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Уты лі за цыя і за ха ван не цвёр дых 
ка му наль ных ад хо даў (ЦКА) 
у Мін ску маюць праблемны ха рак тар. 
Іс ну ю чыя па лі го ны пе ра кры лі ўжо ўсе 
маг чы мыя і не маг чы мыя нар ма ты вы. 
Пра гэ та на па шы ра ным па ся джэн ні 
Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі 
і Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня за явіў нядаўна 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

Апош нія 10 га доў на аб' ек тах за ха ван-
ня ад хо даў на вод зяць па ра дак і ска ра-
ча юць іх коль касць. На мэ це змен шыць 
яе да 130, што ап ты маль на для Бе ла ру сі. 
Ад нак гэ та па він ны быць вы со ка тэх на ла-
гіч ныя аб' ек ты, якія бу дуць ад па вя даць 
усім па тра ба ван ням эка ла гіч най бяс пе-
кі, за ўва жыў Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ, мі-
ністр ка му наль най гас па дар кі Бе ла ру сі, 
рас каз ва ю чы пра на цы я наль ную стра тэ-
гію па абы хо джан ні з ЦКА і дру гас ны-

мі ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі ў Бе ла ру сі 
да 2035 го да.

— Стра тэ гія скла да ец ца з не каль кіх мо-
ду ляў, кож ны з якіх скі ра ва ны на сты му ля-
ван не вы ка ры стан ня дру гас ных рэ сур саў і 
да вя дзен не яго ў 2035-м да ўзроў ню 50%. 
Ба за вы мо дуль — гэ та ўдас ка на лен не сіс тэ-
мы ўлі ку, ла гіс ты ка, за ка на даў ства, сіс тэ ма 
кі ра ван ня і ўдас ка на лен не інф ра струк ту ры.

Ка му наль ні кі пла ну юць вы ка рыс-
тоў ваць цвёр дыя ад хо ды ў вы твор часці 
энер гіі, у пры ват нас ці на сар ці ро вач ных 
за во дах у Грод не і Ма гі лё ве. Па ра лель на з 
гэ тым жыл лё вая служ ба зай ма ец ца праб-
ле май вы ка ры стан ня цвёр дых ад хо даў на 
ка му наль ных ка цель ных.

— Ужо рас пра ца ва ны экс пе ры мен таль-
ны ка цёл, і ў наступным го дзе, на пэў на, 
бу дзе збу да ва на пер шая ка цель ная, якая 
за пра цуе з вы ка ры стан нем ЦКА, — па ве-
да міў мі ністр ЖКГ.

Акра мя та го, пла ну ец ца ўвес ці дэ па зіт-
ную за ло га вую сіс тэ му.

— Гэ та ўспа мін з са вец ка га мі ну ла га, 
ка лі та ру з-пад на пою зда ва лі ў кра му, 
бо атрым лі ва лі за яе ўзна га ро джан не. 
Але су час ная сіс тэ ма бу дзе пра ца ваць з 
вы ка ры стан нем новых тэх на ло гій, — да-
даў ён.

Мі ністр так са ма звяр нуў ува гу, што 
праб ле ма за ха ван ня ад хо даў най больш 
ак ту аль ная для ста лі цы, уліч ва ю чы коль-
касць яе жы ха роў, і за пэў ніў, што Мін ску 
не ўдас ца абы сці ся без ства рэн ня за во да 
для спаль ван ня смец ця. Гэ тая пра па но ва 
так са ма ўне се на ў на цы я наль ную стра тэ гію 
па абы хо джан ні з ад хо да мі.

Ія МАЛ КІ НА, вы кон ва ю чая аба вяз кі 
мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя Бе ла ру сі, рас-
ка за ла, што Мінп ры ро ды су мес на з ЖКГ 
пра цуе над удас ка на лен нем ра бо ты з ад-
хо да мі, і па дзя лі ла ся пла на мі комп лекс-
най ка рэк ці роў кі дзей ных нор маў у га лі не 
абы хо джан ня з ка му наль ны мі ад хо да мі і 
дру гас ны мі рэ сур са мі.

— Пла ну ем маш таб ную пе ра пра цоў ку 
за ко на аб абы хо джан ні з ад хо да мі з маг-
чы мым вы ха дам на ка ды фі ка цыю за ка на-
даў ства ў гэ тай сфе ры. Кар ды наль на мя ня-
ем тэр мі на ло гію, якая вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
за ка на даў стве аб абы хо джан ні з ад хо да мі. 
Рас пра цоў ва ем но вы кла сі фі ка тар ка му-
наль ных ад хо даў, су ад но сім кла сі фі ка цыю 
ад хо даў, якія ства ра юц ца ў Бе ла ру сі, з еў-
ра пей скім кла сі фі ка та рам.

