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ЗА ВОД І ЛЮ ДЗІ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Зда ва ла ся б, но вае прад пры ем-
ства — доб рая на ві на для мяс цо ва-
га на сель ніц тва. Бо гэ та не толь кі 
пра цоў ныя мес цы, але і па да ткі 
ў мяс цо вы бюд жэт. Акра мя та го, 
амаль па ра лель на з бу даў ніц твам 
за во да пла ну ец ца доб ра ўпа рад-
ка ваць і да ро гу, ста нам якой ужо 
шмат ча су бы лі не за да во ле ныя ка-
ла дзі шчан цы. Але вось па ра докс — 
усе гэ тыя вы га ды ад раз віц ця пра-
мыс ло вас ці ча мусь ці не пе ра ка на лі 
жы ха роў аг ра га рад ка Ка ло дзі шчы, 
а так са ма чле наў мяс цо вых са до-
вых та ва рыст ваў у не аб ход нас ці 
бу даў ніц тва. Што ж не за да во лі ла 
іх у гэ тым пра ек це?

Са жал ка — 
на мес цы ле су?

Не вя лі кі ўчас так ле су за чы гун-
кай, ка ля Мі хай ла ва га Ку та — ад но 
з лю бі мых мес цаў ад па чын ку мяс-
цо вых жы ха роў. Яшчэ ня даў на ка-
ла дзі шчан цы ха дзі лі сю ды ў гры бы 
ды дзе ля чыс та га па вет ра. А сён-
ня гэ ты лес пе ра тва рыў ся ў ад но з 
га лоў ных мес цаў «біт вы» су праць 
но ва га за во да.

Ме на ві та тут зна хо дзіц ца да-
дат ко вая пля цоў ка, дзе пла ну ец ца 
бу даў ніц тва са жал кі-вы пар ні ка для 
збо ру ліў не вых сцё каў. Апош няя 
за бяс пе чыць пры ём, вы па рван не 
і філь тра цыю даж джа во га сцё ку з 
вы твор чай пля цоў кі. Гэ та зна чыць, 
што мяс цо вая пры ро да стра ціць 3 га 
зя лё ных угод дзяў. Уся го ж, па вод ле 
ін фар ма цыі, па да дзе най у пра ек це, 
пла ну ец ца вы сеч ка 8429 ліс та вых і 
хва ё вых дрэў і 3 хмыз ня коў, пе ра-
сад ка 47 дрэў і 18 хмыз ня коў.

Каб аба ра ніць гэ ты ўчас так 
ад вы сеч кі, жы ха ры аг ра га рад ка 
звяр ну лі ся да на ву коў цаў. І ака за-
ла ся, што лес — не толь кі вы дат ная 
пе ра шко да для вы кі даў чы гун кі і 
прам вуз ла. Па ін фар ма цыі Ін сты ту-
та экс пе ры мен таль най ба та ні кі імя 
В. Ф. Куп рэ ві ча, тут зна хо дзіц ца 
ка ля 50 эк зэмп ля раў прад стаў ні ка 
Чыр во най кні гі — сна рас кры та га.

Сі ту а цыя з гэ тым участ кам ле су 
не за ста ла ся без ува гі і дзяр жаў ных 
ор га наў. Як рас ка за лі ў Мі ніс тэр стве 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, у су вя зі з 
не ад на ра зо вы мі зва ро та мі гра ма-
дзян у роз ныя ін стан цыі па пы тан ні 
бу даў ніц тва са жа лак-вы пар ні каў, 
у па чат ку снеж ня ад бы ло ся па ся-
джэн не з удзе лам прад стаў ні коў 
Мінп ры ро ды, Мін скіх абл- і рай вы-
кан ка маў, Ка ло дзі шчан ска га сель-
вы кан ка ма, ААТ «Амка дор — кі ру-
ю чая кам па нія хол дын га», Ін сты ту та 
пры ро да ка ры стан ня НАН Бе ла ру сі, 
Ін сты ту та экс пе ры мен таль най ба-
та ні кі імя В. Ф. Куп рэ ві ча, Ін сты ту та 
«Бел прам будп ра ект», УП «Бел НДІ-
го ра да бу даў ніц тва». Па вы ні ках па-
ся джэн ня пра ект на му ін сты ту ту бы-
ло да ру ча на пра пра ца ваць ва ры янт 
тэх ніч на га ра шэн ня збо ру, ачыст кі 
і скі ду ліў не вых во даў у іс ну ю чую 
са жал ку аг ра га рад ка з пра клад кай 
ка лек та ра ад за во да, што бу ду ец ца, 
да мес ца ўрэз кі ў іс ну ю чую сет ку, 
а так са ма раз гле дзець тэх ніч ную 
маг чы масць ачыст кі ліў не вых во даў 
не па срэд на на тэ ры то рыі прад пры-
ем ства з пры мя нен нем су час на га 
аб ста ля ван ня.

