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Уся гэ тая сi ту а цыя 
пра дэ ман стра ва ла, што ска ра чэн не 
вы кi даў — гэ та цяж ка, скла да на, 
але цал кам маг чы ма.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Так, у ка рот ка тэр мi но вай перс пек ты ве 

мы ба чым пэў ныя па зi тыў ныя мо ман ты, 

звя за ныя са знi жэн нем за брудж ван ня ў вы-

нi ку ча ла ве чай дзей нас цi. Але ёсць i тры-

вож ныя сiг на лы: лю дзi ў мэ тах за ха ван ня 

ўлас най бяс пе кi пе ра се лi з гра мад ска га 

транс парту на аса бiс ты. Я ду маю, за раз 

вель мi спры яль ны час для та го, каб сты му-

ля ваць пра гра мы па раз вiц цi ве ла ру ху.

У шэ ра гу ма га зi наў з па чат кам пан дэ мii 

па ча ла рас цi коль касць ад на ра зо вай та ры 

i ўпа коў кi, пры чым па шы рэн не яе вы ка ры-

стан ня не заў сё ды мае пра мое да чы нен не 

да пы тан няў бяс пе кi, та му што, як нам вя-

до ма, вi рус у пер шую чар гу рас паў сюдж-

ва ец ца па вет ра на-кро пель ным шля хам. 

А за ка зы пра дук таў ан лайн, коль касць 

якiх уз рас ла, су пра ва джа юц ца па ке та мi, 

по лi эты ле на вай та рай i на ват пу хi рыс тай 

плён кай.

Але я за ста ю ся ап ты мiс там, та му што 

па куль усе пла ны па ска ра чэн нi вы ка ры-

стан ня ад на ра зо вай упа коў кi i ў Бе ла ру сi, i 

ў све це за ста юц ца ў сi ле. Праў да, трэ ба па-

ста ян на на гад ваць, што, вы ра ша ю чы ад ну 

праб ле му, нель га за бы вац ца пра iн шыя.

З па чат кам пан дэ мii мы ста лi вы ка-

рыс тоў ваць усё больш роз ных дэз ынфек-

тан таў, ак тыў ных хi мiч ных рэ чы ваў, якiя 

вы раб ля юц ца ў вя лi кiх аб' ёмах, а за тым 

трап ля юць у сiс тэ му ка на лi за цыi (уплы ва-

юць на якасць ачыст кi сцё ка вых во даў) i 

ў на ва коль нае ася род дзе. Так са ма ста лi 

больш ча су пра во дзiць у за кры тых па мяш-

кан нях, дзе пры сут нi чае шмат хi мiч ных рэ-

чы ваў, якiя ўтрым лi ва юц ца ў шпа ле рах, 

фар бах, плас ты ку, ад дзе лач ных ма тэ рыя -

лах. I усё гэ та ра зам так са ма ўплы вае на 

на ша зда роўе.

Сi ту а цыя з рас паў сюдж ван нем ка ра на-

вi ру са па ка за ла важ насць для ча ла ве ка 

моц на га iму нi тэ ту, ад яко га на пра мую за-

ле жыць цяж касць пра ця кан ня за хвор ван ня 

ў вы пад ку су стрэ чы ар га нiз ма з уз бу джаль-

нi кам. Мiж iн шым, ёсць шэ раг эн да крын-

ных раз бу раль нi каў — хi мiч ных рэ чы ваў, 

якiя ўплы ва юць на наш iму нi тэт.

МЕ ДЫ ЦЫН СКIЯ АД ХО ДЫ: 
ШТО З IМI РА БIЦЬ?

— Ка лi ў нас ра ней «лё та лi» ў па вет ры 

по лi эты ле на выя па ке ты, то за раз «лё та-

юць» яшчэ i ад на ра зо выя мас кi, паль чат кi 

плюс вiль гот ныя сур вэт кi, — па дзя лi ла ся 

сва i мi на зi ран ня мi су пра цоў нi ца пра-

гра мы па хi мiч ных рэ чы вах i ад хо дах 

Цэнт ра эка ла гiч ных ра шэн няў На тал-

ля БЛЫ ШЧЫК. — Пан дэ мiя аб васт ры ла 

праб лем ныя мо ман ты i па ка за ла, ку ды 

трэ ба раз вi вац ца i што мож на па ляп шаць. 

Ад хо ды па лi ме раў ства ра юць най боль шыя 

праб ле мы на па лi го нах, та му што яны не 

пе ра пра цоў ва юц ца.

Па вы нi ках 2019 го да, коль касць смец-

ця ў Мiн ску па агуль най ма се змен шы ла-

ся: ка лi ра ней гэ та лiч ба скла да ла 1 млн 

тон у год, то ле тась — 780 ты сяч тон. Але 

пры гэ тым па лi мер ныя ад хо ды i плас тык 

усё роў на за ста юц ца на пер шым мес цы 

па аб' ёмах, i яны не змян ша юц ца — плас-

тык мёрт вым гру зам кла дзец ца на на шы 

па лi го ны.

