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М
е на ві та 

так пра цуе 

ка му наль нае 

на рых тоў чае ўні тар нае 

прад пры ем ства 

«Эка Комп лекс».

«Мно гія чы та чы ўяў ля юць, 

што прад пры ем ства, якое зай-

ма ец ца сар ці роў кай цвёр дых 

ка му наль ных ад хо даў, не мо-

жа пад трым лі ваць са ні тар ны 

стан на сва ёй тэ ры то рыі. Гэ та 

прос та не маг чы ма ў сі лу спе-

цы фі кі. Шчы ра пры знац ца, 

так ду ма ла і я. А ка лі  на ве-

да ла ка му наль нае на рых тоў-

чае ўні тар нае прад пры ем ства 

«Эка Комп лекс» у Са лі гор ску, 

мае по гля ды кар ды наль на пе-

ра мя ні лі ся. Тэ ры то рыя ў ідэа-

льным ста не, за ас фаль та ва-

ная, ага ро джа па фар ба ва ная, 

а мяш кі з ад хо да мі аку рат на 

скла дзе ныя. Гэ та су час нае 

прад пры ем ства, якое па спя-

хо ва пра цуе, ука ра няе но выя 

ме та ды, фор мы ра бо-

ты, кро чыць у на гу з 

ча сам, уклад вае срод кі 

ў ма дэр ні за цыю ма тэ-

ры яль на-тэх ніч най ба-

зы. Тут мэ та на кі ра ва на 

і па сту паль на ру ха юц-

ца на пе рад, па ляп ша-

юць год ад го ду вы ні кі 

эка на міч най дзей нас-

ці. А гэ та за лог ма тэ-

ры яль на га даб ра бы ту 

ра бот ні каў, да стой ная 

за ра бот ная пла та.

— На ша прад пры-

ем ства ство ра на ў 2004 

го дзе і за рэ гіст ра ва на ў 

2007-м як са ма стой ная юры-

дыч ная струк ту ра, якая ста ла 

на зы вац ца «Ка му наль нае на-

рых тоў чае ўні тар нае прад пры-

ем ства «Эка Комп лекс», — рас-

ка заў вы кон ва ю чы аба вяз кі 

ды рэк та ра Ва ле рый ЕР МА-

КО ВІЧ. — Най перш мы ста вім 

пе рад са бой за да чы па зні жэн ні 

ўздзе ян ня цвёр дых ка му наль-

ных ад хо даў на на ва коль нае 

ася род дзе. Нам не аб ход на як 

ма га больш да стаць дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў для пе-

ра пра цоў кі: плас тык, па пе ра, 

шкло. Мы так са ма аказ ва ем 

па слу гі на сель ніц тву, ін шым 

спа жыў цам па абы хо джан ні з 

гэ ты мі ад хо да мі, збі ра ем, на-

рых тоў ва ем і рэа лі зу ем дру-

гас ныя ма тэ ры яль ныя рэ сур сы 

(ДМР).

У Са лі гор скім ра ё не прад-

стаў ле ны тры асноў ныя сіс-

тэ мы іх збо ру. Кан тэй нер ная 

ўяўляе сабой раз дзель ны збор 

у мес цах, дзе яны на за па шва-

юц ца. Акра мя та го, на рых тоў-

ка вя дзец ца на ста цы я нар ных 

і пе ра соў ных пры ём ных пунк-

тах, а так са ма — з да па мо гай 

тэх на ла гіч най сар ці ро вач най 

лі ніі. Раз дзель ным збо рам 

ад хо даў ахоп ле на 100 % на-

се ле ных пунк таў ра ё на і Са-

лі горск.

У Са лі гор ску вель мі шчыль-

ная за бу до ва. Улад ка ваць кан-

тэй нер ныя пля цоў кі бы вае 

да во лі скла да на. Але на прад-

пры ем стве знай шлі вы хад: 

уста на ві лі на ўнут ра ных два-

ра вых тэ ры то ры ях го ра да кан-

тэй не ры за глыб ле на га ты пу аб'-

ёмам пяць мет раў ку біч ных, якія 

зай ма юць ма ла мес ца і больш 

умя шчаль ныя, чым звы чай ныя 

кан тэй не ры. Гэ тае ўда лае ра-

шэн не да зво лі ла аб ста ля ваць 

больш пля цо вак для раз дзель-

на га збо ру ад хо даў. Ця пер на 

тэ ры то рыі го ра да і ра ё на ўста-

ноў ле на 1500 кан тэй не раў для 

гэ тых мэт, ужо ўлад ка ва на 

20 за глыб ле ных. Па пра гра ме 

«Кам форт нае жыл лё» апе ра-

тар вы дзя ляе прад пры ем ству 

срод кі для за куп кі яшчэ 30 кан-

тэй не раў та ко га ты пу і смец ця-

во за для іх вы ва зу. Яшчэ тры 

кан тэй не ры прад пры ем ства 

куп ляе за свае гро шы.