Яна па ве да мі ла, што Мінп ры ро ды бу-
дзе пра па ноў ваць за ба ра няць за ха ван-
не ад хо даў, якія не прай шлі пер ша сную 
апра цоў ку. А так са ма ўво дзіць адзі ныя 
па тра ба ван ні і пра ві лы для суб' ек таў усіх 
формаў улас нас ці, якія пра цу юць у га лі не 
абы хо джан ня з ЦКА.

Ап ты маль ны ва ры янт для ўты лі за цыі 
ад хо даў і іх пе ра пра цоў кі, у тым лі ку 
і тып за во да для спаль ван ня смец ця, 
па він ны вы бі раць спе цы я ліс ты, да да-
ла яна.

Іры на СІ ДА РОК. sidarok@zviazda.by

КА МУ НАЛЬ НЫЯ СТА СУН КІ

«СМЕЦ ЦЕ ВАЯ» СТРА ТЭ ГІЯ
У Бе ла русь 

вер нец ца за лог за та ру 
і з'я віц ца но вая кла сі фі ка цыя ад хо даў

АД ХО ДАМ ДА ДУЦЬ ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

На прык лад, у Іс па ніі і Пар ту га-
ліі гэ тая ве лі чы ня су па дае з бе ла-
рус кай. Не так да лё ка зна хо дзяц-
ца Фін лян дыя і Фран цыя.

— Што ўва хо дзіць у гэ ты аб'-
ём пе ра пра цоў кі? — ана лі зуе 
сі ту а цыю на чаль нік упраў-
лен ня па ка ар ды на цыі дзей-
нас ці ў сфе ры абы хо джан ня 
з дру гас ны мі ма тэ ры яль ны мі 
рэ сур са мі дзяр жаў най уста-
но вы «Апе ра тар дру гас ных 
ма тэ ры яль ных рэ сур саў» Ана-
толь ША ГУН. — На прык лад, мы 
да лі дру гое жыц цё больш чым 
300 ты ся чам тон па пе ры. Ка лі б 
мы гэ та га не зра бі лі, то да вя ло-
ся б вы сек чы ле су аб' ёмам да 
950 фут боль ных па лёў. Больш за 
168 ты сяч тон шкла за ня лі б ка ля 
4200 чы гу нач ных ва го наў, якія 
мож на бы ло б па ста віць у цяг нік, 
што па даў жы ні рас цяг нуў ся б 
на ўсю МКАД. А яшчэ ўлі чы це 
67,3 ты ся чы тон плас ты ку! Так-
са ма мы са бра лі 4,9 ты ся чы тон 
ад пра ца ва ных мас лаў, 2,3 ты ся-
чы тон бы та вой тэх ні кі і амаль 
21 ты ся чу тон шын. Ка неш не, з 
пунк ту гле джан ня агуль ных аб'-
ёмаў збо ру гэ тыя ліч бы па куль 
да лё кія ад ідэа льных, але ёсць 
да ча го імк нуц ца.

На смец ці 
за раб ля ец ца ва лю та

Дзя ку ю чы вы ка нан ню 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 ў Бе ла ру сі на пе ры яд 
да 2035 го да нам ужо ня ма па-
трэ бы за куп ляць у ра ней шых 
аб' ёмах тую ж ма ку ла ту ру і шкло 
за мя жой. Ка лі яшчэ ў 2011 го дзе 
саль да ганд лю дру гас най сы ра-
ві най бы ло ад моў ным і пе ра вы-
ша ла 17 міль ё наў до ла раў, то ўжо 
ле тась мы экс пар та ва лі больш на 
$6,8 млн.

— Ад нак пе ра пра цоў ка ў якас-
ці дру гас най сы ра ві ны — гэ та, ба-
дай што, адзі ны спо саб вы ка ры-
стан ня ў Бе ла ру сі ад хо даў, — ка-
жа Ана толь Ша гун. — І пры гэ тым 
зу сім не за дзей ні ча ны ін шыя ме-
та ды. Між ін шым, у мно гіх раз ві-
тых кра і нах За ха ду ад па ха ван ня 

смец ця ўсё час цей ад маў ля юц ца. 
Гэ та дзя ку ю чы та му, што ар га ні ку 
там вы ка рыс тоў ва юць як сы ра-
ві ну для пры га та ван ня па лі ва і 
атры ман ня бія га зу. Для апош ня га 
па трэб ны спе цы яль ныя за во ды.

