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— Уся ўпа коў ка, якая пра хо дзіць 

ця пер праз пры ём на-на рых тоў чыя 

пунк ты і кан тэй не ры, збі ра ец ца ў 

асноў ным у якас ці дру гас най сы ра-

ві ны для на ступ най пе ра пра цоў кі. 

За во ды ма юць па трэ бу ў гэ тай пра-

дук цыі, — рас ка заў Аляк сей ПІС-

КУН, на мес нік на чаль ні ка ўпраў-

лен ня па ка ар ды на цыі дзей нас ці 

ў сфе ры аба ра чэн 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». — Сён ня 

ў пры ём ныя пунк ты мож на здаць 

шкла бой лю бо га ко ле ру і вы гля ду. 

На ба зе ар га ні за цыі «Бел рэ сур сы» 

ство ра на вы твор часць па сар ці роў-

цы шкла бою. Тэх на ла гіч ны пра цэс 

да зва ляе вы да ліць ад сюль ліш нія 

фрак цыі і смец це, а так са ма ра за-

браць сы ра ві ну па ко ле рах.

Стрым лі ва лі шкля ны збор у Бе-

ла ру сі так са ма ніз кая ца на і ад сут-

насць кам пен са цыі на рых тоў шчы-

кам за пад рых та ва ную сы ра ві ну. 

Сён ня за кі ла грам бі та га шкла пры-

ём шчы кі пла цяць ад 4 да 15 ка пе ек 

у за леж нас ці ад рэ гі ё на. Да ра жэй 

там, дзе боль шая кан ку рэн цыя.

— Рэ гу ля ваць цэ ны на пры ём-

 ку шкла бою ця пер не ак ту аль на, — 

лі чыць спе цы я ліст. — На рых-

 тоў шчы кі са мі пад ліч ва юць эка на-

міч ную мэ та згод насць кош ту, ды і 

кан ку рэн цыя ўплы вае на ца ну. 

А вось кам пен са цыя за збор та ры

на рых тоў шчы кам ад ноль ка вая. 

За сар та ва ны шкла бой — 90 руб-

лёў за то ну, за не сар та ва ны — 140 

руб лёў.

Та кія зме ны ле тась уз ня лі аб'-

ёмы збо ру шкла бою да 181,3 ты ся-

чы тон, а яшчэ ў 2012-м бы ло ўтрая 

менш — 59 ты сяч.

10 ка пе ек за бу тэль ку 
ў та ра ма це

Сё ле та вы пра цоў ва ец ца нар-

ма тыў на-пра ва вая ба за дэ па зіт на-

за ло га вай сіс тэ мы. У 2019-м зой-

муц ца пры цяг нен нем ін вес та раў. 

А ў 2020-м у кра і не ча ка ец ца з'я ў -

лен не не каль кіх ты сяч та ра ма таў 

для пры ём кі ад на ра зо вай шкля ной 

та ры аб' ёмам да трох літ раў, бля-

ша нак і ПЭТ-бу тэ лек.

Та ра ма ты бу дуць уста наў лі ваць 

у кра мах буй ных ганд лё вых сет ках. 

У не вя лі кіх кра мах раз мя шчаць та-

кое аб ста ля ван не не мэ та згод на, та-

му для пры ём кі та ры тут пла ну ец ца 

за дзей ні чаць ра бот ні каў ганд лё вых 

се так. На рэа лі за цыю ідэі спат рэ біц-

ца пры клад на 100 млн еў ра.

— Спра ва гэ та не тан ная. Але ж 

мы не імк нём ся да атры ман ня

пры быт ку. Перш за ўсё дба ем пра 

эка ла гіч ны склад нік, — за ўва жыў 

Аляк сей Піс кун.

