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Здарэнні

Эка ла гіч ны дэ сант след чых
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Сё ле та след чыя вы ра шы лі 

ака заць да па мо гу Го мель ска му 

во пыт на му ляс га су ў на вя-

дзен ні па рад ку ў ляс ным фон-

дзе. У вы хад ны дзень кі раў ні кі 

струк тур ных пад раз дзя лен няў 

УСК і РАСК воб лас ці на ча ле з 

на чаль ні кам упраў лен ня Сяр-

ге ем Удо ві ка вым вый шлі на 

ра бо ту — у лес. Да рэ чы, стаць 

эка ла гіч ны мі дэ сант ні ка мі вы-

зва лі ся 50 след чых. Су пра цоў-

ні кі аб ра лі «квад рат» для ра бо-

ты — пры да рож ную ле са па ла-

су пра цяг лас цю больш як пяць 

кі ла мет раў. Ад за хлам ле нас ці 

па збаў ля лі част ку ляс но га ма-

сі ву па блі зу па сёл ка Пі я нер і 

аг ра га рад ка Пры бар, што ў Го-

мель скім ра ё не.

— За хо дзіш углыб ле су лі-

та раль на на 10—15 мет раў і 

на зі ра еш па ха ван ні бы та во га 

смец ця. Ці ка ва, што ху чэй за 

ўсё па кі да юць гэ та не кі роў-

цы, што пра яз джа юць мі ма, а 

хтось ці мэ та на кі ра ва на вы во-

зіць смец це ў лес, хут чэй за 

ўсё, гэ та ро бяць жы ха ры най-

блі жэй шых на се ле ных пунк таў. 

Ха чу ска заць толь кі ад но: лю-

дзі, спы ні це ся! — дзе ліц ца ўра-

жан ня мі на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ-

та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Го-

мель скай воб лас ці Ар кадзь 

ТРАЦ ЦЯ КОЎ.

Шклян кі, ану чы, рэшт кі 

плас ты ку, ха ла дзіль ні кі, дзі ця-

чыя ха дун кі... Гэ та толь кі част-

ка «скар бу», што ха ва ла ся за 

знеш не чыс тым ус край кам 

ле су, ка лі гля дзець на яе з бо ку 

да ро гі. Больш за дзе сяць ча-

ла век спат рэ бі ла ся, на прык-

лад, каб па гру зіць на пры чэп 

са смец цем вя ліз ную шы ну ад 

трак та ра, што бы ла сха ва на ў 

глы бі ні ле су. Са мі лес ні кі пад-

крэс лі ва юць, на коль кі не ацэн-

ная да па мо га доб ра ах вот ні каў 

у ачыст цы ле су:

— Шчы ры дзя куй за та-

кую да па мо гу, хо чац ца па жа-

даць толь кі, каб больш роз ных 

струк тур і пад раз дзя лен няў 

вы хо дзі ла да лес ні коў з та кі мі 

пра па но ва мі, — ад зна чае га-

лоў ны ляс ні чы Го мель ска га 

во пыт на га ляс га са Ула дзі мір 

КРАЧ КО. Ён звяр тае ўва гу, што 

ўво сень асаб лі ва ак ту аль ным 

ста но віц ца пы тан не за смеч ван-

ня ле су. Ба га ты грыб ны се зон 

ва біць мност ва лю дзей — і не 

ўсе па вод зяць ся бе з па ва гай 

да пры ро ды.

Свед кай ра бо ты эка ла гіч-

на га дэ сан ту след чых, да рэ чы, 

ста ла жы хар ка Го ме ля, заў зя ты 

грыб нік гэ тай мяс цо вас ці:

— Люб лю, каб быў па ра дак 

ва ўсім, як у кра і не, так і ў ле-

се, — з за да валь нен нем вы каз-

ва ец ца аб іні цы я ты ве след чых 

Але на Дзі міт ра ва.

За ра бо тай ад на го з удзель-

ні каў ляс но га су бот ні ка з па-

ва гай на зі ра юць ас тат нія. На 

да па мо гу баць ку — на чаль ні ку 

ўпраў лен ня СК Сяр гею Удо ві ка-

ву — вы зваў ся сын Мі ша. Хлоп-

чык сур' ёз на ад зна чае, што сам 

ні ко лі не сме ціць, і звяр та ец ца 

да дзя цей і да рос лых так са ма 

бе раг чы на ва коль нае ася род-

дзе:

— Я ду маў, смец ця ў ле се 

бу дзе менш, ка лі ка заць шчы-

ра. Я не па шка да ваў, што па-

ехаў да па ма гаць, я ста міў ся, 

але ста ра юся, — са сціп лай 

дзі ця чай усмеш кай пры зна ец-

ца Мі ха іл.

