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За 70 га доў на сель ніц тва Зям-

лі вы рас ла больш чым у тры 

ра зы. Сён ня нас 7,7 міль яр да 

ча ла век. І гэ тая ліч ба бу дзе 

па вя ліч вац ца. Па сло вах спе-

цыя ліс таў, ужо зу сім хут ка пры 

не ра цы я наль ным спа жы ван ні 

не ка то рыя рэ сур сы на шай пла-

не ты мо гуць скон чыц ца. Каб 

вы ра шыць праб ле му, мно гія 

кра і ны спра бу юць пе рай сці 

да цыр ку ляр най эка но мі кі, ці 

эка но мі кі за мкну та га цык лу, 

і Бела русь — у іх лі ку.

У на шай кра і не цыр ку ляр ная эка-

но мі ка вы зна ча на як адзін з пры-

яры тэт ных кі рун каў у На цы я наль-

най стра тэ гіі ўстой лі ва га раз віц ця 

на пе ры яд да 2035 го да. Асоб ныя яе 

эле мен ты пра пі са ны і ў ін шых пра-

грам ных да ку мен тах. Перш за ўсё 

ў Ды рэк ты ве № 3, на кі ра ва най на 

эка но мію, бе раж лі васць і рэ сурса-

збе ра жэн не. Не аб ход насць раз віц-

ця та кой эка но мі кі як стра тэ гіч на-

га пры яры тэ ту дзей нас ці ў сфе ры 

эка ло гіі па да сяг нен ні Мэт устой лі-

ва га раз віц ця не раз ад зна ча ла ся 

Мінпры ро ды.

— Ідэі су мес на га по шу ку і ўка-

ра нен не іна ва цый ных спо са баў кі-

ра ван ня і вы ка ры стан ня на яў ных 

рэ сур саў, у тым лі ку на асно ве 

прын цы паў цыр ку ляр най эка но мі-

кі, а так са ма ства рэн не но вых біз-

нес-ма дэ ляў за кла дзе ны ў асно ве 

зя лё най эка но мі кі, якая па спя хо ва 

рэа лі зу ец ца ў на шай кра і не, — пад-

крэс ліў на мес нік мі ніст ра пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя Аляк сандр 

КОР БУТ.

Эка но мі ка за мкну та га цык ла — 

аль тэр на ты ва лі ней най ма дэ лі рэ-

сур сас па жы ван ня. Пры ёй тыя рэ-

сур сы, што бя руц ца з на ва коль на-

га ася род дзя, вы ка рыс тоў ва юц ца 

на пра ця гу не каль кіх цык лаў. Гэ та 

да ся га ец ца з да па мо гай улі ку эка-

ла гіч ных умоў пры пра ек та ван ні 

(эка-ды зай ну), больш чыс тай вы-

твор час ці, а так са ма пе ра пра цоў кі 

ад хо даў. Та кім чы нам, ска ра ча ец ца 

на груз ка на пры ро ду і ўтва ра ец ца 

менш смецця.

— Цыр ку ляр ная эка но мі ка пра-

ду гледж вае, што вы твор цы па він ны 

пра дум ваць усе эта пы ра бо ты з рэ-

сур са мі і імк нуц ца не пе ра тва раць іх 

у ад хо ды. На прык лад, на дрэ ва ап ра-

цоў чым прад пры ем стве за ста ец ца 

ка ра. Яе мож на вы кі нуць на звал ку, 

а мож на пра даць са да вод чай гас-

па дар цы, дзе ка рой паў тор на ска-

рыс та юц ца, — ад зна чыў пра фе сар 

Ін сты ту та біз не су БДУ, кі раў нік 

На цы я наль на га цэнт ра па рэ сур-

са э фек тыў най і больш чыс тай вы-

твор час ці Сяр гей ДАРОЖ КА. — 

Рэ сур саў на зям лі ўжо не ста не 

больш, чым ёсць. А каб за да во ліць 

эка на міч ныя па трэ бы ўсіх дзяр жаў, 

нам не аб ход ны тры пла не ты. У нас, 

на жаль, столь кі ня ма. Та му важ на 

ра цы я наль на абы хо дзіц ца з тым, 

што мы ма ем.

