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ЦІ ПА ТРЭБ НЫ ПА ЛІ ГО НЫ 
ЦВЁР ДЫХ КА МУ НАЛЬ НЫХ АД ХО ДАЎ?

Якія ві ды ад хо даў вы 
сар ту е це (га то выя сар-
та ваць) до ма?

 Па пе ру (кар дон, га зе-
ты, ча со пі сы, сшыт кі, ліс ты, 
упа ко вач ныя ма тэ ры я лы).

  Плас тык: упа коў ку, 
бу тэль кі, па ке ты, дзі ця-
чыя цац кі, ад на ра зо вы 
по суд.

 Ме тал.

 Шкло: бу тэль кі, сло і кі.

  Ар га ніч ныя ад хо ды: 
хар чо выя ад хо ды, тра ву, 
ліс це.

 Ста рыя рэ чы: адзен не, 
абу так.

 Не бяс печ ныя ад хо ды: 
ба та рэй кі, ртут ныя лям пы.

 Ні чо га.
Ці ка рыс та е це ся вы 

ўпа ко вач ны мі ма тэ ры я-
 ла мі не каль кі ра зоў?

 Так, ста ра юся чыс тыя 
па ке ты вы ка рыс тоў ваць 
па не каль кі ра зоў.

 Ха джу ў кра му з тор-
бай-шо пе рам.

 Кож ны раз вы кід ваю 
па ке ты.

Ку ды вы вы кід ва е це 
вы ка ры ста ныя ба та-
рэй кі?

 Я ка рыс та ю ся аку му-
ля та ра мі.

 У спе цы яль ныя кан тэй-
не ры ў су пер мар ке тах.

 Вы кід ваю ў смет ні цу.
У якім на се ле ным 

пунк це вы жы вя це?

  Ме га по ліс (ста лі ца, 
аб лас ныя га ра ды).

 Ра ён ны го рад.

 Па сё лак, аг ра га ра док, 
вёс ка.

Уз рост

 15—20 га доў.

 20—30 га доў.

 30—45 га доў.

 45—60 га доў.

 60+ гадоў.

ЖА ДАН НЕ ЁСЦЬ, 
А ІНФ РА СТРУК ТУ РА?

Пад во дзім вы ні кі апы тан кі
На ша дру гая апы тан ка, пры све ча ная тэ ме асоб-

на га збо ру смец ця, па ка за ла вы со кую эка ла гіч ную 
свя до масць яе ўдзель ні каў. Пры хіль ні каў гэ та га 
пунк ту гле джан ня ака за ла ся аж но 93.4 %! Ці ка ва, 
што га ла сы тых, хто сар туе смец це до ма, і тых, хто 
гэ тым не зай ма ец ца, але ха цеў бы па чаць, раз дзя-
лі лі ся па роў ну.

А вось інф ра струк ту ра за жа дан нем апы та ных, на 
жаль, не па спя вае. Толь кі ў па ло вы тых, хто пра га-
ла са ваў, смет ні цы для раз дзель на га збо ру ад хо даў 
ма юц ца не па срэд на ў два рах іх жы лых да моў. Кры ху 
ме ней — 45 % — за зна чы лі, што по бач з іх пад' ез да-
мі ўста ля ва ны толь кі агуль ныя кан тэй не ры. Рэш та 
вы ка за ла ся за не звы чай ны на пер шы по гляд пункт 
— вы нас смец ця ў су сед нія два ры, дзе мож на асоб на 
па зба віц ца ад шкла, ме та лу, плас ты ку і па пе ры.

Так са ма вы яві ла ся яшчэ ад на ці ка вая рэч. Амаль 
тры чвэр ці апы та ных не ве да юць, дзе ў іх ра ё не мож-
на здаць дру гас ную сы ра ві ну і атры маць за гэ та гро-
 шы. Яно і зра зу ме ла — ка пі таль ных бу дын каў, дзе б
дзе ся ці год дзя мі збі ра лі тую ж ма ку ла ту ру, на ват 
ад ра зу і не пры га да еш, а шыль ды, якія ін фар ма ва лі б 
пра тое, што мож на здаць па пе ру і бу тэль кі ў ней кім 
ва гон чы ку, амаль не су стра ка юц ца. Вось і зна хо дзяц-
ца гэ тыя кроп кі зболь ша га вы пад ко ва. Та му адзі ны 
ва ры янт у та кой сі ту а цыі — усё ад нес ці на смет нік.

