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Мі ністр пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя Бе ла ру сі Анд рэй ХУ ДЫК 

і мі ністр эка ло гіі і пры род ных 

рэ сур саў Азер бай джа на Мух-

тар БА БА ЕЎ пад пі са лі Пра-

гра му на 2018—2019 га ды па 

рэа лі за цыі Па гад нен ня па між 

мі ніс тэр ства мі ў га лі не ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя 

ад 2010 го да.

Пад час трох дзён на га ві зі ту мі-

ністр эка ло гіі і пры род ных рэ сур-

саў Азер бай джа на так са ма на ве даў 

струк тур ныя пад раз дзя лен ні Мін-

пры ро ды, смец це пе рап ра цоў чы 

сар та валь ны за вод у ра ё не па лі го на 

«Трас ця нец кі», На цы я наль ны парк 

«Бе ла веж ская пу шча», ляс га сы.

— У Бе ла ру сі ёсць шмат ці ка-

вых на пра цо вак па пы тан нях ахо-

вы пры ро ды, ча му мож на па ву чыц-

ца і пры мя ніць у Азер бай джа не. 

Ёсць, зра зу ме ла, і тое, чым мы 

са мі мо жам па дзя ліц ца, — рас-

ка заў Мух тар Ба ба еў. — Так, на-

прык лад, у на шай кра і не ёсць пе-

ра да выя прад пры ем ствы, якія зай-

ма юц ца пе ра пра цоў кай цвёр дых 

ад хо даў. Мы ха це лі б па дзя ліц ца 

сва ім во пы там у гэ тым кі рун ку і 

па гля дзець, як гэ та пы тан не вы-

ра ша ец ца ў Бе ла ру сі.

Па сло вах мі ніст ра эка ло гіі і 

пры род ных рэ сур саў Азер бай джа-

на, пад пі са ная пра гра ма — гэ та 

«да рож ная кар та» та го, чым мі ніс-

тэр ствы бу дуць зай мац ца ў 2018—

2019 га дах. Ся род кі рун каў — аб-

мен ін фар ма цы яй і спе цы я ліс та мі, 

ра бо та ў сфе ры за ха ван ня бія раз-

на стай нас ці, рэа лі за цыя су мес ных 

пра ек таў.

Мі ністр пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя Бе-

ла ру сі Анд рэй Ху дык пад крэс ліў 

так са ма мэ та згод насць раз віц ця 

су пра цоў ніц тва па між пры ро да-

ахоў ны мі ве дам ства мі ў га лі не 

геа ло гіі, раз вед кі і за сва ен ня мі-

не раль ных рэ сур саў.

— Для нас важ на сён ня раз віц цё 

мі не раль на-сы ра він най ба зы кра і-

ны, а Азер бай джан — гэ та наф та-

зда быў ная кра і на, там вель мі раз-

ві та геа ло гія, — ад зна чыў Анд рэй 

Ху дык. — Та му мы пла ну ем шчыль-

на су пра цоў ні чаць у гэ тых кі рун ках. 

Так, пла ну ец ца су стрэ ча бе ла рус кіх 

і азер бай джан скіх ар га ні за цый, якія 

не па срэд на зай ма юц ца пы тан ня мі 

раз віц ця мі не раль на-сы ра він най 

ба зы, для вы ву чэн ня во пы ту абе-

дз вюх кра ін.

Бе ла рус кі бок так са ма за ці ка-

ві ла гід ра ме тэа ра ла гіч ная дзей-

насць у Азер бай джа не, якая ў 

гэ тай кра і не ар га ні за ва на на да-

стат ко ва вы со кім уз роў ні.

— У Бе ла ру сі гэ та ра бо та так-

са ма вя дзец ца сур' ёз на, ідзе ма-

дэр ні за цыя, ука ра ня юц ца но выя 

тэх на ло гіі, але нам ці ка вы і во пыт 

ін шых кра ін, — пад крэс ліў Анд-

рэй Ху дык. — У сваю чар гу азер-

бай джан скі бок вы ка заў жа дан не 

раз гле дзець пы тан не аб на быц ці 

зуб ра еў ра пей ска га для раз віц ця 

па пу ля цыі гэ тай жы вё лы ў ся бе.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

НА ШЫ ЗУБ РЫ ПА ЕДУЦЬ НА БЕ РАГ КАС ПІЯ?НА ШЫ ЗУБ РЫ ПА ЕДУЦЬ НА БЕ РАГ КАС ПІЯ?
Бе ла русь і Азер бай джан ума цоў ва юць су пра цоў ніц тва ў га лі не ахо вы на ва коль на га ася род дзя

