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Усё яшчэ ніз кая да свед ча насць 
на сель ніц тва

Ужо, ма быць, не за ста ло ся вы дан ня, якое б не пі са ла пра 
важ насць сар та ван ня смец ця. Пра гэ та га во раць па тэ ле ба чан-
ні і ра дыё. А два га ды та му дзяр жаў най уста но вай «Апе ра тар 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» быў за пу шча ны пра ект 
«Мэ та-99». І сён ня ўсім вя до мыя яно ты рас па вя да юць бе ла ру-
сам, на вош та сар та ваць смец це і як пра віль на гэ та ра біць.

— У на шай кра і не больш за 100 лі ній сар ці роў кі, з іх 37 уве-
дзе ны ў экс плу а та цыю пры фі нан са вай пад трым цы «Апе ра та-
ра дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў», — рас каз вае га лоў ны 
спе цы я ліст па ін фар ма цый най ра бо це ўста но вы Ні на 
КУЛЬ БЕ ДА. — Так са ма ў нас функ цы я ну юць 13 пе ра пра цоў-
шчы каў па пе ры і кар до ну, 8 — шкла, 9 — зно ша ных шын і ка ля 
100 — пласт мас. Кож ны з пе ра пра цоў шчы каў спе цы я лі зу ец ца 
на пэў ным ты пе сы ра ві ны (асаб лі ва гэ та да ты чыц ца плас ты-
ка). Та му яны су пра цоў ні ча юць з лі ні я мі сар ці роў кі — па стаў-
шчы ка мі не аб ход ных дру гас ных рэ сур саў.

Атрым лі ва ец ца, пе ра пра цоў ваць сы ра ві ну ёсць ка-
му, праб ле ма ў ін шым. Шмат бе ла ру саў да гэ та га ча су 
не ра зу ме юць, на вош та ім сар та ваць смец це? Маў ляў, 
на вош та я бу ду вы кон ваць чу жую пра цу?

Уста но ва «Цэнтр эка ла гіч ных ра шэн няў» пра вя ла да сле-
да ван не пад наз вай «Раз віц цё эка ла гіч най дру жа люб нас ці 
ў Бе ла ру сі ў 1990—2015 га дах». Яго вы ні кі свед чаць аб тым, 
што толь кі 29 % апы та ных бе ла ру саў сар ту юць ад хо ды, 
49 % кож ны раз бя руць но вы по лі эты ле на вы па кет у кра-
ме, 22 % ад да юць пе ра ва гу ад на ра зо вым та ва рам. Ад сюль 
вы ця кае і на ступ ная праб ле ма.

Ад сут насць ма ты ва цыі
Зда ец ца, боль шая част ка на шых гра ма дзян ду мае, што 

сар та ваць смец це за іх па ві нен нех та ін шы. У той час як у 
мно гіх еў ра пей скіх кра і нах лю дзі яшчэ і пла цяць за збор 
дру гас най сы ра ві ны. Ма быць, у Бе ла ру сі трэ ба іс ці гэ-
тым жа шля хам? Па куль та кія ме ры не пра ду гле джа ны, 
але ма ты ва ваць на шых лю дзей пла ну ец ца.

— Асноў ныя шля хі раз віц ця сіс тэ мы абы хо джан ня з дру-
гас ны мі ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі (ДМР) на най блі жэй шыя 
га ды вы зна ча ны 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 ў Бе ла ру сі на пе ры яд да 2035 го да. Яна 
пра ду гледж вае не толь кі па ляп шэн не якас ці збо ру ад хо даў, 
але і по шук іх аль тэр на тыў на га пры мя нен ня. Так, пла ну ец-
ца ўка ра ніць за ло га вую сіс тэ му збо ру бу тэ лек з-пад на по яў і 
тэх на ло гіі кам па ста ван ня ар га ні кі, а так са ма вы ка рыс тоў ваць 
энер ге тыч ны па тэн цы ял ад хо даў, гэ та зна чыць атрым лі ваць з 
іх па лі ва, — па дзя лі ла ся на чаль нік упраў лен ня рэ гу ля ван ня 

абы хо джан ня з ад хо да мі Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур-
саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Воль га СА ЗО НА ВА.

