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Стойкія арганічныя забруджвальнікі (САЗ)
назапашваюцца ў прыродным асяроддзі,
арганізме чалавека і жывёл, перамяшчаюцца на вялікія
адлегласці, нават у самай малой канцэнтрацыі
праяўляюць генатаксічны, імунатаксічны
і канцэрагенны эфекты. Менавіта таму праблема звароту
са стойкімі арганічнымі забруджвальнікамі вызначана
сусветнай супольнасцю як глабальная экалагічная
пагроза, якая патрабуе прыняцця тэрміновых мераў.

М

іжнародныя патрабаванні па
звароце з гэтымі забруджвальнікамі вызначаныя Стакгольмскай канвенцыяй аб стойкіх арганічных забруджвальніках. Дакумент быў
прыняты ў Стакгольме (Швецыя) яшчэ
ў 2001 годзе. Ужо ў 2003-м да яе далучылася і Беларусь.
Стакгольмскай канвенцыяй вызначаныя 12 самых небяспечных сінтэзаваных стойкіх арганічных забруджвальнікаў. Дзевяць з іх — гэта хлорзмяшчальныя пестыцыды (альдрын,
дыльдрын, хлардан, дыхлор-дыфенілтрыхлорэтан, эндрын, гептахлор, гексахлорбензол, міракс і таксафен), поліхларыраваныя біфенілы (ПХБ) і выкіды
поліхларыраваных дыбенза-n-дыякінаў
і дыбензафуранаў, гексахлорбензолу і
ПХБ (дыяксіны і фураны). Поліхларыраваныя біфенілы доўгі час выкарыстоўваліся ў якасці дыэлектрычнай або
ахаладжальнай вадкасці ў электрааб-

1. ПРАВАВОЕ
РЭГУЛЯВАННЕ Ў ГАЛІНЕ
АБЫХОДЖАННЯ
З САЗ
Прыняты шэраг нарматыўных прававых
і тэхнічных нарматыўных прававых актаў,
якія ўстанаўліваюць прыродаабарончыя
патрабаванні пры абыходжанні з САЗ.
Пастановай Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі і Міністэрства сельскай
гаспадаркі і харчавання Беларусі ад
3 лютага 2005 года «Аб зацвярджэнні Правілаў звароту з непрыдатнымі
пестыцыдамі» ўстаноўленыя прыродаахоўныя патрабаванні пры звароце з
непрыдатнымі пестыцыдамі на тэрыторыі краіны. У тым ліку парадак арганізацыі работ пры звароце з непрыдатнымі
пестыцыдамі, абавязкі іх уладальнікаў
пры абыходжанні з апошнімі, парадак
уліку, інвентарызацыі, патрабаванні да

У 70–80 гадах мінулага стагоддзя каля 3,7 тысячы тон
непрыдатных пестыцыдаў былі змешчаныя ў сямі захаваннях Брэсцкай, Віцебскай, Гомельскай, Гродзенскай і
Магілёўскай абласцей.
За кошт сродкаў рэспубліканскага фонду аховы прыроды ліквідаванае Гяршонскае захаванне непрыдатных
пестыцыдаў у Брэсцкай вобласці. Непрыдатныя пестыцыды былі вывезеныя на КУП «Комплекс па перапрацоўцы і захаванні таксічных прамысловых адходаў
Гомельскай вобласці». З 2008 года ў Гомельскай вобласці працягваюцца работы па ліквідацыі самага буйнога
— Петрыкаўскага захавання непрыдатных пестыцыдаў,
якое знаходзіцца на тэрыторыі Лучыцкага лясніцтва Петрыкаўскага раёна.

