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Смец це выя 
«вой ны»

Воль га 
АНУФ РЫ Е ВА, 
рэ дак тар «МС»:

— На днях бы-
ла не пры ем на 
ўра жа на ад ным 
фак там: у ста ліч-
ным пад' ез дзе 
дзяў чын ка па цяр-
пе ла ад... па цу ка. 
Так-так, звы чай-
на га шэ ра га, што 

вы зы вае агі ду толь кі ад ным вы гля дам. 
Вось гэ тая зу сім не пры ем ная іс то та ўку-
сі ла дзі ця. Ка мен та рый ад каз най асо бы 
ад ка му наль най служ бы гу чаў вы раз на: 
трэ ба за вар ваць смец цеп ра вод, каб раз і 
на заў сё ды па зба віц ца ад па цу коў і не дзя-
ліць з імі жыл лё вую пло шчу, бо чар го вая 
дэ ра ты за цыя (папрос ту: рас кід ван не атру-
ты ад гры зу ноў) кан чат ко ва праб ле му не 
вы ра шыць...

Ад нак пад час аб мер ка ван ня гэ тай тэ-
мы су тык ну ла ся з ін шы мі по гля да мі: маў-
ляў, па цук мог тра піць не толь кі са смец-
цеп ра во да, а ад куль за ўгод на, хоць бы 
з во да пра во да ці вен ты ля цый на га лю ка. 
На вош та ад ра зу ра ды каль ныя па ды хо ды 
па за вар ван ні? Знай шлі ка му наль ні кі пад-
ста ву, вось і ка рыс та юц ца мо ман там.

Між ін шым, на ўрад ці так лі чаць баць кі 
па цяр пе ла га дзі ця ці, якія пер шыя бу дуць 
агі та ваць су се дзяў за тое, каб па га дзі лі ся 
даць зго ду на за вар ван не «хат ня га смет ні-
ка». На га да ем, што мі ні маль ны па рог для 
пры няц ця вы ні ко ва га ра шэн ня на ле жыць 
51 % жы ха роў.

І вось на мя жы су мнеў на га кам фор ту 
ад маг чы мас ці вый сці на па мый ні цу ў хат-
ніх тап ках (ці ўлас най ля но ты?) і чыс ці ні ў 
пад' ез дзе ўзні ка юць так зва ныя смец це выя 
вой ны. На прык лад, у Грод не іх яшчэ доб ра 
па мя та юць, бо пра цэс па за вар ван ні смец-
цеп ра во даў скон чыў ся ў гэ тым го ра дзе 
зу сім ня даў на. Са мы пік спрэ чак пры паў 
на пе ры яд, ка лі га рад ской ка му наль най 
гас па дар кай кі ра ваў ця пе раш ні на мес нік 
мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя Анд рэй Хмель, які, 
ня гле дзя чы на аб ста ві ны і час, заў сё ды 
аса біс та ехаў на мес ца «ла каль на га кан-
флік ту» і пе ра кон ваў лю дзей у не аб ход-
нас ці з'яў лен ня кан тэй нер ных пля цо вак і 
тлу ма чыў плю сы эка ла гіч на га склад ні ка 
гэ тай спра вы.

Аса біс та для мя не ні ко лі не вы клі ка ла 
вя лі кай скла да нас ці вы нес ці з ха ты і вы-
кі нуць у ацын ка ва ны кан тэй нер па ку нак 
са смец цем ці па да ро зе ў пра дук то вую 
кра му, ці пад час вы гу лу са ба кі, ці спя-
ша ю чы ся на пра цу. Са праў ды, не цяж ка, 
але трэ ба пры звы ча іц ца і ад мо віц ца ад 
ра ней шай звыч кі. Ба дай, што шкод най. 
Ад яе дзя ку ю чы ад кры тай ін фар ма цый-
най па зі цыі ка му наль ні каў ад мо ві лі ся ўжо 
ўсе гро дзен цы і на ўрад ці ўспа мі на юць 
ця пер, што вы клі ка ла ў іх та кую хва лю 
абу рэн ня.

