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«Па ло ва ад хо даў — 
гэ та плас ты ка вая 
ўпа коў ка»

Буй ная ганд лё вая сет ка 

па лі чы ла: кож ны дзень адзін 

гі пер мар кет вы дае па куп ні-

кам 47 ты сяч плас ты ка вых 

па ке таў, а ўся сет ка — 

285 ты сяч. За год атрым лі-

ва ец ца 5,2 міль яр да па ке таў! 

Ліч ба пу жае, ка лі ўлі чыць, што 

плас ты ка вы па кет рас кла да-

ец ца больш за сто га доў.

У 1972 го дзе ў Бе ла ру сі 

заставалася ка ля 4,5 міль ё -

на ку біч ных мет раў ка му -

наль ных ад хо даў у год, у 

2002-м — ужо 10 міль ё наў, 

а ў 2018 го дзе — да 22 міль ё-

 наў.

— Гэ та звя за на з тым, 

што вель мі моц на змя ніў ся 

са стаў ка му наль ных ад хо-

даў. З'я ві ла ся больш упа коў-

кі, у асноў ным плас ты ка вай. 

Яна горш за ўсё пе ра пра цоў-

ва ец ца не толь кі ў Бе ла ру сі, 

але і ва ўсім све це, — ад зна-

чы ла ды рэк тар дзяр жаў-

най уста но вы «Апе ра тар 

дру гас ных ма тэ ры яль-

ных рэ сур саў» На тал ля

ГРЫН ЦЭ ВІЧ.

Па вод ле ін фар ма цыі 

На цы я наль най ака дэ міі на-

вук Бе ла ру сі, у на шай кра і не 

ўтва ра ец ца ка ля 280 ты сяч 

тон плас ты ка вых ад хо даў у 

год, па ло ва з іх — гэ та ўпа-

коў ка. Збі ра ец ца і пе ра пра-

цоў ва ец ца з іх кры ху больш 

за тра ці ну, а рэш та ідзе на 

па лі гон.

— Плас тык зруч ны, лёг-

кі, ён да зва ляе па вя лі чыць 

тэр мін за ха ван ня та ва раў. 

І праб ле ма не ў са мім ма-

тэ ры я ле, а ў яго ад на ра-

зо вас ці. 40 % усіх плас ты-

ка вых вы ра баў слу жыць 

нам менш за ме сяц. Мы не 

вы сту па ем за поў ную ад-

мо ву ад плас ты ку. Сён ня 

гэ та на ват не маг чы ма. Мы 

за ра зум нае стаў лен не да 

яго. Бо яшчэ ад на вель мі 

важ ная праб ле ма — раз на-

стай насць плас ты ка вай упа-

коў кі. Адзін толь кі дзя ся так 

яек мо жа быць за па ка ва ны 

ў ча ты ры яе роз ныя ві ды. 

І ка лі кар дон і ПЭТ мож на 

пе ра пра ца ваць, то по лі сты-

рол і ўспе не ны по лі сты рол 

пой дуць на звал ку, — ад зна-

чы ла спе цы я ліст.

«А ці па трэб ны 
мне гэ ты па кет?»

Роз ніч ныя сет кі мо гуць 

вы бі раць, у якой упа коў цы 

пра па ноў ваць та вар сва ім 

па куп ні кам. На прык лад, ужо 

зга да ны ры тэй лер з 1 са ка-

ві ка пач не пра да ваць яй кі 

вы ключ на ў той та ры, што 

пе ра пра цоў ва ец ца ў Бе ла ру-

сі. Зме няц ца і стан дар ты ра-

бо ты ка сі раў — яны пач нуць 

пра па ноў ваць аль тэр на ты ву 

плас ты ка вым па ке там. Ад-

на ра зо выя та лер кі, тру ба чкі 

з плас ты ку за ме няць на па-

пя ро выя ана ла гі без плас-

ты ка ва га слою. Пла ну ец ца, 

што з 2023 го да ў ганд лё вай 

сет цы 50 % та ва раў бу дзе 

пра да вац ца ў той упа коў цы, 

якая пе ра пра цоў ва ец ца, а з 

2025-га — ужо 85 %.

