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Най маль ні кі 
пра па ну юць
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 
Мяс ні ко віч здзейс ніў ра бо чы ві зіт 
на Гро дзен шчы ну.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба 
верх няй па ла ты пар ла мен та, ён на-
ве даў ААТ «Грод на Азот», дзе пры-
няў удзел у па ся джэн ні Гро дзен ска га 
аб лас но га са ю за най маль ні каў.

Як пра ін фар ма ваў член Са ве та 
Рэс пуб лі кі, стар шы ня Гро дзен ска га 
аб лас но га са ю за най маль ні каў 
Ана толь Гры шук, са юз мае на мер 
вый сці з іні цы я ты вай змен у за ка на-
даў ства ў сфе ры ар га ні за цыі за ку-
пак і пад рых тоў кі кад раў. «Па вы ні-
ках па ся джэн ня бу дуць пад рых та-
ва ны пра па но вы ад най маль ні каў 
Гро дзен шчы ны па зме нах у за ка-
на даў ства, якія да зво ляць па вы-
сіць эфек тыў насць ра бо ты асоб на 
ўзя тых прад пры ем стваў і ў цэ лым 
ста ноў ча ада б'юц ца на раз віц ці эка-
но мі кі», — ад зна чыў ён і пад крэс ліў, 
што га вор ка ідзе пра ар га ні за цыю 
за ку пак, пра вя дзен не тэн да раў.

Акра мя та го, Мі ха іл Мяс ні ко віч 
на ве даў аг ра ту рыс тыч ны комп лекс 
«Га ра дзен скі ма ён так «Ка роб чы-
цы», дзе пры няў удзел у за клад цы 
алеі.

У пад трым ку 
гла баль ных 
мэт
У Мін ску з'я ві ла ся ра бі на вая алея 
«17 Мэт устой лі ва га раз віц ця».

17 са джан цаў пры жы ва юц ца 
на пля цоў цы ка ля пе ра ся чэн ня 
пра спек та Не за леж нас ці і ву лі цы 
Тал бу хі на. У за клад цы но вай алеі 
пры ня ла ўдзел ві цэ-спі кер Са ве та 
Рэс пуб лі кі, На цы я наль ны ка ар ды-
на тар па да сяг нен ні МУР Мар' я на 
Шчот кі на.

У ак цыі так са ма пры ня лі ўдзел 
Па ста ян ны ка ар ды на тар ААН у Бе-
ла ру сі Іа а на Ка за на-Віш ня вец кі, кі-
раў ні кі і ра бот ні кі бе ла рус кіх прад-
пры ем стваў і ар га ні за цый. Та кім 
чы нам яны пад крэс лі лі не толь кі па-
зі цыю сва іх кам па ній, якія на пра ця-
гу доў га га ча су рэа лі зу юць пра ек ты 
кар па ра тыў най устой лі вас ці і са цы-
яль най ад каз нас ці, але і аса біс тую 
за ці каў ле насць у да сяг нен ні Мэт 
устой лі ва га раз віц ця і за ха ван ня 
рэ сур саў Зям лі для на шчад каў.

Дзе ля 
ўстой лі ва га 
раз віц ця
У па чат ку на ступ на га тыд ня — 
29—30 кра са ві ка — у Мін ску 
ад бу дзец ца па ся джэн не Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня пры Са ве це 
Рэс пуб лі кі з удзе лам прад стаў ні коў 
Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль ных 
улад Са ве та Еў ро пы.

Дэ ле га цыю Кан грэ са ўзна ча ліць 
яго стар шы ня Ан дэрс Кна пэ.

Тэ май па ся джэн ня ста не «Удас-
ка на лен не за ка на даў ства Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь, якое рэ гу люе пы тан ні 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, дзе ля 
ўстой лі ва га раз віц ця тэ ры то рый». 
Удзель ні кі ме ра пры ем ства раз гля-
дзяць пра ва выя асно вы мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня ў Бе ла ру сі і за яе ме-
жа мі. Так са ма бу дуць аб мяр коў-
вац ца ак ту аль ныя пы тан ні раз віц ця 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня і ўдас ка-
на лен ня дзей нас ці аса цы я цый мяс-
цо вых Са ве таў дэ пу та таў.

