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Як у Пры дзвін скім краі вы кон ва ец ца 
пра гра ма па збо ры і пе ра пра цоў цы 
ка му наль ных ад хо даў і вы ка ры стан ні 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў? 
Гэ тая тэ ма бы ла ў цэнт ры ўва гі на 
па ся джэн ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Пра смец це, якое пры пра віль най ла-
гіс ты цы, ра зум ным па ды хо дзе мо жа стаць 
доб рай і ста біль най сы ра ві най для вы ра-
бу ча гось ці ка рыс на га, у цэ лым атры ман-
ня доб ра га пры быт ку, «МС» не раз пі са ла. 
І, быц цам бы, пра цэс пай шоў, але праб-
лем ха пае. Гу бер на тар Мі ка лай Шарс нёў 
па тра ба ваў ак ты ві за ваць вы ка нан не ад-
па вед ных за дан няў па збо ры «ка рыс на га 
смец ця».

Пра цэс, мяк ка ка жу чы, бук суе. У пер-
шым паў год дзі, на прык лад, вы ка на лі за-
каз на па стаў ку ад хо даў па пе ры і кар до ну 
на 46,2 %, шкла — на 48,3 %.

Та ды ж ку пі лі ка ля 420 спе цы яль ных 
кан тэй не раў і во сем смец ця во заў з прэ-
сам для па ке ці ра ван ня дру гас ных ма тэ-
ры яль ных рэ сур саў.

Пад час ука ра нен ня кан тэй нер най сіс тэ-
мы раз дзель на га збо ру смец ця сё ле та на 
3,9 % па вя лі чы ла ся коль касць жы ха роў, 
якія раз дзель на сар ту юць цвёр дыя ка му-
наль ныя ад хо ды. Па вод ле ін фар ма цыі на 
ся рэ дзі ну го да, пра віль на па збаў ля юц ца 
ад ад хо даў 81,1 % на сель ніц тва.

Што да ты чыц ца смец цеп ра во даў, іх 
за кры лі ўжо больш чым у 400 жы лых да-
мах.

А вось «смец це вых вы твор час цяў» ста-
но віц ца ўсё больш. На па лі го нах цвёр-
дых бы та вых ад хо даў Ор шы, Ві цеб ска 
і На ва по лац ка тры бія га за выя ўста ноў-
кі агуль най элект рыч най ма гут нас цю 
1,8 МВт з 2015 го да што год уты лі зу юць да 
5,5 міль ё на ку боў зва лач на га га зу. І гэ тым 
са мым не толь кі пра ду хі ля юц ца вы кі ды 
пар ні ко вых га заў і за брудж ван не ат ма-
сфер на га па вет ра, але і вы пра цоў ва ец ца 
элект рыч ная энер гія.

З 2010 го да за кры лі і рэ куль ты ва ва лі 
больш за пяць сот мі ні-па лі го наў цвёр-
дых ка му наль ных ад хо даў. Але экс пер ты 
лі чаць, што гэ тага неда стат ко ва. Па бу да-
ва лі і ўвя лі ў экс плу а та цыю ча ты ры но выя 
па лі го ны цвёр дых ка му наль ных ад хо даў: 
у Ба гу шэў ску, Глы бо кім, Чаш ні ках, Ле-
пе лі.

З 2010 го да ў На ва по лац ку функ цы я нуе 
бія мех за вод бы та вых дру гас ных рэ сур-
саў. Прад пры ем ства ажыц цяў ляе збор і 
вы ваз ка му наль ных ад хо даў з По лац ка га 
ра ё на і наф та гра да, сар та ван не ад хо даў, 
збор дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў, 
вы ка ры стан не па лі мер ных ад хо даў. На-
ла джа на вы твор часць пяс ча на-па лі мер-
ных вы ра баў, ПЭТ-флек сіі.

Сё ле та па бу да ва ны смец це сар та валь-
ны за вод для Ві цеб ска, пры зна ча ны для 
пры ёму і паў аў та ма тыч на га сар та ван ня 
зме ша ных цвёр дых ка му наль ных ад хо-
даў. Яго пра дук цый насць 100 ты сяч тон у 
год. У рэс пуб лі кан скім рэ ест ры аб' ек таў 
па вы ка ры стан ні ад хо даў за рэ гіст ра ва на 
больш за 100 прад пры ем стваў воб лас ці.

