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КОШТ 
СМЕЦ ЦЯ

Асоб ны збор і ўты лі за цыя ад хо даў: 
што па ві нен ве даць 
і ра біць кож ны з нас?

З та кім ак ту аль ным пы тан нем мы звяр ну лі ся як да 
про філь ных ар га ні за цый, так і да звы чай ных лю дзей, 
не абы яка вых да на ва коль на га ася род дзя і пры ро ды.

Га лоў ны спе цы я ліст па ра бо це з на сель ніц твам дзяр-
жаў най уста но вы «Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў» Ні на КУЛЬ БЕ ДА:

— Пер шае: трэ ба зра біць так, каб у два ры ўста ля ва лі кан-
тэй не ры для асоб на га збо ру ад хо даў. Ка лі ў ва шым два ры 
не ўста ноў ле ны кан тэй не ры для ад хо даў па пе ры, шкла, 
плас ты ку, а жы ха ры вы каз ва юць га тоў насць збі раць усё гэ та 
асоб на, ка лі лас ка, звяр ні це ся з прось бай уста ля ваць кан-
тэй не ры ў ар га ні за цыю, якая вы во зіць ад хо ды, або ў ра ён ны 
вы ка наў чы ка мі тэт (у Мін ску — у ад мі ніст ра цыю ра ё на).

На вош та сар та ваць, ска жа це вы, ка лі ўсё роў на пры яз-
джае смец ця воз і за гру жае ў адзін ку заў ад хо ды з роз ных 
кан тэй не раў? Асоб ныя кан тэй не ры для па пе ры, плас ты ку, 
шкла па він ны аб слу гоў вац ца асоб на: кож ны ў свой час па 
асоб ным гра фі ку спе цы яль на вы дзе ле ным для гэ та га смец-
ця во зам. Ме на ві та да та ко га ста ну спраў мы імк нём ся.

Што на прак ты цы? Па куль да лё ка не ўсе жы ха ры кра і ны 
пад трым лі ва юць асоб ны збор ад хо даў. Та му змес ці ва кан-
тэй не раў для па пе ры, плас ты ку, шкла моц на за бру джа на 
роз ным смец цем, перш за ўсё — хар чо вы мі ад хо да мі. З гэ тай 
пры чы ны ад хо ды з кан тэй не раў для асоб на га збо ру нель га 
на ўпрост ад пра віць для вы ка ры стан ня на за во ды. Важ на 
ве даць, што і пры су мес ным вы ва зе ад хо ды з кан тэй не раў 
для асоб на га збо ру ні ко лі не вы во зяць на звал ку! Іх заў сё ды 
вя зуць на да дат ко вае сар та ван не, пас ля ча го — на пе ра пра-
цоў чыя прад пры ем ствы.

Ку ды вы кі даць тэт ра па кі? У Мін ску ад хо ды ўпа коў кі ты пу 
тэт ра пак мож на вы кі даць у спе цы яль ныя сек цыі-«за плеч ні-
кі», які мі аб ста ля ва ныя асоб ныя яр ка-зя лё ныя кан тэй не ры 
«Бел гіпс-Эка» для збо ру ма ку ла ту ры. Ку ды вы кі даць ме-
та ліч ную ўпа коў ку? Яе зда вай це ў пры ём ныя пунк ты, якія 
вя дуць на рых тоў ку ло му чор ных і ка ля ро вых ме та лаў. Ка-
лі ка рыс тац ца па слу га мі пры ём ных пунк таў ня зруч на, мы 
рэ ка мен ду ем вы кід ваць ме та ліч ную ўпа коў ку ў кан тэй нер 
для па асоб на га збо ру ад хо даў з плас ты ку. Ку ды вы кі даць 
плас ты ка выя лат кі ад яек? Пры ця пе раш няй раз на стай нас ці 
ўпа коў кі на ват спе цы я ліс ту бы вае цяж ка вы зна чыць, з яко га 
ма тэ ры я лу яна зроб ле на. Та му мы за клі ка ем у кан тэй не ры 
для ад хо даў плас ты ку вы кід ваць упа коў кі, якія ві зу аль на 
скла да юц ца ў асноў ным з гэ та га ма тэ ры я лу.

