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29-ы па лi ку Мiж на род ны фес ты-

валь мас тац тваў «Сла вян скi ба-

зар у Вi цеб ску» прой дзе сё ле та з 

16 да 20 лi пе ня ў но вым фар ма це 

i, па вод ле слоў мi нiст ра куль ту ры 

Юрыя БОН ДА РА, мае ўсе шан цы 

стаць ад ным з са мых маш таб ных 

open air-аў у Еў ро пе.

Спра ва ў тым, што, з улi кам умоў, якiя 

склад ва юц ца ў Бе ла ру сi i ў све це, мас-

тац кi фо рум вый дзе з за кры тых па мяш-

кан няў на ву лi цы i пло шчы, у дво ры кi i 

пар кi Вi цеб ска. Так, на га лоў най ад кры-

тай пля цоў цы фэс ту — у Лет нiм ам фi тэ-

ат ры — ад бу дуц ца сем са мых маш таб-

ных пра грам: кан цэр ты ад крыц ця i за-

крыц ця «Сла вян ска га ба за ру», кон курс 

ма ла дых вы ка наў цаў «Вi цебск-2020» 

(у iм, як пла ну ец ца, вы сту пяць прад-

стаў нi кi 18 кра iн све ту, а дру гi кон курс-

ны дзень упер шы ню су мес цяць з кан-

цэр там за крыц ця фэс ту, каб гле да чы 

маг лi ўба чыць жы выя, не пад роб ныя 

эмо цыi ар тыс таў), кан цэрт «Са юз ная 

дзяр жа ва за пра шае...», скла дзе ны з 

кi на шля ге раў, а так са ма пра гра мы 

«За ла ты хiт», «Шан сон ТБ — усе зор кi» 

i збор ны кан цэрт «Рок на ўсе ча сы».

Што да дзi ця ча га мiж на род на га кон-

кур су «Вi цебск-2020», у якiм за яў ле ны 

юныя вы ка наў цы з 21 кра i ны све ту, то 

ён прой дзе на но вай пля цоў цы — ад кры-

тай сцэ не, якую спе цы яль на ўзво дзяць 

ка ля КЗ «Вi цебск». Ар га нi за та ры пры-

зна юц ца: доў га спра ча лi ся, цi не лепш 

бу дзе ла дзiць кон кур сы ў ан лайн-фар-

ма це, але по тым вы ра шы лi, што бы ло б 

не сум лен на па збаў ляць пе ра мож цаў на-

цы я наль ных ад бо раў маг чы мас цi вы-

сту пiць пе рад пуб лi кай. Тым больш у 

ды рэк цыi фес ты ва лю абя ца юць на сто 

працэнтаў вы кон ваць усе рэ ка мен да ва-

ныя Мi нiс тэр ствам ахо вы зда роўя ме ры 

бяс пе кi для ар тыс таў i гле да чоў. Але як 

быць за меж ным удзель нi кам «Сла вян-

ска га ба за ру», ка лi да ся рэ дзi ны лi пе ня 

iх кра i ны яшчэ не ад кры юць гра нiцы? 

«Мы ўжо ме сяц у рэс пуб лi кан скiм арг ка-

мi тэ це пра цу ем над гэ тым пы тан нем, — 

за пэў нi вае ды рэк тар фес ты ва лю Глеб 

ЛА ПIЦ КI, — у шчыль ным кан так це з 

усi мi дзяр жаў ны мi струк ту ра мi, ад Мiн-

з да роўя i Мiн куль ту ры да МЗС. Двой чы 

на ты дзень ад соч ва ем бя гу чую эпi дсi ту а -

цыю, раз гля да ем маг чы мас цi экс клю зiў-

ных да моў з дзяр жа ва мi — удзель нi ца мi 

фес ты ва лю, i па куль што ня ма на сця ро-

жа нас цi, што нех та з ар тыс таў не змо жа 

пры ехаць».

На жаль, дзе ля но ва га фар ма ту не-

ка то ры мi ме ра пры ем ства мi да вя ло ся 

ах вя ра ваць. Ад ме не ны ўся тэ ат раль-

ная пра гра ма, КВЗ-кан цэрт, а так са-

ма ра ней за яў ле ныя ў за кры тых за лах 

«соль нi кi» ар тыс таў (апош нiх ар га нi-

за та ры за пра сi лi ў збор ныя кан цэр ты). 