З пан дэ мi яй у нас аб васт ры ла ся i праб-

ле ма ўты лi за цыi на сель нiц твам ме ды цын-

скiх ад хо даў. Мы даў но ка жам пра тое, што 

трэ ба ар га нi зоў ваць для лю дзей сiс тэ му 

асоб на га збо ру ле ка вых срод каў i iн шых 

ме ды цын скiх ад хо даў, але па куль што ней-

кiх за ўваж ных кро каў у гэ тым пла не не 

зроб ле на. З ме ды цын скiх ад хо даў мож-

на здаць для да лей шай уты лi за цыi толь кi 

ртут ныя тэр мо мет ры. I толь кi ў не каль кiх 

га ра дах у якас цi пi лот ных пра ек таў ар га-

нi за ва ны пунк ты, ку ды мож на пры нес цi 

ле кi, не пры дат ныя для да лей ша га вы ка-

ры стан ня. Мы пра во дзi лi не каль кi га доў 

та му да сле да ван не, у хо дзе яко га вы свет-

лi ла ся, што ад хо ды ле каў атрымоўваюцца 

ў лю дзей пе ра важ на з той пры чы ны, што 

фар ма цэў тыч ныя прэ па ра ты на бы ва юц-

ца з за па сам. Мяр кую, што ў сi ту а цыi з 

рас паў сюдж ван нем ка ра на вi ру са страх 

пры му сiў лю дзей за па сац ца ле ка мi, та му 

праб ле ма да дат ко ва аб вост рыц ца. Лi чу, 

што фар ма цэў тыч ным вы твор цам трэ ба 

больш пра ца ваць у пла не iн фар ма ван ня 

на сель нiц тва на конт ра цы я наль на га вы-

ка ры стан ня ле каў, а так са ма па праб ле-

ме мiк роб най рэ зiс тэнт нас цi ў вы нi ку не-

апраў да на га спа жы ван ня ан ты бi ё ты каў i, 

ка неш не, ар га нi зоў ваць пунк ты для збо ру 

ле каў.

Асоб на трэ ба спы нiц ца на вы ка ры стан-

нi ма сак, ба хiл, ме ды цын скiх на кi дак, якiя 

вы пус ка юц ца з па лi ме раў. Усе гэ тыя срод кi 

iн ды вi ду аль най ахо вы вы ка рыс тоў вац ца 

ў апош нiя ме ся цы ў вя лi кай коль кас цi (ва 

Уха нi ў раз гар эпi дэ мi ме ды цын скiя ад хо-

ды ў шпi та лях вы рас лi ў шэсць ра зоў — 

з 40 да 240 тон у дзень. — Аўт.).

Тэх на ло гii пе ра пра цоў кi па лi мер на га 

ня тка на га ва лак на ў све це ёсць, але не ў 

на шай кра i не. I гэ та мо жа стаць пунк там 

для рос ту. Я гля джу, якiя рэ ка мен да цыi 

рас паў сюдж ва юц ца ся род на сель нiц тва: 

вы ка ры ста ную мас ку, перш чым вы кi нуць 

у агуль нае смец це, трэ ба змяс цiць у по лi-

эты ле на вы па кет. Та кiм чы нам утва ра ец ца 

да дат ко вае смец це, якое не пе ра пра цоў-

ва ец ца. Та му мы, эко ла гi, ра iм вы ка рыс-

тоў ваць для гэ тых мэт па пя ро выя па ке ты. 

Аль тэр на ты вай мо гуць стаць шмат ра зо выя 

мас кi, але ў такім вы пад ку трэ ба ўзяць на 

ся бе ад каз насць за iх пра вiль нае вы ка ры-

стан не i да лей шую дэз ын фек цыю.

ЧА СО ВАЯ ПЕ РАД ЫШ КА
На дум ку кан ды да та геа гра фiч ных 

на вук, экс пер та ў га лi не клi ма тыч най 

па лi ты кi МГА «Экап ра ект» i EVRESCO 

(Iр лан дыя) Ма рыi ФА ЛА ЛЕ Е ВАЙ, моц-

на га ўплы ву на клi мат пан дэ мiя не ака-

жа, та му што яго змя нен не — маш таб ны 

пра цэс са мност вам фак та раў, i не каль кiх 

ме ся цаў ка ран цi ну не да стат ко ва для та го, 

каб ад бы лi ся ра ды каль ныя зме ны.

— Коль касць шкод ных вы кi даў у ат ма-

сфе ру на са мрэч змен шы ла ся (у не ка то рых 

рэ гi ё нах Кi тая — ад 25 да 45 пра цэн таў), 

але гэ та пе рад ыш ка — ча со вая, — упэў-

не на за яў ляе Ма рыя. — Ка лi мы ка жам 

пры вы кi ды пар нi ко вых га заў, не трэ ба 

за бы ваць, што яны ма юць да стат ко ва 

пра цяг лы «тэр мiн жыц ця» ў ат мас фе ры. 

I кан цэнт ра цыя пар нi ко вых га заў у цэ лым 

за ста ла ся там ра ней шая — яе фар мi руе 

не столь кi што га до вы вы кiд, коль кi ўвесь 

на за па ша ны за iн дуст ры яль ную эру аб' ём. 

Па пер шых ацэн ках, пан дэ мiя i эка на мiч ны 

спад пры вя дуць да та го, што за год коль-

касць шкод ных вы кi даў у ат мас фе ру мо жа 

змен шыц ца на восем пра цэн таў. Але гэ та 

кроп ля ў мо ры. На га даю, што мэ та Па рыж-

ска га па гад нен ня аб змя нен нi клi ма ту — 

утры маць рост гла баль най ся рэд няй тэм-

пе ра ту ры на ўзроў нi нi жэй за два гра ду сы 

ў па раў на ннi з да iн дуст ры яль най эпо хай i 

пры клас цi на ма ган нi, каб аб ме жа ваць гэ ты 

рост ве лi чы нёй у 1,5 гра ду са. Але для яе 

да сяг нен ня нам трэ ба да па чат ку 2030-х 

га доў змен шыць су свет ныя вы кi ды вуг ле-

кiс ла га га зу на 50 пра цэн таў.

