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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

пра па на ваў па сту-

по ва ад маў ляц ца ад 

плас ты ка вай упа коў-

кі і пе ра хо дзіць на 

шкло. Па куль толь кі 

гэ ты ма тэ ры ял мож на 

пе ра пра цоў ваць бяс-

кон ца. «Звяз да» «пад-

гле дзе ла» за пра цай 

Гро дзен ска га шкло-

за во да і да ве да ла ся, 

як са ста рых бу тэ лек, 

што мы вы кі да ем у сі ні 

кан тэй нер аль бо зда-

ём у пунк ты пры ёму, 

ро бяц ца но выя.

Ці ве да лі вы, што кож ны 

з нас сён ня пры мае ўдзел 

у ства рэн ні но вай бу тэль кі, 

та му што боль шая яе част-

ка скла да ец ца са шкла бою 

(60 %) — тых са мых бу тэ лек 

і сло і каў, якія мы зда ём на 

пе ра пра цоў ку. На чаль нік 

са стаў но га цэ ха шкло за-

во да Мі ха іл ПАЎ ЛЮ КЕ ВІЧ 

пад крэс лі вае: за ча ты ры га-

ды на прад пры ем стве па ча-

лі вы ка рыс тоў ваць амаль у 

тры ра зы больш шкла бою, 

яшчэ ў 2014 го дзе ў но вы 

пра дукт яго да да ва лі ўся го 

ка ля 15—25 %.

— Ра ней мы столь кі шкла 

не збі ра лі. А вось як па ча лі 

за вар ваць смец цеп ра во ды, 

па ста ві лі спе цы яль ныя кан-

тэй не ры, — вя зуць да нас 

яго і ва го на мі, і ма шы на мі 

з усёй кра і ны, — ад зна чыў 

спе цы я ліст. — Вель мі шмат 

пры но сяць так са ма пры ём-

ныя пунк ты.

Пра тое, што бе ла ру сы 

са праў ды па ча лі лепш сар та-

ваць шкло, га во раць і ў дзяр-

жаў най уста но ве «Апе ра тар 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-

сур саў». Па вод ле іх да ных, 

у 2012 го дзе бы ло са бра на 

59,1 ты ся чы тон сы ра ві ны, а 

ў 2017-м ужо 181,3 ты ся чы 

тон — на 207 % больш. І з 

кож ным го дам ліч ба рас це. 

Для па раў на ння: за 2018 год 

зда лі на пе ра пра цоў ку ўжо 

189,5 тысячы тон, роз ні ца 

з мі ну лым го дам скла дае 

4,5 %.

На прад пры ем стве пла ну-

юць да сяг нуць еў ра пей скіх 

па каз чы каў і вы ка рыс тоў ваць 

90 % шкла бою. Але па куль 

для гэ та га на за во дзе не ха-

пае тэх ніч ных маг чы мас цяў.

— Нам ёсць да ча го імк-

нуц ца, — га во рыць на чаль-

нік участ ка пра кат на га цэ-

ха Дзміт рый АМЕЛЬ Я НО-

ВІЧ. — Хоць зра біць но вую 

бу тэль ку на сто пра цэн таў 

са шкла бою нель га: яна 

прос та не «зва рыц ца». Аба-

вяз ко ва трэ ба да даць шых-

ту — су месь з пяс ку, со ды і 

шчэб ню.

На са мрэч, ка лі пры гле-

дзец ца, то вы раб шкля ной 

та ры не вель мі ад роз ні-

ва ец ца ад вы печ кі той жа 

бул кі — з-за па доб най пас-

ля доў нас ці дзе ян няў. Спа-

чат ку трэ ба пад рых та ваць 

ін грэ ды ен ты — на шкло за-

вод зе ўсе яны за хоў ва юц ца 

ў са стаў ным цэ ху.

— На пер шым па вер се 

сы ра ві на апра цоў ва ец ца: 

су шыц ца і кры шыц ца. За-

тым яна пра сей ва ец ца на 

дру гім па вер се і па сту пае ў 

спе цы яль ныя бун ке ры, дзе 

ўсе кам па не нты ўзваж ва-

юц ца, змеш ва юц ца і пас ля 

пры да па мо зе за груз чы каў 

ідуць у печ, — рас ка заў Мі-

ха іл Паў лю ке віч. — Пра цэс 

аў та ма тыч ны, але ўсё, што 

ад бы ва ец ца, кант ра люе са-

стаў шчык шых ты.

