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Са лі горск лі дзі руе ся род га ра доў 
Бе ла ру сі па шчыль нас ці за бу до вы 
і на сель ніц тва — на квад рат ным 
кі ла мет ры пра жы вае больш як 
11 ты сяч ча ла век. Ка му наль ныя 
служ бы пры кла да юць шмат 
на ма ган няў, каб га рад скія квар та лы 
не па та на лі ў смец ці.

— Най пер шая на ша за да ча — атры-
маць як ма га больш дру гас ных ма тэ-
ры яль ных рэ сур саў для пе ра пра цоў кі. 
Гэ та плас тык, шкло, па пе ра, — рас ка-
заў вы кон ва ю чы аба вяз кі ды рэк-
та ра ка му наль на га на рых тоў ча га 
ўні тар на га прад пры ем ства «Эка-
Комп лекс» Ва ле рый ЕР МА КО ВІЧ. — 
У Са лі гор скім ра ё не дзей ні ча юць тры 
асноў ныя сіс тэ мы іх збо ру. Кан тэй нер-
ная — гэ та раз дзель ны збор ад хо даў у 
мес цах, дзе яны на за па шва юц ца. Акра-
мя та го, на рых тоў ка вя дзец ца ў 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 та валь най лі ніі. Раз дзель ным 
збо рам ад хо даў ахоп ле ны Са лі горск і 
ўсе на се ле ныя пунк ты ра ё на.

У го ра дзе з пры чы ны вель мі шчыль-
най за бу до вы ўлад ка ваць кан тэй нер-

ныя пля цоў кі бы вае да во лі скла да на. 
Та му прад пры ем ства па ча ло ўста наў-
лі ваць на ўнут ра ных два ро вых тэ ры то-
ры ях кан тэй не ры за глыб ле на га ты пу. 
Адзін за мя няе са бой шэсць звы чай-
ных кан тэй не раў. Акра мя та го, у ім 
больш ніз кая тэм пе ра ту ра, што за-
ма рудж вае пра цэ сы гні ен ня. Уся го ж 
на тэ ры то рыі го ра да і ра ё на больш 
за 1500 кан тэй не раў для раз дзель на-
га збо ру бы та вых ад хо даў, у тым лі ку 
45 за глыб ле ных. 

У мік ра ра ё не Па мес це Са лі гор ска 
«Эка Комп лекс» ука ра ні ла спо саб збо-
ру адходаў па га ланд скай сіс тэ ме ў 
роз на ка ля ро выя по лі эты ле на выя мяш-
кі. Жоў тыя пры зна ча ны для плас ты ку, 
зя лё ныя — для па пе ры і кар до ну, сі нія — 
для шкла. Па два кам плек ты раз да лі до-
ма ўла даль ні кам. Вы во зяц ца ад хо ды па 
гра фі ку. Та ра вяр та ец ца гас па да рам.

На ба зе прад пры ем ства ство ра ны 
рэ гі я наль ны цэнтр па збо ры зно ша ных 
шын. Жы ха ры го ра да і ра ё на ма юць 
так са ма маг чы масць здаць эле мен ты, 
якія змя шча юць ртуць, энер га збе ра-
галь ныя лям пы, ба та рэй кі ў ста цы-
я нар ныя пунк ты пры ёму дру гас най 
сы ра ві ны. Пра цуе на прад пры ем стве 

і 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 Са-
лі гор ска, 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 на рых-
тоў шчык за бя рэ яе ма шы най.