Кра і ны па шы ра юць двух ба ко вае су пра цоў ніц тва ў ганд лі і ін вес-
ты цы ях, пра мыс ло вас ці, сель скай гас па дар цы, дрэ ва ап ра цоў цы, 
аду ка цыі, на ву цы і ту рыз ме. «Ле тась аб' ём на ша га та ва ра аба ро ту 
ўзрос на 18 % і, лі чу, гэ та не мя жа. Мы імк нём ся да та го, каб на ша 
су мес ная дзей насць бы ла роз на ба ко вай, і пад трым лі ва ем Банг ла-
дэш на між на род ных пля цоў ках», — пад крэс ліў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пад час 
су стрэ чы з за меж най дэ ле га цыяй.

Раз мо ва ад бы ла ся на пя рэ дад ні пер ша га па ся джэн ня бе ла рус-
ка-банг ла дэш скай су мес най ка мі сіі па ганд лё ва-эка на міч ным су-
пра цоў ніц тве. Мі ха іл Мяс ні ко віч вы ка заў упэў не насць, што між-
дзяр жаў ныя ад но сі ны бу дуць раз ві вац ца ды на міч на і пры рас таць 
но вы мі пра ек та мі.

— Лі чу, што нам трэ ба ак ты ві за ваць па лі тыч ныя кан так ты на ўзроў-
ні як кі раў ні коў кра ін, так і пар ла мен таў, — ад зна чыў спі кер верх няй 
па ла ты пар ла мен та. Мі ха іл Мяс ні ко віч пра па на ваў раз гле дзець пы-
тан ні су пра цоў ніц тва ў га лі не энер ге ты кі, асаб лі ва бу даў ніц тва лі ній 
элект ра пе ра да чы і транс фар ма тар ных пад стан цый.

У Банг ла дэш дзей ні чае пра гра ма раз віц ця інф ра струк ту ры энер-
га сіс тэ мы, і бе ла ру сы маг лі б пры няць у ёй удзел дзя ку ю чы свай му 
доб ра му наф та хі міч на му комп лек су, які вы раб ляе кан ку рэн та здоль-
ныя сін тэ тыч ныя ніт кі і ва лок ны.

Так са ма бе ла ру сы га то выя да па маг чы ў пад рых тоў цы спе цы я ліс-
таў па ядзер най бяс пе цы і фі зіч най аба ро не атам най элект ра стан цыі 

для АЭС, што бу дуе Банг ла дэш. Акра мя та го, на дум ку стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі, не аб ход на па глыб ляць уза е ма дзе ян не ў на ву ко-
вай, на ву ко ва-тэх ніч най і аду ка цый най сфе рах — гэ тыя пы тан ні ўжо 
аб мяр коў ва лі ся з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Банг ла дэш 
у Ра сій скай Фе дэ ра цыі, па су мя шчаль ніц тве ў Бе ла ру сі Сай фу лам 
Хо кам.

Як ад зна чыў мі ністр ка мер цыі На род най Рэс пуб лі кі Банг ла-
дэш Ці пу МУН ШЫ, уза ем ны та ва ра аб мен з Бе ла рус сю ад бы ва ец ца 
ў га лі нах да рож на-бу даў ні чай і сель ска гас па дар чай тэх ні кі, ску ра ных 
та ва раў, фар ма цэў ты кі, сель ска гас па дар чай тэх ні кі. «Аб мяр коў ва ем 
перс пек тыў ныя сфе ры для па ве лі чэн ня двух ба ко ва га ганд лю, шу ка-
ем ба ланс па між экс пар там і ім пар там», — па ве да міў мі ністр.

Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі Дзміт-
рыя КОР ЧЫ КА, сён ня за клю ча ны кант рак ты па па стаў ках да рож-
на-бу даў ні чай тэх ні кі на 50 міль ё наў до ла раў, у Банг ла дэш за рэ-
гіст ра ва ны сэр віс ны цэнтр, які за бяс печ вае аб слу гоў ван не тэх ні кі 
пя ці пра він цый. Рас пра цоў ва юц ца і но выя кант рак ты, у тым лі ку на 
100 міль ё наў до ла раў. Бе ла русь па вя лі чыць па стаў кі да рож на бу даў-
ні чай, сель ска гас па дар чай і гру за вой тэх ні кі ў паўд нё ва-азі яц кую 
рэс пуб лі ку.

