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Шкла та ра 
не ў фа во ры

Пад во дзім вы ні кі на шай апош няй апы тан кі, 
але не за кан чва ем ін тэр ак тыў з чы та ча мі на 
эка ла гіч ную тэ му.

Пер шае пы тан не, на якое мы пра па ноў ва лі 
ад ка заць на вед валь ні кам на ша га ін тэр нэт-рэ-
сур су, да ты чы ла ся ўвя дзен ня гра шо вай ад каз-
нас ці для тых, хто не сар туе смец це. Боль шасць 
рэ спан дэн таў (дзве тра ці ны) ака за лі ся людзь мі 
раз важ лі вы мі, якія не пры вык лі ся чы з-за пля-
ча. Яны пра па ну юць фар мат свое асаб лі ва га 
не га лос на га кант рак та: спа чат ку трэ ба па ста-
віць у кож ным два ры да стат ко вую коль касць 
кан тэй не раў для раз дзель на га збо ру ад хо даў 
і толь кі пас ля гэ та га па чы наць рас пра цоў ваць 
штраф ныя санк цыі. Га ла сы тых, хто вы сту пае за 
ідэю спа га няць гро шы з тых, хто вы кід вае ўсё 
ў адзін кан тэй нер, і тых, хто так не ро біць, па-
дзя лі лі ся пры клад на па роў ну. Але ад агуль най 
коль кас ці яны на бра лі па ад ной шос тай.

Во сем дзе сят пра цэн таў апы та ных лі чаць, 
што тых, хто сар туе смец це, трэ ба за ах воч-
ваць, у тым лі ку і ма тэ ры яль на. Рэш та спа дзя-
ец ца на аль тру ізм і свя до масць лю дзей.

Але якую ж сы ра ві ну зда юць бе ла ру сы? 
Боль шасць зай ма ец ца тра ды цый ны мі ві да мі 
смец ця — ма ку ла ту рай, по лі эты ле нам і плас ты-
ка вы мі бу тэль ка мі, ло мам чор ных і ка ля ро вых 
ме та лаў, а так са ма ад пра ца ва ны мі ртут ны мі 
лям па мі і ба та рэй ка мі. Праў да, з топ-ліс та не-
ча ка на вы па ла шкла та ра. Толь кі 15 % апы та ных 
ідуць са сло і ка мі і бу тэль ка мі ў пры ём ны пункт. 
Ці ка ва, што тут паў плы ва ла? Тое, што вы твор-
цы шы ро ка вы ка рыс тоў ва юць плас ты ка выя 
бу тэль кі? Зу сім ма ла га ла соў, амаль на мя жы 
ста тыс тыч най па мыл кі, са бра лі зно ша ныя шы-
ны, тэкс тыль, бы та вая тэх ні ка і ад пра ца ва нае 
мас ла. Так што, зда ец ца, ёсць у якім кі рун ку 
пра ца ваць на ні ве эка ла гіч най асве ты.

Дзве тра ці ны апы та ных жы вуць у вя лі кіх 
га ра дах — гэ та Мінск або аб лас ныя цэнт ры. 
Дзе сяць пра цэн таў — у вёс цы. Рэш та жы ве ў 
не вя лі кім го ра дзе або па сёл ку. Пя ці дзе ся ці 
пя ці пра цэн там лю дзей, якія за поў ні лі ан ке-
ту, споў ні ла ся ад 30 да 45 га доў. Пры клад на 
чвэрць удзель ні каў ма ла дзей шая за 30 га-
доў, яшчэ столь кі ж зна хо дзяц ца ва ўзрос це 
ад 45 да 60.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Не ча ка ныя вы ні кі апы тан кі, са праў-
ды. А мы пра цяг ва ем ін тэр ак тыў ны 
пра ект з на шы мі чы та ча мі «Кро кі да 
эка ло гіі», да яко га з за да валь нен нем 
да лу чы ла ся рэ дак цыя ча со пі са «Род-
ная пры ро да». Ра зам з ка ле га мі мы 
пад рых та ва лі ці ка вы тэст, ад ка заў шы 
на пы тан ні яко га 
мож на да ве дац-
ца, на коль кі мы 
«экас вя до мыя». 
Для гэ та га ска-
рыс тай це ся сва-
ім смарт фо нам, 
каб ад ска на ваць 
QR-код і пе рай-
сці на наш сайт.