Сё ле та ў жніў ні ар га ні за ва лі плат ны 
збор бы та вой тэх ні кі ад на сель ніц тва, 
якая вый шла з ужы ван ня. Ця пер усе 
ах вот ныя мо гуць не толь кі вы сла ба-
ніць свае па мяш кан ні ад рэ чаў, якія 
пе ра шка джа юць, але і 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 пе ра 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.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Па зба віц ца ад не па трэб ных рэ чаўПа зба віц ца ад не па трэб ных рэ чаў

Вы гад на, 
дык 

не ах вот на?
Кі раў ніц тва Ві цеб ска га абл вы кан ка ма па тра буе 
ак ты ві за ваць дзей насць па на рых тоў цы дру гас ных 
ма тэ ры яль ных рэ сур саў. У пры ват нас ці, у пер шым 
паў год дзі ў воб лас ці на рых та ва лі 37,2 ты ся чы тон — 
толь кі 39 % ад га да во га пла на. 

Стар шы ня абл вы кан ка ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ 
на па ся джэн ні вы ка наў ча га ор га на даў за дан не ак-
ты ві за ваць пра цэс. Тым больш што тым, хто плён на 
зай ма ец ца ад па вед най дзей нас цю, гэ та вы гад на. 
У дзяр жа ве пра ду гле джа ны ад па вед ны ал га рытм, 
каб вы дат кі акуп ля лі ся.

Што да ты чыц ца на рых тоў кі дру гас ных ма тэ ры-
яль ных рэ сур саў у на сель ніц тва, яе ажыц цяў ля юць 
190 пры ём ных пунк таў. 60 % з іх ад но сяц ца да сіс тэ-
мы спа жы вец кай ка а пе ра цыі, ас тат нія — да ЖКГ.

У рэ гі ё не ёсць доб рыя пры кла ды та го, як збо рам 
і пе ра пра цоў кай зай ма юц ца ў ад па вед нас ці з па тра-
ба ван ня мі ча су. На прык лад, пер шы мі ў Пры дзвін скім 
краі па асоб ны збор і пе ра пра цоў ку бы та вых ад хо-
даў на пе ра да вым уз роў ні ар га ні за ва лі ў На ва по-
лац ку. На Бія мех за воддзе бы та вых дру гас рэ сур саў, 
які пра цуе з 2010 го да, ле тась па ча лі пе ра пра цоў ку 
плас ты ка вых бу тэ лек. Ра ней тут зай ма лі ся толь кі сар-
та ван нем, пас ля пра са ван ня сы ра ві ну ад праў ля лі на 
Ма гі лёў шчы ну для да лей шай пе ра пра цоў кі.

Але пад лі чы лі, што больш вы гад на вы раб ляць 
дроб ную плас ты ка вую фрак цыю — ПЭТ-флэкс і 
шмат кі. У бы лых склад скіх па мяш кан нях раз мяс ці лі 
ад па вед ны вы твор чы комп лекс. Ма гут нас ці да зва-
ля юць пе ра пра цоў ваць пры клад на па ло ву плас ты ка-
вай бу тэ леч най та ры, якую збі ра юць у воб лас ці.

Кі раў нік прад пры ем ства, дэ пу тат гар са ве та 
Сяр гей СЯ МЁ НЫ ЧАЎ, у раз мо ве з ка рэс пан дэн там 
«МС» да даў, што ў вы ні ку за пус ку лі ніі па вы ра бе 
пліт кі і бар дзю раў за мест цэ мен ту бу дзе вы ка рыс-
тоў вац ца па лі мер. Та кім чы нам, пе ра пра ца ва ныя 
ад хо ды да зво ляць яшчэ больш за раб ляць.

Тое, што не маг чы ма пе ра пра ца ваць, як вя до-
ма, ад во зяць на па лі го ны. На жаль, ёсць фак ты, 
ка лі па ру ша юц ца па тра ба ван ні пры іх экс плу а та цыі 
і ўтры ман ні.

