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СУ ХА РЫК ЦІ ЦВІЛЬ?
У Бе ла ру сі вы гад ная сі ту а цыя 

ў па пя ро вай вы твор час ці, лі чаць 

экс пер ты. Наш ры нак не за леж-

ны ад па стаў шчы коў сы ра ві ны. 

Мы са мі на рых тоў ва ем драў ні ну, 

ро бім цэ лю ло зу і вы раб ля ем упа-

коў ку. Ца на ў эка ла гіч най упа коў кі 

ў 1,5—2—3 ра зы боль шая, чым у 

по лі эты ле на вай, але чым больш 

бу дзе ства рац ца та кой та ры, тым 

мен шай ста не яе са бе кошт. Ца на 

ўпа коў кі на пра мую за ле жыць ад 

кош ту сы ра ві ны для яе, у пры ват-

нас ці па пе ры, і ра ней роз ні ца на 

ка рысць по лі эты ле ну бы ла не тры, 

а ўсе пяць, а то і шэсць ра зоў.

Вы твор цы сцвяр джа юць, што га-

то вы поў нас цю за да во ліць па тра-

ба ван ні ай чын на га рын ку па пя ро-

вай та рай. У пры ват нас ці, у гэ тым 

упэў не ны на ся мей ным пры ват ным 

прад пры ем стве «Су пер пак ком па-

ні», дзе эка ла гіч на чыс тую ўпа коў ку 

з па пе ры ай чын на га га тун ку вы раб-

ля юць ужо 20 га доў, і пра вар тас ці 

та кой та ры 100 яго су пра цоў ні каў 

ве да юць не па чут ках.

— Хлеб у па пя ро вым па ке це 

«ды хае». Так, праз па ру дзён ён 

ста не на гад ваць су ха рык, але ж 

за ста нец ца ядо мым, а ў по лі эты-

ле на вым — па кры ец ца цвіл лю, — 

сцвяр джае Вя ча слаў ШАХ, стар-

шы ня са ве та ды рэк та раў кам па-

ніі «Су пер пак ком па ні». — Акра-

мя та го, у пра дук тах, якія больш 

як 40 хві лін зна хо дзяц ца ў по лі эты-

ле не, з'яў ля юц ца не бяс печ ныя для 

зда роўя бак тэ рыі.

Да та го ж боль шасць по лі эты-

ле на вай упа коў кі мож на толь кі вы-

кі нуць на звал ку, а па пя ро вую — 

пе ра пра ца ваць. І на ват вы кі ну тая 

ў смец це, яна поў нас цю рас кла да-

ец ца ця гам паў го да, а то і ра ней.

ЛАТ КІ З МА КУ ЛА ТУ РЫ 
СУ ПРАЦЬ УС ПЕ НЕ НА ГА 
ПО ЛІ ЭФІ РУ

Акра мя па пя ро вых па ке таў, ай-

чын ныя вы твор цы ро бяць так са ма 

кар дон ныя лат кі для яек. Прад пры-

ем ства «Зе ле на бор скае», што ў 

Сма ля ві чах, вы раб ляе кар дон ныя 

кан тэй не ры на 30 штук яек, якіх 

ха пае, каб за бяс пе чыць па трэ бы 

ўсёй Бе ла ру сі. Як рас ка заў Яў ген 

СА ВА НЕЦ, ды рэк тар прад пры-

ем ства, та ры на 10 штук яек што-

год вы пус ка юць 8—10 міль ё наў 

адзі нак. Ка лі да даць да гэ та га ана-

ла гіч ную пра дук цыю, вы раб якой 

на ла джа ны на фаб ры цы «Спар-

так», то ма гут нас цяў двух прад-

пры ем стваў хо піць, каб за да во ліць 

па трэ бы ў кар дон нных лат ках для 

яек ва ўсёй Бе ла ру сі. Ад нак на 

прак ты цы толь кі 10—15 % яек 

фа су ю ц ца ў та кую та ру. Ас тат нія 

ванд ру юць у «аба лон цы» з ус пе-

не на га по лі эфі ру, якая тан ней шая 

ў паў та ра ра за. А на коль кі больш 

шкод ная?