Каб ча ла век быў за ці каў ле ны 

пры нес ці бу тэль ку да та ра ма та ці 

ў кра му, а не вы кі нуць на смет нік, 

яе за ло га вы кошт, як ду ма юць спе-

цы я ліс ты, бу дзе 10—20 ка пе ек за 

адзін ку. Прад пры ем ствы, якія пе-

ра пра цоў ва юць тар нае шкло, каб 

атры маць з яго но выя бу тэль кі і 

сло і кі, зна хо дзяц ца ў Грод не, па-

сёл ках Кас цю коў ка і Ялі за ва.

За год сям'я з трох ча ла век 

«спа жы вае» 82 кі ла гра мы ўпа коў-

кі: бу тэ лек, сло і каў... У гэ тай ма се 

трап ля ец ца пры клад на 170 бу тэ-

лек. Ка лі па мно жыць іх на ват на 

10 ка пе ек за ло га ва га кош ту, атры-

ма ец ца, што за год у ся мей ны бюд-

жэт мож на вяр нуць праз та ра мат 

17 руб лёў. Аль бо вы кі нуць іх ра зам 

са звы чай ным смец цем.

Шмат аба рот ную шкля ную та-

ру, якую ў са вец кія ча сы зда ва лі 

прос та ў кра ме і пас ля ад па вед най 

апра цоў кі зноў на лі ва лі ту ды на-

поі, ма ла ко, ке фір, ця пер амаль не 

ўжы ва юць. Хоць асоб ныя на рых-

тоў шчы кі пра цяг ва юць зай мац ца 

ёй. Тое да ты чыц ца на по яў, якія не 

раз лі ва юц ца ў фір ма выя ўпа коў кі.

Як правіла, гэ та звы чай ныя на піт кі 

або сла ба ал ка голь ныя, на кшталт 

пла до вых ві наў, для якіх асноў ная 

ўмо ва бу тэль кі — аб' ём 0,5—0,7 

літ ра і він та вое рыль ца.

— Ужо даў но куп ляць ад на ра зо-

вую ўпа коў ку і раз лі ваць у яе на поі 

ста ла тан ней, чым на ма гац ца вяр-

нуць на зад сваю та ру праз на рых-

тоў чыя пунк ты, — сцвяр джае спе-

цы я ліст. — Гэ та ра зу ме юць вы твор-

цы і ал ка голь най, і без ал ка голь най, 

і ін шай хар чо вай пра дук цыі. Ты паў, 

ві даў і па ме раў ад на ра зо вай упа-

коў кі, а яшчэ і з фір ма вы мі ла га-

ты па мі асоб ных прад пры ем стваў і 

кам па ній, ста ла так шмат, што збор 

та ры асоб на для кож на га вы твор цы 

стра ціў сэнс. Тым больш што та кая 

спра ва па тра буе вы дат каў на ар га-

ні за цыю пры ём кі, транс пар та ван-

ня, мыц ця і дэз ын фек цыі та ры на 

прад пры ем стве пе рад паў тор ным 

ужы ван нем.

«Шкля ны как тэйль»
У кра і не най больш за па тра ба-

ва ны для пе ра пра цоў кі бой ме на-

ві та тар на га шкла, ад нак ас тат нія 

шкля ныя вы ра бы спе цы я ліс ты 

так са ма ра яць не вы кід ваць прос-

та на смет нік. На прык лад, шкло з 

вок наў хоць і не вар та зда ваць у 

агуль най ма се шкла бою, бо яго 

хі міч ны са стаў ад роз ні ва ец ца ад 

бу тэ леч на га, лепш, як і ра ней, вы-

но сіць на смет ні цу і ста віць по бач 

з кан тэй не ра мі або зда ваць у пры-

ём ныя пунк ты. Каш туе яно кры ху 

менш, чым тар нае, ад нак асоб на 

пры не се нае пой дзе на пе ра пра-

цоў ку. Бі тую акон ную пра дук цыю 

вы ка рыс тоў ва юць за вод у Го ме лі 

і ар га ні за цыя «Брэс тшклос фе ра», 

дзе ліс та вое шкло — адзін з кам-

па не нтаў для вы ра бу фар бы для 

на ня сен ня свят ло ад бі валь най да-

рож най раз мет кі.

