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ВІ ЦЕБ ШЧЫ НА
У Ві цеб скай воб лас ці на аб' ек-

тах су бот ні ка пра ца ва ла ка ля 

355 ты сяч ча ла век. Да лу чы лі ся 

да агуль най спра вы і вы шэй-

шыя дзяр жаў ныя асо бы.

У пры ват нас ці, спі кер ніж няй 

па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА пра ца-

ваў у ві цеб скім пар ку Ты ся ча год дзя. 

У По лац кім ра ё не кі раў нік Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА-

НА ВА вы са джва ла дрэ вы на тэ ры-

то рыі Кур га на Бес смя рот нас ці. Там 

бы ла за кла дзе на лі па вая алея ў го-

нар 75-й га да ві ны вы зва лен ня кра і ны 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. У 

Га ра доц кім ра ё не кі раў нік МНС Ула-

дзі мір ВА ШЧАН КА ра зам з ка ле га мі 

вы са дзіў бя ро за вую алею.

У лі ку зна ка вых аб' ек таў, дзе 

на во дзі лі пры га жосць, бы ла і тэ ры-

то рыя ся дзі бы су свет на вя до ма га 

мас та ка Ільі Рэ пі на.

Удзель ні кі су бот ні ка ў Ві цеб скай 

воб лас ці за ра бі лі ка ля 860 ты сяч 

руб лёў.

МІН ШЧЫ НА
Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма 

Ана толь ІСА ЧАН КА, па моч-

нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па 

Мін скай воб лас ці Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ, 

стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ-

пу та таў На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ, 

дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-

сі Пётр ВА БІ ШЧЭ ВІЧ па са дзі лі 

лі па вую алею ў ме ма ры яль ным 

комп лек се «Даль ва» ў Ла гой-

скім ра ё не.

Як ад зна чыў кі раў нік цэнт раль-

на га рэ гі ё на, у гэ ты свет лы цу доў-

ны дзень у су бот ні ку пры ня ло ўдзел 

шмат жы ха роў Мін скай воб лас ці. 

Са праў ды, па па пя рэд ніх пад лі ках, 

гэ та 382 ты ся чы ча ла век. Пла ну ец ца 

пе ра лі чыць ка ля 900 ты сяч руб лёў.

Прад стаў ні кі служ баў, ад дзе лаў і 

пад раз дзя лен няў Мі набл вы кан ка ма 

пры во дзі лі ў на леж ны стан ме ма ры-

яль ныя комп лек сы «Кур ган Сла вы», 

«Ха тынь».

Удзел у су бот ні ку, што прай шоў 

у Мін скай воб лас ці, пры ня лі най вы-

шэй шыя служ бо выя асо бы і вя до-

мыя лю дзі. У пры ват нас ці, прэм' ер-

мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей РУ МАС 

паў дзель ні чаў у па са дцы ле су ў вёс-

цы Трыс ця нец Уз дзен ска га ра ё на, 

стар шы ня Ка мі тэ та дзярж кант-

ро лю Ле а нід АН ФІ МАЎ вы са дзіў 

дрэ вы на тэ ры то рыі Ла гой ска га ляс-

га са. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб-

лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла-

ру сі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ за ла жыў 

«Алею Па мя ці» ў аг ра га рад ку Сноў 

Ня свіж ска га ра ё на. Мі ністр ін фар-

ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ 

доб ра ўпа рад коў ваў мес ца па ха-

ван ня і са джаў дрэ вы на сва ёй 

ма лой ра дзі ме ў аг ра га рад ку Пу-

ха ві чы.

МА ГІ ЛЁЎ ШЧЫ НА
Ад ной з асноў ных пля цо вак 

су бот ні ка ў Ма гі лё ве ста ла 

ся рэд няя шко ла ў мік ра ра ё-

не Ка зі мі раў ка. Тут удзел у 

на вя дзен ні па рад ку пры ня лі 

су пра цоў ні кі абл вы кан ка ма 

на ча ле са стар шы нёй Леа -

ні дам ЗАЙ ЦАМ. Шмат лі кі 

пра цоў ны дэ сант з удзе лам 

прад стаў ні коў аб лас ной ула-

ды да па мог доб ра ўпа рад ка-

ваць пас ля рэ кан струк цыі 

тэ ры то рыю ра дзіль на га до ма 

Ма гі лёў скай га рад ской баль ні-

цы хут кай ме ды цын скай да па-

мо гі і пры браць яго па мяш кан ні 

ад бу даў ні ча га смец ця. 