Змя нен не клi ма ту ўжо за пу шча на, та му 

змян шэн не вы кi даў на восем пра цэн таў нi на 

што iс тот на не паў плы вае, тым больш мы ўжо 

ба чым на пры кла дзе та го ж Кi тая: як толь кi 

ад мя ня юц ца ка ран цiн ныя ме ра прыем  ствы, 

усё хут ка вяр та ец ца на ра ней шыя па зi цыi. 

Га ра ды зноў за цяг ну ла смо гам. Ёсць апа сен-

нi, што без сiс тэм ных эка ла гiч ных рэ фор маў 

iмк нен не кi тай скiх ула д кам пен са ваць стра-

ты за ме ся цы пра стою зноў пры вя дзе да рэз-

ка га рос ту за брудж ван ня ат мас фе ры. Але 

ўся гэ тая сi ту а цыя пра дэ ман стра ва ла, што 

ска ра чэн не вы кi даў — гэ та цяж ка, скла да на, 

але цал кам маг чы ма.

Ха чу за ўва жыць, што пас ля эка на мiч на га 

кры зi су 2008 го да ў све це моц на ўпа ла цi ка-

васць да тэ мы эка ло гii i клi ма ту. Але не ка то-

рыя кра i ны, та кiя, на прык лад, як Паўд нё вая 

Ка рэя, вель мi па спя хо ва вы ка рыс та лi гэ ту 

сi ту а цыю для пе ра хо ду на больш «зя лё ную 

эка но мi ку». Ёсць ад чу ван не, што мы з'яў-

ля ем ся свед ка мi но вай гiс то рыi. Уз нi ка лi 

су мнен нi: а што бу дзе да лей з «зя лё най 

па вест кай»? Еў ра са юз па цвер дзiў, што Еў-

ро па бу дзе i на да лей пры трым лi вац ца «зя-

лё на га кур су», а ня даў на пры ня ты план па 

ад наў лен нi эка но мi кi, i ён бу дзе аба пi рац ца 

на прын цы пы зя лё на га бу даў нiц тва.

Сi ту а цыя з пан дэ мi яй вы све цi ла цi ка вую 

тэн дэн цыю — тыя бiз не сы i прад пры ем-

ствы, у якiх бы лi больш сур' ёз ныя эка ла гiч-

ныя пра гра мы i пра гра мы кар па ра тыў най 

са цы яль най ад каз нас цi, ака за лi ся больш 

устой лi вы мi да эка на мiч на га спа ду. Гэ ту 

iн фар ма цыю яшчэ трэ ба ана лi за ваць.

З ГО РА ДА — НА ПРЫ РО ДУ
— Ве лi зар ную праб ле му ўяў ляе са бой 

рост на сель нiц тва Зям лi. I ка лi яно бу дзе i 

да лей рас цi ты мi ж тэм па мi, то па пя рэ дзiць 

шко ду пры ро дзе бу дзе прос та не маг чы ма. 

Тэм пы знi шчэн ня эка сiс тэм i пэў ных вi даў 

фло ры i фаў ны прос та жах лi выя, — пад-

крэс лi вае ды рэк тар Гра мад ска га аб' яд-

нан ня «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» 

Аляк сандр ВIН ЧЭЎ СКI. — Знi ка юць тра-

пiч ныя ля сы, ка ра ла выя ры фы. Да сло ва, 

пад час пан дэ мii i ўвя дзен ння стро гiх ка ран-

цiн ных мер бра кань е ры ска рыс та лi ся гэ тай 

сi ту а цы яй i не ся дзе лi до ма... Еў ра пей скiя i 

аме ры кан скiя парт нё ры скар дзяц ца на тое, 

што з-за ка ран цi на пры ро да ахоў ныя тэ ры-

то рыi, на цы я наль ныя пар кi за ста лi ся без 

на вед валь нi каў, ад па вед на не бы лi атры-

ма ны да хо ды ад эка ту рыз му, якiя скла-

да юць асноў ную част ку iх да хо даў. А для 

Бе ла ру сi я аса бiс та ба чу вя лi кi плюс у тым, 

што вяс ной да нас не пры еха лi за меж ныя 

па ляў нi чыя i па ля ван не пра хо дзi ла, так бы 

мо вiць, у да маш нiм маш та бе.

Уво гу ле не ка то рыя да след чы кi мяр ку-

юць, што гэ та на ша ўмя шаль нiц тва ў дзi-

кую пры ро ду, па мян шэн не бiя раз на стай-

нас цi i раз бу рэн не пры род ных мес цаў 

пра жы ван ня бiя ла гiч ных вi даў пры во дзiць 

да вы бу хаў но вых вi ру саў. Па та ге ны пе-

ра хо дзяць ад жы вёл да ча ла ве ка i хут ка 

рас паў сюдж ва юц ца. У тым лi ку гэ та звя-

за на з рын ка мi дзi кiх жы вёл у Аф ры цы i 

Азii — час та паў ле галь ных, якiя пра цу юць 

без вы ка нан ня са нi тар ных нор маў. Не ка-

то рыя на стой ва юць на поў ным iх за крыц цi, 

ад нак ёсць не бяс пе ка, што гэ та пры вя дзе 

да рэз ка га рос ту чор на га рын ку. У Кi таi 

пас ля па чат ку эпi дэ мii ка ра на вi ру са за ба-

ро ну на ган даль дзi кi мi жы вё ла мi ўсё ж 

та кi ўвя лi. Але ў не ка то рых кра i нах, за мест 

та го каб ад наў ляць i абе ра гаць пры род ныя 

эка сiс тэ мы, на ад ва рот, лю дзi з-за стра ху 

па ча лi знi шчаць ка жа ноў.