Ка лі бу дзе пры ня тае кан чат ко-
вае ра шэн не аб раз мя шчэн ні збу-
да ван няў для збо ру, ачыст кі і скі ду 
ліў не вых во даў з тэ ры то рыі пра ек-
ту е ма га прад пры ем ства ў са жал ку, 
што ўжо іс нуе ў Ка ло дзі шчах, са-
жал кі-вы пар ні кі на тэ ры то рыі ляс-
но га ма сі ву бу да вац ца не бу дуць, 
пад крэс лі лі ў мі ніс тэр стве.

Праб лем ная да ро га
Па ра дак саль ная сі ту а цыя скла-

ла ся і ад нос на бу ду ча га ра мон ту 
ву лі цы Пра мыс ло вай — за кан чэн ня 
ву лі цы Мін скай. Мяс цо выя жы ха-
ры даў но скар дзі лі ся на пе ра гру-
жа насць гэ тай двух па лос най ву лі-
цы. Яна пра хо дзіць ка ля мяс цо вай 
шко лы, дзі ця ча га са да і па лі клі ні кі, 
а так са ма ахоп лі вае ўсю пра мыс ло-
вую зо ну. Та му тут заў сё ды шмат 
аў та транс пар ту, у тым лі ку і гру-
за во га.

Па шы рэн не да ро гі да трох па-
лос, якое за пла на ва на ў пра ек це 
«Ка пі таль ны ра монт аў та ма біль най 
да ро гі Пад' езд ад а/д Р-9301 Ка ло-
дзі шчы—За слаўе ў с/т «Трак тар» 
км 0,088 — км 1,816 (вул. Мін ская) 
Мінск ага ра ё на» (ме ра пры ем ства 
бы ло за цвер джа на Пла нам ме ра-
пры ем стваў па комп лекс ным доб-
ра ўпа рад ка ван ні аг. Ка ло дзі шчы 
на 2017—2019 га ды), да па мо жа 
раз гру зіць ву лі цу і па леп шыць 
транс парт ныя зно сі ны. Але ка ла дзі-
шчан цы за не па ко е ны маг чы мы мі 
па гар шэн нем ста ну па вет ра і па вы-
шэн нем гу ка во га за брудж ван ня. Бо 
ў пра ек це, які па куль зна хо дзіц ца 
ў ста не рас пра цоў кі, акра мя па-
ве лі чэн ня коль кас ці па лос, пра ду-
гле джа на і вы сеч ка 170 дрэў. Па 
гэ тай жа ву лі цы бу дзе кур сі ра ваць 
і транс парт но ва га за во да хол дын-
га «Амка дор», у тым лі ку і для яго 
ра бо чых, што так са ма па вя лі чыць 
транс парт ную на груз ку.

— Ад ной з пра па ноў, якую мяс-
цо выя жы ха ры вы ка за лі пад час 
гра мад скіх аб мер ка ван няў, бы ло 
бу даў ніц тва но вай да ро гі на прад-
пры ем ства ў паў ноч най част цы 
Ка ло дзі шчаў, з бо ку вёс кі Жу каў 
Луг, але Мін скі рай вы кан кам яе ад-
хі ліў, — га во рыць член іні цы я тыў-
най гру пы жы ха роў Ка ло дзі шчаў 
Іры на ЛА ПІЦ КАЯ. — Па іх сло вах, 
пе ра но сіць пад' езд да аб' ек та не-
мэ та згод на.

У Мін скім рай вы кан ка ме ка ла-
дзі шчан цам так са ма рас ка за лі, 
што пры пра ек та ван ні бу дзе пра-
ве дзе ны раз лік вы кі даў шкод ных 
рэ чы ваў у ат мас фер нае па вет ра і 
раз лік рас сей ван ня шкод ных рэ чы-
ваў у пры зем ным слоі ат мас фе ры 
з улі кам фо на ва га за брудж ван ня, 
а так са ма ўзроў ні гу ка во га ўздзе-
ян ня. Пры пе ра вы шэн ні гра ніч ных 
нар ма тыў ных зна чэн няў кан цэнт-
ра цыі шкод ных рэ чы ваў у па вет ры 
і ўзроў ню шу му ў жы лой за бу до ве 
ў пра ек це бу дуць пра ду гле джа ны 
да дат ко вае азе ля нен не, уста ноў ка 
шу ма зас це ра галь ных эк ра наў і ін-
шыя ме ра пры ем ствы. Але мес ці чы 
лі чаць за леп шае, каб за ста ва ла ся 
так, як ёсць...

