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Ця пер гэ тай праб ле мы не іс нуе. Пры-
ват нае вы твор ча-ганд лё вае ўні тар нае 
прад пры ем ства «Сто лін-Пе ра пра цоў ка 
плён кі» мае яр ка вы ра жа ны эка ла гіч ны 
кі ру нак. За вод пе ра тва рае шкод ныя ад-
хо ды ў но вую пра дук цыю. Ства рыў за вод 
у гар па сёл ку Рэ чы ца сто лін скі прад пры-
маль нік Аляк сандр ДЗЕ РА ВЕН КА з гру-
пай ад на дум цаў. На пад ста ве ра шэн ня 
вы кан ка ма ім пра да лі бы лую вы твор чую 
ба зу рай сель гас тэх ні кі. Вя до ма, да вя ло-
ся ра ман та ваць па мяш кан ні, да во дзіць 
да ла ду цэ хі, каб по тым па ста віць стан кі. 
І вось ця пер аб ста ля ван не за дзей ні ча на на 
поў ную ма гут насць. А на прад пры ем стве 
за раз пра цуе ка ля 60 ча ла век. За вод іс нуе 
ўжо пя ты год.

Ка лі ён быў яшчэ на ста дыі ста наў лен ня, 
упраў лен не па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не рай вы кан ка ма вы дзе лі ла па-
зы ку пад ства рэн не ра бо чых мес цаў.

— Атры ма лі та ды 450 міль ё наў руб-
лёў, — га во рыць Аляк сандр Дзе ра вен-
ка. — Хоць і не вя лі кія бы лі гро шы, але на 
той час да па мо га вы гля да ла вель мі свое-
ча со вай. З той па зы кай даў но раз лі чы лі ся, 

але з людзь мі са цы яль на ўраз лі вых ка-
тэ го рый пра цяг ва ем пра ца ваць і ця пер. 
На прад пры ем стве ма юць ра бо чыя мес цы 
не каль кі лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі.

За вод пра цуе круг ла су тач на, без вы-
хад ных і свя точ ных дзён. За су ткі пе ра-
пра цоў ва ец ца ад трох да ча ты рох тон сы-
ра ві ны. Ця пер прад пры ем ства мае да га-
во ры больш чым з тры ма сот ня мі па стаў-
шчы коў сы ра ві ны. Плён ку і ін шы плас тык 
вя зуць у Рэ чы цу не толь кі з Брэст чы ны, 

але і з усіх аб лас цей Бе ла ру сі. Боль шая 
част ка га то вай пра дук цыі — гра ну лы — 
на кі роў ва ец ца ў Ра сію. Рэ чыц кі смец це-
пе рап ра цоў чы за вод — прад пры ем ства 
з поў ным цык лам вы твор час ці. Сы ра-
ві ну тут пе ра бі ра юць, сар ту юць, по тым 
мы юць у спе цы яль ных ма шы нах, пас ля 
гэ та га пус ка юць у стан кі, якія вы пра цоў-
ва юць гра ну лы — сы ра ві ну для ін шай вы-
твор час ці, каб паз ней яна пе ра тва ры ла ся 
ў ка рыс ную пра дук цыю.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Па куль мы не мо жам поў нас цю ад-
мо віц ца ад вы ка ры стан ня па лі го наў, але 
пры гэ тым па він ны ўка ра няць но выя тэх-
на ло гіі абы хо джан ня з ад хо да мі, што і за-
кла дзе на ў змест На цы я наль най стра тэ гіі 
па абы хо джан ні з цвёр ды мі ка му наль-
ны мі ад хо да мі і дру гас ны мі ма тэ ры яль-
ны мі рэ сур са мі на пе ры яд да 2035 го-
да, — тлу ма чыць на чаль нік упраў лен-
ня рэ гу ля ван ня абы хо джан ня з ад-
хо да мі, бія ла гіч най і ланд шафт най 
раз на стай нас ці Мінп ры ро ды Воль га 
СА ЗО НА ВА.