Шкло — адзі ны ма тэ ры ял, які 

мож на пе ра пра цоў ваць на 100 % 

коль кі за ўгод на ра зоў. Пры гэ тым 

атры ма ная з дру гас най сы ра ві ны 

пра дук цыя бу дзе та кая ж якас ная, 

як і вы плаў ле ная ўпер шы ню з ма-

сы, ку ды не да да ец ца шкла бой.

За во ды пры пе ра плаў цы вы ка-

рыс тоў ва юць ад сар та ва нае шкло 

ад на го ко ле ру, і перш за ўсё за ці-

каў ле ны ў бес ка ля ро вым і бе лым 

шкла боі, бо ў та ру гэ та га ко ле ру 

раз лі ва ец ца больш за ўсё на по яў.

Шкла бой пад меш ва ец ца ў шых-

ту — су месь квар ца ва га пяс ку, 

каль цы ні ра ва най со ды, вап ня ку 

і спе цы яль ных да ба вак. Ро біц ца 

гэ та дзе ля та го, каб вы ка рыс тоў-

ваць у «шкля ным как тэй лі» менш 

да ра гой сы ра ві ны, на прык лад 

каль цы ні ра ва най со ды. Шкла бой 

так са ма зні жае вы дат кі і па ска-

рае пра цэс вар кі шых ты, бо яна 

ў та кім ра зе пла віц ца пры больш 

ніз кай тэм пе ра ту ры. Гэ та ў сваю 

чар гу змян шае спа жы ван не энер гіі 

для пра цэ су. Акра мя та го, шкла-

бой, да 40 % яко га мож на да даць 

у пер ша па чат ко вую су месь, па вы-

шае эка ла гіч насць пра цэ су вар кі, 

та му што па ні жа ец ца коль касць 

вы кі даў за брудж валь ных рэ чы ваў 

у па вет ра.

Іры на СІ ДА РОК.

Ар мі ра ва нае шкло, 

люс тэр кі, ке ра мі ка, фар фор, 

аў та ма біль ныя фа ры 

пе ра пра ца ваць не маг чы ма. 

Ка лі та кое шкло тра піць 

у агуль ны шкла бой, яго, 

ка неш не, ад сар ту юць, але 

лепш ад ра зу кі даць яго 

ў агуль ныя ка му наль ныя 

ад хо ды.

Каб шкло, якое тра пі ла 

на смет нік, раз бу ры ла ся, 

спат рэ біц ца больш 

за 1000 га доў.

Твор чая май стэр ня «Да ная» і ра дыё «Мін ская хва ля» пры 
пад трым цы БРСМ Мін скай воб лас ці, рэ дак цый га зет «Ша пок-
ляк» і «Пе ре ход ный воз раст» аб вяс ці лі Пер шы аб лас ны фес-
ты валь-кон курс твор час ці юных удзельнікаў «Прос ты ма тыў». 
Мэ ты кон кур су: вы яў лен не і ўсе-
ба ко вая пад трым ка най больш 
та ле на ві тых дзя цей воб лас ці, 
зна ём ства дзя цей з най ба га-
цей шы мі тра ды цы я мі ва каль най 
куль ту ры. За про ша ны асоб ныя 
вы ка наў цы і му зыч ныя ка лек ты-
вы ад 5 да 16 га доў. Асноў ныя 
на мі на цыі: эст рад ны, джа за вы 
і на род ны ва кал; спе цы яль ныя 
на мі на цыі: роў ныя маг чы мас ці, 
па тры я тыч ная і аў тар ская пес ня. 
У жу ры — ме дый ныя пер со ны, у 
тым лі ку кам па зі та ры Ле а нід Шы-
рын і Ге надзь Мар ке віч, спя вач ка 
Воль га Плот ні ка ва, што, без умоў-
на, па ды мае прэ стыж кон кур су. 
Жу ры ацэнь вае кан кур сан таў па 
не каль кіх па зі цы ях, дзе ад на з асноў ных — ад па вед насць 
рэ пер ту а ру ўзрос та вай ка тэ го рыі. Але на ват не гэ та га лоў-
нае, а тое, што іс нуе дзі ця чае жу ры, ў яго скла дзе — зор кі, 

