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Гіс то рыя са смет ні кам на гад-

вае да куч ную каз ку пра бе ла га 

быч ка. Гар дзе еў за чыс ці ню тэ-

ры то рыі зма га ец ца з пе ра мен ным 

пос пе хам вось ужо тры га ды, калі 

за ўва жыў, што лі цэй пас ля кап-

ра мон ту па чаў ха ваць бу даў ні чыя 

ад хо ды не па да лёк ад сва іх бу дын-

каў. Тэ ле фа на ваў, ха дзіў на пры-

ёмы, звяр таў ся ў га зе ты. Па ра дак 

на вя лі, але по тым усё паў та ры ла-

ся. Ле тась Ві таль Гар дзе еў звяр-

нуў ся на пра мую лі нію ў Ма гі лёў скі 

абл вы кан кам. Факт па цвер дзіў ся, 

мяр ку ю чы па ад ка зах з роз ных 

ін стан цый, ме ры бы лі пры ня тыя. 

А за раз, атрым лі ва ец ца, усё зноў 

вяр та ец ца на кру гі свае.

— На гэ тым по лі за ка па лі ўжо 

дзе сяць тон смец ця, не ме ней, там 

і по лі эты лен, і бі тая цэг ла, і на ват 

зла ма ныя акон ныя ра мы, — па-

каз вае ак ты віст на па рэ за ную 

пра тэк та ра мі трак та ра зям лю і на 

тыя га лін кі і рва ную плён ку, якія 

тыр чаць з-пад яе.

— У лі цэі ка жуць, што тэ ры то-

рыю ім хут ка ад да дуць пад па лі -

гон, — за ўва жае Ві таль Гар дзе еў. — 

Але гэ та не апраў дан не без гас па-

дар час ці. Мне зда ец ца, што ка лі 

ўста но ве да зво ляць зра біць тут 

па лі гон, яны яшчэ больш ак тыў-

на пач нуць ха ваць тут сваё смец-

це. Мне спра бу юць да ка заць, што 

гэ та кам пост авая яма, але ж які 

гэ та кам пост? Вы ж са мі ба чы це, 

што гэ та жы вое смец це. Ім тут ужо 

атру ці лі ўсё на во кал.

Су раз моў нік рас каз вае, што 

на ват пра вёў не вя ліч кае да сле да-

ван не на конт та го, каб да ве дац ца, 

як доў га пра цяг ва ец ца гэ та шкод-

ніц тва. Ка жа, што адзін з су пра-

цоў ні каў лі цэя на ват па дзі віў ся яго 

не кам пе тэнт нас ці. Маў ляў, мы тут 

30 га доў смец це за коп ва лі, а ты 

толь кі пра чнуў ся.

З дру го га бо ку ад «па лі го на» 

жы лы двух па вяр хо вік, аб лас ная 

вет ла ба ра то рыя, ня даў на пра пі-

са ла ся шы на ман таж ная стан цыя. 

Вя до ма, што чый сьці прык лад 

без гас па дар час ці па ра джае яшчэ 

боль шую без гас па дар часць. Ні ко-

га не хо чац ца аб ві на вач ваць, але ж 

ту тэй шая тэ ры то рыя са праў ды не-

пры гляд ная. Шмат хмыз ня ку, ку чы 

апа лай ліс то ты, а ка ля ага ро джы 

шы на ман та жу яшчэ і бу даў ні чае 

смец це. Маг чы ма, прад пры ем ства 

яшчэ не па спе ла пры брац ца, але 

стар шы ня ву ліч ко ма за ўва жае, 

што смец це не ўчо ра з'я ві ла ся.

Ка ля жы ло га до ма зна ё мім ся 

з жы ха ра мі — Га лі най і Аляк санд-

рам. Яны жы вуць тут тры га ды. 

Аляк сандр звяр тае ўва гу на тое, 

што вель мі час та ба чы лі, як па по лі 

ка ля лі цэя раз' яз джае трак тар і ўсё 

неш та трам буе. Што ме на ві та, не 

ве дае. Пры зна ец ца, што яму гэ та 

зу сім не ці ка ва.

Су пра цоў ні кі вет ла ба ра то рыі 

на наш не ча ка ны ві зіт рэ агу юць 

на сця ро жа на. «Сваю ліс то ту мы 

скла дзі ру ем па куль на сва ёй тэ-

ры то рыі ў мя хах. Ка лі жа да е це, 

мо жа це па гля дзець», — за пра шае 

кі раў нік.

