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На вар це пры ро дыНа вар це пры ро ды

Сяр гей СЕ РА ПІН: 
«Мы даў но ады шлі«Мы даў но ады шлі

 ад дроб ных пры дзі рак» ад дроб ных пры дзі рак»

Грэч ка на ва гу і бы та вая хі мія ў сваю 

бу тэль ку — у ста лі цы па іні цы я ты ве 

Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў з'я ві-

ла ся Zero waste кар та, якая да па мо жа 

мін ча нам утва раць менш ад хо даў. Паў-

дзель ні чаць у яе рас пра цоў цы мо жа 

кож ны ах вот ны!

На без ад ход най кар це са бра ны мес цы, 
дзе мож на ку піць та ва ры без упа коў кі, а так-
са ма шмат ра зо выя аль тэр на ты вы ад на ра-
зо вым рэ чам (на прык лад, мя шоч кі з тка ні ны 
для са да ві ны і ага род ні ны аль бо драў ля ныя 
вуш ныя па лач кі за мест плас ты ка вых). Пры 
гэ тым ча ка ец ца, што за но сіць та кія мес цы 
на кар ту бу дуць звы чай ныя лю дзі — та кім 
чы нам, ужо сён ня лю бы ча ла век мо жа зра-
біць важ ны крок на шля ху да эка ла гіч на 
дру жа люб на га ла ду жыц ця.

— Ідэя пра ек та ля жа ла на па верх ні, — 
рас ка за ла ка ар ды на тар Zero waste кар ты, 
су пра цоў ні ца Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн-
няў Тац ця на Куз ня цо ва. — Ня даў на ў нас у 
«тэ ле гра ме» з'я віў ся чат, дзе кож ны мо жа 
неш та спы таць аль бо не чым па дзя ліц ца. 
І вось са мае па пу ляр нае пы тан не да ты чы ла-
 ся як раз без ад ход ных па ку пак. Та кія за пы-
ты па ста ян на паў та ра лі ся, і мы вы ра шы лі: 
а ча му б не склас ці кар ту, дзе ўсё бу дзе 
струк ту ра ва на і зра зу ме ла.

Ка рыс тац ца Zero waste кар тай ня цяж ка: 
там ёсць не каль кі сла ёў і мар кё раў, якія да-
па мо гуць за ры е нта вац ца. Ця пер вы мо жа це 
знай сці аль бо за нес ці на рэ сурс на ступ ныя 
ка тэ го рыі: ба ка лею (ма ка ро ны, кру пы, му-
ку і г. д.), роз ныя пры сма кі (ваф лі, зе фір, 
цу кер кі і г. д.), бы та вую хі мію, кас ме ты ку — 
зра зу ме ла, усё гэ та па він на пра да вац ца 
без упа коў кі, на ват па пя ро вай. Так са ма 
на кар це ёсць ка тэ го рыі та ва раў і мес цаў, 
якія да па мо гуць за мя ніць роз ныя рэ чы на 
больш эка ла гіч ны ва ры янт. Гэ та, на прык-
лад, эка та ва ры (шмат ра зо выя тру ба чкі), 
ежа на вы нас аль бо адзен не (сэ канд-хэн-
ды ці даб ра чын ныя кра мы). Яшчэ на кар це 
вы мо жа це ўба чыць не ты по вую ка тэ го рыю 
пад наз вай «Па кет free ма га зі ны» — сю ды 
ар га ні за та ры пра па ну юць за но сіць ма га зі-
ны, якія без праб лем пра да юць та ва ры ў 
сваю ўпа коў ку.

— На жаль, сён ня не ка то рыя па куп ні кі 
су ты ка юц ца з та кі мі сі ту а цы я мі, ка лі ім не 
хо чуць ад пус ка ць ва га вую пра дук цыю ў
сваю та ру. У асноў ным пра даў цы спа сы ла-
юц ца на за ка на даў ства і са ні тар на-гі гі е ніч-
ныя нор мы, але мы вы свет лі лі, што ні дзе 
ня ма пра мой за ба ро ны на вы ка ры стан не 
свай го па ке та аль бо кан тэй не ра пры ўмо ве, 
што яны чыс тыя, вя до ма. У та кіх вы пад ках 

мы пра па ну ем пы таць у су пра цоў ні каў кан-
крэт ны пункт за ко на і што там на пі са на, — 
пад крэс лі ла Тац ця на.

