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ДАІ 
ўвя ла 

плат ную па слу гу
Яна звя за на 
з рэ гіст ра цы яй 
транс пар ту

У Дзяр жаў та інс пек цыі Мін-

скай воб лас ці ўве дзе на 

ў дзе ян не плат ная па слу га 

для фі зіч ных і юры дыч ных 

асоб: «Пры ём да ку мен таў 

для ажыц цяў лен ня ад мі-

ніст ра цый ных пра цэ дур, 

звя за ных з рэ гіст ра цы яй 

транс парт ных срод каў, па 

па пя рэд нім за пі се».

Яна аказ ва ец ца на пад ста ве 
за яў кі асо бы (да лей — за каз чы-
ка) па па ня дзел ках у пе ры яд з 
8.30 да 18.00 у бу дын ку УДАІ УУС 
Мінск ага абл вы кан ка ма па ад ра-
се: г. Мінск, вул. Каль ва рый ская, 
27, каб. 101.

Так са ма за каз чык мо жа па кі-
нуць за яў ку з аў то рка па пят ні цу 
з 8.00 да 17.00 па тэ ле фо нах між-
ра ён на га ад дзе ла (МРА) ДАІ УУС 
Мінск ага абл вы кан ка ма (017-
2596170 і 017-3786298), у якой 
не аб ход на па ве да міць на ступ-
ныя звест кі: най мен не ар га ні за-
цыі (імя, імя па баць ку, проз ві шча 
фі зіч най асо бы), ад рас, коль касць 
транс парт ных срод каў, у да чы-
нен ні да якіх бу дуць вес ці ся рэ-
гіст ра цый ныя дзе ян ні.

У пры зна ча ны дзень за каз чы-
кам пра да стаў ля юц ца да ку мен ты, 
пра ду гле джа ныя па ста но вай Са-
ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь ад 17 лю та га 2012 г. № 156 
аль бо Ука зам Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь ад 26.04.2010 
№ 200, а так са ма ко пія да ку мен-
та, якая па цвяр джае ўня сен не 
апла ты па слу гі.

Апла та пра во дзіц ца на 
р/р BY79 BАРB363221591 001 000-
00000 у рэ гі я наль ную ды рэк цыю 
па г. Мін ску ААТ «Бе ла грап рам-
банк», BІСBАРBBY2Х, атры маль-
нік — УУС Мі набл вы кан ка ма, 
УНП — 600013515. Кошт па слу-
гі за адзін транс парт ны сро дак 
скла дае 10 руб лёў.

Звяр нуц ца па та кую па слу гу 
гра ма дзя не (юры дыч ныя асо бы) 
мо гуць так са ма ў рэ гіст ра цый на-
эк за ме на цый ныя пад раз дзя лен ні 
(РЭП) ДАІ Мін скай воб лас ці, на 
тэ ры то рыі аб слу гоў ван ня якіх яны 
за рэ гіст ра ва ны.

Аплат нае да ру чэн не, зроб ле-
нае з вы ка ры стан нем сіс тэ мы 
элект рон ных пла ця жоў, пра да-
стаў ля ец ца з ад зна кай бан ка аб 
іх вы ка нан ні. Пры гэ тым у ад зна-
цы бан ка па він ны ўтрым лі вац-
ца да та вы ка нан ня пла цеж на га 
да ру чэн ня, ары гі наль ны штамп 
бан ка і под піс ад каз на га вы ка наў-
цы (згод на з па тра ба ван ня мі п. 4 
арт. 251 гл. 27 Асаб лі вай част кі 
Пад атко ва га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь).

Да вед ка
За 2019 год між ра ён ным рэ гіст-

ра цый ным пад раз дзя лен нем ДАІ 
УУС Мінск ага абл вы кан ка ма за-
рэ гіст ра ва на 31 280 транс парт ных 
срод каў, зня та з улі ку — 68 154, 
уне се на змя нен няў у рэ гіст ра цый-
ныя да ку мен ты — 4992.