У Бе ла ру сі гэ тых тэх на ло гій 
па куль ня ма, але ў пла нах бу-
даў ніц тва ўжо зна чыц ца спе-
цы яль ны за вод для спаль ван ня 
смец ця. Пля цоў ка для яго ўзвя-
дзен ня абра на ў Мін ску. Гэ ты 
вы бар аб умоў ле ны не каль кі мі 
фак та ра мі. Па-пер шае, у го ра-
дзе і пры ста ліч ным ра ё не вель мі 
вя лі кая шчыль насць на сель ніц-
тва. А па-дру гое, з-за гэ та га маг-
чы мас ці для па ха ван ня ад хо даў 
вель мі аб ме жа ва ныя. Еў ра пей скі 
во пыт па каз вае, што спаль ван-
не ад хо даў да зва ляе змен шыць 
іх коль касць аж но на 90%! Пры 
гэ тым яшчэ бу дзе вы пра ца ва на 
цеп ла вая і элект рыч ная энер гія. 
Ад ным сло вам, плю сы ві да воч-
ныя. А мі ну сы?

— На жаль, у Бе ла ру сі во пы ту 
та ко га бу даў ніц тва ня ма, — пра-
цяг вае Ана толь Ша гун. — Ды і 
вы дат кі на пра ек та ван не, уз вя-
дзен не і за пуск прад пры ем ства, 
якое змо жа пе ра пра цоў ваць 
500—600 ты сяч тон смец ця, скла-
дуць ка ля 200 міль ё наў еў ра. Гэ та 
ве лі зар ная су ма. На маю дум ку, 
най больш пры маль ны спо саб 
атры ман ня та кой ве лі чы ні срод-
каў — гэ та ар га ні за цыя ін вес ты-
цый на га кон кур су. Трэ ба, каб да 
нас прый шлі кам па ніі, якія ўжо 
ва ло да юць не аб ход ны мі тэх на-
ло гі я мі, бу да ва лі і экс плу а та ва-
лі ра ней па доб ныя за во ды. А на 
якіх умо вах за вод у Мін ску мо жа 
функ цы я на ваць — гэ та ўжо вы нік 
пе ра моў па між ула да мі го ра да і 
па тэн цый ным ін вес та рам.

Як у СССР. 
І на ват лепш

Па пры кла ды доб ра на ла джа-
най сіс тэ мы па збо ры шкла та ры 
да лё ка ха дзіць не трэ ба. На прык-
лад, у са вец кія ча сы паў літ ро-
вая бу тэль ка ма ла ка каш та ва ла 
28 ка пе ек. Пры чым у гэ тую су му 
быў за кла дзе ны за ло га вы кошт 
та ры ў вы гля дзе 15 ка пе ек. На ту-
раль на, што ў на сель ніц тва быў 
доб ры сты мул вяр нуць гэ тыя гро-

шы — не пе ра плоч ваць жа амаль 
удвая на роў ным мес цы!

— Па доб ная сіс тэ ма за ха ва ла-
ся і ў Еў ра са ю зе, — ка жа Ана толь 
Ша гун. — Але яна пай шла знач на 
на пе рад у па раў на нні з са вец кі-
мі ча са мі. На прык лад, у нас па 
та га час най ме то ды цы збі ра ла ся 
толь кі шкла та ра. По лі эты ле на-
вай та ры та ды не бы ло, а алю мі-
ні е вую ўпа коў ку прос та не пе ра-
пра цоў ва лі. Ця пер жа праб лем 
з гэ тым ня ма. Мяр ку ец ца, што 
дэ па зіт ная сіс тэ ма за пра цуе ў 
2020 го дзе. Па раз лі ках аўтараў 
На цы я наль най стра тэ гіі, гэ та да-
зво ліць яшчэ на 10% па вя лі чыць 
пе ра пра цоў ку ад хо даў дру гас най 
сы ра ві ны.

Ці рэ аль на за ва рыць 
усе смец цеп ра во ды?

Яшчэ ў 2015 го дзе бы ло агу ча-
на ра шэн не ўра да аб ар га ні за цыі 
па этап най кан сер ва цыі смец це-
п ра во даў у бе ла рус кіх шмат па-
вяр хо вых да мах. З ад на го бо ку, 
гэ та да па мо жа раз дзель на му 
збо ру ад хо даў — за мест ад на го 
кан тэй не ра для ўся го з'яў ля юц-
ца асоб ныя ёміс тас ці для па пе-
ры, шкла бою, ме та лу, плас ты ку... 
Ад нак ці ўсю ды гэ та маг чы ма 
зра біць?

