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ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

Л
Е ТАСЬ па да ру чэн ні кі раў ні ка кра і ны Дзяр жаў ная 
ін спек цыя ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь зай ма ла ся 
вы яў лен нем сель ска гас па дар чых зя мель, якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца не ра цы я наль на — за рас лі 

хмыз ня ком, хоць па пры зна чэн ні з'яў ля юц ца вор ны мі і 
лу га вы мі. Пас ля та го як дзярж ін спек та ры пра вя лі дэ та лё вае 
аб сле да ван не, вы свет лі ла ся, што 5,6 ты ся чы 
гек та раў зя мель сель ска гас па дар ча га 
пры зна чэн ня зна хо дзяц ца ў ста дыі дэ гра да цыі...

ТЭМА ТЫДНЯ

ТРАНСФАРМАЦЫЯ 
ГАС ПА ДАР ЛІ ВАС ЦІ 

ЦІ СУМ ЛЕН НЯ?
Які мі толь кі спо са ба мі людзі не псуюць зям лю...
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Бу дзем мя няць звыч кі
Кло пат пра зда роўе на цыі — пры яры тэт ная па лі ты ка 

лю бой дзяр жа вы. Па ста тыс ты цы, сён ня ў 90 % вы пад-
каў пры чы най смер ці ча ла ве ка ста но вяц ца не ін фек-
цый ныя за хвор ван ні. Гэ та вы нік ма ла ру хо ма га ла ду 
жыц ця, ку рэн ня, зло ўжы ван ня ал ка го лем, ня пра віль-
на га хар ча ван ня.

— Каб паў плы ваць на гэ тую сі ту а цыю, быў рас пра-
 ца ва ны наш пра ект «Пра фі лак ты ка не ін фек цый ных 
за хвор ван няў, пра соў ван не зда ро ва га ла ду жыц ця і 
пад трым ка ма дэр ні за цыі сіс тэ мы ахо вы зда роўя ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь», — ка жа кі раў нік пра ек та Алег 
ДУ БО ВІК. — Ён фі нан су ец ца Еў ра пей скім са юзам і рэа-
лі зу ец ца ПРА АН, САЗ, ЮНІ СЕФ і ЮНФ ПА ў парт нёр стве 
з Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
тэр мін яго рэа лі за цыі — ча ты ры га ды, да ліс та па да 
2019-га. Ме ра пры ем ствы пра ек та ўклю ча ны ў дзярж-

пра гра му «Зда роўе на ро да і дэ ма гра фіч ная бяс пе ка 
на 2016—2020 га ды».

У рам ках пра ек та пла ну ец ца рэа лі за ваць у Бе ла-
ру сі не менш за 20 іні цы я тыў на агуль ную су му ка ля 
800 ты сяч еў ра. Аба вяз ко вай умо вай 
з'яў ля ец ца са фі нан са ван не і з бо ку ар га-
ні за цыі-за яў ні ка — у па ме ры не менш за 
10 % ад су мы кан крэт най іні цы я ты вы.

ТРЭ БА ТОЛЬ КІ ЗА ХА ЦЕЦЬ
У Чэ ры ка ве па дзя лі лі ся во пы там ства рэн ня ву ліч ных 
спар тыў ных пля цо вак і ве ла марш ру таў
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Спар тыў ныя пля цоў кі і ве ла сця жын кі — прэ ра га ты ва буй ных 

га ра доў, а ў ма лень кіх на се ле ных пунк тах іх не тое што не ха пае — 

ча сам на огул ня ма. А зна чыць, ёсць ві да воч ныя праб ле мы з 

да лу чэн нем да зда ро ва га ла ду жыц ця. Але Чэ ры каў з ня даў ня га 

ча су да гэ тай ка тэ го рыі не ад но сіц ца. Тут зроб ле на не каль кі 

су час ных вар каўт-пля цо вак з ву ліч ны мі трэ на жо ра мі, дзе 

мо гуць зай мац ца на ват лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 

Усе пля цоў кі злу ча ны ве ла сі пед ны мі марш ру та мі. Іні цы я ты ва 

пад наз вай «Вы ка ры стан не іс ну ю чых інф ра струк тур ма лых 

га ра доў для па вы шэн ня фі зіч най ак тыў нас ці на сель ніц тва з 

улі кам ін та рэ саў лю дзей з ін ва лід нас цю» бы ла рэа лі за ва ная 

рэс пуб лі кан скім гра мад скім аб' яд нан нем «Бе ла рус кі са юз 

транс парт ні каў» ра зам з ін фар ма цый на-кан суль та цый най 

уста но вай «Са дзей ні чан не раз віц цю біз не су». Парт нё ра мі ста лі 

мяс цо выя ўла ды і ра ён ны фіз куль тур на-азда раў лен чы цэнтр 

«Ары ен цір». Чэ ры каў скі во пыт за ці ка віў прад стаў ні коў ула ды 

ўсіх ра ё наў воб лас ці.

Алег ДУ БО ВІК прад стаў ляе пра ект па зда ро вым ла дзе жыц ця.