Аб ноў ле ная пра гра ма ўжо раз ме шча на 

на афi цый ным сай це fest-sbv.by. Пры 

гэ тым, ад зна чыў Юрый Бон дар, з рэа лi-

за ва ных ра ней амаль 15 ты сяч бi ле таў 

(больш за 1000 на бы лi за меж нi кi) пад-

час «ста дыi не акрэс ле нас цi», цi бу дзе 

на огул «Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску» i 

ў якiм рэ жы ме ён прой дзе, у ка сы бы ло 

зда дзе на не больш за 70. «Гэ та свед-

чыць пра тое, што i жы ха ры Вi цеб ска, i 

за меж нi кi гэ та га свя та ча ка юць, i пад-

вес цi ча кан нi гле да чоў бы ло б ня пра-

вiль на», — пе ра ка на ны мi нiстр.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

А ў хут кiм ча се мы пад клю-

чым да служ бы i та ва рыст вы 

ўлас нi каў — ужо iдзе ра бо-

та ў гэ тым кi рун ку, праў да, 

па куль з-за эпi дэ мi я ла гiч най 

сi ту а цыi да во лi па воль на.

Круг ла су тач на пры ма юць 

за яў кi 18 дыс пет ча раў, якiя 

пра цу юць па змен на, — звы-

чай на во сем ча ла век днём i 

два ноч чу. Ад нак, на прык лад, 

на па ча так ацяп ляль на га се-

зо на пры хо дзiц ца пiк за явак, 

iх коль касць у зме ну знач на 

па вя лiч ва ец ца i да во дзiц ца 

пры цяг ваць да ра бо ты iн шых 

спе цы я лiс таў цэнт ра. Па вя-

лiч ва ец ца ў та кiя мо ман ты i 

час ча кан ня ад ка зу спе цы я-

лiс таў: ка лi сё ле та ў маi жы-

хар у ся рэд нiм ча каў ад ка зу 

17 се кун д, то ў пiк гэ та мо жа 

за няць хвi лi ну, а ў па чат ку 

ацяп ляль на га се зо на — на-

ват i ўсе пяць.

— Амаль у 80 працэнтаў 

зван коў злу чэн не ад бы ва ец-

ца праз 20 се кун даў, ад нак у 

пiк час ча кан ня мо жа вы рас-

цi, — ад зна чае i Мi кi та Аляк-

се е вiч. — Звы чай на коль-

касць за явак па вя лiч ва ец ца 

з 9 га дзiн ра нi цы i да абе ду. 

У су ткi мы мо жам пры маць 

больш за 1000 за явак.

Асноў ная iх част ка пры па-

дае на элект ра- i во да за бес пя-

чэн не, бы та выя па слу гi. Зi мой, 

ка лi ка рот кi со неч ны дзень, 

най больш ак ту аль ныя пы тан-

нi з элект ра за бес пя чэн нем на 

лес вiч ных клет ках, у два рах 

i на ву лi цах. Ле там жа час-

цей за ўсё лю дзi звяр та юц ца 

ў кан такт-цэнтр з праб ле ма мi 

во да за бес пя чэн ня, бо ў гэ ты 

пе ры яд знач на па вя лiч ва ец ца 

спа жы ван не ва ды.

Ка неш не, дыс пет чар скiя 

служ бы за ха ва лi ся i на са мiх 

прад пры ем ствах, бо ў iх ёсць 

шы ро кi спектр аба вяз каў, ад-

нак за яў кi ад жы ха роў пры мае 

ўжо служ ба 115. У сваю чар гу, 

спе цы я лiс ты прад пры ем ства 

ЖКГ, якiя па вiн ны яе вы ка-

наць, мо гуць пры не аб ход нас-

цi па тэ ле фа на ваць ча ла ве ку, 

якi па кi нуў гэ тую за яў ку, на-

прык лад, ка лi iм трэ ба тра пiць 

у ква тэ ру ўлас нi ка. Пра цэс 

вы ка нан ня за явак спе цы я-

лiс та мi кант ра лю юць на роз-

ных уз роў нях — гэ та ро бяць i 

спе цы я лiс ты кан такт-цэнт ра, i 

мяс цо выя ўла ды, якiя пе ры я-

 дыч на атрым лi ва юць усю ста-

тыс ты ку па рэ гi ё нах i на ват 

мо гуць ад соч ваць усе за яў кi 

ан лайн.

