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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Якая сі ту а цыя 
з ка ра на ві ру сам 
на ма ёй ву лі цы?»

Сяр гею Му раш ку 38 га доў. Муж чы на ра ней 

пра ца ваў у ад ной са ста ліч ных ка вяр няў. Але 

ка лі прый шоў ка ра на ві рус, тая за чы ні ла ся. І, каб 

не губляць час дар ма, Сяр гей вы ра шыў пай сці ў 

ва лан цё ры — да па ма гаць тым, хто мае па трэ бу 

ў пад трым цы. Пры чым ён не прос та дзя жу рыць 

на тэ ле фо не, але і пры хо дзіць да не ка то рых па-

жы лых лю дзей, якія тэ ле фа на ва лі на «Доб ры 

тэ ле фон», аса біс та — каб да па маг чы яшчэ і 

спра вай.

— У асноў ным на «Доб ры тэ ле фон» тэ ле фа ну-

юць ба бу лі-дзя ду лі, — рас каз вае Сяр гей. — Мно-

гія з іх ба яц ца вы хо дзіць на ву лі цу і ця пер ма юць 

па трэ бу ў да па мо зе: каб нех та сха дзіў ку піць ле кі 

або ў кра му. Нас ня рэд ка пы та юц ца пра сі ту а-

цыю ў кра і не, ці на той ву лі цы, дзе яны жы вуць. 

Я шу каю ін фар ма цыю ў ін тэр нэ це. Пра тое, якая 

сі ту а цыя на іх ву лі цы, я, вя до ма, ска заць не ма-

гу, але пры вод жу ім ста тыс ты ку, рас каз ваю пра 

асноў ныя на ві ны, якія пуб лі ку юц ца ў ад кры тым 

до сту пе на сай тах. Мно гія лю дзі ці ка вяц ца, што 

ра біць, ка лі за хва рэ юць, ку ды звяр тац ца. Пы та-

юц ца, на якія сімп то мы трэ ба звяр таць ува гу...

У цэ лым па жы лыя лю дзі, на дум ку Сяр гея, 

тэ ле фа ну юць на «Доб ры тэ ле фон», каб па га ва-

рыць, вы ка зац ца, аб мер ка ваць свае стра хі або 

на ка гось ці па скар дзіц ца. Ёсць тыя, хто про сяць, 

каб мы паў плы ва лі на іх ра ён ную па лі клі ні ку... 

Не ка то рыя про сяць не за ся бе, а за ка го-не будзь 

са сва іх род ных ці зна ё мых, якіх, на іх дум ку, 

па крыў дзі лі.

Бы ло не каль кі зван коў ад муж чын га доў са ра-

ка, якія толь кі што вый шлі з мес цаў зня во лен ня і 

ця пер у поў най раз губ ле нас ці, як ім жыць да лей. 

«Але ў асноў ным на ша аў ды то рыя — ва ўзрос-

це за 60, — ка жа наш су раз моў ца. — Ба бу лі 

тра ды цый на тэ ле фа ну юць час цей за дзя ду ль. 

Яны больш хо чуць быць у кур се па дзей, больш 

да пыт лі выя, та ва рыс кія, больш ма юць па трэ бу 

ў тым, каб па га ва рыць з кімсь ці. Лю дзі, вя до ма, 

ужо ста мі лі ся ся дзець до ма. І яны тэ ле фа ну юць 

да нас з пы тан нем, ка лі гэ ты ка ра на ві рус ужо 

скон чыц ца, ка лі мож на бу дзе вы хо дзіць на ву лі цу. 

Усё гэ та па-ча ла ве чы зра зу ме ла...»

«Я не сту кач, 
але так ра біць нель га!»

Воль зе Кас тэн ка ў дзень на шай раз мо вы 

споў ні ла ся 40 га доў. Па пер шай аду ка цыі яна 

эка на міст, а ня даў на атры ма ла яшчэ дып лом 

псі хо ла га. Ка лі да ве да ла ся пра тое, што «Доб-

ры тэ ле фон» на бі рае ва лан цё раў, тут жа вы-

ра шы ла да лу чыц ца да гэ тай іні цы я ты вы. «Тут 

мы ўсе прай шлі шэ раг да дат ко вых трэ нін гаў, — 

рас каз вае Воль га. — Нас ву чы лі, як су па ко іць 

ча ла ве ка, які па тэ ле фа на ваў, як ака заць яму 

пад трым ку, ку ды пе ра на кі ра ваць яго прось бу, 

каб ён атры маў да па мо гу, у якой мае па трэ бу. 

У нас па да браў ся вы дат ны ка лек тыў ва лан цё раў. 

Цу доў на, што столь кі лю дзей хо чуць да па ма гаць 

ін шым!»