Пя сок для свет лых бу тэ-

лек пры яз джае на Гро дзен-

скі шкло за вод з Го мель скай 

воб лас ці, для цём ных — з 

Мі ка шэ віч і Брэс та. Шчэ-

бень пры во зяць з Ві цеб-

ска, а шкла бой збі ра юць з 

усёй кра і ны. Са мы да ра гі 

ін грэ ды ент для прад пры ем-

ства — каль цы ні ра ва ная со-

да. Яе ў Бе ла ру сі ня ма, та му 

да стаў ля юць з Ра сіі.

— Шкла бой мы ро бім 

са мі. Гэ та для нас больш 

вы гад на, чым за куп ляць 

га то вы. Па мер шкля ной 

кру пы не па ві нен пе ра вы-

шаць 20—25 мі лі мет раў — 

ка лі бу дзе больш ці менш, 

то за б'юц ца рэ ге не ра та-

ры, — рас каз вае спе цы я-

ліст. — Так са ма мы на бы лі 

маг ніт ныя се па ра та ры, якія 

пры цяг ва юць чор ныя і ка-

ля ро выя ме та лы — апош нія 

зда ём на пе ра пра цоў ку.

Пас ля та го як усе ін грэ-

ды ен ты пе ра меш ва юц ца, іх 

ад праў ля юць у печ з тэм пе-

ра ту рай 1500 гра ду саў. Там 

яны рас плаў ля юц ца ў шкла-

ма су і пе ра хо дзяць у кро-

пель ны сіл ка валь нік. Сваю 

фор му бу ду чая бу тэль ка 

атрым лі вае ў шкло фар ма-

валь най ма шы не пры да па-

мо зе ме та ду двай но га вы-

дзі ман ня. А тры ва ласць — у 

пе чы аб па лу, дзе яе па сту-

по ва аха лодж ва юць. На 

якасць га то вую та ру пра вя-

ра юць ін спек цый най ма шы-

най і ві зу аль ным агля дам.

Ка лі ра зам са шкля ны мі 

бу тэль ка мі і сло і ка мі ў сі ні 

кан тэй нер для ад хо даў тра-

піць, на прык лад, акон нае 

шкло — но вы пра дукт мо жа 

і не атры мац ца. На прад пры-

ем стве га во раць, што та кіх 

«чу жын цаў» да пус ка ец ца 

не больш за 5 %. І ў асноў-

ным яны ад сей ва юц ца яшчэ 

на ста дыі прыё му. Ад нак 

як толь кі ліш ні ін грэ ды ент 

«пра скок вае», уся пар тыя 

ад бра коў ва ец ца. Да рэ чы, 

і та кой не кан ды цыі да юць 

шанец на дру гое жыц цё: яе 

вы ка рыс тоў ва юць у якас-

ці шкла бою для на ступ най 

пар тыі бу тэ лек.

На шкло за вод зе пад крэс-

лі ва юць, што яны «ру ка мі і 

на га мі за» ідэю Прэ зі дэн та 

пра пе ра ход на шкля ную та-

ру. Ад нак па куль бе ла рус кія 

вы твор цы мо гуць па крыць 

толь кі па ло ву па трэб нас цяў 

рын ку ў шкля ной та ры.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА,

фо та аў та ра.

Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня

ПСІ ХІ ЯТ РЫЧ НАЯ 
ЭКС ПЕР ТЫ ЗА І СУД,
каб вяр нуць дзея здоль насць 

ста ро му
Ма ёй ма ме 80 га доў. Доў гі час я жы ла за мя жой і 

ме ла з ёй ма ла ста сун каў. Ня даў на вяр ну ла ся і да-

ве да ла ся, што мой ма лод шы брат афі цый на па зба-

віў яе дзея здоль нас ці і афор міў над ма ці апя кун-

ства. Ад нак ён не да гля дае яе на леж ным чы нам, 

та му я за бра ла яе да ся бе. Яна ўспры мае мя не 

адэ кват на, аб слу гоў вае ся бе па ме ры сіл, нар маль-

на га во рыць. Па да зраю, што брат ней кім чы нам 

пад га ва рыў дак та роў пры знаць яе не дзея здоль-

най, каб ка рыс тац ца яе гра шы ма. Ха чу вяр нуць ма-

ці нар маль нае жыц цё і стаў лен не да яе су се дзяў. 