— На шы спе цы я лiс ты 

па вiн ны вы кон ваць пэў-

ную коль касць вы ход ных 

зван коў у дзень, i звы чай на 

10 працэнтаў за явак пас ля гэ-

та га ад праў ля ец ца на да пра-

цоў ку. У та кiх вы пад ках, ка лi 

прад пры ем ства за кры ла за-

яў ку, але не вы ка на ла, яна по-

тым атрым лi вае асаб лi вы ста-

тус, i пра гра ма ўжо на огул не 

да зва ляе вы ка наў цу за крыць 

за яў ку — гэ та ро бяць на шы 

дыс пет ча ры толь кi пас ля та-

го, як бу дуць упэў не ны, што 

яна са праў ды вы ка на на, — 

тлу ма чыць Мi кi та Па ноў. — 

Ства рэн не кан такт-цэнт ра, 

служ бы 115 да зво лi ла знач на 

па вы сiць якасць па слуг у воб-

лас цi, прад пры ем ствы ста лi 

лепш пра ца ваць, бо ця пер iх 

мо гуць кант ра ля ваць на роз-

ных уз роў нях. Гэ та ро бiць i 

дыс пет чар, i сам спа жы вец, 

i мяс цо выя ор га ны ўла ды. 

Ка лi па раў ноў ваць пяць ме-

ся цаў мi ну ла га i гэ та га го да, 

то ў 2020-м ка му наль нi кi ста лi 

ў два ра зы ра дзей па ру шаць 

тэр мi ны вы ка нан ня за явак, 

i гэ та вель мi важ на.

Акра мя ка рот ка га ну-

ма ра 115 у Брэсц кай воб-

лас цi, як i па ўсёй Бе ла ру-

сi, пра цуе iн тэр нэт-пар тал 

«Мая рэс пуб лi ка 115.бел». 

Яго iдэя за клю ча ец ца ў 

су па стаў лен нi фа та гра фiй 

да i пас ля вы ка нан ня ра бот. 

Ка лi ча ла век ба чыць ней кую 

праб ле му на га рад ской цi 

жы лой тэ ры то рыi, то мож на 

прос та сфа та гра фа ваць яе 

i ад пра вiць за пыт праз ма-

бiль ную пра гра му цi на сайт 

115.бел. Пас ля вы ка нан ня 

ра бот спе цы я лiс ты ЖКГ па-

вiн ны зра бiць кант роль нае 

фо та i так са ма ад пра вiць 

яго на сайт.

— Ад нак вель мi важ на 

ра зу мець, што спе цы я лiст 

не мо жа за крыць за яў ку, па-

куль не пры ма цуе да яе сваю 

фа та гра фiю, i та му мы про сiм 

жы ха роў па кi даць толь кi тыя 

фо та, да якiх мож на пры ма-

ца ваць фо та ў ад каз, — ад-

зна чае на чаль нiк цэнт ра. — 

Пры гэ тым апе ра тыў насць 

вы ка нан ня за явак на пар та-

ле па куль са сту пае ў хут ка сцi 

ра шэн ню праб лем праз кан-

такт-цэнтр, та му, ка лi лю дзi 

ўба чы лi ад чы не ны люк цi це-

чу ва ды з-пад зям лi, лепш па-

ве да мiць пра гэ та на ка рот кi 

ну мар 115.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.

ЗА ЯЎ КА З АСАБ ЛI ВЫМ СТА ТУ САМ

Iн фек цыя COVID-19 уне се на ў пе-

ра лiк за хвор ван няў, якiя да юць 

пра ва на бяс плат нае за бес пя чэн-

не ле ка мi. У пры ват нас цi, гэ та да-

ты чыц ца па цы ен таў, якiя ма юць 

лёг кiя i ся рэд ня цяж кiя фор мы за-

хвор ван ня, у тым лi ку ня цяж кiя 

пнеў ма нii, i ле чац ца до ма.

Ад па вед ная па ста но ва Са ве та 

Мi нiст раў да поў не на па зi цы яй «Iн-

фек цыя, вы клi ка ная ка ра на вi ру сам 

COVID-19».

Як на га да лi ў Мi нiс тэр стве ахо вы 

зда роўя, ця пер част ка па цы ен таў з 

iн фек цы яй COVID-19 атрым лi вае ля-

чэн не до ма. Най перш гэ та хво рыя 

з лёг кi мi i ся рэд ня цяж кi мi фор ма мi 

за хвор ван ня, у тым лi ку ня цяж кi мi 

пнеў ма нi я мi. Для больш эфек тыў на-

га iх ля чэн ня вы зна ча ны пе ра лiк ан-

ты бак тэ ры яль ных ле ка вых срод каў, 

якiя мо гуць быць пры зна ча ны пад час 

ля чэн ня до ма.

За ку пац ца та кiя прэ па ра ты бу дуць 

за кошт мяс цо вых бюд жэ таў. У спiс 

увай шлi па ра цэ та мол 500 мг, таб лет кi; 

азiт ра мi цын 500 мг i 250 мг, таб лет кi, 

кап су лы; амак сi цы лiн/кла ву а ло на вая 

кiс ла та 875/125 мг, таб лет кi; кла рыт-

ра мi цын 500 мг, таб лет кi; цэ фу рак сiм 

ак сэ цiл 500 мг, таб лет кi; ле ва флак са-

цын 750 мг, таб лет кi.

