НАДЗЁННАЕ
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КАНЦТАВАРЫ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ-СІРОТ
На гэтым тыдні пачалася штогадовая дабрачынная
акцыя «Зноў у школу». У рамках акцыі валанцёры
праекта «Дабро рабі» будуць збіраць канцылярскія тавары для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі
бацькоў. Сёлета актывісты кампаніі плануюць сабраць
тавары для школы для 22 устаноў з усёй Беларусі.
Кацярына РАДЗЮК.

ЗАЦВЕРДЖАНЫ АСНОЎНЫЯ
СТРАТЭГІЧНЫЯ ДАКУМЕНТЫ
ПА РАЗВІЦЦІ СІСТЭМЫ
АСАБЛІВА АХОЎНЫХ
ПРЫРОДНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ

ленне існуючых планаў.
— Разам з Міністэрствам сувязі і камунікацый плануем стварыць рэестр
асабліва ахоўных прыродных тэрыторый,
які кожны грамадзянін зможа наведаць
у рэжыме анлайн, — расказала Наталля
Мінчанка.
Паводле новай праграмы, працягнуцца і фарміраванне нацыянальнай экалагічнай сеткі. Разам з вучонымі спецыялісты спрабуюць аб'яднаць у адну сетку
найбольш важныя прыродныя тэрыторыі,
каб прывесці ў гармонію свет прыроды і
чалавека.
Прадугледжваецца таксама аднаўленне прыродных комплексаў і экалагічных сістэм (асушаных балот, падтопленых тэрыторый, адкрытых сенажацяў,
якія зарас таюць хмызняком). Будуць
створаны ўмовы для развіцця экалагічнага турызму і аздараўлення насельніцтва на ААПТ, распрацавана і ўладкавана
не менш як 30 турыстычных маршрутаў і
экалагічных сцежак.
У выніку выканання стратэгічных дакументаў прадугледжваецца стварэнне
ўмоў для ўстойлівага развіцця раёнаў, у
межах якіх функцыянуюць ААПТ, а таксама павышэнне ўзроўню інфармаванасці
насельніцтва пра асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі Беларусі.
Вераніка КОЛАСАВА.

НАВІНЫ

ныя паркі, 85 заказнікаў рэспубліканскага
значэння і 249 — мясцовага значэння,
306 помнікаў прыроды рэспубліканскага
і 568 — мясцовага значэння. Па структуры ААПТ найбольшую плошчу (58%)
займаюць лясныя экасістэмы, на другім
месцы знаходзяцца балоты (20%), 17%
займаюць лугавыя сістэмы, 5% — даліны
рэк і азёры.
Агульная плошча асабліва ахоўных
прыродных тэрыторый Беларусі сёння
складае 7,8% ад плошчы краіны. Плануецца давесці плошчу ААПТ да 8,1–8,3%
ад тэрыторыі краіны.
Паводле новай схемы, якая ўступіць
у сілу са студзеня 2015 года, запланавана пераўтварэнне 20 ААПТ, у тым ліку і
абвяшчэнне новага нацыянальнага парку — Свіслацка-Бярэзінскага (шляхам
пераўтварэння аднайменнага заказніка)
і яшчэ трох заказнікаў.
Будзе праходзіць і пераўтварэнне заказнікаў мясцовага значэння. На перыяд
да 2024 года запланавана пераўтварэнне
700 ААПТ мясцовага значэння, у тым ліку
220 заказнікаў і 480 помнікаў прыроды,
абвяшчэнне 110 новых асабліва ахоўных
тэрыторый мясцовага значэння.
Яшчэ адным важным мерапрыемствам, прадугледжаным новай праграмай, павінна стаць распрацоўка планаў
кіравання шэрагам заказнікаў і абнаў-
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 Падрабязнасці

Віцебская
вобл.:
292,0
29,9
21,4
Гродзенская
вобл.:
870,9
49,4
50,7

Мінская
вобл.:
1073,9
41,0
48,7

Брэсцкая
вобл.:
881,2
42,1
57,8

УСЯГО ПА КРАІНЕ:
4607,8
39,5

Магілёўская
вобл.:
645,6
37,8
49,9
Гомельская
вобл.:
844,1
33,8
65,5

Умоўныя абазначэнні:
— Намалочана збожжа, тысяч тон;
— Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;
— Сабрана збожжавых
і зернебабовых культур,
у працэнтах да плана.