сталяванні, у якасці пластыфікатараў і
іншых дабавак падчас вытворчасці лакаў, фарбаў, змазачных маслаў, гідраўлічных вадкасцяў і г.д.
У маі мінулага года ў Жэневе, на
чацвёртай нарадзе канферэнцыі бакоў
Стакгольмскай канвенцыі аб стойкіх арганічных забруджвальніках было прынятае рашэнне аб унясенні паправак да
канвенцыі. Так, у дакуменце апынуўся
яшчэ шэраг хімічных рэчываў: хлордэкон, гексабромдыфеніл, пентахлорбензол, ліндан, альфа-гексахлорцыклагексан, бэта-гексахлорцыклагексан,
тэтрабромдыфенілавы эфір і пентабромдыфенілавы эфір (камерцыйны
пентаб ром ды фе ні ла вы эфір), гек са бромдыфенілавы эфір і гептабромдыфенілавы эфір (камерцыйны актабромдыфенілавы эфір), перфторактанавая
сульфонавая кіслата, яе солі і перфто рак та на выя суль фа нілфта ры ды.
Нягледзячы на тое, што ў спіс трапілі
пентабромдыфенілавы і актабромдыфенілавы эфіры, была дазволеная перапрацоўка тавараў, якія ўтрымліваюць
гэтыя рэчывы, а таксама іх экспарт да
2030 года.
Як ужо было сказана, Беларусь далучылася да Стакгольмскай канвенцыі
аб стойкіх арганічных забруджвальніках пасля прыняцця Указа Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 26 снежня 2003
года. Такім чынам, краіна ўзяла на сябе
пэўныя абавязацельствы. Быў распрацаваны Нацыянальны план выканання
абавязкаў, прынятых Рэспублікай Беларусь па Стакгольмскай канвенцыі аб
стойкіх арганічных забруджвальніках, на
2007-2010 гады і на перыяд да 2028 года. План быў зацверджаны адпаведным
Указам Прэзідэнта.
На першым этапе — у 2007-2010 гадах — асноўнымі накірункамі работы
сталі ўдасканаленне заканадаўства ў
галіне звароту са стойкімі арганічнымі забруджвальнікамі, абследаванне
і ачыст ка тэ ры то рый, за бруджа ных
апош ні мі, раз віц цё на цы я наль най
сіс тэ мы ма ні то рын гу на ва коль на га
асяроддзя і стану здароўя насельніцтва, экалагічна бяспечнае захаванне і
абясшкоджванне адходаў, якія ўтрымліваюць стойкія арганічныя забруджвальнікі.
Як паведамляюць у Міністэрстве
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, на сёння зроблены папярэдні
аналіз выканання мерапрыемстваў Нацыянальнага плана выканання абавязкаў, прынятых Рэспублікай Беларусь
па Стакгольмскай канвенцыі аб стойкіх
арганічных забруджвальніках, на 20072010 гады.

захавання і перавозкі, парадак пераўпакоўкі, парадак і спосабы ідэнтыфікацыі,
патрабаванні да тэхнікі бяспекі, пажарнай бяспекі і ахове працы пры рабоце
з непрыдатнымі пестыцыдамі, парадак
арганізацыі і правядзення маніторынгу
навакольнага асяроддзя ў раёне размяшчэння аб'ектаў захавання непрыдатных пестыцыдаў, прыродаахоўныя патрабаванні да работ па абясшкоджанні
непрыдатных пестыцыдаў.
У 2008 годзе прынятая пастанова Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя Беларусі «Аб
зацвярджэнні Правілаў абыходжання з
абсталяваннем і адходамі, якія ўтрымліваюць поліхларыраваныя біфенілы».
Правілы вызначылі парадак ідэнтыфікацыі, маркіроўкі і ўліку абсталявання і
адходаў, якія ўтрымліваюць поліхларыраваныя біфенілы; парадак кантролю
стану абсталявання, якое ўтрымлівае
ПХБ і дзеянні пры выяўленых пашкоджаннях і ўцечцы ПХБ; патрабаванні да
захоўвання і перамяшчэння абсталявання і адходаў, якія ўтрымліваюць ПХБ;
патрабаванні бяспекі пры рабоце з абсталяваннем, якое ўтрымлівае ПХБ.
Для стварэння неабходнай метадычнай базы маніторынгу САЗ у аб'ектах
навакольнага асяроддзя пастановай
Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь ад 29 снежня
2007 года зацверджаныя дзяржаўныя
стандарты СТБ EN 1948-2-2007 «Выкіды ад стацыянарных крыніц. Вызначэнне масавай канцэнтрацыі ПХДД/ПХБФ
і дыяксідападобных ПХБ. Частка 2. Экстракцыя і ачыстка ПХДД/ПХБФ» і СТБ
ІSO 11464-2007 «Якасць глебы. Папярэдняя падрыхтоўка проб для фізіка-хімічнага аналізу»; СТБ ІSO 14507-2007
«Якасць глебы. Папярэдняя падрыхтоўка проб для вызначэння арганічных
забруджвальных рэчываў».
Мінпрыроды сумесна з Дзяржстандартам распрацаваў дзяржаўны стандарт
СТБ EN 1948-3-2008 «Выкіды ад стацыянарных крыніц. Вызначэнне масавай
канцэнтрацыі ПХДД/ПХДФ і дыяксінападобных ПХБ. Частка 3. Ідэнтыфікацыя і
якаснае вызначэнне ПХДД/ПХДФ».
Сумесна з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі Мінпрыроды распрацаваў тэхнічны кодэкс устаноўленай
практыкі (ТКП) 17.08-13-2010 «Ахова
навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне. Атмасфера. Выкіды забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра. Правілы разліку выкідаў стойкіх
арганічных забруджвальнікаў». Кодэкс
устанаўлівае адзіны парадак разліку
выкідаў у атмасферу такіх стойкіх арганічных забруджвальнікаў, як дыяксіны/
фураны, ПХБ, гексахлорбензол і інды-