Як па ве да міў стар шы па моч нік пра ку ро ра По-
лац ка га ра ё на Ві таль ПА ТА НЕЙ КА, сё ле та ўста-
на ві лі фак ты за ха ван ня дру гас ных ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў на па лі го не і мі ні-па лі го нах для цвёр дых 
ка му наль ных ад хо даў. Там жа бы лі ад хо ды вы твор-
час ці. Акра мя та го, бы лі ўста ноў ле ныя па ру шэн ні ў 
пы тан нях ага родж ван ня аб' ек таў за ха ван ня цвёр дых 
ка му наль ных ад хо даў. За фік са ва лі і фак ты скла дзі-
ра ван ня цвёр дых ка му наль ных ад хо даў на пад' яз-
ных пу цях да та кіх аб' ек таў, па ру шэн ні пры пра вя-
дзен ні іза ля цыі ад хо даў. Ды рэк та ру Жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі По лац ка ўнес лі прад стаў лен не 
аб лік ві да цыі па ру шэн няў. Так са ма па па тра ба ван ні 
пра ку ра ту ры ві на ва тыя ў па ру шэн нях пры цяг ну ты да 
дыс цып лі нар най і ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Што дзень толь кі Ма гі лёў вы во зіць на 
га рад скі па лі гон ка ля 300 тон смец ця. 
Ра ён ныя пля цоў кі для ад хо даў 
так са ма пра цу юць на мя жы сва іх 
тэх ніч ных ма гут нас цяў. У Глус ку і 
Клі ма ві чах, на прык лад, яны на огул 
вы чар па лі свой рэ сурс. Ад уся го гэ та га 
эка ло гія, вя до ма, не па ляп ша ец ца.

КАМ ПОСТ ДЛЯ... 
ПА ЛІ ГО НА

Па куль Ма гі лёў скі смец це пе рап ра-
цоў чы за вод, на які да стаў ля ец ца да 
90 ты сяч тон смец ця ў год, у ся рэд нім 
да бы вае з яго ка ля 11 % дру гас ных ма-
тэ ры яль ных рэ сур саў (ДМР). Але за раз 
тут раз гля да юць да стат-
ко ва перс пек тыў ны план 
па ве лі чэн ня гэ тай ліч бы. 
Ды рэк тар за во да Ві та-
лій КО КА ТАЎ рас ка заў 
пра экс пе ры мен таль ны 
пра ект, які, спа дзя юц ца, 
па леп шыць па каз чы кі:

— Мы збі ра ем ся вы-
дзе ліць пля цоў ку пад кам-
па ста ван не ар га ніч ных 
ад хо даў, якія трап ля юць 
да нас ад на сель ніц тва. 
Кам пост мож на по тым 
вы ка рыс тоў ваць у якас ці 
грун ту, якім на па лі го не 
мы пе ра сы па ем ад хо ды. 
Па тэх на ло гіі кож ныя два 
мет ры ад хо даў трэ ба пе-
ра мя жоў ваць 25 сан ты-
мет ра мі грун ту. Па куль 
для гэ та га вы ка рыс тоў ва ец ца звы чай ная 
гле ба. А ў перс пек ты ве мы змо жам па-
доў жыць тэр мін экс плу а та цыі па лі го на, 
а так са ма на 15 % па вы сіць коль касць 
зда бы тых дру гас ных рэ сур саў.

Прад пры ем ства не толь кі вы бі рае 
ДМР, але і са мо яго част ко ва пе ра пра-
цоў вае. Тут знай шлі спо саб пе ра тва-
рэн ня по лі эты ле ну вы со ка га ціс ку ў 
гра ну лы. Што ме сяц на за вод зе асвой-
ва юць 10 тон «плё нач ных» ад хо даў. 
А з гра нул роз ныя пе ра пра цоў шчы кі 
ро бяць за па тра ба ва ныя та ва ры на-
род на га спа жы ван ня, па чы на ю чы ад 
смет ніц, за кан чва ю чы бам пе ра мі для 
аў та ма шын.