ТРАГІЧНАЕ ЗНАЁМСТВА

18-гадовая Юлія Саламаціна прыехала да віртуальнага сябра і прапала
Паводле слоў афіцыйнага прадстаўніка Следчага
камітэта Юліі ГАНЧАРОВАЙ, ёсць падставы меркаваць, што ў лесапаласе зной дзе ны астан кі
менавіта дзяўчыны, якая
прапала 18 ліпеня. Канчатковая ідэнтыфікацыя
адбудзецца ў межах далейшай экспертызы.
Вышук зніклай завяршыўся завядзеннем крымінальнай справы аб забойстве.
На працягу ўсяго часу з моманту завядзення крымінальнай справы УСК па г. Мінску

і ГУ УС Мін гар вы кан ка ма
праводзілі ак тыўныя мерапрыемствы па ўстанаўленні
месцазнаходжання дзяўчыны. Варта нагадаць, што пра
знікненне Юліі 20 ліпеня паведаміла ў міліцыю яе маці.
Напярэдадні дзяўчына пераехала з пасёлка Акцябрскі

Смалявіцкага раёна ў сталіцу
на час паступлення. У Мінску
разам з сяброўкай здымала
кватэру. 18 ліпеня Юля планавала вярнуцца дадому, каб
адпачыць з мамай, аднак раніцай у гэты дзень не брала
мабільны, а пасля абанент
і ўвогуле стаў недаступны.
Маці паведаміла праваахоўнікам, што яе дачка праз сацыяльныя сеткі пазнаёмілася
з хлопцам і накіравалася на
сустрэчу з ім. Пасля гэтага
дома не з'явілася, тэлефон
не брала.
Аператыўныя супрацоўнікі і следчыя ўстанавілі, што

У Крупскім раёне з 1 па 3 жніўня пройдзе турысцка-спартыўны злёт кемпераў. У праграме — спартыўныя спаборніцтвы, конкурсы, прэзентацыя клуба караванераў Беларусі, «круглы
стол» па пытаннях развіцця караванернага руху
ў турызме і шмат іншага.
Караванінг — від турызму, калі вандруюць на аўтадоме ці з прычэпам-дачай. Звычайна аўтатурысты
спыняюцца ў кемпінгах са спецыяльнымі стаянкамі.
Такіх месцаў шмат у краінах Балтыі, Еўропе. У апошні
час яны з'яўляюцца і ў Беларусі. Напрыканцы чэрвеня
адкрыўся кемпінг на беразе возера Сялява ў аграгарадку Калодніца на Крупшчыне. Тут ёсць усё неабходнае для камфортнага пражывання: домікі, кемпінгавыя
палаткі, а таксама 50 месцаў для ўласных аўтадамоў і
турыстычных прычэпаў.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Такую колькасць небяспечнай курыльнай сумесі
канфіскавалі супрацоўнікі аддзела па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Ленінскага
РАУС і аддзела дэпартамента аховы Ленінскага
раёна Магілёва ў 26-гадовага магіляўчаніна.
— Ён захоўваў гэтае наркатычнае рэчыва ў сваім
гаражы, — удакладніў начальнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Магаблвыканкама маёр міліцыі Дзмітрый ІГНАТОВІЧ. — Дарэчы,
мужчына не ўпершыню прыцягваецца да адказнасці.
Раней у яго ўжо было канфіскавана 10 кілаграмаў гэтай курыльнай сумесі. Па сваім саставе яна вельмі
падобна на псіхатропнае рэчыва. Асабліва небяспечна
гэта для падлеткаў, якія пасля ўжывання насваю становяцца неўраўнаважанымі, у іх парушаецца псіхіка.
Рэгулярнае ўжыванне яго выклікае залежнасць і не
выключана, што з часам з'явіцца патрэба ў больш моцным прэпараце.
За захоўванне небяспечнага вырабу парушальніку пагражае адміністрацыйная адказнасць у выглядзе штрафу
да 50 базавых велічынь (артыкул 12.27. КаАП РБ).