катарныя злучэнні (бенза(а)перэн, бенза(b)флуарантэн, бенза(k)флуарантэн,
індэна(1,2,3-с,d)пірэн). Гэты дакумент
утрымлівае ўдзельныя паказчыкі выкідаў САЗ для асноўных катэгорый крыніц
выкідаў у Рэспубліцы Беларусь.

ныя ка на лы для ад воду та лых вод,
абгароджванні, назіральныя свідравіны, за ха ван ні ўкры тыя плён кай або
дадатковым слоем гліны, устаноўлены
аншлагі.
Праведзеная работа па пераўпакоўцы непрыдатных пестыцыдаў, якія знаходзяцца на захаванні ў сельскагаспадарчых прадпрыемствах.
Па інфармацыі Галоўнай дзяржаўнай
інспекцыі па насенняводстве, каранціне
і абароне раслін, у рэспубліцы застаюц-

вынікаў спецыяльнага абследавання
6. МАНІТОРЫНГ
шэрагу падстанцый РУП «БрэстэнерСТАНУ ЗДАРОЎЯ
га», канцэрна «Белэнерга», цягавых
НАСЕЛЬНІЦТВА
падстанцый Беларускай чыгункі, а таксама прампляцоўкі ААТ «Лакафарба». У
Ў СУВЯЗІ
Беларусі выяўленыя забруджаныя глеЗ УЗДЗЕЯННЕМ
бы на тэрыторыі 28 прадпрыемстваў, у
2. УПРАЎЛЕННЕ
САЗ
тым ліку 52 падстанцыях і 7 прампляцоўках. Гэты пералік будзе папаўняцца
Ў ГАЛІНЕ
З мэтай развіцця сістэмы маніторынпа меры расшырэння даследаванняў гу здароўя насельніцтва рэспублікі ў
АБЫХОДЖАННЯ
і назапашвання звестак аб утрыманні сувязі з уздзеяннем САЗ Міністэрства
З САЗ
ПХБ у глебах.
аховы здароўя Беларусі распрацавала
У рамках Нацы«Методыку адначасовага вызначэння
янальнай сістэмы
астаткавых колькасцяў поліхларырама ні то рын гу наваных біфенілаў і хлорарганічных песва коль на га асятыцыдаў у грудным жаночым малацэ і
роддзя распрацапрадуктах жывёлагадоўлі з дапамогай
ва ная струк ту ра
вадкаснай храматаграфіі». Зацверджаспе цы я лі за ва най
ная Галоўным дзяржаўным санітарным
базы даных САЗ:
урачом Рэспублікі Беларусь у 2007 годзе
вызначаныя фарметодыка прадугледжвае парадак праматы захоўвання,
вядзення аналізу прадуктаў харчавання,
уводу і сарціроўкі
якія могуць быць патэнцыйна забруджаданых з улікам дынымі ПХБ, — малака і малочных прадукфе рэн цы я цыі па
таў, мяса і мясапрадуктаў.
аб'ектах назірання
У рамках санітарнага нагляду праз дак ладнай ідэнведзена:
ты фі ка цы яй мес*звыш 10 тысяч аналізаў на ўтрыманцаў адбору проб.
не хлорарганічных злучэнняў у мясе і
Вы ка на ная расмясапрадуктах, рыбе і рыбапрадуктах,
працоўка праграммалацэ і прадуктах, вырабленых з мана га модуля для
