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НЕ ГА РЫЦЬ, НЕ ТО НЕ, 
НЕ ГНІЕ

Упа коў ка і пе ра пра цоў ка пе-

ра сле ду юць аб са лют на су праць-

лег лыя мэ ты. Вы твор ца і па куп нік 

хо чуць мець та ру, якая ў аг ні не га-

рыць і ў ва дзе не рас тва ра ец ца, не 

ла ма ец ца, не ка ме чыц ца, не рас-

кла да ец ца, не гніе... Ад нак уста-

ноў кі для апра цоў кі ад хо даў як раз 

раз лі ча ны на тое, каб упа коў ку 

мож на бы ло раз бу рыць, ушчыль-

ніць, ра за браць на склад ні кі. І хо ць 

поў нас цю па зба віц ца ад выкарыс-

тання плас ты ку не маг чы ма, не аб-

 ход на ска ра ціць яго коль касць, пе-

ра стаў шы, на прык лад, пра па ноў-

ваць бяс кон цыя бяс плат ныя па ке-

ці кі. Так мяр куе Ні на КУЛЬ БЕ ДА, 

га лоў ны спе цы я ліст па ін фар-

ма цый най ра бо це дзяр жаў най 

уста но вы «Апе ра тар дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў», ад на го 

з ор га наў, якія па да ру чэн ні Прэ зі-

дэн та па він ны рас пра ца ваць пра-

па но вы аб па сту по вым за мя шчэн ні 

ПЭТ-бу тэ лек шкля ной та рай:

— Мы не мо жам цал кам ад мо-

віц ца ад плас ты ка вай упа коў кі і 

за мя ніць яе, на прык лад, па пя ро-

вай, якая поў нас цю рас кла да ец-

ца за не каль кі ме ся цаў. Каб вы-

ра біць па пе ру, па трэб на пры род-

ная сы ра ві на і шмат ва ды, а сам 

пра цэс вель мі энер га за трат ны. 

Ка лі па гля дзець на ўвесь жыц цё-

вы цыкл плас ты ка вай і па пя ро-

вай та ры ад ства рэн ня і вы ка ры-

стан ня да мо ман ту яе ўты лі за цыі, 

то яшчэ не вя до ма, хто «вый-

грае» па не га тыў ным уплы ве 

на пры ро ду.

Плас тык, да рэ чы, ад на знач на 

леп шы па па каз чы ках ва гі і тры-

ва лас ці. Плас ты ка вая ўпа коў ка ва-

жыць у пяць ра зоў менш за па пя-

ро вую. Ад па вед на, менш за трат на 

яе пе ра воз ку і менш за брудж ван ня 

па вет ра вы кі да мі транс пар ту.

Ра зам з тым ва ўпа ко вач най 

ін дуст рыі ўсё час цей за дум ва юц-

ца над эка ла гіч ны мі ра шэн ня мі. 

На прык лад, як вы раб ляць та ру 

з пра дук цыі ад пе ра пра ца ва ных 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў (ДМР) або вы ка рыс тоў ваць 

упа коў ку, якая цал кам маг ла б 

быць пе ра пра ца ва на.

ЗА ТРАТ НАЯ 
ПЕ РА ПРА ЦОЎ КА

Шмат слой ная та ра, або, як яе 

яшчэ на зы ва юць, упа коў ка-торт, 

скла да ец ца з не каль кіх сла ёў, 

аб' яд на ных па між са бой роз ны мі 

тэх на ла гіч ны мі спо са ба мі. Знеш ні 

слой звы чай на выкарыстоўваецца 

для ма ляў ні ча га брэн дзі ра ван-

ня, унут ра ныя — для за хоў ван ня 

пры дат нас ці пра дук ту і яго бяс-

пе кі. Іх не маг чы ма раз дзя ліць, 

а зна чыць — не вы ка рыс таць

у якас ці ДМР.

— Для дру гас най пе ра пра цоў кі 

не аб ход на атры маць чыс ты ма-

тэ ры ял. На прык лад, па пе ру без 

да меш каў плас ты ку ці плас тык 

без пры ме сяў ме та лу або толь кі 

дак лад ны тып плас ты ку. Ад нак 

час цей за ўсё гэ та не маг чы ма 

або на столь кі тэх ніч на скла да на 

і эка на міч на за трат на, што на ма-

ган ні не апраў да юц ца, — ка жа Ні-

на Куль бе да. 