Ве ра СЫ СО Е ВА, экс перт па зя лё-

ным го ра да бу даў нiц тве (пра ект ПРА АН 

«Зя лё ныя га ра ды») па дзя лi ла ся сва iм ба чан-

нем, як бу дзе да лей раз вi вац ца сi ту а цыя:

— Пер шы важ ны ас пект, якi да ты чыц ца 

ка ра на вi ру са i яго ўплы ву на нас, — гэ та 

фар мат рас ся лен ня. З ад на го бо ку, лю дзi 

па-ра ней ша му сця ка юц ца ў буй ныя га ра-

ды, ту ды, дзе ёсць ра бо та. А з другога — 

усё больш га ра джан хо чуць жыць па-за iх 

ме жа мi. I ў гэ тым я ба чу не каль кi праб лем. 

Пер шая — iх што дзён ныя не менш як са ра-

ка хвi лiн ныя па езд кi ў го рад на ўлас ных аў-

та ма бi лях у абод ва ба кi i ад па вед на ўзра-

стан не на груз кi на на ва коль нае ася род дзе. 

Ка лi ка тэдж ны па сё лак мае шчыль насць 

за ся лен ня 30 ча ла век на гек тар (а гэ та 

не кла сiч ны па сё лак, бо звы чай на на гек-

тар пры па дае 10—15 ча ла век), усё роў на 

на ват та кая вы со кая шчыль насць не дае 

пад стаў для раз вiц ця ў гэ тай мяс цо вас цi 

гра мад ска га транс пар ту, ахо вы зда роўя 

i са цы яль ных па слуг. Усё гэ та ста но вiц ца 

не эфек тыў ным i вель мi рэ сур са зат рат ным. 

Хтось цi лi чыць, што го рад, як цэнтр ака зан-

ня па слуг, най леп шы фар мат рас ся лен ня. 

А я пры трым лi ва ю ся той дум кi, што ме на вi-

та шчыль на за се ле ныя га ра ды ў Кi таi най-

больш па спя хо ва спра вi лi ся з кант ро лем 

за вi ру сам, дзя ку ю чы згур та ва нас цi гра-

ма дзян скiх груп i пра вiль на му ўка ра нен ню 

но вых тэх на ло гiй. Усе ска а пе ры ра ва лi ся ў 

ба раць бе з агуль най па гро зай.

Ха це ла ся б звяр нуць ува гу i на спо са бы 

пе ра мя шчэн ня. Гра мад скi транс парт апус-

цеў, але на ву лi цы вы ехаў аса бiс ты транс-

парт. Мяр кую, што сён ня са мы час для 

ства рэн ня аль тэр на тыў ных спо са баў. Ро-

вар — той транс парт, якi да зва ляе са цыяль -

на дыс тан цы я вац ца, але для ар га нi за цыi 

ве ла сi пед на га ру ху ў га ра дах па вiн на быць 

ство ра на ад па вед ная iнф ра струк ту ра.

Яшчэ кры ху на зi ран няў. Са цы яль ная са-

ма iза ля цыя i пе ра ход на ад да ле ную ра бо ту 

знач на па вы сi лi спа жы ван не энер га рэ сур-

саў у жы лым сек та ры, на груз ку на оп та ва-

лак но i iн тэр нэт. Iс ну ю чыя сет кi па тра бу юць 

ма дэр нi за цыi, што вы ма гае сур' ёз ных фi-

нан са вых укла дан няў. Iс тот на вы рас ла i 

спа жы ван не ва ды. Ка лi мы мы ем ру кi не 

пяць, а дзе сяць ра зоў у дзень, то адзiн ча-

ла век за су ткi вы лi вае на 20—40 лiт раў ва-

ды больш. Та му на па ра дак дня вы хо дзiць 

за да ча эка но мii вод ных рэ сур саў. Трэ ба 

ду маць, як не тра цiць ар тэ зi ян скую ва ду на 

ту а лет цi мыц цё, а гэ та ро бiць ак ту аль ным 

вы ка ры стан не но вых тэх на ло гiй па збо ры 

даж джа вой ва ды, па дру гас ным вы ка ры-

стан нi бы та вой ва ды. Та кiя ра шэн нi — да-

ра гiя i па тра бу юць да дат ко вых вы дат каў 

на пра ек та ван не i рэа лi за цыю.

Мы го то выя ўка ра няць най леп шыя 

прак ты кi, але рас ста ноў ка пры яры тэ таў i 

вы зна чэн не мэт — за да ча не го ра да бу даў-

нi коў i ар хi тэк та раў, а гра мад ства i ор га наў 

кi ра ван ня.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

«Ка лi ў мас цы ня ма па трэ бы, 
яе вар та зняць i па клас цi ў па кет. 
Нi ў якiм ра зе не трэ ба на сiць яе на ву ху 
цi пад ба род ку — та кiм чы нам 
вы спа чат ку iн фi цы ру е це мас ку, 
а по тым i ся бе».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Ча каць, што та кое цёп лае на двор'е са-

мо па са бе пры вя дзе да рэз ка га знi жэн ня 

за хва раль нас цi, не вы па дае, — рас ка за ла 

ў эфi ры тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» на мес нiк 

га лоў на га ўра ча Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра 

гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii i гра мад ска га зда роўя 

Iры на ГЛIН СКАЯ. — Та му мно гае за ле жыць 

ад та го, на коль кi мы са мi, кож ны ча ла век 

па асоб ку, бу дзем пры трым лi вац ца тых мер, 

якiя рэ ка мен да ва ны ра ней.

