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КАРЦІНКІ З ГЛЫБІНКІ

ВЯРТАЮЧЫСЯ ДА НАДРУКАВАНАГА

ТЭХНАЛОГІІ
ПЕРАПРАЦОЎКІ
НАПОЎНІЦУ
Пагадненне аб замкнутым цыкле
абыходжання з адходамі ў Салігорску
было падпісана паміж мясцовай
уладай і нямецкім вытворцам
У мінулым нумары мы падрабязна расказалі аб тым,
як у Беларусі абыходзяцца з адходамі і як на гэтым
можна зарабіць. Пасля яго выхаду стала вядома,
што ў справе другаснага ўцягвання ў гаспадарчы
абарот Салігорск пайшоў яшчэ далей і заключыў
пагадненне з REMONDІS аб стварэнні замкнутага цыкла
абыходжання з адходамі.
Дзякуючы дамове, прадугледжанна стварэнне сумеснага беларуска-нямецкага прадпрыемства, якое арганізуе поўны цыкл абыходжання з адходамі ў горадзе
шахцёраў, а таксама на тэрыторыі яго раёна. Такім чынам
гэта будзе прыносіць карысць больш чым 120 тысячам
чалавек. Разам з аптымізацыяй лагістыкі і абнаўленнем
кантэйнернага парка і транспартных сродкаў, вялікая
ўвага будзе ўдзелена мадэрнізацыі існуючай сартавальнай устаноўкі, а таксама запуску абсталявання па перапрацоўцы буйнагабарытных, раслінных (зялёных) і
будаўнічых (мінеральных) адходаў.

Як вырашыць
«смеццевую праблему»
У кастрычніку спецыялісты Чэрвеньскага раённага цэнтра
гігіены і эпідэміялогіі правялі маніторынг 205 тэрыторый
арганізацый і населеных пунктаў і выявілі парушэнні
на 60 з іх. У 19 выпадках назіралі захламленасць, у 28 —
утрыманне кантэйнерных пляцовак для збору цвёрдых
камунальных адходаў не ў адпаведнасці з санітарнаэпідэміялагічным заканадаўствам, у 16 — іншае. У адрас
суб'ектаў гаспадарання накіравалі 32 рэкамендацыі
аб ліквідацыі парушэнняў, былі накладзены 5 штрафаў.
Аб гэтым «Раённаму весніку» паведаміла Наталля
Свядыш, галоўны дзяржаўны ўрач Чэрвеньскага раёна.
Больш за ўсё нараканняў спецыялістаў санітарнай службы выклікае ўтрыманне кантэйнерных пляцовак, якія стаяць на балансе Чэрвеньскай ЖКГ. Напярэдадні Бацькоўскай суботы мясцовыя жыхары актыўна прыбіралі месцы
пахаванняў на могілках, што прывяло да нагрувашчання
рытуальных прылад, а таксама апалай лістоты і галінак,
бытавога смецця на пляцоўках часовага захоўвання на
тэрыторыі могілак ва ўсіх сельсаветах і ў райцэнтры.
— Другая праблема — несанкцыянаваныя звалкі, у тым
ліку і на сельскагаспадарчых землях. Кіраўнікі такіх гаспадарак, як ААТ «Запольскае», ААТ «10 з'езд Саветаў», філіял
СГК «Велікаполле» КУП «Мінсктранс», КСУП «Ганута-агра»
і іншыя не прымаюць адпаведных мер па іх ліквідацыі, —
кажа галоўны санітарны ўрач раёна.
Наталля Свядыш нагадвае, што за выкід смецця ў неналежным месцы пагражае адміністрацыйная адказнасць:
згодна з артыкулам 15.63 КаАП Беларусі, парушэнне заканадаўства аб абыходжанні з адходамі цягне за сабой
папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры ад 5
да 50 базавых велічынь на фізічную асобу.
Праблема несанкцыянаваных сметнікаў у раёне існуе
даўно, адзначае спецыяліст, і адной з прычын, на яе дум-
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ку, з'яўляецца недасканалая сістэма збору ад насельніцтва
цвёрдых камунальных адходаў камунальнай службай раёна. У многіх маланаселеных вёсках адсутнічаюць пляцоўкі
і кантэйнеры для збору смецця, што і вымушае жыхароў
вывозіць яго ў месцы, для гэтага не прызначаныя.
Замест таго каб памнажаць лік несанкцыянаваных звалак, трэба знайсці спосаб вырашыць праблему. Напрыклад, заключыць дагавор са спецыялізаванай арганізацыяй
на вываз смецця, самастойна прывозіць яго на палігоны
цвёрдых камунальных адходаў або кампаставаць на ўласных участках арганічныя адходы, якія ў далейшым могуць
выкарыстоўвацца ў якасці ўгнаенняў для падкормкі глебы.
Частка бытавых адходаў (напрыклад, папера, кардон, поліэтылен, пластмаса, шкло, металалом) — гэта другасныя
матэрыяльныя рэсурсы. Пры асобным зборы іх можна
здаць у прыёмныя пункты.
— Усе гэтыя спосабы збору і ўтылізацыі смецця даўно
знайшлі выкарыстанне і эканамічнае абгрунтаванне ў многіх краінах свету. Кожны з нас нясе адказнасць за ахову
прыроды і экалагічную бяспеку нашай краіны. Давайце
разам пачнём барацьбу за чысціню нашай малой радзімы! — заклікае санітарны ўрач.