Вя ду чы спе цы я ліст ад дзе ла па раз віц ці ТДА «Эка-
ло гія го ра да» Воль га ЖДА НО ВІЧ:

— Мы па він ны ад каз на ста віц ца да асоб на га збо ру ад-
хо даў, уваж лі ва са чыць за тым, што і ку ды мы вы кід ва ем, 
а так са ма па він ны ўсвя до міць, што рас кла дан не ад хо даў на 
смец це вых звал ках — вель мі пра цяг лы пра цэс, які на но сіць 
ве лі зар ную шко ду эка ло гіі. На прык лад, эка ла гіч на чыс ты 
ма тэ ры ял па пе ра рас кла да ец ца на пра ця гу дзе ся ці га доў, 
а кан сер ва вая бля шан ка — да дзе вя нос та га доў.

Што год на смет ні ках на за па шва ец ца вя лі кая коль касць 
пласт ма сы і бы та вой сін тэ ты кі. Ці ве да е це вы, што на сён няш ні 
дзень вы яў ле на звыш пя ці трыль ё наў час ці нак плас ты ку агуль-
най ва гой амаль у 270 ты сяч тон у во дах Су свет на га акі я на?

Спаль ва ю чы зме ша нае смец це, мы толь кі ня знач на па-
мян ша ем яго аб' ём, але ў той жа час па тэ ры то рыі на се ле на га 
пунк та рас пы ля ец ца так січ ны дым, а так са ма вы раб ля ец ца 
атрут ны по пел і ад хо ды га за ачыст кі, якія пас ля па ха ван-
ня за брудж ва юць грун та выя во ды. Асаб лі ва не бяс печ нае 
спаль ван не плас ты ка вых ад хо даў, у пра цэ се яко га вы лу ча-
юц ца дыя ксі ны, уз дзе ян не якіх у 67 000 ра зоў мац ней шае 
за цы я нід. Да рэ чы, дыя ксі ны здоль ныя на за па швац ца як у 
це ле ча ла ве ка, так і ў на ва коль ным ася род дзі.

Пра раб Вя ча слаў ЛАШ МА НАЎ, г. Мінск:
— Я збі раю ад хо ды асоб на ўжо ча ты ры га ды, па чаў з плас-

ты ку: бу тэль кі з-пад ма ла ка, а так са ма ад хі міч ных срод каў, 
лат кі ад яек. З ця гам ча су ста ла зра зу ме ла, што гэ та га ма ла. 
Ад ной чы ў мет ро я ўба чыў са цы яль ную рэ кла му, дзе бы ла 
па зна ча на пэў ная коль касць ма ку ла ту ры, якая да па мо жа 
вы ра та ваць ад но дрэ ва. І гэ та мя не ўра зі ла.

У нас до ма збі ра ец ца шмат па пе ры, бо ў дач кі і жон кі 
ра бо та звя за на ме на ві та з да ку мен та мі. На ле ці шчы мы вы-
ка рыс тоў ва лі вы ключ на га зе ты, каб рас паль ваць печ ку, а 
вы ка ры ста ную па пе ру фар ма ту А4 вы кі да лі ў смет ні цу. І та ды 
я за ду маў ся: ча му б не збі раць сто са мі гэ тыя ар ку шы па пе-
ры? За пер шыя ме ся цы, як мы па ча лі гэ та ра біць, на збі ра ла ся 
пяць ве лі зар ных па ке таў. З та го ча су прай шло паў го да, але 
бы ла праб ле ма, ку ды яе ад да ваць, бо ва зіць у пунк ты збо ру 
да лё ка і ча су на гэ та не бы ло. Жон ка за бі ра ла гэ тыя па ке ты 
са бе ў ма шы ну, по тым ад во зі ла на ра бо ту, дзе яе збі ра лі, каб 
здаць на ма ку ла ту ру. Ра ней по бач з до мам быў спе цы яль ны 
кан тэй нер, але ён пра ду ваў ся і быў без на крыў кі. Па пе ра, 
якая там за ста ва ла ся, раз ма ка ла ад даж джу і сне гу.

