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ВЯР ТА Ю ЧЫ СЯ ДА НА ДРУ КА ВА НА ГА

ТЭХ НА ЛО ГІІ 
ПЕ РА ПРА ЦОЎ КІ 

НА ПОЎ НІ ЦУ
Па гад нен не аб замкнутым цык ле 

абы хо джан ня з ад хо да мі ў Са лі гор ску 
бы ло пад пі са на па між мяс цо вай 
ула дай і ня мец кім вы твор цам

У мі ну лым ну ма ры мы пад ра бяз на рас ка за лі аб тым, 
як у Бе ла ру сі абы хо дзяц ца з ад хо да мі і як на гэ тым 
мож на за ра біць. Пас ля яго вы ха ду ста ла вя до ма, 
што ў спра ве дру гас на га ўцяг ван ня ў гас па дар чы 
аба рот Са лі горск пай шоў яшчэ да лей і за клю чыў 
па гад нен не з REMONDІS аб ства рэн ні за мкну та га цык ла 
абы хо джан ня з ад хо да мі.

Дзя ку ю чы да мо ве, пра ду гле джан на ства рэн не су мес-
на га бе ла рус ка-ня мец ка га прад пры ем ства, якое ар га-
ні зуе поў ны цыкл абы хо джан ня з ад хо да мі ў го ра дзе 
шах цё раў, а так са ма на тэ ры то рыі яго ра ё на. Та кім чы нам 
гэ та бу дзе пры но сіць ка рысць больш чым 120 ты ся чам 
ча ла век. Ра зам з ап ты мі за цы яй ла гіс ты кі і аб наў лен нем 
кан тэй нер на га пар ка і транс парт ных срод каў, вя лі кая 
ўва га бу дзе ўдзе ле на ма дэр ні за цыі іс ну ю чай сар та валь-
най уста ноў кі, а так са ма за пус ку аб ста ля ван ня па пе-
ра пра цоў цы буй на га ба рыт ных, рас лін ных (зя лё ных) і 
бу даў ні чых (мі не раль ных) ад хо даў.

Ад па вед ны кант ракт пад пі са лі стар шы ня Са лі гор-
ска га рай вы кан ка ма Алег Па скроб ка і кі раў нік кам па ніі 
REMONDІS Іnternatіonal GmbH Хен рык Фа нэ гут.

— Пра цу ю чы з REMONDІS, Са лі горск атры мае ад ну з 
са мых су час ных сіс тэм кі ра ван ня ад хо да мі ва Ус ход няй 
Еў ро пе, па коль кі наш бу ду чы парт нёр ва ло дае са мы мі 
пе ра да вы мі рас пра цоў ка мі ў гэ тай га лі не, — пры во дзіць 
сло вы кі раў ні ка Са лі гор ска га ра ё на Але га Па скроб кі 
прэс-служ ба кам па ніі.

Ге не раль ны ды рэк тар REMONDІS Belarus Эр він Курт-
бе дзі наў упэў не ны, што гэ тае па гад нен не бу дзе ка рыс на 
жы ха рам го ра да і цал кам на ва коль на му ася род дзю:

— Мы ўпэў не ны, што ра зам з мяс цо вы мі ўла да мі Са-
лі гор ска ство рым са мую су час ную сіс тэ му абы хо джан ня 
з ад хо да мі.

Ця пер у го ра дзе шах цё раў пра цу юць над но вай кан-
цэп цы яй ства рэн ня за мкну та га цык ла абы хо джан ня з 
ад хо да мі. Мэ тай ства рэн ня су мес на га прад пры ем ства ў 
гэ тым кан тэкс це з'яў ля ец ца збор дру гас ных ма тэ ры яль-
ных рэ сур саў, а так са ма іс тот нае па ве лі чэн не аб' емаў іх 
пе ра пра цоў кі ў Са лі гор ску. Та кім чы нам, аб' ем ад хо даў, 
які бу дзе ха вац ца на па лі го не, знач на па мен шыц ца. Так-
са ма па ра лель на аб мяр коў ва ла ся пы тан не ства рэн ня 
ў най блі жэй шыя га ды ў ме жах дзяр жаў на-пры ват на га 
парт нёр ства су час на га рэ гі я наль на га па лі го на, па ве да-
мі лі ў кам па ніі.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