На лі цэй тут на га вор ваць не 

хо чуць. Маў ляў, нам да іх ні я кай 

спра вы ня ма, у нас сва іх ха пае.

— Та му і без гас па дар часць на-

во кал, што ні ко му спра вы ня ма, — 

абу ра ец ца Ва сіль Гар дзе еў. — Ад 

ага ро джы тры мет ры ад ме ра лі, і 

ўсё — ас тат няе не маё, чу жая тэ-

ры то рыя.

У па пцы Гар дзе е ва шмат афі-

цый ных ад ка заў на яго зва ро ты, 

але ж га лоў нае не ў тым, каб ад-

ка заць, трэ ба праб ле му вы ра шыць 

раз і на заў сё ды. Пас ля та го як 

аб зва ні ла не каль кі ка му наль ных 

служ баў, у тым лі ку Ма гі лёў скую 

га рад скую ін спек цыю пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя, яшчэ больш ста ла па-

ва жаць Ві та ля Гар дзе е ва за яго 

прын цы по вую па зі цыю. Бо су тык-

ну ла ся з тым, што на ват ба наль-

нае пы тан не з уты лі за цы яй той 

жа асен няй ліс то ты вы клі ка ла ў 

мно гіх цяж кас ці. Ад каз ныя асо бы 

з поў най сур' ёз нас цю раз ва жа лі 

пра тое, што гэ та аса біс тая спра-

ва кож на га, ні хто не за ба ра няе 

хоць лі цэю, хоць пра мыс ло ва му 

прад пры ем ству з яго аг ра мад-

най пло шчай ра біць кам пост авыя 

ямы на сва ёй тэ ры то рыі. І толь кі ў 

«Ма гі лёў зе лян бу дзе» мне вы раз-

на па ве да мі лі, што ліс то та — гэ та 

не што ін шае як від ад хо даў, які 

афі цый на за рэ гіст ра ва ны ў ад па-

вед ным кла сі фі ка та ры Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

— А ка лі гэ та ад хо ды, то іх трэ-

ба вы во зіць, — пад крэс ліў на чаль-

нік ад дзе ла пра ва вой і кад ра вай 

ра бо ты «Ма гі лёў зе лян бу да» 

Сяр гей ТУР ЧЫ КАЎ. — Для гэ та-

га ў нас ёсць спе цы яль ны па лі гон, 

які зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі пра-

мзо ны ка ля «Ма гі лёў хім ва лак на. 

На жаль, да га во раў у нас толь кі 

не каль кі дзя сят каў. Маг чы ма та-

му, што па слу га плат ная, за ўты-

лі за цыю ку ба мет ра апа лай ліс то ты 

трэ ба за пла ціць кры ху больш за 

сем руб лёў.

Да рэ чы, сён ня «Ма гі лёў зе лян-

буд» што дзён на вы во зіць на свой 

па лі гон пры клад на 40—50 ку боў 

ліс то ты ў дзень. А ку ды дзя ва ец-

ца тое, што збі ра ец ца на за ма ца-

ва ных за роз ны мі ар га ні за цы я мі, 

уста но ва мі і прад пры ем ства мі?

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СМЕТ НІК 
У ГО РА ДЗЕ

ВЫ ЯВІЦЬ СХА ВА НАЕ 
ДА ПА МА ГАЕ РА ДЫ Я ЛО ГІЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па апош ніх звест ках, што год у Бе ла ру сі пра-

во дзіц ца ка ля 25 міль ё наў ля чэб на-ды яг нас тыч-

ных пра мя нё вых да сле да ван няў, з іх ка ля 15 

% скла да юць вы со ка тэх на ла гіч ныя ме та ды. А 

па вод ле слоў док та ра ме ды цын скіх на вук, кі-

раў ні ка Бе ла рус ка га та ва рыст ва ра дыё ла гаў, 

га лоў на га ўра ча Рэс пуб лі кан ска га клі ніч на га 

ме ды цын ска га цэнт ра Кі раў ніц тва спра ва мі 

прэ зі дэн та Іры ны АБЕЛЬ СКАЙ, 80 % ды яг на-

заў, па звест ках Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя, ста віц ца з да па мо гай ра дые ла гіч ных 

ме та даў да сле да ван ня.

— Ра ды я ло гія ў нас раз ві ва ец ца вель мі ак-

тыў на. Сён ня на ват лю дзі, да лё кія ад ме ды цы-

ны, доб ра ве да юць, што та кое аб сле да ван не 

на кам п'ю тар ным та мог ра фе, уль тра гу ка вая 

ды яг нос ты ка, маг ні та-рэ за нанс ная та маг ра фія. 