Не да хоп кан тэй не раў 
і не на ла джа ны збор

Са мае страш нае для ча ла ве ка, які ста ран на сар туе ад хо-
ды, уба чыць, як іх... згру жа юць у адзін бак. Ці за ста нец ца 
пас ля та ко га жа дан не пра цяг ваць сар та ван не? Але змеш-

ваць ад хо ды з роз на ка ля ро-
вых ба каў — не па ру шэн не.

— На жаль, та кое прак ты-
ку ец ца ў Мін ску і ар гу мен-
ту ец ца зні жэн нем вы дат каў 
на транс пар ці роў ку. Мы спа-
дзя ём ся, што хут ка гэ ты пункт 
бу дзе пе ра гле джа ны, — пад-
крэс лі ла Ні на Куль бе да. — 
У аб лас ных і ра ён ных цэнт-
рах, да рэ чы, та кой праб ле мы 
ня ма.

Ды рэк тар ма гі лёў ска га 
ўні тар на га прад пры ем-
ства «Рэ Плас-М» Дзя ніс 

КА ТО ЛІ КАЎ лі чыць: на ша сіс тэ ма збо ру дру гас най сы ра-
ві ны толь кі ад пуж вае лю дзей ад сар та ван ня смец ця.

— На мой по гляд, вы кід ваць усё, што па доб на на плас-
тык, у жоў ты кан тэй нер, згру жаць смец це з трох ба каў у 
ад ну ма шы ну, а за тым сар та ваць яго — гэ та ня пра віль на, — 

ска заў спе цы я ліст. — Па-пер шае, ка лі ча ла век ба чыць, што 
ў кан тэй не ры для плас ты ку толь кі бу тэль кі, пы тан няў не 
ўзні кае. Але ка лі там поў на ін ша га смец ця, то ту ды аў та ма-
тыч на вы кід ва ец ца ўсё агу лам. Па-дру гое, лю дзі пе ра ста-
юць сар та ваць смец це, ка лі ба чаць, што по тым усё гру зіц ца 
ў ад ну ма шы ну. Бо не ўсе ве да юць пра лі ніі сар ці роў кі. 
І  па-трэ цяе, та кі пра цэс, без умоў на, псуе якасць сы ра ві ны. 
Вы хад: трэ ба пры ву чаць лю дзей якас на сар та ваць смец це. 
Па жа да на — з са ма га дзя цін ства.

Са праў ды, у Мін ску (дзе смец це згру жа юць у адзін бак) 
ле тась быў са мы ніз кі пра цэнт збо ру плас ты ку ся род аб-
лас ных цэнт раў.

— У ста лі цы зда юць на пе ра пра цоў ку ўся го толь кі 
15—20 % ПЭТ-бу тэ лек, у той час як у Ма гі лё ве, Брэс це і 
ін шых га ра дах — да 70 %, — пад крэс ліў Дзя ніс Ка то лі каў. — 
Коль кі ў ме сяц збі ра юць з усёй кра і ны, столь кі ж у ме сяц 
у Мін ску за коп ва ец ца ў зям лю. Зра зу ме ла, бе ла рус кім 
прад пры ем ствам сы ра ві ны не ха пае.

Ад нак ёсць яшчэ праб ле ма — час та смец це і хо чац ца сар-
та ваць, але ня ма ку ды. Да дзяржаўнай установы «Апе ра та р 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» ня рэд ка па сту па юць 
скар гі на ад сут насць кан тэй не раў для па асоб на га збо ру 
смец ця ці ня пра віль нае іх ужы ван не. Спе цы я ліс ты ўста но вы 
не ўтой ва юць: са праў ды, кан тэй-
не раў не ха пае. Каб за бяс пе чыць 
усе два ры па Бе ла ру сі, іх па трэб-
на ў два ра зы больш. Па вя лі чыць 
коль касць кан тэй не раў пла ну ец-
ца ў на ступ ным го дзе.