За на зва ны пе ры яд су пра-
цоў ні ка мі РЭП ДАІ вы яў ле на 
14 транс парт ных срод каў, якія 
зна хо дзі лі ся ў вы шу ку, два фак-
ты пад роб кі рэ гіст ра цый ных да-
ку мен таў, 133 ві даз мя нен ні ідэн-
ты фі ка цый на га ну ма ра, па якіх 
уста ноў ле ны фак ты пад роб кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па сло вах ды рэк та ра ДУ «Апе-

ра тар дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў» На тал лі ГРЫН ЦЭ ВІЧ, 
за час дзе ян ня да ку мен та ў кра і не 
ўда ло ся іс тот на па леп шыць сі ту а-
цыю са збо рам ад хо даў та ва раў 
і ўпа коў кі. Так, ка лі ў 2012 го дзе 
ўзро вень вы ка ры стан ня ад хо даў 
быў 10 %, то за 2019 год, ча ка-
ец ца, ён скла дзе 22,6 %. Аб' ёмы 
збо ру ад хо даў шкла па вя лі чы лі-
ся ў тры ра зы, на 35 % — па пе ры 
і кар до ну. Ста лі ак тыў на збі раць 
па лі ме ры, бы та вую тэх ні ку, шы ны, 
ад пра ца ва нае мас ла, элект рыч-
нае і элект рон нае аб ста ля ван не, 
ір туць змя шчаль ныя лям пы, ба-
та рэй кі. За кошт ча го гэ та ўда-
лося?

— Указ № 313 да зва ляе эка на-
міч на сты му ля ваць збор і на рых-
тоў ку дру гас ных ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў (ДМР), — рас каз вае Ана-
толь Ша гун. — Срод кі ад вы твор-
цаў і ім пар цё раў ідуць на раз віц цё 
сіс тэ мы збо ру ДМР: па ве лі чэн не 
коль кас ці на рых тоў чых пунк таў, 
кам пен са цыі збор шчы кам, за куп ку 
кан тэй не раў, тэх ні кі, аб ста ля ван ня 
для іх пад рых тоў кі і вы ка ры стан ня, 
ства рэн ня вы твор час цяў па сар-
та ван ні і пе ра пра цоў цы ад хо даў, 
у тым лі ку тых ві даў, якія ра ней 
не пе ра пра цоў ва лі ся.

Пы тан не абы хо джан ня з 

ад хо да мі та ва раў і ўпа коўкі 

зна хо дзіц ца на асаб лі вым 

кант ро лі Прэ зі дэн та Бе ла русі. 

Пад час на ра ды з кі раў ніц твам 

Са ве та Мі ніст раў 14 сту дзе ня 

Аляк сандр Лу ка шэн ка чар го-

вы раз аба зна чыў важ насць 

вы ра шэн ня праб лем у гэ тай 

сфе ры. «Нель га да пус ціць, 

каб нас на пат каў лёс кра ін-

сусе дак, ка лі лю дзі за ды ха-

юц ца ад коль кас ці зва лак, 

а гле ба на дзе ся ці год дзі 

атру ча на хі мі яй», — за явіў 

Прэ зі дэнт. Ён пад крэс ліў, 

што стан на ва коль на га ася-

род дзя — най важ ней шая 

за да ча, а зда роўе бе ла ру-

саў бяс цэн нае. Аляк сандр 

Лукашэн ка за ўва жыў, што 

гэ та не толь кі пы тан не эка ла-

гіч на га даб ра бы ту: «Раз ві тыя 

кра і ны, у якіх, як і ў нас, ня ма 

ба га тых за па саў пры род ных 

вы кап няў, на ву чы лі ся атрым-

лі ваць не аб ход ныя рэ сур сы 

фак тыч на са смец ця».

НО ВЫЯ ВЫ КЛІ КІ
З 1 лі пе ня 2020 го да на зме ну 

Ука зу № 313 прый дзе но вы да ку-
мент — Указ № 16 ад 17.01.2020 
«Аб удас ка на лен ні па рад ку абы хо-
джан ня з ад хо да мі та ва раў і ўпа-
коў кі». Што ён зме ніць?

— Тое, што бы ло за пі са на ў дзе-
ю чай рэ дак цыі, мае аб ме жа ва ны 
на пра мак у част цы эка на міч на га 
сты му ля ван ня збо ру і пе ра пра цоў кі 
ад хо даў. Яно за клю ча ла ся толь кі 
ў ра бо це з тра ды цый ны мі ДМР, — 
тлу ма чыць Ана толь Ша гун. — Збор 
па пе ры, шкла, плас ты ку, шын, 
быта вой тэх ні кі — гэта, без умоў на, 
важны сег мент, які зай мае 25—30 % 

ад уся го аб'ёму цвёр дых ка му-
наль ных ад хо даў (ЦКА). Але каб 
вы ка рыс тоў ваць іх на 90—100 %, 
як у мно гіх еў ра пей скіх кра і нах, 
толь кі пе ра пра цоў кай ДМР нель га 
аб ме жа вац ца.