ЯШЧЭ АДНО ЖЫЦЦЁ МІНУС

48,0

на пя рэ дад ні дзяў чы на пазнаёмілася праз інтэрнэт з
25-гадовым мінчанінам. Удалося высветліць, што ў ноч на
18-га Юлія праходзіла праз
турнікеты на станцыі метро
«Спартыўная», а таксама тое,
што яна была ў гэты вечар у
кватэры новага знаёмага на
вуліцы Прытыцкага. 27 ліпеня
праваахоўнікі затрымалі ў Віцебскай вобласці падазроных
асоб — жыхароў сталіцы Паўла Ц. і яго маці. Затрыманым
па гэтай справе прад'яўлены
абвінавачанні.
Святлана БАРЫСЕНКА



ФАКТЫ

Мінская вобласць разлічвае ў гэтым годзе намалаціць амаль 2 млн т збожжа, паведаміў карэспандэнту БЕЛТА выканаўца абавязкаў старшыні
камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні
Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Юрый
ГОРЛАЎ.
Разлічваць на гэта аграрыям дае магчымасць высокая ўраджайнасць — у сярэднім з 1 га ў гаспадарках
сталічнага рэгіёна ўбіраюць 41 ц збожжа (у 2013 годзе — 32,3 ц/га). Разам з тым, паводле даных Мінсельгасхарча, у вобласці ёсць шэраг гаспадарак, дзе
паказчык ураджайнасці значна вышэйшы. Так, у філіяле «Фалько-Агра» ААТ «Агракамбінат «Дзяржынскі»
(Дзяржынскі раён) гэта 60,2 ц/га, у філіяле аграфірмы
«Лебедзева» РУП «Мінскэнерга» (Маладзечанскі раён) — 60,3 ц/га. Самая высокая ўраджайнасць, паводле
даных на 28 ліпеня, была ў ААТ «Новае жыццё» (Нясвіжскі раён) — звыш 96 ц збожжа. Крыху менш —
80,4 ц/га — на сельскагаспадарчым прадпрыемстве
«Усход» (Мінскі раён).
«Гэта дае магчымасць нам разлічваць на 2 млн т
пры ўмове захавання добрага надвор'я», — сказаў
Юрый Горлаў. Для параўнання: у мінулым годзе ўклад
Мінскай вобласці ў агульны каравай склаў 1,7 млн т
збожжа з улікам кукурузы.

КЕМПЕРЫ ЗБЯРУЦЦА
НА КРУПШЧЫНЕ

БОЛЬШ ЗА 20 КІЛАГРАМАЎ НАСВАЮ

ПАДЗЕІ

Стратэгічнымі дакументамі прадугледжаны шматлікія мерапрыемствы, якія
будуць фінансавацца з рэспубліканскага
бюджэту і сродкаў міжнароднай тэхнічнай дапамогі, і накіраваны на вырашэнне
актуальных экалагічных праблем і пытанняў. Сярод іх змяншэнне плошчы высокаўзроставых лясоў, важных для захавання
біялагічнай разнастайнасці, зарастанне
адкрытых сенажацяў і нізінных балот
драўняна-хмызняковай расліннасцю, выцясненне абарыгенных відаў інвазіўнымі і
чужароднымі раслінамі і жывёламі і інш.
Па звестках на 1 студзеня 2014 года
сістэма асабліва ахоўных прыродных тэрыторый (ААПТ) уключае 1 213 аб'ектаў,
у тым ліку адзін запаведнік, 4 нацыяналь-

Фота БЕЛТА.

