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Пачатак на 1-й стар.)

— На дум ку ву чо ных, пры бліз-

на 40 % упа коў кі слу жыць нам 

менш чым ме сяц. Адзін ме сяц вы-

ка ры стан ня — і мы атрым лі ва ем 

смец це, якое бу дзе жыць сот ні га-

доў, — ка жа На тал ля ГРЫН ЦЭ-

ВІЧ, ды рэк тар дзярж уста но вы 

«Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры-

яль ных рэ сур саў». — Па каз ваю-

чы лю дзям, як вы гля дае палігон, 

мы спа дзя ём ся, што яны больш 

не бу дуць бяз дум на ста віц ца да 

ўпа коў кі і зме няць свае спа жы вец-

кія звыч кі.

Ідэя не браць па ке ты на ка се 

мае сэнс, ве даю гэ та на ўлас ным 

во пы це. Ад маў ля ю ся ад іх ка то-

ры ме сяц, і ў кра мах, дзе з'яў ля-

ю ся больш-менш рэ гу ляр на, ужо 

не здзіў ля юц ца гэ та му і не ўга-

вор ва юць, паў та ра ю чы, што яны 

бяс плат ныя. А дня мі ка сір, пры-

гле дзеў шы ся да мя не і пра неш та 

па ду маў шы, за мест звык лай фра-

зы: «Ці па трэб ны вам па кет?» — 

спы та ла ўжо хут чэй сцвяр джаль-

на: «Вам па кет не па трэб ны?» Так 

што ня хай ма лю се неч кі, але крок 

на шля ху па мян шэн ня коль кас ці 

плас ты ку мы з ёй зра бі лі.

Тым не менш у Бе ла ру сі што-

ме сяц вы раб ля юць больш за 700 

тон ПЭТ-па ке таў, з якіх 200 тон — 

фа со вач ных і ні бы та бяс плат ных. 

Ці та кія яны бяс плат ныя і хто за 

іх пла ціць, нам рас ка за лі спе цыя-

ліс ты.

ШТО КУ ДЫ
На смец це пе рап ра цоў чым сар-

ці ро вач ным за вод зе прад пры ем-

ства «Спец ка му наў тат ранс», што 

ка ля па лі го на «Трас ця нец кі», пры-

сут ным вы да лі мас кі, каб асаб лі ва 

ўраж лі вым асо бам не ста ла дрэн-

на ад па ху, і пра вя лі не вя лі кі эк-

скурс у гіс то рыю ства рэн ня прад-

пры ем ства.

Па чаў ра бо ту за вод у 2016-м, 

та ды ж за ду ма лі ся над тым, каб 

па вя лі чыць коль касць дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў (ДМР), 

якія вы ма юц ца са смец ця, і змен-

шыць аб' ёмы не пры дат ных ні да 

ча го ад хо даў.

За год мін ча не «прэ зен ту юць» 

прад пры ем ству больш за міль ён 

тон цвёр дых ка му наль ных ад хо даў 

(ЦКА). Вы ма юць з гэ та га смец ця 

дру гас ныя рэ сур сы ўруч ную (не 

са мая зруч ная тэх на ло гія, але ін-

шай не іс нуе).

Смец ця во зы на ўез дзе на прад-

пры ем ства ўзваж ва юць. Пас ля 

раз груз кі так са ма ўзваж ва юць — 

так ра зу ме юць, коль кі смец ця 

пры бы ло на пе ра пра цоў ку. Да лей 

ад хо ды трап ля юць у пры ём нае 

ад дзя лен не, дзе вы свят ля ец ца, ці 

ёсць тут што ка рыс нае для пе ра-

пра цоў кі. Ад туль смец це па сту пае 

на лі ніі сар ці роў кі. Спа чат ку сар ці-

роў шчы кі ад бі ра юць шкля ную та-

ру, сло і кі, бу тэль кі, рэшт кі по су ду, 

тар нае шкло і смец це буй ных па-

ме раў. (Шлях апош ня га — на па-

лі гон, шкло ідзе ў кан тэй не ры для 

на ступ най пе ра пра цоў кі.) Ас тат няе 

трап ляе па лі ніі да лей — у вя лі кі 

ба ра бан, дзе ме ха ніч на ад сар ці-

роў ва юц ца і прэ су юц ца ар га ніч ныя 

ад хо ды.