У нас ёсць свае су час ныя на пра цоў кі, на ву ко вы 

па тэн цы ял. За апош нія пяць-сем га доў на шы 

спе цы я ліс ты атры ма лі 28 па тэн таў і 22 аў тар-

скія па свед чан ні на вы на ход ніц твы. Бе ла рус кія 

ра дыё ла гі пра цяг ва юць ра бо ту ў 10 пра гра мах 

на ву ко вых да сле да ван няў, імі вы да дзе на 13 ма-

на гра фій, 38 на ву ко ва-ме та дыч ных да па мож ні-

каў і прак тыч ных да па мож ні каў для ўра чоў. Нам 

ёсць чым па дзя ліц ца з за меж ны мі ка ле га мі. У 

сваю чар гу спі ке ры з Еў ра пей скай аса цы я цыі 

ра дыё ла гаў да ня суць са мую су час ную ін фар ма-

цыю для па шы рэн ня ве даў і прак тыч ных маг-

чы мас цяў на шых спе цы я ліс таў. Так што ча ка ем 

ад гэ та га фо ру му вя лі ка га прак тыч на га вы ні ку, 

— пад крэс лі ла Іры на Абель ская.

Так са ма кі раў нік Бе ла рус ка га та ва рыст-

ва ра дыё ла гаў да да ла, што на фо ру ме бу дзе 

раз гле джа на раз віц цё аду ка цый ных пра грам, 

ства рэн не на цы я наль ных школ ра ды я ло гіі, што 

да зво ліць па дзя ліц ца пе ра да вым во пы там з рэ-

гі ё на мі, пра во дзіць там тэ ма тыч ныя за ня ткі, се-

мі на ры, вэ бі на ры.

— Сён ня вар та больш сур' ёз на ста віц ца да 

раз віц ця тэ ле ра ды я ло гіі (пе ра да ча на ад лег ласць 

ме ды цын скіх ды яг нас тыч ных вы яў. — Аўт.), гэ та 

вель мі су час ны ме тад да вя дзен ня ін фар ма цыі да 

на шых ка лег, — ад зна чы ла Іры на Абель ская.

Мі ністр ахо вы зда роўя Ва ле рый МА ЛА ШКА 

рас ка заў, што ў апош нія га ды ў Бе ла ру сі ак тыў на 

зай ма лі ся лік ві да цы яй дэ фі цы ту кад раў у га лі не 

ра ды я ло гіі. Бы ло ар га ні за ва на на ву чан не ад па-

вед ным спе цы яль нас цям у Го мель скім дзяр жаў-

ным ме ды цын скім уні вер сі тэ це, пе ра пад рых тоў-

ва лі і ўра чоў ін шых спе цы яль нас цяў на ўзроў ні 

пас ля дып лом най аду ка цыі, у кра і не ўка ра ня лі ся 

ан гі яг ра фіч ныя цэнт ры.

— Мы пра цяг ва ем іх раз ві ваць ужо не толь кі ў 

ста ліч ных клі ні ках, а на ўзроў ні між ра ён ных цэнт-

раў, га рад скіх уста ноў ахо вы зда роўя. Кам п'ю-

тар ная та маг ра фія ста ла звы чай най пра цэ ду рай. 

Мы па ча лі вы раб ляць кам п'ю тар ныя та мог ра фы 

на на шых прад пры ем ствах, і гэ та пэў ны тэх на ла-

гіч ны пра рыў. Ён па вя ліч вае маг чы мас ці до сту пу 

на сель ніц тва да гэ та га ды яг нас тыч на га да сле да-

ван ня, — па ве да міў Ва ле рый Ма ла шка.

Мі ністр пад крэс ліў, што вы со кія тэх на ло гіі 

сён ня зна хо дзяць сваё шы ро кае пры мя нен не 

на ўзроў ні рэ гі я наль ных і га рад скіх цэнт раў:

— Мы сці ра ем ме жы па між ра ё на мі і аб лас-

ця мі. Па цы ент мае пра ва звяр тац ца ў най блі-

жэй шую ўста но ву ахо вы зда роўя, дзе ёсць тая 

ці ін шая вы со кая тэх на ло гія, і тут не трэ ба кі ра-

вац ца прын цы пам геа гра фіі трох уз роў не ва га 

ці ча ты рох уз роў не ва га ака зан ня ме ды цын скай 

да па мо гі. Пры ін фарк це мі я кар да важ ны прын-

цып «за ла то га ча су». Умоў на ка жу чы, фель чар 

хут кай да па мо гі, уста на віў шы ін фаркт мі я кар да 

і ве да ю чы, што ў су сед нім ра ё не ін шай воб лас ці 

ёсць ан гі яг ра фіч ны комп лекс, на пра мую звяз ва-

ец ца з ура ча мі, і, мі ну ю чы цэнт раль ную ра ён ную 

баль ні цу і на ват пры ём ны па кой між ра ён на га 

цэнт ра, да стаў ляе та ко га па цы ен та ад ра зу ў ан гі-

яг ра фіч ны ка бі нет, дзе яму па він на быць ака за на 

су час ная ме ды цын ская да па мо га.