У каст рыч ні ку спе цы я ліс ты Чэр вень ска га ра ён на га цэнт ра 
гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі пра вя лі ма ні то рынг 205 тэ ры то рый 
ар га ні за цый і на се ле ных пунк таў і вы яві лі па ру шэн ні 
на 60 з іх. У 19 вы пад ках на зі ра лі за хлам ле насць, у 28 — 
утры ман не кан тэй нер ных пля цо вак для збо ру цвёр дых 
ка му наль ных ад хо даў не ў ад па вед нас ці з са ні тар на-
эпі дэ мі я ла гіч ным за ка на даў ствам, у 16 — ін шае. У ад рас 
суб' ек таў гас па да ран ня на кі ра ва лі 32 рэ ка мен да цыі 
аб лік ві да цыі па ру шэн няў, бы лі на кла дзе ны 5 штра фаў. 
Аб гэ тым «Ра ён на му вес ні ку» па ве да мі ла На тал ля 
Свя дыш, га лоў ны дзяр жаў ны ўрач Чэр вень ска га ра ё на.

Больш за ўсё на ра кан няў спе цы я ліс таў са ні тар най служ-
бы вы клі кае ўтры ман не кан тэй нер ных пля цо вак, якія ста-
яць на ба лан се Чэр вень скай ЖКГ. На пя рэ дад ні Баць коў-
скай су бо ты мяс цо выя жы ха ры ак тыў на пры бі ра лі мес цы 
па ха ван няў на мо гіл ках, што пры вя ло да на гру ва шчан ня 
ры ту аль ных пры лад, а так са ма апа лай ліс то ты і га лі нак, 
бы та во га смец ця на пля цоў ках ча со ва га за хоў ван ня на 
тэ ры то рыі мо гі лак ва ўсіх сель са ве тах і ў рай цэнт ры.

— Дру гая праб ле ма — не санк цы я на ва ныя звал кі, у тым 
лі ку і на сель ска гас па дар чых зем лях. Кі раў ні кі та кіх гас па-
да рак, як ААТ «За поль скае», ААТ «10 з'езд Са ве таў», фі лі ял 
СГК «Ве лі ка пол ле» КУП «Мінск транс», КСУП «Га ну та-аг ра» 
і ін шыя не пры ма юць ад па вед ных мер па іх лік ві да цыі, — 
ка жа га лоў ны са ні тар ны ўрач ра ё на.

На тал ля Свя дыш на гад вае, што за вы кід смец ця ў не на-
леж ным мес цы па гра жае ад мі ніст ра цый ная ад каз насць: 
згод на з ар ты ку лам 15.63 Ка АП Бе ла ру сі, па ру шэн не за-
ка на даў ства аб абы хо джан ні з ад хо да мі цяг не за са бой 
па пя рэ джан не або на кла дан не штра фу ў па ме ры ад 5 
да 50 ба за вых ве лі чынь на фі зіч ную асо бу.

Праб ле ма не санк цы я на ва ных смет ні каў у ра ё не іс нуе 
даў но, ад зна чае спе цы я ліст, і ад ной з пры чын, на яе дум-

ку, з'яў ля ец ца не дас ка на лая сіс тэ ма збо ру ад на сель ніц тва 
цвёр дых ка му наль ных ад хо даў ка му наль най служ бай ра ё-
на. У мно гіх ма ла на се ле ных вёс ках ад сут ні ча юць пля цоў кі 
і кан тэй не ры для збо ру смец ця, што і вы му шае жы ха роў 
вы во зіць яго ў мес цы, для гэ та га не пры зна ча ныя.

За мест та го каб па мна жаць лік не санк цы я на ва ных зва-
лак, трэ ба знай сці спо саб вы ра шыць праб ле му. На прык-
лад, за клю чыць да га вор са спе цы я лі за ва най ар га ні за цы яй 
на вы ваз смец ця, са ма стой на пры во зіць яго на па лі го ны 
цвёр дых ка му наль ных ад хо даў або кам па ста ваць на ўлас-
ных участ ках ар га ніч ныя ад хо ды, якія ў да лей шым мо гуць 
вы ка рыс тоў вац ца ў якас ці ўгна ен няў для пад корм кі гле бы. 
Част ка бы та вых ад хо даў (на прык лад, па пе ра, кар дон, по-
лі эты лен, пласт ма са, шкло, ме та ла лом) — гэ та дру гас ныя 
ма тэ ры яль ныя рэ сур сы. Пры асоб ным збо ры іх мож на 
здаць у пры ём ныя пунк ты.