У 2017 го дзе ўра дам бы ла пры-
ня та На цы я наль ная стра тэ гія абы-
хо джан ня 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 на пе ры яд да 2035 го да, 
якая ўліч вае як тра ды цый ныя, так і 
но выя на прам кі — энер ге тыч нае вы-
ка ры стан не і апра цоў ку ар га ніч най 
част кі ЦКА. Каб мець маг чы масць 
эка на міч на сты му ля ваць і гэ тыя 
кі рун кі, бы лі ўне се ны ад па вед ныя 
зме ны ў за ка на даў ства.

БЕЗ ПЛАС ТЫ КУ
За апош нія дзе ся ці год дзі плас-

тык за ха піў ры нак та ва раў і ўпа-
коў кі, а плас ты ка выя ад хо ды ста лі 
ад ны мі з га лоў ных за брудж валь-
ні каў на ва кол ля — як су шы, так 
і Су свет на га акі я ну. Каб змен-
шыць за брудж ван не плас ты кам, 
быў пры ня ты План ме ра пры ем-
стваў, на кі ра ва ных на па этап нае 

зні жэн не вы ка ры стан ня па лі мер-
най упа коў кі з яе за мя шчэн нем 
на эка ла гіч на бяс печ ную — на 
асно ве па пе ры, шкла, кар до ну і 
бія рас кла да на га плас ты ку. Ён быў 
за цвер джа ны па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў № 7 ад 13.01.2020.

— Усе ме ра пры ем ствы Пла на 
мож на ўмоў на раз дзя ліць на пяць 
бло каў, — рас каз вае на чаль нік 

упраў лен ня рэ гу ля ван ня абы-

хо джан ня з ад хо да мі Мінп ры-

ро ды Ва дзім ДЭ МКО. — Гэ та 
вы твор часць і вы ка ры стан не эка-
ла гіч на бяс печ най упа коў кі, у тым 
лі ку бія рас кла да най; на ву ко выя 
да сле да ван ні па вы зна чэн ні най-
больш перс пек тыў ных, эка ла гіч на 
і эка на міч на мэ та згод ных тэх на-
ло гій атры ман ня бяс печ най упа-
коў кі, якія да зва ля юць за ха ваць 
якас ныя ха рак та рыс ты кі і тэр мі-
ны пры дат нас ці пра дук цыі; тэх-
ніч нае рэ гу ля ван не, ска ра чэн не 
ім пар ту і вы твор час ці па лі мер най 
упа коўкі; удас ка на лен не сіс тэ мы 

абы хо джан ня з ад хо да мі, у тым лі-
ку ар га ні за цыя па асоб на га збо ру 
ДМР і ін фар ма цый на-асвет ніц кая 
ра бо та.

— Ужо сён ня ў буй ных 

аб'ек тах ганд лю пра ду гледж-

ва юц ца аль тэр на тыў ныя ва-

ры ян ты за мя шчэн ня ад на ра-

зо вай па лі мер най упа коў кі 

шмат ра зо вай і эка ла гіч най.

— З 1 сту дзе ня 2021 го да 

бу дзе за ба ро не на вы ка ры-

стан не і про даж ад на ра зо-

ва га плас ты ка ва га по су ду ва 

ўста но вах гра мад ска га хар-

ча вання. Спіс та кіх та ва раў 

ця пер рас пра цоў ва ец ца.

— У Бе ла ру сі ў най блі жэй-

шыя га ды пла ну ец ца ад мо-

віц ца ад вы ка ры стан ня па лі-

мер най та ры аб' ёмам больш 

за адзін літр для раз лі ву пі ва 

і сла ба ал ка голь ных пра дук-

таў. Так, у су сед няй Ра сіі з 

2017 го да ўжо дзей ні ча юць 

аб ме жа ван ні на про даж пі ва 

і ін ша га ал ка го лю ў ПЭТ-та ры 

аб' ёмам больш за 1,5 л.