Пад час дзя жур ства на «Доб рым тэ ле фо не» 

Воль га на слу ха ла ся са мых роз ных гіс то рый.

«Дня мі, на прык лад, па тэ ле фа на ва ла жан чы-

на, у му жа якой зда рыў ся ін сульт, — рас каз вае 

ва лан цёр. — Ёй трэ ба бы ло па га ва рыць пра гэ та, 

па дзя ліц ца сва ім го рам, спы таць, што ёй ра біць 

да лей. Мы з ёй доў га раз маў ля лі, я пе ра кон ва ла 

яе, што не трэ ба са ро мец ца звяр тац ца да на-

ва коль ных па да па мо гу. Тлу ма чы ла, што пас ля 

ін суль ту ча ла век мо жа змя ніц ца, стаць больш 

раз драж няль ным, на прык лад, і што яна па він на 

быць да гэ та га га то вая...

За пом ніў ся зва нок ад на го дзя ду лі. Ча ла век 

жы ве адзін і, ка лі тэ ле фа на ваў, быў у моц ным 

стрэ се. Ка заў, што ў яго та кое ад чу ван не, быц-

цам усё ва кол аб валь ва ец ца і ня ма ні я кай апо ры,  

што ён не ве дае, што ра біць і як жыць да лей... 

Вя до ма, ча ла ве ка ў та кім ста не трэ ба ўсі мі сі ла мі 

па ста рац ца су па ко іць.

Бы лі і зван кі ад лю дзей, якія ся дзяць у са ма-

іза ля цыі і ма юць па трэ бу ў на дзён най да па мо-

зе — пра дук тах, ле ках. Мы да ём ім тэ ле фо ны 

мяс цо вых ар га ні за цый і служ баў да па мо гі, ча сам 

са мі тэ ле фа ну ем ту ды і пе рад аём за яў кі. А яшчэ 

звяз ва ем ся з ін шы мі ва лан цё ра мі Чыр во на га 

Кры жа і пе рад аём ім гэ тыя прось бы аб да па мо-

зе, а яны ўжо пры хо дзяць да па жы лых лю дзей 

да до му і пры но сяць ім усё не аб ход нае. У нас 

рас пра ца ва ны цэ лы ал га рытм да па мо гі для та-

кіх вы пад каў».

Па пра ца ваў шы на гэ тым тэ ле фо не, Воль га 

прый шла да вы сно вы, што вель мі мно гія лю-

дзі ма юць па трэ бу ў псі ха ла гіч най пад трым цы. 

Не ка то рыя ата ча юць ся бе не га ты вам: чы та юць 

дрэн ныя на ві ны ў СМІ пра ка ра на ві рус, аб мяр-

коў ва юць по тым гэ та па тэ ле фо не са сва і мі 

зна ё мы мі і тым са мым на круч ва ць ся бе яшчэ 

больш... Мно гія ба яц ца за сваё зда роўе, за зда-

роўе сва іх род ных і бліз кіх, якія хо дзяць на ра-

бо ту.

— Але на ват у пе ры яд эпі дэ міі трэ ба імк нуц ца 

вы шук ваць у на ва коль ным жыц ці неш та доб-

рае, — тлу ма чыць Воль га, і гэ та яна ка жа ўжо 

як псі хо лаг. — Тое доб рае заў сё ды ёсць, трэ ба 

толь кі ву чыц ца за ўва жаць яго — гэ та вель мі важ-

на. Мож на гля дзець лю бі мыя філь мы або се ры я-

лы, чы таць тое, што вам па да ба ец ца, зай мац ца 

сва ім хо бі. І вель мі важ на за хоў ваць пра віль ны 

рэ жым дня — мно гія на ват не ўяў ля юць, на коль кі 

гэ та ўплы вае на наш на строй і са ма ад чу ван не. А 

ка лі пад сту пае па ні ка, яе мож на зняць эле мен-

тар ны мі ды халь ны мі прак ты ка ван ня мі. Са мае 

прос тае — па чаць глы бо ка і па воль на ды хаць. 

Гэ та доб ра су па кой вае.

Рас ка за ла Воль га і пра зва нок, які ёй, на пэў на, 

больш за ўсё за пом ніў ся. Тэ ле фа на ваў вель мі 

ста рэнь кі дзя ду ля, які быў моц на ўстры во жа ны. 

Ён пе ра жы ваў з-за та го, што да яго да до му прый-

шла ра бот ні ца пош ты і пры нес ла пен сію, і пры 

гэ тым жан чы на бы ла без мас кі і без паль ча так. 