Ня даў на за мест гэ та га ба ка з'я віў ся зруч ны ме та ліч ны 
бокс. Ця пер мы кож ны ты дзень, ка лі раз бі ра ем ад хо ды, 
ад но сім усе ту ды.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zviazda.by

МЕР КА ВАН НІ

ПЕР ШЫ Ў РЭ ГІ Ё НЕ
На за вод зе для ад сар та-

ва ных ад хо даў ёсць асоб-
ны ад сек. Сю ды і трап ляе 
смец це са спе цы яль ных 
кан тэй не раў на ста дыі збо-
ру. Пер шыя ме ся цы ра бо-
ты тут бы ло амаль пус та, 
за ўва жае май стар участ-
ка Ула дзі мір Ка зі мір чык. 
Ад сек за гру жаў ся ма руд-
на. За раз мож на ўба чыць 
да во лі пры стой ную гор ку 
плас ты ку. Праў да, і ў гэ тыя 
кан тэй не ры ча сам скід ва-
юць што па па ла. І ўсё-та кі 
свя до мы па ды ход ві да-
воч ны. Гро дзен цы па чы-
на юць сар та ваць ад хо ды 
«па фрак цы ях», як ка жуць 
на за вод зе. Ула дзі мір Ка-
зі мір чык зга джа ец ца, што 
гэ та пра цэс больш ма руд-
ны, бо ляг чэй усё згру зіць у 
адзін па кет, чым сар та ваць 
па асоб ку — па пе ру, плас-
тык, шкло... Але пра грэ сіў-
ных га ра джан ста но віц ца 
ўсё больш.

А па ча ло ся ўсё дзя-
ку ю чы бу даў ніц тву пер-

ша га ў рэ гі ё не за во да па 
ўты лі за цыі і сар ці роў цы 
ад хо даў, які раз мяс ціў ся 
на тэ ры то рыі га рад ско га 
па лі го на. Лі та раль на на 
сот ні мет раў вы сяц ца го-
ры цвёр дых бы та вых ад-
хо даў, ство ра ныя ўся го за 
13 га доў. Ка жуць, што тут 
больш за 2 млн тон смец-
ця — прак тыч на вы бра ны 
ўвесь рэ сурс звал кі. За вод 
па ві нен у знач най сту пе ні 
зняць на груз ку з па лі го на, 
за бі ра ю чы са смец ця дру-
гас ную сы ра ві ну.

— Га лоў ная мэ та, каб 
на па лі гон не трап ля лі 
дру гас ныя ма тэ ры яль ныя 
рэ сур сы, — ад зна чае ды-
рэк тар за во да Вя ча слаў 
АНД РЫ ЕЎ СКІ. — А по пыт 
на іх ёсць. Шкло ідзе на 
Гро дзен скі шкло за вод, па-
лі ме ры — аж но на не каль кі 
прад пры ем стваў у роз ных 
кут ках рэс пуб лі кі, па пе-
ра — на сло нім скі за вод 
«Аль бер цін». Алю мі ні е выя 
бан кі — на «Друг чар мет». 
Пры гэ тым мы атрым лі ва-

ем і да ход. Кож ны рэ сурс 
мае свой кошт: 50 руб лёў 
каш туе плён ка, 640 — пэт-
бу тэль ка — за то ну. Пе ра-
апра ца ва ныя ад хо ды зноў 
пры год ныя для вы ка ры-
стан ня.

РАЗ ВЯ ЛІ 
ПА ФРАК ЦЫ ЯХ

Шчы ра ка жу чы, столь кі 
смец ця ў ад ным па мяш-
кан ні не да во дзі ла ся ба-
чыць ні ко лі. Са праўд ны 
Манб лан. Сю ды вы гру жа-
юць усе ад хо ды, якія па-
сту па юць з го ра да. У дзень 
смец ця во зы пры во зяць 
230—260 тон. Ра ней уся гэ-
та га ра ад ра зу трап ля ла на 
па лі гон, за раз з яе бу дуць 
«вы цяг ваць» ка рыс ныя для 
вы твор час ці рэ чы.

Кан чат ко вы «пра дукт» 
зай мае не каль кі вя лі кіх 
па мяш кан няў. Дру гас ная 
сы ра ві на — плас тык, па пе-
ра і ін шае — па бы ва лі пад 
прэ сам і ча ка юць вы ва зу. 
Па мяш кан не па сту по ва 
пус цее, але но выя го ры 

смец ця ро бяць гэ ты пра-
цэс бес пе ра пын ным...