На прык лад, аў тар гэ тых рад-
коў жы ве ў кла січ най са вец кай 
па нель най дзе вя ці па вяр хоў цы. 
У кож ным пад' ез дзе до ма — 

54 ква тэ ры. Амаль цэ лая «хру-
шчоў ка» па па ме рах! А пад' ез даў 
гэ тых аж но дзе вяць. Ін шыя да мы 
ў ма ім квар та ле — та ко га ж ты пу 
«кі тай скіх сцен». Да та го ж іс ну-
юць нор мы, па вод ле якіх пля цоў-
ку са смец це вы мі кан тэй не ра мі 
нель га раз мя шчаць блі жэй чым 
за 20 мет раў ад жы ло га до ма, а 
для смец ця во заў па він ны мец ца 
доб рыя пад' яз ныя шля хі. Праў-
да, апош ні мі два ры з ту пі ко вы мі 
пра ез да мі па хва ліц ца час та не 
мо гуць. І вось дзе знай сці тэ-
ры то рыю для доб рай коль кас ці 
кан тэй не раў — за мест ка вал ка 
зя лё най зо ны ці ада браць у аў-
та ма бі ліс таў не каль кі і так дэ фі-
цыт ных пар ко вач ных мес цаў? 
Пы тан не дыс ку сій нае. Да та го 
ж трэ ба ўлі чыць і фак тар зруч-
нас ці. Нес ці па ке ты са смец цем 
ку дысь ці за 100—200 мет раў хо-
чац ца да лё ка не заў сё ды. Асаб-
лі ва ў дождж, моц ны ве цер, снег, 
га ла лёд. А да дай це сю ды яшчэ і 
ста ры зно ша ны ліфт, які раз мя-
няў ужо пя ты дзя ся так га доў і час-
та ла ма ец ца. Ха дзіць ліш ні раз 
во сем па вер хаў уверх і ўніз толь кі 
для та го, каб вы кі нуць смец це, 
за да валь нен ня так са ма ма ла. І 
для па раў на ння — ця пе раш няя 
сіс тэ ма, ка лі да стат ко ва вый сці 
на лес віч ную пля цоў ку пад' ез да, 
дзе зна хо дзіц ца шлюз смец цеп-
ра во да.

— Тыя ар хі тэк тур ныя ра шэн ні, 
якія рэа лі зоў ва лі ся 20—40 га доў 

та му, бы лі для свай го ча су доб-
рыя, — раз ва жае Ана толь Ша-
гун. — Але ме на ві та пла ні роў ка 
ста рых два ро вых тэ ры то рый 
ства рае за раз іс тот ныя праб ле мы 
для паў на вар тас на га за вар ван ня 
смец цеп ра во даў. Кан тэй не ры 
не заўж ды мож на па ста віць так, 
каб і жы ха рам бы ло зруч на, і са-
ні тар ныя нор мы вы кон ва лі ся.

Вый сце бы ло зной дзе на ў вы-
гля дзе пад зем ных кан тэй не раў. 
Во пыт іх экс плу а та цыі ўжо ёсць у 
Брэс це, Мін ску і Ма гі лё ве. Ця пер 
жа ў Ма гі лё ве стар туе ма са вы 
пі лот ны пра ект. Там уста но вяць 
70 пад зем ных ёміс тас цяў для 
змя ша на га збо ру ад хо даў. Ка лі 
сіс тэ ма пры жы вец ца, яе і за пус-
цяць у се рыю па ўсёй кра і не.

Тэх ні ка да па можа
— За раз сіс тэ ма абы хо джан-

ня з ад хо да мі ў Бе ла ру сі па тра-
буе ка ля 200 міль ё наў руб лёў на 
год, — пад ліч вае Ана толь Ша-
гун. — Гро шы вы дат коў ва юц ца 
не па срэд на на збор ад хо даў, іх 
вы ваз, сар та ван не і па ха ван не. 
На 90% іх кам пен су юць спа-
жыў цы — фі зіч ныя і юры дыч ныя 
асо бы. На до лю бюд жэт на га 
суб сі да ван ня пры хо дзіц ца дзя-
ся тая част ка. Зрэш ты, па кра і не 
сі ту а цыя не раў на мер ная. На-
прык лад, у гэ тай га лі не Мін ску 
ўда ло ся сыс ці цал кам ад да та-
цый. А вось у сель скіх на се ле ных 
пунк тах бюд жэт фі нан суе не ма-
лы пра цэнт вы дат каў на ад хо ды. 
Не ў апош нюю чар гу з-за та го, 
што аб' ёмы смец ця, якое вы во-
зіц ца, ма лыя.

На цы я наль ная стра тэ гія пра-
ду гледж вае, што да 2035 го да 
гэ тая су ма ска ро ціц ца пры клад-
на на 20%. Да сяг нуць гэ та га па 
раз лі ках да па мо жа су час ная 
тэх ні ка (у тым лі ку больш умя-
шчаль ныя смец ця во зы), кан-
тэй не ры з па вя лі ча ным аб' ёмам 
і больш вы со кі ўзро вень прэ соў-
кі ад хо даў.

Агу лам жа да 2035 го да ў Бе-
ла ру сі пла ну ец ца пе ра пра цоў-
ваць па ло ву ўсіх ад хо даў. Ужо 
ця пер гэ ты па каз чык да сяг ну ты ў 
Гер ма ніі, Швей ца рыі і Шве цыі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 
schklennіk@zvіazda.by
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