Як не па мя та юць і га мяль ча не, якія ўжо 
дзе ся ці год дзя мі не ка рыс та юц ца смец це-
пра во да мі, — ме на ві та Го мель стаў пер-
шым го ра дам у кра і не, дзе гэ ты пра цэс 
быў за пу шча ны. «Чвэрць ста год дзя без 
па цу коў і пру са коў» — пад та кім кра са-
моў ным за га лоў кам чы тач сён няш ня га 
ну ма ра «МС» змо жа па зна ё міц ца з ці ка-
вым во пы там гэ та га рэ гі ё на. У ма тэ ры я ле 
«Па зба віц ца ад не па трэб ных рэ чаў, або 
Як па поў ніць ся мей ны бюд жэт» — да ве-
да ец ца аб ар га ні за цыі раз дзель на га збо ру 
смец ця ў Са лі гор ску, а аб тым, як пры ват-
нік вы ра шае эка ла гіч ную праб ле му цэ ла га 
ра ё на — у ар ты ку ле «Цяп ліч ную плён ку — 
на гра ну лы».

Ця пер на стае час жы ха роў ста лі цы вы-
ра шаць, жыць з па мый ні цай по бач са сва-
і мі «квад ра та мі» ці не. Та му на шы ка рэс-
пан дэн ты пад рых та ва лі шмат ка рыс най 
ін фар ма цыі, каб пы тан не «за вар ваць ці 
не смец цеп ра вод?» не вы клі ка ла абу рэн ня 
ў тых, ка му яшчэ трэ ба на яго ад ка заць, і не 
пра ва ка ва ла су праць ста ян ня па між ты мі, 
хто за і хто су праць...

Кан тэй не ры плас ты ка выя, 
ацын ка ва ныя, пад зем ныя

Аль тэр на ты ва смец цеп ра-
во дам — кан тэй нер ныя пля-
цоў кі са смет ні ца мі для збо-
ру ка му наль ных ад хо даў і 
дру гас най сы ра ві ны: па пе ры, 
шкла і плас ты ку. А так са ма 
пад зем ныя кан тэй не ры для 
зме ша ных ад хо даў. Ад на та-
кая ёміс тасць за мя няе пяць 
звы чай ных, вы гля дае больш 
эс тэ тыч на, і вы во зіць смец це 
з іх трэ ба ра дзей. Га лоў нае — 
знай сці мес ца, дзе іх мож на 
ўста на віць з раз лі кам, што гэ та 
ста цы я нар ная смет ні ца, змя-
ніць мес ца зна хо джан не якой 
бу дзе ўжо не маг чы ма.

Больш як 100 пад зем-
ных кан тэй не раў уста ноў ле-
на ў Пін ску, 70 — у Ма гі лё ве, 
47 — у На ва по лац ку. Сё ле та 
80 та кіх пры лад бу дзе за куп ле-
на для Ма гі лё ва, 30 — для Са лі-
гор ска, і яшчэ 38 — для Пін ска.

— У нор мах на доб ра ўпа-
рад ка ван не жы лых да моў 
да гэ туль не пра ду гле джа ны 
раз дзе лы, якія да ты чац ца па-
тра ба ван няў да збо ру ка му-
наль ных ад хо даў. А ў шчыль-
най за бу до ве цяж ка знай сці 
мес ца для пля цо вак, — рас ка-
за ла Ні на КУЛЬ БЕ ДА, га лоў-
ны спе цы я ліст па ін фар ма-
цый най ра бо це Апе ра тара 
дру гас ных ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў.

Са ні тар ныя нор мы пра ду-
гледж ва юць раз мя шчэн не кан-
тэй нер ных пля цо вак не блі жэй 
за 20 мет раў ад вок наў до ма. 
Ад нак ва ўмо вах шчыль най 
за бу до вы гэ тую ліч бу мож на 
па мян шаць да 15 мет раў, што 
ад па вя дае еў ра пей скай прак-
ты цы. Праў да, у та кім вы пад ку 
не аб ход на ага ра дзіць пля цоў-
ку і, па маг чы мас ці, зра біць 

стра ху і дзве ры. Мак сі маль на 
да пу шчаль ная ад да ле насць 
кан тэй не раў ад жыл ля нор-
ма мі ўво гу ле не вы зна ча ец ца, 
у са вец кія ча сы яна скла да ла 
сто мет раў, пра ка мен та ва ла 
Ма ры на ТОЎ СЦІК, на чаль-
нік упраў лен ня ка му наль-
най гас па дар кі і энер ге ты кі 
Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі Бе-
ла ру сі.