Экс перт так са ма пад крэс ліў, як 

ад каз на ста віц ца Еў ра са юз да азе-

ля нен ня эка но мі кі і ска ра чэн ня коль-

кас ці ад хо даў. На прык лад, у Да ніі 

ўжо функ цы я нуе экап ра мыс ло вы 

парк, дзе ад хо ды ад на го прад пры-

ем ства слу жаць сы ра ві най для ін ша-

га. А з 2030 го да ЕС пла нуе рэа лі-

зоў ваць на ўнут ра ных рын ках толь кі 

тую пра дук цыю, якая вы раб ле на па 

прын цы пе за мкну та га цык ла. Зна-

чыць, кра і ны, што не ад па вя да юць 

гэ тым па тра ба ван ням, мо гуць стра-

ціць рын кі збы ту.

У Бе ла ру сі прад пры ем ствы, якія 

хо чуць пе ра хо дзіць да цыр ку ляр най 

эка но мі кі, але не ве да юць, з ча го 

па чаць, мо гуць звяр тац ца ў Цэнтр 

рэ сур са э фек тыў най і больш чыс тай 

вы твор час ці. Ён ство ра ны на ба зе 

Ін сты ту та біз не су БДУ. Так са ма ў 

кра і не дзей ні ча юць тэ ма тыч ныя рэ-

гі я наль ныя клу бы.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Спа дзя ём ся, у вас до ма 

ўжо ёсць скрын кі або па ке-

ты, ку ды вы сар ту е це шкло, 

плас тык і па пе ру. Час да іх 

да даць яшчэ і спе цы яль-

ны «кан тэй нер» для элект-

рон на га і элект рыч на га 

аб ста ля ван ня. Ба та рэй кі, 

лю мі нес цэнт ныя лям пач кі, 

ма біль ныя тэ ле фо ны і па-

доб ныя рэ чы на ле жаць да 

не бяс печ ных ад хо даў, бо 

змя шча юць у са бе рэ чы вы, 

якія за брудж ва юць на ва-

коль нае ася род дзе (цяж кія 

ме та лы, азо на раз бу раль ныя 

рэ чы вы і ін шае). У Бе ла ру сі 

сіс тэ ма збо ру та кіх ад хо-

даў ад на сель ніц тва па ча ла 

фар мі ра вац ца пас ля пры-

няц ця Ука за Прэ зі дэн та ад 

11.07.2012 № 313 «Аб не ка-

то рых пы тан нях абы хо джан-

ня з ад хо да мі спа жы ван ня». 

Ад нак да гэ та га ча су ў мно-

гіх рэ гі ё нах на шай кра і ны, 

асаб лі ва ў не вя лі кіх га ра дах, 

іс ну юць не ка то рыя праб ле-

мы з тым, каб ар га ні за ваць 

збор і пе ра пра цоў ку элект-

рыч на га і элект рон на га аб-

ста ля ван ня. Як сцвяр джа-

юць спе цы я ліс ты, акра мя 

фі нан са вых цяж кас цяў на 

гэ та ўплы ваюць яшчэ ад сут-

насць за ці каў ле нас ці і ніз кая 

ін фар ма ва насць мяс цо вых 

жы ха роў.

— Пры яры тэт ны мі кі рун-

ка мі ў га лі не абы хо джан ня 

з ад хо да мі элект рыч на га і 

элект рон на га аб ста ля ван-

ня з'яў ля юц ца іх вы ка ры-

стан не і абяс шкодж ван-

не, — пад крэс ліў 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 

ДЗЯМ КО. — Та кія ад хо ды 

час та змя шча юць у са бе 

акра мя не бяс печ ных кам-

па не нтаў па трэб ныя рэ сур-

сы — пласт ма су, каш тоў ныя 

і ін шыя ме та лы і г. д., што 

ро біць іх пе ра пра цоў ку пры-

ваб най і спры яе за-

ха ван ню пры род ных 

рэ сур саў. За ка на-

даў чыя ак ты вы зна-

ча юць для сфер гас-

па да ран ня па ра дак 

па тра ба ван няў да 

збо ру, за хоў ван ня і 

пе ра да чы на пе ра-

пра цоў ку гэ тых ві даў 

ад хо даў. Ха це ла ся б, 

каб і на сель ніц тва, 

а асаб лі ва мо ладзь, 

так са ма бы ло ўцяг-

ну та ў гэ ты важ ны эка ла гіч-

ны пра цэс.