У Баб руй ску за кла лі парк з 

700 дрэў на ву лі цы Сі кор ска га, у ма-

гі лёў скім пар ку «Пад мі кол ле» пры-

бра лі смец це і пры вя лі ў па ра дак 

га зо ны, доб ра ўпа рад ка ва лі ахоў ную 

зо ну па блі зу ад Па лы ка віц кай кры-

ні цы. Мі ністр па па дат ках і збо рах 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Сяр гей НА ЛІ-

ВАЙ КА да па мог на вес ці па ра дак на 

тэ ры то рыі ля чэб на га кор пу са Баб-

руй скай га рад ской дзі ця чай баль-

ні цы. А мі ністр энер ге ты кі Вік тар 

КА РАН КЕ ВІЧ за ня ўся па сад кай 

дрэў на тэ ры то рыі дэнд ра пар ку ў 

Кі раў ску.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні-

коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Ігар МАР ЗА ЛЮК і 

Аляк сандр БАГ ДА НО ВІЧ шчы ра-

ва лі на ме ды цын скіх аб' ек тах — 

пер шы ў Ма гі лё ве на тэ ры то рыі 

га рад ской баль ні цы, дру гі — у Асі-

по ві чах на пля цоў цы тэ ра пеў тыч на-

га кор пу са. Стар шы ня праў лен ня 

Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 

са ю за спа жы вец кіх та ва рыст ваў 

Ва ле рый ІВА НОЎ пры няў удзел 

у доб ра ўпа рад ка ван ні пом ні ка на 

ўез дзе ў го рад Клі ма ві чы.

— Су бот ні кі ў нас пра хо дзяць 

рэ гу ляр на з па чат ку кра са ві ка, 

яны ад бы лі ся ўжо ва ўсіх буй ных 

на се ле ных пунк тах і на ват не па 

ад ным, — ад зна чыў на мес нік 

стар шы ні абл вы кан ка ма Анд-

рэй КУН ЦЭ ВІЧ. — Рас пра ца-

ва ны план ме ра пры ем стваў па 

на вя дзен ні па рад ку. Аб' ём ра бот 

вя лі кі, і вель мі важ на, каб кож ны 

жы хар воб лас ці ад нёс ся да гэ тай 

спра вы доб ра сум лен на.

Удзел у рэс пуб лі кан скім су-

бот ні ку пры ня ло ка ля 300 ты сяч 

жы ха роў воб лас ці. Агуль ны мі на-

ма ган ня мі за ра бі лі ка ля 850 ты сяч 

руб лёў.

ГРО ДЗЕН ШЧЫ НА
Важ на ад да ваць ува гу ад наў-

лен ню і за ха ван ню для на шчад-

каў гіс та рыч ных пом ні каў. Та-

кое мер ка ван не жур на ліс там 

пад час рэс пуб лі кан ска га су-

бот ні ка вы ка заў стар шы ня Гро-

дзен ска га абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір КРАЎ ЦОЎ, пі ша Бел ТА.

Удзел у су бот ні ку пры ня лі ка ля 

300 ты сяч жы ха роў рэ гі ё на.

Кі раў ніц тва абл вы кан ка ма пра-

ца ва ла ў Ста рым за мку ў Грод не. 

За раз пра цяг ва ец ца рэ стаў ра цыя 

ста ра жыт най ка ра леў скай рэ зі дэн-

цыі, за асно ву для ад наў лен ня ўзя-

ты за мак ча соў Ста фа на Ба то рыя. 

Пер шую чар гу ра бот пла ну ец ца за-

вяр шыць у 2020 го дзе.

Прад стаў ні кі абл вы кан ка ма пра-

ца ва лі на за лі ван ні ма на літ най плі ты 

на зам ка вым му ры. Важ на, што на 

кож ным эта пе ра бот у за мку за бяс-

пе ча ны ар хеа ла гіч ны на гляд. Та му 

не ка то рыя з удзель ні каў су бот ні ка 

да па ма га лі ў ра бо це ар хе о ла гам.

Акра мя Ста ро га зам ка ў Грод не, 

удзель ні кі су бот ні ка пра ца ва лі і на 

ін шых гіс та рыч ных аб' ек тах рэ гі ё на. 

У тым лі ку ў На ва груд скім і Люб чан-

скім зам ках. Ар га ні за ва лі пры бор ку 

ста ра даў ніх пар каў у Во ра наў скім 

ра ё не. У Смар гон скім ра ё не ра бо-

ты вя лі ся ў ся дзі бе Мі ха ла Кле а-

фа са Агін ска га ў вёс цы За лес се. 