Дзя ду ля вель мі моц на хва ля ваў ся за зда роўе 

сваё і сва ёй жон кі. А яшчэ ён не ве даў, што яму 

ра біць. З ад на го бо ку, ад ра зу па пя рэ дзіў, што ён 

ні я кі не сту кач. А з дру го га, лі чыў, што па кі даць 

гэ ты вы па дак без ува гі так са ма нель га. Ну нель га 

пры хо дзіць да лю дзей у та кім ста лым уз рос це, як 

у яго, без срод каў аса біс тай ахо вы! «Мы сыш лі ся 

на тым, што ён па ві нен усё ж па тэ ле фа на ваць на 

пош ту і, ні ко га не на зы ва ю чы, рас ка заць пра гэ ты 

вы па дак», — па ве да мі ла Воль га...

— Уво гу ле зван коў на «Доб ры тэ ле фон» 

па сту пае шмат, — ска за ла нам на пры кан цы 

ка ар ды на тар ін фа лі ніі 201, экс перт па са-

цы яль на-псі ха ла гіч най пад трым цы Іры на 

МЯ ЛІК. — У асноў ным — ад лю дзей ад 60 і да 

90 га доў. З іх дзесь ці 40 % скла да юць мін ча не, 

ас тат нія зван кі па сту па юць прак тыч на з усіх 

рэ гі ё наў кра і ны.

Свят ла на БУСЬ КО.

«НЕ АТА ЧАЙ ЦЕ СЯ БЕ НЕ ГА ТЫ ВАМ!»
«ДОБ РЫ ТЭ ЛЕ ФОН»

Ну мар 201 — для зван коў з ма біль на га тэ-
ле фо на (бяс плат ны для аба не нтаў Lіfe і А1).

Ну мар 122 — для зван коў з хат ня га тэ-
ле фо на (бяс плат ны, тэ ле фа на ваць мож на з 
усёй кра і ны).

Ах вот ныя да лу чыц ца да ва лан цё раў, якія 
бу дуць пра ца ваць на «Доб рым тэ ле фо не», мо-
гуць звяр тац ца на ну ма ры: +375 17 395-80-09, 
+375 17 395-50-15.

Зван кі на «Доб ры тэ ле фон» цал кам бяс-
плат ныя.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Але зда ра ец ца і так, што лю дзі 

гі нуць ад ма ла нак пад час сва ёй 

ра бо ты. У гру пе ры зы кі — па сту хі, 

якія му сяць зна хо дзіц ца на ад кры-

тай мяс цо вас ці цэ лы дзень. Ле тась 

на Го мель шчы не на валь ні ца ста ла 

пры чы най гі бе лі двух прад стаў ні коў 

гэ тай пра фе сіі. Удзень у ад ну з чэр-

вень скіх ня дзель два па сту хі за га-

ня лі жы вёл на лу зе па блі зу ад ной 

з вё сак Кар мян ска га ра ё на. У гэ ты 

мо мант уда ры ла ма лан ка. Адзін з 

па сту хоў упаў на мес цы, дру гі пад бег 

да яго, па спра ба ваў ака заць пер-

шую да па мо гу, але мар на. Ура чам 

хут кай да па мо гі за ста ва ла ся толь-

кі кан ста та ваць смерць 54-га до ва-

га муж чы ны. А ў жніў ні элект рыч ны 

раз рад за біў 27-га до ва га па сту ха ўжо 

ў Ра га чоў скім ра ё не. Пе рад гіс то рыя 

тра ге дыі — та кая ж, як і ў пер шым 

вы пад ку.

Што ж ра біць у та кім вы пад ку?

— Са мае не пры ем нае — гэ та ка лі 

не па гадзь за спе ла вас на ад кры тай 

мяс цо вас ці, дзе нель га сха вац ца ў 

якім-не будзь па мяш кан ні на той час, 

па куль не пра ля ціць на валь ні ца, — 

за ўва жае афі цый ны прад стаў нік 

Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня па 

над звы чай ных сі ту а цы ях На стас ся 

ШВАЙ БО ВІЧ. — Са мыя не бяс печ ныя 

мес цы — гэ та ўзвыш шы, лі ніі элект-

ра пе ра да чы і іх апо ры. Та му лепш за 

ўсё па шу каць па блі зу якую-не будзь 

яму ці яр. Гэ та не аб ход на для та го, каб 

не быць са мым вы со кім аб' ек там для 

мяс цо вас ці — ме на ві та ў іх, як пра-

ві ла, ца ляе элект рыч ны раз рад. Але 

ка лі ча со вы пры ста нак апе ра тыў на 

знай сці не ўда ло ся, то адзі нае, што 

за ста ец ца, — пры сес ці на ку кіш кі ў 

по зе эмб ры ё на. Пу ні і ста гі са ло мы 

лепш абы хо дзіць — ка лі ма лан ка ту-

ды тра піць, іх ім гнен на ахо піць па жар. 

