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«РЭЦЭПТ» 
ШКОЛЬНАГА 
ШЧАСЦЯ

ЗВАРШЧЫЦЫ 
БРУДУ 
НЕ БАЯЦЦА!

• У Бе ла ру сі пра хо-

дзіць дру гі этап рэс пуб-

лі кан скай па тры я тыч най 

квэст-гуль ні «Па сля дах 

Пе ра мо гі...»

• Кра і ны СНД пад рых-

та ва лі пра ект пра гра мы 

су пра цоў ніц тва па вы ка-

ры стан ні атам най энер гіі 

да 2030 го да.

• Дру гая пар тыя зні-

шчаль ні каў Су-30СМ пры-

бы ла ў Бе ла русь.

• Кі на ла гіч ная служ ба 

бе ла рус кай мыт ні вы яві ла 

з па чат ку го да больш за 

64 кг нар ко ты каў.

• Гро дзен скі «Нё ман» 

па даў за яў ку на пра вя-

дзен не су пер фі на лу Кан-

ты нен таль на га куб ка ІІHF.

• За ба ро не ныя для па-

лё таў бес пі лот ні каў зо ны 

мож на ўба чыць на ка даст-

ра вай кар це.

КОРАТКА

Вік тар СІ ДА РО ВІЧ, 

ды рэк тар Дэ парт амен та 

дзяр жаў най ін спек цыі 

пра цы Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны 

Бе ла ру сі:

«Па вод ле ста тыс ты кі, 
з го ду ў год па чар зе 
пе ра ва жа юць ня шчас ныя 
вы пад кі то па ві не 
най маль ні ка, то па ві не 
са мо га ра бот ні ка. Ча сам 
мне зда ец ца, што лю дзі 
са мі ста лі страч ваць 
па чуц цё са ма за ха ван ня. 
Сло вам, ка лі ра бот нік 
бу дзе вы кон ваць свае 
служ бо выя ін струк цыі, 
вы кон ваць тэх ні ку бяс пе кі, 
а най маль нік — да ваць 
усё не аб ход нае для 
за ха ван ня жыц ця і зда роўя 
лю дзей, та ды бу дзе 
па ра дак. У на шай кра і не 
ство ра ны ўсе ўмо вы ў 
част цы за ка на даў ства — 
пра бук соў ка на 
ста дыі рэа лі за цыі ў 
ар га ні за цы ях».

ЦЫТАТА ДНЯ

Спа жы вецСпа жы вец

НІ ЧО ГА АСА БІС ТА ГА, 
ТОЛЬ КІ БІЗ НЕС...

Ка лі вас пры му сі лі ку піць неш та не па трэб нае, 
вяр нуць гро шы скла да на, але маг чы ма

Усё, як у каз цы: пры го жая за ла, му зы ка, па час тун кі. 

Аба яль ныя лю дзі рас па вя да юць аб пра віль ным хар ча ван ні 

і рэ кла му юць свой та вар. Я плы ву ў гэ тай эй фа рыі ўва гі 

да мя не, сціп лай пен сі я нер кі. Я вый гра ла ў ро зыг ры шы! 

Толь кі я атры маю ве лі зар ную зніж ку на по суд, 

які фак тыч на сам га туе. А яшчэ па да рун кі: 

віб ра ма саж нае крэс ла і коў дру.

«КА ЛІ МА РУ ДЗІ ЛА, МЕ НЕ ДЖАР 
ЗЛА ВАЎ СЯ»

Ад на і тая ж гіс то рыя, якую пе ра каз ва юць сло ва ў сло ва роз ныя 

жан чы ны. Яны тра пі лі на прэ зен та цыю та ва раў і на бы лі іх, пад пі саў-

шы крэ дыт ны да га вор. Усе сцвяр джа юць, што прай шлі праз ней кі 

гіп на тыч ны се анс. Пен сі я нер ка з Го ме ля На тал ля Івань ко ва — ад на з 

та кіх жан чын. Ка жа, не каль-

кі дзён не маг ла гля дзець у 

во чы сва ім дзе цям:

— Як пры знац ца род ным, 

што пры пен сіі ў 320 руб лёў 

ты пад пі саў крэ дыт ны да га-

вор на 4770 руб лёў? Мож на 

ку піць па тры ма ную ін ша мар-

ку, а тут на бор каст руль без 

фір ма вай упа коў кі, прос та ў 

цэ ла фа на вых 

па кун ках!