Ра зам з тым 15 пра цэн таў апы та ных усё ж ка рыс-
та юц ца пунк та мі пры ёму дру гас най сы ра ві ны. А ў 
дзя ся тай част кі рэ спан дэн таў у на се ле ным пунк це 
іх ня ма ўво гу ле.

Дзве тра ці ны ўдзель ні каў на шай апы тан кі жы вуць 
у ста лі цы або аб лас ных га ра дах. Пя тая част ка — у 
вёс цы, ас тат нія — у ра ён ных цэнт рах. Па ло ва ўсіх 
тых, хто пра га ла са ваў, зна хо дзіц ца ва ўзрос це ад 30 
да 45 га доў. Тра ці на ку ды ста рэй шая — ад 45 да 60. 
Рэш та ад но сіц ца да мо ла дзі.

ІНТЭРАКТЫЎ
Наш ін тэр ак тыў ны пра ект 
з чы та ча мі працягваецца. 

Даведацца, на коль кі мы «экас вя до мыя», 
можна з новай апытанкі

АД РА ЗУ ха чу вы ка заць сло вы 
ўдзяч нас ці рэ дак цыі «МС» за за-
пра шэн не падаць мер ка ван ні па 

праб ле ме ад хо даў, якія ўтва ра юц ца ў на-
шай кра і не. На маю дум ку, гэ та, ба дай, 
са мая скла да ная з усіх эка ла гіч ных праб-
лем. Спра ва ў тым, што дзя ку ю чы эфек ту 
рас сей ван ня кан цэнт ра цыя за брудж валь-
ні каў у ат мас фе ры змян ша ец ца. Тое са мае 
пры клад на ад бы ва ец ца пры раз вя дзен ні 
за брудж валь ні каў у вод ным ася род дзі. 
А вось цвёр дыя ка му наль ныя ад хо ды (ЦКА) 
у на шых умо вах за рэд кім вы клю чэн нем
не зна хо дзяць ін ша га мес ца, як на па лі-
го нах. Дру гас ныя рэ сур сы (па пе ра, шкло, 
плас тык) пры іх уты лі за цыі скла да юць 
менш за 20 %. Па вя лі кім ра хун ку па лі го-
наў, па сут нас ці, быць не па він на. Ме на ві та 
та ко га па ды хо ду і пры трым лі ва юц ца сён ня 
шмат лі кія раз ві тыя кра і ны све ту. На прык-
лад, у Шве цыі дру гас на пе ра пра цоў ва ец ца 
50,6 % ад хо даў, 48,6 % спаль ва ец ца для 
вы твор час ці энер гіі, а на па лі го ны трап ляе 
толь кі 0,8 %. За ўва жу, што гэ та кра і на мае 
пры клад на ад ноль ка вую з на мі коль касць 
на сель ніц тва, а вось пло шча яе тэ ры то рыі 
больш чым у два ра зы пе ра вы шае на шу. 
Тэ ры то рыя ж Бе ла ру сі амаль уся ант ра па-
ген на пе ра ўтво ра ная, і рэ аль на пры дат ных 
зя мель (не пе ра гру жа ных дзей нас цю ча ла-
ве ка) для гас па дар чай дзей нас ці прак тыч-
на не за ста ло ся. Не ліш нім бу дзе на га даць 
пра чар но быль скі след, а так са ма тэн дэн-
цыю ўсё боль ша га ад вя дзен ня зя мель пад 
га рад скую за бу до ву і па мян шэн ня іх для 
сель ска гас па дар чых па трэб. Пэў ны ўнё сак 
у гэ ты не га тыў ны пра цэс ро бяць і па лі го ны 
цвёр дых ка му наль ных ад хо даў. Та му ін-
ша га вый сця, як па глыб ляць уты лі за цыю 
ўсіх ад хо даў, у блі жэй шай перс пек ты ве 
для Бе ла ру сі, ня ма.