Жа лез ная «ру ка» эк ска-
ва та ра раз-по раз за гру жае 
смец це ў ба ра бан, дзе ад-
хо ды част ко ва сар ту юц ца: 
па ке ты рвуц ца, дроб ныя 
фрак цыі па да юць ку дысь-
ці ўніз і за тым вы во зяц ца 
на па лі гон, а ін шыя рэ чы 
трап ля юць на лі ніі сар ці-
роў кі. На пер шай лі ніі ідзе 
ад бор па пе ры і шкла.

За ўва жаю цэ лы па груз-
чык на ва год ніх ёлак. Іх 
да во лі мно га трап ляе на 
за вод. Ёл кі — з лі ку буй-
на га ба рыт ных ад хо даў, 
та му кры шац ца на дран-
ку, як, на прык лад, мэб ля, 
драў ля ныя вок ны, дзве-
ры і ін шая ста ляр ка. Мой 
«эк скур са вод» Ула дзі мір 
Ка зі мір чык ад зна чае, што 
зі мой вя зуць з го ра да ёл кі, 
а ле там і во сен ню — яб лы-
кі. Ка лі ёл кі мож на спа ліць 
у ка цель най, дык яб лы-
кам — пра мая да ро га на 
па лі гон. Ха ця ёсць па блі зу 
кан сер ва выя за во ды.

А яшчэ тут дроб няць 
ста рыя шпа лы. Не каль кі 
га доў яны зво зяц ца сю ды 
з прад пры ем ства «Грод на 
Азот», дзе ад бы ва ец ца іх 
за ме на. Трэс кі спаль ваць 
нель га, бо яны пра мо ча-
ныя ма зу там, та му пой-
дуць для пе ра сып кі да ро гі 
на па лі го не. Гле дзя чы на 
га ру шчэ пак, мож на ўя-
віць, коль кі ста рых шпал 
сю ды за вез лі.

ПЛІТ КА СА СМЕЦ ЦЯ
Як ака за ла ся, на за-

вод зе не толь кі сар ту юць 
смец це, але і са мі яго пе-
ра пра цоў ва юць. Гэ та па-
лі мер ныя ад хо ды ніз кай 
якас ці, та кія як хрумс ткія 
па ке ты, упа коў кі ад тар тоў 
і ін шае. Гэтую сы ра ві ну вы-
твор цы не куп ля юць, та му 
на за вод зе па ра лель на з 
сар ці роў кай па ча лі асвой-
ваць вы пуск тра ту ар най 
пліт кі. На бы лі лі нію па вы-
твор час ці па лі мер на-пяс-
ча ных вы ра баў. Пра цэс, 
па сут нас ці, не скла да ны. 
Плас тык дроб ніц ца да 
ста ну тру хі і змеш ва ец ца 
з рач ным пяс ком. Су месь 
на гра ва ец ца да 220 гра ду-
саў, а за тым ідзе пад прэс. 
Па сло вах ды рэк та ра, та-
кая пліт ка вель мі тры ва-
лая і, што важ на, не сліз-
кая зі мой ці ў дождж, бо 
ва да хут ка сця кае. Да та го 
ж яна і тан ней шая за звы-
чай ную. Проб ная пар тыя 
ра зы шла ся па сва іх па трэ-
бах. У якас ці экс пе ры мен-
та з гэ тай пліт кі зра бі лі не-
вя лі кую пля цоў ку — на ват 
ад шмат тон ных гру за ві коў 
яна не па шко дзі ла ся.

Ін та рэс да но вай пра-
дук цыі пра яў ля юць як ка-
му наль ныя служ бы, так 
і пры ват ныя асо бы. Маг-
чы ма, пліт ку бу дуць вы ка-
рыс тоў ваць для ўклад кі на 
кан тэй нер ных пля цоў ках. 
Тых са мых, ку ды гро дзен-
цы но сяць смец це. Да рэ чы, 
пад час «смец це вай» кам-
па ніі ў Грод не лі та раль на 
за не каль кі ме ся цаў з'я ві-
ла ся больш за 850 но вых 
пля цо вак — амаль у тры 
ра зы больш, чым бы ло.