На ват тэт ра пак, які мно гія лі-

чаць кар дон ным і эка ла гіч ным, — 

на са мрэч так са ма ўпа коў ка-торт, 

дзе мо жа быць і дзе вяць сла ёў па-

пе ры, по лі эты ле ну, алю мі нію. З та-

кой та ры так са ма вель мі скла да на 

атры маць чыс тыя асоб ныя ма тэ-

ры я лы. Праў да, у ар га ні за цыі спа-

дзя юц ца, што ўжо сё ле та ў кра і не 

з'я віц ца аб' ект па пе ра пра цоў цы 

кам бі на ва най упа коў кі «тэт ра пак» 

для атры ман ня цэ лю ло зы, якая 

скла дае асно ву та кой та ры.

НА ПА ЛІ ВА ЦІ НА ЗВАЛ КУ
Гнут кая ўпа коў ка — гэ та та ра 

для со у саў, кет чу паў, ма я нэ заў, 

ка вы і ін шых пра дук таў. У яе склад 

ува хо дзіць праз рыс ты по лі эты лен, 

клей, алю мі ні е вая фоль га і по лі эты -

лен тэ рэф та лат.

— Апош ні сам па са бе вель мі 

каш тоў ны рэ сурс, які лёг ка пе ра-

пра ца ваць, ад нак ад дзя ліць яго ад 

дру гіх час так без пры ме сяў не маг-

чы ма, — за ўва жае спе цы я ліст. — 

Та му пе ра пра цоў ваць та кую кам-

па зіт ную та ру ў пра мыс ло вых 

маш та бах мож на толь кі шля хам 

спаль ван ня, каб атры маць з гэ тых 

ад хо даў цеп ла вую і элект рыч ную 

энер гію. За мя жой, да рэ чы, больш 

за 60 пра цэн таў плас ты ка вай упа-

коў кі або лю бой ін шай лёг кай упа-

коў кі (не шкля ной) ідзе як раз на 

па лі ва, у тым лі ку і для цэ мент ных 

за во даў.

Част ко ва шмат слой ную ўпа коў ку 

вы ка рыс тоў ва юць для вы твор час ці 

бу даў ні чых ма тэ ры я лаў і ву ліч най 

мэб лі. У Бе ла ру сі ро бяць не вя лі-

кія пар тыі ка на лі за цый ных лю каў і 

тра ту ар най пліт кі, але гэ та толь кі 

кроп ля ў мо ры, лі чыць спе цы я ліст. 

Акра мя та го, гэ та ўжо бу дзе апош-

няе жыц цё пра дук ту. Ка лі ён са псу-

ец ца, яго шлях толь кі на звал ку.

— На ват яр кія хруст кія ўпа коў-

кі з-пад ма ка ро ны, круп, пя чэн ня 

і цу ке рак — гэ та не прос та по лі-

эты лен. Тут пры сут ні чае ча ты ры 

ві ды плас ты ку: по лі пра пі лен, по лі-

эты лен, по лі ві нілх ла рыд, по лі эты-

лен тэ рэф та лат, раз дзя ліць якія 

так са ма скла да на. За мест яр кай 

упа коў кі мож на на быць пя чэн не ў 

па пе ры, а цу кер кі — браць на ва гу 

ці клас ці ў па пя ро вы ку лёк, — ра іць 

Ні на Куль бе да.

Для не ка то рых ві даў гнут кай упа-

коў кі ўсё ж мож на па да браць аль-

тэр на ты ву. Для па ке таў з ка вай гэ та 

шклян кі, для кет чу пу — ПЭТ-бу тэль ка, 

якая цу доў на пе ра пра цоў ва ец ца, 

або шкля ная та ра.

Тэт ра пак ад ма ла ка — кар-

дон+плас тык+ме тал — так са ма не 

пе ра пра цоў ва ец ца і рас кла да ец ца 

сот ні га доў. Як і ма лоч ныя па ке ты, 

якія ма юць тры слаі, і плас ты ка вая 

не праз рыс тая та ра для ма ла ка ў 

вы гля дзе збан ка. Ад нак усё гэ та 

мож на за мя ніць шклом або ПЭТ-

бу тэль кай. Праў да, тэр мін пры дат-

нас ці на пою па мен шыц ца.