Пад час пад пі сан ня Пра гра мы су пра цоў ніц тва ў га лі не ахо вы на ва коль на га ася род дзя.
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Ча ла ве чы фак тар — 
са мы важ ны

Пер шы ў на шым спі се — 

па лі гон цвёр дых ка му наль-

ных ад хо даў «Ба бі на» УКВП 

«Пра мад хо ды» пра ект най 

ма гут нас цю 1530 тысяч 

метраў кубічных. Гэ ты аб' ект 

пра цуе больш за 30 га доў — 

уся го з па чат ку экс плу а та цыі 

тут за ха ва на больш за 1603 

ты ся чы тон ад хо даў, і сён ня 

яму па трэб ная за ме на. Па-

куль ідуць пе ра мо вы па між 

рай вы кан ка мам і «Апе ра та-

рам дру гас ных ма тэ ры яль-

ных рэ сур саў» па маг чы мым 

бу даў ніц тве ў ра ё не смец це-

пе рап ра цоў ча га за во да, сю-

ды зво зяц ца цвёр дыя ка му-

наль ныя ад хо ды ад на сель-

ніц тва і юры дыч ных асоб.

Па сло вах Ма ры ны Аб ра-

ма вай, праб ле мы ўзні ка юць 

са смец цем усіх гэ тых ка тэ-

го рый. Але ка лі з не да пра-

цоў ка мі юры дыч ных асоб 

зма га юц ца ме та дам штраф-

ных санк цый, то ад хо ды ад 

на сель ніц тва — вя лі кі га лаў-

ны боль ін спек та раў. Не ка-

то рыя баб руй ча не да сён ня 

кі да юць дру гас ныя рэ сур сы 

ра зам з ін шым смец цем. 

Кры ху па леп шыць сі ту а цыю 

да па ма гае лі нія сар та ван ня 

ААТ «Спец аў та прад пры ем-

ства», якая пра цуе на па лі го-

не «Ба бі на» з 2015 го да і сар-

туе ад хо ды з жыл фон ду. Так, 

за восем ме ся цаў 2018 го да 

на па лі го не за ха ва на ка ля 

38 тыс. тон ка му наль ных ад-

хо даў ад на сель ніц тва і юры-

дыч ных асоб. Пры гэ тым на 

лі нію сар та ван ня па сту пі ла 

больш за 8800 тон змя ша ных 

ад хо даў, у якіх до ля вы бра ных 

ДМР (на 12.09.2018) скла дае 

6,8 %.

Май стар па лі го на «Ба бі-

на» Анд рэй ДЗЯ ЦЮК рас-

каз вае, што за дзень сю ды 

за яз джае ка ля 70 адзі нак 

транс пар ту са смец цем. Вось 

і пад час на ша га ві зі ту трак-

та ры і смец ця во зы амаль па 

чар зе пе ра ся ка юць ме жы 

па лі го на. Боль шасць з іх — 

тэх ні ка ААТ «Спец аў та прад-

пры ем ства», якая пе ра во зіць 

змя ша ныя ад хо ды з жыл фон-

ду на лі нію сар та ван ня.

— Ча му ў вас ад хо ды не 

на кры тыя тэн там? — гэ та 

пы тан не Анд рэй Сі да рук за-

дае мно гім кі роў цам транс-

пар ту, якія за яз джа юць на 

па лі гон. У ад каз чуе амаль 

ад но і тое ж: «пра пра ві лы 

пе ра воз кі (якія па тра бу юць 

за бяс печ ваць пра ду хі лен не 

шкод на га ўздзе ян ня ад хо-

даў на на ва кол ле. — Заўв. 

аўт.) ве даю, але ж... «ба ю ся 

тэнт па рваць», «тут ехаць 

не да лё ка», «гэ тыя ад хо ды 

не пы ляць». У вы ні ку кож ны 

з та кіх кі роў цаў атрым лі вае 

па вест ку ў гар рай інс пек-

цыю для раз мо вы са спе-

цы я ліс там на конт свай го 

па ру шэн ня.

На жаль ці на шчас це, 

пад час рэй ду нам не ўда ло-

ся су стрэць тых, хто вы гру-

зіў на па лі гон ад хо ды з ДМР 

ці па спра ба ваў гэ та зра біць. 

Але, па сло вах Ма ры ны 

Аб ра ма вай, та кія вы пад-

кі ўсё ж бы ва юць. Сё ле та ў 

Баб руй скім ра ё не вы яў ле на 

7 фак таў за ха ван ня ДМР і 

6 спроб гэ та зра біць. Да ад-

каз нас ці бы ло пры цяг ну та 

13 па ру шаль ні каў (з іх 12 — 

служ бо выя асо бы) на су му 

1972,25 рубля. Па воб лас ці 

за ана ла гіч ныя па ру шэн ні бы-

ло скла дзе на 49 пра та ко лаў, 

су ма штра фаў — 9,5 тысячы 

рублёў.