Доб ра ўпа рад коў ва лі ся так са ма 

тэ ры то рыі, якія пры мы ка юць да 

Крэў ска га і Галь шан ска га зам-

каў.

ГО МЕЛЬ ШЧЫ НА
Больш як 20 клё наў па са джа ны 

ў ра ё не во зе ра Бу рае Ба ло та ў 

Го ме лі. Яны да лі па ча так пар ку 

ся мей ных дрэў.

Са джа лі дрэ вы і доб ра ўпа-

рад коў ва лі тэ ры то рыі паў сюд на. 

Фрук то вы сад «Яб лы не вы ко-

лер — знак Пе ра мо гі» з'я віў ся 

ка ля пом ні ка дзяў ча там-зе ніт чы-

цам у Го ме лі. Но выя па сад кі і на 

ме ма ры яль ным комп лек се Кур ган 

Сла вы ў Ма зы ры.

Да ра бо ты да лу чы лі ся прад-

стаў ні кі ўла ды. Дрэ вы ўздоўж 

кас ка да азёр «Ва ла та ва» ў Го ме-

лі па са дзіў мі ністр жыл лё ва-ка-

му наль най гас па дар кі Аляк сандр 

ЦЕ РА ХАЎ. Па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Го мель скай воб лас-

ці Юрый ШУ ЛЕЙ КА і на мес нік кі-

раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Ула дзі мір ЖАЎ НЯК вы са джва лі 

рас лі ны ў га рад скім пар ку ў Хой ні-

ках. Стар шы ня аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў Ка ця ры на ЗЕН КЕ ВІЧ 

зай ма ла ся доб ра ўпа рад ка ван нем 

тэ ры то рыі сла ву та га Го мель ска-

га па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля. 

На Го мель шчы не на су бот нік вый шлі 

430 ты сяч яе жы ха роў, якія за ра бі лі 

1 міль ён 300 ты сяч руб лёў.

БРЭСТ ЧЫ НА
У Брэсц кай воб лас ці на рэс-

пуб лі кан скі су бот нік вый шла 

звыш 400 ты сяч жы ха роў. 

Най больш лю дзей бы ло за-

дзей ні ча на на аб' ек тах доб ра-

ўпа рад ка ван ня. Са дзі лі дрэ вы, 

пры бі ра лі пар кі і скве ры, зо ны 

ад па чын ку.

Аб лас ны цэнтр ак тыў на пры ха-

рош ва ец ца да бу ду ча га свят ка ван-

ня юбі лею. Сот ні лю дзей прый шлі 

на так зва ныя аб' ек ты ты ся ча год-

дзя. Дэ пу та ты га рад ско га Са ве та 

ра зам з ак ты віс та мі ма ла дзёж на га 

пар ла мен та па са дзі лі дрэ вы на са-

мым уез дзе ў го рад з бо ку тра сы 

М1. Аб лас ная пра ку ра ту ра, МНС, 

аб лва ен ка мат шчы ра ва лі на тэ ры-

то рыі крэ пас ці, пры во дзі лі ў па ра-

дак ва ко лі цы ар хеа ла гіч на га му зея 

«Бя рэс це». Су пра цоў ні кі апа ра таў 

абл- і гар вы кан ка ма пра ца ва лі на 

доб ра ўпа рад ка ван ні ўчаст ка За ход-

ня га аб хо ду на скры жа ван ні ву ліц 

Го га ля і Зу ба чо ва.

Пра цоў ны дэ сант на ча ле са 

стар шы нёй абл вы кан ка ма Ана то-

лем ЛІ САМ пра ца ваў на бу даў ніц тве 

шко лы ў мік ра ра ё не ПЗМР-2 у За рэ-

чным ра ё не го ра да. Гу бер на тар рас-

ка заў жур на ліс там, што шко ла, раз-

лі ча ная амаль на 1,5 ты ся чы мес цаў, 

бу дзе ўве дзе на ў строй да па чат ку 

но ва га на ву чаль на га го да.

Фота БелТА.

ПРА ЦА ВА ЛІ ДРУЖ НА І ЗЛА ДЖА НА
Пад час тра ды цый на га су бот ні ка, што ла дзіц ца ўвес ну, знач-

на пры га жэ юць на шы га ра ды і вёс кі: мяс цо выя жы ха ры ра-

зам з ты мі, хто на ра дзіў ся тут і з'яд на ны не па рыў най су вяз зю 

с род ны мі мяс ці на мі, пры бі ра юць тэ ры то рыі, вы са джва юць 

но выя алеі, ра ман ту юць і ад наў ля юць зна ка выя пом ні кі... Сё-

лет ні пра цоў ны дэ сант так са ма шчы ра ваў па ўсёй кра і не: пад-

ра бяз нас ці з рэ гі ё наў пад рых та ва лі ўлас ныя ка рэс пан дэн ты 

«Звяз ды».