— Мы за ўва жы лі, што 

ка лі фа со вач ныя плас ты ка-

выя па ке ты бы лі плат ныя, іх 

бра лі на 30-35 % менш. Спа-

дзя ём ся, на за ка на даў чым 

уз роў ні та кая бяс плат ная 

ўпа коў ка бу дзе за ба ро не на 

ці хоць зні муць па тра ба ван-

не аб яе аба вяз ко вай на яў-

нас ці. Мы гэ та пра па ну ем не 

дзе ля та го, каб за ра біць. Гэ-

тыя гро шы га то вы ад да ваць 

на пад трым ку эка ла гіч ных 

іні цы я тыў. Прос та ця пер па-

куп ні кі ні чым не аб ме жа ва-

ныя. З ад на го бо ку, не ха пае 

ве даў, што гэ ты по лі эты лен 

шко дзіць пры ро дзе, але з 

дру го га — ад сут ні чае сты-

мул за ду мац ца, а ці па трэб-

ны мне гэ ты па кет, — ад зна-

чыў прад стаў нік ганд лё вай 

сет кі.

Ад нак на чаль нік упраў-

лен ня ар га ні за цыі ганд лю 

і гра мад ска га хар ча ван-

ня Мі ніс тэр ства ганд лю і 

ан ты ма на поль на га рэ гу-

ля ван ня Мі ха іл ЖЫ ГА ЛА 

ад зна чыў, што тэ ма плас ты-

ка вых па ке таў — да стат ко ва 

дыс ку сій ная. Ка лі зра біць іх 

плат ны мі, то атрым лі ва ец-

ца, што кло пат пра пры ро ду 

цал кам кла дзец ца на пле-

чы спа жыў ца. А гэ та, хут чэй 

за ўсё, не зу сім пра віль на.

Да таго ж ні дзе не пра пі са-

на, што бяс плат ныя па він ны 

быць ме на ві та плас ты ка выя 

па ке ты. Атрым лі ва ец ца, ры-

тэй лер мо жа сам вы браць 

больш эка ла гіч ную ўпа коў-

ку. Але тыя ж па пя ро выя 

па ке ты каш ту юць знач на 

больш за плас ты ка выя і па-

ды хо дзяць да лё ка не для 

ўсіх та ва раў, та му ра біць іх 

бяс плат ны мі зу сім не ў ін та-

рэ сах ганд лё вых се так.

Да та го ж спе цы я ліс ты 

ад зна ча юць, што эка ла гіч-

насць па пя ро вых па ке таў — 

гэ та міф. Той жа плас тык мы 

мо жам вы ка рыс тоў ваць доў-

гі час, а па пе ра хут чэй ір вец-

ца і мо жа пра мок нуць. Але 

клю ча вое тут «доў гі час». 

Усё ж, на жаль, плас ты ка-

вы па кет у боль шас ці сва-

 ёй ад ра зу ідзе ў смет ні цу. 

І тут, як пад крэс ліў на чаль нік

упраў лен ня рэ гу ля ван ня 

абы хо джан ня з ад хо да мі 

Мі ніс тэр ства пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя Ва-

дзім ДЗЯМ КО, вы бар за ста-

ец ца за спа жыў цом. Ура дам 

Бе ла ру сі за цвер джа ны план 

ме ра пры ем стваў, на кі ра ва-

ных на па этап нае зні жэн не 

до лі па лі мер най упа коў кі 

і яе за мя шчэн не на эка ла-

гіч на бяс печ ную. Амаль усе 

ганд лё выя сет кі аба вя за ны 

пра па ноў ваць па куп ні кам 

аль тэр на ты ву плас ты ка-

вым па ке там пас ля пры няц-

ця па ста но вы МАРГ № 72 

ад 2 ве рас ня 2019 го да. 

Ад нак кож ны ча ла век па-

ві нен па мя таць пра аса біс-

тую эка ла гіч ную ад каз насць 

і са ма стой на вы ра шаць, ці 

са праў ды яму трэ ба клас ці 

ба на ны ў па кет або ні чо га з 

імі не зда рыц ца і так.