— Мы на бы лі спе цы яль ны 

аў та ма біль, які за бі рае ад хо ды 

па ўста ноў ле ным марш ру це і 

гра фі ку. Ме ха ніч ная пра ца тут 

зве дзе на прак тыч на да ну ля, 

усе пра цэ сы аў та ма ты за ва-

ныя, — ка жа Ва ле рый Ула-

дзі мі ра віч. У мік ра ра ё не «Па-

мес це» Са лі гор ска прад пры-

ем ства «Эка Комп лекс» ука ра-

ні ла яшчэ адзін ці ка вы спо саб 

збо ру ДМР па сіс тэ ме, якая 

рас паў сю джа на ў Га лан дыі. 

За аса біс тыя срод кі за ку пі ла 

по лі эты ле на выя мяш кі роз на-

га ко ле ру для раз дзель на га 

збо ру ад хо даў: жоў та га — для 

плас ты ку, зя лё на-

га — для па пе ры 

і кар до ну, сі ня-

га — для шкла, 

і раз да ло па два 

кам плек ты ўла-

даль ні кам да моў. 

Вы ваз ажыц цяў-

ля ец ца па ўста-

ноў ле ным гра фі-

ку. Та ра вяр та ец-

ца гас па да рам.

У 2009 го дзе 

на ба зе прад пры ем ства быў 

ство ра ны рэ гі я наль ны 

цэнтр па збо ры зно ша-

ных шын.

З 2012-га жы ха ры 

го ра да і ра ё на ма юць 

маг чы масць здаць ад-

пра ца ва ныя ад хо ды, 

якія ўтрым лі ва юць 

ртуць: гра дус ні кі, лю-

мі ніс цэнт ныя і энер га-

збе ра галь ныя лям пы, 

а так са ма ад пра ца ва-

ныя эле мен ты спа жы-

ван ня — ба та рэй кі — у 

ста цы я нар ныя пунк ты 

пры ёму дру гас най сы-

ра ві ны, якія аб ста ля-

ва ныя спе цы яль ны мі кан тэй-

не ра мі.

У 2013 го дзе ўве дзе на ў 

экс плу а та цыю тэх на ла гіч ная 

лі нія сар та ван ня дру гас ных ма-

тэ ры я лаў, дзе яны пра хо дзяць 

да сар тоў ку па ві дзе і ко ле ры. 

Дру гас ную сы ра ві ну пры ма юць 

у трох ста цы я нар ных пры ём-

ных пунк тах: у са мім го ра дзе, 

га рад скім па сёл ку Чыр во ная 

Сла ба да і ў вёс цы Ду беі. Ка лі 

ў ка гось ці ня ма та кой маг чы-

мас ці, то не аб ход на звя зац ца 

па тэ ле фо не (80174) 27-92-88 

з на рых тоў шчы кам, які за бя рэ 

яе ма шы най. Гэ та мо жа быць 

па пе ра, кар дон, раз на стай ныя 

ад хо ды плас ты ку, ПЭТ-бу тэль-

кі, плён ка, та ра і ка ніст ры ад 

мый ных срод каў, ад хо ды ліс-

та во га і бу тэ леч на га шкла, 

зно ша ныя шы ны, буй ная, ся-

рэд няя, дроб ная га ба рыт ная 

бы та вая тэх ні ка.

Са жніў ня 2018 го да ар-

га ні за ва ны плат ны збор ад 

на сель ніц тва бы та вой тэх ні-

кі, якая вый шла з ужы ван ня. 

Ця пер усе, хто жа дае, мо гуць 

па поў ніць ся мей ны бюд жэт. 

За кож ны кі ла грам ва гі ім вы-

плач ва ец ца па 25 ка пе ек.

«Эка Комп лекс» рэ гу ляр на 

ла дзіць ак цыі па на рых тоў-

цы дру гас ных рэ сур саў ся род 

на сель ніц тва. Жы ха ры Са лі-

гор ска га ра ё на ак тыў на ў іх 

удзель ні чаюць. Ка му ж за шко-

дзіць ліш ні ру бель! На прык лад, 

жы хар ка па сёл ка Чы жоў ка ў 

кра са ві ку зда ла ў пе ра соў ны 

пры ём ны пункт ка ля 300 кі ла-

гра маў шкла і 50 кі ла гра маў 

ПЭТ-бу тэ лек за адзін раз. І та-

кіх сум лен ных лю дзей ста но-

віц ца ўсё больш.