За па стаў ка мі тэх ні кі, мяр куе на мес нік мі ніст ра, пой дуць сэр віс, 
зап част кі, а з па ве лі чэн нем до лі бе ла рус кай тэх ні кі — і на ву чан не 
пер са на лу банг ла дэш ска га бо ку.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Сён ня кож ны жы хар на шай кра і ны «пра ду куе» 300 кі ла гра маў 
смец ця, якое за хоў ва ец ца на па лі го нах ЦКА. Як па мен шыць 
гэ тыя аб' ёмы і па чаць за раб ляць на тым, што вы кі да ем? У Са ве це 
Рэс пуб лі кі раз гле дзе лі зме ны ў за кон «Аб абы хо джан ні з ад хо да мі».

Зні зіць да ку мен та а ба рот
На раз гляд чле наў Са ве та Рэс пуб-

лі кі мі ністр пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Анд рэй ХУ ДЫК прад ста віў за ко на-
пра ект, які да ты чыц ца змя нен няў у 
за кон «Аб абы хо джан ні з ад хо да мі». 
Ча му на спе лі змя нен ні? Па сло вах 
мі ніст ра, іс ну ю чы за кон не аб ход на 
пры вес ці ў ад па вед насць з Дэ крэ-

там № 7 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва».
— За ко на пра ек там пра ду гле джа на спра шчэн не па рад ку афарм-

лен ня да ку мен таў пры пе ра воз цы ад хо даў вы твор час ці. У пры ват-
нас ці, суб' ек там гас па да ран ня пры на яў нас ці та вар на-транс парт най 
на клад ной да ец ца пра ва пе ра во зіць ад хо ды без афарм лен ня су-
пра ва джаль на га паш пар та. Вы клю чэн не — пе ра воз ка не бяс печ ных 
ад хо даў і гру заў, якая ажыц цяў ля ец ца з за ха ван нем між на род ных 
да мо ваў. Ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам і мік ра ар га ні за цы ям 
да ец ца пра ва не пры зна чаць ад каз ных асоб за абы хо джан не з ад хо-
да мі, не рас пра цоў ваць і не за цвяр джаць ін струк цыі па абы хо джан ні 
з ад хо да мі вы твор час ці і нар ма ты ваў утва рэн ня та кіх ад хо даў, а так-
са ма не вес ці іх улік і не пра во дзіць ін вен та ры за цыю, — па ве да міў 
Анд рэй Ху дык.

Праў да, за суб' ек та мі гас па да ран ня за хоў ва юц ца аба вяз кі па 
збо ры ад хо даў і па дзе лу іх па ві дах, абяс шкодж ван ні або вы ка-
ры стан ні ад хо даў, а так са ма іх санк цы я на ва нае за хоў ван не і па-
ха ван не.

На дум ку мі ніст ра, іль го ты, якія да юц ца суб' ек там гас па да ран ня, 
бу дуць уплы ваць на ства рэн не ў кра і не спры яль ных умоў для раз віц-
ця прад пры маль ніц кай дзей нас ці і дзе ла вой іні цы я ты вы, а так са ма 
да дуць маг чы масць зні зіць да ку мен та а ба рот.

Акра мя та го, у за ко на пра ект уклю ча ны асоб ныя нор мы па ўдас-
ка на лен ні за ка на даў ства аб абы хо джан ні з ад хо да мі з улі кам прак-
ты кі яго вы ка ры стан ня, а так са ма іе рар хіі спо са баў абы хо джан ня з 
ад хо да мі, пры зна ных між на род най су поль нас цю.

Сён ня ўзро вень зда бы ван ня ў Бе ла ру сі дру гас ных ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў (ДМР) са скла ду ка му наль ных ад хо даў скла дае ка ля 19 % 
ад агуль на га аб' ёму ўтва рэн ня. Да рэ чы, ле тась уда ло ся атры маць 
ДМР на 2 % бо лей, у той час як за апош няе дзе ся ці год дзе рост быў 
ад зна ча ны толь кі на 7 %.

