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Вы ка рыс тоў ваць 
нель га вы кі нуць

Як вя до ма, па лі мер — 

адзін з са мых шкод ных ві даў 

дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў (ДМР), ад нак агу-

лам ка заць, што плас тык — 

гэ та шкод на, і ад яго вы ка-

ры стан ня трэ ба па збаў ляц ца, 

ня пра віль на.

На прык лад, вы ра бы для 

ўпа коў кі хар чо вых пра дук таў —

фа со вач ныя па ке ты перш 

чым тра піць у кра мы, пра хо-

дзяць праз жорст кія нор мы 

і рэг ла мен ты якас ці. Але гэ-

та да ты чыц ца по лі эты ле ну 

вы со ка га ціс ку — адзі на га 

па лі ме ра, які вы раб ля юць 

у Бе ла ру сі. Ас тат нія ж ві ды 

по лі эты ле ну — гэ та экс парт, 

дзе га лоў ны ары ен цір кошт, 

а не эка ла гіч насць.

— Нам не аб ход на раз ві-

ваць пласт ма са вую куль ту ру 

вы ра бу і вы ка ры стан ня пра-

дук ту. Кож ны мо жа вы ра-

шыць, ці на бы ваць яму тое, 

што не пе ра пра цоў ва ец ца, і 

ў вы твор цы не бу дзе шан цаў 

ра біць та кі пра дукт, ка лі яго не 

бу дуць куп ляць, — мяр куе ды-

рэк тар АТ «Ба ры саў скі за-

вод пласт ма са вых вы ра баў» 

Ула дзі мір КАЗ ЛОЎ СКІ. — 

Нам не аб ход на аба ра ніць 

зям лю і за ба ра ніць увоз і 

вы раб пра дук ту, які не пе ра-

пра цоў ва ец ца.

Ды рэк ты ва № 7 «Аб удас-

ка на лен ні і раз віц ці жыл лё-

ва-ка му наль най гас па дар кі 

(ЖКГ) кра і ны», на яго дум ку, 

вель мі ак ту аль ны да ку мент. 

Ён да ты чыц ца не каль кіх тэм, 

якія за кра на юць амаль усе кі-

рун кі дзей нас ці прад пры ем-

ства. Гэ та вы твор часць па лі-

мер ных вы ра баў для кан так ту 

з хар чо вай пра дук цы яй. Ства-

рэн не труб для во да за бес пя-

чэн ня, што ад па вя дае кі рун ку 

па па вы шэн ні якас ці ва ды. Пе-

ра пра цоў ка па лі ме раў і вы раб 

з іх но вай пра дук цыі.

Ме на ві та па ве лі чэн не 

жыц ця пра дук ту праз сіс тэ му 

рэ цык лін гу, ка лі вы ка ры ста-

ны па лі мер пе ра пра цоў ва юць 

і з атры ма най сы ра ві ны вы-

раб ля юць но вы та вар, адзін 

з са мых ак ту аль ных кі рун каў 

су час най ра бо ты за во да ў 

эка ла гіч ным пла не.

ПЭТ-бу тэль ка 
і ПВХ-эты кет ка, па кет 
і на клей ка

— Па лі ме ры мо жа і трэ-

ба вы ка рыс тоў ваць у жыц ці, 

ад нак так, каб гэ та бы ло па 

кру зе, каб у лан цуж ку рэ цык-

лін гу не бы ло пе ра ры ваў. Ад-

нак яны ёсць, — ка жа кі раў-

нік прад пры ем ства. — ПЭТ-

бу тэль ку, на прык лад, мож на 

пе ра пра ца ваць на шмат кі, і 

ў на шай кра і не гэ та ро бяць, 

ад но не вы раб ля юць з іх га то-

ва га пра дук ту. А вось эты кет-

ку ПВХ, якую ня рэд ка кле яць 

на та ру, пе ра пра ца ваць нель-

га. Пры гэ тым яе да дат ко вае 

змы ван не і ад дзі ран не ад бу-

тэль кі ўда ра жае пра цэс.