Для паў на вар тас на га раз-
дзель на га збо ру дру гас-
ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў 
(ДМР) — шкла, па пе ры і плас-
ты ку — кра і не па трэб на ка ля 
150 ты сяч кан тэй не раў. Ця пер 
іх у Бе ла ру сі ка ля 84 ты сяч. 
Пры гэ тым шмат смет ніц — ста-
рыя ме та ліч ныя ёміс тас ці па 
0,75 м3, якія не ма юць ко лаў 
і на крыў кі. Так што для зруч-
на га збо ру ДМР яны так са ма 
бу дуць за ме не ны су час ны мі 
плас ты ка вы мі або ацын ка ва-
ны мі смет ні ца мі з ко ла мі, на-
крыў ка мі і ад ту лі на мі для сы-
ра ві ны. Ле тась у Бе ла ру сі з'я ві-
ла ся 9000 но вых кан тэй не раў, 
а ў ста лі цы сё ле та на бы лі ка ля 
700 но вых ка ля ро вых плас ты-
ка вых кан тэй не раў.

— Знеш ні вы гляд ад ту лі ны 
кры ху зме ніць кан тэй нер для 
ад хо даў плас ты ку, бо лю дзі 
пры вык лі збі раць смец це ў 
па кет і ім пры хо дзі ла ся пе рад 
смет ні цай па ад ной бу тэль цы 
вы маць і вы кід ваць у круг лую 
шчы лі ну. Ця пер кан тэй не-
ры пад плас тык бу дуць мець 
і круг лую, і пра ма ву голь ную 
ад ту лі ны, ку ды мож на бу дзе і 
не вя лі кі па кет па клас ці, — па-
дзя лі ла ся Ні на Куль бе да.

Па шы ра ная ад каз насць 
і за ло га вая сіс тэ ма

Ця пер у кра і не ка ля 1600 мес-
цаў, дзе мож на здаць ДМР і 
атры маць за іх гро шы. Асоб на 
ар га ні за ва ны так са ма пунк-
ты збо ру не бяс печ ных рэ чаў: 
лям па чак і ба та рэ ек. Па кры се 
ма дэр ні зу юц ца і бу ду юц ца лі ніі 
сар ці роў кі і да сар ці роў кі асоб на 
са бра ных ад хо даў.

— Каб мак сі маль на эфек-
тыў на збі раць для пе ра пра-
цоў кі той аб' ём упа коў кі, 
які з'яў ля ец ца ў ад хо дах, у 
2020 го дзе ў кра і не за пра цуе 
дэ па зіт на-за ло га вая сіс тэ ма 
збо ру, — удак лад ні ла прад-
стаў ні ца апе ра та ра. — Гэ та 
да зво ліць збі раць больш як 
70 % ПЭТ-бу тэ лек, шкля ной 
та ры і алю мі ні е вых бля ша нак. 

Ця пер на пе ра пра цоў ку трап-
ляе, на прык лад, толь кі ка ля 30 
% плас ты ка вай та ры. Прак ты-
ка па каз вае, што ў кра і нах, дзе 
ўка ра ні лі та кую за ло га вую сіс-
тэ му, праз год да сяг ну лі вяр-
тан ня ў аба рот 70 % бу тэ лек.

З 2012 го да ў Бе ла ру сі дзей-
ні чае прын цып па шы ра най ад-
каз нас ці вы твор цаў у прак ты цы 
аба ра чэн ня з цвёр ды мі ка му-
наль ны мі ад хо да мі (ЦКА). Вы-
твор цы і ім пар цё ры асоб ных 
та ва раў і пэў ных ві даў упа коў кі 
фі нан са ва ад каз ва юць за тое, 
каб ад хо ды мак сі маль на пры-
цяг ва лі ся да аба ро ту.

