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Цёп лае i вiль гот нае на двор'е, 

якое вось ужо чац вёр ты ты-

дзень з не вя лi кi мi пе ра пын ка мi 

па нуе ў Бе ла ру сi, штур хае да та-

го, каб пай сцi ў лес. Па-пер шае, 

там мож на сха вац ца ад ду ха ты 

i спя ко ты, а па-дру гое, там ужо 

з'я вi лi ся пер шыя да ры — так, 

на Ка ма роў цы ўжо ак тыў на iдзе 

ган даль чар нi ца мi, су нi ца мi i на-

ват лi сiч ка мi.

Але па ход у лес — да лё ка не заўж ды 

бяс печ ная рэч. На мi ну лым тыд нi ў Ма гi-

лёў скiм ра ё не шу ка лi 69-га до ва га пен сi я-

не ра. Жы хар вёс кi Са лта наў ка пай шоў у 

лес i знiк. Пра гэ та па ве да мi лi ра та валь-

нi кам, а так са ма да да лi, што ма бiль ны 

тэ ле фон ста ро га не да ступ ны.

Шу каць ча ла ве ка ад пра вi лi ся ра-

та валь нi кi, мi лi цы я не ры i мяс цо выя 

жы ха ры. Не ўза ба ве яго знай шлi. Вы-

свет лi ла ся, што пен сi я нер пра ва лiў ся ў 

люк тэх на ла гiч на га ка ло дзе жа на тры 

мет ры нi жэй за ўзро вень зям лi. Яго 

пе рад алi бры га дзе ме ды каў.

Ра нi цай 22 чэр ве ня ў Мя дзель скi ра-

ён ны ад дзел па над звы чай ных сi ту а-

 цы ях па зва нiў дзя жур ны мяс цо ва га ад-

дзе ла ўнут ра ных спраў. Ён па ве да мiў, 

што не аб ход ная да па мо га — ка ля вёс-

кi Кор кi згу бiў ся 82-га до вы муж чы на. 

Ака за ла ся, што на пя рэ дад нi апоўд нi 

ён сы шоў у лес i да гэ туль не вяр нуў ся. 

А ма бiль на га тэ ле фо на не мае.

У пер шы дзень мя дзель скiя ра та-

валь нi кi i мi лi цы я не ры пра чэс ва лi ўсе 

маг чы мыя марш ру ты, па якiх мог iс-

цi ста ры. У iх лiк тра пi лi i ўчаст кi ле-

су. Але на ды шоў ве чар, а ча ла век 

усё яшчэ не быў зной дзе ны. Ра нi цай 

23 чэр ве ня пры бы ла да па мо га — бай-

цы Рэс пуб лi кан ска га атра да спе цы-

яль на га пры зна чэн ня i па жар на га ава-

рый на-вы ра та валь на га атра да Мiнск-

ага аб лас но га ўпраў лен ня МНС. Пад-

клю чы лi ся да по шу каў i не абы яка выя 

мяс цо выя жы ха ры. I гэ та да ло плён. 

Праз тры з па ло вай га дзi ны не ба ра ку 

знай шлi ў по лi каля вёс кi Хо не вi чы.

Яшчэ ад на го 82-га до ва га муж чы ну 

шу ка лi ў Бя рэ зiн скiм ра ё не. 18 чэр ве-

ня жы хар вёс кi Ма часк сы шоў адзiн 

у лес. Праз тры днi ён сам вый шаў з 

ле су — за не каль кi кi ла мет раў ад сва-

ёй вёс кi. У ме ды цын скай да па мо зе ён 

не меў па трэ бу.

Але губ ля юц ца ў ля сах не толь кi 

пен сi я не ры, але i дзе цi. Удзень 16 мая 

сям'я гу ля ла па блi зу ляс но га ма сi ву ка-

ля вёс кi Сла ба да Сма ля вiц ка га ра ё на. 