Са лі гор скі ра ён — най-

больш па спя хо вы з эка на-

міч на га пунк ту гле джан ня. 

Па пад лі ках спе цы я ліс таў, 

што год тут утва ра ец ца 

да 900 ты сяч тон ад хо даў 

элект рон на га і элект рыч-

на га аб ста ля ван ня. Ад нак 

сіс тэ ма іх збо ру да гэ та га 

ча су зна хо дзіц ца на ніз кім 

уз роў ні.

— У 2018 го дзе мы пла-

на ва лі са браць у ра ё не як 

мі ні мум 160 тон ад хо даў 

элект рон на га і элект рыч-

на га аб ста ля ван ня, а ў вы-

ні ку аб' ёмы не пе ра вы сі лі і 

15 тон — гэ та вель мі ма ла, 

у той час як ас тат нія ві ды 

ад хо даў тут збі ра юц ца да-

во лі па спя хо ва, — ад зна-

чы ла на мес нік стар шы ні 

са ве та БГА «Эка ла гіч ная 

іні цы я ты ва», кі раў нік іні-

цы я ты вы па комп лекс най 

сіс тэ ме па асоб на га збо ру 

ад хо даў элект рон на га і 

элект рыч на га аб ста ля-

ван ня ў Са лі гор скім ра ё не 

Воль га ВОЛ КА ВА. — Для 

па раў на ння: у Шу мі лін скім 

ра ё не аб' ём збо ру ад хо даў 

ЭЭА на ад на го ча ла ве ка ў 

год скла дае ка ля 1,47 кі ла-

гра ма, у Са лі гор скім ра ё-

не — уся го ка ля 0,01 кі ла-

гра ма на ча ла ве ка ў год.

Спе цы я ліст пад крэс лі ла, 

што перш чым ку піць элект-

рон нае і элект рыч нае аб ста-

ля ван не, трэ ба ўваж лі ва вы-

ву чыць ін фар ма цыю пра тыя 

рэ чы вы, якія яно змя шчае. 

Зу сім ня даў на эка ла гіч ны-

мі лі чы лі ся лю мі нес цэнт ныя 

лям пач кі. Так, яны да па ма га-

юць эка но міць элект ра энер-

гію, але яшчэ кож ная з іх 

змя шчае да пя ці мі лі гра маў 

рту ці, якая лёг ка мо жа тра-

піць у на ва коль нае ася род-

дзе, ка лі лям пач ка, на прык-

лад, ра за б'ец ца. Ужо даў но 

пры ду ма лі больш 

экад ру жа люб ны ва-

ры янт — свят ло ды-

ёд ныя лямпы.

Сет ка кан тэй не раў, 

якія ўста наў лі ва юц ца 

ў ме жах іні цыя ты вы, 

пры зна ча на спе цы-

яль на для не бяс печ-

ных ад хо даў. Гэ та 

зна чыць, што ртуць-

змя шчаль ныя лям пач-

кі ў іх не ра за б'юц ца і 

ні я кія не бяс печ ныя 

вы па рэ нні не бу дуць вы дзя-

ляц ца. Так са ма, па сло вах 

спе цы я ліс таў, у най блі жэй-

шы час у Са лі гор ску пла ну ец-

ца ад крыц цё ста цы я нар на га 

пунк та збо ру элект рон на га і 

элект рыч на га аб ста ля ван ня, 

ку ды кож ны ах вот ны змо жа 

пры нес ці лям пач кі, ба та рэй кі 

і ін шае, або за гро шы здаць 

буй на га ба рыт ную тэх ні ку. 

Акра мя та го, бу дзе пра ца ваць 

пе ра со вач ны на рых тоў чы 

пункт. Гэ та да зво ліць збі раць 

шкод ныя ад хо ды ў ад да ле-

ных на се ле ных пунк тах, аха-

піў шы ўсю тэ ры то рыю ра ё на. 

Да лей шую транс пар ці роў ку і 

эка ла гіч на бяс печ ную пе ра-

пра цоў ку са бра ных ад хо даў 

бу дзе за бяс печ ваць прад пры-

ем ства «Бел ВТІ».