Між тым усе ўдзель ні кі эка-

ла гіч най ак цыі ўра жа ны коль-

кас цю смец ця на абра ным 

пя ці кі ла мет ро вым квад ра це, 

якое вы нес лі з ле су. Трак та рам 

вы вез лі не менш за во сем тон 

ад хо даў.

— След чыя воб лас ці з за-

да валь нен нем пры ма юць уд-

зел у эка ла гіч ных ак цы ях. Мы 

ра ды, што са мі пра яві лі та кую 

іні цыя  ты ву, пра па на ва лі сваю 

да па мо гу ў пры бор цы ляс но-

га ма сі ву. Га лоў нае, без умоў-

на, — гэ та зра біць наш лес 

больш чыс тым, кла па ціц ца 

аб на ва коль ным ася род дзі, а 

яшчэ па доб ныя ак цыі — вы дат-

ная маг чы масць для на шых су-

пра цоў ні каў з'яд наць ка лек тыў, 

ра зам па пра ца ваць на агуль-

ную ка рысць, су стрэц ца па-за 

ра бо чы мі ад но сі на мі, — пад-

крэс ліў на чаль нік упраў лен ня 

След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь па Го мель скай воб-

лас ці Сяр гей УДО ВІ КАЎ.

Які пра цоў ны дэ сант го мель-

скія след чыя ар га ні зу юць ў на-

ступ ным го дзе, па куль сак рэт, 

з усмеш кай за ўва жа юць яны. 

Вя до ма, гэ та зноў бу дзе іні цыя -

ты ва на ка рысць лю дзям, пры-

ро дзе і род на му краю.

Вар та ад зна чыць, што пад-

час «Эка ла гіч на га дэ сан ту — 

2020» след чыя не спы ні лі ся 

толь кі на пры бор цы ў ле се. Яны 

вы ка за лі жа дан не больш глы-

бо ка па зна ё міц ца з су час ны мі 

тэн дэн цы я мі пе ра пра цоў кі ад хо-

даў вы твор час ці і спа жы ван ня, 

а так са ма энер га збе ра галь ны мі 

тэх на ло гі я мі. След чыя на ве да лі 

экс пе ры мен таль ны сар та валь-

ны бія ме ха ніч ны за вод бы та-

вых дру гас ных рэ сур саў і ўчас-

так па пе ра пра цоў цы пласт мас 

го мель ска га прад пры ем ства 

«Спец ка мунт ранс».

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Та кім чы нам стаў ка рэ фі нан са ван-

ня за хоў ва ец ца на ўзроў ні 7,75 % 

га да вых, а стаў кі па апе ра цы ях рэ-

гу ля ван ня лік від нас ці На цы я наль-

на га бан ка за хоў ва юц ца на бя гу-

чым уз роў ні, па ве да мі лі ў прэс-

служ бе фі нан са ва га рэ гу ля та ра.

Ме на ві та та кое ра шэн не пры ня та 

праў лен нем На цы я наль на га бан ка краі -

ны па вы ні ках да дат ко ва га па ся джэн-

ня па гра шо ва-крэ дыт най па лі ты цы ад 

14 каст рыч ні ка гэ та га го да. У тлу ма чаль-

ным па ве дам лен ні Нац бан ка га во рыц ца, 

што ў апош нія ме ся цы ін фля цыя па ско-

ры ла ся і скла ла ся вы шэй шай, чым ча ка-

ла ся. У мі ну лым ве рас ні га да вы пры рост 

спа жы вец кіх цэн склаў 6,1 %. У най боль-

шай сту пе ні та кая ды на мі ка ін фля цыі 

аб умоў ле ная рос там цэн на ім парт уе мыя 

та ва ры ў су вя зі з аслаб лен нем бе ла рус-

ка га руб ля ў жніў ні на фо не па вы ша на га 

по пы ту на за меж ную ва лю ту.