Як адзначыла начальнік упраўлення біялагічнай і ландшафтнай
разнастайнасці Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Наталля МІНЧАНКА, Дзяржаўная праграма развіцця
сістэмы асабліва ахоўных прыродных тэрыторый на 2015–2019 гады,
а таксама Нацыянальная стратэгія
развіцця сістэмы асабліва ахоўных
прыродных тэрыторый да 1 студзеня 2030 г. і Схема рацыянальнага
размяшчэння асоба ахоўваемых
прыродных тэрыторый Рэспублікі
Беларусь да 1 студзеня 2025 года,
створаныя на аснове навуковых
распрацовак НАН Беларусі, працягваюць мэтанакіраваную прыродаахоўную палітыку і вызначаюць
асноўныя задачы, прыярытэты і кірункі фарміравання аптымальнай
сістэмы асабліва ахоўных прыродных тэрыторый нашай краіны.

ЗАКАЗВАЦЬ ЛЕКІ ПРАЗ ІНТЭРНЭТ
з'явілася магчымасць у жыхароў Мінска.
Паслуга «Інтэрнэт-заказ лекавых сродкаў» з'явілася
ў РУП «Белфармацыя», паведамілі БЕЛТА ў Міністэрстве аховы здароўя. Заяўка афармляецца на сайце прадпрыемства. Карыстальнік пазначае найменне
медпрэпарату, а таксама выбірае аптэку, у якой яму
зручна забраць заказ. Аб тэрмінах выканання заказу кліенту паведамяць спецыялісты, якія звяжуцца з
ім для пацвярджэння інфармацыі. Аплаціць і забраць
лекі можна ў любой з выбраных аптэк у будныя дні з
8.00 да 19.00.

Апошнім стала купанне ў рацэ Сож 17-гадовага
жыхара Слаўгарада. Разам з дзяўчынай яны нечакана трапілі ў глыбокае месца і сталі тануць.
Хлопец загінуў адразу, а яго сяброўку паспелі
выцягнуць з вады выратавальнікі.
— Гэта здарылася каля вяслярнай базы, дзе наогул
месца гіблае і купацца забаронена, — паведаміў вадалазны спецыяліст абласной службы таварыства
выратавання на водах Мікалай ГАЎРЫЛЕНКА. — На
мінулым тыдні там ледзь не загінуў мужчына. А вось
хлопцу, на жаль, не пашчасціла.
Вадалазы паднялі цела юнака ў той жа дзень. Па
аператыўных звестках выратавальнай службы, з пачатку купальнага сезона на вадаёмах Магілёўскай
вобласці загінула ўжо 39 чалавек, чацвярым з іх не
было і 18 гадоў. Выратавальнікі нагадваюць пра
неабходнасць выконваць правілы паводзін на вадзе, не купацца ў нецвярозым стане і не пакідаць
дзяцей без нагляду! Не трэба забываць і пра тое, што
купанне ў такую спякоту таксама можа быць небяспечным.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

ДЫНІ & КАНЬЯК
Падчас спецыяльнай мытнай праверкі на ўчастку трасы Бранск—Гомель быў спынены грузавы аўтамабіль «DAF» з паўпрычэпам, якім
кіраваў грамадзянін Казахстана.
Высветлілася, што транспартны сродак перавозіць
дыні з Казахстана ў Расію, але пры гэтым адсутнічалі
таварасуправаджальныя дакументы. У сувязі з гэтым
20 972 кг дынь на суму 734 млн рублёў канфіскаваны, а
на машыну накладзены арышт, паведамілі ў прэс-службе Гомельскай мытні. Яе кіраўнік Вячаслаў Даймінскі
таксама расказаў, што ў пункце мытнага афармлення
«Новая Гута» грамадзянін Малдовы свой мікрааўтобус
«Мерседэс» задэклараваў, а вось пра 5 скрынак каньяку
«KVІNT» чамусьці «забыў». Іх мытнікі знайшлі ў салоне
аўтамабіля. Падчас апытання і пісьмовых тлумачэнняў
грамадзянін прызнаў факт незаконнага перамяшчэння
тавару. 129 бутэлек каньяку ў асартыменце арыенціровачным коштам звыш Br15 млн канфіскаваны.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

