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За ба ро на на вы ка ры стан не 

і про даж не ка то рых ві даў ад на-

ра зо ва га плас ты ка ва га по су ду 

бу дзе ўве дзе на ва ўста но вах 

гра мад ска га хар ча ван ня. Та кое 

ра шэн не пры няў урад (па ста но-

ва Са ве та Мі ніст раў № 797 ад 

27 ліс та па да 2019 го да). Які кан-

крэт на ад на ра зо вы по суд тра-

піць пад за ба ро ну, ця гам трох 

ме ся цаў вы зна чыць Мі ніс тэр-

ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля-

ван ня і ганд лю (МАРГ). Змя нен-

ні ўвой дуць у сі лу з 1 сту дзе ня 

2021 го да.

— Рэа лі за цыя гэ та га да ку мен та 

пры вя дзе да зні жэн ня вы ка ры стан-

ня ад на ра зо вай па лі мер най упа коў-

кі, а так са ма мі ні мі за цыі яе ўплы ву 

на на ва коль нае ася род дзе і зда роўе 

на сель ніц тва. Гэ та су ад но сіц ца 

з Ды рэк ты вай Прэ зі дэн та Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь ад 4 са ка ві ка 2019 го да 

№ 7, а так са ма між на род ны мі тэн-

дэн цы я мі ў га лі не абы хо джан ня з 

плас ты кам, — пад крэс лі вае ды рэк-

тар Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў 

Яў ген ЛА БА НАЎ.

На дум ку экс пер таў цэнт ра, асноў-

ным кры тэ ры ем для ўклю чэн ня та ва-

ру ў пе ра лік за ба ро не ных для сек та-

ра гра мад ска га хар ча ван ня па він на 

быць не маг чы масць яго паў тор на га 

вы ка ры стан ня на пра ця гу тэр мі ну 

пры дат нас ці. Згод на з гэ тым кры тэ-

ры ем, Цэнтр эка ла гіч ных ра шэн няў 

пра па нуе ўклю чыць у пе ра лік за ба-

ро не ных на ступ ныя прад ме ты:

 плас ты ка выя па меш валь ні кі;

 плас ты ка выя тру ба чкі;

 са шэ з цук рам, сол лю і пер цам 

(пар цый ныя ўпа коў кі, якія ўтрым лі ва-

юць тон кі пласт плас ты ку);

 ад на ра зо вы по суд і пры бо ры, 

асаб лі ва з ты паў плас ты ку, якія не 

пе ра пра цоў ва юц ца ў Бе ла ру сі;

 ад на ра зо выя плас ты ка выя ку-

бач кі або шмат слой ныя ад на ра зо-

выя ку бач кі, у склад якіх ува хо дзіць 

плас тык.

Як ад зна чае Яў ген Ла ба наў, не 

менш важ на сён ня ўдзя ліць на леж-

ную ўва гу аль тэр на ты ве ад на ра зо-

вым плас ты ка вым прад ме там.

— Ад сут насць дак лад ных кры тэ-

ры яў для вы ба ру аль тэр на тыў ных 

та ва раў мо жа пры вес ці да з'яў лен ня 

ін шых ад на ра зо вых та ва раў, рас кла-

дан не або пе ра пра цоў ка якіх бу дуць 

не маг чы мыя ў ця пе раш ніх умо вах. 

Асноў ным кры тэ ры ем па він на быць 

маг чы масць іх шмат ра зо ва га вы ка-

ры стан ня, — за ўва жае эко лаг.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На ўча раш ні дзень прый-

шлі ся лек цыі вы ключ на за про-

ша ных спе цы я ліс таў з Маск вы 

і Санкт-Пе цяр бур га, пры све ча-

ныя больш агуль ным за на цы-

я наль нае кі но пы тан ням. Сён-

ня ж пас ля ўра чыс та га ад крыц-

ця кан фе рэн цыі — яна но сіць 

наз ву «95 га доў бе ла рус ка му 

кі но: гіс то рыя, су час насць, 

перс пек ты вы» — у Цэнт ры 

да сле да ван няў бе ла рус кай 

куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры 

На цы я наль най ака дэ міі на вук 

і на «Беларусьфільме» бу дзе 

пра чы та на 48 дак ла даў на лю-

бы густ.