Па вод ле ацэн кі, пры рост спа жы вец-

кіх цэн па вы ні ках 2020 го да скла дзе 

ка ля шас ці пра цэн таў. Пры гэ тым уз-

дзе ян не аслаб лен ня бе ла рус ка га руб ля 

бу дзе аб умоў лі ваць па вы ша ны ін фля-

цый ны фон у ка рот ка тэр мі но вым пе-

рыя  дзе, лі чаць фі нан са выя ана лі ты кі.

Ра зам з тым у ся рэд не тэр мі но вай 

перс пек ты ве праг на зу ец ца пе ра ва га 

пра цяг лых дэзын фля цый ных фак та раў, 

што бу дзе спры яць вяр тан ню ін фля цыі 

да мэ та вай тра ек то рыі ка ля 5 %, лі чаць 

у Нац бан ку.

Сяр гей КУР КАЧ.

ВЫ МА НІ ЛІ Ў ПЕН СІ Я НЕР КІ 
1700 РУБ ЛЁЎ

Не ча ка ны зва нок па сту піў на ма біль ны тэ-

ле фон 66-га до вай жы хар кі По лац ка. Вет лі вы 

го лас па ве да міў пен сі я нер цы пры ем ную на ві-

ну з Маск вы. Ні бы та ў ста лі цы Ра сіі ня даў на 

ад быў ся суд над вы твор ца мі БА Даў, і за раз 

усім тым, хто не ка лі куп ляў іх, на ле жыць са-

лід ная кам пен са цыя. Жан чы на на ват як след 

не па мя та ла, ка рыс та ла ся яна па слу га мі гэ тай 

фір мы ці не, але атры ма ная ін фар ма цыя яе 

за ці ка ві ла.

Як па ве дам ляе УУС Ві цеб ска га абл вы кан-

ка ма, па га ва рыў шы з па ла чан кай яшчэ кры ху, 

ашу кан цы ска за лі, што пе ра тэ ле фа ну юць і рас-

ка жуць, як мож на атры маць гро шы. Са праў ды, 

не ўза ба ве па сту піў яшчэ адзін зва нок. Не менш 

вет лі вы го лас прад ста віў ся су пра цоў ні кам ней-

ка га фі нан са ва га дэ парт амен та і па ве да міў, 

што для атры ман ня на леж на га трэ ба за пла ціць 

«не вя лі кую су му» ў па ме ры 600 до ла раў. Для 

гэ та га праз між на род ную сіс тэ му пла ця жоў трэ-

ба афор міць пе ра вод у вы гля дзе па да рун ка.

Вы ка наў шы ўсе ўмо вы, жан чы на ста ла ча-

каць гро шай. За мест гэ та га ёй зноў па тэ ле-

фа на ва лі і па пра сі лі за пла ціць за стра хоў ку. 

Тут пен сі я нер ка за су мня ва ла ся, у ін тэр нэ це 

знай шла сайт су да і пе ра ка на ла ся, што ні ча-

ла ве ка з на зва ным ёй проз ві шчам, ні па доб-

на га пра цэ су ні ко лі не бы ло. Пас ля гэ та га яна 

звяр ну ла ся па да па мо гу ў мі лі цыю. Рас па ча та 

кры мі наль ная спра ва.

АФОР МІ ЛА 
НА СЯБ РОЎ КУ 

РАС ТЭР МІ НОЎ КУ
Су пра цоў ні ка мі кры мі наль на га вы шу ку 

Фрун зен ска га РУ УС Мін ска за тры ма лі 

дзяў чы ну, якая на бы ла тэх ні ку ў рас тэр-

мі ноў ку ашу кан скім спо са бам.

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу па сту пі ла 

за ява ад жы хар кі Ма ла дзеч на, якая па ве да мі-

ла пра тое, што ёй прый шло паш то вае па ве-

дам лен не аб не аб ход нас ці па га шэн ня за па зы-

ча нас ці па рас тэр мі ноў цы за тэх ні ку.