лака. Перавышэнняў устаноўленых гігіпер ша снай апраенічных рэгламентаў не выяўлена.
цоўкі інфармацыі з
*250 даследаванняў на ўтрыманне
Прыклад правядзення інжынерна-тэхнічных мерапрыемстваў на адным з захаваняў непрыдатных
мэтай вызначэння
поліхларыраваных дыбенза-n-дыяксіў рамках вопытнай пестыцыдаў. Да правядзення работ і пасля.
наў і дыбенза-n-фуранаў.
эксплуатацыі фар*198 даследаванняў узораў прадукматаў карыстальніцкіх справаздач пры ца непераўпакаванымі 153 тоны пестыУ 2008 годзе былі праведзеныя рабо- таў харчавання, харчовай сыравіны і
распрацоўцы прыкладнога праграмнага цыдаў. З іх у Віцебскай вобласці — 99,2 ты па выемцы найбольш забруджанага пітной вады з усіх рэгіёнаў рэспублікі
прадукту на наступных этапах. Акрамя тоны, Гродзенскай — 21,1 і Мінскай — грунту на прадпрыемствах Беларускай на ўтрыманне поліхларыраваных бітаго, сфарміраваныя звесткі маніторын- 32,7 тоны.
чыгункі. Грунт упакаваны ў металічныя фенілаў.
гу САЗ у павярхоўных і падземных воабо пластмасавыя ёмістасці. Агульная
4. АБЫХОДЖАННЕ
7. СКАРАЧЭННЕ
дах, глебе за 2006–2007 гады.
вага выбраных і ўпакаваных грунтоў
склала каля 33 тон. У 2009 годзе ў арДля расшырэння функцыянальных
З АБСТАЛЯВАННЕМ,
ВЫКІДАЎ САЗ
ганізацыях «Белэнерга» таксама былі
магчымасцяў спецыялізаванай базы
МА
ТЭ
РЫ
Я
ЛА
МІ
У ВЫНІКУ
праведзеныя работы па выемцы і ўпазвестак праведзеная яе рэструктурыІ
АД
ХО
ДА
МІ,
ІХ НЕНАЎМЫСНАЙ
коўцы ў герметычныя кантэйнеры 2,5
зацыя, створаныя асобныя банкі даных
аб'ектаў навакольнага асяроддзя (па- ЯКІЯ ЎТРЫМЛІВАЮЦЬ тоны грунту, забруджанага ПХБ. ПаўторВЫТВОРЧАСЦІ
нае абследаванне гэтых пляцовак пакавярхоўныя і падземныя воды, донныя
ПОЛІХЛАРЫРАВАНЫЯ зала, што астаткавая колькасць ПХБ не
У 2007 годзе Міністэрствам жыллёваадкладанні і завесі, глебы), створаная
ка
му
нальнай гаспадаркі Беларусі былі
БІ
ФЕ
НІ
ЛЫ
перавышае 50 мг/кг глебы.
бібліятэка дзейных і патэнцыйных крынабыты 52 катлаагрэгаты, у камплект
ніц паступлення САЗ у навакольнае
Праведзеная інвентарызацыя і марякіх уваходзяць гарызантальныя цык5. МАНІТОРЫНГ
ася род дзе, у ра ё нах раз мя шчэн ня кіроўка абсталявання, якое ўтрымлілоны-попелаўлоўнікі, прызначаныя для
якіх арганізаванае правядзенне назі- вае ПХБ. Па выніках інвентарызацыі
УТРЫМАННЯ САЗ
сухой інерцыйнай чысткі газаў з максіранняў.
ўстаноўлена, што ў Беларусі налічваУ НАВАКОЛЬНЫМ
