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Нагальні дії пакувальників

Упаковка як явище у своїй основі достатньо суперечлива. З одного боку, вона 

забезпечує зберігання продукції від псування, з іншого – наприкінці свого 

життєвого циклу стає сміттям, до якого більшість із нас ставляться відповідно. 

Більше того, громадські організації екологічного спрямування, особливо 

останнім часом, дуже активно виступають за обмеження використання деяких 

видів упаковки, іноді навіть за їх заборону. Вони забувають, що упаковка, 

зберігаючи продукцію, тим самим зменшує забруднення довкілля.

Відповідаючи на запити суспільства та не зменшуючи роль упаковки у 

виконанні своїх основних функцій, фахівці пакувальної індустрії вже 

давно взяли на озброєння три основні напрями свого внеску в зменшення 

негативного впливу на довкілля: Reduce, Reuse, Recycle (зменшити, повторно 

використати, переробити).

До речі, щодо Reduce, то за останні 40 років маса полімерних пляшок для напоїв зменшилася на 20 %, банок з 

алюмінію – на 25 %. Банки із жерсті для консервованої продукції «скинули» із себе 22 % маси, а скляні пляшки «схудли» 

в середньому на 30 %. За висловом Вільяма Ратхе, фахівця з питань відходів упаковки із США, зменшення маси упаковки 

як потенційного джерела сміттєвих відходів – те саме, що і профілактична медицина для здоров’я людини: запобігання 

проблемі до того, як вона виникає.

І це дуже суттєві дії, про які суспільство повинно знати!

Дякую за розуміння та підтримку 

Валерій Кривошей
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