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«По ла гаю, что Со ве ту Ре-
спублики как Па ла те регио-
нов сле ду ет подключиться к 
решению этой задачи, широ-
ко за дей ство вав потенциал 
Со ве тов де пу та тов», — ска зал 
пред се да тель.

Он под черк нул, что речь 
идет не толь ко о бы то вых от-
хо дах, проб ле ма значительно 
шире. «Приведу од ну цифру. 
Толь ко за ду май тесь: в Бела-
руси еже год но об ра зу ет ся 
240 ты сяч тонн от хо дов ме-
та ллов и их спла вов», — об-
ратил внимание спикер.

«По это му нам необходимо 
бо лее эффективно использо-
вать материальные ре сур сы, 
а образующиеся производ-
ственные от хо ды и неликвиды 
минимизировать и вов лечь 
в хо зяй ствен ный обо рот. Это 
ка са ет ся и списанного имуще-
ства, ко то рое, к сожалению, 
за час тую находится на терри-
тории многих предприятий, 
как сель ско хо зяй ствен ных, 
так и про мыш лен ных. Для на-
шей стра ны, не располагаю-
щей богатыми природными 
ресурсами, это очень важ ная 
за да ча», — под черк нул Миха-
ил Мясникович.

Он внес предложение в 
пер вом полугодии следующе-
го го да посвятить дан ной те-
ме парламентские слушания. 
«Мы этот воп рос рассматри-
вали в президиуме и по ла га-
ем, что те ма до ста точ но ак-
ту аль ная и бу дет спо соб ство-
вать, в том числе, наведению 
по ряд ка на зем ле в широком 
смыс ле это го сло ва», — доба-

вил пред се да тель и призвал 
чле нов Со ве та Республики 
по ду мать, как луч ше выстро-
ить дан ную ра бо ту.

«Предварительно мы мог-
ли бы об ме нять ся мнениями 
по дан но му воп ро су на сессии, 
ко то рую бу дем проводить 30 
но яб ря 2018 го да, для то го, 
что бы в даль ней шем готовить 
парламентские слушания», — 
предложил се на тор.

Дополнения и изменения 
в За кон «Об обращении с 
отходами» 2 ок тяб ря были 
рас смот ре ны в пер вом чте-
нии Па ла той представите-
лей. О важности пе рес мот ра 
сложившейся в на шей стра не 
практики в этой сфе ре гово-
рит цифра, ко то рую журнали-
стам на звал заместитель ми-
нистра природных ре сур сов 
и ох ра ны окружающей сре ды 
Алек сандр Кор бут: 17 про цен-
тов — столь ко мы извлекаем 
вторичных материальных 
ре сур сов. В иных стра нах эта 
цифра достигает 99 про цен-
тов. Мы же львиную до лю от-
хо дов, ко то рые мож но вер-
нуть в хо зяй ствен ный обо рот 
с прибылью, захораниваем.

Алек сандр Кор бут согла-
сился, что подключение Со-
ве та Республики к решению 
проб лем обращения с отхо-
дами бу дет со дей ство вать 
эффективному решению дан-
но го воп ро са. «Совместными 
усилиями мож но бу дет комп-
лекс но проанализировать и 
оценить ос нов ные направ-
ления развития и совершен-
ствования системы обраще-

ния с отходами и вовлечения 
в обо рот втор сырья», — ска-
зал он.

В Со ве те Республики заме-
ститель министра природных 
ре сур сов и ох ра ны окружаю-
щей сре ды предс тав лял за-
ко ноп ро ект, ко то рый так же 
относится к сфе ре экологии — 
но вую редакцию За ко на «Об 
осо бо ох ра ня е мых природ-
ных территориях».

В Беларуси находится 
1285 объектов осо бо ох ра ня е-
мых территорий (их площадь 
око ло двух миллионов гек та-
ров), что сос тав ля ет 8,7 про-
цен та от общей площади 
стра ны.