Рап там у лес iр ва нуў са ба ка. Хлоп чык 

па бег за iм i тут жа знiк з по ля зро ку.

Пе ра па ло ха ны баць ка тут жа па-

тэ ле фа на ваў ра та валь нi кам i па ве да-

мiў пра тое, што ад бы ло ся. На мес ца 

па дзей яны вы бы лi ра зам з мi лi цы я-

не ра мi. 10-га до вы ма лы знай шоў ся 

не ўза ба ве.

Як жа пра вiль на пад рых та вац ца 

да па хо ду ў лес? Пра гэ та рас каз вае 

афi цый ны прад стаў нiк Мiнск ага аб-

лас но га ўпраў лен ня МНС На стас ся 

ШВАЙ БО ВIЧ.

— Пад рых тоў ка да па хо ду ў лес па-

вiн на iс цi грун тоў на. Пры са бе аба вяз-

ко ва трэ ба мець нож, за пал кi i ва ду, а 

так са ма па трэб ныя ле кi. За ра дзi це пе-

рад вы ха дам ма бiль ны тэ ле фон. Ка лi ён 

пад трым лi вае сiл ка ван не ад знеш ня га 

аку му ля та ра — вы дат на. У ле се з-за 

ня ўстой лi ва га пры ёму ба та рэя ў тэ ле-

фо не мо жа раз ра джац ца хут чэй. Важ на 

пра вiль на па да браць адзен не для па хо-

ду ў лес. Ка муф ляж, якi ка рыс та ец ца 

iс тот ным по пы там, — дрэн ны па моч нiк. 

Ка лi вы за блу ка е це, то адзен не ко ле ру 

ха кi вы ка нае сваю функ цыю на ўсе сто 

пра цэн таў i сха вае вас ад ва чэй по шу-

ка вi каў... Та му хоць неш та яр кае трэ-

ба мець аба вяз ко ва — ска жам, хуст ку 

цi шап ку. Агуль нае па тра ба ван не для 

адзен ня i абут ку — яны па вiн ны быць 

шчыль ныя i не пра ма каль ныя. Гэ та за-

сце ра жэ вас ад уку саў кля шчоў, а ка лi 

вы рап там тра пi це на баг ну, то ў вас не 

пра мок нуць но гi. Па пра сi це па жы лых 

сва я коў нi ў якiм ра зе не ха дзiць у лес 

у адзi ноч ку.

За блу каць у ле се без ары ен цi раў 

вель мi прос та. Спра ва ў тым, што ў 

ча ла ве ка ад на на га кры ху боль шая 

за дру гую. Роз нi ца скла дае лi та раль-

на не каль кi мi лi мет раў. У на се ле ным 

пунк це гэ та не пры кмет на — мы мiж-

во лi вы праў ля ем крок, ары ен ту ю чы ся 

на да ро гу. У ле се та ко га ары ен цi ру 

ня ма. Як вы нiк — ча ла век, якi за блу-

каў, па чы нае апiс ваць кру гi ра ды у сам 

тры–чатыры кi ла мет ры.

Ка лi нi я кай да ро гi па блi зу ня ма 

i на кры кi аб да па мо зе нi хто не ад-

гу ка ец ца, то трэ ба пры слу хац ца да 

гу каў на во кал. Шум ма то ра трак та-

ра чу ваць за тры–чатыры кi ла мет ры, 

са ба чы брэх — за два–тры. Гру за вы 

цяг нiк мож на па чуць за 10 кi ла мет раў 

ад чы гун кi. Ка лi неш та та кое чу ец ца — 

iдзi це на гук. Лю быя лi нii элект ра пе ра-

да чы, пра се кi i сця жын кi аба вяз ко ва 

вы вод зяць «у цы вi лi за цыю». Ру чай цi 

ра ка так са ма мо гуць быць доб ры мi 

па моч нi ка мi. Iх вы то кi ня рэд ка зна хо-

дзяц ца ў глу хiх мяс цi нах, та му трэ ба 

iс цi ўнiз па ця чэн нi. I ка неш не ж, па-

зва нi це ра та валь нi кам i рас ка жы це 

пра тое, з яко га на се ле на га пунк та 

i яко га ра ё на ўвай шлi ў лес, апi шы це, 

што ба чы це па ба ках.