Ка ця ры на ЦІТОВА.

«КА ЛІ ПА КЕ ТЫ БЫ ЛІ ПЛАТ НЫЯ, ІХ БРА ЛІ МЕНШ»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У пя рэ да дзень XXVІІ Мін скай 

між на род най кніж най вы стаў-

кі-кір ма шу ўзна віў сваю ра бо-

ту сла ву ты «ганд лё вы пункт» 

ААТ «Бел кні га» — «Кні гар ня пісь-

мен ні ка».

Пер шую эк скур сію па ганд лё вай за-

ле пас ля сур' ёз на га ра мон ту пра вёў 

слаў ны Не сцер ка — ге рой п'е сы Ві та ля 

Воль ска га. Па він ша ваць ганд ля роў і 

па куп ні коў прый шлі, зра зу ме ла, пісь-

мен ні кі і, ка неш не ж, юныя чы та чы. 

Сва і мі раз ва га мі пра тое, што сён ня 

зна чыць кні га ган даль для па шы рэн ня 

ўва гі да бе ла рус кай кні гі, па дзя ліў ся 

стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла-

ру сі вя до мы пра за ік, гра мад скі дзе яч 

Мі ка лай Чар гі нец. Вы сту пі лі і ды рэк тар 

вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» 

па эт і пра за ік Алесь Ба дак, ман голь скі 

пе ра клад чык, пуб лі цыст, жур на ліст Ба-

дам-Ачы рын Га ла а рыд. Да рэ чы, «Кні-

гар ня пісь мен ні ка» ста не апор ным 

пунк там вы да вец тва «Мас тац кая лі та-

ра ту ра». Ме на ві та ў гэ тай кра ме мож на 

бу дзе на быць лю бую кні гу вы да вец тва 

з аў то гра фам паэ та ці пра за іка. Вар та 

толь кі па пя рэд не за мо віць яе.

— «Кні гар ня пісь мен ні ка» — адзін 

з ад ра соў, якія доб ра вя до мы ці каў-

ным да кні гі мін ча нам, ды і не толь кі 

мін ча нам, — ка жа ды рэк тар «Бел-

кні гі» Аляк сандр ВАШ КЕ ВІЧ. — Мы 

вы ра шы лі ажыц ця віць цэ лую пра гра-

му па аб наў лен ні кні гар няў ста лі цы, 

на дан ні ім пры стой на га, утуль на га 

вы гля ду. Мяр ку ю чы па ста тыс ты цы, 

у кра і не вы да ец ца до сыць шмат кніг. 

Зна чыць, ці каў насць да па пя ро вых вы-

дан няў не зні жа ец ца. Гэ та для нас доб-

рая ста тыс ты ка — і «Бел кні га» яшчэ 

бо лей на ма ган няў бу дзе пры кла даць 

да пра па ган ды кні гі. І мас тац кай кні гі, 

вы дан няў для дзя цей і пад лет каў — 

у пер шую чар гу.

Вар та на га даць, што апош нім ча-

сам ад кры лі ся но выя кні гар ні ў Баб-

руй ску, Ма гі лё ве, Ві цеб ску, Ор шы, 

Сло ні ме, ін шых га ра дах кра і ны.

Кас тусь ХА ДЫ КА.

МЕС ЦА СУ СТРЭЧ: 
«КНІ ГАР НЯ ПІСЬ МЕН НІ КА»
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Рэс пуб лі кан скае свя та «Ма-

ла дзёж ная ста лі ца Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь—2020» ура-

чыс та ад кры ла ся ў Пін ску. 

Яго ўдзель ні ка мі ста нуць 

ка ля 500 ча ла век. Эс та фе ту 

ма ла дзёж най ста лі цы го рад 

атры маў ад Ор шы.