мальнай тэмпературай 280 градусаў.
Праведзеная работа па стварэнні баз ецца 54,6 тысячы сілавых кандэнсатаАСЯ
РОД
ДЗІ
звестак аб пестыцыдах, аб'ектах іх раз- раў, 308 сілавых трансфарматараў і 29
8. ІНФАРМАЦЫЙНАмяшчэння і тэрыторыях, забруджаных ёмістасцяў з ПХБ.
Асноў най за дачай ма ні то рын гу і
АСВЕТНІЦКАЯ
кантролю за САЗ у аб'ектах навакольнага асяроддзя на 2006-2010 гады быРАБОТА
ло фарміраванне сістэмнага падыходу
Месцы размяшчэння захаванняў
Забяспечана функцыянаванне сайда маніторынгу САЗ у аб'ектах нава- та, на якім размяшчаюцца і абнаўлянепрыдатных пестыцыдаў
кольнага асяроддзя, інтэграванага ў юцца інфармацыйныя матэрыялы пра
На цы я наль ную сіс тэ му ма ні то рын гу САЗ. Праблема неаднойчы агучвалася
навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы з дапамогай сацыяльных відэаролікаў,
Верхнядзвінскае
Беларусь.
прысвечаных папярэджванню негатыўГарадоцкае
Паэтапнае разгортванне сістэмы ма- нага ўздзеяння САЗ на навакольнае
ніторынгу САЗ у аб'ектах навакольнага асяроддзе і чалавека. У перыядычных
асяроддзя ўключала ў сябе:
выданнях друкаваліся адпаведныя тэ— фарміраванне прыборнага і мета- матычныя артыкулы. Два гады таму быў
Пастаўскае
дычнага забеспячэння для правядзення праведзены рэспубліканскі конкурс правымярэнняў утрымання САЗ у розных ектаў грамадскіх аб'яднанняў.
аб'ектах навакольнага асяроддзя;
— правядзенне папярэдніх даследаДрыбінскае
9. НАВУКОВАЕ
ванняў і вызначэнне на іх аснове прынЗА
БЕСПЯЧЭННЕ
цыпаў тэрытарыяльнага і мэтавага фарміравання сеткі пунктаў маніторынгу і
Ў ГАЛІНЕ
рэгламентаў правядзення назіранняў;
АБЫХОДЖАННЯ
— стварэнне тэхнічнай базы для арЗ САЗ
ганізацыі збору і захоўвання атрыманых
звестак маніторынгу САЗ у аб'ектах наРаспрацаваны прагноз аб'ёмаў выкіСлонімскае
вакольнага асяроддзя.
даў САЗ на перыяд да 2020 года.
Набыты і ўведзены ў эксплуатацыю
Сумарныя выкіды дыяксінаў/фуранаў
Петрыкаўскае
высокаэфек тыўны вадкасны храма- у атмасфернае паветра ў 2008 годзе
тограф, прызначаны для колькаснага склалі, паводле ацэнак, 38,163 г ЭТ, вывызначэння палярных арганічных злу- кіды ГХБ — 0,816 кг у год, выкіды ПХБ
чэнняў, што дазволіла павялічыць аб'- — 11,318 кг у год.
ёмы аналітычных работ і дакладнасць
Праведзеная работа па абгрунтаванні
аналізу проб.
ўкаранення тэхналогіі абясшкоджвання