Ка лi ж сон ца па ча ло за хо дзiць, а 

вы так i не вы бра лi ся з ле су, — трэ-

ба ра бiць мес ца для нач ле гу. Тут так-

са ма ёсць свае асаб лi вас цi. Лепш за 

ўсё па ды дзе яма, якая ўтва ры ла ся ад 

вы вер ну та га з ко ра нем дрэ ва. З яго 

га лiн мож на зра бiць ча со вы пры ту-

лак кштал ту бу да на. Змен шыць стра-

ты цяп ла да па мо жа або па пе ра, або 

лiс це, на бi тае пад воп рат ку. По бач з 

бу да нам лепш па ве сiць якi-не будзь 

прад мет адзен ня — ён звер не на ся-

бе ўва гу тых, хто вас шу кае.

Не бяс печ ная рэч — су стрэць пад-

час ванд ро вак па ле се па жар. Iма вер-

насць гэ та га да во лi iс тот ная, асаб лi ва 

ка лi ўлi чыць, што, па звест ках Мi нiс-

тэр ства ляс ной гас па дар кi, па ста не на 

28 чэр ве ня за ба ро на на на вед ван не 

ля соў дзей нi чае ў 36 ра ё нах кра i ны. 

Уся му пры чы най — спя кот нае на-

двор'е.

Ка лi вы ўба чы лi ўзга ран не, то аба-

вяз ко ва трэ ба па зва нiць на тэ ле фон 

«101» цi «112», па ве да мiць пра тое, 

што ад бы ло ся, i тут жа па кi нуць мес-

ца па жа ру. Трэ ба iс цi пер пен ды ку ляр-

на кi рун ку вет ру або кром цы па жа ру. 

У су хое на двор'е i пры вет ры не да гар кi 

гал ля, лiс це, ву гол ле пе ра но сяц ца на 

дзя сят кi мет раў. Пры вер ха вых ляс ных 

па жа рах, ка лi га раць кро ны дрэў, схо-

вi шчам мо гуць слу жыць бе ра гi ва да ё-

маў, буй ныя па ля ны, лiс та вы лес без 

хвой нi ку. А вось на да ро гах i пра се ках, 

акру жа ных хва ё вым ле сам, шу каць 

пры ту лак не трэ ба. Гэ та да ты чыц ца i 

ла гоў, якiя па рас лi ле сам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

НЕ СПА ДЗЯ ВА НЫЯ 
ПА ДА РОЖ ЖЫ

Як не згу бiц ца 
ў ле се?

ЗАО «Белреализация» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 
298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ЗАО «Райагропромэнерго» (УНП 700003443) в лице лик-
видатора Осипенко А. Г., тел. +375 29 155-37-27.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведе-
ны 14 июля 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – 

ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ, 
с инв. № 710/С-74354, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188, 

ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, 
с инв. № 710/С-2705, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/1, 

ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, 
с инв. № 710/С-74953, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/2. 

Начальная цена предмета торгов – 140 000,00 бел. руб. с НДС. Шаг 
торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Теле-
фон для ознакомления и осмотра +37529 155-37-27.

Для участия в торгах необходимо в срок с 02.07.2020 г. 09.00 по 
13.07.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять про-
центов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением торгов, и аукционный сбор. Срок заключения 
договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – не позднее десяти 
рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 11.06.2020 г.

