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Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

ТАРФЯНІКІ ТАРФЯНІКІ 
РЭ АБІ ЛІ ТУ ЮЦЬРЭ АБІ ЛІ ТУ ЮЦЬ

Мінп ры ро ды су мес на з Кан вен цы яй ААН 
па ба раць бе з апус тынь ван нем 

пра вя дзе ме ра пры ем ствы 
па вы ра та ван ні дэ гра да ва ных тэ ры то рый

Пра ект «Ад наў лен не асу ша ных тар фя ні каў у Бе ла-
ру сі» Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-
коль на га ася род дзя прэ зен та ва ла ў ААН. Пра па но ва 
бы ла ўхва ле на Сак ра та ры я там Кан вен цыі ААН па ба-
раць бе з апус тынь ван нем у тых кра і нах, якія ад чу ва-
юць сур' ёз ную за су ху і/або апус тынь ван не, асаб лі ва 
ў Аф ры цы.

Як рас ка за лі ў Мінп ры ро ды, бе ла рус кі пра ект стаў 
част кай ме ра пры ем стваў Чанг вон скай іні цы я ты вы 
«Парт нёр ства па азе ля нен ні за суш лі вых зямель», якая 
фі нан су ец ца са срод каў Мі ніс тэр ства хар ча ван ня, сель-
скай гас па дар кі, ляс ной гас па дар кі і ры ба лоў ства Паўд-
нё вай Ка рэі. У ме жах гэ тай між на род най іні цы я ты вы 
Бе ла русь бы ла ада бра на ся род кра ін рэ гі ё на Ус ход няй 
Еў ро пы і Ся рэд няй Азіі для ажыц цяў лен ня дэ ман стра-
цый на га пра ек та па эка ла гіч най рэ абі лі та цыі дэ гра да-
ва ных тэ ры то рый і ўка ра нен ні па ды хо ду па нейт раль най 
дэ гра да цыі зя мель на мяс цо вым уз роў ні.

Срод кі, вы дзе ле ныя на рэа лі за цыю пі лот на га пра-
ек та, да зво ляць ад на віць па ру ша ныя тар фя ні кі ў Ма-
гі лёў скай воб лас ці. У пры ват нас ці, бу дзе здзейс не на 
эка ла гіч ная рэ абі лі та цыя (праз па сад ку ле су аль бо 
за ба лоч ван не) не менш за 1000 га асу ша ных тар фя ні-
каў для ўклю чэн ня іх у гас па дар чы аба рот. Ад бор кан-
крэт ных тэ ры то рый для вя дзен ня ра бот ад бу дзец ца ў 
маі-чэр ве ні 2018 го да, а са мо ад наў лен не — на пра ця гу 
2018—2019 га доў. Так са ма са срод каў пра ек та пра фі-
нан су юць ме ра пры ем ствы, на кі ра ва ныя на пра па ган ду 
ра цы я наль на га вы ка ры стан ня пры род ных рэ сур саў і 
пра ду хі лен не дэ гра да цыі зя мель у бу ду чым.

Рэа лі за цыя гэ та га пра ек та бу дзе спры яць вы ка нан-
ню за дач са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця паўд нё ва-
ўсход ня га рэ гі ё на Ма гі лёў скай воб лас ці.

Мар га ры та ДРАЗДОВА



На пя рэ дад ні Між на род на га дня Ма ці-Зям лі (ад-

зна ча ец ца 22 кра са ві ка) экс пер ты рас ка за лі, як 

за ха ваць і ўстой лі ва вы ка рыс тоў ваць бія ла гіч ную 

і ланд шафт ную раз на стай насць, і што ро біц ца ў 

на шай кра і не для гэ та га.