пры гэ тым яны яшчэ і асноў-
ныя вя ду чыя кон кур су. Гэ та 
ўдзель ні кі дзі ця ча га «Еў ра ба-
чан ня» роз ных га доў Хе ле на 
Ме ра аі, Рус лан Асла наў і аў-
тар пра ек та — спя вач ка Да ная 
Шар ша віц кая.

Уз на га ро ды ўдзель ні-
кам пад рых та ва лі шмат лі кія 

парт нё ры «Прос та га ма ты ву», што ты дзень ра дыё «Мін ская 
хва ля» бу дзе зна ё міць слу ха чоў з пе ра мож ца мі эта паў. Най-
леп шыя ары гі наль ныя пес ні бу дуць вы зна ча ны ў ра та цыю на 
ра дыё. А га лоў ная ўзна га ро да — удзел у кан цэр це на ад ной 

з пля цо вак «Сла вян ска га ба за ру 
ў Ві цеб ску».

Пер шы кан цэрт ад быў ся ў Па-
ла цы куль ту ры За слаўя. Удзель-
ні каў — а іх бы ло 25 — пры ві та ла 
стар шы ня За слаў ска га гар вы кан-
ка ма Свят ла на Кар та шо ва. У лі ку 
кан кур сан таў — дзе ці са ста лі цы 
і з на се ле ных пунк таў Мінск ага 
ра ё на – Но вае По ле, Но вы Двор, 
Се ні ца.

Член жу ры, прад зю сар і кам-
па зі тар Ле а нід Шы рын ад зна чыў 
у ін тэр в'ю «Мін скай хва лі», што 
ў гу ма ні тар нае ХХІ ста год дзе, 
ста год дзе га джэ таў, раў на ва гу 
ма ла до му ча ла ве ку мо жа на-
даць толь кі куль ту ра ў са мым 

шы ро кім сэн се сло ва, у тым лі ку му зы ка: «Тут ёсць маг-
чы масць для дзя цей вый сці і па ка заць ся бе на сцэ не пра-
фе сі я на лам, якія мо гуць па ка заць і пад ка заць штось ці, 

маг чы масць па гля дзець на ся бе ся род роў ных у кон кур се, 
які ні чым іх не аб мя жоў вае ў твор чым сэн се. Ды і прос та 
маг чы масць зра зу мець ся бе і быць за ўва жа ным — гэ та 
вы дат на. Так са ма як і тое, што пра хо дзіць кон курс у ра ён-
ных га ра дах і ад кры ты для ўсіх, хто хо ча і ўмее спя ваць. 
Ужо пер шы дзень кон кур су па ка заў ці ка васць дзя цей да 
яго, яны вель мі сур' ёз на пад рых та ва лі ся, ды і я ба чу, што 
кон курс — не за штам па ва ны, не за фар ма лі за ва ны, а дзе ці 
ад чу ва юць ся бе як на свя це. «Прос ты ма тыў» — са праў ды 
та кое дзі ця чае свя та, жу ры на іх ба ку. Бы ло ві даць, які важ-
ны для хлоп чы каў і дзяў ча так удзел у кон кур се. Мы ду ма ем 
па хо дзе кон кур су ўдас ка на ліць сваю ра бо ту — пра во дзіць 
на ват хут кія май стар-кла сы. Кон курс раз ві ва ец ца, таму 
бу дзем уно сіць ка рэк ты вы, якія за па тра буе са ма сі ту а цыя. 
Я вель мі спа дзя ю ся, што гэ ты кон курс ста не тра ды цый ным, 
і жа даю яму мно гія ле ты, бо па са бе ве даю, якія важ ныя 
пер шыя кро кі ў твор час ці, як важ на ўба чыць рэ ак цыю ад-
на год каў-гле да чоў, як важ на ўба чыць пад трым ку да рос лых 
і па чуць іх пра фе сій ныя па ра ды».