— Ад ту лі на па ме рам 70 мм ап-

ты маль ная, каб ПЭТ-бу тэль ка ці 

шкло, што тра пі ла сю ды, не пра-

ва лі ла ся і не пай шло ў звы чай нае 

ар га ніч нае смец це, якое ад пра-

віц ца на сха ван не, — тлу ма чыць 

Аляк сей ТА РА РУК, на чаль нік 

вы твор час ці УП «Спец ка му н-

аўтат ранс».

На лі ніі сар ці роў кі кож ны ра бот-

нік ад бі рае дак лад ны від ка рыс-

на га смец ця, яко му мож на даць 

дру гое жыц цё. (Тое, што пе ра пра-

цоў цы не пад да ец ца, ад во зіц ца за 

ме жы сар ці роў кі і «едзе» на па лі-

гон.) З ад ной лі ніі па тру бе-мя ху ў 

сет ка вы кан тэй нер вы скок ва юць 

ПЭТ-бу тэль кі. Плас ты ка вая бу-

тэль ка з на крыў кай, перш чым 

быць спра са ва най і ад пра віц ца 

на пе ра пра цоў ку, пра кол ва ец ца. 

З дру гой лі ніі праз ад ту лі ны ў спе-

цы яль ныя за го ны мяк ка апус ка ец-

ца по лі эты ле на вае смец це. З трэ-

цяй гэ так жа плаў на вы ля та юць 

па пе ра і кар дон. Гэ тая сы ра ві на 

так са ма пас ля ад пра віц ца на пе-

ра пра цоў ку.

Спе цы яль ным вя ліз ным маг ні-

там — се па ра та рам пры цяг ва ец-

ца ме та ліч нае смец це: бля шан кі, 

упа коў кі з-пад ла ку для ва ла соў 

і ін шае, што так са ма бу дзе пе ра-

пра ца ва на.

ЗГУБ ЛЕ НЫЯ Ў СМЕЦ ЦІ
Праб ле ма, якая не па ко іць лю-

дзей і пра якую яны най час цей пы-

та юц ца: «Ча му з усіх трох кан тэй-

не раў для асоб на га збо ру смец ця 

ад хо ды за бі ра юц ца ад ным смец-

ця во зам, ці вар та ў та кім вы пад-

ку сарта ваць?». Вар та, упэў не ны 

спе цы я ліс ты, бо пас ля гэ тае смец-

це едзе на да сар ці роў ку і ад праў-

ля ец ца на пе ра пра цоў ку. На ват 

ПЭТ-бу тэль кі, якія склад ва юц ца ў 

кан тэй нер для плас ты ку, ма юць 

роз ны склад, і іх трэ ба пе ра бі раць, 

у тым лі ку на ват па ко ле ры.

— За бі ра ю чы ад хо ды ад ным 

транс пар там, мы мо жам пла ціць 

за вы ваз пэў ную су му, бо ка лі за 

кож ным ві дам дру гас ных рэ сур саў 

бу дзе пры яз джаць асоб ны транс-

парт, па слу га па да ра жэе ўтрая.

На ступ нае пы тан не, якое па сту-

пі ла ад ту рыс таў: «Ці мож на вяр-

нуць каш тоў ную рэч, якую не зна-

рок сам вы кі нуў у смец це?».

— Аў та ма біль не ез дзіць ха а-
тыч на, а хо дзіць па пэў ным марш-
ру це, та му мож на вы свет ліць, у 
якім смец ця во зе па еха лі ад хо ды 
з ва шай смет ні цы, — тлу ма чыць 
спе цы я ліст. — Ад ной чы мы, на-
прык лад, вяр ну лі кан спект дзяў-
чы не, якая вы свет лі ла, што смец-
ця воз пай шоў да нас на за вод. 

Нас па пя рэ дзі лі пра зда рэн не, і мы 

знай шлі-ад сар ці ра ва лі яго з агуль-

най ма сы па пе ры.

Пас ля цэ ха мы ад пра ві лі ся на 

не звы чай ны шпа цыр на палігон. 