Ці чыс тае бу дзе 
па вет ра?

Вы твор часць, якая прый дзе на 
зме ну за во ду «Дар маш», бу дзе 
знач на больш ма гут ная, але ці 
азна чае гэ та, што яна бу дзе больш 
шкод ная? Дас ка на ла ра за брац ца ў 
тым, якое ж уз дзе ян не но вы за вод 
ака жа на на ва коль нае ася род дзе, 
у жы ха роў аг ра га рад ка, па вод ле іх 
слоў, па куль не атры ма ла ся.

Іры на Ла піц кая рас каз вае, што 
ў экс па зі цый ных ма тэ ры я лах, якія 
бы лі прад стаў ле ны гра мад скас ці, 
ад сут ні ча ла поў ная ін фар ма цыя, 
а тыя звест кі, што бы лі прад стаў-
ле ны, ад роз ні ва лі ся па між са бой... 
Ча му так ад бы ло ся і ці маг чы ма гэ-
та ўво гу ле, мы па ці ка ві лі ся ў спе-
цы я ліс таў.

— Пад час пад рых тоў кі да ку мен-
та цыі на дзяр жаў ную эка ла гіч ную 
экс пер ты зу па ме ры вы кі даў мо гуць 
змя няц ца з-за пер ша па чат ко вых не 
зу сім дак лад ных ці ня поў ных звес-
так, — тлу ма чыць на мес нік ды рэк-
та ра па дзяр жаў най эка ла гіч най 

экс пер ты зе Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра дзяр жаў най эка ла гіч най 
экс пер ты зы і па вы шэн ня ква-
лі фі ка цыі Мінп ры ро ды Анд рэй 
ША ХЭ МІ РАЎ. — Так ад бы ло ся і ў 
гэ тым вы пад ку, але да ныя бы лі ад-
ка рэк ці ра ва ныя і да пра ца ва ныя да 
па тра ба ван няў за ка на даў ства.

Па ін фар ма цыі Цэнт ра, на пля-
цоў цы, дзе пла ну ец ца бу даў ніц тва 
заво да, ёсць як дзейс ныя кры ні-
цы вы кі даў, так і пра ек ту е мыя. 
Част ка кры ніц лік ві ду ец ца, част ка 
(77 кры ніц) за бяс печ ва ец ца га за ачы-
шчаль ны мі ўста ноў ка мі. Пас ля рэа-
лі за цыі пра ект ных ра шэн няў бу дзе 
функ цы я на ваць 395 ста цы я нар ных 
кры ніц вы кі даў шкод ных рэ чы ваў.

Су мар ны вы кід шкод ных рэ чы-
ваў ад бу ду ча га прад пры ем ства 
скла дзе 128,991 т/год. Пры клад на 
та кія ж аб' ёмы вы кі даў да юць дзве 
буй ныя ву лі цы сель ска га на се ле на-
га пунк та ў ацяп ляль ны се зон. Пры 
гэ тым спіс шкод ных рэ чы ваў, якія 
трап ля юць у па вет ра як у пер шым, 
так і дру гім вы пад ку, пры клад на ад-
ноль ка выя.

Пра цоў ныя мес цы 
і эка ло гія

Уся го не каль кі хвілін у да ро-
зе — і марш рут ка спы ня ец ца на 
пры пын ку ка ля чы гу нач най стан-
цыі Ка ло дзі шчы. Ад сюль да пля-
цоў кі хол дын га «Амка дор» — ка ля 
двух кі ла мет раў. Не ка то рых ка ла-
дзі шчан цаў, асаб лі ва ста рэй ша га 
ўзрос ту, што жы вуць не да лё ка ад 
стан цыі, не вель мі ці ка віць тэ ма но-
ва га за во да. Але мно гія ве да юць 
пра тыя су пя рэч нас ці, якія ўзнік лі 
ва кол яго бу даў ніц тва.