Але бы ва юць вы пад кі, ка лі вы ка рыс тоў-
ваць толь кі ад на ра зо вую та ру — па лі ты ка 
ма га зі на, тут ужо трэ ба рэ ка мен да ваць, каб 
яна бы ла пе ра гле джа на.

— У адзін са ста ліч ных ма га зі наў мы 
звяр ну лі ся з та кой прось бай і атры ма лі пісь-
мо вы ад каз, дзе на чаль ства па цвер дзі ла — 
у іх мож на па клас ці пра дук ты ў сваю та ру. 
Фор му зва ро ту мы раз мяс ці лі на на шым 
сай це, — ад зна чы ла спе цы я ліст.

Каб Zero waste кар та бы ла ка рыс най і 
са праў ды без ад ход най, ка ар ды на та ры пра-
ек та рэ ка мен ду юць пры трым лі вац ца не ка-
то рых пра віл. На прык лад, не за но сіць на 
яе пра дук ты, якія пра да юц ца без упа коў кі 

ў кож ным ма га зі не (са да ві ну, ага род ні ну), 
аль бо шмат ра зо выя та ва ры, якія вель-
мі рас паў сю джа ны (тэр ма куб кі, эка тор бы 
і г. д.), а так са ма эка ла гіч ную кас ме ты ку і 
хі мію на ват з доб рым скла дам, але ў ад на-
ра зо вай та ры. Што да ты чыц ца сэ канд-хэн-
даў, то лепш пі саць, чым ён ад роз ні ва ец ца 
ад ін шых.

— Сён ня эка ла гіч на свя до мых лю дзей 
ста но віц ца ўсё больш, — пад крэс лі ла Тац-
ця на Куз ня цо ва. — Ме на ві та дзя ку ю чы іх 
за пы там і з'я ві ла ся на ша кар та. Маг чы ма, 
шмат ка го на тхні ла Беа Джон сан (zero waste 
ак ты віст ка), якая не так даў но пры яз джа ла 
і ў Бе ла русь.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Шу кай це Zero waste кар ту па спа сыл цы 

https://ecoіdea.by/ru/zerowaste.
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для крэ а тыў ныхдля крэ а тыў ных
Ча со піс «Род ная пры ро да» і Мі ніс тэр ства пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя су мес на з Мі-

ніс тэр ствам аду ка цыі пад вя лі вы ні кі рэс пуб лі кан ска га 

экалагічнага кон кур су ідэй «Пры ро да ма лой ра дзі мы».

На рэ дак цый ную пош ту прый шло больш за 80 ра бот ад 
уста ноў аду ка цыі з роз ных кут коў Бе ла ру сі. За брудж ван не па-
 вет ра, гле б і вод ных рэ сур саў, праб ле ма ад хо даў, ба раць ба з 
ін ва зій ны мі рас лі на мі і жы вё ла мі, азе ля нен не і доб ра ўпа рад ка-
ван не на се ле ных пунк таў — тэ мы, па якіх пра ца ва лі ўдзель ні кі 
кон кур су, бы лі роз ныя. Аб' яд на ла іх лю боў да род най зям лі і 
імк нен не агуль ны мі на ма ган ня мі зра біць яе эка ла гіч на чыс тай, 
пры ваб най для ту рыс таў і ўтуль най для мяс цо вых жы ха роў.

Хто ж стаў пе ра мож цам? 
Ся род ка лек тыў ных ра бот трой ка лі да раў на ступ ная:

1-е мес ца — «Рас пра цоў ка 3D-ат ла са «Раз віц цё эка ла гіч-
на га ту рыз му на асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то ры ях Гро-
дзен скай воб лас ці», аў та ры — Ксе нія Сі да ро віч і Ілья Гуль нік, 
Ед каў ская ся рэд няя шко ла, Лід скі ра ён Гро дзен скай воб лас ці;

2-е мес ца — «Па пе ра з трыс ня гу», аў та ры — удзель ні кі на-
 ву ко ва га та ва рыст ва вуч няў па хі міі, ся рэд няя шко ла № 2 
г. п. Зэ льва, Гро дзен ская воб ласць;

3-е мес ца — эка ла гіч ны пра ект «100 %», аў та ры — удзель ні кі 
клу ба ЮНЕС КА «Шок», ся рэд няя шко ла № 9 г. Брэс та.