Та кія но ва ўвя дзен ні пра-
ду гле джа ны Перс пек тыў най 
схе май абы хо джан ня з ка-
му наль ны мі ад хо да мі, якая 
вось-вось атры мае юры дыч-
ную сі лу. Пра жа дан не апра-
ба ваць но вы спо саб збо ру 
смец ця на вёс цы і ў ся дзіб най 
за бу до ве га ра доў ужо за яві лі 
ка му наль ныя служ бы не каль-
кіх рэ гі ё наў: Аст ра вец кая ЖКГ, 
го мель скі «Спец ка мунт ранс», 
ЖКГ Гро дзен ска га ра ё на, Ба-
ра на віц кая га рад ская ЖКГ і 
«Ар шан ская спец аў та ба за». 
Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры-
яль ных рэ сур саў за пла на ваў 
на быц цё кан тэй не раў і смец-
ця во заў для іх аб слу гоў ван-
ня для Аст ра вец ка га ра ё на і 
га рад ско га па сёл ка Ко пысь, 
што на Ар шан шчы не.

— Сё ле та на вы ка нан не 
дзярж пра гра мы па абы хо-
джан ні з ад хо да мі, ука ра нен-
не но вых тэх на ло гій іх збо ру 
і вы ка ры стан ня ў якас ці дру-
гас най сы ра ві ны, бу даў ніц тва 
за во даў і вы твор час цяў па сар-
та ван ні і вы ка ры стан ні ка му-

наль ных ад хо даў і дру гас ных 
ма тэ ры яль ных рэ сур саў (ДМР) 
вы дзе ле на звыш 60 міль ё наў 
руб лёў, — рас ка за ла На тал ля 
ГРЫН ЦЭ ВІЧ, ды рэк тар дзяр-
жаў най уста но вы «Апе ра тар 
дру гас ных ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў». — Гэ тая су ма раз лі-
ча на так са ма на ўдас ка на лен не 
ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы 
ар га ні за цый, якія збі ра юць і 
вы ка рыс тоў ва юць дру гас ныя 
рэ сур сы. За бес пя чэн не кан тэй-
не ра мі для раз дзель на га збо-
ру смец ця сек та ра ін ды ві ду-
аль най за бу до вы — гэ та адзін 
з но вых па ды хо даў да збо ру 
ад хо даў у не вя лі кіх га ра дах і 
на вёс цы.

Пад лі чыць, коль кі ўся го 
спат рэ біц ца гро шай на за куп-
ку кан тэй не раў і смец ця во заў, 
не бя руц ца па куль ні Апе ра тар 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-
сур саў, ні Мі ніс тэр ства жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
Бе ла ру сі. Адзі нае, што вя до-
ма дак лад на: кож ная но вая 
120-літ ро вая смет ні ца для 
пад вор каў сён ня абы хо дзіц-

ца ў 57 руб лёў, а лю дзі атры-
ма юць іх бяс плат на. Кан тэй-
не ры бу дуць плас ты ка вы мі, з 
на крыў кай і на ка лё сах. Чор-
ны — для зме ша ных ка му наль-
ных ад хо даў, ка ля ро вы — для 
дру гас най сы ра ві ны. У апош-
ні трэ ба клас ці шкло, па пе ру, 
плас тык, цэ ла фан і ўсё, што 
вар тае пе ра пра цоў кі. Та кі 
зме ша ны, але асоб ны збор 
усё роў на знач на па ляг чае да-
лей шае сар та ван не і па вы шае 
пра цэнт вы ман ня ка рыс ных 
ад хо даў з агуль на га скла ду 
ка му наль на га смец ця.

Акра мя та го, пя рой дуць на 
вы ка ры стан не смец ця во заў з 
за дняй за груз кай ад хо даў. 
Гэ та ўні фі куе за куп кі, а так-
са ма ра монт і аб слу гоў ван не 
транс пар ту. Плюс ляг чэй бу-
дзе пад' ехаць да смет ні каў. 
Кан тэй не ры, як мяр ку юць 
спе цы я ліс ты, лю дзі бу дуць 
тры маць на пад вор ку, а ў дні 
пры ез ду смец ця во за вы коч-
ваць іх на ву лі цу.