ЗНІ ШЧЫЦЬ 
НЕЛЬ ГА 
АД МО ВІЦ ЦА

Каб па пя рэ дзіць утва рэн не ад-

хо даў, трэ ба па мен шыць час та 

не апраў да ны аб' ём упа коў кі і ад-

мо віц ца ад яе там, дзе гэ та мож-

на зра біць без па гар шэн ня ста ну 

та ва ру, або ўні фі ка ваць та ру, каб 

цал кам пе ра пра цоў ваць яе. Яшчэ 

адзін ва ры янт — пэў ны від та ва-

раў упа коў ваць толь кі ў кан крэт ны 

ма тэ ры ял. Та ды яго бу дзе лёг ка 

ад сар та ваць з ад хо даў, каб атры-

маць чыс тую сы ра ві ну, пе ра пра-

ца ваць і вяр нуць у вы твор часць, 

дзе ліц ца Ні на Куль бе да:

— Па куль за ка на даў ча та кі па-

ды ход па па пя рэ джан ні ўтва рэн-

ня ад хо даў і пры няц ці мер, якія б 

паў плы ва лі на біз нес і аб ме жа ва лі 

яго ў вы ка ры стан ні пэў ных ма тэ-

ры я лаў, не ўда ец ца за ма ца ваць ні 

ў ад ной кра і не. Усё гэ та мае толь кі 

рэ ка мен да цый ны ха рак тар.

Ду ма ю чы пра не аб ход насць 

змян шэн ня вы ка ры стан ня плас-

ты ку хо ць бы там, дзе яго мож на 

за мя ніць шклом, важ на па мя таць, 

што ад мо віц ца ад гэ та га ма тэ ры я лу 

цал кам і за ба ра ніць яго ўсё роў на 

не атры ма ец ца, пад крэс лі вае Ні на 

Куль бе да:

— За мі ну лае ста год дзе коль-

касць на сель ніц тва вель мі ўзрас-

ла, і пы тан ні за бес пя чэн ня хар-

ча ван ня лю дзей у све це звя за ны 

з упа коў кай ежы ў плас ты ка вую 

та ру, вы раб ле ную па но вых тэх-

на ло гі ях, што спра шчае пе ра воз-

ку і за хоў ван не пра дук цыі. На ват 

пры на яў нас ці аль тэр на ты вы трэ ба 

ўзва жыць, ці бу дзе маг чы масць за-

бяс пе чыць ад па вед ную коль касць 

та кой та ры і ці бяс печ ная вы твор-

часць упа коў кі-ана ла га.

Мож на змен шыць вы ка ры стан не 

плас ты ку хо ць бы там, дзе яго маг-

чы ма за мя ніць шклом. Ад нак пры 

гэ тым лепш вяр нуц ца да шкля ной 

та ры шмат ра зо ва га вы ка ры стан ня, 

пад крэс лі ла спе цы я ліст.

Іры на СІ ДА РОК.

Плас ты ка вая «воп рат ка» для пра дук таў

На пра ця гу пя ці дзён экс пер-

ты і жур на ліс ты прэ стыж на га 

вы дан ня Nаtіоnаl Gеоgrарhіс 

Іsrаеl па да рож ні ча лі па Бе ла-

ру сі. І на ват за та кі не вя лі кі час 

на ша кра і на па спе ла ўра зіць 

гас цей.

Зда ва ла ся б, лю ты — не са мы 

леп шы ме сяц для па да рож жаў па 

Сі ня во кай. Але су мнен ні за меж-

ных жур на ліс таў хут ка раз ве я лі ся. 

Як пры зна ла ся га лоў ны рэ дак тар 

Nаtіоnаl Gеоgrарhіс Іsrаеl Даф на 

Шло міт Раз, для яе Бе ла русь — гэ-

та кра і на ўра жан няў. Пад час прэс-

ту ру гос ці на ве да лі роз ныя му зеі, 

аг ра ся дзі бы, паў дзель ні ча лі ў май-

стар-кла сах. На прык лад, у Мо та лі 

яны на ву чы лі ся ўпры гож ваць ка ра-

вай, да ве да лі ся пра тра ды цыі бе ла-

ру саў, адзя ва лі ся ў на род ныя строі... 