Што да ты чыц ца но вых 
вы ра баў з пе ра пра ца ва-
на га смец ця, то гэ та мо-
жа быць не толь кі пліт ка. 
Мяр ку ец ца вы пус каць ін-
шыя ві ды: бар дзю ры, эка-
пар коў ку, ліў не выя ра шот-
кі, ка на лі за цый ныя лю кі. 

Роз ных фор маў тут больш 
за сот ню. Ця пер за ста ло-
ся прай сці сер ты фі ка цыю 
на вы пуск но вых вы ра баў 
і на ла дзіць бес пе ра бой ны 
цыкл. Та ды яшчэ дзя сят кі 
тон не пры дат на га смец ця 
пой дуць у спра ву.

У ТУР НЭ 
ПА ЗА ВОД ЗЕ

На за вод зе спры яль на 
ста вяц ца да на вед валь ні-
каў. Больш за тое — ім тут 
ра ды і на ват іні цы і ру юць 
уклю чэн не прад пры ем-
ства ў ту рыс тыч ны марш-
рут. І та кая ідэя атры ма-
ла вод гук. Су пра цоў ні кі 
ту рыс тыч най фір мы з 
Мін ска збі ра юц ца пра-
па на ваць гэ ты аб' ект для 
на вед ван ня і прад ста віць 
на ту рыс тыч най вы ста ве. 
А ўра зіць тут ёсць чым. 
Асаб лі ва ка лі па ды сці да 
пад нож жа смец це вых гор. 
Май стар Ула дзі мір Ка зі-
мір чык за ўва жае, што ця-
пер, пас ля свят, ад хо даў 
па сту пае амаль на трэць 
больш. Каб спра віц ца 
з ачыст кай пля цо вак, у 
Гро дзен скай спец аў та гас-
па дар цы на гэ ты час па вя-
лі чы лі коль касць бры гад. 
Але і ў звы чай ныя дні сю-
ды пры бы вае ка ля 100 ма-
шын-смец ця во заў.

Асаб лі ва па пу-
ляр ны марш рут на 
за вод у школь ні каў. 
А ня даў на тут па бы-
ва лі на ват вы ха ван-
цы дзі ця ча га сад ка. 
Пры ву чаць да пра-
віль най сар ці роў кі 
вар та з ма лых га доў, 
лі чыць Вя ча слаў 
Анд ры еў скі. Мно гія 
еў ра пей скія кра і ны 
іш лі да гэ тай спра вы 
дзе ся ці год дзі.

Па куль што на гро дзен-
скі за вод трап ляе 20 % ад-
сар та ва ных ад хо даў. І ўсё 
ж за ня поў ны год зроб ле-
ны знач ны крок у сіс тэ ме 
раз дзель на га збо ру смец-
ця. Та кі па ды ход важ ны, 
ка жа ды рэк тар за во да, 
бо пра віль на ад сар та ва-
ная па пе ра менш псу ец ца, 
боль шы аб' ём да хо дзіць да 
пе ра пра цоў кі. Ад па вед на, 
гэ та да зво ліць за ха ваць 
пер ша сныя рэ сур сы, тыя 
ж дрэ вы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by

НО ВЫЯ ПРА ВІ ЛЫ

УСЁ ДА КУ ЧЫ? 
ГЭ ТА МІ НУ ЛАЕ СТА ГОД ДЗЕ

Як пер шы 
сар та валь ны за вод 
зра біў пе ра ва рот 

у свя до мас ці лю дзей

Больш чым паў го да гро дзен цы жы вуць па но вых 
пра ві лах. Пас ля та го як у го ра дзе лік ві да ва лі 
смец цеп ра во ды, жы ха ры но сяць смец це ў кан тэй не ры 
на спе цы яль ных пля цоў ках. А тут іх трэ ба яшчэ 
і сар та ваць. І ўсё ж пры хіль ні каў гэ тай ідэі ста но віц ца 
больш, за ўва жа юць ра бот ні кі Гро дзен ска га за во да 
па ўты лі за цыі і сар та ван ні ад хо даў. Ка лі на па чат ку гэ ты 
пра цэс быў не за ўваж ны, дык за раз ка ля 20 пра цэн таў 
смец ця трап ляе на за вод ужо ад сар та ва ным.


