
Са мыя ак тыў ныя і па зі тыў ныя 
шмат дзет ныя сем'і з усіх аб лас цей кра і ны 

са бра лі ся ў ста ліч ным 
Па ла цы куль ту ры праф са юзаў 

на фі нал ІV Рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
«Сям'я го да»

Пер шы энер га блок Бе ла рус-

кай АЭС га то вы на 95 %, дру гі — 

на 70 %. На ступ ны крок у рэа лі за-

цыі пра ек та бу даў ніц тва стан цыі, 

які праводзіцца з 2008 го да, — за-

воз ядзер на га па лі ва. Гэ та, а так-

са ма су свет ны во пыт рэа лі за цыі 

пры ро да ахоў ных пра ек таў, шля хі 

вы бу доў ван ня дыя ло гу з гра мад-

скас цю і вы ні кі эка ла гіч ных пра-

ек таў на АЭС у Аст раў цы аб мер-

ка ва лі спе цы я ліс ты на круг лым 

ста ле «Аб гра мад скім кант ро лі ў 

атам най энер ге ты цы на пры кла дзе 

Бе ла рус кай АЭС: «ну ля вы за мер» 

і між на род ная экс пер ты за ма тэ-

рыя лаў».

«НУ ЛЯ ВЫ ФОН» 
І ГА РА ЧАЯ АБ КАТ КА

Перш чым пе рай сці да та ко га сур'ёз-

на га эта пу, як за воз па лі ва, у жніў ні 

на тэ ры то рыі ва кол АЭС з да па мо гай 

між на род ных экс пер таў пра вя лі за ме-

ры «ну ля во га фо ну». Ме та дам па ля вой 

спект ра мет рыі да сле да ва ла ся тэ ры то-

рыя, якая пры ля гае да стан цыі. Эко ла гі 

так са ма ўзя лі про бы ва ды, гле бы, па вет-

ра, дон ных ад кла дан няў і рас лін нас ці.

Вы ні кі атры ма ных за ме раў па слу жаць 

зы ход ны мі да ны мі для ана лі зу ўплы ву 

дзе ян ня стан цыі на на ва кол ле. Не ка-

то рыя ана лі зы ўжо га то выя, не ка то рыя 

яшчэ ў ра бо це. Фі наль ную спра ва зда-

чу мяр ку ец ца прад ста віць гра мад ству 

ў снеж ні. Гэтымі ма тэ ры я ла мі і ме то ды-

ка мі пра ве дзе най ра бо ты пас ля мож на 

бу дзе ка рыс тац ца для ажыццяўлення 

гра мад ска га кант ро лю за бяс печ ным 

функ цы я на ван нем стан цыі. Атры ма ныя 

вы ні кі па цвяр джа юць за яў ле ны ну ля вы 

фон, за пэў ніў Сяр гей БА РА НОЎ СКІ, 

прэ зі дэнт Між рэ гі я наль най эка ла гіч-

най гра мад скай ар га ні за цыі «Зя лё ны 

крыж», спе цы я ліс ты якой рэа лі зоў ва-

лі гэ ты эка ла гіч ны пра ект 

па заме рах.

І мы там бы ліІ мы там бы лі

З за па лам З за па лам 
у ду шы у ду шы 

і лю боўю ў сэр цыі лю боўю ў сэр цы

ISSN 1990 - 763X

15 КАСТРЫЧНІКА 2019 г. АЎТОРАК № 196 (29063)

САМЫ 
ВАЖКІ 
КАРАВАЙ

ІНТЭГРАЦЫЯ 
З НАВУКОВЫМ 
ПАТЭНЦЫЯЛАМ

2

• Кво ты па пра ца ўлад ка-

ван ні лю дзей з ін ва лід нас-

цю ў на шай кра і не пла ну-

ец ца ўвес ці ў 2023 го дзе.

• У Бе ла ру сі за ста ло ся 

ўбраць менш за 10 % пло-

шчаў буль бы.

• У Пін ску з'я віў ся па-

мят ны знак па гра ніч ні кам 

усіх па ка лен няў.

• Мі ніс тэр ства су вя зі і 

ін фар ма ты за цыі зме ніць 

наз ву і бу дзе рэ гу ля ваць 

ліч ба вую сфе ру.

КОРАТКА

СТАР. 4

Энер ге ты каЭнер ге ты ка

НА ФІ НІШ НАЙ 
ПРА МОЙ

АЭС у Аст раў цы га то ва да імі та цыі 
ра бо ты ядзер на га рэ ак та ра

СТАР. 13СТАР. 13

Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ,

на мес нік стар шы ні 

праў лен ня На цы я наль на га 

бан ка:

«Цэнт ра бан кі Бе ла ру сі 
і Ра сіі аб мяр коў ва юць 
гар ма ні за цыю па ды хо даў 
да бан каў ска га на гля ду, 
а не іх уні фі ка цыю. 
Гэ та зна чыць, на прык лад, 
ка лі наш банк хо ча 
прый сці на ра сій скі ры нак 
ці ра сій скі ін вес тар — 
прый сці і ар га ні за ваць банк 
тут, ён па ві нен ра зу мець, 
што гэ тыя па тра ба ван ні 
до сыць гар ма ні за ва ныя. 
Яны не адзі ныя, 
не ад ноль ка выя, 
але бліз кія, каб прос та 
ства рыць зруч насць 
і для прад пры ем стваў, 
і для бан каў. 
Між ве да мас ная 
гру па і з бе ла рус ка га, 
і з ра сій ска га бо ку 
ад пра цоў вае пы тан ні, 
якія за бяс печ ва лі б 
вы ка нан не да моў ле нас цяў 
па ін тэ гра цый най 
тэ ма ты цы. Па сут нас ці, 
гэ та пы тан ні, 
якія да ты чац ца роў ных 
умоў гас па да ран ня 
для прад пры ем стваў, 
гра ма дзян, бан каў».
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Ма мы-бліз ня ты Ак са на і На тал ля ЦІ МАШ КО ВЫ з Го ме ля.