Ця пер на «Зе ле на бор скім» 

рас пра цоў ва юць лат кі для яек на 

20 штук, якія, як мяр ку ец ца, з'я-

вяц ца на па лі цах на ле та. А яшчэ 

ро бяць та ру для са да ві ны, у асноў-

ным аль ве о лы для ўпа коў кі яб лы-

каў, якія амаль цал кам спа жы вае 

Ра сія, а так са ма тэх ніч ныя ўпа коў-

кі для дроб ных дэ та ляў, лям па чак, 

стар та раў, ге не ра та раў і на ват на-

клад кі для тэ ле ві за раў, якія ўстаў-

ля юц ца ў вя лі кія ка роб кі.

Бія рас кла да е мая ма ку ла тур ная 

па пя ро вая сы ра ві на, якую мож на 

пе ра пра цоў ваць і вы ка рыс тоў ваць 

пяць-сем ра зоў, перш чым яна ста-

не ад хо да мі, з улі кам уты лі за цыі 

бу дзе абы хо дзіц ца па ца не амаль 

як і по лі эты ле на вая. Уся ўпа коў-

ка на «Зе ле на бор скім» ро біц ца, 

да рэ чы, з дру гас най сы ра ві ны. 

У Еў ро пе ця пер час та на ват про-

сяць па цвер дзіць, што ўпа коў ка 

зроб ле на з ма ку ла ту ры, да дае 

Вя ча слаў Шах.

— Вы ка нан не Ука за Прэ зі дэн та 

№ 313 да зво ліць ай чын ным вы-

твор цам на роў ных кан ку ры ра-

ваць з за меж ны мі па стаў шчы ка мі 

ўпа коў кі. Да ку мент рэг ла мен туе 

ўпла ту ўты лі за цый на га збо ру, ад-

нак гэ ты мо мант па куль не заў сё-

ды кант ра лю ец ца і ад соч ва ец ца. 

А гэ та важ на, бо та ды па стаў шчы кі 

бу дуць больш ад каз на ста віц ца да 

якас ці ім парт уе май пра дук цыі.

Ён пры вёў у прык лад не ад па-

вед насць ца ны і якас ці мя хоў з цэ-

мен там. За меж ныя вы твор цы, на 

яго дум ку, не за клад ва юць у свой 

та вар кошт уты лі за цый на га збо ру, 

і ён ста но віц ца ўжо пры клад на на 

12 % мен шым, чым у ай чын най 

упа коў кі. Ра зам з тым экс парт ныя 

мя хі час та прос та рвуц ца ў ру ках 

па куп ні ка, а бе ла рус кую ўпа коў ку 

для цэ мен ту вы пра цоў ва лі, скід ва-

ю чы з вы шы ні ка ля трох мет раў, і 

яна не рвец ца на ват пас ля 7—8 

па дзен няў. Ад нак пад час тэн да ра 

вый грае той, у ка го мен шая ца на. 

І пы тан не якас ці, што за клад ва ец-

ца ў вы твор часць па пе ры, не аб-

ход на рэ гу ля ваць на дзяр жаў ным 

уз роў ні.

БЯС ПЕЧ НА ДЛЯ ЕЖЫ
— Мы тлу ма чым лю дзям, на-

коль кі эка ла гіч на вы гад на і важ-

на на бы ваць ме на ві та па пя ро вую 

ўпа коў ку, і гэ та ж па він ны ра біць 

і ганд лё выя сет кі. Ка лі пад ліч ваць 

эка на міч ную роз ні цу ў вы твор час ці 

па пя ро вай та ры і по лі эты ле на вай, 

трэ ба ўлі чыць гро шы, якія дзяр жа ва 

тра ціць на ля чэн не хва роб страў ні-

ка, — мяр куе Вя ча слаў Шах.

Ра зам з тым па тра ба ван ні да 

ўсіх ві даў упа коў кі: па пя ро вай, 

шкля ной і по лі эты ле на вай — вы-

зна ча ны за ка на даў ствам Еў ра зій-

ска га эка на міч на га са ю за і ўпі са ны 

ў тэх ніч ны рэг ла мент аб бяс пе цы 

ўпа коў кі. У на цы я наль ным за ка на-

даў стве па тра ба ван ні ўста ноў ле ны 

гі гі е ніч ным нар ма ты вам, які за-

цвер джа ны па ста но вай Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя ў 2014 го дзе і 

на зы ва ец ца «Гра ніч на да пу шчаль-

ная коль касць хі міч ных рэ чы ваў, 

якія вы дзя ля юц ца з ма тэ ры я лаў, 

што кан так ту юць з хар чо вы мі пра-

дук та мі», па дзя лі ла ся Вік то рыя 

СПІ РАН СКАЯ, га лоў ны спе цыя-

ліст ад дзе ла гі гі е ны, эпі дэ мі я ло-

гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя:

— Упа коў ка, якая вы ка рыс тоў-

ва ец ца для ядо мых та ва раў, па-

він на быць бяс печ най, якас най і 

за хоў ваць пра дукт ця гам уся го 

трэ мі ну пры дат нас ці. Уся ўпа коў ка 

пра хо дзіць вы пра ба ван ні на пэў-

ныя па тра ба ван ні ў акрэ ды та ва ных 

ла ба ра то ры ях, так што вы твор цы і 

спа жыў цы мо гуць быць упэў не ны, 

што ўся ўпа коў ка ў кра і не ад па вя-

дае ўка за ным па тра ба ван ням.

У тлу шчаў стой лі вай па пе ры 

мож на ўтрым лі ваць ку ры цу грыль, 

ры бу і ін шыя пра дук ты і спа кой на 

пе ра пра цоў ваць. На ват ла мі на ва-

ная па пя ро вая та ра, якую апра цоў-

ва юць спе цы яль ным рас тво рам (а 

гэ та ро біць па пе ру на столь кі глад-

кай, што яна не пра пус кае тлушч і 

віль гаць) пры дат ная для ўты лі за-

цыі. А вось по лі эты ле на вы па кет 

нель га пе ра пра ца ваць, хі ба што 

«па сек чы» на фрак цыі, якія больш 

ні як не вы ка рыс таць да лей, толь кі 

спа ліць. А вось па пе ра па дзя ля ец-

ца на ва лок ны, якія ў да лей шым 

ста нуць гу му сам, ка жуць пра ўяў-

ныя пе ра ва гі вы твор цы па пя ро вай 

та ры.

ПЫ ТАН НЕ 
НЕ НА КА ПЕЙ КІ

Эка на міч ных плю соў ад па пя-

ро вай та ры так са ма мож на да сяг-

нуць, і гэ та па він ны зра біць мы 

са мі, упэў не ны Мі ха іл КАСЬ КО, 

на мес нік стар шы ні кан цэр на 

«Бел лес па перп рам»:

— Кошт па пя ро вай упа коў кі 

з-пад цук ру ці му кі ў агуль най ца-

не пра дук цыі — не каль кі ка пе ек. 

А ка лі гэ тую ўпа коў ку кі нуць не ў 

смец це, а ў ма ку ла ту ру, эфект ад 

яе пе ра пра цоў кі і паў тор на га вы-

ка ры стан ня бу дзе знач на боль-

шы. Тым больш што сён ня ў Бе-

ла ру сі сы ра ві най для вы твор час ці 

400 ты сяч тон цэ лю ло зы, якую 

мо гуць за год вы пус каць на Свет-

ла гор скім цэ лю лоз на-кар дон ным 

кам бі на це, слу жыць ніз ка сорт ная 

драў ні на хвой ных па род. 100 ты сяч 

тон з іх хо піць, каб за бяс пе чыць 

усе па трэ бы ўнут ра на га рын ку. Гэ-

та пер шы крок. На ступ ны ро бяць у 

Шкло ве, дзе вы раб ля юць ру ло ны 

па пе ры для ўпа коў кі. А да лей ідзе 

ні ша ма ло га і ся рэд ня га біз не су, якія 

з ру ло на — пад жа дан ні пры ват ных 

клі ен таў: пя кар ні, кра мы — зро бяць 

па пя ро вы па кет. Спа жы вец вы кі не 

яго ў ма ку ла ту ру, і ён ад пра віц ца на 

пе ра пра цоў ку і да лей шы вы раб з 

дру гас най сы ра ві ны но вых та ва раў. 

І гэ та рэ аль ная ра бо та, якая ад бы-

ва ец ца ця пер, і ў на шых ру ках.

Іры на СІ ДА РОК. 

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Шмат ра зо вая па пя ро вая вы га да

«Дзя куй вам за ўсе доб-

рыя сло вы, рас па чы нан ні і 
тую да па мо гу, якую вы аказ-
ва е це нам. Я мяр кую, што 
вы ўжо зна ё мыя з на шы мі 
ма ра мі — гэ та на ват не пра-
ек ты, а ма ры — ства рыць 
неш та па доб нае ва ша му 
цэнт ру ў Бе ла ру сі, — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт. — І я бу ду 
вам вель мі ўдзяч ны, ка лі вы 
пра цяг не це сваю даб ра чын-

ную дзей насць у Бе ла ру сі ў 

пла не пад трым кі гэ та га пра-

ек та і кан суль та цый най да-

па мо гі нам, та му што ў вас 

ве лі зар ны не ацэн ны во пыт 

ства рэн ня та кіх між на род-
ных фі нан са вых цэнт раў».

Бе ла рус кі лі дар звяр-
нуў ува гу, што Ду бай скі 

між на род ны фі нан са вы 

цэнтр пра яў ляе вя лі кую ці-

ка васць да су пра цоў ніц тва 

ў га лі не ІТ-тэх на ло гій. «Вы 

шмат ад да яце ўва гі ліч ба-

вай эка но мі цы, мы так са ма 

зай ма ем ся гэ тым сур' ёз на. 

І ду маю, ка лі б мы здо ле лі 

знай сці агуль ную ці ка васць, 

то гэ та спа лу чэн не бы ло б 

толь кі на ка рысць раз віц ця 

ліч ба вай эка но мі кі, — пад-

крэс ліў ён. — Сло вам, ка лі 

вы па лі чы це, што ў Бе ла ру сі 

ёсць во пыт вы со кіх тэх на ло-

гій, — мы да ва шых па слуг, 

га то выя пра ца ваць ра зам».

У ад каз кі раў нік цэнт ра 

Эса Аб дул фа тах Ка зім па-

дзя ка ваў кі раў ні ку дзяр жа вы 

за су стрэ чу.

«І ўрад Ду бая, і мы аба-

вя зу ем ся пад трым лі ваць гэ-

ты пра ект. З мі ну ла га ле та, 

пас ля атры ман ня пер шых 

да ку мен таў на конт гэ та га, 

мы пры ня лі ра шэн не пад-

трым лі ваць су пра цоў ніц тва 

ў да най га лі не, — за явіў 

ён. — Я не ду маю, што гэ та 

прос та ма ра, я ду маю, гэ та 

неш та, што мы вель мі хут ка 

рэа лі зу ем. Мы пры еха лі для 

та го, каб па дзя ліц ца на шым 

во пы там, мы га то выя да гэ-

та га. Асаб лі ва ў тым, што 

да ты чыц ца ства рэн ня і раз-

віц ця фі нан са ва га цэнт ра. 

І мы цал кам га то выя ўно сіць 

уклад у раз віц цё ад но сін па-

між дзвю ма дзяр жа ва мі — і 

асаб лі ва ў сек та ры ІТ».

Па вы ні ках су стрэ чы кі-

раў нік Ду бай ска га між на-

род на га фі нан са ва га цэнт ра 

Эса Аб дул фа тах Ка зім па гу-

та рыў з жур на ліс та мі.

Ён ад зна чыў, што з Прэ зі-

дэн там яны аб мер ка ва лі ідэю 

ства рэн ня фі нан са ва га цэнт-

ра ў Мін ску, а так са ма тое, як 

во пыт ана ла гіч най струк ту ры 

ў Ду баі мо жа спат рэ біц ца ў 

Бе ла ру сі. «Мы і на шы бе ла-

рус кія ка ле гі бу дзем пра пра-

цоў ваць гэ тую ідэю, бу дзем 

вы ву чаць, на коль кі гэ та тэх-

ніч на здзяйс няль на, на коль кі 

гэ та ла гіч на і эфек тыў на. Як 

толь кі бу дуць атры ма ны ней-

кія вы ні кі, мы ўсё гэ та аб мяр-

ку ем. У тым вы пад ку, ка лі гэ-

та са праў ды бу дзе ра зум на, 

мы га то выя аказ ваць лю бую 

пад трым ку ў ства рэн ні та ко га 

цэнт ра», — пад крэс ліў Эса 

Аб дул фа тах Ка зім.

Так са ма ба кі раз гле дзе лі 

маг чы мае раз віц цё ад но сін 

па між на шай кра і най і ААЭ.

Кі раў нік МФЦ так са ма 

рас ка заў, што ў апош ні час у 

фі нан са вай сфе ры на зі ра юц-

ца не ка то рыя зме ны, — гэ та 

не ў апош нюю чар гу звя за на 

з раз віц цём тэх на ло гій. «Мы 

ве да ем, што ў Бе ла ру сі ак-

тыў на раз ві ва юц ца ліч ба выя 

тэх на ло гіі. І мы лі чым, што 

ў фі нан са вай сфе ры вы ка-

ры стан не та кіх тэх на ло гій 

маг ло б пры вес ці да ці ка-

вых вы ні каў, — да даў ён. — 

Бе ла русь цал кам здоль ная 

зра біць гэ тую ідэю пры ваб-

най, мы га то выя пра ца ваць 

і пад трым лі ваць яе».

Да рэ чы, паз ней ста ла вя-

до ма, што ўрад Бе ла ру сі і 

Ду бай скі між на род ны фі нан-

са вы цэнтр пад пі са лі ме ма-

ран дум аб уза е ма ра зу мен ні.

Пер шы ві цэ-прэм' ер Бе-

ла ру сі Аляк сандр Тур чын па-

ве да міў жур на ліс там, што ва 

ўра дзе ство ра на ра бо чая гру-

па, якую ён уз на чаль вае, вы-

ву ча ец ца ад па вед ны між на-

род ны во пыт, у тым лі ку ка лег 

з Ду бая. На яго дум ку, ка лі 

ра біць у на шай кра і не тра ды-

цый ны фі нан са вы цэнтр, то 

нам бу дзе скла да на кан ку-

ры ра ваць з гі ган та мі рын ку. 

«Та му мы хо чам, каб у на шым 

цэнт ры, ка лі мы бу дзем яго 

ства раць, бы ла ней кая іск-

рын ка, якая сён ня звя за ная 

ме на ві та з на шы мі ІT-тэх на ло-

гі я мі», — ад зна чыў ён.

Аб кан крэт ных тэр мі нах 

ства рэн ня га вор ка па куль не 

ідзе, бу дуць па трэб ны сур'-

ёз ныя за ка на даў чыя зме ны. 

Да рэ чы, бе ла рус кі МФЦ бу-

дзе ары ен та вац ца на Ус ход-

нюю Еў ро пу.

Ула дзі слаў 

ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

СЛУ ХА ЕМ І ЧУ ЕМ
Бе ла русь за ці каў ле на ў во пы це Ду бай ска га МФЦ 

пры ства рэн ні свай го між на род на га фі нан са ва га цэнт ра
ДА ВЕД КАДА ВЕД КА

Між на род ныя фі нан са выя цэнт ры — гэ та буй ныя цэнт-

ры з поў ным комп лек сам фі нан са вых па слуг, су час ны мі 

раз лі ко вы мі і аплат ны мі сіс тэ ма мі, якія пад трым лі ва юць 

буй ныя на цы я наль ныя эка но мі кі з раз ві ты мі і лік від ны мі 

фі нан са вы мі рын ка мі, дзе по пыт і пра па на ван не ды вер сі-

фі ка ва ныя, а за ка на даў чыя і рэ гу лю ю чыя сіс тэ мы здоль-

ныя за бяс пе чыць цэ лас насць ад но сін па між суб' ек та мі 

рын ку і на гля даль ныя функ цыі.

Ду бай скі між на род ны фі нан са вы цэнтр быў ство ра-

ны ў 2004 го дзе, гэ та су час ная фі нан са вая струк ту ра 

су свет на га зна чэн ня. Цэнтр зай мае 12-е мес ца ся род 

102 між на род ных фі нан са вых цэнт раў.

Ён функ цы я нуе як фі нан са вая сва бод ная зо на з ман-

да там на аў та но мію ад Цэнт раль на га бан ка ААЭ, мае 

свой не за леж ны ор ган кі ра ван ня, улас ны збор за ко наў, 

які за сна ва ны на анг лій скім пра ве, а так са ма сваю су до-

вую сіс тэ му і сіс тэ му па дат ка аб кла дан ня.

Асноў ныя на прам кі дзей нас ці цэнт ра: бан каў ская спра-

ва, ры нак ка пі та лу, кі ра ван не ак ты ва мі і рэ гіст ра цыя фон-

даў, кі ра ван не фон да мі, пе ра стра ха ван не, да ку мен тар нае 

афарм лен не і су пра ва джэн не ганд лё вых апе ра цый.

Аб гэ тым за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на су стрэ чы з кі раў ніц твам Ду бай ска га 

між на род на га фі нан са ва га цэнт ра (МФЦ), 

на якой пры сут ні ча лі кі раў нік цэнт ра 

Эса Аб дул фа тах Ка зім і вы ка наў чы 

ды рэк тар Арыф Амі ры.