— Мы ба чым рэ зер вы ў гэ тай ра бо це, і яны ўжо за кла дзе ны ў 
зме нах за ко на. Акра мя та го, мяр кую, бу дзе пра та коль ны за піс, дзе 
больш шы ро ка і вы раз на бу дзе пра пі са на, якія кро кі мы па він ны зра-
біць, каб ру хац ца да су свет ных па каз чы каў, — пад крэс ліў Анд рэй Ху-
дык і пры вёў прык лад. — Сён ня ў Шве цыі вы ка рыс тоў ва юц ца 99,5 % 
ад хо даў і толь кі 0,5 % ха ва ец ца — гэ та два кілаграмы на ча ла ве ка. 
Мы ж ад во зім на па лі го ны 300 кілаграмаў на ча ла ве ка ў год.

Ад ной з пры чын, якая пе ра шка джае мак сі маль на му збо ру ДМР і 
вы ка нан ню суб' ек та мі гас па да ран ня і гра ма дзя на мі нор маў за ка на-
даў ства аб абы хо джан ні з ад хо да мі ў част цы за ба ро ны па ха ван ня 
ДМР, на дум ку мі ніст ра, з'яў ля ец ца ад сут насць адзі ных ак ту аль ных 
па тра ба ван няў ар га ні за цыі абы хо джан ня з цвёр ды мі ка му наль ны мі 
ад хо да мі.

— Для вы ра шэн ня най скла да ней шай сі ту а цыі ў га лі не абы хо джан-
ня з ка му наль ны мі ад хо да мі, уста наў лен ня адзі ных для ўсіх суб' ек таў 
па тра ба ван няў па абы хо джан ні з ЦКА за ко на пра ек там да юц ца паў-
на моц твы Мін жыл кам га су су мес на з Мінп ры ро ды на за цвяр джэн не 
Тэх ніч на га ко дэк са ўста ля ва най прак ты кі абы хо джан ня з ка му наль-
ны мі ад хо да мі, якія вы зна ча юць адзі ныя пра ві лы абы хо джан ня з 
та кі мі ві да мі ад хо даў, — ад зна чыў ён.

Дач ныя звал кі і ме ды цын скія ад хо ды
Ад ным са спе цы фіч ных ві даў ад хо даў, якія па тра бу юць асоб най 

ува гі, з'яў ля юц ца ме ды цын скія ад хо ды. Для ўста наў лен ня па рад ку іх 
абяс шкодж ван ня за ко на пра ек там да юц ца паў на моц твы Мі ніс тэр ству 
ахо вы зда роўя па ўзгад нен ні з Мінп ры ро ды на вы зна чэн не па рад ку 
абяс шкодж ван ня ад хо даў ле ка вых срод каў, вы ра баў ме ды цын ска га 
пры зна чэн ня і ме ды цын скай тэх ні кі.

Больш за пяць га доў за ста ва ла ся ня вы ра ша ным пы тан не ка рэк-
ці роў кі кла сі фі ка та ра ад хо даў, якія ўтва ра юц ца ў Бе ла ру сі. З улі кам 
вы ка за най Мі нюс там па зі цыі за ко на пра ек там на да юц ца паў на моц-
твы Мінп ры ро ды на за цвяр джэн не ад па вед на га агуль на дзяр жаў на га 
кла сі фі ка та ра.

Не за ста лі ся без ува гі і не санк цы я на ва ныя звал кі ў дач ных ма сі вах 
і га раж ных ка а пе ра ты вах.

— Для ўдас ка на лен ня ра бо ты па на вя дзен ні па рад ку на зям лі і 
доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый на се ле ных пунк таў уно сяц ца зме ны 
ў част цы ўклю чэн ня па рад ку абы хо джан ня з ад хо да мі, якія ўтва ра-
юц ца ў спа жы вец кіх ка а пе ра ты вах, са да вод чых та ва рыст вах. Схе мы 
абы хо джан ня з ка му наль ны мі ад хо да мі рас пра цоў ва юц ца і за цвяр-
джа юц ца мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі. Змя нен ні 
аб умоў ле ны тым, што з пры чы ны ад сут нас ці сфар мі ра ва ных ор га наў 
кі ра ван ня ў са да вод чых та ва рыст ваў і га раж ных ка а пе ра ты ваў у 
шэ ра гу вы пад каў ад сут ні ча юць ад па вед ныя схе мы, што пры во дзіць 
да ства рэн ня не санк цы я на ва ных зва лак на пры лег лай тэ ры то рыі, — 
рас тлу ма чыў Анд рэй Ху дык.