Акра мя за цвяр джэн ня Схе мы на цы я наль най эка ла-
гіч най сет кі, мэ та якой — за ха ваць каш тоў ныя пры род-
ныя тэ ры то рыі ў на ту раль ным ста не, сё ле та ад бы лі ся 
зме ны і ў не ка то рых асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ-
ры то ры ях. Як рас ка заў на мес нік на чаль ні ка ўпраў-

лен ня бія ла гіч най і ланд шафт най раз на стай нас ці 

Мінп ры ро ды Анд рэй КУЗЬ МІЧ, сё ле та пе ра ўтво ра-
ны рэс пуб лі кан скія за каз ні кі «Пры буж скае Па лес се», 
пло шча яко га па вя лі чы ла ся на 9280 га, і «Сэр вач». 
Пад рых та ва ныя па ке ты да ку мен таў па пе ра ўтва рэн ні 
за каз ні каў «Чыр во ны Бор» і «Бус лоў ка».

Сён ня Мінп ры ро ды так са ма пры мае ўдзел у ра бо це 
над за ко на пра ек та мі, пад рых тоў ка якіх бы ла іні цы я ва-
ная дэ пу та та мі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Адзін з іх — но вая рэ дак цыя 
За ко на «Аб асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то ры ях», 
у якой пра ду гледж ана кан са лі да цыя аб ме жа ван няў і за-
ба рон, што ўста лёў ва юц ца на ААПТ роз ных ка тэ го рый, 
а так са ма пе ра нос на ўзро вень за ко на пра ва вых нор маў 
пад за кон ных ак таў, шмат га до вая прак ты ка пры мя нен ня 
якіх да зва ляе гэ та зра біць.

— Та кім чы нам, гэ ты за кон па ві нен на блі зіц ца да 
па няц ця «за ко на пра мо га дзе ян ня», з мі ні маль най 
коль кас цю ад сы лач ных нор маў, — пад крэс ліў Анд рэй 
Кузь міч.

Ды рэк тар ГА «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» Аляк-

сандр ВІН ЧЭЎ СКІ ад зна чыў, што АПБ імк нец ца да та го, 
каб усе ві ды пту шак бы лі пад ахо вай, сён ня та кіх толь кі 
75 %. Вост рая тэ ма — па ля ван не на кры ла тых. Спра ва ў 
тым, што ў эк за ме не на бі лет па ляў ні ча га ня ма ні вод на га 
пы тан ня пра пту шак. Па ляў ні чыя не ве да юць іх і час та зні-
шча юць прад стаў ні коў рэд кіх ві даў. Аляк сандр Він чэў скі 
пра па нуе пе ра няць во пыт Ні дэр лан даў: там да зво ле на 
па ля ваць толь кі на кры жан ку, ку ра пат ку і фа за на.

Яшчэ адзін за ко на пра ект, пад рых тоў ка яко га ідзе 
ў кра і не, пра ду гледж вае ўня сен не змя нен няў і да-
паў нен няў у За кон «Аб рас лін ным све це» з улі кам 
на пра ца ва най прак ты кі пры мя нен ня нор маў, уклю-
ча ных у гэ ты за кон у 2016 го дзе. Зга да ны да ку мент 
бу дзе за кра наць пы тан ні па рад ку вы да лен ня аб'-
ек таў рас лін на га све ту, кам пен са цый ных па са дак і 
кам пен са цый ных вы плат кош ту вы да ле ных аб' ек таў 
рас лін на га све ту, рэ гу ля ван ня ад но сін, звя за ных з 
азе ля нен нем тэ ры то рый у на се ле ных пунк тах. Акра-
мя та го, па ча та ра бо та па ар га ні за цыі пад рых тоў-
кі пра ек та За ко на «Аб ахо ве і вы ка ры стан ні ба лот 
(тар фя ні каў)».