Рыд лёў кі, ву ды і ін шыя доў гія прад ме-

ты, зроб ле ныя з вуг ле плас ты ку або 

ме та лу, вы дат на пра вод зяць ток, та-

му іх трэ ба ад кі нуць як ма га да лей 

ад ся бе.

Ёсць свае асаб лі вас ці і ў тым, як 

ха вац ца ад ма лан кі ў ле се. Асоб ныя 

вы со кія дрэ вы вар та абы хо дзіць. 

Па ста тыс ты цы, час ты мі ах вя ра мі 

ма лан кі ста но вяц ца ду бы, та по лі і 

вя зы. Клё ны і бя ро зы «трап ля юць 

пад раз да чу» кры ху ра дзей. Та му 

най леп шы пры ста нак — ся род дрэў 

з ніз кай кро най. Пры гэ тым трэ ба 

агле дзец ца — ці ня ма па блі зу дрэў, 

ра ней па шко джа ных ма лан ка мі. Гэ та 

зна чыць, што грунт тут мае доб рую 

элект ра пра вод насць, і не вы клю ча-

на, што ма лан ку сю ды пацягне яшчэ 

раз.

А вось вог ні шча ў на валь ні цу — 

дрэн ны па моч нік. На ват ка лі яго і не 

па ту шыць да кан ца дождж, то вы со-

кая іма вер насць та го, што ён пры цяг-

не раз рад, — слуп на грэ та га па вет ра 

з'яў ля ец ца доб рым пра вад ні ком элект-

рыч нас ці.

— Не вель мі доб ра, ка лі не па гадзь 

за спе ла на ва да ёме, — ва кол вас прос-

та ідэа льны пра вад нік элект рыч на га 

то ку, — пра цяг вае На стас ся Швай бо-

віч. — Лепш за ўсё грэб ці да бе ра га, 

але ка лі гэ та га зра біць не ўда ло ся, 

то адзі нае, што за ста ец ца, — аба ра-

ніць ся бе ад віль гот нага. Для гэ та га 

не аб ход на ўзняць тэнт, пе ра адзец ца 

ў су хое, пад клас ці пад ся бе вы ра та-

валь ную ка мі зэль ку.

Аў та ма біль пад час на валь ні цы з'яў-

ля ец ца доб рым пры стан кам. Тут усё 

прос та — па жа да на спы ніц ца на ўзбо-

чы не, за чы ніць вок ны, спус ціць ан тэ ну 

і за глу шыць ру ха вік. А вось да ру чак 

дзвя рэй лепш не да кра нац ца.

Лепш за ўсё, ка лі на валь ні ца за-

спе ла вас до ма. У та кім ра зе прос та 

трэ ба за крыць усе вок ны і ад клю чыць 

элект ра пры бо ры. Лепш ады сці ўглыб 

па коя — не вы клю ча на, што раз рад 

мо жа ад быц ца ка ля ва шых вок наў.

Як мы ўжо ска за лі вы шэй, на валь ні-

цы ня рэд ка па пя рэд ні чае моц ная спя-

ко та. Асаб лі ва гэ та важ на ў га рад скіх 

умо вах, дзе ас фальт і пліт ка на гра-

ва юц ца вель мі моц на. Ска жам, ка лі 

тэм пе ра ту ра па вет ра да ся гае плюс 

трыц ца ці гра ду саў, то тэр мо метр на 

ас фаль це па ка жа больш за пяць дзя-

сят!

— Лепш за ўсё, па маг чы мас ці, прос-

та не вы хо дзіць з до му ў та кое спя кот-

нае на двор'е і піць больш ва ды, — ка-

жа На стас ся Швай бо віч. — Ка лі ж без 

вы лаз кі на ву лі цу не абы сці ся — аба-

вяз ко ва на сі це га лаў ны ўбор, каб не 

атры маць цеп ла во га ўда ру. Ал ка голь 

у спё ку — во раг: уз дзе ян не эты ла ва-

га спір ту на ар га нізм пад час вы со кай 

тэм пе ра ту ры шмат кроць уз мац ня ец ца, 

да та го ж ар га нізм ста но віц ца яшчэ 

больш ад чу валь ны да ўмоў на во кал. 

За ня ткі спор там лепш ад клас ці, як і 

пра цяг лыя па езд кі на аў та ма бі лі, ка лі 

ён без кан ды цы я нера.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПЯ РУН РАЗ БУ ША ВАЎ СЯ

Па элект рон най 
чар зе
Но выя тэх нiч ныя ню ан сы з'я вяц ца 
пад час па да чы да ку мен таў у БДУ

Усе змя нен нi на кi ра ва ны на апе ра тыў ную 

па да чу да ку мен таў, ска ра чэн не ча су зна хо-

джан ня абi ту ры ен та ў па мяш кан нях пры ём-

най ка мi сii i па мян шэн не коль кас цi лю дзей, 

якiя там зна хо дзяц ца.