І экс пер ты ўпэў не ны, што эт на гра-

фіч ны ту рызм трэ ба раз ві ваць і рэ-

кла ма ваць. На гас цін нас ці, эмо цы ях 

мож на па да ваць зу сім ін шы пра дукт. 

Тут трэ ба га ва рыць не столь кі пра 

ту рызм па між кра і на мі, коль кі пра 

ту рызм па між людзь мі.

Ад на з апош ніх тэн дэн цый у гэ тай 

га лі не — по шук ла каль ных ад мет нас-

цяў. Так, сён ня па да рож ні каў мож на 

за пра шаць на ве даць не прос та кра і -

ну, а ней кія асоб ныя яе рэ гі ё ны.

 І ча му б не ства рыць для кож най воб-

лас ці Бе ла ру сі ўлас ныя прэ зен та цыі, 

пра ду маць, як пе ра ка наць за меж на-

га гос ця, што кож ны рэ гі ён за слу гоў-

вае ўва гі? Та кую дум ку вы ка заў пра-

фе сар Ёэль Манс фельд з уні вер-

сі тэ та Хай фы (Із ра іль), экс перт па 

пла на ван ні і да сле да ван ні ту рыз му. 

Ён ужо не пер шы раз на вед вае Бе ла-

русь і вель мі ўра жа ны ты мі зме на мі 

ў ту рыс тыч най га лі не, якія ад бы лі -

ся ў нас за апош нія дзе сяць га доў. 

І тым не менш пра фе сар ба чыць ад-

ну з праб лем, над якой у Бе ла ру сі 

яшчэ трэ ба па пра ца ваць, — ады ход 

ад работы толь кі з рус ка моў ны мі гру-

па мі. Гос ці з да лё ка га за меж жа не 

змо гуць вы ву чыць рус кую ці бе ла-

рус кую мо ву, і гэ та трэ ба ўліч ваць. 

І вель мі доб ра, што ў Бе ла ру сі з'я ві-

лі ся па ка заль ні кі з пе ра кла да мі па-

анг лій ску. З тым, што яшчэ мно га 

да вя дзец ца зра біць, каб пе ра бу да-

ваць інф ра струк ту ру пад за меж на га 

па да рож ні ка, па га дзіў ся і ды рэк тар 

Дэ парт амен та па ту рыз ме Мі ніс-

тэр ства спор ту і ту рыз му Анд рэй 

МОЛ ЧАН. На сён ня мы яшчэ моц на 

за ле жым ад рын ку Ра сіі, і кі раў ніц тва 

са на то ры яў і баз ад па чын ку не заў-

сё ды спя ша ец ца неш та мя няць, ка лі 

ве дае, што клі ен ты (а асноў ныя спа-

жыў цы тут — ра сі я не) усё роў на да іх 

пры едуць. Але за да ча па ды вер сі фі-

ка цыі рын ку па слуг ужо па стаў ле на, 

і бяз ві за вы рэ жым са дзей ні чае та му, 

што па сту по ва ў нас па вя ліч ва ец ца 

коль касць гас цей з роз ных кра ін.

Да рэ чы, адзін з кі рун каў, які пла-

ну ец ца раз ві ваць, — так зва ны на-

сталь гіч ны ту рызм. Мно гім вы хад цам 

з Бе ла ру сі, чые сем'і сён ня пра жы ва-

юць у Із ра і лі і ін шых дзяр жа вах, бы ло б 

ці ка ва на ве даць на шу кра і ну. Ёэль 

Манс фельд упэў не ны, што тут не 

трэ ба ства раць асоб ныя марш ру ты 

для яў рэй ска га на сель ніц тва, ку ды 

важ ней рас ка заць пра ўсе куль ту-

ры, тра ды цыі, якія звя за ны з пэў най 

тэ ры то ры яй. Так са ма, на яго дум ку, 

трэ ба ра біць больш су мес ных ту раў з 

ін шы мі кра і на мі, якія маг лі б пры ваб-

лі ваць ту рыс таў з су сед ніх дзяр жаў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ту рызмТу рызм

NАTІОNАL GЕОGRАРHІС ІSRАЕL НА ЗВАЎ БЕ ЛА РУСЬ «КРА І НАЙ УРА ЖАН НЯЎ»

Смач на ес ці!Смач на ес ці!