Анд рэй Кузь міч так са ма за клі каў усіх гра ма дзян на-
шай кра і ны ў Год ма лой ра дзі мы звяр нуць ува гу на 
пры ро ду род ных мяс цін, унес ці свой па сіль ны ўклад і 
да па маг чы ёй стаць больш чыс тай, бо толь кі ўсе ра зам 
мы змо жам зра біць Бе ла русь яшчэ леп шай.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ



Ка лек тыў цэнт раль на га апа ра ту Мінп ры ро ды 
доб ра ўпа рад ка ваў пля цоў кі на дзяр жаў ным прад-
пры ем стве «На ву ко ва-вы твор чы цэнтр па геа ло-
гіі» ў Мін ску, ка ля бу дын ка мі ніс тэр ства па ву лі цы 
Ка лек тар най, у скве ры імя К. Цэт кін. Яны пры вя лі 
да ла ду тэ ры то рыю, вы са дзі лі туі, ар га ні за ва лі 
клум бы, пад рэ за лі хмыз ня кі. Удзель ні ка мі кам па ніі 
ста лі так са ма і су пра цоў ні кі ўсіх тэ ры та ры яль ных 
ор га наў і пад на ча ле ных ар га ні за цый пры ро да ахоў-
на га ве дам ства — уся го доб ра ўпа рад ка ван нем 
тэ ры то рыі пад час су бот ні ка зай ма лі ся больш за 
2,6 тысячы ра бот ні каў сіс тэ мы Мінп ры ро ды.

— Пы тан ням на вя дзен ня па рад ку на зям-
лі ў Бе ла ру сі ўдзя ля ец ца сур' ёз ная ўва га на 

са мым вы со кім уз-
роў ні, — 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. — Аб вя шчэн не 
2018-га Го дам ма лой 
ра дзі мы вель мі важ-
на і ак туаль  на, бо 
не аб ход на за бяс пе-
чыць па ра дак ва ўсіх 
кут ках Бе ла ру сі — на 
да ро гах, у па лях, лу-
гах, ля сах, у вя лі-
кіх і ма лых на се ле-
ных пунк тах. Ак цыя 
«Улад ку ем ма лую 
ра дзі му», аб' яў ле ная 
Мінп ры ро ды, з'яў ля-

ец ца ад ным з ме ра пры ем стваў рэс пуб лі кан-
ска га пла на па на вя дзен ні па рад ку на зям лі. 
Яе мэ та — аб' яд наць у гэ тай доб рай спра ве 
як ма га больш жы ха роў Бе ла ру сі. Ха це ла ся 
б, каб кож ны зра біў свой унё сак у доб ра ўпа-
рад ка ван не на се ле ных пунк таў.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА


Гла баль ная эка ла гіч ная кам па нія 

«Улад ку ем ма лую ра дзі му», аб ве шча ная 

Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя, пры мер ка ва на 

да Го да ма лой ра дзі мы і пра хо дзіць у пе ры яд 

з кра са ві ка да каст рыч ні ка 2018 го да.

Пры ро да 
ма лой 

ра дзі мы
Ад кож на га за ле жыць, на коль кі 
даб ра дзей най яна бу дзе для нас

Ча со піс «Род ная пры ро да» і Мі-

ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

су мес на з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 

рас па чы нае но вы пра ект — рэс-

пуб лі кан скі кон курс ідэй «Пры ро-

да ма лой ра дзі мы».

Мы за пра ша ем да ўдзе лу да рос лых 
і дзя цей, вуч няў і іх на стаў ні каў — усіх, 
хто лю біць бе ла рус кую пры ро ду і хо ча 
змя ніць да леп ша га эка ла гіч ную сі ту а-
цыю на сва ёй ма лой ра дзі ме і ў кра і не 
ў цэ лым.

Да сы лай це на ад рас pryroda@
zvіazda.by свае ідэі і пра ек ты, на кі ра-
ва ныя на за ха ван не і ўстой лі вае вы ка-
ры стан не пры род ных рэ сур саў, вы ву-
чэн не эка ла гіч ных праб лем на се ле ных 
пунк таў і по шук шля хоў іх ра шэн ня. 
Са мыя ці ка выя бу дуць апуб лі ка ва ныя 
на ста рон ках ча со пі са «Род ная пры ро-
да», а іх аў та ры атры ма юць па да рун кі. 
Пры ём кон курс ных ра бот — з 1 мая да 
15 каст рыч ні ка. Пад вя дзен не вы ні каў 
кон кур су і вы зна чэн не пе ра мож цаў у 
на мі на цы ях прой дзе з 16 каст рыч ні ка 
па 15 ліс та па да, вы ні кі кон кур су і кон-
курс ныя ра бо ты пе ра мож цаў бу дуць 
апуб лі ка ва ны ў снеж ні 2018 го да.