— Ка лі пад час пра вер кі ў 

нас ёсць су мнен не, што тая 

ці ін шая ма шы на не вя зе 

ДМР, мы да зва ля ем ёй вы-

гру зіць смец це не па срэд на 

на па лі го не, але пры гэ тым 

на мес цы вы ву ча ем склад 

ад хо даў, — ад зна чае Ма ры-

на Ула дзі мі ра ўна. — І ка лі 

дру гас ныя ма тэ ры яль ныя 

рэ сур сы ўсё ж вы яў ля юц ца, 

вы піс ва ем штраф за іх за-

ха ван не.

Па сло вах ін спек та ра, 

зда ра юц ца вы пад кі, ка лі 

ДМР трап ля юць на па лі гон 

не толь кі ад па боч ных ар-

га ні за цый, але і з лі ніі сар-

та ван ня. Та му спе цы я ліс-

ты ця пер аб мяр коў ва юць, 

як уз мац ніць кант роль за гэ-

тай част кай ад хо даў.

— Ча ла ве чы фак тар 

пры сут ні чае на ўсіх эта пах 

абы хо джан ня з ад хо да мі, — 

упэў не ны Анд рэй Сі да рук. — 

Та му на 100 % вы клю чыць 

вы пад кі за ха ван ня ДМР не-

маг чы ма, але ста рац ца не 

да пус каць гэ та не аб ход на.

Ка лі па ка ран не 
на ка рысць

На па лі го не пра мыс ло вых 

ад хо даў «Віш нёў ка», які зна-

хо дзіц ца за 25 км ад Баб руй-

ска, знач на ці шэй. Па сло вах 

кант ра лё ра-пры ём шчы ка 

Ва ле рыя Кат ля ро ва, сю ды 

што дзень пры яз джа юць уся-

го ка ля 17—20 ма шын. Яны 

пры во зяць ад хо ды ЦЭЦ-1 

і іншыя.

Ня гле дзя чы на леп шыя 

ўмо вы для агля ду гру заў, 

ча сам і на «Віш нёў цы» не-

ка то рыя прад пры ем ствы 

спра бу юць за ха ваць каш-

тоў ны рэ сур сы. У та кім вы-

пад ку су пра цоў ні кі па лі го на 

афарм ля юць зва рот гру зу і 

па ве дам ля юць пра фак ты 

па ру шэн ня за ка на даў ства ў 

гар рай інс пек цыю. Су мес ная 

пра ца дае доб рыя вы ні кі — 

на сён ня, па сло вах Ва ле-

рыя Кат ля ро ва, пры сут насць 

ДМР у ад хо дах пра мыс ло-

вас ці знач на зні зі ла ся.

Але пры гэ тым ёсць і ін-

шыя праб ле мы — на прык-

лад, ня доб ра сум лен нае 

афарм лен не да ку мен таў. 

Так, ад на з ма шын фі лі яла 

«Баб руй скі гар рай па лі ва-

збыт» пры во зіць на па лі гон 

пі ла він не і ін шыя драў ня-

ныя ад хо ды. А ў су пра ва-

джаль ным паш пар це гэ та 

змёт пас ля ўбор кі тэ ры то-

рыі прад пры ем ства. У вы ні-

ку ма шы на з ня пра віль ным 

гру зам на кі роў ва ец ца на зад. 

За гэ та так са ма пра ду гледж-

ва юц ца ад мі ніст ра цый ныя 

санк цыі.

— Ме ры ад мі ніст ра цый на-

га ўз дзе ян ня аказ ва юць ста-

ноў чы эфект на дзей насць 

прад пры ем стваў, — упэў-

не на Ма ры на Аб ра ма ва. — 

З іх да па мо гай за апош ні час 

знач на змен шы ла ся коль-

касць па ру шэн няў, у тым 

лі ку і ў воб лас ці за ха ван ня 

ДМР. Пры гэ тым на мес цах 

уз мац ніў ся кант роль па ар-

га ні за цыі па асоб на га збо ру 

ад хо даў.

А з на сель ніц твам лепш 

пра цу юць ін шыя ме ха ніз-

мы — уста ноў ка боль шай 

коль кас ці кан тэй не раў для 

па асоб на га збо ру ад хо даў, 

ад крыц цё пры ём ных пунк-

таў ДМР, а так са ма рас тлу-

ма чаль ная ра бо та.