— За да ча раз віц ця ма лой 

ра дзі мы і рэа лі за цыя іні цы я тыў 

мо ла дзі ў гэ тай сфе ры сён ня ак-

ту аль ныя як ні ко лі, — пад крэс-

ліў, звяр та ю чы ся да ма ла дых 

лю дзей, мі ністр аду ка цыі Ігар 

КАР ПЕН КА. — Мы спа дзя ём-

ся, што ва шы ідэі па па ляп шэн ні 

якас ці жыц ця ў роз ных га ра дах 

Бе ла ру сі ў най блі жэй шай бу ду-

чы ні да дуць рэ аль ны прак тыч ны 

вы нік. У ма ла дзёж най ста лі цы 

на пра ця гу ўся го го да бу дуць 

пра во дзіц ца роз ныя рэс пуб лі-

кан скія ме ра пры ем ствы, го рад 

ста не плат фор май для пад трым-

кі і раз віц ця ма ла дзёж ных пра ек-

таў. Упэў не ны, Пінск спра віц ца з 

гэ тай за да чай, а га на ро вае зван-

не на тхніць пін чан прад ста віць 

ся бе з най леп ша га бо ку.

П р а  г р а  м а  р э с  п у б  л і -

кан  ска  га  свя  та  ўклю-

чае рэс пуб лі кан скі фо рум 

#БеларусьМоладзьІніцыятыва, 

праф ары ен та цый ныя май стар-

кла сы, вы стаў кі-прэ зен та цыі, 

кан цэр ты. У Па лес кім дзяр жаў-

ным уні вер сі тэ це аду ка цый ны 

се мі нар «Уні вер сі тэт 3.0 і дзяр-

жаў ная ма ла дзёж ная па лі ты ка 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» збя рэ 

пра рэк та раў ВНУ. Ва ўні вер сі тэц-

кім клу бе прой дзе ін тэр ак тыў ная 

прэ зен та цыя дзей нас ці Рэс пуб лі-

кан ска га ва лан цёр ска га цэнт ра. 

Учо ра ў рам ках рэс пуб лі кан-

ска га свя та ад быў ся ўра чыс ты 

мі тынг-рэ кві ем у Ме ма ры яль-

ным комп лек се вы зва лі це лям 

го ра да. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Прэч ру ці ну!Прэч ру ці ну! Ста лі ца Па лес ся 
«па ма ла дзе ла»

На двор'еНа двор'е

Спа чат ку тро хі зі мы, 
а по тым дождж

Пер шы ме сяц го да ў Бе ла ру сі вы даў ся ана маль на 

цёп лы, і толь кі ў кан цы ме ся ца з'я ві ла ся снеж нае 

по кры ва вы шы нёй ад 1 да 12 сан ты мет раў.

Па Ві цеб скай, Мін скай, Ма гі лёў скай і Го мель скай 

аб лас цях, дзе ў се ра ду ўдзень і ўна чы вы па ла 

больш за ўсё апад каў, на зі ра ец ца ад клад 

мок ра га сне гу, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня

і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Ад нак ужо сён ня з За ход няй Еў ро пы ча ка ец ца зру шэн не 

ва ўсход нім на прам ку цёп лых па вет ра ных мас, і снег ста не 

ін тэн сіў на рас та ваць.

Як прад каз ва юць сі ноп ты кі, у па чат ку лю та га па-ра ней-

ша му бу дзе воб лач на. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 

ча ка юц ца апад кі, у асноў ным дождж. Ве цер праг на зу ец ца 

паўд нё ва-за ход ні ўме ра ны, удзень па ры віс ты. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ў су бо ту ўна чы скла дзе ад мі нус 2 гра ду саў 

да 5 цяп ла, удзень — ад плюс 2 па ўсхо дзе да 9 гра ду саў 

вы шэй за нуль па за ха дзе кра і ны. У ня дзе лю бу дзе без 

за ма раз каў на ват уна чы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ча-

ка ец ца ад плюс 1 гра ду са да 8 гра ду саў вы шэй за нуль, 

удзень — ад плюс 3 да 9 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

па ня дзе лак за ха ва ец ца ана маль на цёп лае на двор'е. Спе-

цы я ліс ты пад лі чы лі, што зі ма зноў на ды дзе (пой дзе снег, 

мок ры снег і пад ма ро зіць) толь кі ў ся рэ дзі не на ступ на га 

тыд ня.