Ся род ін ды ві ду аль ных ра бот пе ра маг лі:
1-е мес ца — «Аў та ном ны ву ліч ны ліх тар для го ра да Брэс та 

з га ры зан таль ным вет ра ге не ра та рам і со неч ны мі па нэ ля мі», 
аў тар — Ці ма фей Авяр чук, ся рэд няя шко ла № 13 г. Брэс та імя 
В. І. Хо ва на;

2-е мес ца — эка ла гіч ная ак цыя «Уцё кі з ага род чы ка», аў тар —
Іна Бу ка, гім на зія г. Бу да-Ка ша лё ва, Го мель ская воб ласць;

3-е мес ца — да след чая ра бо та «Тай ны смец це ва га вяд ра», 
аў тар — Ган на За яц, ся рэд няя шко ла № 1 г. Пет ры ка ва, Го-
мель ская воб ласць.

Мы сар дэч на він шу ем аў та раў ра бот з пе ра мо гай і за пра ша-
ем у Вы да вец кі дом «Звяз да» па па да рун кі. Да дат ко вую ін фар-
ма цыю мож на атры маць па ну ма ры 8 (017) 263-84-61.

Ра бо ты пе ра мож цаў рэс пуб лі кан ска га кон кур су ідэй «Пры-
ро да ма лой ра дзі мы» мож на пра чы таць на ста рон цы ча со пі са 
«Род ная пры ро да» http://zvіazda.by/be/edіtіon/rodnaya-pryroda, 
а так са ма ў сне жань скім ну ма ры вы дан ня.

Спа дзя ём ся, ідэі, вы ка за ныя пе ра мож ца мі, рэа лі зу юц ца не 
толь кі на іх ма лой ра дзі ме, але і ў ін шых рэ гі ё нах Бе ла ру сі, 
ста нуць пе рад умо вай для па ляп шэн ня эка ла гіч най сі ту а цыі ў 
кра і не.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Дзя ку ю чы 

ўза е ма дзе ян ню 

Мінск ага 

га рад ско га ка мі тэ та 

пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га 

ася род дзя 

з га рад скі мі 

служ ба мі ўсе 

ня знач ныя 

пы тан ні па 

доб ра ўпа рад ка ван ні 

вы ра ша юц ца 

ў ра бо чым па рад ку.

Пра цяг ва ем зна ё міць чы та чоў з 
ра бот ні ка мі сіс тэ мы Мінп ры ро ды, 
чые ім ёны за не се ны на ве да мас-
ную Дош ку го на ру. Сён ня наш су-
раз моў нік — на чаль нік ад дзе ла 

апе ра тыў на га кант ро лю па Мас-

коў скім, Ле нін скім, Цэнт раль ным 

ра ё нах Мінск ага га рад ско га ка мі-

тэ та пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Сяр гей 

СЕ РА ПІН.

— Шмат жы ха роў ста лі цы вы-

каз ва юць за не па ко е насць у су вя зі 

з тым, што з два роў знік лі кан тэй-

не ры для шкла і па пе ры. Што ад-

бы ва ец ца?

— Гэ та ча со выя цяж кас ці. Усе 
ста рыя кан тэй не ры для па пе ры, 
плас ты ку і шкла хут ка за ме няць на 
су час ныя, больш на дзей ныя, доб ра 
аба ро не ныя ад знеш ніх фак та раў. 
Мін скі га рад скі ка мі тэт пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя фі нан са ва ўдзель ні чае ў гэ-
тым пра ек це. Так са ма ця пер су мес-
на з ра ён ны мі служ ба мі ЖКГ пра-
пра цоў ва ем пы тан не аб уста ноў цы 
ў Мін ску за глыб ле ных кан тэй не раў 
для цвёр дых бы та вых ад хо даў. Яны 
знач на зруч ней шыя, больш ёміс тыя і 
эс тэ тыч ныя, чым тыя, што вы ка рыс-
тоў ва юц ца ця пер.

— Што мож на ска-

заць пра эка ла гіч нае 

ста но ві шча на ва шай 

пад ве да мас най тэ-

ры то рыі?

— Ле нін скі і Цэнт-
раль ны ра ё ны — са-
мыя эка ла гіч на чыс-
тыя з зо ны ма ёй ад-
каз нас ці. Вы ска жа це, 
што, на прык лад, у 
Цэнт раль ным ра ё не 
раз ме шча ны за вод 
«Ат лант». Ад ка жу, 
што гэ та прад пры ем-

ства, якое над звы чай ад каз на ста віц-
ца да пы тан няў эка ла гіч най бяс пе кі 
і па пра ве за не се на на га рад скую 
Дош ку го на ру. На ш са мы вя лі кі 
кло пат у гэ тых ра ё нах — ра ка Свіс-
лач. Раз на ме сяц ро бім абы ход на 
прад мет вы ка нан ня па тра ба ван няў 
во да ахоў на га за ка на даў ства.