Ва ле рый Ма ла шка кан ста та ваў, што без раз-

віц ця служ бы пра мя нё вай ды яг нос ты кі бы лі б 

не маг чы мыя тыя пос пе хі, якіх да сяг ну ла на ша 

ме ды цы на — у пры ват нас ці, ніз кія па каз чы кі ма-

ця рын скай і дзі ця чай смя рот нас ці, пос пе хі ў сар-

дэч на-са су дзіс тай хі рур гіі, ан ка ло гіі, транс план та-

ло гіі, траў ма та ло гіі і ар та пе дыі, ге ма та ло гіі.

Але на КРА ВЕЦ.

На двор'еНа двор'е

ДОЖДЖ
 І ПЕР ШЫ МОК РЫ СНЕГ...
А на на ступ ным тыд ні ўна чы ўжо ўпэў не ны мі нус
У гэ тыя вы хад ныя 

дні ча ка ец ца па-

асен ня му ня ўстой лі-

вае на двор'е з тэм-

пе ра тур ным фо нам, 

бліз кім да клі ма тыч-

най нор мы, па ве дам-

ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па гід ра ме-

тэа ра ло гіі, кант ро-

лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль-

на га ася род дзя Мін-

п ры ро ды.

Сён ня днём умо вы 

на двор'я на тэ ры то рыі кра і ны бу дуць 

вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты, якія 

змя шча юц ца з За ход няй Еў ро пы. Та-

му днём пе ра важ на па ўсход няй част-

цы кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

апад кі (дождж, маг чы мы мок ры снег). 

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра бу-

дзе 4—10 цяп ла. А вось у су бо ту чар-

го вая сіс тэ ма ат мас фер ных фран тоў 

аб умо віць на боль шай част цы тэ ры-

то рыі кра і ны ка рот ка ча со выя даж джы, 

уна чы і ра ні цай па паў ноч ным ус хо-

дзе з мок рым сне гам. Удзень даж джы 

бу дуць су пра ва джац ца па ры віс тым 

вет рам. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 1—6 цяп ла, толь кі па ўсхо дзе 

кра і ны па ні зіц ца да ну ля — мі нус 2 гра-

ду саў. Удзень бу дзе ад плюс 5 гра ду-

саў па поў на чы да 13 цяп ла па поўд ні 

кра і ны.

На на ступ ны дзень, у ня дзе лю, 

уна чы і ра ні цай па паў ноч ным ус хо дзе 

ат мас фер ны фронт аб умо віць ка рот-

ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га 

сне гу і даж джу, за ха ва ец ца па ры віс-

ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 2 гра ду саў да плюс 

5 гра ду саў. Удзень пад уплы вам чар го -

ва га фрон ту, які змя шча ец ца з Кар-

пат, мес ца мі, пе ра важ на па паў днё вым 

за ха дзе Бе ла ру сі, прой дуць ка рот ка-

ча со выя даж джы. Ве ча рам па кра і не 

маг чы мы мок ры снег. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўдзень бу дзе 2—8 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-

чын ных сі ноп ты каў, у па чат ку на ступ-

на га тыд ня ат мас фер ны фронт, які 

змя шча ец ца з тэ ры то рыі Укра і ны, аб-

умо віць па гар шэн не ўмоў на двор'я. 

У па ня дзе лак у мно гіх ра ё нах кра і ны 

ча ка юц ца апад кі (мок ры снег, дождж), 

мес ца мі моц ныя апад кі. Яны бу дуць су-

пра ва джац ца па ры віс тым вет рам, уна-

чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца 

га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ў асноў ным ад ну ля да плюс 

5 гра ду саў, па поў на чы кра і ны па ні зіц ца 

да мі нус 1 — мі нус 4 гра ду саў. Удзень 

бу дзе 1—8 цяп ла, у паў днё вых ра ё нах 

— да плюс 12 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.