Пе рад слу ха ча мі вы сту пяць 

бе ла рус кія кі на знаў цы і кі на кры-

ты кі Ан та ні на Кар пі ла ва, Люд мі-

ла Са ян ко ва, Мак сім Кар піц кі; 

рэ жы сё ры Воль га Да шук, Мі кі та 

Лаў рэц кі, Вя ча слаў Ні кі фа раў, 

ды рэк тар Му зея гіс то рыі бе ла-

рус ка га кі но Ігар Аў дзе еў, пра-

грам ны ды рэк тар кі на фес ты-

ва лю «Ліс та пад» Іры на Дзям'я-

на ва, прад стаў нік Май стэр ні 

са цы яль на га кі но і прад зю сар 

Кан стан цін Ва ра бей. Вы сту поў-

ца мі бу дуць ахоп ле ны бе ла рус-

кі кі не ма то граф і яго кан тэкст, 

яго гіс то рыя і су час ныя з'я вы, 

іг ра вое, да ку мен таль нае і ані-

ма цый нае кі но.

Ар га ні за та ра мі кан фе рэн цыі 

вы сту па юць Цэнтр да сле да ван-

няў бе ла рус кай куль ту ры, мо вы 

і лі та ра ту ры, Мі ніс тэр ства куль-

ту ры і кі на сту дыя «Бе ла русь-

фільм». Рас клад ме ра пры ем-

стваў мож на знай сці на сай це 

Ака дэ міі на вук nаsb.gоv.bу.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Tіme на зваў ча ла ве ка го да
Ча ла ве кам го да па вер-

сіі аме ры кан ска га ча со пі-

са Tіme ста ла 16-га до вая 

швед ская ак ты віст ка Грэ та 

Тун берг. Фо та дзяў чы ны, 

якая ста іць на бе ра зе акі я-

на ў Пар ту га ліі, су пра цоў ні кі 

вы дан ня су пра ва дзі лі под пі-

сам «Сі ла юнац тва». «Мы 

не мо жам прос та пра цяг-

ваць жыць так, як быц цам 

заўт ра не іс нуе, та му што 

яно ёсць», — цы ту юць яны 

ак ты віст ку.

Школь ні ца Тун берг ста ла ад ным з лі да раў су свет на-

га эка ла гіч на га ру ху. У ве рас ні 2019 го да яна вы сту пі ла 

на са мі це па клі ма це ў ААН. У сва ёй пра мо ве дзяў чы на 

аб ві на ва ці ла па лі ты каў у тым, што яны па зба ві лі яе 

па ка лен не дзя цін ства, та му што пе рад алі яму ўсе на за-

па ша ныя ча ла вец твам праб ле мы, звя за ныя са зме на мі 

клі ма ту, і пе ра кла лі на яго пле чы іх вы ра шэн не. Пас ля 

свай го эма цы я наль на га вы ступ лен ня ак ты віст ка хут ка 

ста ла ге ра і няй ін тэр нэт-ме маў.

Не каль кі дзён та му вы дан не Tіme апуб лі ка ва ла 

шорт-ліст прэ міі. Ту ды ўвай шлі прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп, стар шы ня КНР Сі Цзінь пін, прэм' ер-мі ністр 

Но вай Зе лан дыі Джа сін да Ар дэрн, кі раў нік Facebook 

Марк Цу кер берг, а так са ма ўдзель ні кі ак цый пра тэс ту 

ў Ган кон гу.

Коль кі ра сі я не жы вуць на пен сіі
Кам па ніі FіnExpertіza пад лі чы ла ся рэд ні тэр мін жыц-

ця ра сі ян на пен сіі. Па вод ле вы ні каў да сле да ван ня, 

у Ра сіі муж чы на пас ля вы ха ду на пен сію пра жы ве ў 

ся рэд нім яшчэ 7,5 го да, а жан чы на — 22,6 го да, гэ та 

зна чыць амаль утрая даў жэй. Рэ корд на доў гія тэр мі ны 

жыц ця пас ля на ды хо ду пен сій на га ўзрос ту для муж чын 

і для жан чын за фік са ва ны ў Рэс пуб лі цы Ін гу шэ ція — 

18,6 го да і 29,1 го да ад па вед на. Мен шы за ўсё так 

зва ны ўзрост да жыц ця ака заў ся ў Ты ве, так са ма і ў 

муж чын, і ў жан чын, — 1,3 і 16,2 го да ад па вед на.