У якас ці па лі ва шы ро ка вы ка рыс тоў ва-
юц ца ад хо ды драў ня ныя, пе ра пра цоў кі 
льну. На дзе ся ці прад пры ем ствах ажыц-
цяў ля ец ца вы ка ры стан не па лі мер ных, 
на ла джа на пе ра пра цоў ка бу даў ні чых 
ад хо даў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Гро шы 
не пах нуць

У кож на га на вед валь ні ка свая гіс то рыя 
пы тан ня, з якім ён вы му ша ны звяр нуц-
ца па да па мо гу ў Са вет Рэс пуб лі кі. І ча ла-
ве ка ў верх няй па ла це пар ла мен та імк-
нуц ца ўваж лі ва вы слу хаць не за леж на ад 
скла да нас ці вы ра шэн ня зва ро ту, ска жам, 

уз нік лі не па ра зу мен ні з ор га нам мяс цо вай 
ула ды, тым жа сель скім Са ве там. Ча сам 
та кія пы тан ні хут ка «зні ма юц ца» ня рэд ка 
ад ным тэ ле фон ным зван ком у ра ён. Але 
пры хо дзяць на вед валь ні кі і з праб ле ма мі, 
якія па тра бу юць да дат ко ва га вы ву чэн ня 

і на ват пры няц ця на спе лых змен у дзе ю чае 
за ка на даў ства.

Звяр та юц ца і прад пры маль ні кі па пад-
трым ку. Два прад стаў ні кі фір мы па вы-
пус ку та ва раў са ні тар на га пры зна чэн ня і 
ін шай ка рыс най для спа жыў цоў пра дук цыі 
па пра сі лі тлу ма чэн няў і па ра ды ад нос на 
па рад ку вы зва лен ня юры дыч ных асоб і 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў ад 
ад мі ніст ра цый ных спаг нан няў і пла ты пе-
няў. На вед валь ні кі атры ма лі не аб ход ныя 
тлу ма чэн ні ў ад па вед нас ці з за ка на даў-
ствам.

На га да ем, ка лі се на тар Тац ця на Ру нец 
пра во дзі ла ў Мін ску свой пер шы аса біс-
ты пры ём гра ма дзян у якас ці стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах, яна та ды 
за ўва жы ла прад стаў ні кам СМІ, што та кія 
пры ёмы да зва ля юць ёй да вед вац ца аб 
рэаль ных праб ле мах, з які мі су ты ка юц ца 
лю дзі ў паў ся дзён ным жыц ці. У гэ тым вя-
лі кая каш тоў насць та кой фор мы ра бо ты. 
Та му да гэтых су стрэч яна ста віц ца з усёй 
ад каз нас цю. Тац ця на Ру нец і за раз пры-
трым лі ва ец ца гэ тай па зі цыі.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

Сяр гей Аню хоў скі лі чыць, 
што ўдзел у пра гра ме раз віц-
ця паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на 
дасць Слаў га рад ска му ра ё ну 
маг чы масць па леп шыць сваё 
эка на міч нае ста но ві шча. У тым 
ёсць яго аса біс тая за ці каў ле-
насць. Бо ме на ві та гэ ты ра ён, 
акра мя Баб руй ска і Асі по віц-
ка га ра ё на, ён ку ры руе як се-
на тар. Тут жы вуць яго вы бар-
шчы кі, і дэ пу тат па каз вае, як 
ён ста іць на ахо ве іх ін та рэ саў. 
Для Слаў га ра да, дзе ня ма буй-
ных вы твор час цяў, ства рэн не 
та ко га прад пры ем ства — гэ та 
рэ аль ная маг чы масць за бяс-
пе чыць лю дзей ра бо чы мі мес-
ца мі і год най зар пла тай.

— У ма ёй дэ пу тац кай дзей-
нас ці ад ным з пры яры тэт ных 
кі рун каў ба чу па ляп шэн не ін-
вес ты цый на га клі ма ту ў рэ гі ё-
не, — ка жа се на тар. — Слаў га-
рад мае вель мі вя лі кую па трэ-
бу ў гэ тым. На ма дэр ні за ва ным 
участ ку прад пры ем ства, у якое 
мы за раз уклад ва ем гро шы, 
бу дзе на ла джа на вы твор часць 
мар ме ла ду. І мяр ку ец ца зу сім 

ін шы ўзро вень і асар ты мент, 
чым у Баб руй ску. На су час ным 
аб ста ля ван ні бу дзем вы раб-
ляць 400—450 тон са лод кай 
пра дук цыі ў ме сяц. Два ра ё ны 
воб лас ці бу дуць пера  пле це ны 
ні тач кай «Чыр во на га хар ча ві-
ка». Гэ та рост эка но мі кі рэ гі ё-
на і як след ства — на паў нен не 
мяс цо ва га бюд жэ ту і ства рэн-
не но вых ра бо чых мес цаў.

Для лю бо га кі раў ні ка вель-
мі важ на ве даць, чым ды хае 
ка лек тыў, якія праб ле мы яго 
тур бу юць. А для дэ пу та та гэ та 
за кла по ча насць не аб мя жоў-
ва ец ца рам ка мі ад на го ка лек-
ты ву.