На да лей кан цэр ты-ад бо ры пройдуць ва ўсіх рай цэнт рах 
Мін скай воб лас ці.

СТАР ТА ВАЎ «ПРОС ТЫ МА ТЫЎ»СТАР ТА ВАЎ «ПРОС ТЫ МА ТЫЎ»
97,4 FM — Мінск, Ла гойск, Сма ля ві чы, Жо дзі на.

102,4 FM — Мя дзел, 102,6 FM — Круп кі, 104,2 FM — Ба ры саў.

104,8 FM — Ка пыль, Стоўб цы, Ня свіж, Клецк, Ба ра на ві чы.

105,3 FM — Са лі горск, Слуцк, Лю бань.

105,5 FM — Бе ра зі но, Чэр вень, 105,6 FM — Ста рыя Да ро гі.

107,4 FM — Ма ла дзеч на, Ві лей ка, Ва ло жын.

Воль га Плот ні ка ва, спя вач ка: «Мя не за ча ра ваў 
гэ ты фес ты валь, за ха пі ла сяб роў ская ат мас фе ра! Усё 
па-доб ра му, вель мі ду шэў на. Вось та кія кон кур сы я 
люб лю! Кон кур сы, дзе дзе ці вы хо дзяць на сцэ ну, не 
ба ю чы ся і не хва лю ю чы ся, атрым лі ва ю чы за да валь нен не 
ад вы ступ лен ня і гэ тым ра ду ю чы гле да чоў і жу ры ў за ле. 
Доб рая ар га ні за цыя, та ле на ві тыя са ліс ты і ка лек ты вы! 
Я атры ма ла за да валь нен не ад гэ та га свя та жыц ця і 
шчас лі вая, што ста ла яго част кай».

УНП 690262864

Члены жу ры – кам па зі та ры Ге надзь МАР КЕ ВІЧ і Ле а нід ШЫ РЫН, 
спя вач ка Воль га ПЛОТ НІ КА ВА.

Удзель ні кі дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» роз ных га доў Хе ле на 
МЕ РА АІ і Рус лан АСЛА НАЎ і спя вач ка Да ная ШАР ША ВІЦ КАЯ.

Удзель ні кі конкурсу і члены журы.

БУТЭЛЬКА, АКНО, ЛЮСТЭРКА…

Пе ра пра цоў ка 1 то ны ад хо даў са шкла эка но міць 650 кг пяс ку, 

150 кг каль цы ні ра ва най со ды і 200 кг вап ня ку. Акра мя бу тэ лек 

і сло і каў, з сы ра ві ны, у якую да да ец ца шкла бой, вы раб ля юць 

са мыя роз ныя рэ чы, на прык лад шкля ную ва ту. Каб яе ха пі ла 

для іза ля цыі ад на го до ма, трэ ба пе ра пра ца ваць 3000 він ных 

бу тэ лек.

З пе ра пра ца ва на га шкла вы раб ля юць так са ма аб ра зіў ныя 

ін стру мен ты, сан тэх ні ку з ке ра мі кі, пра бір кі, вы ка рыс тоў ва юць 

яго пры вы твор час ці за па лак і бу даў ніц тве... аў та да рог. 

За мя жой ад хо ды шкла пры мя ня юць для вы твор час ці 

ла ка фар ба вых ма тэ ры я лаў, шпа лер най па пе ры, пласт ма сы, 

і на ват ду ма юць ужы ваць здроб не ны шкла бой у сель скай 

гас па дар цы для па ляп шэн ня струк ту ры гле бы.