Бу тэль кі, апра ну тыя ў эты-

кет ку-«пан чо ху», якая аб горт-

вае вы раб амаль цал кам, — 

уво гу ле бя да. Аб ста ля ван не 

па сар ці роў цы прос та ад кі дае 

та кую та ру, а ўруч ную зды-

маць та кія «пан чо хі» эка на -

міч на зу сім не мэ та згод на. 

З гэ тай пры чы ны ў мно гіх кра-

і нах ПВХ і за ба ро не на для вы-

ка ры стан ня, і кі раў ніц тва за-

во да пласт ма са вых вы ра баў 

так са ма бу дзе пра па ноў ваць, 

каб та кі ж за ка на даў чы акт 

быў пры ня ты і ў Бе ла ру сі.

— Кеп ска, на ват ка лі на 

па ке це ма ец ца ней кая на-

клей ка. Зроб ле ны з по лі эты-

ле ну вы со ка га ціс ку вы раб 

мож на вы ка рыс таць паў тор-

на, а кож ная эты кет ка — гэ та 

ўжо лыж ка дзёг цю ў боч цы 

плас ты ка ва га мё ду, — ка жа 

Ула дзі мір Каз лоў скі.

Час та ў та ва ры змеш ва юць 

па лі ме ры, пры дат ныя для пе-

ра пра цоў кі, і непрыдатныя. 

На прык лад, ад на ра зо выя 

та лер кі, лыж кі, ві дэль цы, на-

жы, ку бач кі, якія пра да юц ца ў 

па ке це. З по су ду атры ма ец ца 

дру гас ная сы ра ві на, а з яго 

ўпа коў кі — не. Та му куп ляць 

плас ты ка вы по суд лепш па-

асоб ку, без та ры, так і тан ней, 

да рэ чы, ра іць кі раў нік прад-

пры ем ства. Не пе ра пра цоў-

ва юц ца і пры го жыя яр кія са-

ло мін кі для как тэй ляў. Менш 

пры ваб ныя і больш да ра гія — 

мож на, пра гэ та і на іх упа коў-

цы на пі са на. Упа коў ка з-пад 

чып саў, зе фі ру, пра дук таў 

хут ка га га та ван ня — так са ма 

пра мыя жы ха ры зва лак.

Дру гас ны па лі мер — 
гра ну ла — 
но вы та вар

По лі эты лен прый шоў да 

нас з Еў ро пы ў 60-я га ды 

мі ну ла га ста год дзя, у час 

раз віц ця пласт ма сы. Ця-

пер у Бе ла ру сі ства ра ец ца 

ка ля 300 ты сяч тон па лі ме-

раў, з якіх пе ра пра цоў ва ец-

ца ка ля 86 ты сяч тон, хоць 

ма гут нас цяў у кра і не ха пае 

на 90 ты сяч. На па чат ку ра-

бо ты па вы ра бе пра дук цыі з 

ДМР на ба ры саў скім за вод-

зе вы ка рыс тоў ва лі 4-5 % 

та кой сы ра ві ны, а ўжо ле-

тась яе ста ла 30,2 %. На пе-

ра пра цоў ку прад пры ем ства 

ку пі ла ў 2018 годзе амаль 

4000 тон па лі ме раў. За вод, 

да рэ чы, пра цуе круг ла су тач-

на, аб ста ля ван не ад па чы вае 

толь кі па вы хад ных.

Дру гас ную сы ра ві ну ў 

пэў ных пра пор цы ях тут да-

да юць пры вы ра бе мно гіх 

та ва раў. Пліт ку для тра ту-

а раў, на прык лад, на 95 % 

«га ту юць» з ДМР. Яна вы-

трым лі вае на груз ку ў пяць 

тон, ад нак у кра і не па куль 

не вель мі рас паў сю джа ная. 

Тое ж да ты чыц ца і плас ты-

ка вых лю каў, тры ва лас цю 

да 1,5 то ны, якія ўжы ва юц ца 

больш у Еў ро пе, чым до ма. 

Што ме сяц ад на-дзве фу ры 

ідуць за мя жу.

Ды рэк тар за пра сіў жур на-

ліс таў на ўлас ныя во чы па ба-

чыць, як ро біц ца пра дук цыя 

з вы ка ры стан нем дру гас най 

сы ра ві ны, і пра вёў па прад-

пры ем стве эк скур сію. Спа-

чат ку мы апы ну лі ся на ўчаст-

ку па вы твор час ці пра дук цыі 

ме та дам ліц ця пад ціс кам, 

дзе «га ту юць» плён ку.