РЭ ГІ Я НАЛЬ НЫ 
ПА ДЫ ХОД

Згод на з Пла нам, у кра і не 
мяр ку юць ства рыць аб' ек ты па 
сар та ван ні і вы ка ры стан ні ЦКА 
і па лі го ны для іх за ха ван ня. Так, 
пра ду гледж ва ец ца за вяр шыць 
пе ра ход ад ра ён ных сіс тэм кі-
ра ван ня ад хо да мі да рэ гі я наль-
на га ўзроў ню. Бу дуць ство ра ны 
30 цэнт раў, ку ды ста нуць зво зіць 
ка му наль ныя ад хо ды і сар та ваць 
іх для вы ман ня пры дат ных ДМР. 
Там жа па бу ду юць пля цоў кі для 
кам па ста ван ня і пад рых тоў кі ад-
хо даў для энер ге тыч на га вы ка-
ры стан ня, пе ра пра цоў кі буй на-
габа рыт ных і бу даў ні чых ад хо даў. 
Тое ж, што нель га пус ціць у гра-
ма дзян скі аба рот, бу дзе за хоў-
вац ца на па лі го нах, ство ра ных 
там жа.

— Па пя рэд нія пад лі кі па каз ва-
юць, што рэа лі за цыя гэ тай кан цэп-
цыі мо жа да 2030 го да па вы сіць 
уз ро вень вы ка ры стан ня ка му наль-
ных ад хо даў да 55—60 %, — ад-
зна чыў Ана толь Ша гун.

БУ ТЭЛЬ КА Ў ЗА ЛОГ
Не паз ней чым да 2022 го да ў 

на шай кра і не пла ну юць ука ра ніць 
дэ па зіт ную (за ло га вую) сіс тэ му 
аба ра чэн ня спа жы вец кай упа коў-
кі. Ад па вед ны пра ект ука за ця пер 

зна хо дзіц ца на раз гля дзе ў Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Дэ па зіт ная сіс тэ ма бу дзе рас-
паў сюдж вац ца на ўсё, у што сён ня 
раз лі ва юц ца на поі: ПЭТ-бу тэль кі, 
шкля ныя бу тэль кі і сло і кі, бля шан-
кі — за вы клю чэн нем ма лоч най та-
ры. Ас тат нія ві ды ўпа ко вак за ста-
нуц ца ў сіс тэ ме па асоб на га збо ру.

— Гэ та сіс тэ ма па доб ная да той, 
што бы ла ў Са вец кім Са ю зе, — 
кажа Ана толь Ша гун. — Куп ля ю чы 
на пой, ча ла век па кі дае ў кра ме 
за лог за бу тэль ку (ка ля 20 кап.). 
Здаў шы ўжо пус тую та ру ў гэ тай 
жа ці ін шай кра ме, ён вяр тае са бе 
за лог. Та кая сіс тэ ма да зво ліць як 
мі ні мум у два ра зы па вя лі чыць аб'-
ём най та ры ў рэс пуб лі цы, якая збі-
ра ец ца. Пла ну ец ца, што яна дасць 
не менш за 80 % зва ро ту.

НА ШТО 
ПА ВЫ ША ЮЦЬ ЗБОР?

Каб вы твор цы пе ра хо дзі лі на 
«зя лё ны» бок і ад маў ля лі ся ад вы-
ка ры стан ня плас ты ку ва ўпа коў-
цы, важ на не толь кі за ба ра няць, 
але і эка на міч на сты му ля ваць іх 
да вы ка ры стан ня аль тэр на тыў ных 
ма тэ ры я лаў, упэў не ны Ана толь 
Ша гун. Гэ та пра ду гледж ва юць і 
нор мы Ука за № 16.

Згод на з імі, каб не пла ціць 
збор, трэ ба па шы раць вы ка ры-
стан не ў вы твор час ці па лі мер най 
упа коў кі і вы ра баў з пласт мас 
плас ты ка вых ад хо даў. На сён ня 
іх до ля па він на скла даць не менш 
за 30 % ад хо даў, з 2021 го да — 
да 35 %, з 2023 го да — 40 %.