Яна за клi ка ла на сiць мас кi ў гра мад скiм 

транс пар це, ма га зi нах i iн шых мес цах ма са-

ва га збо ру лю дзей.

Звяр ну ла ўва гу на тое, што на сель нiц-

тва апош нiм ча сам ста ла грэ ба ваць ме ра мi 

бяс пе кi, рэ спi ра тор на га эты ке ту i аса бiс тай 

гi гi е ны, i га лоў ны са нi тар ны ўрач Мiн ска 

Нэ лi ГIН ДЗЮК.

— Апош нiм ча сам на зi ра ец ца не ка то рая 

са ма за спа ко е насць мiн чан у пла не пра фi-

лак ты кi рэ спi ра тор ных за хвор ван няў i iн шых 

iн фек цый. Хоць яны па-ра ней ша му ак ту аль-

ныя. Гэ та да ты чыц ца i рэ спi ра тор ных iн фек-

цый, а з на ступ лен нем спя ко ты — i вост рых 

кi шэч ных. Та му толь кi асноў ныя пра вi лы пра-

фi лак ты кi да зво ляць па збег нуць iх рас паў-

сю джан ня.

Ся род асноў ных пра вi лаў — за ха ван не рэ-

спi ра тор на га эты ке ту, мыц цё рук i апра цоў ка 

па верх няў i га джэ таў, якi мi час та ка рыс тае -

це ся ця гам дня. Ак ту аль ным за ста ец ца i са-

цы яль нае дыс тан цы ра ван не.

— Пры трым лi вац ца ад лег лас цi ў 1,5 мет ра 

адзiн ад ад на го важ на на рын ках, у ма га зi нах, 

на пля жах i iн шых мес цах. У мес цах ма са ва га 

збо ру лю дзей на сi це мас ку, якую вар та мя-

няць кож ныя дзве га дзi ны. Ка лi ў мас цы ня ма 

па трэ бы, яе вар та зняць i па клас цi ў па кет. 

Нi ў якiм ра зе не трэ ба на сiць яе на ву ху цi 

пад ба род ку — та кiм чы нам вы спа чат ку iн фi-

цы ру е це мас ку, а по тым i ся бе, — ад зна чы ла 

Нэ лi Гiн дзюк.

На ша кра i на пе ра сяг ну ла мя жу ў 50 ты сяч 

iн фi цы ра ва ных. Па да ных Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя, на 9 чэр ве ня за рэ гiст ра ва на 50 265 

ча ла век са ста ноў чым тэс там на COVID-19. 

З iх па пра вi лася i вы пi са на 24 506 па цы ен таў, 

за ўвесь пе ры яд рас паў сю джан ня хва ро бы 

па мер ла 282 ча ла ве кi. За гэ ты час пра ве дзе-

на 644 160 тэс таў. Пры рост за апош нiя су ткi 

склаў 812 но вых вы пад каў, вы пi са на 626 па-

цы ен таў, шас ця рых вы ра та ваць не ўда ло ся.

Але на КРА ВЕЦ.

НЕ БЯС ПЕ КА 
ЗА РА ЗIЦ ЦА 

ЗА ХОЎ ВА ЕЦ ЦА...

Вет ра парк у Паўд нё вай Ка рэi.

Фо
 та

 G
re

en
pe

ac
e.

ПРЫ РО ДА ЎЗДЫХ НУ ЛА З ПА ЛЁГ КАЙ?

Пы тан не элект ры фi ка-
цыi жыл лё ва га фон ду 
хва ля ва ла жы ха роў 
Вi цеб шчы ны пад час 
пра мой тэ ле фон най лi-
нii i пры ёму гра ма дзян, 
што пра вёў па моч нiк 
Прэ зi дэн та — iн спек тар 
па Вi цеб скай воб лас цi 
Ана толь ЛI НЕ ВIЧ.

Маг чы мас цю агу чыць сваё пы тан не ска-

рыс та лi ся за яў нi кi з Лёз нен ска га, Глы боц ка га, 

Сен нен ска га, По лац ка га ра ё наў, а так са ма жы-

ха ры аб лас но га цэнт ра. У пры ват нас цi, знач ная 

коль касць зва ро таў да ты чы ла ся маг чы мас цi 

ацяп лен ня жы лых да моў з да па мо гай элект-

ра кат лоў.

— Чым блi жэй увод у экс плу а та цыю Бе лАЭ, 

тым больш на сель нiц тва ра зу мее перс пек ты вы, 

якiя ад кры ва юц ца з уво дам гэ та га аб' ек та, — 

рас тлу ма чыў ак ту аль насць агу ча най тэ мы Ана-

толь Лi не вiч.

Па куль жа асноў най пе ра-

шко дай у вы ра шэн нi шмат лi-

кiх зва ро таў вы сту пае не да-

стат ко вая ма гут насць ЛЭП. 

На прык лад, у Лёз нен скiм ра-

ё не, з гэ тай пры чы ны больш 

за сто за яў нi каў атры ма лi 

ад мо ву — гэ та па ло ва ад 

усiх, хто звяр нуў ся з за явай 

па ўста ноў цы элект ра кат лоў 

у мяс цо вы фi лi ял «Вi цеб скэ нер га».

На дум ку па моч нi ка Прэ зi дэн та, не аб ход на 

сфар мi ра ваць у ра ё нах спi сы тых, хто жа дае 

гэ та зра бiць. Гэ та паў плы вае на фар мi ра ван не 

ад па вед най дзяр жаў най пра гра мы.