У кож на га ад хо ду — 
свой кошт

Што да ты чыц ца пры ём ных 

пунк таў дру гас най сы ра ві ны, 

то іх у ра ё не да во лі шмат. 

Адзін з іх зна хо дзіц ца не па-

срэд на на па лі го не «Ба бі на», 

у Баб руй ску та кія аб' ек ты пра-

цу юць на ба зе кож на га ЖЭУ, 

буй ных ганд лё вых кро пак і 

інш. Ка ля пя ці га доў дзей ні-

чае і пля цоў ка для па асоб на га 

збо ру дру гас ных бы та вых ад-

хо даў ад на сель ніц тва УКВП 

«Прам ад хо ды».

— Мы пры ма ем ма ку ла-

ту ру, плас тык, ад пра ца ва-

ныя мас лы, шкло, ста рую 

бы та вую тэх ні ку (ха ла-

дзіль ні кі, тэ ле ві за ры, га за-

выя плі ты і інш.), а так са ма 

энер га збе ра галь ныя лям пы 

і ба та рэй кі, — рас каз вае 

на рых тоў шчык Вя ча слаў 

Ба ра наў. — За зда чу ўсіх 

гэ тых ві даў ад хо даў (акра-

мя эле мен таў сіл ка ван ня) 

лю дзі атрым лі ва юць гро шы 

згод на з прэй ску ран там. Са-

бра ная дру гас ная сы ра ві на 

на кі роў ва ец ца на пе ра пра-

цоў ку як на мяс цо выя, так і 

ін шыя прад пры ем ствы.

Па сло вах спе цы я ліс та, 

апош нім ча сам знач на больш 

лю дзей ста ла зда ваць ДМР 

у пры ём ныя пунк ты. Пры гэ-

тым ін тэн сіў насць іх зда чы 

за ле жыць не толь кі ад се зо-

на, але і кан ку рэн та здоль-

нас ці са міх пры ём ных пунк-

таў — лю дзі шу ка юць больш 

вы гад ныя пра па но вы.

* * *

Вы ра шэн не праб ле мы 

вы ман ня дру гас ных ма тэ ры-

яль ных рэ сур саў за ле жыць 

ад мно гіх фак та раў. І га лоў-

ны з іх — ад каз насць за свой 

участак ра бо ты кож на га спе-

цы я ліс та. Бо ка лі хоць ад на 

ПЭТ-бу тэль ка тра піць на 

па лі гон ці не бу дзе вы ка ры-

ста на, пос пе ху ў гэ тай скла-

да най мі сіі ча каць доў га.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА
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НЕ ЗА КА ПАЦЬ ПРЫ БЫ ТАК
Як у Баб руй ску вы ра ша ец ца праб ле ма ад хо даў

Уз ро вень вы ка ры стан ня 
ад хо даў: па Баб руй ску — 
19 %, па ра ё не — 14 %.

Га лоў ны мі ін спек та ра мі па ахо ве на ва коль на га ася-

род дзя Мінп ры ро ды і яго тэ ры та ры яль ных ор га наў уз-

моц не ны кант роль за не да пу шчэн нем за ха ван ня дру гас-

ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў. У жніў ні — ве рас ні ін спек-

та ры пра вод зяць рэй ды па ўсіх па лі го нах і мі ні-па лі го нах 

ЦКА. Асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца не да пу шчэн ню раз-

груз кі аў та транс пар ту, які ўтрым лі вае ДМР.

Чыс тыя і да гле джа ныя ву лі цы — пер шае, на што 

звяр та юць ува гу гос ці Баб руй ска. А шмат лі кія 

кан тэй не ры для збо ру смец ця, зда ец ца, га во раць пра 

тое, што ў гэ тым го ра дзе і ра бо та па абы хо джан ні 

з ад хо да мі так са ма вя дзец ца на вы со кім уз роў ні. 

Каб да ве дац ца, ці так гэ та, ра зам з га лоў ным 

спе цы я ліс там Баб руй скай гар рай інс пек цыі 

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

ася род дзя Ма ры най АБ РА МА ВАЙ і на чаль ні кам 

ад дзе ла кант ро лю абы хо джан ня з ад хо да мі 

Ма гі лёў ска га аб лас но га ка мі тэ та ПРі А НА Анд рэ ем 

СІ ДА РУ КОМ на кі роў ва ем ся на мяс цо выя па лі го ны.

Пе ра воз ка ад хо даў без тэн та — 
рас паў сю джа нае пра ва па ру шэн не.

Жы ха ры Баб руй ска 
ма юць маг чы масць 

зда ваць на пе ра пра цоў ку 
і ста рую бы та вую тэх ні ку.