«С целью бо лее эффектив-
ного управления данными 
территориями необходимо 
пе рес мот реть действующее 
за ко но да тель ство, — аргу-
ментировал Алек сандр Кор-
бут. — Пред по ла га ет ся, что 
бу дут бо лее чет ко оп ре де ле-
ны критерии для определения 
и ра бо ты осо бо ох ра ня е мых 
территорий. Академия на ук 
бу дет рассматривать воп ро-
сы целесообразности соз-
дания дан ных территорий, 
оценивать эффективность 
их использования, вести ре-
естр и пре дос тав лять заин-
тересованным необходимую 
информацию».

Дан ный за ко ноп ро ект 
не предусматривает но вых 
правил по посещению осо-
бо ох ра ня е мых территорий 
гражданами. По-преж не му 
бу дут раз ре ше ны мероприя-
тия, ко то рые пре дус мот ре ны 
положением о заказнике или 
национальном пар ке.

На заседании сессии 31 ок-
тяб ря се на то ры рассмотрели 
пять воп ро сов, в том чис-
ле ратифицировали че ты ре 
меж ду на род ных до ку мен та.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

У па чат ку каст рыч ні ка пра ек т 
за ко на «Аб уня сен ні да паў нен няў 
і змя нен няў у За кон Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб абы хо джан ні з 
ад хо да мі» быў раз гле джа ны 
ў Па ла це прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду і пры ня ты 
ў пер шым чы тан ні ў аў тар скай 
рэ дак цыі.

Так, Мінп ры ро ды і Мін жыл кам гас 
пла ну юць за цвер дзіць тэх ніч ны ко-
дэкс уста ноў ле най прак ты кі абы хо-
джан ня з ка му наль ны мі ад хо да мі, з 
да па мо гай яко га бу дуць вы зна ча ны 
адзі ныя пра ві лы абы хо джан ня з імі: 
па тра ба ван ні да ар га ні за цыі збо ру 
роз ных ві даў ад хо даў, іх пе ра воз кі 

і за хоў ван ня, па тра ба ван ні да аб ста-
ля ван ня і аб' ек таў за хоў ван ня, сар-
та ван ня ад хо даў і ін шае. Для ад на-
знач на га ра зу мен ня ад ка рэк та ва лі 
азна чэн ні не ка то рых тэр мі наў з гэ тай 
га лі ны.

У но вай вер сіі за ко на пла ну ец ца 
так са ма даць паў на моц твы Мі ніс-
тэр ству ахо вы зда роўя па ўзгад нен ні 
з Мінп ры ро ды вы зна чаць па ра дак 
абяс шкодж ван ня ад хо даў ле ка вых 
срод каў, вы ра баў ме ды цын ска га 
пры зна чэн ня і ме ды цын скай тэх ні кі.

Зме ны бу дуць да ты чыц ца і пы-
тан няў абы хо джан ня з ад хо да мі ў 
са да вод чых та ва рыст вах і га раж ных 
ка а пе ра ты вах. Так, згод на з дзей ным 
за ка на даў ствам, іх кі раў ні чыя ор га ны 
па він ны рас пра цоў ваць схе мы абы-
хо джан ня з ад хо да мі і за клю чаць 
да га во ры на ўты лі за цыю ад хо даў. 
Але, на жаль, ка ля 7 % са да вод чых 
та ва рыст ваў і больш за 11 % га раж-

ных ка а пе ра ты ваў не ма юць та кіх 
схем, і, ад па вед на, не вы кон ва юць 
гэ тыя па тра ба ван ні — у вы ні ку вы-
яў ля юц ца фак ты не санк цы я на ва на га 
раз мя шчэн ня ад хо даў як на тэ ры то-
ры ях са да вод чых та ва рыст ваў, так і 
на пры лег лых да іх тэ ры то ры ях (у ля-
сах, ка ля аў та ма біль ных да рог, на 
пры пын ках гра мад ска га транс пар ту). 
Гэ тае пы тан не ак ту аль нае і для га-
раж ных ка а пе ра ты ваў.

Вы ра шыць праб ле му да па мо жа 
ўклю чэн не па рад ку абы хо джан ня з 
ад хо да мі, якія ўтва ра юц ца ў са да вод-
чых та ва рыст вах, га раж ных ка а пе ра-
ты вах, а так са ма ін шых спа жы вец кіх 
ка а пе ра ты вах у схе мы абы хо джан ня з 

ка му наль ны мі ад хо да мі, якія 
рас пра цоў ва юц ца і за цвяр-
джа юц ца мяс цо вы мі ор га на мі 
ўла ды, упэў не ны ў Мінп ры ро-
ды.