іPhone — най важ ней шы га джэт дзе ся ці год дзя
Вы дан не The Verge скла ла спіс са ста га лоў ных, на 

дум ку рэ дак цыі, вы со ка тэх на ла гіч ных пры лад апош ніх 

дзе ся ці га доў. Най важ ней шым га джэ там дзе ся ці год-

дзя на зва ны іPhone 4. Па вод ле слоў га лоў на га рэ дак-

та ра ме дыя Ні ла Па тэ ла, апа рат 2010 го да вы пус ку 

з'яў ляў ся са мым пры го жым, іна ва цый ным і ўплы во вым 

смарт фо нам на рын ку. На дру гім мес цы апы ну ла ся 

смарт-ка лон ка Amazon Echo, якая з'яў ля ец ца ад ным 

з лі да раў аме ры кан ска га рын ку ра зум ных дэ вай саў, 

на трэ ці ра док тра піў пар та тыў ны ноў тбук MacBook Aіr. 

У рэй тынг так са ма тра пі лі та кія спрэч ныя пры ла ды, 

як элект рон ная цы га рэ та Juul, зно ша ныя ка бе лі для 

за рад кі іPhone, сэл фі-пал ка і спі нер. За мы ка юць 

топ-100 аку ля ры Google Glass, якія бы лі вы пу шча ныя 

ў 2013 го дзе, але так і не ста лі па пу ляр нымі.

Най леп шы пра дукт для пе ча ні 
«пас ля ўча раш ня га»

Кі тай скія на ву коў цы 

вы свет лі лі, якія бак тэ рыі 

здоль ныя ад на віць пе чань 

пас ля ўжы ван ня ал ка го лю. 

Да след чы кі Цзы лінь ска га 
сель ска гас па дар ча га ўні-
вер сі тэ та пра вя лі шэ раг 
экс пе ры мен таў і ўста на ві лі, што лак та бак тэ рыі мо-

гуць даб ра твор на ўплы ваць на гэ ты важ ны ор ган. 

З вя до мых нам пра дук таў больш за ўсё лак та бак тэ рый 

зна хо дзіц ца ў звы чай ным ке фі ры, та кім чы нам, гэ ты 

пра дукт здоль ны лепш за ўсё азда ра віць па цяр пе лую 

ад ал ка го лю пе чань.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Укра ла больш за 19 ты сяч
Сы шчы кі кры мі наль на га вы шу ку Пер ша май ска га РУ УС 

ста лі цы за тры ма лі дзяў чы ну, якая ўкра ла ў гра ма дзя ні на 

Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан больш за 19 000 руб лёў.

Апе ра тыў ні ка мі бы ло ўста ноў ле на, што на пя рэ дад ні муж чы на 

па зна ё міў ся з ма ла дой асо бай у за баў ляль най уста но ве і за пра-

сіў яе да ся бе да до му. Ра ні цай, ка лі пра чнуў ся, вы явіў пра па жу 

190 бе ла рус кіх руб лёў, 3000 ра сій скіх руб лёў і 20 до ла раў. Для 

та го, каб урэ гу ля ваць кан флікт са ма стой на, муж чы на па тэ ле-

фа на ваў но вай зна ё май з прось бай вяр нуць гро шы. Дзяў чы на 

па абя ца ла ўсё вяр нуць. Так яна зноў тра пі ла ў гос ці да за меж-

ні ка, які на на ступ ны дзень не да лі чыў ся ўжо 19 000 бе ла рус кіх 

руб лёў. Пас ля гэтага гас па дар звяр нуў ся па да па мо гу ў мі лі цыю. 

Дзяў чы на бы ла за тры ма на ў аран да ва най ква тэ ры ў Го ме лі. 

Вы кра дзе ных гро шай пры са бе ў яе не бы ло. Мін чан ка рас тлу-

ма чы ла апе ра тыў ні кам, што част ку вы кра дзе ных гра шо вых 

срод каў яна пе ра кла ла на карт ку сва я кам, част ку вы дат ка ва ла 

на адзен не і так сі са ста лі цы ў аб лас ны цэнтр.

