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Вперед, не озираючись назад
Нещодавно прочитав в одному виданні, що в столиці нашого північного сусіда
з’явився магазин під назвою Zero Waste Shop. Це перший торговельний заклад, в
якому відмовились від полімерних пакетів та обгорток, а всю продукцію продають
на вагу або поштучно. Одразу згадав дитинство, коли стояв у величезних чергах до
магазинів, в яких більшість продуктів харчування продавали також без фабричної
упаковки.
Людство витратило численні кошти та час на створення сучасної пакувальної
індустрії для того, щоб покращити життя людей. І тепер нам пропонують
відмовитись від сучасної пакувальної продукції та повернутися в черги до магазинів.
І все це через недостатню обізнаність споживачів та помилкову думку деяких
екологів про те, що упаковка, особливо полімерна, є найбільшим забруднювачем довкілля. Але все навпаки. Упаковка зберігає
наші харчі, доставляє їх до крамниць, інформує нас про продукцію і ще багато чого. А наприкінці стає корисними вторинними
ресурсами. Їх треба тільки роздільно зібрати, відсортувати та переробити. І той, хто не хоче це робити, власноруч забруднює
довкілля, вигадуючи Zero Waste Shop із чергами до нього.
(Докладніше про проблему читайте в моїй книжці «Упаковка в украинских реалиях»)

Дякую за розуміння та підтримку
Валерій Кривошей
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