Як мож на гэ та зра біць, ку ды звяр тац ца, каб аспрэ-

чыць ра шэн не?

Воль га К., г. Шклоў.

На пы тан не ад каз вае Да р'я ГРЫЦ-

КЕ ВІЧ, га лоў ны спе цы я ліст упраў-

лен ня пра ва во га рэ гу ля ван ня са-

цы яль най дзей нас ці дзяр жа вы га-

лоў на га ўпраў лен ня нар мат вор чай 

дзей нас ці ў сфе ры дзяр жаў на га 

бу даў ніц тва Мі ніс тэр ства юс ты цыі 

Бе ла ру сі:

— Каб вяр нуць дзея здоль насць ва-

шай ма ці, вы мо жа це звяр нуц ца ў суд па мес цы яе жы хар-

ства з за явай аб пры знан ні яе дзея здоль най.

Згод на з ар ты ку лам 29 Гра ма дзян ска га ко дэк са Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, уз наў лен не асо бы ў дзея здоль нас ці маг чы-

мае ў тым вы пад ку, ка лі ад па лі аб ста ві ны, якія па слу жы лі 

пад ста вай для пры знан ня гра ма дзя ні на не дзея здоль ным 

(на прык лад, пры знач ным па ляп шэн ні зда роўя фі зіч най 

асо бы).

Пры гэ тым па спра вах аб пры знан ні гра ма дзя ні на 

дзея здоль ным асноў ным до ка зам з'яў ля ец ца за клю чэн не 

су до ва-псі хі ят рыч най экс пер ты зы, пра вя дзен не якой па 

спра вах да дзе най ка тэ го рыі аба вяз ко вае ў сі лу ар ты ку ла 

376 Гра ма дзян ска га пра цэ су аль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

За ява аб пры знан ні гра ма дзя ні на дзея здоль ным або аб 

ад ме не аб ме жа ван ня яго дзея здоль нас ці па да ец ца ў суд 

па мес цы яго жы хар ства. Пры гэ тым не мае зна чэн ня, якім 

су дом вы не се на ра шэн не аб аб ме жа ван ні дзея здоль нас ці 

або аб пры знан ні гра ма дзя ні на не дзея здоль ным.

Спра ва мо жа быць па ча та па за яве апе ку на, а так са ма 

чле наў сям'і. Ка лі ў асо бы, пры зна най не дзея здоль най, 

ня ма сям'і, за яву мо гуць па даць бліз кія сва я кі, пра ку рор, 

ор ган апе кі і па пя чы цель ства, псі хі ят рыч ная (псі ха не ўра ла-

гіч ная) ар га ні за цыя ахо вы зда роўя. У гэ тым вы пад ку пры 

пад рых тоў цы спра вы суд дзя на зна чае су до ва-псі хі ят рыч-

ную экс пер ты зу.

Ра шэн не су да аб ад ме не аб ме жа ван ня дзея здоль нас ці 

гра ма дзя ні на або аб пры знан ні яго дзея здоль ным з'яў ля-

ец ца пад ста вай для ад ме ны ўста ноў ле ных над ім апе кі або 

па пя чы цель ства.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас уз нік лі пы тан ні юры-

дыч на га ха рак та ру, да сы лай це іх на наш паш то вы або 

элект рон ны ад рас sіdаrоk@zvіаzdа.bу. У «Пра ва вой гас-

цёў ні» ра зам са спе цы я ліс та мі Мі нюс та і ін шых уста ноў 

мы бу дзем шу каць на іх ад ка зы.

Дру гас ныя рэ сур сыДру гас ныя рэ сур сы

ЯК НА РА ДЖА ЕЦ ЦА 
ШКЛЯ НАЯ БУ ТЭЛЬ КА

— Пры пра віль ным сар та ван-

ні ад хо даў па пе ра, шкло, плас-

тык, ме тал пе ра тва ра юц ца ў 

ка рыс ныя дру гас ныя рэ сур сы, 

якія ста но вяц ца но вы мі рэ ча мі. 

У вы ні ку ў кра і не менш зва лак, 

а пры ро да за хоў ва ец ца больш. 