— Яны мо гуць са мі збі раць 
ад хо ды і пе ра да ваць іх на вы-
ка ры стан не ці абяс шкодж ван-
не. Ад нак та кіх ма ла. Боль-
шасць вы кон вае свой аба вя-
зак, пе ра ліч ва ю чы апе ра та ру 
гро шы, якія ідуць на раз віц цё ў 
кра і не збо ру дру гас ных рэ сур-
саў і пе ра пра цоў ку ад хо даў. 
На гэ тыя ж срод кі ў кра і не так-
са ма сты му лю ец ца збор ДМР з 
бы та вых ад хо даў, — рас ка за ла 
Ні на Куль бе да.

Ле тась 17 % ка му наль ных 
ад хо даў у Бе ла ру сі ад пра ві лі на 
пе ра пра цоў ку — гэ та 650 ты сяч 
тон ДМР. За дзе вяць ме ся цаў 
сё ле та са бра лі ўжо 520 ты сяч 
тон. Амаль удвая па вя лі чыў ся 
збор ад хо даў элект рон на га і 
элект рыч на га аб ста ля ван ня — 
8,28 ты ся чы тон.

Пра ек та ваць 
нель га 
па зба віц ца

У ме жах Кан цэп цыі абы-
хо джан ня з ЦКА на пе ры яд 
2014—2020 га доў, за цвер джа-
най Мін жыл кам га сам, абл вы-
кан ка мы аба вя за ны па этап на 
за кры ваць смец цеп ра во ды 
ў іс ну ю чай за бу доў лі і па ра-
лель на тлу ма чыць гра ма дзя-
нам, ча му гэ та ро біц ца, за зна-
чы ла Ма ры на Тоў сцік:

— У Го ме лі і Грод не ўжо за-
ва ра ны ўсе смец цеп ра во ды, і 
га ра ды асна шча ны кан тэй нер-
ны мі пля цоў ка мі. У Грод не іх 
380, і го рад ад гэ та га толь кі 
вый граў. Тут пра ду гле джа ны 
мес цы для буй на га ба рыт ных 
ад хо даў, спе цы яль ныя ёміс-
тас ці для бу даў ні ча га смец-
ця. Бы ла, на прык лад, скар га, 
што пля цоў ка за кры ла агляд 
вы ез ду з два ра аў та ма бі ляў. 
Ула ды вы ра шы лі праб ле му, 
уста на віў шы вя лі кае па на рам-
нае люс тэр ка, якое да па маг ло 
кі роў цам.

Яшчэ ў 4000 бе ла рус кіх да-
моў смец цеп ра во ды па куль 
функ цы я ну юць, 2,5 ты ся чы з 
іх у ста лі цы. Згод на з гра фі-
кам за крыц ця смец цеп ра во-
даў на 2018—2020 га ды сё-
ле та за пла на ва на па зба віць 
ад смец це ва га аб ста ля ван ня 
яшчэ 1100 шмат па вяр хо ві каў, 
430 з іх — у Мін ску. Мяр ку ец-
ца, што ў 2020-м смец цеп ра-
во ды знік нуць зу сім.

Па зі цыя Мі ніс тэр ства ЖКГ 
ад нос на на яў нас ці смец це пра-
во да ў но вым жыл лі, якое толь-
кі пра ек ту ец ца, ад на знач ная — 
та ко га аб ста ля ван ня там быць 
не па він на. І сё ле та, зда ец ца, 
мер ка ван не спе цы я ліс таў па-
чу лі. Мі ніс тэр ству ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва Бе ла ру сі да ру ча-
на за бяс пе чыць вы клю чэн не 
ар га ні за цыі смец цеп ра во даў 
пры пра ек та ван ні шмат ква тэр-
ных да моў, акра мя вы пад каў, 
ка лі ў гэ тых бу дын ках жы вуць 
лю дзі з аб ме жа ва ны мі фі зіч-
ны мі маг чы мас ця мі.

Мін жыл кам гас ха дай ні чае 
так са ма і пра тое, каб тэх ніч-
ныя ўмо вы на ўлад ка ван не 
кан тэй нер ных пля цо вак ар га-
ні за цы ям-за бу доў шчы кам вы-
да ва лі жыл лё ва-ка му наль ныя 
служ бы.