Вя до ма, што 21-га до вая мін чан ка пра цуе пра даў цом і ра ней 

да кры мі наль най ад каз нас ці не пры цяг ва ла ся, па ве дам ляе пад-

ра бяз нас ці кры мі наль най гіс то рыі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ, 

у пры ват нас ці, ад зна чыў 

уз рас тан не ро лі рэ гі я наль-

ных ме дыя ў фар мі ра ван ні 

ін фар ма цый на га па рад ку: 

мяс цо выя СМІ ак цэн ту юць 

ува гу на праб ле мах, якія 

хва лю юць лю дзей, да па ма-

га юць мяс цо вай ула дзе ў 

на ладж ван ні зва рот най су-

вя зі з на сель ніц твам. Пры 

гэ тым СМІ па він ны пра ца-

ваць перш за ўсё ў за па тра-

ба ва ных у чы та ча і гле да ча 

фар ма тах — ме сен джа-

рах, са цы яль ных сет ках. 

Важ на ства раць улас нае 

дыс ку сій нае по ле, уцяг-

ваць аў ды то рыю ў пра цэс 

аб мер ка ван ня. «Не аб ход на 

пас ля доў на і ін тэн сіў на пе-

ра бу доў ваць свае твор чыя 

па ды хо ды і біз нес-ма дэ лі 

з улі кам но вай ме дый най 

рэ аль нас ці», — ад зна чыў 

Анд рэй Кун цэ віч. Пры гэ-

тым важ на ўдзя ліць ува гу 

фар мі ра ван ню ў аў ды то-

рыі ін фар ма цый най гі гі е ны 

і іму ні тэ ту да фэй каў.

У сваю чар гу, мі ністр 

ін фар ма цыі Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВІЧ лі чыць: 

«Га лоў ная за да ча ме дыя 

не за леж на ад іх фар ма-

ту — ад люст ра ван не та го 

ча су, які мы ба чым, з усі мі 

цяж кас ця мі і праб ле ма мі. 

Пры гэ тым удзель ні кі ме-

дый на га пра цэ су па він ны 

ра зу мець, што рас каз ваць 

трэ ба і праў дзі ва, і так, 

каб у да лей шым паў плы-

ваць на змя нен не сі ту а цыі 

ў леп шы бок». Яшчэ ад на 

важ ная за да ча СМІ — вы-

бу доў ван не нар маль на га 

дыя ло гу ін сты ту таў ула ды 

і гра мад ства, па ста ян нае 

па шы рэн не пра сто ры та кіх 

зно сін. Аляк сандр Кар лю ке-

віч пад крэс ліў, што ў гэ тай 

ра бо це не аб ход на перш за 

ўсё ары ен та вац ца на за пы-

ты чы та ча і гле да ча.

Па вод ле Бел ТА.

З УЛІ КАМ НО ВАЙ МЕ ДЫЙ НАЙ РЭ АЛЬ НАС ЦІ

На слы ху

Учо ра ў Грод не прай шоў се мі нар «Рэ гі я наль ныя 

СМІ ў эпо ху ліч ба ві за цыі: но выя фар ма ты 

і кан ку рэн та здоль насць на ме ды я рын ку». 

Як пра ві ла, па доб ныя ме ра пры ем ствы но сяць 

прак тыч ны ха рак тар. На мес ні кі стар шынь 

гар- і рай вы кан ка маў, кі раў ні кі дзяр жаў ных 

рэ гі я наль ных СМІ, на чаль ні кі ад дзе лаў ідэа ла гіч най 

ра бо ты і па спра вах мо ла дзі рай вы кан ка маў, 

а так са ма экс пер ты ў сфе ры ка му ні ка цыі, якія 

ў іх удзель ні ча юць, дзе ляц ца дум ка мі, да юц ца 

кан крэт ныя па ра ды па па вы шэн ні эфек тыў нас ці 

ра бо ты рэ гі я наль ных СМІ.

ЗА СЛО НА АД НА РА ЗО ВА МУ ПО СУ ДУ

Най ста рэй шы спек такль 

На цы я наль на га ака дэ-

міч на га тэ ат ра імя Ян кі 

Ку па лы «Паў лін ка», які 

зна чыц ца ў рэ пер ту а ры 

з 1944 го да, бу дзе ўне-

се ны ў Дзяр жаў ны спіс 

гіс то ры ка-куль тур ных 

каш тоў нас цяў Бе ла ру-

сі і такім чынам тра піць 

пад ахо ву дзяр жа вы. Ад-

па вед нае пы тан не бы ло 

раз гле джа на ўчо ра на 

па ся джэн ні ад мыс ло вай 

ра ды пры Мі ніс тэр стве 

куль ту ры Бе ла ру сі.