— Трэ ба так са ма вы пра ца ваць нар ма тыў ны 

да ку мент з адзi ным па ды хо дам, згод на з якiм 

мож на бу дзе дзей нi чаць да лей, — лi чыць ён.

Так са ма да Ана то ля Лi не вi ча звяр нуў ся ды-

рэк тар пры ват на га прад пры ем ства з Го ме ля, 

якi пра сiў па са дзей нi чаць у рэа лi за цыi бiз нес-

пра ек та. У пры ват нас цi, муж чы на пла нуе ства-

рыць вы твор часць па збо ры i пе ра пра цоў цы 

вы ка ры ста ных мас ле ных фiль траў на тэ ры то-

рыi Ар шан ска га ра ё на, ска рыс таў шы ся прэ-

фе рэн цы я мi, што дае Указ № 506. Бiз нес мен 

рас пра ца ваў бiз нес-план, за рэ гiст ра ваў прад-

пры ем ства на ар шан скай пля цоў цы СЭЗ «Вi-

цебск», але да лей рэа лi за цыя пра ек та не iдзе 

з-за не маг чы мас цi вы зна чэн ня кры тэ ры яў яго 

эфек тыў нас цi.

Акра мя та го, да па моч нi ка Прэ зi дэн та звяр-

ну лi ся тры шмат дзет ныя сям'i з По лац ка i Вi-

цеб ска, якiя агу чы лi аса бiс тыя пы тан нi, звя за-

ныя з улад ка ван нем дзя цей на азда раў лен не 

ў са на то рый, па ляп шэн нем жыл лё вых умоў i 

вы ка ры стан нем ся мей на га ка пi та лу.

Усе зва ро ты, якiя бы лi агу ча ны, Ана толь 

Лi не вiч узяў на аса бiс ты кант роль. Дзе гэ та 

маг чы ма, бу дзе ака за на да па мо га i пры ня ты 

ад па вед ныя ме ры. У гу тар цы з жур на лiс та мi 

па моч нiк Прэ зi дэн та звяр нуў ува гу на эфек тыў-

насць та кой фор мы ра бо ты з людзь мi.

Па вод ле Бел ТА.

Пра мыя тэ ле фон ныя лi нii з удзе лам па моч нi каў Прэ зi дэн та на гэ тым 

тыд нi пра цяг нуц ца. Так, заўт ра, 11 чэр ве ня, з 9 да 12 га дзiн у Го-

мель скiм абл вы кан ка ме пры маць зван кi па тэ ле фо не (0232) 321237 

бу дзе па моч нiк Прэ зi дэн та — iн спек тар па Го мель скай воб лас цi 

Юрый Вi толь да вiч ШУ ЛЕЙ КА. У Дзят лаў скiм рай вы кан ка ме ў гэ-

ты ж час на пра мой су вя зi па ну ма ры (01563) 61251 бу дзе па моч нiк 

Прэ зi дэн та — iн спек тар па Гро дзен скай воб лас цi Iван Ан то на вiч 

ЛАЎ РЫ НО ВIЧ. А ў пят нi цу, 12 чэр ве ня, мож на бу дзе з 10 да 13 га дзiн 

па тэ ле фа на ваць у Мiн скi абл вы кан кам па ну ма ры (017) 5004160 — 

пры маць зван кi ў гэ ты час бу дзе па моч нiк Прэ зi дэн та — iн спек тар 

па Мiн скай воб лас цi Iгар Ула дзi мi ра вiч ЯЎ СЕ ЕЎ.

Жан чы на, якая жы ве ў Паў днё-

вым мiк ра ра ё не Брэс та, уз ня ла 

праб ле му доб ра ўпа рад ка ван ня 

пом нi ка ва ен ным па дзе ям. Паў днё-

вы — бы лы ва ен ны га ра док. Тут 

мно га мяс цiн, звя за ных у тым лi ку 

i з ва ен ны мi па дзея мi. У скве ры ў 

са мым цэнт ры бы ло га га рад ка, а 

ця пер мiк ра ра ё на ста iць абел iск 

на мес цы па ха ван ня 38 вай скоў-

цаў, якiя за гi ну лi ў лi пе нi 44-га пры 

вы зва лен нi го ра да ад ня мец ка-фа-

шысц кiх за хоп нi каў.

Па вод ле слоў за яў нi цы, пля цоў-

ка ва кол пом нi ка даў но прый шла 

ў за ня пад, ас фальт па ка ра ба цiў ся, 

утва ры лi ся ямi ны, ад ным сло вам, 

па мят нае мес ца вы гля дае за ня дба-

на. Яна не ад ра зу ста ла тур ба ваць 

па моч нi ка кi раў нi ка дзяр жа вы, а 

звяр та ла ся ў гар вы кан кам, ад мi нiст-

ра цыю Мас коў ска га ра ё на Брэс та. 

Атры ма ла ад ка зы, дзе га во рыц ца, 

што ў го ра да ёсць пла ны па гла баль-

ным доб ра ўпа рад ка ван нi скве ра з 

аба вяз ко вай ма дэр нi за цы яй пля-

цоў кi ва кол абел iс ка. По бач бу дуць 

пра кла дзе ны пе ша ход ныя да рож-

кi, зроб ле ны ма лыя ар хi тэк тур ныя 

фор мы, улад ка ва ная дзi ця чая пля-

цоў ка, на ват пра ду гле джа ны ам-

фi тэ атр. Ця пер вя дзец ца по шук iн-

вес та ра для пра вя дзен ня на зва на га 

пла на ў жыц цё. Але ж аў тар зва ро ту 

не па га дзi ла ся з та кой па ста ноў кай 

пы тан ня. Яна лi чыць, што спачатку 

трэ ба доб ра ўпа рад ка ваць пом нiк, 

а по тым мож на шу каць iн вес та ра i 

аб наў ляць сквер цал кам.