— Усе гэ тыя спо са бы збо ру і ўты лі за цыі смец ця даў но 
знай шлі вы ка ры стан не і эка на міч нае аб грун та ван не ў мно-
гіх кра і нах све ту. Кож ны з нас ня се ад каз насць за ахо ву 
пры ро ды і эка ла гіч ную бяс пе ку на шай кра і ны. Да вай це 
ра зам пач нём ба раць бу за чыс ці ню на шай ма лой ра дзі-
мы! — за клі кае са ні тар ны ўрач.

Па іні цы я ты ве Хой ніц ка га ТЦСАН 
у мяс цо вым До ме куль ту ры 
прай шоў VІ рэ гі я наль ны фес ты валь 
дэкаратыўна-пры клад но га мас тац тва 
«Ча роў ны свет фан та зіі» з удзе лам 
ма ла дых ін ва лі даў, па ве дам ляе 
га зе та «Хой ніц кія на ві ны».

Гэ тым ра зам кан кур сан там пра па-
на ва лі пры ду маць дэ ка ра цыі і кас цю-
мы з по лі эты ле ну для свай го вы ступ-
лен ня. Кож ная ка ман да па ста ра ла ся 
на сла ву. У спіс удзель ні каў увай шлі 
во сем ра ё наў: Ка лін ка віц кі, Лель чыц-
кі, Ло еў скі, На раў лян скі, Пет ры каў скі, 
Рэ чыц кі, Ма зыр скі і Хой ніц кі.

Асноў ная тэ ма фес ты ва лю — 
«У гас цях у каз кі». Мо ладзь дэ ман-
стра ва ла фраг мен ты па ста но вак па 
ма ты вах ка зак «Ля ту чы ка ра бель», 
«Ку рач ка Ра ба», бас ні «Стра ка за і му-
раш» і яшчэ не каль кіх доб ра зна ё мых 
мульт філь маў і дзі ця чых пе сень.

Са мым хва лю ю чым мо ман там 
свя та ста ла цы ры мо нія ўзна га ро-
джан ня. Усе ка ман ды атры ма лі за-
слу жа ныя Па дзя кі ад ар га ні за та раў 
за ўдзел. У на мі на цыі «Тэ ат раль нае 
мас тац тва» трэ цяе мес ца за няў Пет-
ры каў скі ТЦСАН, дру гое — Хой ніц кі, 
а пе ра мож цамі ста лі ак цё ры з Рэ чыц-
ка га ТЦСАН, якія цу доў на вы сту пі лі з 
урыў кам «Кап рыз ная прын цэ са».

У на мі на цыі «Эс тэ тыч нае афарм-
лен не кас цю маў і дэ ка ра цый» на 
трэ цім мес цы апы ну лі ся май стры 
Лель чыц ка га ТЦСАН, дру гое за ня лі 
прад стаў ні кі Ло еў ска га цэнт ра, а пе-
ра мо гу свят ка ва лі хай ні ча не. Іх не ве-
ра год ная дэ ка ра цыя для па ста ноў кі 
«Бе ла снеж ка і сем гно маў» за слу жа на 
атры ма ла пры хіль насць жу ры і за-
хап лен не гле да чоў.

За пе ра мо гу ў на мі на цыі «Тэ ат-
раль нае май стэр ства і ўмен не пра-
ца ваць у воб ра зе» ўзна га ро дзі лі ма-
ла дых ар тыс таў Ма зыр ска га ТЦСАН. 
Прыз жа сім па тый гле да чоў атры ма ла 
ка ман да з Ка лін ка віч.

У фі на ле свя та ўсе яго ўдзель-
ні кі пра спя ва лі ра зам гімн фес ты-
ва лю з абя цан нем су стрэц ца тут 
на ле та.

 На ша да вед ка
Кам па нія REMONDІS з'яў ля ец ца вя ду чым між-

на род ным па стаў шчы ком па слуг у сфе ры пе ра-
пра цоў кі ад хо даў, во да за бес пя чэн ня і аб слу гоў-
ван ня ка му наль най гас па дар кі.

Як вы ра шыць Як вы ра шыць 
«смец це вую праб ле му»«смец це вую праб ле му»
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ЦІ КА ВЫ ВО ПЫТ

Кап рыз ныя прын цэ сы, вя сё лыя 
ак цё ры і по лі эты ле на выя шэ дэў ры
Як не стан дарт на вы ка рыс таць дру гас ныя рэ сур сы, ве да юць на Го мель шчы не — 
на прык лад, у якас ці дэ ка ра цый і ма тэ ры я лаў для сцэ ніч ных кас цю маў