Па ба чы лі мы, і як на за во-

д зе ро біц ца по лі эты ле на вая 

«воп рат ка» для труб. З іх тут, 

да рэ чы, скла лі экс клю зіў ную 

пя соч ні цу. Па фор ме на гад-

вае ніж нюю част ку хат кі з бяр-

вен няў, праў да, у ад роз нен не 

ад са праўд на га дрэ ва гэ тыя 

дэ та лі ні ко лі не са псу юц ца і 

не зла ма юц ца, іх на ват ка вад-

лам не раз біць. А ад ну з дэ-

та ляў для плас ты ка вай лаў кі, 

якая на 100 % ро біц ца з ДМР, 

жур на ліс там на ват да зво лі лі 

спрэ са ваць са ма стой на.

Перш чым апы нуц ца на лі-

ніі сар ці роў кі по лі эты ле на ва га 

смец ця, трап ля ем у по лі эты ле-

на вы ла бі рынт. На ву лі цы тут 

за хоў ва ец ца ме сяч ная нор ма 

ад хо даў для ра бо ты лі ніі.

— Ма тэ ры ял сю ды трап ляе 

са май роз най сту пе ні за бру-

джа нас ці, — ка жа Ула дзі мір 

Каз лоў скі. — Апроч та го, у цю-

ках з са бра ным асоб на плас-

ты ка вым смец цем на за вод 

мо жа тра піц ца што за ўгод на: 

цаг лі ны, абу так, ка мя ні... Та-

му на лі ніі сар ці роў кі ўруч ную 

ад бі ра юць з по лі эты ле на вых 

ад хо даў ліш кі і па лі ме ры, якія 

нель га пе ра пра ца ваць.

Дру гас ная сы ра ві на тут 

мы ец ца ад бру ду, драб ніц-

ца на гра ну лы, зноў мы ец ца, 

ад ціс ка ец ца і су шыц ца. І ўжо 

пас ля з та кой сы ра ві ны ро біц-

ца но вы по лі эты лен. Пра цэс 

гэ ты не су пын ны. Аб ста ля ван-

не, ка жуць, апош ні раз вы-

клю ча лі толь кі на Но вы год.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Цэт лі ка вы дзё гаць у плас ты ка вым мё дзе

Яна на зы ва ец ца Geely SX11 — гэ та су-

час ны кра со вер, які ары ен та ва ны на 

ма ла дзёж ную аў ды то рыю. Пра гэ та за я-

віў Ге надзь Сві дзер скі, вы кон ва ю чы 

аба вяз кі ге не раль на га ды рэк та ра СЗАТ 

«Бел Джы».

Та кім чы нам, у пла нах: у дру гой па ло ве 

2019 пад рых та ваць 100 ма дэ ляў SX11, каб 

вы свет ліць, ці бу дзе ся род бе ла рус ка га на-

сель ніц тва по пыт на гэ тыя аў то. Да рэ чы, 

гэ тая ма шы на аб ста ля ва на фір мен най мо-

дуль най плат фор май BMA, якая да зва ляе 

вы ка рыс тоў ваць як тра ды цый ны ру ха вік 

унут ра на га зга ран ня, так і гіб рыд ную сі ла-

вую ўста ноў ку.

Яшчэ ў пла нах за во да — пра ве рыць по-

пыт і на рэ стай лін га вы се дан прад стаў ніц-

ка га кла са Emgrand GT. Та кім чы нам, ка лі 

ста не зра зу ме ла, што ма дэ лі па пу ляр ныя і 

іх га то выя куп ляць, то на ла дзяць ма са вую 

вы твор часць на 2020 год. Важ ны мо мант: 

у вы пад ку ўво ду но вай ма дэ лі, да вя дзец ца 

за вяр шыць вы твор часць ад ной з на яў ных.