У мi нiс тэр стве кан ста ту юць, што ў 

кра i не доб ра ся бе за рэ ка мен да ва ла 

та кая фор ма ра бо ты з па цы ен та мi, 

якiя хва рэ юць на iн фек цый ныя хва-

ро бы — на прык лад, ту бер ку лёз, вi рус-

ны ге па тыт, ВIЧ, — як кант ра ля ва нае 

ля чэн не ў ам бу ла тор ных умо вах. Яна 

пра ду гледж вае пры ём прэ па ра таў пад 

кант ро лем ме ды цын ска га ра бот нi ка 

(на прык лад, хво ры мо жа зды маць 

пры ём ле каў на смарт фон i да сы лаць 

ме ды ку).

Пры няц це зга да най па ста но вы да-

зво лiць ар га нi за ваць кант ра ля ва нае 

ля чэн не па цы ен таў з ка ра на вi рус най 

iн фек цы яй до ма. Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя да ру чы ла кi раў нi кам уста ноў 

ахо вы зда роўя пры няць ме ры па ар га-

нi за цыi та ко га ля чэн ня.

Па звест ках на 17 чэр ве ня, у Бе ла-

ру сi за рэ гiст ра ва на 56 032 ча ла ве кi са 

ста ноў чым тэс там на COVID-19. Па-

пра вi лi ся i вы пi са ны 32 735 па цы ен -

таў, 324 ча ла ве кi па мер ла. Уся го пра-

ве дзе на 778 935 тэс таў. За апош нiя 

су ткi пры рост склаў 663 iн фi цы ра ва-

ныя, 1462 па цы ен ты вы пi са ны, шэсць 

ча ла век па мер ла. Пра ве дзе на 18 386 

тэс таў.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху

ПА ЦЫ ЕН ТЫ З COVID-19 БУ ДУЦЬ 
АТРЫМ ЛI ВАЦЬ БЯС ПЛАТ НЫЯ ЛЕ КI

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні

ВА ЕН НЫ АР СЕ НАЛ 
У ЛЕ СА ПА СА ДЦЫ

У дзя жур ную часць Мас коў ска га РА УС Брэс та па-

сту пi ла па ве дам лен не ад жы ха ра го ра да аб зной-

дзе ным бо еп ры па се. Пад час пра гул кi ў ле са па са д-

цы па ву лi цы Газ дзец ка га муж чы на ўба чыў ме та-

лiч ны аб' ект, якi на гад ваў ва ен ны сна рад.

На мес ца зда рэн ня не ад клад на вы еха лi су пра цоў нi кi ра-

ён на га ад дзе ла i са пёр на-пi ра тэх нiч ная гру па в/ч 5526. Па-

вод ле ацэн кi спе цы я лiс таў, зной дзе ны прад мет з'яў ля ец ца 

мi на мёт най мi най.

Для бяс пе кi тэ-

ры то рыю апе ра-

тыў на пе ра кры лi. 

Як па ве дам ляе 

УУС Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма, 

пад час аб сле-

да ван ня мяс цо-

вас цi на прад мет 

на яў нас цi iн шых 

вы бу хо вых пры-

лад вай скоў цы 

вы явi  л i  яшчэ 

30 мi на мёт ных 

мiн ка лiб рам 120 

мi лi мет раў.

Усе бо еп ры па-

сы ча соў Вя лi кай 

Ай чын най вай ны. Ар се нал па спя хо ва знi шча ны.

УУС на гад вае: ка лi вы вы явi лi бо еп ры па сы, якiя за ха ва-

лi ся з ва ен на га ча су, не ад клад на па ве дам ляй це ў мi лi цыю 

i нi ў якiм ра зе не ча пай це iх. Па мя тай це, што са ма стой ныя 

дзе ян нi мо гуць спра ва ка ваць вы бух i пры вес цi да фа таль-

ных на ступ стваў.

ХА ЦЕЎ СПА ЛIЦЬ АЎ ТО КА ЛЕ ГI
ЗА ТОЕ, ШТО НЕ ДА ПЛА ЦIЎ

Су пра цоў нi ка мi ад дзе ла кры мi наль на га вы шу ку 

Каст рыч нiц ка га РУ УС Мiн ска за тры ма ны 38-га до-

вы га ра джа нiн, якi па шко дзiў аў та ма бiль.