На пры кан цы мі ністр ад зна чыў, што пры няц це пра па на ва ных змен 
не пры вя дзе да па ве лі чэн ня ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур у да чы нен-
ні да юры дыч ных асоб і ІП, а так са ма гра ма дзян, не пра ду гледж вае 
да дат ко вых рас хо даў бюд жэ ту і бу дзе спры яць ад на стай на му вы ка-
ры стан ню за ка на даў чых нор маў у га лі не абы хо джан ня з ад хо да мі, 
за бяс пе чыў шы пры гэ тым сіс тэм нае пра ва вое рэ гу ля ван не пы тан няў 
у гэ тай га лі не.

Ге надзь ДА ВЫ ДЗЬКА, на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні, да даў, 
што пра ект за ко на ўзгод не ны з усі мі за ці каў ле ны мі ор га на мі дзяр-
жаў на га кі ра ван ня.

— Мы доб ра ра зу ме ем, што звал кі не эфек тыў ныя для ба раць-
бы з усё боль шым аб' ёмам ад хо даў. Акра мя та го, яны на но сяць 
ня ма лую шко ду на ва коль на му ася род дзю. На ват улад ка ва ныя па 
апош нім сло ве тэх ні кі па лі го ны ства ра юць цэ лы комп лекс эка ла гіч-
ных праб лем. Пе ра пра цоў ва ю чы ад хо ды, мы за хоў ва ем рэ сур сы і 
пад трым лі ва ем на ва коль нае ася род дзе. І тут трэ ба прай сці вя лі кі 
шлях, та му што 19 % пе ра пра ца ва на га смец ця — гэ та вель мі ма-
ла, — пе ра ка на ны ён.

На яго дум ку, не аб ход на сур' ёз на за няц ца пы тан нем пе ра пра цоў кі 
дру гас ных рэ сур саў — гэ та і эка но мі ка, і эка ло гія. Ге надзь Да вы дзька 
пра па на ваў ка ле гам пра ект за ко на пад тры маць і ўнес ці ў пра та кол 
па ся джэн ня пра па но ву: «Рэ ка мен да ваць Са ве ту Мі ніст раў пра цяг нуць 
ра бо ту па ўдас ка на лен ні нар ма тыў на-пра ва во га рэ гу ля ван ня ў сфе ры 
абы хо джан ня з ад хо да мі з улі кам су час ных па тра ба ван няў». Чле ны 
Са ве та Рэс пуб лі кі па га дзі лі ся з пра па на ва ным за ко на пра ек там.

А як у іх?
Ігар ЖУК, стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та-

таў звяр нуў ува гу ка лег на між на род ны во пыт:
— У на шых най блі жэй шых су се дзяў — у Поль шчы — пры не ка то-

рых ор га нах мяс цо ва га са ма кі ра ван ня іс нуе «Служ ба ахо вы го ра да». 
Яна ўклю чае шмат функ цый, у тым лі ку па на вя дзен ні па рад ку, з 
пра вам вы но сіць штра фы, якія трап ля юць у бюд жэт мяс цо вай ад мі-
ніст ра цый най адзін кі. Гэ та вель мі важ на — бо гро шы мож на бы ло б 
на кі ра ваць на ства рэн не і фі нан са ван не сту дэнц кіх і ма ла дзёж ных 
атра даў, якія так са ма ўно сі лі б свой па сіль ны ўнё сак у на вя дзен не 
па рад ку на зям лі.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

АБ' ЯД НОЎ ВА ЮЦЬ НЕ ТОЛЬ КІ ТРАК ТА РЫ
Аб мяр коў ва ец ца кант ракт на сто міль ё наў до ла раў па між Бе ла рус сю і Банг ла дэш

ЗА РА БІЦЬ НА АД ХО ДАХ