Каб гэ та бы ло зра зу ме ла кож-

на му, мы пра па на ва лі шко лам 

зняць клі пы, якія пе ра ка на лі б 

бе ла ру саў па мя няць стаў лен не 

да смец ця, — пад крэс лі ла ідэю 

кон кур су яго ар га ні за тар 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. — Жу ры бы ло ня-

прос та вы браць з больш як 400 

цу доў ных ра бот, да сла ных на 

кон курс, але кліп на ва по лац кіх 

школь ні каў ска рыў усіх сва ёй 

ідэ яй, ла ка ніч нас цю і тэх ніч ным 

уз роў нем.

Уся го пе ра мож ца мі кон кур-

су «Ге ро ям спя ваць лёг ка» ста-

лі 11 школ кра і ны з 385 уста ноў 

аду ка цыі, якія паў дзель ні ча лі ў 

твор чым спа бор ніц тве. Са мыя 

ак тыў ныя, да рэ чы, бы лі ме на ві та 

вуч ні Ві цеб скай воб лас ці: ад сюль 

на кон курс тра пі ла 105 ві дэа ро лі-

каў. Усе кон курс ныя ра бо ты мож на 

ўба чыць на YouTube-ка на ле «Ге ро-

ям спя ваць лёг ка».

Дру гое мес ца ў кон кур се пры-

су дзі лі вуч ням брэсц ка га дзі ця ча-

га са да — па чат ко вай шко лы № 2 

за кліп «Эка ме ны Брэс та». У па-

да ру нак яны атры ма лі кам плект 

му зыч на га аб ста ля ван ня. Трэ цяе і 

чац вёр тае пры за выя мес цы і муль-

ты ме дый ныя пра ек та ры з эк ра на-

мі да ста лі ся ма гі лёў скай шко ле 

№ 33 за ро лік «Вы ра ту ем пла не ту 

ра зам» і стаўб цоў скай шко ле № 2 

за ві дэа ра бо ту «Эка гёрл спя ша ец-

ца на да па мо гу».

Шко лы, якія за ня лі пры за выя 

мес цы ў кон кур се, уз на га ро дзі-

лі муль ты ме дый ны мі пра ек та ра-

мі. Гэ тыя пры зы да ста лі ся шко ле 

№ 2 г. Дуб роў на за кліп «Ге ро ям 

спя ваць лёг ка», шко ле № 18 г. 

Грод на за кліп «Ге ро ям спя ваць 

лёг ка», го мель скай шко ле № 2 

імя Г. М. Скляз нё ва за кліп «ВПК 

спя ша юц ца на да па мо гу!!!», шко-

ле № 19 г. Ма гі лё ва за кліп «За-

ха ва ем пла не ту ра зам», гім на зіі 

№ 2 г. Грод на за кліп «Дзень ма-

лень ка га эка ме на», шко ле № 3 г. 

Пру жа ны за кліп «Зя лё ны, жоў ты, 

сі ні — кож на му кла су!», ву чэб на-

пе да га гіч на му комп лек су яс лі-

сад — ся рэд няя шко ла в. Но вае 

По ле за кліп «Доб рыя спра вы».

Іры на СІ ДА РОК.

Ві дэа кліп з та кой наз вай пра ка рысць раз дзель на га збо ру 

смец ця стаў пе ра мож цам рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Ге ро ям 

спя ваць лёг ка», які зла дзі ла дзяр жаў ная ўста но ва «Апе ра тар 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў». Аў та ры най леп шай ра-

бо ты — вуч ні На ва по лац кай шко лы № 12, у па да ру нак якой 

да стаў ся кам плект му зыч на га аб ста ля ван ня з акус тыч ны мі 

сіс тэ ма мі, мік шар ным пуль там і ра дыё мік ра фо на мі. А ўсе на-

ву чэн цы атры ма лі на клей кі з яно та мі і флі ке ры з ка рыс ны мі 

па ра да мі пра збор смец ця. Пры сут ныя пры сяг ну лі сар та ваць 

смец це і заа х воч ваць да гэ тай спра вы сва іх сяб роў і род ных.

Эка кон курсЭка кон курс

«НА ША ЗА БО ТА, А НЕ КО ГО-ТО»

Ку ды ідзе 
сы ра ві на 

з сі ніх 
кан тэй не раў 

і пунк таў 
пры ёму

Боль шая част ка гэ тай пра дук цыі 
зроб ле на са шкла бою.

На прад пры ем стве шкла бой 
ро бяць са мі.


