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СЁННЯ 
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Та ва ра аба рот Бе ла ру сі 
і Ка зах ста на 
па ві нен да сяг нуць 
та ко га ўзроў ню.

Мі ль ярд до ла раў — 
не за га ра мі!

Як пры ват нік вы ра шае 
эка ла гіч ную 
праб ле му 
ў Сто лін скім ра ё не.

Плён ку — 
на гра ну лы

Ка му наль ні кі 
Го ме ля 
ве да юць ме та ды 
па збаў лен ня 
ад гэ тай на ва лы.

Без па цу коў 
і пру са коў

су стра ка юць 
гро дзен цаў 
і шмат лі кіх 
ту рыс таў.

«Вет лі выя» 
смет ні цы

На Ар шан шчы не 
раз бу ра ец ца 
ар хі тэк тур ная 
спад чы на.

«Бе лы Ко вель» ча кае...
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ТЭ МА ТЫД НЯ

ЗМЯ НЯЦЬ ПА ДЫ ХО ДЫ ЗМЯ НЯЦЬ ПА ДЫ ХО ДЫ 

ДА АД ХО ДАЎДА АД ХО ДАЎ
Без гэ та га «смец це вую» праб ле му вы ра шыць не маг чы ма, Без гэ та га «смец це вую» праб ле му вы ра шыць не маг чы ма, 

упэў не ны экс пер тыупэў не ны экс пер ты
Дзе сяць га доў та му кож ны жы хар Мін ска 
што год вы кі даў ка ля 300 кілаграмаў 
ад хо даў. Сён ня ж гэ ты па каз чык 
да ся гае 500 кілаграмаў у год. За кошт 
ча го коль касць ад хо даў ня ўмоль на 
па вы ша ец ца, як спы ніць гэ ты рост і ча му 
ад каз насць за вы ра шэн не «смец це вай» 
праб ле мы ля жыць на кож ным з нас?

Шкод ныя заў сё ды
Кож ны з ві даў бы та вых, ці ка му наль ных 

ад хо даў пры пэў ных умо вах мо жа на нес ці 
шко ду на ва коль на му ася род дзю. І са мы мі 
не на дзей ны мі ў гэ тым пла не з'яў ля юц ца 
ба та рэй кі і аку му ля та ры, ста рыя га джэ-
ты, тэ ле ві за ры і ін шае элект рон нае і элект-
рыч нае аб ста ля ван не, у скла дзе якіх ёсць 
не бяс печ ныя для пры ро ды кам па не нты, у 
тым лі ку і цяж кія ме та лы.

— Шмат не пры ем нас цяў мо гуць пры-
нес ці і ад хо ды вад ка сцяў, якія вы ка рыс тоў-
ва юц ца аў та ма бі ліс та мі, — ад пра ца ва ных 
мас лаў, фар баў, аха ла джаль ных вад ка-
сцяў, — упэў не на су пра цоў ні ца пра-
гра мы па хі міч ных рэ чы вах і ад хо дах 
Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў На тал ля 
БЛЫ ШЧЫК. — Ка лі сіс тэ ма збо ру мас лаў 
у на шай кра і не раз ві ва ец ца, то для ін шых 
рэ чы ваў па куль та кой ня ма. Та му, тра піў-
шы не на па лі гон, яны так са ма мо гуць за-
бру дзіць на ва кол ле.

Ня прос тая сі ту а цыя ў кра і не і з плас ты кам, які 
зай мае ка ля 20 % з усёй коль кас ці ад хо даў.

— Ка лі ПЭТ-бу тэль кі сён ня ак тыў на пе-
ра пра цоў ва юц ца, то ін шую плас ты ка вую 
ўпа коў ку ці ад на ра зо вы по суд па куль не 
ўсе пе ра пра цоў шчы кі мо гуць пры няць, — 
тлу ма чыць экс перт. — Трап ля ю чы ў на ва-
коль нае ася род дзе, плас тык пе ра шка джае 
жы вё лам, а пад уз дзе ян нем сон ца і вет ру 
рас па да ец ца на ма лень кія час ці цы, трап-
ляе ў гле бу, ва ду, жы выя ар га ніз мы.

Па лі гон не па на цэя
Сён ня ў на шай кра і не праб ле ма цвёрдых 

ка му наль ных ад хо даў (ЦКА) вы ра ша ец ца 
не каль кі мі шля ха мі: праз сіс тэ му па асоб на-
га кан тэй нер на га збо ру змя ша ных ад хо даў і 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў, а так са-
ма праз пры ём на-на рых тоў чыя пунк ты. Ад-
хо ды, якія не пе ра пра цоў ва юц ца, трап ля-
юць на па лі го ны ЦКА для за ха ван ня. Яшчэ 
не каль кі га доў гэ ты спо саб, як са мы тан ны, 
быў і са мы за па тра ба ва ны. Але ў дзяр жа ве 
зра зу ме лі — за хоў ваць ад хо ды ня вы гад на 
не толь кі з эка ла гіч на га пунк ту гле джан ня, 
але і з эка на міч на га. Та му мно гія па лі го ны 
па сту по ва за кры ва юц ца. Толь кі сё ле та ў 
рам ках вы ка нан ня рэс пуб лі кан ска га пла-
на на вя дзен ня па рад ку на зям лі рэ куль ты-
ва ва на больш за 200 аб' ек таў за ха ван ня 
ЦКА (на па чат ку го да ў кра і не на ліч ва ла ся 
160 па лі го наў і 1224 мі ні-па лі го ны).

За не каль кі га доў сіс тэм най ра бо ты ў 
кра і не атры ма ла ся знач на па вы сіць уз-
ро вень збо ру другасных матэрыяльных 
рэсурсаў (ДМР). Так, па вод ле да ных Мін-
пры ро ды, ка лі ў 2007 го дзе гэ ты па каз чык 
скла даў 192 ты сяч тон, то ў 2017-м — ужо 
650 ты сяч тон, уз ро вень вы ман ня ДМР са 
скла ду ка му наль ных ад хо даў — ка ля 17 % 
ад іх агуль на га аб' ёму. Пры гэ тым ас тат нія 
83 % за хоў ва юц ца на па лі го нах.

Згод на з за ко нам «Аб абы-
хо джан ні з ад хо да мі» за ха-
ван не ДМР за ба ро не на. За 
тым, каб гэ тага не ад бы ва-
ла ся, па він ны са чыць ар га-
ні за цыі, якія экс плу а ту юць 
па лі го ны (час цей за ўсё гэ та 
ар га ні за цыі ЖКГ). Але толь кі 
за дзевяць ме ся цаў 2018 го-
да пад час кант роль ных ме-
ра пры ем стваў Мінп ры ро-
ды бы ло вы яў ле на больш за 
1000 вы пад каў за ха ван ня 
ДМР, да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці пры цяг ну та больш 
за 360 ві на ва тых асоб, спаг на-
на ка ля 235 ты сяч руб лёў.
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ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 4–15-й стар.