Запла на ва ны крок у ЖКГ 
раз гля да юць перш за ўсё з 
эка ла гіч на га і са цы яль на га 
ба коў. Эка на міч ныя склад ні-
кі ады хо дзяць на дру гі план. 
На ват ка лі ў вёс цы жы ве 
адзін ча ла век, па яго смец це 
бу дуць пры яз джаць, а па вы-
шаць апла ту за вы ваз пад час 

рэа лі за цыі но вай схе мы не 
збі ра юц ца, рас ка за лі ў мі ніс-
тэр стве.

— Удас ка наль ван не па-
рад ку збо ру і вы да лен ня ка-
му наль ных ад хо даў па він на 
пра ду хі ліць за брудж ван не 
смец цем ася ро ддзя і зра біць 
раз дзель ны збор ДМР да-
ступ ным для кож на га ча ла-
ве ка, дзе б ён ні жыў. Не аб-
ход на за бяс печ ваць збор усіх 
ві даў ка му наль на га смец ця, 
уклю ча ю чы ад хо ды жыц ця-
дзей нас ці на сель ніц тва. Гэ та 
і рэшт кі ежы, і смец це з два ра, 
аб рэз кі дрэў, зел ле з ага ро-
да, буй на га ба рыт нае смец-
це, элект ра тэх ні ка, не па він на 
быць вы клю чэн няў, — мяр куе 
Алег ГРУ ЗІ НАЎ, на чаль нік 
ад дзе ла во да пра вод на-ка-
на лі за цый най гас па дар кі і 
доб ра ўпа рад ка ван ня Мі-
ніс тэр ства ЖКГ. — Да та го ж 
гэ та на ступ ная пры ступ ка ў 
раз віц ці мен та лі тэ ту на шых 
гра ма дзян у ра зу мен ні сва-
ёй ад каз нас ці за тое, што 
мы па кі нем пас ля ся бе. Гэ та 
пры звы чай ван не да дум кі, 
што сар та ван не смец ця, не-
да пу шчэн не вы кід ван ня яго 
ў ле се, па аба пал да рог, ка ля 
вё сак — за да ча кож на га ча-
ла ве ка.

Іры на СІДАРОК.

З ве рас ня па ліс та пад пад час ак цыі 
«Ма ку ла ту ра ў пе ра пра цоў ку. Наш 
кло пат, а не яно та» вуч ні га рад скіх 
школ са бра лі па шэсць кі ла гра маў 
ма ку ла ту ры, а на ву чэн цы з сель скай 
мяс цо вас ці — па 9,5. Ар га ні за тар 
кон кур су, Апе ра тар дру гас ных 
ма тэ ры яль ных рэ сур саў, вы зна чыў 
12 школ-пе ра мож цаў, кож ная з якіх 
атры мае ў па да ру нак ноўт бук.

З 15 ве рас ня па 10 ліс та па да 447 уста-
ноў аду ка цыі па ўсёй Бе ла ру сі, якія паў-
дзель ні ча лі ў ак цыі, са бра лі 1163 то ны 
па пе ры і кар до ну. Ка рыс ную дру гас ную 
сы ра ві ну пе рад алі ар га ні за цы ям-на рых-
тоў шчы кам і на па пя ро выя фаб ры кі краі-
ны, якія вы ка рыс тоў ва юць ма ку ла ту ру 
для вы ра бу но вай па пе ры.

Дзя ку ю чы са бра на му школь ні ка мі аб'-
ёму ма ку ла ту ры ўда ло ся вы ра та ваць ад 
вы сеч кі та кую пло шчу ле су, што яе б ха-
пі ла на ча ты ры фут боль ныя па лі. А яшчэ 
з та кой коль кас ці сы ра ві ны мож на вы ра-
біць амаль 23 міль ё ны сшыт каў па 12 ар-

ку шаў, за пэў ні ла На тал ля ГРЫН ЦЭ ВІЧ, 
ды рэк тар уста но вы «Апе ра тар дру-
гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў»:

— Каб усе ўдзель ні кі кон кур су ме-
лі роў ныя маг чы мас ці, пры вы зна чэн ні 
пе ра мож цаў па раў ноў ва лі ся аб'ёмы са-
бра най дру гас най сы ра ві ны на ад на го 
на ву чэн ца. А най леп шыя тры ўста но вы, 
якія зда лі най боль шую ма су ма ку ла ту ры 
ў раз лі ку на ад на го школь ні ка, вы зна ча-
лі ся ў кож най з ча ты рох ка тэ го рый у за-
леж нас ці ад коль кас ці вуч няў і мес ца зна-
хо джан ня шко лы: у го ра дзе ці ра ё не.