ЦІКАВЫ ВОПЫТ

Капрызныя прынцэсы, вясёлыя
акцёры і поліэтыленавыя шэдэўры

 Наша даведка
Кампанія REMONDІS з'яўляецца вядучым міжнародным пастаўшчыком паслуг у сферы перапрацоўкі адходаў, водазабеспячэння і абслугоўвання камунальнай гаспадаркі.
Вольга АНУФРЫЕВА.

РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдадзена
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.
Заснавальнiкi: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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Як нестандартна выкарыстаць другасныя рэсурсы, ведаюць на Гомельшчыне —
напрыклад, у якасці дэкарацый і матэрыялаў для сцэнічных касцюмаў
Па ініцыятыве Хойніцкага ТЦСАН
у мясцовым Доме культуры
прайшоў VІ рэгіянальны фестываль
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва
«Чароўны свет фантазіі» з удзелам
маладых інвалідаў, паведамляе
газета «Хойніцкія навіны».
Гэтым разам канкурсантам прапанавалі прыдумаць дэкарацыі і касцюмы з поліэтылену для свайго выступлення. Кожная каманда пастаралася
на славу. У спіс удзельнікаў увайшлі
восем раёнаў: Калінкавіцкі, Лельчыцкі, Лоеўскі, Нараўлянскі, Петрыкаўскі,
Рэчыцкі, Мазырскі і Хойніцкі.
Асноў ная тэ ма фес ты ва лю —
«У гасцях у казкі». Моладзь дэманстравала фрагменты пастановак па
матывах казак «Лятучы карабель»,
«Курачка Раба», басні «Страказа і мураш» і яшчэ некалькіх добра знаёмых
мультфільмаў і дзіцячых песень.
Са мым хва лю ю чым мо ман там
свята стала цырымонія ўзнагароджання. Усе каманды атрымалі заслужаныя Падзякі ад арганізатараў
за ўдзел. У намінацыі «Тэатральнае
мастацтва» трэцяе месца заняў Петрыкаўскі ТЦСАН, другое — Хойніцкі,
а пераможцамі сталі акцёры з Рэчыцкага ТЦСАН, якія цудоўна выступілі з
урыўкам «Капрызная прынцэса».
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Адпаведны кантракт падпісалі старшыня Салігорскага райвыканкама Алег Паскробка і кіраўнік кампаніі
REMONDІS Іnternatіonal GmbH Хенрык Фанэгут.
— Працуючы з REMONDІS, Салігорск атрымае адну з
самых сучасных сістэм кіравання адходамі ва Усходняй
Еўропе, паколькі наш будучы партнёр валодае самымі
перадавымі распрацоўкамі ў гэтай галіне, — прыводзіць
словы кіраўніка Салігорскага раёна Алега Паскробкі
прэс-служба кампаніі.
Генеральны дырэктар REMONDІS Belarus Эрвін Куртбедзінаў упэўнены, што гэтае пагадненне будзе карысна
жыхарам горада і цалкам навакольнаму асяроддзю:
— Мы ўпэўнены, што разам з мясцовымі ўладамі Салігорска створым самую сучасную сістэму абыходжання
з адходамі.
Цяпер у горадзе шахцёраў працуюць над новай канцэпцыяй стварэння замкнутага цыкла абыходжання з
адходамі. Мэтай стварэння сумеснага прадпрыемства ў
гэтым кантэксце з'яўляецца збор другасных матэрыяльных рэсурсаў, а таксама істотнае павелічэнне аб'емаў іх
перапрацоўкі ў Салігорску. Такім чынам, аб'ем адходаў,
які будзе хавацца на палігоне, значна паменшыцца. Таксама паралельна абмяркоўвалася пытанне стварэння
ў найбліжэйшыя гады ў межах дзяржаўна-прыватнага
партнёрства сучаснага рэгіянальнага палігона, паведамілі ў кампаніі.

У намінацыі «Эстэтычнае афармленне касцюмаў і дэкарацый» на
трэцім месцы апынуліся майстры
Лельчыцкага ТЦСАН, другое занялі
прадстаўнікі Лоеўскага цэнтра, а перамогу святкавалі хайнічане. Іх неверагодная дэкарацыя для пастаноўкі
«Беласнежка і сем гномаў» заслужана
атрымала прыхільнасць журы і захапленне гледачоў.

За перамогу ў намінацыі «Тэатральнае майстэрства і ўменне працаваць у вобразе» ўзнагародзілі маладых артыстаў Мазырскага ТЦСАН.
Прыз жа сімпатый гледачоў атрымала
каманда з Калінкавіч.
У фі на ле свя та ўсе яго ўдзельні кі пра спя ва лі ра зам гімн фес тыва лю з абя цан нем су стрэц ца тут
на ле та.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
«Выдавецкі дом «Звязда»

Грамадскi савет: ПАПКОЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай
палітыцы і мясцовым самакіраванні; ЦУПРЫК Л. А., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; ПАПКО В. М., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах; БЕЛЯКОЎ А. Э., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі,
навуцы, культуры і сацыяльным развіцці; ПАНАСЮК В. В., старшыня
Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў; ДРЫЛЁНАК Т. Л., старшыня
Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М. Л., старшыня
Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.
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