Ана толь Мар ке вiч пад тры маў 

тэ ле фон на га аба не нта. Па моч-

нiк Прэ зi дэн та на зваў гэ ты факт 

упу шчэн нем у комп лек се ра бот 

па пад тры ман нi ў па рад ку па мят-

ных мяс цiн, звя за ных з гiс то ры яй 

апош няй вай ны. Па абя цаў у хут-

кiм ча се па бы ваць у Паў днё вым 

i ма бi лi за ваць ад каз ныя служ бы 

з тым, каб да 3 лi пе ня пля цоў ка 

пе рад пом нi кам вы гля да ла на леж-

ным чы нам.

Па вод ле Бел ТА.

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

Ацяп лен не ад элект рыч нас цi

Доб ра ўпа рад ка ван не — 
на пер шым мес цы

Пры ём ная кам па нiя — 2020Пры ём ная кам па нiя — 2020

З аграр на га кла са 
ў ВНУ... без эк за ме наў

Вы пуск нi кам аграр ных кла саў i сал да там тэр мi но вай 

служ бы да дзе ны льго ты пры па ступ лен нi.

Як па ве да мi ла прэс-служ ба Мi нiс тэр ства аду ка цыi, Прэ-

зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пi саў Указ № 209, 

якiм уно сяц ца змя нен нi ва Указ № 80 ад 7 лю та га 2006 го да 

«Аб пра вi лах пры ёму асоб для атры ман ня вы шэй шай аду ка-

цыi I сту пе нi i ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыi».

Пры ня тыя зме ны да зво ляць вы пуск нi кам про фiль ных 

аграр ных кла саў уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыi пры 

па ступ лен нi на ўмо вах мэ та вай пад рых тоў кi спе цы я лiс таў за-

лiч вац ца па вы нi ках су моўя без ус туп ных вы пра ба ван няў пры 

за ха ван нi пэў ных па тра ба ван няў: на яў нас цi ў атэс та це ад знак 

не нi жэй за 6 ба лаў па ўсiх ву чэб ных прад ме тах i ад знак не 

нi жэй за 7 ба лаў па ад па вед ных про фiль ных прад ме тах.

У рам ках про фiль на га на ву чан ня кла сы аграр най на кi-

ра ва нас цi вось ужо два га ды функ цы я ну юць на III сту пе нi 

агуль най ся рэд няй аду ка цыi. У 2019/2020 на ву чаль ным го дзе 

ў iх на ву ча лi ся 77 420 ча ла век.

На ву чэн цы аграр ных кла саў вы ву ча юць на па вы ша ным 

уз роў нi асоб ныя на ву чаль ныя прад ме ты (про фiль ныя прад-

ме ты) i да дат ко ва асвой ва юць змест ву чэб най пра гра мы 

фа куль та тыў ных за ня ткаў «Уво дзi ны ў аграр ныя пра фе сii», 

якую рас пра ца ва ла Мi нiс тэр ства сель скай гас па дар кi i хар-

ча ван ня.

За лi чэн не ў кла сы аграр най на кi ра ва нас цi ажыц цяў ля ец ца 

па кон кур се: ся рэд нi бал па свед чан ня аб агуль най ба за вай 

аду ка цыi па вi нен быць не нi жэй за 5 ба лаў, а ад зна кi па про-

фiль ных ву чэб ных прад ме тах не нi жэй за 6 ба лаў.

Мi нiс тэр ства сель скай гас па дар кi i хар ча ван ня iнi цы я ва ла 

льго ты вы пуск нi кам кла саў аграр най на кi ра ва нас цi пры па-

ступ лен нi ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыi на спе цы яль нас цi 

сель ска гас па дар ча га про фi лю — па ана ло гii з за лi чэн нем 

вы пуск нi коў про фiль ных пе да га гiч ных кла саў на пе да га гiч-

ныя спе цы яль нас цi. Гэ та пра па но ва знай шла пад трым ку ў 

Мi нiс тэр ства аду ка цыi.

Ука зам так са ма да юц ца прэ фе рэн цыi для асоб, якiя 

прай шлi тэр мi но вую ва ен ную служ бу (служ бу ў рэ зер ве), 

пры на яў нас цi рэ ка мен да цыi во iн скiх час цей. Яны змо гуць 

удзель нi чаць у кон кур се на атры ман не аду ка цыi ў за воч най 

i вя чэр няй фор мах за кошт бюд жэт ных срод каў, а так са ма 

па сту паць па-за кон кур сам (для атры ман ня ся рэд няй спе-

цы яль най аду ка цыi) на най больш за па тра ба ва ныя эка но мi-

кай спе цы яль нас цi. У лi ку прэ фе рэн цый для гэ тай ка тэ го рыi 

асоб так са ма зна чыц ца па ступ лен не па-за кон кур сам (для 

атры ман ня вы шэй шай аду ка цыi) на спе цы яль нас цi про фi лю 

«Ахо ва зда роўя» пры на яў нас цi ся рэд няй спе цы яль най ме-

ды цын скай аду ка цыi.