Кар ці на тут амаль што апа ка ліп-

тыч ная. Гек та ры роз на ка ля ро ва га 

смец ця ў кар' е ры, бяс кон цыя ма-

шы ны, якія, зда ец ца, што хві лін на 

пад во зяць но выя ад хо ды, а над 

усім — без ліч кры ла тых жы ха роў 

па лі го на: ча ек, якія з кры ка мі лу-

на юць у па вет ры... Між во лі за дум-

ва еш ся, што ка лі не мя няць свя до-

масць, свет пе ра тво рыц ца ў та кую 

вось звал ку, жы ха ра мі якой мы ўсе 

ста нем і бу дзем сноў даць па ёй па 

ка ле на ў смец ці ў по шу ках ча гось ці 

па трэб на га.

ДАЙ ЦЕ ІМ ШАНЦ
Для кож на га ві ду ДМР іс ну юць 

па тра ба ван ні. За бру джа ная па пе-

ра, на жаль, не мо жа быць пе ра-

пра ца ва на і за кан чвае жыц цё на 

палігоне. Бу тэль кі, у якіх за ста ец-

ца ней кая вад касць, так са ма не 

тра пяць на пе ра пра цоў ку, бо гэ та 

па тра буе за над та вя лі кіх трат, заў-

ва жыў Аляк сей Та ра рук.

— Каб аб лег чыць нам пра цу, 

кла дзі це ў кан тэй не ры для асоб-

на га збо ру смец ця ха ця б тое, 

што аба зна ча на на іх, — за клі каў 

прад стаў нік Спец ка му наў тат ран-

су. — Бяс плат ныя па ке ты, якія 

вам да юць на ка се, на са мрэч не 

бяс плат ныя, а ўклю ча ны ў кошт 

та ва ру. Па ві нен прай сці час, каб 

вы твор цы ста лі ка рыс тац ца шмат-

ра зо вай та рай.

Па ке ты з-пад ма ла ка, перш 

чым вы кі нуць, мыць не трэ ба. 

А вось цэ ла фан лепш ад чыс ціць 

ад рэшт каў ежы. Па пе ру так са ма 

вар та вы кід ваць су хую і не за бру-

джа ную, каб даць ёй шанц.

— Мы па ча лі асоб на сар та ваць 

для пе ра пра цоў шчы каў бла кіт ныя 

ПЭТ-бу тэль кі, асоб на — тэт ра па-

кі. То на праз рыс тай ПЭТ-бу тэль-

кі, на прык лад, каш туе больш за 

800 руб лёў, — рас каз вае спе цы-

я ліст. — А на крыў кі ад плас ты ка-

вых бу тэ лек — уво гу ле каш тоў ная 

сы ра ві на. Ка лі збе ра це мех та ко га 

смец ця і за ве зя це на пе ра пра цоў-

чы за вод «Рэ пласт», што ў Ма гі лё-

ве, ва ша па езд ка аку піц ца вы ру ча-

ны мі за гэ тае смец це гра шы ма.

Са мае га лоў нае — пры ву чыць 

ся бе сар та ваць смец це і не кі даць, 

не за дум ва ю чы ся, у смет ні цу ўсё 

за пар. А яшчэ лепш — ста рац ца 

на бы ваць та ва ры ў та ры, пры дат-

най для пе ра пра цоў кі, шкле ці па-

пе ры, і пе ра да ваць дзе цям гэ тую 

звыч ку.

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

ЯК ЭК СКУР СІЯ 
ЗМЯНІЛА СВЕТАПОГЛЯД

«На дум ку ву чо ных, 
пры бліз на 40 % упа коў кі 
слу жыць нам менш 
чым ме сяц. Адзін ме сяц 
вы ка ры стан ня — і мы 
атрым лі ва ем смец це, 
якое бу дзе жыць сот ні га доў».

«Ад ной чы вяр ну лі 
кан спект дзяў чы не, 
якая вы свет лі ла, што 
смец ця воз пай шоў 
на за вод. Нас па пя рэ дзі лі 
пра зда рэн не, і мы знай шлі-
ад сар ці ра ва лі яго з агуль най 
ма сы па пе ры».