Да дат ко вую ін фар ма цыю і Па ла-
жэн не аб пра вя дзен ні рэс пуб лі кан-
ска га кон кур су ідэй «Пры ро да ма лой 
ра дзі мы» мож на пра чы таць на ста рон-
цы ча со пі са «Род ная пры ро да» http://
zvіazda.by/be/edіtіon/rodnaya-pryroda, 
а так са ма на сай це Мі ніс тэр ства пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя minpriroda.gov.by

Да вай це ра зам зро бім Бе ла русь 

яшчэ больш пры го жай і зя лё най!

Ча рам ша, ці мядз ве джая 

цы бу ля, — рас лі на 

чыр ва на кніж ная, 

і ганд ля ваць ёй 

ка тэ га рыч на за ба ро не на. 

Ад нак кож ны год 

зна хо дзяц ца лю дзі, якія 

гэ та га не ве да юць ці 

толь кі ро бяць та кі вы гляд. 

Ра зам са спе цы я ліс та мі 

Мінп ры ро ды мы 

ад пра ві лі ся ў рэйд, каб 

на га даць не ле галь ным 

ганд ля рам, коль кі 

са праў ды каш туе пу чок 

ча рам шы.

На вы ха дзе з мет ро «Ка мен-
ная Гор ка» не ле галь ны ган даль 
«цві це» круг лы год, а ўвес ну 
асар ты мент па паў ня ец ца яшчэ і 
рэд кі мі рас лі на мі. Ча рам ша зна-
хо дзіц ца ў Чыр во най кні зе з 1962 
го да, але ма са вы збор яе не спы-
ня ец ца. І па сту по ва рас лі на зні-
кае ў не ка то рых рэ гі ё нах. Кож-
ны год Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя спра буе да нес ці да 
лю дзей, ча му рваць мядз ве джую 
цы бу лю нель га і якую аль тэр на-
ты ву мож на знай сці (на прык лад, 
вы рас ціць са мо му). Ад нак па куль 
сі ту а цыя не моц на мя ня ец ца.

— Рэй ды мы пра во дзім ка ля 
трох га доў, але прак ты ка па каз-
вае, што лю дзі ганд ля ва лі, ганд-
лю юць і, му сіць, бу дуць пра цяг-
ваць ганд ля ваць. Пры чым ад ны 
і тыя ж, — ад зна чыў на чаль нік 

ад дзе ла апе ра тыў на га кант ро-

лю па Пар ты зан скім, Пер ша-

май скім, Фрун зен скім ра ё нах 

г. Мін ска Мінск ага га рад ско га 

ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Дзміт рый АЛЕК САНД РО ВІЧ. — 
Ле тась толь кі ў ад на го ча ла ве ка 
бы лі не аб ход ныя да ку мен ты для 
про да жу, ас тат нія ганд лю юць не-

ле галь на. Штра фы, вя до ма, 
пра ду гле джа ны вя лі кія, але 
вы пі саць іх мо гуць та ды, ка-
лі зло вяць у ле се «за ру ку». 
А ганд ля роў, на жаль, мо жа 
штра фа ваць толь кі мяс цо-
вая ад мі ніст ра цыя і толь кі за 
не за кон ны ган даль.

У гэ ты мо мант да нас 
па ды хо дзяць прад стаў ні кі 
ад мі ніст ра цыі Фрун зен ска-
га ра ё на і мі лі цыі. На пе рад ад-
праў ля юц ца тыя, ка го ганд ля-
ры яшчэ не ве да юць. Ад нак як 
толь кі з-за ма шын з'яў ля юц ца 
лю дзі ў фор ме, сты хій ны ры нак 
ім гнен на зні кае.

Жан чы ну, якая пра дае ча-
рам шу ў пе ра хо дзе, за трым лі-
ва юць. На скрын ках у яе яшчэ 
ля жаць цы бу ля і ра дыс ка.

— Я ра дыс ку пра даю. Што, 
ра дыс ку нель га? Ку ды мне збі-
рац ца, я ж толь кі ўчо ра там бы-
ла, — хут ка га во рыць жан чы на, 
па куль ней кі муж чы на за бі рае ў 
яе скрын кі і ад но сіць у ма шы ну.

Ганд ляр ку на кі роў ва юць у 
мік ра аў то бус, каб ад вез ці ў ад-
мі ніст ра цыю ра ё на для ўста наў-

лен ня асо бы і скла дан ня пра-
та ко ла.

— Вы ве да е це, што ча рам ша 
зна хо дзіц ца на мя жы знік нен ня 
і пра да ваць яе нель га? — пы-
та юц ца прад стаў ні кі Мінп ры ро-
ды.

— Та кіх, як я, міль ён, — ад-
каз вае жан чы на. — Мне трэ ба 
дзя цей кар міць! І што мне ра-
біць? Да яр кай за 150 руб лёў 
пра ца ваць? Ад сюль ні ку ды не 
пай ду, але ча рам шу пра да ваць 
не бу ду.

Паз ней вы свят ля ец ца, што 
на Воль гу (так прад ста ві ла ся 
жан чы на) учо ра ўжо быў скла-
дзе ны пра та кол, але штраф 
яна не па га дзі ла ся аплач ваць 

на мес цы. Та му, хут чэй за ўсё, 
прый дзец ца вы ра шаць спра ву 
праз суд.

— Вось учо ра ба бу ля па спе-
ла збег чы, а я — не. Ну да вай-
це, вя зі це мя не ўжо, — га во рыць 
на па сле дак Воль га.

Праз не каль кі хві лін нас за-
вуць спус ціц ца ў пе ра ход, дзе 
пры кме ча ны яшчэ адзін не ле-
гал. Дзяў чы на ста іць з на кры-
ты мі скрын ка мі і сцвяр джае, што 
ўсё сваё, да маш няе.

— Па ка жы це, ка лі лас ка, да-
ку мен ты ад сель са ве та, — про-
сіць на мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня ана лі тыч най ра бо ты, на-
ву кі і ін фар ма цыі Мінпрыроды 

Тац ця на ЕЎ ДА СЁ ВА.  — 

Вы ж ве да е це, што 
ча рам ша за не се на 
ў Чыр во ную кні гу?

— Ча рам ша са 
свай го ага ро да, а 
да ку мен ты нам вы-
да юць пас ля та го, 
як буль ба вы рас-
це, — зу сім не праў-
да па доб на хлу сіць 
дзяў чы на.

— А ку ды ваш 
на пар нік збег, вы 
ж не ад на ста я-
лі? — пы та юц ца 
прад стаў ні кі мі лі-
цыі.

— Які на пар нік? 
Я ад на! Вы ба чы це, што я неш та 
пра даю? Я прос та стаю, яшчэ 
на ват не рас па коў ва ла ся, — ужо 
злос на ад каз вае ганд ляр ка.

— Пра тое, што тут сін ды кат, 
мы ка заць не мо жам. Яны га во-
раць, што ці ал ка го лі кі пры нес лі, 
ці знай шлі дзе-не будзь, ці са мі 
вы рас ці лі, — ад зна чыў Дзміт рый 
Алек санд ро віч. — Пра да юць ча-
рам шу, у асноў ным, пен сі я не-
ры, а ва я ваць з імі сэн су ня ма. 
Та му мы і за клі ка ем лю дзей не 
куп ляць чыр ва на кніж ні кі ў пе-
ра хо дах.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ



— Ра бо та з дзець мі — адзін з 
на шых пры яры тэ таў. Сён ня мож на 
з упэў не нас цю ка заць, што ў ра ё не 
ство ра на сіс тэ ма па эка ла гіч ным 
вы ха ван ні, — пра цяг вае раз мо ву 
Юрый Іва на віч. — Пер ша га чэр ве ня 
ўжо у 16-ы раз мы пра вя дзём ра ён ны 
эка ла гіч ны фо рум. Гэ та не ра за вае 
ме ра пры ем ства, а пад вя дзен не вы-
ні каў пра цы за год. Дзе ці, якія пры-
ма лі ак тыў ны ўдзел у са мых роз ных 
эка ла гіч ных пра ек тах, атры ма юць 
па дзя кі і па да рун кі. Зра зу ме ла, што 
гэ та на ша су мес ная пра ца з ра ён ным 
ад дзе лам аду ка цыі і пры пад трым цы 
рай вы кан ка ма. Мы вы хоў ва ем ужо 
дру гое па ка лен не лю дзей з эка ла-
гіч на дру жа люб ны мі па во дзі на мі. На-
ву чэн цы, якія атры ма лі па да рун кі на 
на шым пер шым фо ру ме, ужо са мі 
баць кі, і ця пер іх дзе ці атрым лі ва юць 
уз на га ро ды, а ся род на шых юных 

ак ты віс таў ёсць на ват вы ха ван цы дзі-
ця чых сад коў.

— Ня свіж заў сё ды быў пры го-

жым, утуль ным го ра дам. Пэў на, 

мен та лі тэт у ня свіж цаў та кі — чыс-

та там, дзе не сме цяць...

— Так, лю дзі лю бяць свой го рад і 
не шка ду юць сіл на яго доб ра ўпа рад-
ка ван не. Пра вя лі ра ён ны су бот нік, 
па пра ца ва лі і на рэс пуб лі кан скім. Але 
ска жу так: чыс та яшчэ і там, дзе ство-
ра ны для гэ та га ўмо вы. Па куль што 
толь кі для цэнт раль ных, так бы мо віць, 
ту рыс тыч ных ву ліц за ку пі лі су час ныя 
кан тэй не ры для смец ця. Так са ма жы-
ха ры гэ тых ву ліц атры ма лі па тры спе-
цы яль ныя па ке ты, у якія яны склад ва-
юць ма ку ла ту ру, плас тык і шкло. Ка лі 
па ке ты за поў не ны, лю дзі тэ ле фа ну юць 
і за маў ля юць ма шы ну. Вя дзец ца ўлік, і 
ў вы ні ку ча ла век атрым лі вае зніж ку па 
апла це ка му наль ных па слуг у па ме ры 

кош ту зда дзе ных ім дру гас ных ма тэ-
ры яль ных рэ сур саў. У кож най вёс цы 
ра ё на так са ма на ла джа ны раз дзель ны 
збор і пла на вы вы ваз смец ця. А за зда-
чу другасных матэрыяльных рэсурсаў 
вяс ко выя жы ха ры атрым лі ва юць кам-
пен са цыю: сы ра ві ну збі ра юць кі роў цы, 
у якіх ёсць ва гі, на яў ныя гро шы. Я лі чу, 
што гэ та доб рая прак ты ка.

— Па чы на ец ца дач ны се зон. 

Юрый Іва на віч, ці шмат праб лем 

ства ра юць дач ні кі? Не ка то рыя з 

іх вы кі да юць у тым лі ку буй на га ба-

рыт нае смец це і ў по лі, і ў ле се...