Акра мя та го, Мi нiс тэр ству транс пар ту i ка му нi ка цый да-

ру ча на вы зна чыць па ра дак пра фе сiй на га ад бо ру асоб для 

атры ман ня вы шэй шай аду ка цыi па асоб ных спе цы яль нас-

цях гра ма дзян скай авiя цыi. Пад рых тоў ку та кiх спе цы я лiс таў 

пла ну ец ца рас па чаць з 2021 го да на ба зе Бе ла рус кай дзяр-

жаў най ака дэ мii авiя цыi.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

З 21 зва ро ту, якiя па сту пi лi 

на пра мую лi нiю да па моч нi-

ка Прэ зi дэн та — iн спек та ра 

па Брэсц кай воб лас цi Ана то-

ля МАР КЕ ВI ЧА, боль шасць 

да ты чы лася доб ра ўпа рад-

ка ван ня. Лю дзi пра сi лi па са-

дзей нi чаць у ра мо нце да ху 

над ста рым до мам, па пра вiць 

да ро гу на пад' ез дзе да са до-

ва га та ва рыст ва, скар дзi лi ся на не да стат ко вую пры бор ку два-

ро вых тэ ры то рый.

Аты-ба тыАты-ба ты

ПРЫ СЯ ГА 
Ў РЭ ЖЫ МЕ 
АН ЛАЙН

Учо ра ў Мiн скiм су во раў скiм ва ен ным ву чы лi шчы 

ад быў ся 64-ы вы пуск вы ха ван цаў. Сё ле та вы пуск-

ную ро ту па кi ну лi 53 юна кi. Ся род iх — два лаў рэ а ты 

Спе цы яль на га фон ду Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь па пад трым цы та ле на вi тай мо ла дзi i адзiн за-

ла ты ме да лiст. Пра мая транс ля цыя ме ра пры ем ства 

вя ла ся на ка на ле «Ва ен ТБ» у Youtube.

На мес нiк на чаль нi ка ву чы лi шча Тац ця на Ку леш па ве-

да мi ла, што, ад нак, па сту паць у ва ен ныя на ву чаль ныя 

ўста но вы бу дуць уся го толь кi 48 ча ла век.

Кi раў нiц тва Мi нiс тэр ства аба ро ны прад стаў ляў на мес-

нiк мi нiст ра абароны Сяр гей ПА ТА ПЕН КА. Ён рас ка заў 

пра тое, што ва ен нае ве дам ства вя дзе ве лi зар ную ра бо ту 

да тыч на пра фi лак ты кi рас паў сюдж ван ня ка ра на вi ру са.

— За хва рэ лыя ёсць, але, як пра вi ла, iн фек цыя пра-

ця кае ў лёг кай фор ме, без сур' ёз ных на ступ стваў, — 

за ўва жыў Сяр гей Па та пен ка. — Так, праб ле ма iс нуе, але 

бу дзем спа дзя вац ца, што яна нас хут ка па кi не.

Трэ ба на га даць, што сто афi цэ раў за па су, якiя не пра-

хо дзi лi ва ен ную служ бу i не ма юць пра ва на ад тэр мi ноў ку, 

бу дуць сё ле та пры зва ны ў вой ска — та кая нор ма ўтрым-

лi ва ец ца ва Ука зе Прэ зi дэн та № 181, пад пi са ным 28 мая. 

Цi бу дуць яны пра хо дзiць ка ран цiн ныя ме ра пры ем ствы?

— Мы iх пры за вём у роз ны час, не ўсiх ад ра зу, — пад-

крэс лiў Сяр гей Па та пен ка. — Але да кан ца го да гэ та 

бу дзе здзейс не на. Пе рад гэ тым мы ўсiх iх пра ве рым, цi 

ня ма ў iх ка ра на вi ру са.

Пры гэ тым 13 чэр ве ня ў вой сках но вае па паў нен не 

бу дзе пры маць пры ся гу. Звы чай на ў гэ ты дзень сот нi i 

ты ся чы блiз кiх i род ных пры яз джа юць па гля дзець на сва-

iх дзя цей, якiя са збро яй у ру ках пра маў ля юць сло вы на 

вер насць Ра дзi ме. Ад нак сё ле та ўсё бу дзе iна чай.

— Усе на ва бран цы пе рад тым, як тра пiць у час цi, прай-

шлi праз двух тыд нё вую iза ля цыю, — рас ка за ла афi-

цый ны прад стаў нiк Мi нiс тэр ства аба ро ны На тал ля 

ГАЎ РУ СIК. — Праз эпi дэ мi я ла гiч ную сi ту а цыю мы не 

бу дзем сё ле та за пра шаць на пры няц це пры ся гi род ных 

i блiз кiх. Ад нак увесь не аб ход ны цы ры ма нi ял за ха ва ец-

ца. А з са мых ма са вых мес цаў пры няц ця пры ся гi бу дзе 

на ла джа на ан лайн-транс ля цыя на ка на ле «Ва ен ТБ» у 

Youtube. Гэ та 72-i гвар дзей скi аб' яд на ны ву чэб ны цэнтр 

пад рых тоў кi пра пар шчы каў i ма лод шых спе цы я лiс таў у 

Ба ры са ве i 5-я асоб ная бры га да спе цы яль на га пры зна-

чэн ня ў Мар' i най Гор цы.

Та кiм чы нам, баць кi змо гуць на зi раць за па дзея мi ў 

рэ жы ме рэ аль на га ча су з лю бо га пунк та Бе ла ру сi. Вi-

дэа вiн ша ван нi, да сла ныя сал да там, па ка жуць пад час 

ура чыс тых ме ра пры ем стваў пас ля цы ры мо нii пры няц ця 

пры ся гi.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.
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