— У час аса біс тых пры ёмаў 
у ра ё нах лю дзі ў боль шай сту-
пе ні звяр та юц ца з жыц цё вы мі 
праб ле ма мі — на 70—80 % гэ-
та пы тан ні ЖКГ, — ка жа Сяр-
гей Аню хоў скі. — Не ка то рыя 
про сяць да па маг чы з пра ца-
ўлад ка ван нем, з доб ра ўпа-
рад ка ван нем і аб ста ля ван нем 
дзі ця чых гуль ня вых пля цо вак, 
ар га ні за цы яй ру ху гра мад ска-
га транс пар ту. Па маг чы мас ці 

да па ма гаю. Ня даў на да мя не 
звяр ну лі ся жы ха ры до ма з ву-
лі цы 50-год дзя ВЛКСМ, 63а 
ў Баб руй ску. Праб ле ма бы ла 
ў сла бым ціс ку пры па да чы 
ха лод най ва ды на верх нія па-
вер хі. Спе цы я ліс ты «Во да ка на-
ла» апе ра тыў на ад рэ ага ва лі на 
дэ пу тац кі за пыт і праз не каль кі 
дзён лік ві да ва лі не па лад кі. Па 
вы ні ках зва ро таў па доб ра ўпа-
рад ка ван ні ў Асі по ві чах бы лі 
аб ста ля ва ныя дзі ця чыя гуль-
ня выя пля цоў кі. Па маг чы мас ці 
вы ра шаю пы тан ні, з які мі лю дзі 
звяр та юц ца пад час су стрэ чы ў 
пра цоў ных ка лек ты вах. Там 
яны час цей за ўсё да ты чац ца 
ра бо ты, раз віц ця прад пры-
ем ства, га лі ны, эка но мі кі. Да-
рэ чы, на ба зе фаб ры кі «Чыр-
во ны хар ча вік» пра во дзяц ца 
су мес ныя пры ёмы гра ма дзян з 
прад стаў ні ка мі за ка на даў чай, 
вы ка наў чай ула ды, пра ва ахоў-
ных ор га наў.

У Са ве це Рэс пуб лі кі за дэ-
пу та там за ма ца ва на не каль-
кі за ко на пра ек таў, якія за раз 
зна хо дзяц ца на раз гля дзе пар-
ла мен та ры яў. Як кі раў нік з во-
пы там, які на ад каз ных па са-
дах пра цуе ўжо ка ля 20 га доў, 
Сяр гей Аню хоў скі заў сё ды лі-
чыць па трэб ным па ці ка віц ца 
дум кай спе цыя  ліс таў.

— Ка лі раз гля да юц ца вуз-
кія за ко на пра ек ты, то ста ра юся 
пад клю чыць пра фе сі я на лаў на 
мес цах, — ка жа ён. — На прык-
лад, за мной за ма ца ва ны за-
кон «Аб бух гал тар скім улі ку і 
спра ва здач нас ці». Я звяр таў ся 
да бух гал та раў на ша га і ін шых 
баб руй скіх прад пры ем стваў, 
каб яны агу чы лі дум кі і да лі 
экс перт ную ацэн ку па пад рых-
тоў цы за ко на пра ек та. Бо ме-
на ві та яны по тым бу дуць кі ра-
вац ца гэ тым за ка на даў ствам 
на мес цах і вель мі важ на, каб 
яно пра ца ва ла як га дзін нік.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Сяр гей АНЮ ХОЎ СКІ:

«Пры яры тэт ны кі ру нак для мя не як дэ пу та та — 
па ляп шэн не ін вес ты цый на га клі ма ту ў рэ гі ё не»

Ды рэк тар баб руй ска га прад пры ем ства «Чыр во ны хар ча вік», 
член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах, дэ пу тат Ма гі лёў ска га аб лса ве та Сяр гей 
Аню хоў скі адзін з тых ма ла дых кі раў ні коў, якія сён ня з'яў ля юц ца 
не па срэд ны мі ру ха ві ка мі бе ла рус кай эка но мі кі. У Слаў га ра дзе 
ў рам ках вы ка нан ня Ука за Прэ зі дэн та № 235 і пры фі нан са вай 
пад трым цы дзяр жа вы рэа лі зу ец ца ўні каль ны пра ект «Чыр во ны 
хар ча вік-Слаў га рад». Ужо сё ле та тут бу дзе на ла джа на 
вы твор часць мё ду з улас на га пчаль ні ка, а на ле та пла ну ец ца 
за пус ціць лі нію па вы ра бе мар ме ла ду.
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Член Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах Тац ця на РУ НЕЦ пра вя ла чар го вы аса біс ты пры ём 
гра ма дзян.


