц тва прад пры ем ства за 20 мет раў ад да моў 
ін ды ві ду аль най жы лой за бу до вы. На ту раль на, жы ха-
ры па ча лі звяр тац ца ў ін стан цыі. Тут вар та ад зна чыць, 
што ў на шай кра і не лю дзі час та ад ра зу скар дзяц ца ў 
рэс пуб лі кан скія ор га ны, та му што лі чаць: мяс цо выя 
ўла ды не мо гуць паў плы ваць на сі ту а цыю. Па сло-
вах Анд рэя Ху ды ка, у Са лі гор ску прос та абу раль ны 
вы па дак — ін вес тар па ста віў ка пі таль ны плот, па чаў 
бу даў ні чыя ра бо ты, не ма ю чы на ру ках ста ноў ча-
га за клю чэн ня дзяр жаў най эка ла гіч най экс пер ты зы. 
«І да на шых тэ ры та ры яль ных струк тур так са ма ёсць 
пы тан ні, як та кое маг чы ма», — ска заў мі ністр.

На мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня ідэа-

ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 

Мінабл вы кан ка ма Воль га ТОП ДЭ МІР па ве да мі ла, 
што сі ту а цыя ў Са лі гор ску на кант ро лі, і шля хі яе вы-
ра шэн ня спра бу юць знай сці на аб лас ным уз роў ні.

Удзель ні кі на ра ды не толь кі ак тыў на аб мяр коў-
ва лі тэ му, але і вя лі дыс ку сію. Ад зна ча ла ся, што 
бе ла ру сы ад чу валь ныя да пы тан няў эка ла гіч най бяс-
пе кі пас ля тра гіч на га во пы ту — ава рыі на ЧАЭС. 
На дум ку на мес ні ка мі ніст ра энер ге ты кі Воль гі 

ПРУД НІ КА ВАЙ, сён ня не аб ход на тлу ма чыць лю дзям 
ста ноў чыя фак та ры на яў нас ці ў кра і не сва ёй АЭС. 
У пры ват нас ці, гэ та зні жэн не до лі вуг ле ва да ро даў 
у па ліў ным ба лан се і іс тот нае ска ра чэн не вы кі даў 
пар ні ко вых га заў.

Шэ раг кан крэт ных пра па ноў, на кі ра ва ных на пра-
ду хі лен не не га тыў ных сі ту а цый і па ляп шэн не ін фар-
ма ван ня на сель ніц тва, вы ка заў на мес нік мі ніст ра 

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

род дзя Аляк сандр КОР БУТ. У пры ват нас ці, ён мяр-
куе, што ін вес ты цый ны да га вор не аб ход на за клю чаць 
на асно ве ацэн кі ўздзе ян ня на на ва коль нае ася род-
дзе; уз мац няць ро лю гра мад скіх аб мер ка ван няў пра-
ек таў. Не каль кі прак тыч ных пра па ноў унёс ды рэк тар 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра дзяр жаў най эка ла гіч най 

экс пер ты зы і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі Мінп ры-

ро ды Мі ха іл СІ МА НЮ КОЎ, у тым лі ку ўклю чыць у 
склад ка мі сій, ства ра е мых мяс цо вы мі вы ка наў чы мі 
ор га на мі ўла ды, па вы ба ры зя мель на га ўчаст ка для 
раз мя шчэн ня аб' ек таў, якія пла ну юц ца да бу даў ніц-
тва, прад стаў ні ка Цэнт ра дзяр жаў най эка ла гіч най экс-
пер ты зы. І так са ма Мі ха іл Сі ма ню коў звяр нуў ува гу на 
тое, што па за пы це гра ма дзян за каз чы кі гас па дар чай 
дзей нас ці аба вя за ны прад стаў ляць ко пію за клю чэн ня 
дзяр жаў най эка ла гіч най экс пер ты зы.

Пад вод зя чы вы ні кі на ра ды, кі раў нік Мінп ры ро ды 
ад зна чыў, што ёсць праб ле ма з ка му ні ка цы яй. Мно-
гіх вост рых пы тан няў мож на бы ло б па збег нуць, ка лі 
б на сель ніц тву пад ра бяз на і да ступ на тлу ма чы лі сут-
насць тых ці ін шых пра ек таў. «Не трэ ба ба яц ца іс ці 
да лю дзей, — рэ зю ма ваў Анд рэй Ху дык. — Маё ўра-
жан не ад су стрэ чы ў Са лі гор ску: адэ кват ныя лю дзі, 
доб ра зыч лі выя, ве да юць за ка на даў ства. З на сель-
ніц твам трэ ба вес ці дыя лог на роў ных, па-ін ша му не 
атры ма ец ца. Пра фе сі я на лізм, вы ка нан не за ка на-
даў ства і ад кры тасць у пры няц ці ра шэн няў — вось 
што сён ня трэ ба».

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та прэс-служ бы Мінп ры ро ды.

«Не трэ ба ба яц ца іс ці да лю дзей»
Кі раў нік Мінп ры ро ды пра вёў на ра ду 

па пы тан нях ін фар ма ван ня на сель ніц тва аб эка ла гіч най бяс пе цы

Што пла ну ец ца ра біць, каб ста лі ца, ды і кра і на 
ў цэ лым, у хут кім ча се не па та ну ла ў га рах смец ця

Анд рэй ХУ ДЫК:


