
Коль кі ў нас яго?
Па да  ных на чаль ні ка га лоў на-

га ўпраў лен ня рэ гу ля ван ня абы -

хо джан ня з ад хо да мі, бія ла гіч най 

і ланд шафт най раз на стай нас ці 

Мінп ры ро ды Воль гі СА ЗО НА ВАЙ, 

у на шай кра і не ў год утва ра ец ца 

больш за 280 ты сяч тон ад хо даў 

плас ты ку ў ка му наль най сфе ры, з 

іх 62,6 ты ся чы тон не маг чы ма пе ра-

пра ца ваць, а 46,3 ты ся чы тон — пе-

ра пра ца ваць скла да на.

Яшчэ ад ну праб ле му агу чыў 

на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня па

ка ар ды на цыі дзей нас ці ў сфе ры 

абы хо джан ня з дру гас ны мі ма-

тэ ры яль ны мі рэ сур са мі ДУ «Апе-

ра тар дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў» Аляк сей ПІС КУН, які 

па дзя ліў ся вы ні ка мі ма ні то рын гу, 

пра ве дзе на га апе ра та рам. Аказ ва-

ец ца, амаль па ло ва, а ме на ві та 40 % 

плас ты ка вых вы ра баў вы ка рыс тоў-

ва юц ца ка рот ка тэр мі но ва, менш 

чым за ме сяц. Не га тыў на на 

па ве лі чэн ні коль кас ці плас ты ку 

ад бі ва ец ца бяс плат ная вы да ча 

па ке таў у аб' ек тах ганд лю, пры 

гэ тым ча сам упа коў ка ў не каль кі 

ра зоў боль шая, чым сам та вар. 

Так са ма вар та ра зу мець, што 

ўпа коў ка з роз ных ві даў плас-

ты ку з'яў ля ец ца скла да най, а 

то і не маг чы май для пе ра пра-

цоў кі. Гэ та ж даты чыц ца больш 

за 200 мільёнаў адзі нак ад на-

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

які вы ка рыс тоў ва ец ца ва ўста но вах 

гра мад ска га хар ча ван ня.

Ці ёсць уся му гэ та му 
аль тэр на ты ва?

У Бе ла ру сі рэа лі зу ец ца план ме-

ра пры ем стваў па па этап ным зні жэн-

ні ад хо даў плас ты ка. Для аб' ек таў 

ганд лю ўве дзе на аба вяз ко вае пра-

ві ла: мець у на яў нас ці па пя ро выя па-

ке ты і ад на ра зо вы па пя ро вы по суд, а 

так са ма не каль кі ві даў без ал ка голь-

ных на по яў у шкля ной та ры.

Ця пер у аб' ек тах ганд лю вы ка-

рыс тоў ва юць бія рас кла даль ныя па-

ке ты. Ад нак не ўсе спа жыў цы ўпэў-

не ныя, што гэ та ад па вя дае рэ ча іс-

нас ці. Спра ва ў тым, што ў нас ня ма 

тэх рэг ла мен ту на та кія па ке ты, ня ма 

ла ба ра то рыі, дзе маг лі б пра во дзіц-

ца да сле да ван ні, та му дзей ні чае 

прын цып да ве ру да па стаў шчы ка 

та кой упа коў кі.

Што даты чыц ца па пя ро вых па ке-

таў, то, па сло вах ка мер цый на га ды-

рэк та ра кам па ніі «Су пер пак ком-

 па ні» Юрыя ТРУ ХА НА ВА, кра мы 

ў 7-10 ра зоў па вя лі чы лі кошт па пя ро-

вых па ке таў, якія прад пры ем ства па-

стаў ля ла ў ган даль. Да та го ж па пя-

ро выя па ке ты дрэн на вы кла дзе ныя ў 

не ко то рых сет ка вых кра мах — не дзе 

пад ка сай, каб па ка заць пра вя ра ю-

чым. Ка сі ры ж па-ра ней ша му пра па-

ну юць «май кі» з ла га ты пам сет кі. Між 

тым у па куп ні ка ёсць вы бар: 69 ка пе ек 

за па пя ро вы па кет або 12-24 ка пей кі 

за плас ты ка вы. Да рэ чы, шчыль ныя 

па пя ро выя па ке ты да лё ка не ўсе 

ўспры ма юць, як шмат ра зо выя.

Мер ка ван ні ўдзель ні каў круг ла-

га ста ла, на якім аб мяр коў ва ла ся 

праб ле ма плас ты ку ў на шым жыц ці, 

ра зы шлі ся па пы тан ні ўпа ко вач най 

па пе ры для ры бы і мя са. Па сло вах 

на чаль ні ка ад дзе ла ме та да ло гіі кі-

ра ван ня ар га ні за цыі ганд лю і гра-

мад ска га хар ча ван ня МАРГ Іры ны 

ШПАК, у ве дам стве раз гля да юць 

ва ры янт упа коў кі хле ба ў па пя ро-

выя па ке ты, а вось аль тэр на ты вы 

плас ты ку для ўпа коў кі ры бы і мя-

са не ба чаць. Як і ня ма маг чы мас ці 

за мя ніць у гра мад скім хар ча ван ні 

плас ты ка выя веч кі для шкля на чак, 

лыж кі, ві дэль цы і на жы.

Ад нак тая ж «Су пер пак ком па ні» 

вы пус кае па пе ру, устой лі вую да тлу-

шчу і віль га ці, з якой ро бяц ца па ке ты 

для ры бы, мя са і за ма ро жа най ага-

род ні ны. Асвое ны вы пуск і асаб лі ва 

тры ва лых мяш коў для су хіх бу даў ні-

чых су ме сяў. Ця пер прад пры ем ства 

ў ад па вед нас ці з по пы там па стаў ляе 

больш пра дук цыі ў кра і ны ЕС, чым 

на бе ла рус кі ры нак. Да рэ чы, у Віль-

ню се ў кра мах брэн ду Н&M за па пя-

ро вы ўпа ко вач ны па кет трэ ба за пла-

ціць 20 еў ра цэн таў, а плас ты ка вых 

па ке таў у гэ тай сет цы на тэ ры то рыі 

Літ вы ўжо ня ма.

Але і акра мя па пе ры ёсць аль-

тэр нат ва плас ты ку. За гад чы ца 

ла ба ра то рыі ма лоч на кіс лых і 

бі фі да бак тэ рый ДНУ «Ін сты тут

мік ра бія ло гіі НАН Бе ла ру сі» 

На тал ля ГА ЛАЎ НЁ ВА па ве да мі ла, 

што бія рас кла даль ная ўпа коў ка цал-

кам мо жа быць вы раб ле на з па лі лак-

ты ду. У ін сты ту це ўжо скла лі план 

да сле да ван няў, ця пер не аб ход на 

ар га ні за ваць до след ны ўчас так па 

вы твор час ці эка ла гіч най упа коў кі.

Як пра віль на 
ка рыс тац ца 
жоў тым кан тэй не рам

Мінп ры ро ды рас пра цоў вае ме ра-

пры ем ствы па ўдас ка на лен ні сіс тэ-

мы абы хо джан ня з ЦКА, пра во дзіць 

вя лі кую ін фар ма цый на-тлу ма чаль-

ную ра бо ту з на сель ніц твам па пы-

тан ні сар та ван ня смец ця.

Ад нак што мы ба чым у жыц ці? Не 

ў кож ным два ры ёсць кан тэй не ры 

для па пе ры і плас ты ку. А там, дзе 

яны ёсць, змес ці ва ўсіх кан тэй не раў 

ча сам згру жа ец ца ў ад ну ма шы ну. Як 

рас тлу ма чы лі ўдзель ні кі круг ла га ста-

ла, так па сту паць з дру гас ны мі ма тэ-

ры яль ны мі рэ сур са мі да пу шчаль на.

Та кія ад хо ды спа чат ку пра хо дзяць 

да дат ко вае сар та ван не і толь кі по-

тым трап ля юць на пе ра пра цоў ку. А 

вось ка лі ў ад ну ма шы ну за гру зі лі 

ДМР і бы та выя ад хо ды, то гэ та з'яў-

ля ец ца сур' ёз ным па ру шэн нем, аб 

якім вар та па ве да міць па тэ ле-

фо не 115 і аба вяз ко ва за фік са-

ваць ну мар смец ця во за.

На га да ем, што плас тык 

трэ ба вы кід ваць у кан тэй не ры 

жоў та га ко ле ру, вы кон ва ю чы 

пэў ныя пра ві лы. Упа коў ку трэ-

ба ачыс ціць ад рэшт каў пра дук-

таў, а вось мыць неаба вяз ко ва. 

З бу тэ лек ад ма лоч ных і ін шых 

пра дук таў трэ ба вы да ліць праз-

рыс тую тэр ма плён ку. Плас тык 

і тэр ма плён ка ад на ча со ва не 

мо гуць пе ра пра цоў вац ца, і з сар та-

валь най лі ніі та кая бу тэль ка тра піць 

на смет нік. У жоў ты кан тэй нер мож на 

вы кі даць бу тэль кі ад на по яў, ма ла ка, 

алею, бу тэль кі ад шам пу няў, вад ка-

га мы ла, ге ляў для ду ша, бы та вой 

хі міі, мый ных срод каў, плас ты ка выя 

веч кі, па ке ты ад ма ла ка, упа коў кі ад 

яек з мар кі роў кай «1», упа ка ва ныя 

і па ке ты з руч ка мі, не за бру джа ныя 

рэшт ка мі ежы, плён ку ад цяп ліц і ўпа-

ка ва ную плён ку; вы ра бы і ўпа коў ку з 

пе нап лас ту, цвёр дыя пласт ма са выя 

вы ра бы (вёд ры, ка ніст ры і іншае), 

тэт рапак-упа коў ку ад со каў і ма ла ка, 

алю мі ні е выя і кан сер ва выя бля шан кі 

без рэшт каў ежы.

Нель га кі даць у жоў ты кан тэй нер 

лат кі ад яек, прад ме ты жа но чай гі гі е -

ны, пам пер сы, аб горт кі ад цу ке рак

і ба тон чы каў, маг ні та фон ныя ка се ты, 

ад на ра зо вы по суд (усе мар кі роў кі), 

дэ ка ра тыў ную кас ме ты ку, упа коў-

кі ад чып саў, зуб ныя шчот кі, цю бі кі 

ад зуб ной па сты, крэ маў, фоль гу, 

СD-дыс кі, бе лыя сло іч кі ад смя та ны 

і ёгур таў, мяк кую ўпа коў ку ад ма я нэ-

зу, кет чу пу, моц на за бру джа ныя і фа-

со вач ныя па ке ты з рэшт ка мі ежы.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Ра шу чы бой плас ты ку

На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі

Бе ла ру сы ад пра ві лі ся 
на матч Куб ка Дэ ві са 

ў Гер ма нію
Гуль ня з ня мец кай збор най прызначана на 6-7 са ка ві ка 

ў Дзю сель дор фе. Пе ра мож ца атры мае пра ва 
вы сту піць у фі на ле прэ стыж на га тэніснага тур ні ру

За бе ла рус кую збор ную ў Гер ма ніі згу ляе пер шая ра кет ка 

кра і ны Ягор Ге ра сі маў, а так са ма Ілья Іваш ка, Аляк сандр 

Згі роў скі, Мар цін Ба ры сюк і Анд рэй Ва сі леў скі. З бо ку ня-

мец кай збор най на корт вый дуць Ян-Ле нард Штруф, Фі ліп 

Коль шрай бер, Да мі нік Кеп фер, Ке він Кра віц і Анд рэ ас Міс.

6 са ка ві ка ад бу дуц ца два адзі ноч ныя мат чы (па ча так у 18:00 

па бе ла рус кім ча се), 7-га пра гра му ад крые су стрэ ча пар на га раз-

ра ду (14:00), а за тым ад бу дуц ца дзве адзі ноч ныя гуль ні. Мат чы 

ў пра мым эфі ры па ка жа тэ ле ка нал «Бе ла русь 5».

Ка пі та нам бе ла рус кай збор най на гэ тым тур ні ры ста не Дзміт-

рый Жыр монт, яшчэ год та му ён сам вы сту паў за збор ную Бе-

ла ру сі на Куб ку Дэ ві са ў якас ці гуль ца. «Та ды я гэ так жа трэ ні-

ра ваў ся, з усі мі хлоп ца мі і трэ не ра мі мы бы лі ра зам, та му ўсё 

за ста ло ся, як і бы ло. Ку бак Дэ ві са на огул хва лю ю чая па дзея, 

та му я хва ля ваў ся, ка лі быў гуль цом і ба лель шчы кам, хва лю ю ся і 

ця пер, інакш нель га. Ка пі тан па ві нен вы ра шаць за да чы ка ман ды, 

хлоп цы ад каз ва юць за вы нік на кор це, а я ад каз ваю за ка ман ду. 

Ка пі тан — гэ та і трэ нер, і псі хо лаг, ча ла век, які ў цяж кую хві лі ну 

пад тры мае, на кі руе гуль ца. Ка пі тан — гэ та баць ка на тэ ніс ным 

мат чы», — пра ка мен та ваў сваё но вае амп луа Дзміт рый. Пе рад 

ад' ез дам у Гер ма нію ён так са ма рас ка заў аб на шай ка ман дзе. 

«Гэ ты се зон са праў ды адзін з най леп шых для на шых гуль цоў. 

Ягор, Ілья і Анд рэй па каз ва юць вы со кія вы ні кі, па чы на ю чы з 

Australіan Open, яны год на вы сту пі лі на тур ні ры ў Ін дыі, дзе Ягор 

і Анд рэй гу ля лі фі наль ную част ку. Ня даў на на тур ні ры ў Мар сэ лі 

Ягор дай шоў з ква лі фі ка цыі да вась мёр кі, дзе абы граў дзя ся тую 

ра кет ку све ту. Хлоп цы ідуць ту ды, дзе па він ны быць, гэ та зу сім 

не вы пад ко васць. Той жа Ге ра сі маў яшчэ да сва ёй траў мы па-

ды хо дзіў да топ-100, Іл ья там ужо быў, але з-за траў мы не змог 

за тры мац ца. Вя до ма, акра мя вы ні каў Іл ьі і Яго ра ў адзі ноч цы і 

Анд рэя ў па ры, мы ча ка ем, што і на ша мо ладзь па ка жа ся бе».

Дзміт рый так са ма ад зна чыў, што ка ман да Гер ма ніі — вель мі 

моц ны са пер нік, усе адзі ноч кі ўва хо дзяць у топ-100 су свет на га 

рэй тын га, па ра зна хо дзіц ца ў топ-10, та му з усі мі гуль ца мі трэ-

ба лі чыц ца. На дум ку ка пі та на, асноў ная на груз ка ля жа на Ілью, 

Яго ра і Анд рэя, яны і бу дуць тры маць.

На га да ем, ка ман да Гер ма ніі ўпер шы ню пры ня ла ўдзел у Куб-

ку Дэ ві са ў 1913 го дзе і трой чы ста на ві ла ся ўла даль ні цай гэ та га 

тра фея — у 1988, 1989, 1993 га дах. Ця пер нем цы зай ма юць 

12-е мес ца ў рэй тын гу Куб ка Дэ ві са, бе ла рус кая ка ман да — на 

45-й па зі цыі рэй тын га.

На га да ем, у мі ну лым мат чы Куб ка Дэ ві са, які прай шоў у ве-

рас ні 2019 го да ў Мін ску, бе ла ру сы вый гра лі ў ка ман ды Пар ту-

га ліі — 3:2.

Ад зна чым, што ў фі нал пра хо дзяць 12 ка мандаў-пе ра мож цаў. 

Там іх ужо ча ка юць паў фі на ліс ты 2019 го да, ка ман ды Ра сіі, Вя лі-

ка бры та ніі, Ка на ды і Іс па ніі, а так са ма збор ныя Фран цыі і Сер біі, 

ула даль ні кі wіld card. Ка ман ды, якія не прой дуць ад бор у фі нал, 

вы сту пяць у Су свет най гру пе І у ве рас ні 2020 го да.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Вы ні кі мі ну ла га го да, пла ны 

на 2020-ы і на ступ ную пя ці-

год ку аб мер ка ва лі на па ся-

джэн ні Мі набл вы кан ка ма па 

са цы яль на-эка на міч ным раз-

віц ці рэ гі ё на.

— Воб ласць вы ка на ла ўсе 

асноў ныя па каз чы кі, як па рэ гі я-

наль ным ва ла вым пра дук це, так 

і па пра дук цый нас ці пра цы, экс-

пар це та ва раў і па слуг. Адзі нае — 

кры ху не да цяг ну лі да па каз чы ка 

па пра ца ўлад ка ван ні гра ма дзян. 

Але, дзя ку ю чы та му, што ў воб лас-

ці раз ві ва ец ца ра мес ніц тва, пад-

вы ша ец ца са ма за ня тасць, праб ле-

му ўда ло ся пе ра крыць. Ка ля дзвюх 

ты сяч лю дзей пе рай шлі на гэ тыя 

фор мы гас па да ран ня, — рас ка заў 

на мес нік стар шы ні Мі набл вы-

кан ка ма Мі ка лай РА ГА ШЧУК.

Па яго сло вах, за ра бот ная пла-

та ў цэнт раль ным рэ гі ё не ў па раў-

на нні з па пя рэд нім го дам вы рас ла 

на 13 % і скла ла 1098 руб лёў. Але 

ў не ка то рых ра ё нах і на 23 прад-

пры ем ствах ся рэд ні за ро бак 

менш за 500 руб лёў. «Стар шы ня 

Мі набл вы кан ка ма Аляк сандр Тур-

чын па ста віў пе рад пад на ча ле ны мі 

за да чу, каб да 1 кра са ві ка та кіх 

суб' ек таў гас па да ран ня не бы ло. 

Мін ская воб ласць са ма да стат ко-

вая, умее за раб ляць гро шы для 

па вы шэн ня даб ра бы ту сва іх гра-

ма дзян», — кан ста та ваў Мі ка лай 

Ра га шчук.

— Тра ды цый на Мін шчы на за 

2019 год спра ца ва ла доб ра. Мы 

ўжо пра жы лі два ме ся цы но ва га 

го да. І вы ні кі, як і ча ка ла ся, цяж кія. 

Пры чы на зра зу ме лая: «Бе лАЗ» і 

«Бе ла русь ка лій», на жаль, пра-

ца ва лі не так як ха це ла ся б. Гэ та 

свед чыць пра тое, што ўраз лі васць 

Мін скай воб лас ці ў вы со кай сту-

пе ні за леж ыць ад ра бо ты гэ тых 

флаг ма наў вы твор час ці, — лі чыць 

Аляк сандр Тур чын.

Ён на га даў, што па доб ная сі ту а-

 цыя бы ла ў 2013 го дзе. Але пры

не вы со кай рэн та бель нас ці гі ган-

таў пра мыс ло вас ці воб ласць у цэ-

лым вый шла на доб рыя па каз чы кі. 

Та му ня гле дзя чы на скла да нас ці, 

стар шы ня абл вы кан ка ма мяр куе, 

што Мін шчы на да сяг не за пла на ва-

ных на 2020 год па ра мет раў.

Аляк сандр Тур чын упэў не ны: 

ча сам за агуль ным мно гія не ба-

чаць пры ват на га. «Доб ра пра цуе 

«Бел ка лій» — доб ра пра цуе воб-

ласць. Але пры ана лі зе сі ту а цыі па 

кож ным ра ё не нель га ска заць, што 

ў тых га лі нах, на якія мы ма ем поў-

ны ўплыў і паў на моц твы, пра цу ем 

так, каб нас ні хто не па пра кнуў. На 

на ступ ную пя ці год ку мы вы зна чым 

не каль кі клю ча вых па ра мет раў, за 

якія бу дуць нес ці ад каз насць кі раў-

ні кі. І ўсе бу дуць дак лад на і яс на 

ра зу мець за што. Я маю на ўва-

зе — за ра бот ную пла ту, да хо ды 

гра ма дзян. Як мож на вы кон ваць 

роз ніч ны та ва ра аба рот, ка лі ў ра ё-

 не лю дзі атрым лі ва юць мі зэр ную 

зар пла ту».

Яшчэ больш абу ры ла гу бер-

на та ра за ра бот ная пла та за сту-

дзень гэ та га го да на трох прад-

пры ем ствах Ва ло жын ска га ра ё-

на — менш за 400 руб лёў. Па зі цыя 

стар шынь рай вы кан ка маў та кая: 

на вярс та ем упу шча нае. «А як лю-

дзям жыць, утрым лі ваць сям'ю, 

дзя цей? Ка лі па вы ні ках пер ша га 

квар та ла зар пла та бу дзе ні жэй за 

500 руб лёў, кі раў ні кі па зба вяц ца 

сва іх па сад. Ду маю, ча каць гэ та га 

не бу дзем. На стой лі ва рэ ка мен-

дую: на прад пры ем ствах ра ён най 

фор мы ўлас нас ці пры маць лю быя 

ўпраў лен чыя ра шэн ні», — рэ зю ма-

ваў Аляк сандр Тур чын.

У на ступ ным го дзе і пя ці год цы 

на леж ная ўва га бу дзе ўдзяляц ца

рэа лі за цыі не толь кі буй ных ін вес-

ты цый ных пра ек таў, але і пра ек-

таў у ад да ле ных ад Мін ска ра ё нах 

у ад па вед нас ці з іх спе цы фі кай. 

У Круп скім ра ё не ад ну з гас па-

да рак пе рад адуць аг ра кам бі на ту 

«Дзяр жын скі» для раз віц ця жы вё-

ла га доў лі. У Мя дзель скім, Ва ло-

жын скім, Ві лей скім ра ё нах вы дат-

ныя ўмо вы для раз віц ця ту рыз му. 

«Для кож на га рэ гі ё на мы зной дзем 

пунк ты рос ту, што паў плы ва юць 

на па вы шэн не зар плат, даб ра быт 

лю дзей, якія там жы вуць», — за-

зна чыў Мі ка лай Ра га шчук.

Яшчэ адзін з ры ча гоў раз віц-

ця рэ гі ё наў — ма лое і ся рэд няе 

прад пры маль ніц тва, на до лю яко га 

пры хо дзіц ца 35 % аб' ёмаў вы твор-

час ці. Гэ та ма біль ныя лю дзі, якія 

хут ка пад ладж ва юц ца пад умо вы 

знеш ня га і ўнут ра на га рын каў, ім-

гнен на рэ агу юць на ўсе змя нен ні. 

Та му ў на ступ ныя пяць га доў бу дзе 

на кі ра ва на знач ная ўва га на сек-

тар, які па ві нен ра біць яшчэ боль-

шы ўнё сак у эка но мі ку воб лас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У цэнт ры ўва гіУ цэнт ры ўва гі ЗА НЯ ТАСЦЬ. ЗА РО БАК. ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