Аб наў лен не кан тэй нер на га 

пар ка, за куп ка но вай аў та тэх ні-

кі, пе ра асна шчэн не ма тэ ры яль-

на-тэх ніч най ба зы, ад крыц цё 

на рых тоў чых пунк таў да зво лі-

ла знач на па вя лі чыць аб' ёмы 

збо ру, на рых тоў кі дру гас ных 

рэ сур саў. Ка лі ў 2011 го дзе іх 

бы ло са бра на і на рых та ва на 

1600 тон, то ў 2017-м — 

3600 тон. У пла нах — не 

спы няц ца на да сяг ну тым, 

ума цоў вац ца, раз ві вац ца, 

удас ка наль вац ца, па ляп шаць 

вы твор чыя па каз чы кі. На прык-

лад, у хут кім ча се бу дзе за куп-

ле на аў та ма шы на «Га зель» для 

мыц ця кан тэй не раў.

— Ра бо та па ўка ра нен ні 

раз дзель на га збо ру ад хо даў — 

пра цяг лы і кар пат лі вы пра-

цэс, які па тра буе зла джа най 

ра бо ты не ад ной струк ту ры 

або ар га ні за цыі, — ад зна чыў 

Ва ле рый Ер ма ко віч. — Сва-

іх вы ні каў мы да бі лі ся дзя ку-

ю чы да па мо зе Са лі гор ска га 

рай вы кан ка ма, Са лі гор скай 

ін спек цыі пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя, якая кант ра люе асоб ны 

збор ад хо даў юры дыч ны мі 

асо ба мі і ін ды ві ду аль ны мі 

прад пры маль ні ка мі, санк цы я-

на ва нае за ха ван не ад хо даў, 

так са ма — мяс цо вых срод каў 

ма са вай ін фар ма цыі і мяс цо-

ва га тэ ле ві зій на га ка на ла, якія 

рэ гу ляр на асвят ля юць пы тан ні 

раз дзель на га збо ру ад хо даў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ,

Алена ДАЎЖАНОК.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
УНП 690301806.

Кро чыць у на гу 
з ча сам і нават кры ху на пе ра дзе

Ва дзі цель спец аў та ма шы ны 
Сяр гей КВАЧ і стро паль шчык 

Фё дар СА РАН ЦАЎ 
з да па мо гай пуль та 

дыс тан цый на га кі ра ван ня 
па гру жа юць смец це 

ў кан тэй нер.

— Та кі вя ліз ны плас ты ка вы кор пус з'яў ля ец ца ас но вай кан струк цыі — Та кі вя ліз ны плас ты ка вы кор пус з'яў ля ец ца ас но вай кан струк цыі 
за глыб ле най смет ні цы, — га во рыць вы кон ва ю чы аба вяз кі ды рэк та ра за глыб ле най смет ні цы, — га во рыць вы кон ва ю чы аба вяз кі ды рэк та ра 
«Эка Комп лек су» Ва ле рый «Эка Комп лек су» Ва ле рый ЕР МА КО ВІЧЕР МА КО ВІЧ..

Пад' ехаў спеца ўтат ранс парт. Вя ліз ны па кет смец ця Пад' ехаў спеца ўтат ранс парт. Вя ліз ны па кет смец ця 
пе ра мя шча ец ца з-пад зям лі ў кан тэй нер аў та ма бі ля.пе ра мя шча ец ца з-пад зям лі ў кан тэй нер аў та ма бі ля.

Па ка тац ца на кань ках, на ве даць 

са ўну ці па гля дзець кан цэрт — ка лі 

жы ха ры шах цёр скай ста лі цы Бе ла-

ру сі за хо чуць ці ка ва га і ак тыў на га 

ад па чын ку, яны ве да юць, дзе яго 

шу каць.

Ад кры ты ў 2008-м да 50-год дзя 

го ра да комп лекс і сён ня за ста ец ца 

над звы чай па пу ляр ным. Толь кі за 

апош нія сем ме ся цаў тут па бы ва ла 

129 ты сяч на вед валь ні каў, што на 

пяць пра цэн таў больш, чым ле тась. 

Для па раў на ння: агуль ная коль-

касць жы ха роў у Са лі гор ску скла дае 

106 ты сяч ча ла век.

Уста но ва вя дзе шмат ба ко вую 

ра бо ту для па пу ля ры за цыі фі зіч най 

куль ту ры і спор ту, зда ро ва га ла ду 

жыц ця і ак тыў на га ад па чын ку. Для 

па слуг на вед валь ні каў ад кры ты ля-

до вая арэ на, спар тыў ны, ха рэа гра-

фіч ны і трэ на жор ны за лы, са ўна, 

ха мам, спар тыў ны ма га зін і ка фэ. 