РДФ-па лі ва 
і кам па ста ван не

У Бе ла ру сі раз ві ва юц ца так-
са ма но выя кі рун кі абы хо джан-
ня са смец цем. Пла ну ец ца ўка-
ра ніць тэх на ло гіі вы ка ры стан ня 
ар га ніч ных рас лін ных ад хо даў 
шля хам кам па ста ван ня. Перш 
за ўсё, гэ та ад хо ды з га ра доў: 
га лі ны, аб рэз кі дрэў, тра ва, ліс-
то та. Шля хам ад кры та га кам-
па ста ван ня ў бур тах бу дуць 
атрым лі ваць грунт і вы ка рыс-
тоў ваць яго як тэх на ла гіч ны 
для пе ра сып кі ад хо даў на па-
лі го нах і як урад лі вы — для рэ-
куль ты ва цыі кар' е раў.

На ле та ў кож ным аб лас-
ным цэнт ры і га ра дах, якія ім 
пад па рад коў ва юц ца, па він ны 
ства рыць пля цоў кі для кам па-
ста ван ня.

— Вы твор часць РДФ-па-
лі ва з ад хо даў на смец це пе-
рап ра цоў чых за во дах — яшчэ 
адзін кі ру нак абы хо джан ня з 
ад хо да мі. Та кое рэ чы ва мож-
на атры маць з ка ла рый ных 
фрак цый смец ця, на прык лад з 
ад хо даў плас ты ку, якія не маг-
чы ма вы ка рыс таць паў тор на 
як сы ра ві ну для вы ра бу рэ чаў, 
а так са ма гу мы, кам па зіт ных 
ма тэ ры я лаў, з той жа ўпа коў-
кі, якая скла да ец ца з не каль-
кіх сла ёў, — па дзя лі ла ся Ні на 
Куль бе да. — Та кое па лі ва бу-
дзе вы ка рыс тоў вац ца на цэ-
мент ных за во дах.

Мно гія не ра зу ме юць, што 
ад хо ды — гэ та на ша агуль ная 
праб ле ма, і за да ча ча ла ве ка не 
толь кі ў тым, каб вы нес ці смец-
це з ква тэ ры. Уз ро вень спа жы-
ван ня ўзрас тае, як і коль касць 
ад хо даў. Каб цы ві лі за ва на 
па збаў ляц ца ад іх, трэ ба пры-
кла даць на ма ган ні, інакш ні як, 
упэў не на спе цы я ліст.

Іры на СІДАРОК. 

КА МУ НАЛЬ НЫЯ СТА СУН КІ

ВЫ КІД ВАЦЬ 
ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ВА НА

Ад хо ды 
па він ны 

пе ра тва рац ца 
ў рэ чы, 

а не ля жаць 
на па лі го нах

Да сле да ван ні і апы тан-
ні, пра ве дзе ныя Цэнт рам 
эка ла гіч ных ра шэн няў 
і апе ра та рам дру гас ных 
ма тэ ры яль ных рэ сур саў, 
па каз ва юць: ка ля 30 % 
на сель ніц тва кра і ны ра зу-
ме юць не аб ход насць сар-
та ван ня смец ця і ро бяць 
гэ та, а трэць з іх уво гу ле 
імк нуц ца ства раць менш 
ад хо даў. Пры клад на 20 % 
лю дзей ні ко лі не бу дуць 
зай мац ца гэ тым, на ват ка-
лі ім за пла ціць. Ас тат няя 
част ка на сель ніц тва (ка ля 
40—50 %) бу дзе ра біць не-
аб ход нае, ка лі ства рыць ім 
пры дат ныя ўмо вы.

Смец цеп ра во ды цал кам 
знік нуць з бе ла рус кіх да моў 
у 2020 го дзе, а коль касць 
смец це вых кан тэй не раў 
у кра і не ўзрас це да 150 ты сяч. 
Мяр ку ец ца, што гэ та і 
но выя кі рун кі пе ра пра цоў кі 
смец ця па вя лі чаць аб' ёмы 
раз дзель на га збо ру ад хо даў 
у кра і не на столь кі, што 
ў 2020-м мы змо жам 
пе ра пра цоў ваць чвэрць 
ство ра на га смец ця, а яшчэ 
праз 15 га доў — ужо па ло ву.
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