На шля ху да МэтНа шля ху да Мэт

ПРА ДАЦЬ 
НЕЛЬ ГА 

ВЫ КІ НУЦЬ
714 ты сяч тон ад хо даў шкла, па пе ры, плас ты ку, 

шын, ба та рэ ек, ма шын на га мас ла...
Столь кі пры дат на га для пе ра пра цоў кі смец ця са бра лі 

ле тась бе ла ру сы. Ця пер у кра і не вы ка рыс тоў ва ец ца 

пры клад на 20 % ка му наль ных ад хо даў, хоць яшчэ ў 2010-м 

ліч ба бы ла мен шая больш чым удвая. Ад нак праб ле мы 

якас най сар ці роў кі, за хоў ван ня і пе ра пра цоў кі дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў (ДМР), якія не тра пі лі ў смец це, 

за ста юц ца. Шкло, па пе ра і плас тык ад праў ля юц ца 

ў амаль 85 ты сяч кан тэй не раў для раз дзель на га збо ру 

смец ця, ад нак іх усё роў на па трэб на ўдвая больш. 

А вы во зяць асоб на са бра ныя ад хо ды час та ад ным 

смец ця во зам. Пра ака ліч нас ці ра бо ты 

з дру гас най сы ра ві най рас ка за лі экс пер ты.

Ад каз ны збор смец ця: 90 % па пе ры, 
28 % ба та рэ ек

Ай чын ныя збор шчы кі і на рых тоў шчы кі ДМР у асноў ным за бяс печ-

ва юць па трэ бы кра і ны ва ўсіх ві дах дру гас най сы ра ві ны. Плюс да та го 

ле тась, на прык лад, экс пар та ва лі пра дук цыі на 12,5 міль ё на до ла раў.

У Бе ла ру сі да стат ко ва ма гут нас цяў для пе ра пра цоў кі прак тыч-

на ўсіх асноў ных ві даў ДМР, якія збі ра юц ца. У кра і не дзей ні чае сем 

смец це сар ці ро вач ных за во даў і 80 лі ній сар ці роў кі, на якіх мож на 

апра ца ваць міль ён тон ад хо даў. Гэ та пры клад на 30 % 

ад аб' ёму смец ця, які ства ра ец ца ў кра і не. СТАР. 13СТАР. 4

У На цы я наль ным пар ку «Пры пяц кі» ўзво дзяць ці ка вы аб' ект: 

му зей пад ад кры тым не бам. Каб раз мяс ціць яго экс па на ты 

і зра біць зруч ным пры пы нак цеп ла хо даў на Пры пя ці, трэ ба 

па шы рыць ка нал ад ра кі да пля цоў кі му зея ка ля аг ра га рад ка 

Ляс ка ві чы, на мыць сот ні тон пяс ку пад му зей ную пля цоў ку, 

ума ца ваць берагі ка на ла і ўзвес ці на бя рэж ную. 

У Ляс ка ві чах што год збі ра ец ца шмат ту рыс таў на эт на-куль тур ны 

фес ты валь «Кліч Па лес ся», і му зей ная экс па зі цыя, 

пры све ча ная жыц цю і по бы ту па ле шу коў, ста не яго 

не су мнен ным упры го жан нем. 

ПРЫ СТАНЬ ДЛЯ МУ ЗЕЯ
Фо
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. Плі тач нік 
Юрый КСЕ НА ФОН ТАЎ 
пра цуе на бу даў ніц тве 
на бя рэж най.