Мне — 
гра ча ні кі 

з гры ба мі.
А на дэ серт — 
дзьму хаў цы
XІX Ты дзень бе ла рус-

кай кух ні прой дзе ў 

Мін ску з 25 лю та га да 

3 са ка ві ка, па ве да мі лі 

ў га лоў ным упраў лен-

ні спа жы вец ка га рын ку 

Мін гар вы кан ка ма.

У гэ ты пе ры яд у 60 рэ-

ста ра нах і ка вяр нях ста лі цы 

на вед валь ні кам пра па ну юць 

пяць страў на цы я наль най 

кух ні. Прын цып гаст ра на-

міч на га тыд ня заў сёд ны — 

адзі ная рэ цэп ту ра і ца на 

не за леж на ад ты пу і кла са 

аб' ек та. Гэ та ро біц ца для 

пры цяг нен ня ўва гі га ра джан 

і гас цей Мін ска да страў бе-

ла рус кай кух ні, пра соў ван ня 

і па пу ля ры за цыі на цы я наль-

ных ку лі нар ных тра ды цый.

Сёлета гас цям пра па-

нуюць жур з мя сам па ца не 

3,5 руб ля, са ла ту «Жу ра ві-

ны» за 6,5 руб ля, фар шы ра-

ва ную сві ні ну па-бе ла ру ску 

з буль бя ны мі доль ка мі за 

10,5 руб ля, гра ча ні кі з гры-

ба мі за 8,5 руб ля, дзьму хаў-

цы з мя до ва-жу ра ві на вай 

по лі ўкай за 4,5 руб ля.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Спе цы я лі за ва ныя ме ра пры ем ствы ад кры юць 

сё лет ні бу даў ні чы се зон і, як абя ца юць ар га ні за-

та ры, бу дуць на сы ча ны ці ка вы мі ак цы я мі. На прык-

лад, дзе сяць май строў з «Гіль дыі печ ні коў» на пра-

цягу трох вы ста вач ных дзён, з 28 да 30 са ка ві ка, 

па ка жуць і пад ка жуць, як ра біць і экс плу а та ваць 

пе чы. А яшчэ... па час ту юць стра ва мі з са праўд най 

рус кай пе чы на «га ра чай дэ гус та цыі».

На вед валь ні кі змо гуць не толь кі ўба чыць, «па-

ма цаць» і вы ву чыць на він кі ў сфе ры бу даў ніц-

тва, ра мон ту, ар хі тэк ту ры, доб ра ўпа рад ка ван ня 

і аздаб лен ня, але і ўсту піць у «Клуб бу даў ні чых 

кам па ній Бе ла ру сі», а так са ма паў дзель ні чаць у 

на род ным чэм пі я на це па па ран ні. Мож на бу дзе 

не толь кі па спы таць пар ку прос та на вы стаў цы і 

да ве дац ца пра асаб лі вас ці бу даў ніц тва лаз ні, але 

і ад чуць улас най спі най пра фе сій ны май стар-клас 

ла зен шчы каў.

Іры на СІ ДА РОК.

Вяс на хут каВяс на хут ка СТРА ВЫ З ПЕ ЧЫ, ПА РАН НЕ Ў ЛАЗ НІ
і ін шыя ці ка він кі пра па ну юць у са ка ві ку бу даў ні чыя вы стаў кі

Драў ля ныя зру бы і аль тан кі, ланд шафт-

ныя ад мет нас ці і не ча ка ныя ра шэн ні ў 

ін тэр' ерах і ды зай не да моў. Но выя ма-

тэ ры я лы для бу даў ніц тва і аздаб лен ня, 

не ча ка ныя зо ны для ад па чын ку і май стар-

кла сы му ля раў ра зам са стра ва мі з пе чы. 

Усё гэ та ча кае на вед валь ні каў вы ста вак 

«Бе ла рус кі дом» і «Драў ля нае і кар кас нае 

до ма бу даў ніц тва. Лаз ня», якія ад бу дуц ца ў 

кан цы са ка ві ка ў Фут боль ным ма не жы.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