— Дач ных та ва рыст ваў у нас уся-
го 12, з іх пе ра рэ гіст ра ва ны восем. 
Та ва рыст вы не вя лі кія, з імі асаб лі-
вых праб лем ня ма. Ін шая спра ва, 

што ў вёс ках шмат да моў га ра джа не 
атры ма лі ў спад чы ну ці на бы лі пад 
ле ці шчы. Вось тут мы па він ны дай сці 
да кож на га і пе ра ка наць за клю чыць 
да мо ву на вы ваз смец ця на дач ны 
се зон. Ка лі ча ла век пла ціць, то і ка-
рыс та ец ца па слу гай. Са смет ні ка мі ў 
ле се зма га ем ся ра зам з ляс ніц твам. 
Да мо ві лі ся так: ка лі я ўба чу смет нік у 
ле се — штра фу ем лес ні коў; ка лі яны 
знай шлі, хто вы кі нуў смец це, за пра-
ша ем ча ла ве ка ў ін спек цыю, тлу ма-
чым, што ён па ру шыў, і пра па ну ем 
два ва ры ян ты: мак сі маль ны штраф 
для фі зіч ных асоб — 20 ба за вых ве лі-
чынь або мі ні маль ны (1 БВ) і ачыст ка 
дзя лян кі ле су. Па га лос ка пра гэ тыя 
ме ры хут ка пай шла па ра ё не, і коль-
касць смет ні каў у ля сах змен шы ла ся. 
Шчы ра ка жу чы, вы пі саць штраф — 
не вя лі кая на ву ка, а вось ства рыць 
умо вы, каб быў на леж ны па ра дак, 
скла да ней.

— Вы ўжо 20 га доў пра цу е це ў 

ін спек цыі. Якія зме ны ў ад но сі нах 

лю дзей да пры ро ды за ўва жы лі?

— На са мым па чат ку да во дзі ла ся 
су ты кац ца і з тым, што, на прык лад, 
стар шы ня кал га са ра біў неш та пад 
пры му сам — маў ляў, эка ло гія па тра-

буе. Ця пер ін шы па ды ход, з'я ві ла ся 
ра зу мен не, што мы не апош нія на 
гэ тай зям лі, за на мі — дзе ці ды ўну-
кі. У ра ё не шмат зроб ле на і ро біц-
ца, каб не шко дзіць на ва коль на му 
ася род дзю. Зра зу ме ла, доб ра, што 
ра ён па спя хо вы, прад пры ем ствы 
ма юць срод кі і жа дан не на бы ваць 
су час нае аб ста ля ван не. Так, на-
прык лад, па бу да ва ны за вод дзі ця-
ча га хар ча ван ня. Там аў та ма тыч ная 
сіс тэ ма кант ро лю ачы шчаль ных збу-
да ван няў, і ў вы пад ку ней ка га збою 
прос та спы ніц ца ра бо та. На буй ных 
прад пры ем ствах — АК «Сноў», ТАА 
«Лань-Ня свіж» — уста ноў ле ны бія-
га за выя комп лек сы, дзя ку ю чы якім 
жы вё ла га доў чыя ад хо ды пе ра тва-
ра юц ца ў элект ра- і цеп ла энер гію, 

ды і з фі нан са ва га бо ку гэ та вы-
гад на.

Але ёсць і праб лем ныя пы тан ні. 
У нас доб рая піт ная ва да, дзей ні ча юць 
стан цыі абез жа лез ван ня, але як толь-
кі ва да трап ляе ў ста рыя тру бы, най-
больш та кіх у сель скай мяс цо вас ці, яе 
якасць па гар ша ец ца. Ця пер ра зам з 
на ву коў ца мі зай ма ем ся ва да ёма мі, 
каб яны не за цві та лі ў лет ні пе ры яд. 
Гэ та да во лі скла да ныя пы тан ні, якія 
па тра бу юць і вя лі кіх ма тэ ры яль ных 
вы дат каў. Але я ўпэў не ны, што яны 
бу дуць вы ра ша ны, бо на ша ін спек-
цыя, усе ра ён ныя ўла ды і жы ха ры 
шмат ро бяць для та го, каб наш край 
быў пры го жы, бяс печ ны і зя лё ны.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ



Ахо ва пры ро дыАхо ва пры ро ды  

Бія раз на стай насцьБія раз на стай насць  

ДЗЕНЬ ДАЎЖЫНЁЙ У ГОДДЗЕНЬ ДАЎЖЫНЁЙ У ГОД
Толь кі агуль ны мі вы сіл ка мі спе цы я ліс таў і кож на га жы ха ра мож на збе раг чы род ную пры ро ду

Мінп ры ро ды па пя рэдж вае, што ў ад па вед нас ці з За ко-
нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб рас лін ным све це» за ба ра ня-
юц ца са ма воль ныя кан фіс ка цыі і пе ра сад кі дзі ка рос лых 
рас лін, якія ад но сяц ца да ві даў, уклю ча ных у Чыр во ную 
кні гу, з ася род дзя іх рос ту, іх не за кон ны аба рот, а так са ма 
вы да лен не і ўчы нен не ін шых дзе ян няў, якія мо гуць пры-
вес ці да іх гі бе лі, ска ра чэн ня коль кас ці або па ру шэн ня ася-
род дзя іх рос ту.

За па ру шэн не гэ тых па тра ба ван няў ві на ва тыя асо бы 
пры цяг ва юц ца да ад каз нас ці ў ад па вед нас ці з ар ты ку лам 
15.8 Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях і ка-
ра юц ца штраф ны мі санк цы я мі ў па ме ры ад двац ца ці да 
пя ці дзе ся ці ба за вых ве лі чынь.

Па да ных Дзярж-
ін спек цыі ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га 
све ту, ле тась бы ло 
скла дзе на 36 пра та-
ко лаў па ар ты ку ле 
15.8 за не за кон ную 
кан фіс ка цыю чыр-
ва на кніж ных рас лін, 
пе ра важ на ча рам шы.

Па ра дак на зям ліПа ра дак на зям лі  

ДОБ РАЯ СПРА ВА АБ' ЯД НОЎ ВАЕДОБ РАЯ СПРА ВА АБ' ЯД НОЎ ВАЕ
Пад час рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка больш за 2,6 тысячы ра бот ні каў сіс тэ мы 
Мінп ры ро ды пры ня лі ўдзел у эка ла гіч най кам па ніі «Улад ку ем ма лую ра дзі му»

Юрый ГРЫН КЕ ВІЧ:

«МЫ НЕ АПОШ НІЯ НА ГЭ ТАЙ ЗЯМ ЛІ»«МЫ НЕ АПОШ НІЯ НА ГЭ ТАЙ ЗЯМ ЛІ»
У Ня сві жы за эка ло гію зма га юц ца руб лём і вы хоўваюць ужо дру гое па ка лен не сяб роў пры ро ды
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У ста рым пар ку Ра дзі ві лаў шпа кі да юць кан цэрт. Тут ім утуль на 

жы вец ца. «До мі кі для пту шак дзе ці май стру юць кож ны год. Яны 

з за да валь нен нем удзель ні ча юць у кон кур се на най леп шую шпа-

коў ню «Су стра ка ем пту шы ных сяб роў». Ба чы це — кож ная з іх не-

паў тор ная, ёсць на ват у вы гля дзе жо лу да», — рас каз вае на чаль нік 

Ня свіж скай ра ён най ін спек цыі пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя Юрый ГРЫН КЕ ВІЧ.

Фо та прэс-служ бы Мінп ры ро ды.

«Учо ра ба бу ля «Учо ра ба бу ля 
па спе ла збег чы, а я — не»па спе ла збег чы, а я — не»

Як у ста лі цы Як у ста лі цы 
выяўляюць пункты выяўляюць пункты 

не ле галь нага не ле галь нага 
про да жу про да жу 

чыр ва на кніж ні каўчыр ва на кніж ні каў

Рэ пар тажРэ пар таж  

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня ана лі тыч най ра бо ты, 
на ву кі і ін фар ма цыі Мінп ры ро ды Тац ця на ЕЎ ДА СЁ ВА 

за клі кае ганд ля роў не пра да ваць ча рам шу.

Так вы гля дае чыр ва на кніж ная ча рам ша, 
ганд ля ваць якой нель га.