Сяр гей КУР КАЧ.

У Ма гі лё ве ў шпі та лі за ва ных 

па за ўчо ра тра іх ча ла век, якія 

вяр ну лі ся з ад па чын ку ў Кі таі 

з пры кме та мі вост рай рэ спі-

ра тор най ін фек цыі, дак лад на 

ўста на ві лі ды яг наз. Ка ра на ві ру-

са ў іх ня ма, па цвер дзі ла прэс-

сак ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Юлія БА РА ДУН.

Два ча ла ве кі ад па чы ва лі на 

вост ра ве ў Кі таі, вяр ну лі ся з па вы-

ша най тэм пе ра ту рай і вы ра шы лі 

пад стра ха вац ца — звяр ну лі ся па 

ме ды цын скую да па мо гу. Іх шпі та-

лі за ва лі для пра вя дзен ня ла ба ра-

тор ных ана лі заў. Паз ней да ўра чоў 

звяр нуў ся яшчэ адзін ма гі ляў ча нін, 

які вяр нуў ся з КНР.

— На ця пе раш ні мо мант у РНПЦ 

эпі дэ мі я ло гіі і мік ра бія ло гіі аб сле да-

ва на 74 ча ла ве кі, з іх 25 — гра ма-

дзя не КНР, 6 — Укра і ны, ас тат нія — 

бе ла ру сы. Боль шая част ка з іх пры-

бы ла з Кі тая. Акра мя гэ та га, усе, хто 

пры быў у на цы я наль ны аэ ра порт 

29 сту дзе ня і да гэ туль зна хо дзіў ся на 

тэ ры то рыі КНР, бы лі ла ба ра тор на 

аб сле да ва ныя на на яў насць но ва га 

ва ры ян та ка ра на ві ру са, а гэ та 47 ча-

ла век. Но вы ка ра на ві рус 2019-nCoV 

не вы яў ле ны, — па ве да мі ла Юлія 

Ба ра дун.

У вы ні ку аб сле да ван няў ды яг нас-

та ва ны адзін вы па дак ві ру са гры-

пу В, 3 — гры пу А (H1N1), адзін вы-

па дак ры на ві ру са, 3 — мі кап лаз мы 

пнеў ма ніі, адзін — зме ша ны (грып 

і мі кап лаз ма пнеў ма ніі). У ра бо це 

зна хо дзіц ца 18 узо раў: шэсць ад 

па цы ен таў з клі ні кай вост рай рэ спі-

ра тор най ін фек цыі і 12 ад клі ніч на 

зда ро вых асоб.

— РНПЦ эпі дэ мі я ло гіі і мік ра бія-

ло гіі мае ўсе не аб ход ныя рэ ак ты вы, 

аб ста ля ван не, тэх на ло гіі і вы со ка-

ква лі фі ка ва ны пер са нал з вя лі кім 

во пы там пра вя дзен ня да сле да ван-

няў. Цэнтр пра цуе ў штат ным рэ жы-

ме — 24 га дзі ны ў су ткі, — ад зна-

чы ла Юлія Ба ра дун.

Яна звяр ну ла ўва гу, што бры га-

ды хут кай ме ды цын скай да па мо гі 

мо гуць вы ка рыс тоў ваць спе цы яль-

нае адзен не і бія бок сы для транс-

пар ці роў кі па цы ен таў у ця пе раш няй 

са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч най аб ста-

ноў цы.

На га да ем, што Над звы чай ны ка-

мі тэт, склі ка ны Ге не раль ным ды-

рэк та рам Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя на мі ну лым тыд ні, 

ад зна чыў, што ча ка ец ца да лей шае 

між на род нае рас паў сюдж ван не ві-

ру са 2019-nCoV і за ваз ныя вы пад кі 

мо гуць з'я віц ца ў лю бой кра і не.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху
ЗА ВАЗ НЫЯ ВЫ ПАД КІ 

МО ГУЦЬ З'Я ВІЦ ЦА Ў ЛЮ БЫМ МЕС ЦЫ
Та му кра і нам ра яць быць га то вы мі да пры няц ця ўсіх не аб ход ных мер