— Для мя не ня ма роз ні цы, па бу ду-
юць гэ ты за вод, ці не, — ка жа Аляк-
сей ГАЦ КО, што ча кае элект рыч ку 
на чы гу нач най стан цыі. — Ве даю, 
што шмат ка рыс таль ні каў мяс цо ва-
га сай та су праць гэ та га бу даў ніц тва. 
Ка жуць — на вош та так шмат за во-
даў. Але ёсць і тыя, хто за. Ве даю, 
што ця пер за чы гун кай цяж ка знай-
сці пра цу. А ка лі з'я віц ца за вод, з'я-
вяц ца і но выя пра цоў ныя мес цы.

Ма ла дая ма ма Ка ця ры на ПІ МА-
НА ВА і за, і су праць бу даў ніц тва 
за во да: «За — та му што гэ та но выя 
пра цоў ныя мес цы, пры тым, по бач з 
до мам. Су праць — з-за хва ля ван ня 
за дзя цей, іх даб ра быт. Бо эка ла гіч-
ная сі ту а цыя ад ра зу зме ніц ца. Але 
ў су час ным све це цяж ка зра біць 
ад на знач ны вы бар», — пад крэс лі-
вае яна.

На ву лі цы Мін скай су стра ка ем 
ма ла дую ма му Яў ге нію.

— Я жы ву не да лё ка ад пра мыс-
ло вай зо ны і, ма быць, як і боль-
шасць, су праць бу даў ніц тва, — рас-
каз вае яна. — Ка ло дзі шчы рас туць 

і ста но вяц ца ўсё больш за га за ва-
ны мі аў та ма бі ля мі. На пэў на, і гэ ты 
за вод не бу дзе для нас эка ла гіч на 
бяс печ ным. Нам так хут ка не бу-
дзе чым ды хаць. Мы спе цы яль на 
вы еха лі з го ра да больш за пяць 
га доў та му, каб жыць у эка ла гіч на 
больш чыс тым мес цы. Та му я і пад-
піс ва ла зва рот су праць бу даў ніц тва 
за во да.

Вік тар жы ве ў Ка ло дзі шчах з 
1961 го да. Ён упэў не ны — у цэ-
лым у аг ра га рад ку ўсё доб ра, і іс-
ну ю ча му эка ла гіч на му ста но ві шчу 
Ка ло дзі шчаў за вод «Амка дор» не 
на шко дзіць. І но выя прад пры ем-
ствы тут, на яго дум ку, не аб ход ныя: 
«Маг чы ма, па леп шыц ца за ня тасць 
у Ка ло дзі шчах, бо ве даю, што тут 
ёсць шмат бес пра цоў ных. Але га-
лоў нае, каб гэ тыя прад пры ем ствы 
не шко дзі лі эка ло гіі».

А вось Свят ла на, якая так са ма 
жы ве ў Ка ло дзі шчах вель мі даў но, 
ін шай дум кі:

— Я, зра зу ме ла, су праць. Ка-
ло дзі шчы хоць і не ці хі ця пер, але 
доб ры па сё лак. І за вод тут дак лад-
на не па трэб ны. Тут шмат ма ла дых 
сем' яў жы ве — на што ім гэ ты за-
вод? Та кія прад пры ем ствы, на маю 
дум ку, лепш раз мя шчаць дзесь ці ў 
ле се, да лей ад лю дзей. Та му што 
ра зам з пра цоў ны мі мес ца мі бу дзе 
і больш шкод нас ці для на ва кол ля. 
А пры жа дан ні мяс цо выя бес пра-
цоў ныя мо гуць знай сці пра цу і ў ін-
шым мес цы.

Уво гу ле, пы тан ні эка ло гіі для 
жы ха роў Ка ло дзі шчаў — ад но з 
са мых га лоў ных.

— Мы асце ра га ем ся, што прад-
пры ем ства бу дзе аказ ваць не-
га тыў нае ўздзе ян не на зда роўе 
лю дзей, ся род якіх шмат дзя цей і 
пен сі я не раў. А так са ма, што пра-
дук цыя, якая вы рошч ва ец ца на 
пры ся дзіб ных участ ках і тэ ры то рыі 
са до вых та ва рыст ваў, ста не не бяс-
печ най для зда роўя, — так вы каз-
ва юць сваю па зі цыю іні цы я тыў ныя 
гра ма дзя не.

Экс пер ты за. 
Вы нік — ста ноў чы

Па сло вах Анд рэя Ша хэ мі ра ва, 
пра ект ная да ку мен та цыя двой чы 
па сту па ла на дзяр жаў ную эка ла-
гіч ную экс пер ты зу. Пер шы раз — у 
лі пе ні 2017 го да, яна ме ла вель мі 
ніз кую якасць і бы ла на кі ра ва на на 
да пра цоў ку.