Ка ця ры на КІ РЭ Е ВА, 

фота аўтара.

Чы тай це 
ў ліс та па даў скім 
ну ма ры ча со пі са 

«Род ная 
пры ро да»:

 На вош та 
ў пры ро дзе рысь?

 Хто ў Бе ла ру сі 
ар га ні за ва ў пер шы 
Zero Waste Market.

 Жы вё лы — 
не для кле так!

 Іды лія Іга ра 
Сі га ва: адзін са ба ка 
і сем ко шак.

 Як змены 
клімату ўплываюць 
на будаўнічую галіну.

Дру гас ныя рэ сур сыДру гас ныя рэ сур сы

І батарэйкі мо гуць во жы каў ра та вацьІ батарэйкі мо гуць во жы каў ра та ваць
Усё за ле жыць ад та го, ці тра піць та кое не бяс печ нае смец це ў спе цы яль ныя кан тэй не ры

Іні цы я ты ва «Ства-

рэн не сіс тэ мы збо ру 

ад хо даў элект рон на га 

і элект рыч на га аб ста-

ля ван ня на тэ ры то рыі 

Са лі гор ска га ра ё на 

Мін скай воб лас ці» 

рэа лі зу ец ца ў ме жах 

пра ек та «Эка ма ні то-

рынг», што фі нан су-

ец ца ЕС, рэа лі зу ец ца 

ПРА АН у парт нёр стве 

з Мінп ры ро ды.

Ку ды здаць не пры дат ную 
для вы ка ры стан ня тэх ні ку?

 Ста рую тэх ні ку мож на пры вез ці ў пункт пры ёму, 

які раз ме шча ны ў Мін ску па ву лі цы Сла він ска га, 1. Вам 

за пла цяць ад 25 ка пе ек за 1 кі ла грам ад хо даў.

 Для ўты лі за цыі буй на га ба рыт най тэх ні кі мож на 

вы клі каць служ бу «Бел ВТІ так сі» (праз ін тэр нэт або 

па тэ ле фо нах: 8 (017) 369-83-23, 8 (017) 369-83-63, 

8 (029) 626-88-57, ка рот кі ну мар 7383 усіх ма біль ных 

апе ра та раў). Служ ба так сі пра цуе не па ўсёй Бе ла русі, 

азнаё міц ца са спі сам на се ле ных пунк таў мож на на 

сай це ар га ні за цыі.

 Ма ла га ба рыт ную тэх ні ку мож на здаць у лю быя 

буй ныя не пра дук то выя кра мы. Для тэ ле фо наў і ін шых 

га джэ таў там жа ўста ля ва ныя «зя лё ныя» кан тэй не-

ры.

 Ку ды здаць ін шыя ві ды ад хо даў, мож на да ве дац ца 

на «Зя лё най кар це» grееnmар.bу або ў ад най мен най 

ма біль най пра гра ме.

«Каб за да во ліць па трэ бы 
ўсіх, нам не аб ход ны 

тры пла не ты»
На вош та Бе ла ру сі раз ві ваць цыр ку ляр ную эка но мі ку

Па мя та е це, што ад на вы кі ну тая ба та рэй ка здоль на 

за біць во жы ка, двух кра тоў і ты ся чу даж джа вых чар-

вя коў? Па збег нуць гэ та га мож на, ка лі ўты лі за ваць 

та кія не бяс печ ныя ад хо ды пра віль на. У Мін ску ўжо 

даў но ў мно гіх кра мах, офі сах і на ват у жы лых да мах 

ста яць спе цы яль ныя кан тэй не ры для элект рыч на га 

і элект рон на га аб ста ля ван ня. Ня даў на па доб ныя з'я-

ві лі ся і ў Са лі гор скім ра ё не.

Ін фар ма цыя атры ма на на се мі на ры па 
па вы шэн ні эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня 
на прад пры ем ствах Бе ла ру сі вы твор чых 
рэ сур саў і ўка ра нен ні на іх прын цы паў эка-
но мі кі за мкну та га цык лу, які пра хо дзіў у 
Мін скім га рад скім ка мі тэ це пры род ных рэ-
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

«Зя лё ная» вы твор часць«Зя лё ная» вы твор часць