— Не трэ ба за бы ваць і пра 
пунк ты пры ёму, якія ёсць у кож-
ным го ра дзе. Як па каз вае ста-
тыс ты ка, лю дзі зда юць ту ды, 
на прык лад, ма ку ла ту ру час цей, 
чым вы кід ва юць у кан тэй не ры. 
Так са ма па пе ру збі ра юць у шко-
лах, на прад пры ем ствах, — ад-
зна чы ла Ні на Куль бе да.

«Хіт рая» ўпа коў ка
На УП «Эка рэс» са зме ша ных 

ад хо даў, са бра ных з трох кан-

тэй не раў, уруч ную да ста юць па пе ру, кар дон, праз рыс тыя 
і роз на ка ля ро выя плас ты ка выя бу тэль кі (ПЭТ), бу тэль кі ад 
мый ных срод каў і кас ме ты кі, бе лыя бу тэль кі ад ма ла ка, упа-
коў кі Tetra Pak, по лі эты ле на выя па ке ты, алю мі ні е выя бан кі, 
плён ку і шкло. Ас тат няе смец це вы во зяць на па лі гон.

— Ця пер ужы ва ец ца вель мі шмат са мых роз ных ві даў 
упа коў кі. Час та на ват спе цы я ліс ту цяж ка вы зна чыць, з яко га 
ма тэ ры я лу яна зроб ле на. Ме на ві та та му мы ра ім вы кід ваць 
усе ад хо ды і вы ра бы, якія ві зу аль на скла да юц ца з плас ты-
ку, у жоў ты кан тэй нер, — рас ка за ла Ні на Куль бе да.

Дзей ні чаць па та кім жа прын цы пе ра яць і ў Цэнт ры 
эка ла гіч ных ра шэн няў, су пра цоў ні кі яко га рас пра ца ва лі 
«Зя лё ную кар ту» (на ёй ад зна ча ны пунк ты пры ёму ад-
хо даў), а так са ма спе цы яль ныя бра шу ры «Як пра віль на 
сар та ваць смец це». Ад нак вар та ра зу мець, што не ўсе 
«мож на», пра пі са ныя ў бра шу ры, стап ра цэнт на тра пяць на 
пе ра пра цоў ку. Так, на прык лад, мар кі роў ка «РР» або «5» у 
трох ву голь ні ку мо жа быць як на бу тэль цы ад ма ла ка, так і 
на аб горт цы ад ша ка лад на га ба тон чы ка.

— Упа коў ка ад ма ка ро наў, ша ка ла дак на ўрад ці тра-
піць на пе ра пра цоў ку, па коль кі яе вель мі скла да на рас па-
знаць на сар та валь най лі ніі. Спе цы яль на гля дзець мар кі-
роў ку на кан ве ер най стуж цы ні хто не бу дзе, — ад зна чы ла 
су пра цоў нік Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў На тал ля 
БЛЫ ШЧЫК. — Але ця пер у Грод не па ча лі збі раць та кую 
ўпа коў ку і вы раб ляць з яе тра ту ар ную пліт ку, та му ёсць 
сэнс вы кід ваць яе ў жоў ты кан тэй нер.

Ад сут насць аль тэр на ты вы
На жаль, сён ня сха дзіць у кра му і не пры нес ці ад туль 

смец це — амаль не маг чы ма. На ват ка лі свя до ма за хо чаш 
узяць неш та без па ке та, та бе «кла пат лі ва» да дуць яго на ка-
се. Адзі нае вый сце — час цей куп ляць пра дук ты на рын ках, 
ку ды мож на пры нес ці сваю та ру, так са ма ста рац ца не па ку-
паць ліш ня га — сар та ваць ад хо ды ў пры лаў ка кра мы.

— Пе ра пра цоў ка ў боль шай сту пе ні зма га ец ца з на ступ ства-
мі праз мер на га спа жы ван ня, — лі чыць Ма рыя СУ МА, су пра-
цоў нік Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў, кі раў нік пра ек та 
«Зя лё ная кар та». — Па сут нас ці, пе ра пра цоў шчы кі спра бу-
юць лік ві да ваць праб ле мы, якія ўзнік лі праз ад сут насць вы ба-
ру больш эка ла гіч на га ва ры ян ту па слу гі або та ва ру. Але ка лі 
ўдум лі ва ста віц ца да та го, што на бы вае кож ны з нас, хут чэй за 
ўсё, пе ра пра цоў ваць прый шло ся б знач на менш.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

НАС ПА ГЛЫ НАЕ 

ЎПАКОЎ КА...