А вось рас лін ныя ад хо ды і апа лую 
ліс то ту за вод пус кае на «корм» ка лі-
фар ній скім чар вя кам. Грунт ад смец це-
пе рап ра цоў ча га за во да ў да свед ча ных 
ама та раў-квет ка во даў ка рыс та ец ца вя-
лі кім по пы там. Пас ля та го як яго ўгна і лі 
ту тэй шыя чэр ві, на ім мо жа за квіт нець 
на ват су хі пень.

У маш та бах воб лас ці сар та валь ныя 
лі ніі пра цу юць так са ма ў Баб руй ску, 
Клі ма віц кім, Кас цю ко віц кім, Кі раў скім, 
Бы хаў скім, Шкло ўскім, Асі по віц кім, Го-
рац кім і Кры чаў скім ра ё нах. Іс ну ю чыя 
ма гут нас ці да зва ля юць сар та ваць ка-
ля 150 ты сяч тон ЦКА — 30 % ад усіх 
ад хо даў.

СМЕЦ ЦЕП РА ВОД 
НА ЗА МКУ

Па асоб ны збор ка му наль ных ад-
хо даў для па ло вы ма гі ляў чан па куль 
не ак ту аль ны, бо яны ўсё яшчэ ка-
рыс та юц ца смец цеп ра во да мі. Але 
на ле та пла ну ец ца гэ ту праб ле му вы-
ра шыць.

На мес нік ге не раль на га ды рэк-
та ра па доб ра ўпа рад ка ван ні Ма-
гі лёў ска га УКП Яў ген ША МЯН КОЎ 
удак лад няе:

— Па куль у го ра дзе за ста ец ца 207 да-
моў з дзе ю чы мі смец цеп ра во да мі, амаль 
па ло ва ад агуль най коль кас ці іс на ваў шых. 
Ра шэн не ад мо віц ца ад іх па він ны пры-
маць са мі жы ха ры. Але гэ та той вы па дак, 
ка лі трэ ба лю дзей пе ра кон ваць. Вя до ма, 
што вый сці на пля цоў ку і апус ціць у спе-
цы яль ную шах ту па кет са смец цем ляг-
чэй. Але трэ ба ра зу мець, што тут і агуль-
ны са ні тар ны фон па ру ша ец ца, і за тра ты 
боль шыя. Бо, ка лі ма шы на пры яз джае па 
смец це ў ад но мес ца, гэ та абы хо дзіц ца 
тан ней, чым ка лі яна пры пы няец ца ка ля 
кож на га пад' ез да. Плюс до гляд са мо га 
смец цеп ра во да каш туе гро шай і па тра буе 
да дат ко вых ра бо чых рук.

Спе цы я ліст спа дзя ец ца, што са смец-
цеп ра во да мі атры ма ец ца ра за брац ца 
да кан ца на ступ на га го да.

Да рэ чы, з 20 ты сяч кан тэй не раў, якія 
іс ну юць на сён няш ні дзень у воб лас ці, 

12,4 ты ся чы пры зна ча ны для раз дзель-
на га збо ру ад хо даў. І што год апош ніх 
ста но віц ца бо лей. Сё ле та, на прык лад, у 
раз рад па асоб ных пе ра ве дзе на больш 
за 1000 кан тэй не раў.

НАМ БЫ ЗА ВО ДЗІК
Не каль кі га доў та му ў кра і не пра во-

дзі ла ся маш таб ная ап ты мі за цыя мі ні-
па лі го наў для цвёр дых бы та вых ад хо-
даў. Сён ня ў Ма гі лёў скай воб лас ці 120 
па лі го наў, 99 з якіх мі ні.