Пад кі раў ніц твам пра фе сій ных ін-

струк та раў тут пра во дзіц ца 165 ві-

даў плат ных па слуг. Най больш па-

пу ляр ныя — гэ та ма са вае ка тан не 

на кань ках, за ня ткі ў трэ на жор най 

за ле, фіт нес-аэ ро бі ка, ёга, фіт нес-

мікс, дзі ця чы фіт нес, а так са ма саў-

на і ха мам. Так са ма тут ба зу ец ца 

ха кей ны клуб «Шах цёр Са лі горск» 

з дзвю ма пра фе сій ны мі ка ман да мі 

і дзі ця ча-юнац кім ад дзя лен нем па 

ха кеі з шай бай.

Ама та ры яр кіх спар тыў ных ві до-

ві шчаў мо гуць са чыць з тры бун за 

са мы мі ці ка вы мі спа бор ніц тва мі: у 

комп лек се на вы со кім уз роў ні пра-

вод зяц ца мат чы ад кры та га чэм пія-

на ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь па ха кеі 

з шай бай у эк стра лі зе з удзе лам 

ка ман ды «Шах цёр Са лі горск», най-

вы шэй шай лі гі з удзе лам ка ман ды 

«Шах цёр-2»; між на род ныя мат чы 

на цы я наль най збор най Бе ла ру сі па 

ха кеі, дзі ця ча-юнац кая бас кет боль-

ная, ва лей боль ная, ганд боль ная лі гі, 

між на род ныя і рэс пуб лі кан скія тур ні-

ры. Пра ду гле джа ны мо мант, ка лі на 

ля до вую пля цоў ку ўста наў лі ва юць 

сцэ ну. Та кім чы нам пе рад жы ха ра мі і 

гас ця мі го ра да пра вод зяц ца кан цэр-

ты вя до мых вы ка наў цаў, цыр ка выя 

і тэ ат раль ныя прад стаў лен ні. А бы-

вае, што тэ ры то рыя комп лек су пе-

ра тва ра ец ца ў вы стаў ку-кір маш ці 

мес ца для эк скур сіі.

Рас каз ва ю чы пра спар тыў ную 

ўста но ву, нель га пра мі нуць ство ра-

ную на яе ба зе дзяр жаў ную ўста но ву 

«Са лі гор ская ра ён ная дзі ця ча-юнац-

кая спар тыў ная шко ла па гуль ня-

вых ві дах спор ту 

«Шах цёр». За раз 

тут зай ма ец ца 

722 на ву чэн цы пад 

на гля дам 18 пра-

фе сій ных трэ не раў. 

Ня гле дзя чы на тое, 

што шко ла да стат-

ко ва ма ла дая, яе 

вы ха ван цы ўжо га то выя па ка заць 

вы со кія вы ні кі. Толь кі ў 2018 вуч ні 

ДЮСШ ста лі пе ра мож ца мі дзі ця ча-

юнац кай бас кет боль най лі гі ся род 

дзяў чат (трэ нер-вы клад чык Тац ця на 

Мар тын чык) і дзі ця ча-юнац кай ва-

лей боль най лі гі ся род юна коў (трэ-

нер-вы клад чык Юрый Дуд ко).

Ад крыць для ся бе да ро гу ў вя лі-

кі спорт мо гуць не толь кі га ра джа-

не. Са лі гор ская ра ён ная ДЮСШ па 

гуль ня вых ві дах спор ту «Шах цёр» 

мае ад дзя лен ні ў аг ра га рад ку Доў-

гае і га рад скім па сёл ку Ста ро бін.

Шко ла на бяс плат най асно ве на-

бі рае спар тыў на адо ра ных дзя цей і 

на ўвесь час на ву чан ня за бяс печ-

вае іх усім не аб ход ным для за ня ткаў 

рэк ві зі там — ад фор мы да мя чоў.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. 

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.
УНП 690520659.

10 ГА ДОЎ — ДА СА МЫХ 10 ГА ДОЎ — ДА СА МЫХ 
СМЕ ЛЫХ ВЯР ШЫНЬСМЕ ЛЫХ ВЯР ШЫНЬ

Сё ле та спар тыў на-ві до вішчны 
комп лекс у Са лі гор ску 
свят куе юбі лей.

Він шуючы з 60-га до вым 

юбі леем род ны Са лі горск і 

яго жы ха роў, ха чу па жа даць 

лю бі ма му го ра ду роск ві ту 

і гас цін нас ці, даб ра бы ту і 

шчас ця, но вых спар тыў ных 

і твор чых пе ра мог!

Ды рэк тар спар тыў на-відовішч на га 
комп лек су Ігар ВЫ СКВАР КА.