Што нам з гэ тым ра біць?
Зра зу ме ла, сар та ваць смец це. І не спа дзя вац ца, што 

за нас гэ та зро біць нех та ін шы. Вя до ма, сён ня ў кра і не 
ро біц ца ўсё маг чы мае для та го, каб як ма га менш ад-
хо даў тра пі ла на звал кі. Але зра біць Бе ла русь кра і най, 
сва бод най ад смец ця, мы мо жам толь кі ўсе ра зам. Та му 
не іг на руй це роз на ка ля ро выя кан тэй не ры. А ка лі іх у 
вас ня ма, не хва люй це ся — ад хо ды па пе ры, кар до ну, 
пласт ма сы, шкла мож на ад нес ці ў пры ём на-на рых тоў-
чыя пунк ты, іх ад ра сы шу кай це на сай тах (http://www.
target99.by, http://greenmap.by). У сель скай мяс цо-
вас ці лю дзі мо гуць звяр тац ца ў ар га ні за цыі ЖКГ — як 
пра ві ла, на іх ба зе ёсць пры ём ныя пунк ты.

Сён ня сха дзіць 
у кра му і не 

пры нес ці ад туль 
смец це — амаль 
не маг чы ма. На ват 
ка лі свя до ма 
за хо чаш узяць неш та 
без па ке та, та бе 
«кла пат лі ва» да дуць 
яго на ка се.

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».

Управляющий объявляет о проведении торгов по продаже 

имущества ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фабрика». 

Торги проводятся в форме открытого аукциона. Торги состоятся 

20 февраля 2018 года в 11.00 по адресу: Гомельская область, 

г. Ветка, ул. Батракова, 38

№ 
лота

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика 
объекта (лота)

Начальная 
цена про-
дажи, руб. 

(цена с уче-
том  НДС)

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукци-
она, 
%

Затраты 
на под-
готовку 

докумен-
тации

лот 
№ 127

Кран-балка ручная под-
весная, инв. № 707

633,60  63,36 5 96,60

лот 
№ 128

FIBROTEST электриче-
ский, инв. № 2020

91 594,80 9 159,48 5 96,62

лот 
№ 129

Измерительный прибор 
для верхних валиков, 
инв. № 52

11 005,20 1 100,52 5 96,60

лот 
№ 130

Регулятор воздуха, инв. 
№ 5404

14,40 1,44 5 96,60

лот 
№ 131

Регулятор воздуха, инв. 
№ 5405

14,40 1,44 5 96,60

лот 
№ 132

Установка компрессор-
ная, инв. №4052

12 669,60 1 266,96 5 96,61

лот 
№ 133

Микроскоп биологиче-
ский МБА ТУ РБ, инв. 
№ 89

1 068,00 106,80 5 96,60

лот 
№ 134

Ручной прибор для опре-
деления содер. влаги, 
инв. № 2022

618,00 61,80 5 96,60

лот 
№ 135

Тахометр часовой 
ТЧ10-Р, инв. № 90

312,00 31,20 5 96,60

лот 
№ 136

Горизонтально-фре-
зерный станок, инв. 
№ 883

384,00 38,40 5 96,60

лот 
№ 137

Весы ВАР-200, инв. 
№ 895 Б

462,00 46,20 5 96,60

Имущество расположено по  адресу: Гомельская область, г. Ветка, 

ул. Батракова, 38. 

Со всей информацией по проведению аукциона можно ознакомиться на 

сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве: https://

bankrot.gov.by/ManagerSection/ManagerMessages.aspx

С дополнительной информацией о торгах можно ознакомиться по адре-

су: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38, тел.: 8 (02330) 2-11-06, 

2-12-03. Выходные дни: суббота, воскресенье