Пер шы цяг нiк «Ста лiч ны экс прэс» ад пра вiц ца з пе-

ро на стан цыi За сло на ва 9 лi пе ня ў 11.00. Па са жы ры 

пра едуць па тра ды цый ным марш ру це — ад стан цыi 

За сло на ва праз стан цыю Пi я нер ская да стан цыi Са с-

но вы Бор i на зад.

Як па ве дам ляе прэс-цэнтр Бе ла рус кай чы гун кi, у лет нiм 

се зо не — 2020 цяг нiк бу дзе кур сi ра ваць па се ра дах, чац-

вяр гах i пят нi цах з 11.00 да 14.09 i ра бiць ча ты ры рэй сы 

(у 11.00, 11.38, 12.57, 13.35), а па су бо тах i ня дзе лях — 

з 11.00 да 16.04 i ра бiць шэсць рэй саў (у 11.00, 11.38, 12.57, 

13.35, 14.52, 15.31).

У ве рас нi здзейс нiць па да рож жа на «Ста лiч ным экс прэ-

се» мож на бу дзе па су бо тах i ня дзе лях з 11.00 да 16.04. 

Цяг нiк бу дзе ра бiць шэсць рэй саў (у 11.00, 11.38, 12.57, 

13.35, 14.52, 15.31).

За вер шыц ца 65-ы юбi лей ны се зон 20 ве рас ня.

З мэ тай за ха ван ня зда роўя юных па са жы раў, пра фi лак ты-

кi рас паў сюдж ван ня вi рус ных iн фек цый, а так са ма ства рэн ня 

кам форт ных умоў пра ез ду ў цяг нi ку «Ста лiч ны экс прэс» 

пра ду гле джа на рас сад ка з улi кам са цы яль най дыс тан цыi. 

Акра мя та го, на пра ця гу ўся го дня што га дзiн на бу дзе пра-

во дзiц ца са нi тар ная апра цоў ка ру хо ма га са ста ву.

На вiн кай 65-га юбi лей на га се зо на ста ла маг чы масць 

на быц ця бi ле таў на цяг нiк «Ста лiч ны экс прэс» праз iн тэр-

нэт-сэр вiс па про да жы квiт коў ByCard. Так са ма бi ле ты мож-

на на быць у ка се на вак за ле стан цыi За сло на ва Дзi ця чай 

чы гун кi (пр-т Не за леж нас цi, 86).

Кошт пра ез ду скла дае ча ты ры руб лi.

Больш пад ра бяз ную iн фар ма цыю аб ра бо це Дзi ця чай 

чы гун кi мож на атры маць па тэ ле фо не ў Мiн ску 237-65-75, 

а так са ма на сай це Мiнск ага ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы-

гун кi minsk.rw.by.

Дзi ця чая чы гун ка за пра шае мiн чан i гас цей ста лi цы 

здзейс нiць зай маль нае па да рож жа на цяг нi ку «Ста лiч ны 

экс прэс» i атры маць не за быў ныя ўра жан нi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

ЗА ПРА ШАЕ 
«СТА ЛIЧ НЫ ЭКС ПРЭС»
Дзi ця чая чы гун ка iмя К. За сло на ва 

9 лi пе ня ад крые 65-ы юбi лей ны се зон

НА ТА РЫ УС БЯС ПЛАТ НА 
ПРАЗ МЕ СЕН ДЖАР

У пе рад свя точ ны дзень 2 лi пе ня ў на та ры яль ных бю-

ро i кан то рах Бе ла ру сi на та ры у сы пра кан суль ту юць 

усiх ах вот ных па пы тан нях, якiя звя за ны са здзяйс-

нен нем на та ры яль на га дзе ян ня. Ад каз на свой запыт 

мож на атры маць так са ма па тэ ле фо не цi з да па мо гай 

ме сен джа раў.

Ця гам дня гра ма дзя не, якiя звер нуц ца да на та ры у саў, 

змо гуць да ве дац ца, на прык лад, як афор мiць спад чы ну, 

склас цi за вя шчан не, шлюб ны да га вор, да ку мент на ад чу-

жэн не ма ё мас цi i здзяйс нен не вы ка наў чых над пi саў.