— Яшчэ ад на мэ та Ука за, якая 
атры мае сваё раз віц цё ўжо ў да ку-
мен тах ура да, — зра біць так, каб 
біз нес больш ак тыў на пе ра хо дзіў 
ад прын цы пу «за пла ціў і за быў» да 
ства рэн ня ўлас ных ка а пе ра цый-
ных сіс тэм збо ру ад хо даў упа коў кі, 
без вы пла ты кам пен са цыі, — га-
во рыць спе цы я ліст. — Дзя ку ю чы 
гэ та му мож на па вя лі чыць аб' ёмы 
збо ру плас ты ку, дроб най бы та вой 
тэх ні кі і інш.

Пра сты му ля ваць гэ тыя зме-
ны пры зва на і змя нен не па ме раў 
пла ты за ка ры стан не плас ты ка вай 
упа коў кай, пра ду гле джа нае па ста-
но вай Саў мі на № 24 ад 16.01.2020. 
Пла та бу дзе па вы шац ца па этап на: 
са 180 да 270 руб лёў з 1 кра са-
ві ка 2020 го да і да 360 руб лёў з 
1 сту дзе ня 2021 го да. У сваю чар гу 
пла ну ец ца на па ло ву (да 90 руб-
лёў з 01.04.2020) зні зіць пла ту за 
вы ка ры стан не бія рас кла да най 
упа коў кі, вы раб ле най з рас лін най 
сы ра ві ны.

Пры гэ тым, па сло вах Ана то ля 
Ша гу на, ча ка ец ца, што па вы шэн-
не пла ты ў два ра зы не пры вя дзе 
да іс тот на га па ве лі чэн ня кош ту 
та ва раў. Так, сён ня збор за ад ну 
ПЭТ-бу тэль ку, якая ва жыць ка ля 
40 г, скла дае 0,7 ка пе ек у ца не 
та ва ру. Пры па ве лі чэн ні збо ру да 
360 рублёў. яна ста не ад па вед на 
1,4 к. Што ж ка заць пра по лі эты-
ле на выя па ке ты!

* * *
Каб ме ры па ўдас ка на лен ні 

сіс тэ мы збо ру ад хо даў і пра ду хі-
лен ні іх утва рэн ня бы лі эфек тыў-
ныя, мно гае за ле жыць ад на шых 
з ва мі прос тых дзе ян няў: аб мі наць 
смец цеп ра вод і вы кі даць плас-
тык і змя ша ныя ад хо ды асоб на; 
не ле на вац ца да нес ці ба та рэй кі ці 
лю мі нес цэнт ныя лям пы да спе цы-
яль ных кан тэй не раў, ка рыс тац ца ў 
кра ме не плас ты ка вы мі па ке та мі, 
а па пя ро вым ці па лат ня ным мя-
шоч кам.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Ці пры ба вяць 
ад хо ды рас хо даў?

Ка лі знік нуць смец цеп ра во ды?
Пы тан не з за вар ван нем смец цеп ра во даў пла ну ец ца вы ра-

шыць у най блі жэй шыя год-два, рас ка заў на мес нік мі ніст ра жыл-

лё ва-ка му наль най гас па дар кі Ві таль Смір ноў. Ён пад крэс ліў, 

што гэ та ра бо та вя дзец ца па ста ян на. Пры гэ тым уліч ва ец ца 

мер ка ван не жы ха роў, а так са ма маг чы масць бу даў ніц тва кан-

тэй нер ных пля цо вак.

Не каль кі га доў та му ўсе смец цеп ра во ды за ва ры лі ў Грод не, 

а ў Го ме лі гэ та ра бо та бы ла за вер ша на больш за 10 га доў та му. 

Вя дзец ца яна і ў кож ным буй ным на се ле ным пунк це.

Ку ды зда ваць адзен не
Па куль ста рое адзе нне ў Бе ла ру сі амаль не пе ра пра цоў ва юць. 

У кра і нах жа Еў ро пы з яе вы раб ля юць на паў няль ні кі для мэб лі 

і аў та ма біляў ці спаль ва юць на цэ мент ных ці смец цес паль валь-

ных за во дах. Апош ні спо саб пла ну ец ца раз ві ваць і ў нас. Але 

10—15 % ад аб' ёму адзен ня мож на вы ра та ваць — пе ра даць тым, 

хто ў ім мае па трэ бу, на прык лад, праз кан тэй не ры Чыр во на га 

Кры жа, уста ноў ле ныя ў Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях, а так-

са ма ў Мін ску.