Пра па но ву аба ра ня лі ар-

тыс ты тэ ат ра Ар нольд Па ма-

зан, Ма рыя За ха рэ віч, Мар та 

Го лу бе ва, за гад чы ца лі та ра-

тур на-дра ма тур гіч най част кі 

Ку па лаў ска га Воль га Баб ко ва 

і ге не раль ны ды рэк тар тэ ат ра 

Па вел Ла туш ка.

«Гэ та аб са лют на на ту раль-

ная і ла гіч ная іні цы я ты ва, бо 

спек такль «Паў лін ка» з'яў ля ец-

ца кла сі кай тэ ат раль на га мас-

тац тва Бе ла ру сі, яго ве да юць 

усе ама та ры бе ла рус кай куль-

ту ры, і гэ та са праўд ны брэнд 

Ку па лаў ска га тэ ат ра, — пра-

ка мен та ваў Па вел Ла туш ка 

«Звяз дзе», — «Паў лін ка» — 

больш чым наз ва па ста ноў кі: 

гэ та твор чае асэн са ван не, ду-

ша на ро да, ге ній кла сі ка бе ла-

рус кай лі та ра ту ры Ян кі Ку па-

лы. Мы ве да ем гэ ты спек такль 

з дзя цін ства, я і сам па мя таю, 

як упер шы ню ўба чыў яго, ка лі 

прый шоў у тэ атр з баць ка мі».

«Паў лін кай» ад кры ва ец ца і 

за кры ва ец ца кож ны тэ ат раль ны 

се зон Ку па лаў ска га, і гэ та адзін 

з са мых па пу ляр ных і лю бі мых 

гле да ча мі спек так ляў: толь кі ў 

2019 го дзе, па сло вах Паў ла Ла-

туш кі, па ста ноў ка ад зна чы ла ся 

ў рэ пер ту а ры 29 ра зоў.

«Апроч ін ша га, «Паў лін ка» 

з'яў ля ец ца шко лай для ку па-

лаў цаў, — пра цяг вае ды рэк-

тар тэ ат ра. — Праз яе пра хо-

дзяць фак тыч на ўсе ма ла дыя 

ар тыс ты, шмат ка го з іх на 

сцэ не Ку па лаў ска га ча каў яск-

ра вы твор чы лёс, мно гія ста лі 

на род ны мі і за слу жа ны мі ар-

тыс та мі кра і ны».

Ра шэн не аб на дан ні спек-

так лю «Паў лін ка» ста ту су гіс-

то ры ка-куль тур най каш тоў-

нас ці бы ло пры ня та сяб ра мі 

ра ды ад на га лос на — ця пер 

яно му сіць быць за цвер джа на 

под пі сам мі ніст ра, пас ля ча го 

атры мае юры дыч ную сі лу.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Чу лі?

Па дзея

НА ВУ КА ПРА КІ НО
Свят ка ван не юбі лею ай чын на га кі на ма тог ра фа 

па ча ло ся з лек цый
Не пры кмет на бе ла рус кае кі но прый шло 

да знач на га юбі лею: 17 снеж ня ства рэн ню ін сты ту цыі 

«Бел дзярж кі но» пры на род ным ка мі са ры я це асве ты 

БССР споў ніц ца 95 га доў. Каб да сле да ваць 

і пра ана лі за ваць мі ну лае і су час насць на цы я наль най 

кі не ма та гра фіі, на «Бе ла русь філь ме» і ў Ака дэ міі 

на вук пра хо дзіць двух дзён ная на ву ко ва-прак тыч ная 

кан фе рэн цыя, што аб' яд ноў вае ака дэ мі каў 

і рэ жы сё раў, за меж ных кі на знаў цаў і ай чын ных 

кі на дзея чаў.

«ПАЎ ЛІН КА» 
ПАД АХО ВАЙ ДЗЯР ЖА ВЫ

Фо
та

 Б
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ТА

.