Мас коў скі ра ён больш скла да-
ны, у ім шмат пра мыс ло вых прад-
пры ем стваў. На сель ніц тва асаб-
лі ва тур бу юць шкод ныя вы кі ды, і 
та му гэ тае пы тан не заў сё ды ў нас 
на кант ро лі. Ды і са мі прад пры ем-
ствы пра яў ля юць свя до масць, вы-
дат коў ва юць срод кі на аб наў лен не 
га за ачы шчаль ных сіс тэм. У сва ёй 
ін спек тар скай дзей нас ці мы даў но 
ады шлі ад дроб ных пры дзі рак. На-
ла джа на ўза е ма дзе ян не з га рад скі-
мі служ ба мі, усе ня знач ныя пы тан ні 
вы ра ша юц ца на мес цы.

— Ва ўсіх трох ра ё нах ёсць пры-

ват ны сек тар. На пер шы по гляд, 

гэ та ў асноў ным дых тоў ныя да-

мы, да гле джа ныя ўчаст кі. А што 

вы яў ля ец ца пад час аб сле да ван ня 

жы лых тэ ры то рый?

— У пры ват ным сек та ры па куль 
яшчэ за ста юц ца асоб ныя праб ле-
мы з са ні тар ным ста нам участ каў, 
ня свое ча со вым вы ва зам ад хо даў 

і іх скла дзі ра ван нем у не санк цы я-
на ва ных мес цах. Так ці інакш, гэ та 
вы ра шаль ная праб ле ма: дзесь ці ха-
пае рас тлу ма чаль най пра цы, дзесь ці 
про сім мяс цо выя служ бы ЖКГ пе ра-
 гле дзець гра фік вы ва зу смец ця. 
У пры ват ным сек та ры прак тыч на ні дзе 
ня ма ста цы я нар ных пля цо вак для 
збо ру ад хо даў. Та му лю дзі вы клад ва-
юць па ке ты па хо дзе ру ху смец ця во-
за. Злос ных па ру шаль ні каў ня шмат, 
але кож ны з іх на но сіць ка ла саль ную 
шко ду пры ро дзе. На прык лад, пад-
час рэй ду ў ра ё не ста рой пры ват-
най за бу до вы мы вы яві лі май стэр скі 
за мас кі ра ва ную тру бу ан ты сеп ты ку, 
якая вы хо дзі ла прос та ў Свіс лач. Вя-
до ма, скла лі пра та кол, па вод ле ра-
шэн ня су да на гас па да ра до ма быў 
на кла дзе ны штраф. У гэ тай гіс то рыі 
мя не да бяс кон цас ці здзіў ляе эга ізм. 
Ча ла век не ду мае пра су се дзяў, дык 
ха ця б па ду маў пра тое, што на бе-
ра зе за бру джа най ра кі бу дуць жыць 
яго дзе ці і ўну кі.

— Якія яшчэ пы тан ні ў по-

лі зро ку ад дзе ла апе ра тыў на га 

кант ро лю?

— Вя дзец ца сіс тэм ны кант роль за 
вы ка нан нем за ка на даў ства ў га лі не 
абы хо джан ня з ад хо да мі, у тым лі ку 
за не да пу шчэн нем іх за ха ван ня на па-
лі го нах. Акра мя аб сле да ван ня жы лых 
тэ ры то рый вы яў ля ем не санк цы я на ва-
ныя звал кі ад хо даў на тэ ры то рыі агуль-
на га до сту пу, у пры да рож ных па ло сах, 
мес цах ад па чын ку. На кант ро лі ў нас 
так са ма пы тан ні ўлад ка ван ня мес цаў 
збо ру ад хо даў з тэ ры то рыі мо гі лак, 
пры вя дзен не ў на леж ны стан ме ма-
ры яль ных комп лек саў. Су пра цоў ні кі 
ка мі тэ та пры ма лі ўдзел у су бот ні ку на 
тэ ры то рыі ме ма ры яль на га комп лек су 
«Ма лы Трас ця нец» у ме жах кам па ніі 
«Улад ку ем ма лую ра дзі му!».

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фота аўтара.

Пад во дзім вы ні кіПад во дзім вы ні кі

Чысты горадЧысты горад

НА ВА ГУ 
І НА РАЗ ЛІЎ
У Мін ску за пра ца ва ла «без ад ход ная» кар та


