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стар. 4Заварваць! 
Нельга пакінуць

Магчымасці 
інтэграцыі 
ў сістэме АПК
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ТЭ МА ТЫД НЯ

Тратуарная плітка...
з адходаў
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НАС ПА ГЛЫ НАЕ 
ЎПАКОЎ КА,

або Пяць «але», якія пе ра шка джа юць кру га ва ро ту ад хо даў

ПА ЧА ТАК ШЛЯ ХУРА ЗАМ МОЖ НА БОЛЬШ
Дэ пу та ты Ма гі лёў скай воб лас ці пра тое, як пра цуе аб лас ная аса цы я цыя мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў

стар.стар.  1616

9

Ня даў на ў Крас на поль скім Цэнт ры ка рэк цый на-
раз віц цё ва га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі з' явіў ся вель мі 
не аб ход ны для вы ха ван цаў трэ на жор «Мі ні-стэ пер». 
Зда ва ла ся, ні чо га асаб лі ва га — звы чай нае 
пры ста са ван не з пе даль ка мі, якія да па ма га юць 
імі та ваць звы чай ны крок. Але ён вель мі не аб ход ны 
для дзя цей, у якіх праб ле мы з ка ар ды на цы яй ру ху. 
Пры ста са ван не дае маг чы масць зма гац ца з хва ро бай...

За кошт уз но саў
Сер ты фі кат на су му 220 руб лёў для на быц ця трэ на-

жо ра быў па до ра ны пад час пра вя дзен ня рэс пуб лі кан-
скай ак цыі «На шы дзе ці» стар шы нёй Крас на поль-
ска га рай са ве та дэ пу та таў Ан жа лі кай ГО МАН ад 
імя Ма гі лёў скай аб лас ной аса цы я цыі мяс цо вых Са-
ве таў дэ пу та таў. Ды рэк тар Цэнт ра На дзея Пі ва на ва 
вель мі ўдзяч на гэ тай ар га ні за цыі за тое, што яна да ла 
маг чы масць па леп шыць ма тэ ры яль на-тэх ніч ную ба зу 
ўста но вы. Та кія трэ на жо ры не аб ход ны хво рым дзе цям 
як па вет ра, але ў бюд жэ це гро шай на ўсё не ха пае. 

Да рэ чы, кло пат на род ных абран ні каў на пры кан цы 
мі ну ла га го да ад чуў на са бе шэ раг дзі ця чых уста ноў 
сіс тэм са цы яль на га аб слу гоў ван ня, аду ка цыі, ахо вы 
зда роўя Ма гі лёў шчы ны.

За апош нія га ды ў кра і не шмат ча го зроб ле на, каб 
па вы сіць ро лю ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня ў вы ра-
шэн ні на дзён ных пы тан няў на сель ніц тва. Аса цы я цыя 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў — як раз ад на з та кіх фор-
маў. Но вая струк ту ра за клі ка ная аб' яд наць на род ных 
абран ні каў усіх уз роў няў, па чы на ю чы ад сель ска га і 
за кан чва ю чы аб лас ным, у адзі ную аў та ры тэт ную ар га-
ні за цыю. У Ма гі лё ве яна бы ла ство ра на ў 2015 го дзе, 
мяс цо выя дэ пу та ты ста лі ў гэ тай спра ве дру гі мі пас ля 
гро дзен скіх. Сён ня ў рэс пуб лі цы іс нуе толь кі дзве та-
кія аса цы я цыі, хо ць пла на ва ла ся ства рыць іх у кож-
най воб лас ці, іні цы я та рам у Ма гі лё ве стаў Ана толь 
Іса чан ка, бы лы стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, 
ця пер — гу бер на тар Мін скай воб лас ці. 
Не ка то рыя су мня ва лі ся ў жыц ця здоль-
нас ці гэ та га ўтва рэн ня, але ж, ня гле дзя-
чы на ўсё, яно іс нуе і на ват мац нее.

Раз дзель ны збор і пе ра пра цоў ка ад хо даў — па раў-
наль на но выя па няц ці для на шай кра і ны. Яшчэ не каль кі 
га доў та му ўсё смец це згру жа ла ся ў адзін бак. Сён ня ж 
бе ла ру сы па сту по ва ву чац ца сар та ваць усё, што ёсць у 
смет ні цы, па ча ты рох кан тэй не рах. Зда ец ца, ня ма ні чо га 
скла да на га ў тым, каб вы кі нуць плас тык у жоў ты кан тэй-
нер, шкло — у сі ні, па пе ру — у зя лё ны, а зме ша нае смец-
це — у шэ ры. Пас ля ча го пе ра пра цоў шчы кам за ста ец ца 
за браць пэў ны від ад хо даў, а вы твор цам — 
зра біць но выя рэ чы з дру гас най сы ра ві ны. 
Ад нак ёсць шмат «але», якія пе ра шка джа юць 
гэ та му кру га ва ро ту ад хо даў.

Г
АР БА ТА ў трох упа коў ках, ма ла ко ў плас ты ка вай бу тэль цы, сыр у 
плён цы — ска жы це, ка лі вы апош ні раз пры хо дзі лі з кра мы без смец ця? 
Упа коў ка так па глы ну ла нас, што мы кла дзём у асоб ны па кет на ват 

ба на ны і сыр кі. А ці шмат лю дзей за дум ва юц ца, ку ды по тым трап ля юць 
усе гэ тыя ад хо ды? Ліч бы га во раць, што не. Уя ві це, ле тась бы ло са бра на 
600 тыс. тон дру гас най сы ра ві ны, а гэ та толь кі 16 % ад агуль най коль кас ці 
смец ця. Ас тат нія 3 млн тон прос та ад пра ві лі ся на па лі гон. 
Але ёсць і доб рая на ві на: з кож ным го дам пра цэнт збо ру дру гас най 
сы ра ві ны рас це, хоць і не вель мі хут ка. Для па раў на ння: у 2012 го дзе ён 
скла даў 10 %. Што пе ра шка джае бе ла ру сам пра віль на сар та ваць смец це і як 
вы ра ша юц ца гэ тыя праб ле мы, да ве даў ся ка рэс пан дэнт 
«Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня».

Сер ты фі кат для аб лас но га ка дэц ка га ву чы лі шча.стар.стар.  1515