У хо дзе раз гля ду апе ра тыў ні ка мі ўста ноў ле-

на, што за яў ні ца ты дзень гас ця ва ла ў Мін ску 

ў сва ёй 28-га до вай сяб роў кі. У гэ ты пе ры яд 

ча су мін чан ка, ска рыс таў шы ся чу жым паш-

пар там і вон ка вым па да бен ствам, та ем на ад 

гос ці двой чы афор мі ла на яе рас тэр мі ноў ку ў 

ад ной з кра маў ста лі цы. Уся го дзяў чы на на бы-

ла два тэ ле ві за ры і два ма біль ныя тэ ле фо ны 

на агуль ную су му 12000 руб лёў, па ве дам ляе 

ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Гэ тую тэх ні ку мін чан ка пе ра пра да ла праз 

ін тэр нэт. Атры ма ныя гро шы вы дат ка ва ла на 

апла ту арэн ды жыл ля і ўлас ныя па трэ бы. Вя-

до ма, што ра ней дзяў чы на не пры цяг ва ла ся 

да кры мі наль най ад каз нас ці.

ШУ КА ЛI Ў ЛЕ СЕ 13 ГА ДЗIН
За су ткi ра та валь нi кi атры ма лi дзе вяць 

па ве дам лен няў пра знiк лых гра ма дзян 

у ляс ных ма сi вах на тэ ры то рыi вась мi 

ра ё наў Брэсц кай, Вi цеб скай, Го мель скай 

i Мiн скай аб лас цей.

Так, больш за 13 га дзiн пра цяг ва лi ся по шу кi 

пен сi я не ра, якi 11 каст рыч нi ка ка ля 15.00 на 

элект рыч цы са ста лi цы пры ехаў у Дзяр жын скi 

ра ён у лес у гры бы i за блу каў, ад нак за ста-

ваў ся на су вя зi па ма бiль ным тэ ле фо не да 

та го ча су, па куль не сеў за рад аку му ля тар най 

ба та рэi. МНС па ве дам ляе пад ра бяз нас цi по-

шу каў муж чы ны.

Па пры быц цi да мес ца вы клi ку ра та валь-

нi каў быў ар га нi за ва ны апе ра тыў ны штаб. 

Дзве гру пы аб сле да ва лi ляс ны ма сiў, ад на 

ма бiль ная гру па пра ца ва ла на ад гу кан не на 

кры кi. Так са ма бы лi за дзей нi ча ныя квад ра-

цык лы для аб сле да ван ня лi ней ных ары ен цi раў 

i квад ра коп тар для аб лё ту ад кры тых участ каў 

мяс цо вас цi.

Уся го ў по шу ка ва-вы ра та валь най апе ра цыi 

бы лi за дзей нi ча ны дзе сяць адзi нак тэх нi кi, 29 ча-

ла век: ра та валь нi кi, мi лi цыя i ляс нiк. 12 каст-

рыч нi ка ў 16.40 пры клад на за два кi ла мет ры ад 

пунк ту ўва хо ду ў лес муж чы на быў зной дзе ны.

Пен сi я не ра су стрэ лi на ўскра i не ле су на 

ўзлес ку па блi зу ба ло та. Стан муж чы ны быў 

зда валь ня ю чым i ў ме ды цын скай да па мозе ён 

не ад чу ваў па трэ бы. Пас ля гэ та га яго ад вез лi 

да до му ў Мiнск.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Нац банк вы ра шыў 
не змя няць стаў кі

ЗМЕ НЕ НЫ ПА РА ДАК 
ВЫ ПЛА ТЫ СТЫ ПЕН ДЫЙ 

СТУ ДЭН ТАМ
«У су мес най па ста но ве Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

і Мі ніс тэр ства фі нан саў ад 22 ве рас ня 2011 г. 

№ 261/96 уне се ны змя нен ні, якія пра ду гледж ва-

юць спы нен не вы пла ты сты пен дый на ву чэн цам, 

якія да пус ці лі больш як 10 га дзін про пус каў на-

ву чаль ных за ня ткаў без уваж лі вых пры чын на 

пра ця гу ме ся ца, які па пя рэд ні чае ме ся цу вы пла-

ты сты пен дыі. У на ступ ным пры не пе ра вы шэн-

ні ўка за най коль кас ці про пус каў за ня ткаў без 

уваж лі вай пры чы ны вы пла та сты пен дый ажыц-

цяў ля ец ца ў звы чай ным па рад ку», — рас ка за лі 

ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

Гэ та змя нен не на кі ра ва на на да дат ко вую 

ма ты ва цыю сту дэн таў ва ўмо вах ін тэн сі фі ка цыі 

на ву чаль на га пра цэ су. «Так як про пус кі ву чэб-

ных за ня ткаў па асоб ных ву чэб ных дыс цып лі нах 

(прад ме тах) пры вод зяць да ня поў на га за сва ен ня 

іх змес ту, а так са ма змес ту тэ ма тыч на звя за ных 

на ву чаль ных дыс цып лін (прад ме таў), якія вы ву-

ча юц ца паз ней», — да да лі ў ве дам стве.