Сам вы кон ва ю чы аба вяз кі ге не раль на га 

ды рэк та ра на зваў мі ну лы год на пру жа ным, 

але па спя хо вым, як у рам ках раз віц ця за во-

да, так і ў рам ках парт нёр скай пра гра мы па 

крэ ды та ван ні і лі зін гу. За год бы ло вы пу шча-

на больш за 11 ты сяч аў та ма бі ляў, боль шая 

част ка з якіх пай шла на экс парт у Ра сію, а 

ас тат нія бы лі рэа лі за ва ны ў на шай кра і не.

Сён ня за вод вы пус кае тры ма дэ лі аў та ма-

бі ляў у 27 ма ды фі ка цы ях і ся мі ко ле рах. Та кім 

чы нам, атрым лі ва ец ца 189 роз ных вы ка нан-

няў. Ка лі пер ша па чат ко ва ко ле ра вая па літ ра

бы ла аб ме жа ва на чор ным і бе лым, то сён ня 

аў то гэ тай мар кі мож на за мо віць у чыр во ным, 

ка рыч не вым, бурштынавым і ін шых ко ле рах.

Больш за 65 % па куп ні коў лег ка вых аў-

та ма бі ляў мар кі — гэ та фі зіч ныя асо бы. Па 

пра гра ме лі ніі крэ ды та ван ня ім бы ло рэа лі-

за ва на 2200 аў та ма бі ляў. Без умоў на, вы гад-

ныя крэ дыт ныя пра па но вы спры я лі знач на му 

па ве лі чэн ню про да жаў гэ тых аў то. Ад нак 

пра гра ма бы ла раз лі ча на ўся го на год. Ге-

надзь Сві дзер скі раз ве яў усе чут кі: БПС-

Ашчад банк і СЗАТ «Бел Джы» пра цяг ну лі 

пра гра му і на 2019 год, ад нак па мя ня лі ся 

ўмо вы. Па гад нен ні так са ма пад пі са ныя з ААТ 

«ААБ Бе ла рус банк» і ТАА «ААБ Лі зінг».

За раз пад ра бяз нас ці аб іль гот ных умо вах 

«БПС-Ашчад бан ка» — яны дзей ні ча юць на 

ўсе аў та ма бі лі Geely, са бра ныя ў Бе ла ру сі. 

Пра цэн ты пры гэ тым бу дуць вар' і ра вац ца: на 

ма дэль Emgrand 7 стаў ка бан ка за ста нец ца 

ра ней шай — 1,9 % га да вых. Пры куп лі ас-

тат ніх ма дэ ляў, у тым лі ку Geely Atlas, крэ дыт 

абы дзец ца ў 3,9 % га да вых.

Як рас ка заў стар шы ня праў лен ня ААТ 

«БПС-Ашчад банк» Ігар Мер ку лаў, за час ра-

бо ты пра гра мы бы ло вы да дзе на ка ля 1000 

па зык на куп лю аў то мар кі Geely.

...У лю тым гэтага го да стар та ва лі про-

да жы Geely Atlas 1,8 Turbo — ме на ві та гэ ты 

ма тор ча ка лі мно гія бе ла рус кія аў та ама-

та ры. У су вя зі з вя лі кім по пы там на гэ тую 

ма дэль пла ну ец ца пе ра гле дзець аб' ёмы 

про да жаў на 2019-ы. Ці ка ва, што сё ле та на 

за вод зе ма юць на мер зра біць 20 ты сяч аў та-

 ма бі ляў.

Акра мя та го, сё ле та за пла на ва ны ад-

крыц цё ды лер ска га цэнт ра ў Са лі гор ску 

і но ва га шоу-ру ма ў Ма гі лё ве, а так са ма 

пунк таў про да жаў у На ва по лац ку. Так са ма 

прад пры ем ства хо ча па шы рыць геа гра фію 

па ста вак і вя дзе пе ра мо вы з за ці каў ле ны мі 

асо ба мі ў Літ ве, Мал до ве, Сер біі, Укра і не і 

Поль шчы.

Яшчэ пла ну ец ца ад крыц цё стан цый сэр-

віс на га аб слу гоў ван ня ў буй ных га ра дах 

кра і ны, на пер шым эта пе — у Брэсц кай і 

Го мель скай аб лас цях.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Аў тоАў то

ГА ЛА СУ ЕМ РУБ ЛЁМ На за вод зе «Бел Джы» пла ну юць вы пус каць 
аб са лют на но вую ма дэль

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