Ад нак сён няш няя рэ ча іс насць свед чыць 
аб тым, што на ву ко ва-тэх ніч ны па тэн цы ял 
кра і ны, уз ро вень эка ла гіч най куль ту ры яе 
на сель ніц тва не ў ста не за бяс пе чыць на-
ват 50 % уты лі за цыі ўтва ра е мых ад хо даў і 
абы сці ся без па лі го наў не маг чы ма. У су вя зі 
з гэ тым най больш ак ту аль най для Бе ла ру сі 
з'яў ля ец ца праб ле ма ап ты мі за цыі вы ба ру 
мес цаў для ства рэн ня па лі го наў. Рас тлу ма-
чу, ча му. Па-пер шае, коль кі б ка ля ро вых 
кан тэй не раў для раз дзель на га збо ру смец-
ця не ста ві лі ка му наль ныя служ бы, змя ніць 
свя до масць лю дзей вель мі скла да на. Каб 
на ша дзяр жа ва са праў ды бы ла за ці каў ле-
на ў гэ тым, яна б у срод ках ма са вай ін фар-
ма цыі і най перш на тэ ле ба чан ні «за бі ва ла» 
са мы спры яль ны час не ка мер цый най, а 
эка ла гіч най рэ кла май. Нель га скід ваць з 
ра хун ку і та кую ака ліч насць: ся рэд нія па-
ме ры жы лых па мяш кан няў у буй ных га ра-
 дах Бе ла ру сі і ў га ра дах той са май Шве цыі — 
гэ та дзве вя лі кія роз ні цы. Вя до ма, не на
на шу ка рысць. Та му на ват фі зіч на вес ці 
сар та ван не смец ця до ма да лё ка не заў сё-
ды зруч на. Не бу дзем за бы вац ца і пра тое, 
што кан тэй нер ны збор смец ця ар га ні за ва-
ны сён ня на ват да лё ка не ва ўсіх га ра дах 
кра і ны, не ка жу чы ўжо пра сель скія на се-
ле ныя пунк ты. Па-дру гое, на ву ко ва-аб-
грун та ва ны вы бар мес цаў для ства рэн ня 
па лі го наў да зво ліць кар ды наль на змя ніць 
іх спе цы я лі за цыю. За мест дроб на га сар-
та ван ня смец ця і за сы пан ня зям лёй яго
рэшт каў мож на бу дзе ма са ва пе рай сці 
на спаль ван не з мэ тай атры ман ня энер гіі. 
Упэў не ны, што тэх ніч ныя маг чы мас ці Бе-
ла ру сі да зва ля юць ар га ні за ваць вы твор-
часць та кіх энер га ўста но вак роз най ма гут-
нас ці, якая бу дзе не па срэд на за ле жаць ад 
аб' ёмаў утва ра е мых ад хо даў. Па-трэ цяе, 
вя лі кая коль касць іс ну ю чых па лі го наў ужо 

пе ра сяг ну ла сваю пра ект ную ма гут насць і 
мо жа раз гля дац ца як мі на за па во ле на га 
дзе ян ня ў да чы нен ні да на ва коль на га пры-
род на га ася род дзя (знач ная част ка іх не 
аб ста ля ва на па трэб ны мі філь тра мі). Пры 
ства рэн ні но вых па лі го наў, ка лі асноў ная 
част ка смец ця бу дзе спаль вац ца, маш та бы 
та кіх пры ро да ахоў ных ме ра пры ем стваў 
бу дуць змен ша ны, а зна чыць, ад бу дзец ца 
эка но мія дзяр жаў ных срод каў.