За ко на пра ек там так са-
ма пра ду гле джа ны нор мы, 
на кі ра ва ныя на спра шчэн не 
па тра ба ван няў для суб' ек таў 
гас па да ран ня ў га лі не абы хо-
джан ня з ад хо да мі: па ра дак 

афарм лен ня да ку мен таў пры пе ра-
воз цы ад хо даў вы твор час ці, акра-
мя не бяс печ ных; ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі і мік ра ар га ні за цыі 
змо гуць не пры зна чаць служ бо вых 
асоб, ад каз ных за абы хо джан не з 
ад хо да мі.

— Пры няц це зга да на га за ко на-
пра ек та не пры вя дзе да па ве лі чэн ня 
ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур і не па-
цяг не да дат ко вых рас хо даў бюд жэт-
ных срод каў, а бу дзе са дзей ні чаць 
ад на стай на му пры мя нен ню за ка на-
даў чых нор маў у воб лас ці абы хо-
джан ня з ад хо да мі, за бяс пе чыў шы 
пры гэ тым сіс тэм нае пра ва вое рэ гу-
ля ван не пы тан няў у гэ тай воб лас ці, 
— пад крэс ліў мі ністр пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК на пле-
нар ным па ся джэн ні Па ла ты прад-
стаў ні коў.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

У цэнт ры ўва гі ўдзель ні каў 
зна хо дзі лі ся пы тан ні ра бо ты гра-
мад ска га пунк та ахо вы па рад ку 
і гра мад скіх фар мі ра ван няў па 
пра фі лак ты цы пра ва па ру шэн-
няў, п'ян ства і ся мей на-бы та-
вых зла чын стваў, раз гля да лі ся і 
перс пек ты вы раз віц ця фіз куль-
ту ры, спор ту і ту рыз му на тэ ры-
то рыі Ан то наў ска га сель са ве та.

Стар шы ня мяс цо ва га сель-
вы кан ка ма Дзміт рый Іль ін па ве-
да міў, што сё ле та пра вя лі 12 па-
ся джэн няў Са ве та гра мад ска га 
пунк та ахо вы пра ва па рад ку, тры 
з якіх — у ме жах сель скіх схо даў. 
Па вы ні ках ра бо ты гэ тых са ве таў 
пра ца ўлад ка ва лі шэсць ча ла век, 
пя цё ра прай шлі курс ля чэн ня ад 
ал ка голь най за леж нас ці, тра-
іх рэ ка мен да ва лі на кі ра ваць у 
ЛПП.

Ён рас ка заў так са ма пра ра-
бо ту з аба вя за ны мі, якія згод на 
з Дэ крэ там № 18 па він ны кам-
пен са ваць вы дат кі на ўтры ман-
не дзя цей, што зна хо дзяц ца на 
дзярж за бес пя чэн ні, з гра ма дзя-

на мі, якія зло ўжы ва юць спірт-
ным, сем' я мі, якія зна хо дзяц ца 
ў са цы яль на не бяс печ ным ста-
но ві шчы. Да рэ чы, зла чын ствы 
і пра ва па ру шэн ні жы ха ра мі 
сель са ве та здзяйс ня юц ца ў пе-
ра важ най боль шас ці вы пад каў 
пад ша фэ, та му га лоў ная за да-
ча — уз мац ніць ра бо ту па пра-
фі лак ты цы зла чын стваў і пра-
ва па ру шэн няў, п'ян ства і ал ка-
га ліз му.

Між ін шым, на сель ніц тва сель-
са ве та ак тыў на да лу ча ец ца да за-
ня ткаў фіз куль ту рай і спор там.

У воль ны час, па ве ча рах і вы-
хад ны х, мо ладзь ак тыў на гу ляе ў 
ва лей бол, фут бол і на столь ны тэ-
ніс, на вед вае трэ на жор ную за лу, 
а ле там зай ма ец ца на ад кры тых 
спорт пля цоў ках. Сель скія жы-
ха ры пры цяг ва юц ца да ўдзе лу ў 
ра ён ных спар тыў на-ма са вых ме-
ра пры ем ствах, якія пра вод зяц ца 
на пра ця гу го да.