Па тэ ле фа на ваў шы ў на та ры яль нае бю ро цi кан то ру, мож-

на ўзгад нiць най больш зруч ны фар мат кан суль та цыi, у тым 

лi ку праз вi дэа су вязь. Час ра бо ты бю ро i кан тор спе цы я-

 лiс ты ра яць удак лад няць на сай це бе ла рус кай на та ры яль-

най па ла ты belnotary.by ў раз дзе ле «Знай сцi на та ры у са».

Iры на СI ДА РОК.

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя i Рэс пуб лi кан скi цэнтр 

па са на тор на-ку рорт ным ля чэн нi рас пра ца ва лi ча-

со выя рэ ка мен да цыi для са на тор на-ку рорт ных ар-

га нi за цый па пра фi лак ты цы за во зу ка ра на вi рус най 

iн фек цыi.

Та кiм чы нам, ад па чы валь нi кi па вiн ны прад ста вiць да вед-

ку аб ад сут нас цi кан так таў з хво ры мi на СOVID-19 ця гам 

апош нiх 14 дзён, вы да дзе ную тэ ры та ры яль най па лi клi-

нi кай цi тэ ры та ры яль ным цэнт рам гi гi е ны i эпi дэ мi я ло гii. 

Та кую ж да вед ку за па тра бу юць i ад за меж ных гра ма дзян. 

Са на то рыi па вiн ны пра ду гле дзець ад на мо мант ны за езд i 

вы езд ад па чы валь нi каў з пе ра пын ка мi па мiж за ез да мi для 

ге не раль най пры бор кi i дэз ын фек цыi.

Пад час за ез ду ад па чы валь нi кам бу дуць пра во дзiць тэр-

ма мет рыю, пад час рэ гiст ра цыi за бяс пе чаць дыс тан цы ра-

ван не. За ся ляць гас цей пла ну юць па ад ным у ну мар, у 

агуль ны ну мар мо гуць за ся лiць толь кi чле наў сям'i, якiя 

пры бы лi ра зам.

У са на то ры ях бу дзе ар га нi за ва на што дзён ная пры бор ка 

па мяш кан няў з дэз ын фi цы ру ю чы мi срод ка мi, у тым лi ку 

ўсiх па верх няў, а на ву лi цы — апра цоў ка ма лых ар хi тэк-

тур ных фор маў (спар тыў ных пля цо вак, аль та нак, ла вак, 

пляж на га аб ста ля ван ня). У ну ма рах за бяс пе чаць кант роль 

за на яў нас цю мы ла i ту а лет най па пе ры. Па мяш кан нi бу-

дуць як ма га час цей пра вет ры ваць.

Пры яры тэт рэ ка мен да ва на ад да ваць хар ча ван ню ў ну ма рах 

цi па сiс тэ ме за моў. У ста лоў ках ста лы бу дуць рас стаў ляц ца на 

дыс тан цыi 1,5-2 мет ры, час пры ёму ежы для ад па чы валь нi каў 

бу дзе раз ме жа ва ны, каб ад на мо мант на ў абе дзен най за ле 

зна хо дзi ла ся мi нi маль ная коль касць лю дзей.

Ме ды цын скiя па слу гi бу дуць аказ вац ца iн ды вi ду аль на, па 

па пя рэд нiм за пi се. Пас ля кож най пра цэ ду ры пра ду гле джа ны 

пра вет ры ван не i дэз ын фек цыя па мяш кан ня i аб ста ля ван ня. 

Куль тур на-ма са выя ме ра пры ем ствы аб мя жу юць. Пер са нал 

бу дзе пра ца ваць пе ра важ на вах та вым ме та дам.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху

Каб ад па чы нак быў бяс печ ны...