На чаль нік адзе ла доб ра ўпа рад-
ка ван ня ЖКГ Ма гі лёў скай воб лас-
ці Дзя ніс СІ ЛА КОЎ ка жа, што тэм пы 
ска ра чэн ня мі ні-пля цо вак для ад хо даў 
за па во лі лі ся, бо паў ста ла за да ча, што 

акра мя іх больш ня ма 
дзе ўты лі за ваць:

— Пра цэс пра цяг ва ец-
ца, але не та кі мі аб' ёма-
мі. Ка лі ра ней за кры ва-
ла ся да 200 мі ні-па лі го-
наў у год, то за раз 10—12. 
Праб ле ма ў ін шым. Сён-
ня не ка то рыя ра ён ныя 
«смет ні кі» за поў не ны на 
100 %. Трэ ба іх рэ куль-
ты ва ваць і шу каць но выя 
пля цоў кі. Звяр та ем ува гу 
на гэ та ін вес та раў, бо ў 
бюд жэ це гро шай не ха-
пае.

Ня гле дзя чы на тое, 
што коль касць па лі го наў 
па мян ша ец ца, аль тэр на-
ты вы ім па куль ня ма.

Не каль кі га доў та му 
да вя ло ся пі саць пра ад на го лі тоў ска-
га прад пры маль ні ка, які пра па ноў-
ваў зра біць на тэ ры то рыі Ма гі лёў скай 
воб лас ці за вод па сар та ван ні і пе ра-
пра цоў цы ка му наль ных і бы та вых ад-
хо даў з кам бі на ва най вы твор час цю ў 
элект рыч ную і цеп ла вую энер гію. Маў-
ляў, ёсць у Еў ро пе біз нес ме ны, якія 
га то выя ўклас ці ў гэ тую спра ву ка ля 
195 міль ё наў еў ра. Для рэа лі за цыі пра-
ек та па тра ба ва лі ся пры бліз на пяць гек-
та раў зям лі і маг чы масць пад клю чэн ня 
да цеп ла вых і элект рыч ных се так, каб 
транс пар та ваць атры ма нае на ка му-
наль ных ад хо дах цяп ло і элект ра энер-
гію ў го рад. Аб' ект, за пэў ні ваў лі то вец, 
аб са лют на бяс печ ны і эка ла гіч на чыс ты. 
І пры во дзіў у прык лад княст ва Ма на ка, 
дзе смец це пе рап ра цоў чы за вод зна хо-
дзіц ца ў цэнт ры го ра да і вы гля дае як 
опер ны тэ атр. Але «опер на га тэ ат ра» 
ў Ма гі лё ве ча мусь ці так і не атры ма-
ла ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ГРО ШЫ СА СМЕЦ ЦЯГРО ШЫ СА СМЕЦ ЦЯ

АРТ-АБ' ЕК ТЫ НА ВАР ЦЕ ЧЫС ЦІ НІАРТ-АБ' ЕК ТЫ НА ВАР ЦЕ ЧЫС ЦІ НІ
У Грод не з'я ві лі ся ары гі наль ныя смет ні цы

Іх па ча лі ра біць на Гро дзен скім за вод зе па 
ўты лі за цыі і сар ці роў цы 
ад хо даў. Пер шая смет-
ні ца з'я ві ла ся ў воб ра зе 
вет лі ва га джэнтль ме на, 
які га то вы зняць ка пя люш 
пе рад ты мі, хто не сме ціць і 
пра віль на ўты лі зуе ад хо ды. Гэ-
ты факт не за стаў ся па-за ўва-
гай не толь кі га ра джан, але 
і шмат лі кіх ту рыс таў. Ка ля 
смет ні цы ста лі ра біць сэл фі і 
вы клад ваць у ін тэр нэт.

На за вод ста лі па сту-
паць пра па но вы з роз-
ных кут коў кра і  ны 
і Ра сіі. Не ка то ры мі 
эс кі за мі вы твор цы за ці-
ка ві лі ся. Так, у го ра дзе 
з'я ві ла ся да ма з са бач кам, 
а за ёй і вя сё лы двор нік. 
Уся го ўста на ві лі 18 смет-
ніц-ін ста ля цый. Ка жуць, 
што іх пе рад алі на ба ланс 
го ра да як ма лыя ар хі тэк тур-
ныя фор мы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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