З вы ез дам на мес ца ад бы ла ся 
су стрэ ча з жы ха ра мі і ста рас там 
вёс кі Га ло ча ва, якія ска рыс та лі ся 
маг чы мас цю за даць шэ раг пы-

тан няў стар шы ні рай вы кан ка ма 
Сяр гею Драз доў ска му і стар шы ні 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Ана-
то лю Ма цю лі ну па праб ле мах 
жыц це за бес пя чэн ня на сель ніц-
тва. У аг ра га рад ку Ан то наў ка 
кі раў ніц тва ра ё на азна ё мі ла ся з 
асар ты мен там пра дук цыі ма га-
зі на Ча вус ка га рай спа жыў та ва-
рыст ва, умо ва мі зна хо джан ня 
ма лых у дзі ця чым сад ку і ра бо тай 
сель вы кан ка ма.

У аг ра га рад ку Ду жаў ка пас ля 
ўдзе лу ў мі тын гу і за клад цы яб-
лы не ва га са ду ра зам з вуч ня мі і 
пе да го га мі ву чэб на-вы твор ча га 
кам бі на та, а так са ма мяс цо вы мі 
жы ха ра мі ўдзель ні кі ме ра пры ем-
ства азна ё мі лі ся з ра бо тай ФА Па, 
біб лі я тэ кі, клу ба, дзе і ад бы ло ся 
пад вя дзен не вы ні каў. Кі раў ні кам 
і прад стаў ні кам ра ён ных служ-
баў бы ло ўка за на на не да хо пы ў 
ра бо це па пад рых тоў цы Дня Са-
ве та, вы зна ча ны тэр мі ны для іх 
лік ві да цыі, так са ма быў да дзе ны 
шэ раг да ру чэн няў па вы ні ках на-
вед ван ня са цы яль ных аб' ек таў.
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ДЗЕНЬ СА ВЕ ТА

Ра ён ны вы яз ны Дзень Са ве та прай шоў на ба зе Ан то наў ска га 

сель са ве та. Яго ўдзель ні кі па бы ва лі ў не каль кіх на се ле ных 

пунк тах, на са цы яль ных аб' ек тах, азна ё мі лі ся з ра бо тай па 

ўклю чэн ні зя мель, якія не вы ка рыс тоў ва юц ца на сель ніц твам, 

у сель ска гас па дар чы аба рот. У рам ках се мі на ра кі раў ніц тва 

ра ё на су стрэ ла ся з на сель ніц твам, а так са ма ўдзель ні кі Дня 

Са ве та пры сут ні ча лі на мі тын гу ў аг ра га рад ку Ду жаў ка, 

пры све ча ным 75-год дзю вы зва лен ня гэ тай тэ ры то рыі ра ё на 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, пры ня лі ўдзел у па са дцы 

яб лы не ва га са ду ў па мяць пра па дзеі во се ні 1943 го да. Аб гэ тым 

па ве дам ляе Ча вус кая ра ён ная га зе та «Іск ра».

З РАЗ ГЛЯ ДАМ НА МЕС ЦЫ...З РАЗ ГЛЯ ДАМ НА МЕС ЦЫ...

ПО РЯ ДОК НА ЗЕМ ЛЕ Источник 
не сле ду ет за ка пы вать

Со вет Республики акцентировал внимание 
на проб ле ме обращения с отходами

На заседании пя той сессии Со ве та Республики 31 ок тяб ря 
пред се да тель верх ней па ла ты пар ла мен та Михаил 
Мясникович отметил, что люди все чаще поднимают 
воп ро сы, свя зан ные с промышленными и бытовыми 
отходами, их вред ным воздействием на окружающую сре ду 
и ука зы ва ют на несоблюдение в ря де слу ча ев требований 
за ко но да тель ства в этой сфе ре.

АДЗІ НЫЯ 
ПРА ВІ ЛЫ

Пра ду гледж ва ец ца ўні фі ка ваць па тра ба ван ні 
ў сфе ры абы хо джан ня з ЦКА
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