З гэ тай мэ тай па шы ра ны функ цы я нал аса бiс-

та га ка бi не та абi ту ры ен та. У пры ват нас цi, па вя-

лi ча ны пе ра лiк да ку мен таў, якiя мож на бу дзе па-

даць у элект рон ным вы гля дзе. Акра мя за паў нен ня 

ан лайн-ан ке ты, раз дру коў кi за явы i за груз кi фо та, 

абi ту ры ен ты змо гуць раз мяс цiць у ка бi не це ад-

ска на ва ныя атэс тат або дып лом, сер ты фi ка ты 

ЦТ, да ку мен ты, якiя па цвяр джа юць пра ва на iх 

iль го ты пры па ступ лен нi. У прэс-служ бе БДУ звяр-

та юць ува гу, што элект рон ны рэ сурс не за мя няе 

па да чу ары гi на лаў аса бiс та абi ту ры ен там, а толь кi 

да зва ляе звяр тац ца ад ра зу ў пры ём ныя ка мi сii 

сва iх фа куль тэ таў, аб мi на ю чы зо ны па вы да чы i 

за паў нен нi блан каў, i ска ра цiць та кiм чы нам час 

свай го там зна хо джан ня.

Яшчэ ад ной но вай функ цы яй аса бiс та га ка бi-

не та ста нуць элект рон ныя чэр гi для па да чы да ку-

мен таў. Кож на му за рэ гiст ра ва на му абi ту ры ен ту 

бу дзе пра па на ва ны най больш кам форт ны час 

на вед ван ня пры ём най ка мi сii. Зга да ная па слу га 

но сiць не аба вяз ко вы ха рак тар. Пра ва вы ба ру ча-

су за ста ец ца за абi ту ры ен там.

Пры пра вя дзен нi ўнут ра ных ус туп ных вы пра-

ба ван няў бу дуць вы ка на ны ўсе са нi тар на-эпi дэ-

мi я ла гiч ныя ме ры, па мен ша ны коль кас ны склад 

груп. Рас са джван не на пiсь мо вых эк за ме нах ар-

га нi зу юць з улi кам па тра ба ван няў са цы яль на га 

дыс тан цы я ван ня, для чаго па вя лi чваецца i коль-

касць аў ды то рый. Што дня для пры ёму ўступ ных 

эк за ме наў iх бу дзе за дзей нi ча на больш за 30.

Так са ма ся род но ва ўвя дзен няў гэ та га го да — 

пра вя дзен не ўнут ра ных ус туп ных вы пра ба ван-

няў для вы пуск нi коў уста ноў ся рэд няй спе цы-

яль най аду ка цыi, якiя па сту па юць на ска ро ча-

ную фор му на ву чан ня, па адзi ных пра гра мах 

ва ўсiх ВНУ.

У пе ры яд пры ём най кам па нii ў БДУ пач не пра-

ца ваць «га ра чая лi нiя» са шмат ка наль ным тэ ле-

фо нам (8 017 209 50 85), дзе абi ту ры ен ты змо гуць 

атры маць кан суль та цыю па лю бых пы тан нях, якiя 

да ты чац ца па ступ лен ня.

Плюс тры но выя 
ра бо чыя пра фе сіі...

15 чэр ве ня стар тавала пры ём ная кам па нія ва 

ўста но вах пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі.

Пры ём вядуць 127 та кіх уста ноў па больш чым 

260 пра фе сі ях. Акра мя та го, пад рых тоў ку па ра-

бо чых пра фе сі ях ажыц цяў ля юць 44 уста но вы аду-

ка цыі ін шых уз роў няў, якія так са ма рэа лі зу юць 

аду ка цый ныя пра гра мы пра фе сій на-тэх ніч най 

аду ка цыі.

Уся го на ўзро вень пра фе сій на-тэх ніч най аду ка-

цыі пла ну ец ца пры няць 28,4 ты ся чы ча ла век, з іх за 

кошт срод каў бюд жэ ту — 28,2 ты ся чы. На асно ве 

агуль най ба за вай аду ка цыі —18,1 ты ся чы ча ла век, 

на асно ве агуль най ся рэд няй — 8,2 ты ся чы і на 

асно ве спе цы яль най аду ка цыі — 400 ча ла век.

У мэ тах гнут ка га рэ ага ван ня на па трэ бы рэ гі я-

наль ных рын каў пра цы што год удас ка наль ва ец ца 

струк ту ра пад рых тоў кі кад раў. Сё ле та пла ну ец ца 

ад крыць пад рых тоў ку па 133 но вых для асоб ных 

уста ноў праф тэх аду ка цыі пра фе сі ях. З но вых 

пра фе сій, па якіх пад рых тоў ка ў кра і не ра ней не 

вя ла ся, — куш нер-рас крой шчык, апа рат чык вы-

цяж кі і за ліў шчык ме та лу.