Бел ТА.

Ней ма вер на, за воб лач на да ра гой у 

ста ліч ных кра мах ака за ла ся чор ная 

ік ра, кан сер вы з кра ба і мар му ро-

вае мя са. Рэй тынг са мых вы со кіх 

цэн ні каў пра дук таў хар ча ван ня ў 

ры тэй ле склаў бяс плат ны сэр віс 

Іnfoprіce.by, які па раў ноў вае цэ ны 

амаль на ўсе та ва ры ў роз ных ганд-

лё вых сет ках.

Дык вось, са май «за ла той» для па куп-

ні коў ста ла чор ная ік ра асят ро вых. Ца на 

на яе ў за леж нас ці ад сет кі вар' і ру ец ца ад 

193 да 285 руб лёў за 100 гра маў. Толь кі 

за ду май це ся, кі ла грам рыб най пра дук цыі 

ацэнь ва ец ца амаль у тры (!) ты ся чы руб-

лёў. Да ра гі мі па да лі ся і кан сер вы з мя са 

кра ба. У Мін ску за бля шан ку з кам чац кім 

да лі ка тэ сам у тра ці ну кі ло про сяць пад 

145 руб лёў.

У топ-ліст увай шлі і за ма ро жа ныя мо-

рап ра дук ты. Так, ка ра леў скія крэ вет кі 

ў пан цы ры каш ту юць ад 30 да 66 руб-

лёў, а за ма ро жа ныя мар скія гра бень чы-

кі — 53 руб лі. До ра га абы хо дзіц ца бе ла-

ру сам і мар му ро вая яла ві чы на — амаль 

35 руб лёў за стэйк «Ры бай». Амаль кі ла-

гра мо вая вы раз ка Гро дзен ска га ха мо на 

па-іс пан ску — 41 ру бель. Ураж вае ца на 

і на бель гій скі ша ка лад, у тым лі ку і на 

на бор цу ке рак за 50 і 55 руб лёў за кі ло 

ад па вед на.

У рэй тынг так са ма ўвай шлі стэй кі з чыр-

во най ры бы (ад 17 да 33 руб лёў за пар-

цы ён ны ка ва лак), лус тач кі па рме за ну (ад 

4 да 10 руб лёў за на бор у 120 гра маў) і 

фі ле ін дыч кі (ад 13 да 18 руб лёў за кі ло). 

Су стра ка юц ца ў ста ліч ным ры тэй ле пра-

дук ты і да ра жэй шыя, але прад стаў ле ны 

яны вель мі вы ба рач на.

«Прэ мі яль ныя пра дук ты мож на знай-

сці ва ўсіх ры тэй ле раў. Трэ ба мер ка ваць, 

по пыт на іх за ста ец ца ста біль ны, хоць 

і кроп ка вы. Што ці ка ва, роз ні ца ў ца не 

на да ра гія пра дук ты па між сет ка мі асаб-

лі ва вы со кая. На прык лад, ка лі ня ўда ла 

вы браць ма га зін, то мож на пе ра пла ціць 

за бля шан ку чор най ік ры больш за 100 

руб лёў. А ка лі браць ал ка голь, які мы свя-

до ма не ўклю чы лі ў рэй тынг, то на ўда лай 

за куп цы да пыш на га за стол ля мож на збе-

раг чы ся рэд нюю зар пла ту. Цэ ны знач на 

ад роз ні ва юц ца», — ад зна чае кі раў нік сэр-

ві су Ра ман Анд ру хаў.

Па куль сэр віс збі рае цэ ны толь кі ў гі-

пер мар ке тах Мін ска, але да ныя ак ту аль-

ныя і для рэ гі ё наў, а ў но вым раз дзе ле 

ін тэр нэт-ма га зі наў цэ ны збі ра юць па ўсёй 

Бе ла ру сі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Цэ ны
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