— Экс пер ты вы яві лі ў пра ек це 
не вы ка нан не па тра ба ван няў за ка-
на даў ства, роз на чы тан ні ў коль кас-
ці кры ніц вы кі даў шкод ных рэ чы ваў, 
не дас ка на лую ацэн ку ўздзе ян ня 
на ат мас фер нае па вет ра аб' ек та 
і інш., — тлу ма чыць ён пры чы ны 
та ко га ра шэн ня.

У па чат ку ве рас ня пра ект ная да-
ку мен та цыя зноў тра пі ла ў Цэнтр, 
а 15 ве рас ня бы ло за цвер джа на 
за клю чэн не аб дзяр жаў най эка ла-
гіч най экс пер ты зе — да ку мен та цыя 
ад па вя дае за ка на даў ству ў воб лас-
ці ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

У апош нім, да рэ чы, за кла дзе-
на прэ зумп цыя па тэн цый най не-
бяс пе кі пла ну е май дзей нас ці. Гэ-
та зна чыць, што пры пра ек та ван ні 
аб' ек таў не аб ход на да ка заць: та кая 
дзей насць не ня се шко ду кам па-
нентам пры род на га ася род дзя. Усе 
раз лі ко выя ме то ды кі, якія вы ка рыс-
тоў ва юць спе цы я ліс ты для ацэн кі 
вы кі даў шкод ных рэ чы ваў, ацэнь-
ва юць най гор шы ва ры янт раз віц ця 
сі ту а цыі. Але, па сло вах экс пер та, 
шмат га до вы во пыт кант роль най 
дзей нас ці і ста тыс тыч ныя па каз-

чы кі га во раць пра тое, што фак-
тыч ныя ва ла выя вы кі ды шкод ных 
рэ чы ваў мо гуць быць на 20—50 % 
мен шыя, чым да зво ле ныя.

— Бы ла пра ве дзе на ацэн ка на 
ўсе кам па не нты пры род на га ася-
род дзя, якія па тэн цый на за кра-
на юць пра ект ныя ра шэн ні. Ка лі б 
та кая ацэн ка па ка за ла, што бу дзе 
па гар шэн не эка ла гіч най сі ту а цыі, 
то ні ко лі па доб ныя пра ек ты не бы-
лі б рэа лі за ва ныя, — пад крэс лі вае 
Анд рэй Ша хэ мі раў.

Ся род за ўваг, якія ка ла дзі шчан-
цы прад' яў ля лі да пра ек та, — ад-
сут насць у ім ацэн кі ўздзе ян ня на 
на ва коль нае ася род дзе. Але экс-
перт лі чыць па-ін ша му. Згод на з 
За ко нам аб дзяр жаў най эка ла гіч-
най экс пер ты зе, стра тэ гіч най эка-
ла гіч най ацэн цы і ацэн цы ўздзе ян ня 
на на ва коль нае ася род дзе, пра ект 
бу даў ніц тва за во да ад не се ны да 
аб' ек таў дзяр жаў най эка ла гіч най 
экс пер ты зы, па коль кі ён раз ме шча-
ны ў ме жах тэ ры то рый, што пад ля-
га юць спе цы яль най ахо ве (у ме жах 
са ні тар най ахо вы кры ніц піт но га во-
да за бес пя чэн ня). Для гэ та га аб' ек-
та не пра во дзіц ца ацэн ка ўздзе ян ня 
на на ва коль нае ася род дзе (АУНА), 
та му што ба за вы па мер яго са ні-
тар най ахоў най зо ны скла дае 
100 мет раў (як ма шы на бу даў ні чае 
прад пры ем ства з ме та ла апра цоў-
кай, па фар боў кай, без ліц ця). Да 
аб' ек таў жа АУНА ад но сяц ца вя лі кія 
аб' ек ты з САЗ 300 і больш мет раў і 
аб' ек ты з ма ла вы ву ча ны мі, но вы мі 
тэх на ло гі я мі для кра і ны без вы зна-
ча на га па ме ру САЗ.

— Па ме ры са ні тар най ахоў най 
зо ны ўста наў лі ва юц ца не ад гра-
ні цы пля цоў кі, а ад кры ніц вы кі-
даў шкод ных рэ чы ваў. Пры гэ тым 
прад пры ем ства мо жа яе ска ра ціць, 
ка лі бу дзе вы ка рыс тоў ваць больш 
эка ла гіч на чыс тыя тэх на ло гіі. Усё 
гэ та пра ду гле джа на ад па вед ным 
за клю чэн нем Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, — ад зна чае экс перт.