У струк ту ры пры ёму бу дуць за ха ва ны тэн дэн-

цыі мі ну лых га доў: спе цы яль нас ці рэ аль на га сек-

та ра эка но мі кі скла дуць амаль 75 пра цэн таў.

На ўзро вень пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі 

пры ма юц ца асо бы, якія ма юць агуль ную ба за вую, 

агуль ную ся рэд нюю або спе цы яль ную аду ка цыю.

Пры ём да ку мен таў для атры ман ня пра фе сій на-

тэх ніч най аду ка цыі на дзён най фор ме ажыц цяў-

ля ец ца з 15 чэр ве ня да 20 жніў ня. Ка лі да кан ца 

тэр мі ну пры ёму да ку мен таў коль касць па да дзе-

ных за яў на асоб ныя пра фе сіі бу дзе мен шая за за-

пла на ва ную коль касць мес цаў, уста но ва аду ка цыі 

па ўзгад нен ні з за сна валь ні кам мо жа па доў жыць 

тэр мін пры ёму да ку мен таў і за лі чэн ня ў склад на-

ву чэн цаў да поў на га ўкам плек та ван ня груп, але 

не паз ней чым да 15 ве рас ня бя гу ча га го да.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

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

зра бі ла ар га ні за цыя «Рух 

«Мэ та 99» як вы нік тан-

ца валь на га чэ лен джа, 

пры мер ка ва на га да Су-

свет на га дня аба ро ны 

на ва коль на га ася род дзя, 

які сё ле та ААН пра па на-

ва ла ад зна чыць дзе ля 

пры ро ды. Кліп «Пла чу на 

плас тык» (https://youtu.

be/1t0ds35AJqc) стаў гэт-

кім эка ла гіч ным ва ры ян-

там на шу ме ла га ві дэа ро-

лі ка «Пла чу на тэх на».

Ге роі ро лі ка тан цу юць на 

ра бо це, до ма і на ват на го-

мель скім за вод зе па пе ра пра-

цоў цы пласт ма са вых ад хо даў. 

Ство ра на ві дэа з ра бот, якія 

да сы ла лі ўсе, ка го хва люе тэ-

ма сар ці роў кі смец ця, у пры-

ват нас ці плас ты ку, рас ка за лі ў 

дзяр жаў най уста но ве «Апе ра-

тар дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў».

Ле тась у Бе ла ру сі са бра лі 

765 ты сяч тон дру гас най сы ра-

ві ны, 97,2 ты ся чы тон з якіх — 

ад кі ды па лі ме раў. Больш за 

па ло ву бе ла ру саў ужо вы-

кі да юць плас тык асоб на, а 

вы ка ры стан не ка му наль на га 

смец ця дзя ку ю чы збо ру ДМР 

пад рас ло амаль да 23 %.

— За да ча чэ лен джа — 

звяр нуць ува гу на тое, што 

нам пад сі лу па зба віц ца ад 

гор плас ты ка ва га смец ця, — 

ка лі кож ны кры ху зме ніць свае 

звыч кі і ад мо віц ца ад ліш ніх 

ад на ра зо вых рэ чаў, а ад хо ды 

ўпа коў кі бу дзе ад праў ляць на 

пе ра пра цоў ку, вы кід ва ю чы іх 

у кан тэй не ры для ДМР, ці зда-

ваць у пунк ты на рых тоў кі дру-

гас най сы ра ві ны, — упэў не на 

На тал ля ГРЫН ЦЭ ВІЧ, ды-

рэк тар ар га ні за цыі «Апе ра-

тар ДМР». — Нам важ на быць 

па чу ты мі. Для гэ та га мы ўжы-

ва ем но выя фор мы дыя ло гу з 

гле да чом.

Час за ду мац ца над тым, 

што мы жы вём толь кі дзя ку-

ю чы пры ро дзе і за ле жым ад 

пры род ных уза е ма су вя зяў, 

за клі ка юць прад стаў ні кі «Апе-

ра та ра ДМР».