Сяргей РУМАС 
садзіў лес 
ва Уздзенскім 
раёне.

Наталля 
КАЧАНАВА 
працавала 
ў Полацкім раёне.

Міхаіл МЯСНІКОВІЧ залажыў «Алею памяці» 
ў Снове Нясвіжскага раёна.

Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА разам са старшынёй Віцебскага аблсавета 
Уладзімірам ЦЯРЭНЦЬЕВЫМ пра ца валі ў ві цеб скім пар ку Ты ся ча год дзя.

Дзі вос нае по бач

У Ва сі лі сы 
і Ан фі сы 
з'я ві ла ся 
сяб роў ка 

Ма ша
На ўскрай ку ле су ка ля 

вёс кі Жас ці нае, што 

ў Ла гой скім ра ё не, 

дня мі знай шлі ма лень-

кае медз ве дзя ня. Яго 

вы пад ко ва за ўва жыў 

мяс цо вы жы хар і па тэ-

ле фа на ваў у Ла гой скі 

ра ён ны ад дзел унут ра-

ных спраў, ра ён ны ад-

дзел па над звы чай ных 

сі ту а цы ях, а так са ма ў 

ін спек цыю пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя.

У ра ё не бы ла ство ра на 

ка мі сія, прад стаў ні кі якой 

вы еха лі на мес ца. Спе цыя -

ліс ты вы зна чы лі, што ма ло-

му ўся го паў та ра ме ся ца. І 

яно не мо жа пра ся бе па кла-

па ціц ца. Што ста ла ся з яго 

ма ці, не вя до ма, раз га даць 

гэ тую та ям ні цу спра бу юць 

па ляў ніц тваз наў цы. Не маў-

ля пе рад алі ў заа сад цэнт-

ра эка ла гіч на га ту рыз му 

«Стань ка ва».

— Медз ве дзя ня агле дзе-

лі ве ту ра чы. Яно зда ро вае, 

ад нак вель мі ху дое, ві даць, 

доў га га ла да ла, — рас ка заў 

«Звяз дзе» за гад чык заа са-

да Мі ха іл ТУ РЫ ГІН.

— А ку ды па се лі це но ва-

га жы ха ра?

— Валь ер па куль не 

ўлад ка ва лі. Гу ляе ў па коі з 

на шы мі ра бот ні ка мі. Ака за-

ла ся, што гэ та дзяў чын ка. 

Да нас яна ўжо пры еха ла 

з імем. У Ла гой скім ра ё не 

яе на зва лі Ма шай. Вель-

мі жва вая, ак тыў ная на ша 

Ма ша, — ка жа Мі ха іл Пят ро-

віч. — Ка лі што не па ёй, то 

ры кае, мо жа і цап нуць.

«Звяз да» не каль кі га-

доў та му пі са ла пра ана ла-

гіч ны вы па дак. Два хлоп цы 

ў Ба ры саў скім ра ё не еха лі 

на ма шы не і ўба чы лі, што 

паўз по ле з па се я най грэч-

кай нех та бя жыць, на па-

чат ку ду ма лі, гэ та са ба ка. 

Вый шлі з ка бі ны, пры гле-

дзе лі ся — медз ве дзя ня. 

Ма лое за бра лі да до му і па-

ве да мі лі пра гэ та ў ін спек-

цыю пры род ных рэ сур саў 

і на ва коль на га ася род дзя. 

Яго пры ту лі лі так са ма ў 

Стань ка ве і на зва лі Ва сі-

лі сай. Для яе зра бі лі пра-

стор ны валь ер з фан та нам 

і дрэ вам па ся рэ дзі не. Але 

Ва сі лі са бы ла над та ба яз-

лі вая, ха ва ла ся ў кут ку, 

не вы хо дзі ла на ват ес ці. 

І та ды ра бот ні кі заа са да 

пад ся лі лі да яе шча ню ка 

Ан фі су, якая да па маг ла 

мядз ве дзі цы адап та вац ца 

да ня звык лых умоў. Ва сі-

лі са і Ан фі са моц на па сяб-

ра ва лі і з та го ча су жы вуць 

друж на, як ад на сям'я.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
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