Пер шае мес ца ў на мі на цыі «Най леп-
шая сель ская шко ла з агуль най коль-
кас цю на ву чэн цаў да 80 ча ла век» за ня-
ла Вяж ноў ская ба за вая шко ла Свет ла-
гор ска га ра ё на Го мель скай воб лас ці. Яе 
вуч ні — бяс спрэч ныя лі да ры ся род усіх 
удзель ні каў рэс пуб лі кан ска га кон кур су і 
най леп шыя — ся род сель скіх школ Бе ла-
ру сі. Вы нік гэ тых школь ні каў — 61,5 кі ла-
гра ма ма ку ла ту ры на ад на го вуч ня.

Най леп шай сель скай шко лай з 
агуль най коль кас цю на ву чэн цаў звыш 

80 чала век у ад па вед най на мі на цыі стаў 
Пашкоў скі дзі ця чы сад — ба за вая шко-
ла Ма гі лёў ска га ра ё на, вы ха ван цы яко га 
са бра лі па 37,4 кі ла гра ма ма ку ла ту ры на 
ча ла ве ка.

Га лоў ны прыз у ка тэ го рыі «Най леп шая 
га рад ская шко ла з агуль най коль кас цю 
на ву чэн цаў да 800 ча ла век» атры ма ла 
ся рэд няя шко ла № 9 г. Ві цеб ска. Тут са-
бра лі 20,6 кі ла гра ма ма ку ла ту ры на ад-
на го вуч ня, што зра бі ла ўста но ву лі да рам 
ся род га рад скіх школ кра і ны.

Лі дар на мі на цыі «Най леп шая га рад-
ская шко ла з агуль най коль кас цю на ву-
чэн цаў больш за 800 ча ла век» — гім на зія 
№ 1 г. Ба ра на ві чы Брэсц кай воб лас ці. Яе 
вуч ні са бра лі 18,5 кі ла гра ма па пя ро вай 
сы ра ві ны на ад на го школь ні ка.

Да рэ чы, за дзе сяць ме ся цаў сё ле та 
праз сіс тэ му кан тэй нер на га збо ру ад хо-
даў і пунк ты на рых тоў кі дру гас най сы ра-
ві ны са бра лі ўжо 291 ты ся чу тон па пе ры 
і кар до ну, што на 10,5 % больш, чым за 
та кі ж пе ры яд ле тась.

Іры на СІ ДА РОК.

КА РЫС НАЕ СМЕЦ ЦЕ

ЖЫЛ ЛЁ МАЁ

1000 тон ма ку ла ту ры1000 тон ма ку ла ту ры
за два ме ся цы са бра лі школь ні кі Бе ла ру сіза два ме ся цы са бра лі школь ні кі Бе ла ру сі

АД ХО ДЫ З ХА ТЫ, АД ХО ДЫ З ХА ТЫ, 
ДВА РА І АГА РО ДАДВА РА І АГА РО ДА

Но выя смет ні цы з'я вяц ца на кож ным бе ла рус кім пад вор'і
Раз на ты дзень узім ку, ле там — трой чы. Пры клад на та кі 
рас клад ру ху смец ця во заў мяр ку ец ца па чаць на ладж ваць 
на ле та ва ўсіх бе ла рус кіх на се ле ных пунк тах без вы клю чэн ня. 
Збі раць свае ад хо ды жы ха ры ін ды ві ду аль ных да моў ця пер 
бу дуць не ў па ке ты, а ў два 120-літ ро выя плас ты ка выя 
кан тэй не ры: для ка му наль на га смец ця і дру гас ных рэ сур саў.