— За пер шы квар тал 2020-га 

ў кра і не для пе ра пра цоў кі са-

бра на 23,1 ты ся чы тон ад хо-

даў плас ты ку. У па раў на нні з 

ад па вед ным пе ры я дам мі ну-

ла га го да збор па вя лі чыў ся 

амаль на 4 %, — па дзя лі ла ся 

Ні на КУЛЬ БЕ ДА-КАМ ШЫ-

ЛА ВА, га лоў ны спе цы я ліст 

па ін фар ма цый най ра бо це 

дзяр жаў най уста но вы «Апе-

ра тар дру гас ных ма тэ ры яль-

ных рэ сур саў». — Лі дзі ру юць 

па збо ры ад хо даў плас ты ку ў 

Бе ла ру сі Мінск і ста ліч ная воб-

ласць, якія ле тась ад сар ці ра-

ва лі ад па вед на на 38 % і 31 % 

больш па лі ме раў. Уся го па 

кра і не ўста ноў ле на ўжо больш 

за 30 ты сяч кан тэй не раў для 

збо ру плас ты ка вых ад хо даў.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

Коль касць 
ін фі цы ра ва ных ка ра на ві ру сам 
па сту по ва зні жа ец ца

Упер шы ню з кан ца кра са ві ка ліч ба вы яў ле ных за 

су ткі вы пад каў COVІD-19 мен шая за 700.

На 16 чэр ве ня ў Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на 55 369 ча ла-

век са ста ноў чым тэс там на COVІD-19. З іх па пра ві лі ся і 

вы пі са ны 31 273 па цы ен ты, 318 ча ла век за час рас паў-

сюдж ван ня ін фек цыі па мер ла. За гэ ты пе ры яд пра ве дзе на 

760 549 тэс таў.

Пры рост за су ткі ўпер шы ню з кан ца кра са ві ка мен шы 

за 700 ін фі цы ра ва ных — 689. Да гэ та га з 23 кра са ві ка 

што дзень фік са ва ла ся больш за сем сот, ва сем сот і на ват 

дзе вяць сот но вых ін фі цы ра ва ных. З 11 чэр ве ня коль касць 

но вых вы пад каў за су ткі не пе ра вы ша ла вась мі сот — і вось 

на рэш це апус ці ла ся ні жэй за сем сот.

За апош нія су ткі пра ве дзе ны 10 632 тэс ты, 853 па цы-

ен ты па пра ві лі ся і вы пі са ны, шэсць ча ла век вы ра та ваць 

не ўда ло ся.

Але на КРА ВЕЦ.

Ляс га сы да лет ня га се зо на
ўлад ка ва лі больш за 200 мес цаў ад па чын ку

Ар га ні за цыі Мін ляс га са пра цяг ва юць вы ка нан не 

комп лек су ме ра пры ем стваў па на вя дзен ні па рад ку 

ў ляс ным фон дзе. Так, за сту дзень — май сі ла мі ле-

са гас па дар чых уста ноў бы ло пры бра на ка ля 5 ты сяч 

ку біч ных мет раў смец ця, рас чы шча на 545 кі ла мет-

раў квар таль ных пра сек, доб ра ўпа рад ка ва на звыш 

200 мес цаў ма са ва га ад па чын ку на сель ніц тва да 

лет ня га се зо на, па ве дам ляе прэс-служ ба мі ніс тэр-

ства.

Вы сеч кі пра меж ка ва га ка ры стан ня пра ве дзе ны на пло-

шчы звыш 15,5 ты ся чы гек та раў, у тым лі ку вы сеч кі до гля-

ду ле су — на пло шчы 7,8 ты ся чы гек та раў. Ачыст ка ле су 

ад за хлам ле нас ці пра ве дзе на на пло шчы звыш 12 ты сяч 

гек та раў, до гляд ляс ных куль тур — на пло шчы 1,4 ты ся чы 

гек та раў.

У рам ках вы ка нан ня Комп лек су ме ра пры ем стваў па 

на вя дзен ні па рад ку ў ляс ным фон дзе бы ло рас чы шча на 

так са ма 74 кі ла мет ры ле са гас па дар чых да рог, пра ве дзе ны 

ме ра пры ем ствы па ба раць бе з рас паў сюдж ван нем бар-

шчэў ні ка Са сноў ска га (на агуль най пло шчы звыш 400 

гек та раў).

Су мар ная пло шча зя мель ляс но га фон ду ў Бе ла ру сі 

скла дае звыш 9,6 міль ё на гек та раў. 88 пра цэн таў ля соў 

сён ня зна хо дзіц ца пад кі ра ван нем Мі ніс тэр ства ляс ной 

гас па дар кі. Ас тат нія 12 пра цэн таў раз мер ка ва ны па між 

мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі, Кі раў-

ніц твам спра ва мі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, НАН 

Бе ла ру сі, роз ны мі мі ніс тэр ства мі.

«ПДР у та лер цы»
Кон курс пад та кой наз вай аб' яў ляе ў «Ін стаг ра ме» 

Дзяр жаў та інс пек цыя Ма гі лёў скай воб лас ці.