Трап ля ю чы на па лі го ны, ад хо ды з кан-
тэй не раў для змя ша ных ад хо даў пра хо-
дзяць да сар та ван не. Але эфек тыў насць 
апош ня га знач на мен шая, чым сар та ван-
не не па срэд на ў кан тэй не рах. Пра ве зе-
ныя ў смец ця во зе ДМР пе ра меш ва юц ца 
з ар га ніч ны мі ад хо да мі і страч ва юць сваю 
якасць. Каб яе ад на віць, пе ра пра цоў-
шчы кі па він ны вы дат ка ваць шмат срод-
каў і ча су. Прак ты ка па каз вае, што ўзро-
вень вы ман ня ДМР са змя ша ных ад хо даў 
скла дае ка ля 10 %, та ды як пад час да сар-
та ван ня пас ля па асоб на га збо ру атрым лі-
ва ец ца вы няць больш за 90 % ДМР.

— На маю дум ку, га лоў ная за да ча ка-
му наль ных служ баў і кож на га жы ха ра 
Бе ла ру сі пад час сар та ван ня ад хо даў — 
ад дзя ліць мок рыя ад хо ды (ар га ні ку) ад 
су хіх, — ка жа На тал ля Блы шчык. — Ня хай 
на ват у кан тэй нер для плас ты ку тра пяць 
ад хо ды, якія не пе ра пра цоў ва юц ца, але 
пры гэ тым яны не за бру дзяць ка рыс ныя 
ДМР.

Ін фар ма цыя + 
іні цы я ты ва

За апош нія га ды на ша кра і на да сяг ну ла 
знач ных вы ні каў у вы ка ры стан ні і пе ра-
пра цоў цы плас ты ку і ін шых ві даў ДМР. 
Але па-ра ней ша му ёсць праб ле мы са 
свя до мас цю на сель ніц тва.

Сён ня ідзе вя лі кая ін фар ма цый ная 
кам па нія пра па асоб ны збор ад хо даў, 
але яна, упэў не на На тал ля Блы шчык, па-
він на бы ла па чац ца да та го, як у на шых 
два рах з'я ві лі ся кан тэй не ры для плас ты-
ку, па пе ры і шкла. Так, Гер ма ніі і Шве цыі 
для да сяг нен ня знач ных пос пе хаў у га лі-
не абы хо джан ня з ад хо да мі спат рэ бі ла ся 
40—50 га доў.

Уво гу ле, экс перт лі чыць, што адзін 
з са мых дзейс ных спо са баў вы ра шэн-
ня «смец це вай» праб ле мы — пры ват-
ная іні цы я ты ва. Бо ме на ві та ад дзе ян няў 
кан крэт ных лю дзей за ле жыць стан кан-
тэй нер най пля цоў кі ў два ры іх до ма і, ад-
па вед на, эфек тыў насць збо ру смец ця. Ці 
іні цы я ты ва ганд лё вай сет кі пра да ваць, а 
не бяс плат на раз да ваць па ке ты, па каз вае 
прык лад для ін шых — мож на змя няць па-
ды хо ды да плас ты ка вай упа коў кі са мім, 
не ча ка ю чы змен у за ка на даў стве.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Час, ка лі ўсе ад хо ды жыц ця дзей нас ці 
вы кі да лі ся ў смец цеп ра во ды, га мяль ча не 
на ват за бы лі. Ра зам з на мес ні кам ге не-
раль на га ды рэк та ра дзяр жаў на га аб'-
яд нан ня «ЖКГ Го мель скай воб лас ці» 
Але гам СПІ РЫ ДО НА ВЫМ ус па мі на ем, 
ка лі тое бы ло. Не ад ра зу, але па па пе-
рах зна хо дзім да ту. Ра бо ту па за крыц ці 

смец цеп ра во даў у Го ме лі па ча лі яшчэ ў 
1994, а за кон чы лі ў 2011 го дзе. Столь кі ча-
су спат рэ бі ла ся, каб пе ра ка наць жы ха роў 
усёй воб лас ці ў ві да воч ных плю сах. Ня ма 
смец цеп ра во да — ня ма сму ро ду гні ен ня 
і хлор кі, пру са коў і па цу коў, па жа раў ад 
не да кур каў і гру ка ту ся род но чы. Толь кі 
ста лыя лю дзі сён ня пры га да юць, як сіс тэ-
ма тыч на яны за бі ва лі ся і па тра ба ва лі спе-
цы яль на га тэх ніч на га аб слу гоў ван ня, каб 
чыс ціць і дэз ын фі ка ваць. Знік лі гэ тыя з'я вы 
з жыц ця, ця пер толь кі буль ба ці ка ляс кі 
за хоў ва юц ца ў па мяш кан нях ва кол гэ тай 
пры ла ды су мнеў най зруч нас ці.