Да су пра цоў нi каў мi лi цыi звяр нуў ся муж чы на, рас тлу ма-

чыў шы, што ця гам но чы яго транс парт ны сро дак пад па лi лi. 

Як па ве да мiў сам па цяр пе лы, пад па да зрэн не тра пiў яго 

ка ле га па ра бо це.

Апе ра тыў нi кi ў хо дзе пра вя дзен ня раз бо ру ўста на вi лi, 

што да пад па лу ма шы ны да тыч ны 38-га до вы мiн ча нiн.

Па вод ле апе ра тыў най iн фар ма цыi ГУ УС Мiн гар вы кан-

ка ма, па да зра ва ны доў гi час пра ца ваў у пад на ча лен нi 

па цяр пе ла га. Па мiж муж чы на мi час та ўзнi ка лi кан флiк ты 

з на го ды ня вы пла ча ных гро шай за вы ка на ную ра бо ту. 

Пры су стрэ чы пад час чар го ва га ўзнiк ла га кан флiк ту па да-

зра ва ны за пры кме цiў аў то, на якiм пры ехаў бы лы ка ле га. 

У той жа ве чар ён на кi ра ваў ся па мес цы жы хар ства па цяр-

пе ла га, якое яму бы ло вя до ма ра ней, i ка ля до ма знай шоў 

не аб ход ную ма шы ну. З мэ тай пад па лiць транс парт ны 

сро дак мiн ча нiн аб лiў яго вад ка сцю для рас паль ван ня 

вог нi шчаў, якую за га дзя на быў у кра ме, i чырк нуў за пал-

кай. Але па коль кi аў та ма бiль не за га рэў ся, па да зра ва ны 

па чаў пад паль ваць асоб ныя яго эле мен ты.

У вы нi ку ў ма шы ны бы лi па шко джа ныя ко лы, ка пот i 

дах. Агуль ная су ма на не се най шко ды скла ла ка ля 3000 

руб лёў.

Вя до ма, што мiн ча нiн ра ней да кры мi наль най ад каз-

нас цi не пры цяг ваў ся.

ПАД ЛЕ ТАК ЗРА БIЎ ГЭ ТА 
ДЗЕ ЛЯ ХАЙ ПУ

На хлоп ца скла лi пра та кол за дроб нае ху лi ган ства, 

па ве да мi ла ад дзя лен не iн фар ма цыi i гра мад скiх 

су вя зяў УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма.

У ад ной з сац се так з'я вiў ся вi дэа ро лiк: хло пец у пад па-

ле ным на са бе адзен нем кi да ец ца ў ва да ём. Ака за ла ся, 

усё бы ло зня та ў Го ме лi. Мяс цо вая мi лi цыя ўста на вi ла 

асо бу ма ла до га ча ла ве ка, якi рас ка заў, што та кiм чы нам 

ха цеў пра сла вiц ца.

На пя рэ дад нi «фа ер шоу» 17-га до вы лi цэ iст пры ду маў, 

як стаць па пу ляр ным. Для гэ та га ку пiў бен зiн, узяў до ма 

ста рыя рэ чы i ад пра вiў ся на га рад скi пляж. Там юнак пе-

ра адзеў ся, аб лiў ся бен зi нам i пад па лiў ся бе. Ад нак спро ба 

ака за ла ся ня ўда лая — агонь згас да та го, як хло пец да-

бег да ва ды. Цал кам ажыц ця вiць за ду ма нае яму ўда ло ся 

толь кi з пя та га ра зу. Усе дзе ян нi не паў на лет ня га зняў на 

ма бiль ны тэ ле фон яго та ва рыш.

У да чы нен нi да ге роя вi дэа су пра цоў нi ка мi IСН Цэнт-

раль на га РА УС Го ме ля скла дзе ны ад мi нiст ра цый ны пра-

та кол за дроб нае ху лi ган ства. Да ку мент раз гле дзяць на 

па ся джэн нi ка мi сii па спра вах не паў на лет нiх.

Ра ней ма ла ды ча ла век пры цяг ваў ся да ад мi нiст ра цый-

най ад каз нас цi за ўжы ван не спiрт ных на по яў у гра мад скiм 

мес цы, з iм пра во дзi ла ся iн ды вi ду аль на-пра фi лак тыч ная 

ра бо та. Хло пец са шмат дзет най сям'i. У лi цэi ву чыц ца 

зда валь ня ю ча.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Культ асве таКульт асве та

«Мы не мо жам пад вес цi гле да чоў»
«Сла вян скi ба зар — 2020» ска ра ча ец ца, але не ад мя ня ец ца

Фо та з сай та УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма.
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