На пра ця гу ме ся-

ца ў акаў нце @gaі.

mogіlev бу дзе пра во-

дзіц ца ку лі нар ны ма-

ра фон, у рам ках яко-

га ах вот ныя змо гуць 

да слаць фа та гра фіі 

страў на тэ ма ты ку 

бяс пе кі да рож на га 

ру ху. Бу дуць ві тац ца 

ві дэа пра цэ су пры га-

та ван ня.

Як па ве дам ляе 

ад дзя лен не па агі та-

цыі і пра па ган дзе ДАІ УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, 

для ўдзе лу ў кон кур се не аб ход на пры га та ваць стра ву на 

тэ му да рож най бяс пе кі. Гэ та мо жа быць дэ серт, са ла та ці 

лю бая ін шая не скла да ная стра ва. Та кім чы нам ве се ла і ў 

гуль ня вой фор ме мож на паў та рыць Пра ві лы да рож на га 

ру ху ўсёй сям' ёй, а гэ та вель мі важ на ў час ка ні кул.

У ДАІ ча ка юць ва шых ку лі нар ных шэ дэў раў і пры го жых 

фа та гра фій. «Ад зна чай це @gaі.mogіlev на сва іх фо та або 

да сы лай це іх да нас у ды рэкт. Дзя лі це ся тым, што ў вас 

атры ма ла ся, і атрым лі вай це ка рыс ныя па да рун кі ад Дзярж-

аў та інс пек цыі», — пра па ну юць у «Ін стаг ра ме».

Зні шчы лі больш за гек тар 
ма ку

Су пра цоў ні кі нар ка кант ро лю Мя дзель ска га ра ё на 

вы яві лі по ле ма ку без пры кмет куль ты ва цыі. План-

та цыя раз мя шча ла ся па блі зу вёс кі Шы ка ві чы на бе-

ра зе во зе ра Ба то ры на. Ка ля 950 кі ла гра маў за ба ро-

не най рас лі ны бы ло ско ша на і зні шча на.

Яна зай ма ла пло шчу ка ля ад на го гек та ра. Праз га дзі ну 

пас ля зва ро ту мі лі цы я не раў на сель гас прад пры ем ства, за 

якім за ма ца ва на зям ля, дзе рос мак, на мес ца пры еха ла 

спе цы яль ная тэх ні ка для па ко су і зні шчэн ня.

Як па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су-

вя зяў УУС Мінск ага абл вы кан ка ма, су пра цоў ні ка мі мі лі цыі 

што дня пра во дзіц ца ма ні то рынг на прад мет вы яў лен ня 

мес цаў рос ту нар ка тыч ных рас лін і на ступ на га іх зні шчэн-

ня. За па сеў або вы рошч ван не за ба ро не ных да апра цоў-

кі рас лін ці гры боў, якія змя шча юць нар ка тыч ныя срод кі 

або псі ха троп ныя рэ чы вы, пра ва па ру шаль ні ку па гра жае 

штраф у па ме ры да 20 ба за вых ве лі чынь.

З гэ тай пры чы ны мі лі цыя па пя рэдж вае: ка лі вы за ўва-

жы лі на тэ ры то рыі свай го ўчаст ка па се вы ма ку або ка на-

пель, па збаў це ся ад рас лін, бо вы рошч ван не іх без мэ ты 

збы ту ка ра ец ца буй ным штра фам, а за вы рошч ван не з 

мэ тай збы ту пра ду гле джа на кры мі наль ная ад каз насць. 

Ка лі вам вя до ма пра не за кон ныя па се вы нар ка тыч ных 

рас лін, па ве да мі це аб гэ тым на тэ ле фон «102».

Ганд ля ваў рэ спі ра та ра мі
У ста лі цы апе ра тыў ні кі па ба раць бе з эка на міч ны мі 

зла чын ства мі за тры ма лі 30-га до ва га спе ку лян та. 

Муж чы на  спра ба ваў пра даць рэ спі ра та ры, не ма ю чы 

на тое ад па вед на га да зво лу.

Мі лі цы я не ры кан фіс ка ва лі ў мін ча ні на срод кі ін ды ві-

ду аль най ахо вы ў коль кас ці 390 адзі нак на су му звыш 

сямі ты сяч руб лёў. Вы свет лі ла ся, што за тры ма ны куп ляў 

та вар на ад ным з га рад скіх рын каў па ца не 15 руб лёў за 

шту ку, а пра да ваў па 18 руб лёў. Сва іх клі ен таў «біз нес мен» 

шу каў у ін тэр нэ це, па ве дам ляе МУС.

У да чы нен ні да муж чы ны скла дзе ны ад мі ніст ра цый ны 

пра та кол за не за кон ную прад пры маль ніц кую дзей насць, 

якая ажыц цяў ля лася без дзяр жаў най рэ гіст ра цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ПЛА ЧУ 
НА ПЛАС ТЫК»
Тан ца валь ны кліп пра асоб ны збор смец ця
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