Каб змен шыць маг чы мае шкод-
нае ўздзе ян не, на бу ду чым за вод зе 
пла ну ец ца вы ка рыс тоў ваць тэх на-
ло гіі па раш ко ва га афар боў ван-
ня — яны больш эка ла гіч ныя, чым 
вы ка ры стан не звы чай ных фар баў, 
у тым лі ку і па вы кі дах шкод ных рэ-
чы ваў. Акра мя та го, пра ду гле джа на 
ўвя дзен не аба рот най сіс тэ мы во-
да за бес пя чэн ня і кам пен са цый ныя 
вы пла ты за шкод нае ўздзе ян не на 
аб' ек ты жы вёль на га све ту і іх ася-
род дзе пра жы ван ня.

* * *
Вы со ка тэх на ла гіч ная вы твор-

часць з вы ка нан нем эка ла гіч ных 
стан дар таў — у ідэа ле пра мыс ло-
васць бу ду чы ні вы гля дае ме на ві та 
так. У на шай кра і не шмат ро біц ца 
для та го, каб гэ тыя пла ны ста лі рэ-
аль нас цю: на за во дах і фаб ры ках 
ука ра ня юц ца эка ла гіч на чыс тыя 
тэх на ло гіі, ства ра юц ца но выя «зя-
лё ныя» пра цоў ныя мес цы, мно гія 
прад пры ем ствы больш ад каз на па-
чы на юць ста віц ца да вы ра шэн ня 
сва іх эка ла гіч ных праб лем.

Але не менш важ ным фак та рам 
пос пе ху з'яў ля ец ца і ін фар ма ва-
насць лю дзей, якія жы вуць по бач з 
па доб ны мі вы твор час ця мі. Сён ня 
мно гія гра ма дзя не больш ак тыў на 
ці ка вяц ца ўмо ва мі, ство ра ны мі для 
іх пра жы ван ня, імк нуц ца атры маць 
мак сі маль на поў ную ін фар ма цыю 
пра бяс печ насць мяс цо вых прад-
пры ем стваў і іх уплыў на зда роўе. 
Са цы яль ны фак тар ста но віц ца 
моц най сі лай, з якой трэ ба лі чыц ца 
пад час рэа лі за цыі лю бо га пра ек та 
ў пра мыс ло вай сфе ры.

Маг чы ма, каб су пра цоў ніц тва з 
людзь мі бы ло па спя хо вае, а та кой 
сі ту а цыі, што скла ла ся ў Ка ло дзі-
шчах, уво гу ле не ўзні ка ла, вар та 
за ду мац ца аб ства рэн ні «ін сты ту та 
кан суль тан таў» — экс пер таў, якія б 
ме лі зно сі ны з на сель ніц твам, мак-
сі маль на поў на рас каз ва лі ім аб 
пла ну е май дзей нас ці, рас кры ва лі 
як мі ну сы, так і плю сы пра ек таў, а 
так са ма да па ма га лі ўліч ваць па трэ-
бы і па жа дан ні мяс цо вых жы ха роў 
пры іх рэа лі за цыі.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.
kоlаsаvа@zvіаzdа.bу

Да рэ чыДа рэ чы
За ка на даў ствам не пра ду-

гле джа на пра вя дзен не гра-
мад скіх аб мер ка ван няў та кіх 
аб' ек таў, як бу ду чы за вод у 
Ка ло дзі шчах, але па іні цы я ты-
ве гру пы кам па ній «Амка дор» 
і Мінск ага рай вы кан ка ма гра-
мад скасць пра ін фар ма ва лі аб 
пла ну е май дзей нас ці і прад-
ста ві лі ма тэ ры я лы для вы ву-
чэн ня гра мад скай дум кі.

Ка лі бу дзе пры ня тае 
кан чат ко вае ра шэн не 
аб раз мя шчэн ні збу да ван няў 
для збо ру, ачыст кі і скі ду 
ліў не вых во даў 
з тэ ры то рыі пра ек ту е ма га 
прад пры ем ства ў са жал ку, 
што ўжо іс нуе ў Ка ло дзі шчах, 
са жал кі-вы пар ні кі на 
тэ ры то рыі ляс но га ма сі ву 
бу да вац ца не бу дуць. 