Са мае скла да нае пры вы ба ры мес цаў 
для ства рэн ня па лі го наў — ап ты маль ная 
да ступ насць да іх кры ніц ад хо даў. Транс-
парт ныя вы дат кі па да стаў цы смец ця на 
па лі го ны бу дуць вы зна чаль ным фак та рам 
пры іх тэ ры та ры яль най ар га ні за цыі. Тут 
мож на ка заць пра два па ды хо ды та кой ар-
га ні за цыі. Пер шы — іс ці шля хам ства рэн ня 
мен шай коль кас ці па лі го наў, але вя лі кай іх 
ма гут нас ці. У гэ тым вы пад ку транс парт ныя 
вы дат кі па да стаў цы смец ця бу дуць боль-
шыя. Дру гі — ства раць вя лі кую коль касць 
па лі го наў з мен шай коль кас цю смец ця, у 
су вя зі з чым вы дат кі па транс пар ці роў цы 
смец ця бу дуць змян шац ца. 

Пе ра ка на ны, што дак лад ныя раз лі кі па 
вы ба ры ап ты маль ных ва ры ян таў пля цо-
вак для па лі го наў — спра ва на ву коў цаў і 
спе цы я ліс таў на ву ко ва-да след чых уста-
 ноў. Са мае га лоў нае — не за бы вац ца аб 
тым, што вы бар мес ца для лю бо га аб' ек-

та — гэ та аба вяз ко вы ўлік раз на стай ных 
фак та раў: пры род на-эка ла гіч ных, са цы-
яль на-эка на міч ных, дэ ма гра фіч ных і на ват 
геа па лі тыч ных.

У вы ра шэн ні праб ле мы ад хо даў па він-
ны знай сці мес ца і ін шыя кі рун кі. Як вя до-
ма, ма ты ва цыя заў сё ды бы ла і бу дзе важ-
ным срод кам лю бой спра вы. Ад нак ка лі 
па гля дзець на су час ныя цэ ны на дру гас ныя 
рэ сур сы, якія збі рае і здае на сель ніц тва на 
на рых тоў чыя пунк ты, ахоп лі вае не прос та 
здзіў лен не, а жах. Тут не трэ ба быць ма тэ-
ма ты кам, каб зра зу мець, што вы твор часць 
той са май па пе ры з драў ні ны абы хо дзіц ца 
ў сот ні ра зоў да ра жэй, чым з ма ку ла ту ры. 
І што не менш дзіў на, ма ку ла ту ру Бе ла русь
вы му ша на ім пар та ваць і губ ляць ужо да-
во дзіц ца ва лют ныя срод кі.

Глы бо ка пе ра ка на ны ў тым, што на спеў 
час па сту по ва ад маў ляц ца ад шэ ра гу та ва-
раў, якія ня суць не бяс пе ку на ва коль на му 
ася род дзю. Маё па ка лен не яшчэ па мя-
тае, ка лі асноў най та рай для ма ла ка былі
шкля ны по суд і па пя ро выя па ке ты. А што 
мы на зі ра ем сён ня? Вы твор цы да ду ма лі ся 
раз лі ваць у ПЭТ-бу тэль кі на ват не без ал-
ка голь нае пі ва. Што ўжо ка заць пра не-
 ка то рыя ві ды вад кіх ле каў. Час ужо пе-
ра хо дзіць ад слоў да спра вы. Тым больш 
сён ня ўжо ёсць ста ноў чыя пры кла ды, ка лі 
шэ раг кра ін (на ват у Аф ры цы) поў нас цю 
за ба ра ні лі ўжы ван не плас ты ка вых па ке-
таў, по су ду і ін шых не бяс печ ных та ва раў. 
Тут са праў ды «пра ма ру джан не смер ці па-
доб нае». Не ха це ла ся б, каб у ХХІ ста год дзі 
па лі го ны цвёр дых ка му наль ных ад хо даў 
ста лі ў адзін рад з ва ен ны мі па лі го на мі і 
стра ля лі ў бу ду чы ню.

Вя ча слаў СА СНОЎ СКІ, 
кан ды дат геа гра фіч ных на вук, 

да цэнт.

«Коль кі б ка ля ро вых кан тэй не раў 
для раз дзель на га збо ру смец ця 
не ста ві лі ка му наль ныя служ бы, 
змя ніць свя до масць лю дзей 
вель мі скла да на».
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