Тэх ні кі, якая іх аб слу гоў ва ла, на Го мель-
шчы не ця пер ня ма ад па вед на. За мест яе 
на бы та но вая, пры ста са ва ная пад так зва-
ныя еў ра кан тэй не ры. Пры па груз цы смец це 
з іх прак тыч на не вы сы па ец ца. Кан тэй нер 
пад кат ва ец ца да ма шы ны, тая са ма ад кры-
вае на крыў ку і спра ва зроб ле на.

— Го мель — пер шы го рад у Бе ла ру сі, 
у якім смец цеп ра во ды ўво гу ле знік лі, — 
пад крэс лі вае Алег Спі ры до наў. — По тым і 
па воб лас ці ўсе за ва ры лі. Але ж га лоў ная 
мэ та сён ня — мак сі маль на па дзя ляць і пе-
ра пра цоў ваць смец це. Гэ та ж дру гас ныя 
рэ сур сы. Пры ка ры стан ні смец це пра во-
дам гэ та не маг чы ма. Сён ня жы ха ры Го-
мель шчы ны пры звы ча і лі ся да та го, каб 
вы кі даць смец це ў роз ныя кан тэй не ры. 
Боль шая част ка гэ та ро біць.

Ці каў лю ся, ці су ты ка лі ся пры ба раць бе 
за эка ло гію з су праць лег лы мі мер ка ван-
ня мі.

— Ка неш не, — ка жа Алег Вік та ра віч. — 
Пра цэс пе ра ка нан ня доў гі, але та го вар ты. 
Бы лі су праць у асноў ным асоб ныя лю дзі, 
якія пры звы ча і лі ся да смец цеп ра во даў, 
і ста лыя, ка му зу сім цяж ка вы хо дзіць з до-
му і нес ці смец це на пля цоў ку. Але ж сён ня 
ўсе пля цоў кі — у кро ка вай да ступ нас ці.

Са праў ды, бліз ка ад свай го до ма я на лі-
чы ла пяць. У за леж нас ці ад та го, у які бок 
іду, там і вы кі даю смец це. Да рэ чы, усе пля-
цоў кі ўлад ка ва ны, ага ро джа ны. Ка неш не, 
зда ра ец ца, што іх пе ра куль ва юць, але ж 
вель мі рэд ка.

Дзе ці сён ня ак тыў на ўклю чы лі ся ў 
дзей насць па раз дзя лен ні смец ця: кам-
па нія вя сё лых яно таў у срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі ро біць сваю спра ву. Мно гія 
баць кі га во раць, што ма лыя ця пер не да-
дуць вы кі нуць смец це не ў тую скры ню, 
што яму ад па вя дае. Ду маю, яны здоль ны 
пе ра ка наць і баць коў, і дзя доў, што кло пат 
аб бу ду чы ні пла не ты вар ты яшчэ ад на го 
за ва ра на га смец цеп ра во да.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗМЯ НЯЦЬ ЗМЯ НЯЦЬ 

ПА ДЫ ХО ДЫ ПА ДЫ ХО ДЫ 

ДА АД ХО ДАЎДА АД ХО ДАЎ

ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ

Сто лін шчы на вя до мая ў кра і не 
вы рошч ван нем агур коў, па мі до раў ды 
ін шай ага род ні ны. Сот ні гек та раў зям лі 
за ня тыя пад цяп лі цы. А яшчэ ней кі 
дзя ся так га доў та му вя лі кай праб ле май 
бы ла плён ка, якую гас па да ры цяп ліц 
што год то на мі вы кі да лі аль бо скла да ва лі. 
Ня рэд ка гэ ты шкод ны сін тэ тыч ны 
пра дукт спаль ва лі, атруч ва ю чы па вет ра 
ў на ва кол лі. Ад ной чы ў ра ё не пра хо дзі ла 
на ват рэс пуб лі кан ская на ра да, на якой 
вы ра ша лі, як уты лі за ваць плён ку.

ЦЯП ЛІЧ НУЮ ПЛЁН КУ — 
НА ГРА НУ ЛЫ

Як пры ват нае прад пры ем ства вы ра шае эка ла гіч ную праб ле му ра ё на, і не толь кі свай го

ВО ПЫТ

ЧВЭРЦЬ СТА ГОД ДЗЯ 
БЕЗ ПА ЦУ КОЎ І ПРУ СА КОЎ
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Го мель — пер шы го рад 
у Бе ла ру сі, у якім 

смец цеп ра во ды ўво гу ле знік лі.
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