Брэсцкае

пестыцыдамі; аб ПХБ, абсталяванні, маПраведзеная маркіроўка электратэхтэрыялах і адходах, якія ўтрымліваюць нічнага абсталявання, якое ўтрымлівае
ПХБ; тэрыторыях, забруджаных ПХБ; аб ПХБ, аб'ектаў размяшчэння абсталяванкрыніцах выкідаў САЗ у выніку іх ненаў- ня і адходаў з ПХБ.
мыснай вытворчасці.
З 2007 года ажыццяўляецца вывад з
эксплуатацыі абсталявання з ПХБ. На
3. АБЫХОДЖАННЕ
сёння налічваецца каля 20,6 тысячы
кандэнсатараў, або выведзеных з эксЗ НЕПРЫДАТНЫМІ
плуатацыі, або тых, што знаходзяцца
ПЕСТЫЦЫДАМІ
ў рэзерве, — гэта 37 працэнтаў ад іх
На тэрыторыі рэспублікі размешча- агульнай колькасці.
ныя сем захаванняў непрыдатных песАсноўная колькасць выведзеных з
тыцыдаў. У Брэсцкай вобласці — Гяр- эксплуатацыі кандэнсатараў належыць
шонскае захаванне, Віцебскай — Верх- прадпрыемствам Міністэрства энергенядзвінскае, Пастаўскае, Гарадоцкае,
тыкі Беларусі і Міністэрства прамыслоГомельскай — Петрыкаўскае, Гродзенвасці Беларусі.
скай — Слонімскае, Магілёўскай —
Выведзена з эксплуатацыі 39 адзіДрыбінскае. У 2007 годзе ліквідаванае
нак
транс фар мата раў, што скла дае
Гяршонскае захаванне непрыдатных
11,6
працэнта ад агульнай колькасці.
пестыцыдаў. Атрыманыя пестыцыды
накіраваныя на КУП «Комплекс па пера- Больш за палову выведзеных з эксплупрацоўцы і захаванні таксічных прамыс- ата цыі транс фар мата раў на лежыць
ловых адходаў Гомельскай вобласці». прадпрыемствам канцэрна «БелнафУ Гомельскай вобласці працягваюцца тахім». Усімі міністэрствамі і ведамработы па ліквідацыі Петрыкаўскага за- ствамі зацверджаныя галіновыя планы
дзеянняў па вывадзе з эксплуатацыі
хавання непрыдатных пестыцыдаў.
Вы ка на ныя ін жы нер на-тэх ніч ныя абсталявання, якое ўтрымлівае ПХБ,
мерапрыемствы па зніжэнні шкодна- і яго да стаў кі на КУП «Комп лекс па
га ўздзеяння непрыдатных пестыцы- пе ра пра цоў цы і за ха ван ні так січ ных
даў, якія ўтрым лі ва юц ца ў Сло нім- пра мыс ло вых ад ходаў Го мель скай
скім, Верх ня дзвін скім, Па стаў скім, вобласці».
Абнаўленне пераліку тэрыторый, заГа ра доц кім, Дры бін скім за ха ван нях:
адноўленыя пад'язныя шляхі, абвод- бруджаных ПХБ, выконваецца з улікам

На тэрыторыі Беларусі застаецца 6 захаванняў з 3540,4
тонамі непрыдатных пестыцыдаў. Разглядаецца магчымасць ліквідацыі ўсіх захаванняў.
Праект Нацыянальнага плана выканання абавязкаў,
прынятых Рэспублікай Беларусь па Стакгольмскай канвенцыі аб стойкіх арганічных забруджвальніках, на 20112015 гады і на перыяд да 2028 года прадугледжвае ліквідацыю Слонімскага захавання непрыдатных пестыцыдаў
з прыцягненнем міжнароднай тэхнічнай дапамогі. Запланаваная таксама ліквідацыя Гарадоцкага захавання непрыдатных пестыцыдаў.

Праведзенае папярэдняе даследаванне каля 150 патэнцыяльных крыніц
паступлення САЗ. Гэта захаванні непрыдатных пестыцыдаў, палігоны бытавых і
прамысловых адходаў, глеістыя карты,
палі фільтрацыі. Штогадовыя аб'ёмы
адабраных проб і выкананых аналізаў
склалі больш за 250 і 3,5 тысячы адпаведна. Гэта дазволіла арганізаваць
сістэматычнае назіранне ўтрымання
хлорзмяшчальных пестыцыдаў і ПХБ
у аб'ектах навакольнага асяроддзя ў
раёнах размяшчэння шэрагу буйных і
патэнцыйна небяспечных крыніц паступлення САЗ. Акрамя таго, арганізаванае
правядзенне сістэматычных назіранняў
за ўтрыманнем САЗ у вадзе і донных
адкладаннях трансгранічных участкаў
35 рэк Беларусі.

САЗ. Улічваючы аб'ёмы ўжо назапашаных небяспечных адходаў і адходаў, якія
будуць штогод утварацца, прызнанае
мэтазгодным укараненне ў Беларусі
ўстаноўкі па вынішчэнні ўсяго спектра
небяспечных адходаў вытворчасцю 1-4
тысяч тон у год.
Дырэкцыяй КУП «Комплекс па перапрацоўцы і захаванні таксічных прамысловых адходаў Гомельскай вобласці»
падрыхтаванае заданне па працэдуры
адкрытага конкурсу на закупку абсталявання для абясшкоджвання небяспечных адходаў тэрмічным метадам.
Святлана БАРЫСЕНКА,
Віктар ПАЗНЯКОЎ.
УНП 100519825.

