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«МІ НУ ЛЫМ ЛЕ ТАМ СТА РЫЯ Ў ВЁС КАХ НА ВАТ ХА ДЗІ ЛІ З ІКО НА МІ...»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вось дзя ку ю чы та кой ма сі ра ва най пра фі-
лак ты цы і зні зі ла ся што га до вая коль касць па-
жа раў з 2010 го да амаль на 3 ты ся чы! Пад 
асаб лі вым кант ро лем у нас дзі ця чая смя рот-
насць. Ле тась агонь за браў два нац цаць юных 
жыц цяў па ўсёй кра і не. Ка лі за зір нуць у ар хіў-
ныя звест кі па чат ку ты ся ча год дзя, тады ледзь 
не па кож най асоб най воб лас ці гэ тая ліч ба бы-
ла боль шая. І такія сум ныя ліч бы, як свед чыць 
ста тыс ты ка, што вя дзец ца з кан ца са ра ка вых 
га доў мі ну ла га ста год дзя, зна хо дзяц ца ця пер 
на гіс та рыч ным мі ні му ме.

Ка лі б яшчэ ўсе баць кі ста ві лі ся ад каз на, то 
та кія вы пад кі зда ра лі ся б яшчэ ра дзей! Дзе ці 
ж час цей за ўсё гі нуць праз тое, што да рос-
лыя па вод зяць ся бе бес кла пот на, па кі да юць 
іх без на гля ду. Та му мы зра бі лі стаў ку на тым, 
як на ву чыць лю дзей пра віль на па во дзіць ся бе 
ў эк стрэ маль най сі ту а цыі. На ад ной з на рад з 
удзе лам прэм' ер-мі ніст ра прый шлі да вы сно вы, 
што ў кра і не не аб ход на ства рыць ад мыс ло-
выя на ву чаль ныя цэнт ры па ас но вах бяс пе кі 
жыц ця дзей нас ці, у якіх кож ны ча ла век змо жа 
атры маць не аб ход ныя ве ды. Бо коль кі лю дзей 
праз улас ную не да свед ча насць то не, раз бі ва-
ец ца на да ро гах, гі не на прад пры ем ствах... 
Вось яск ра вы прык лад: дзі ця з Коб ры на ле там 
за гі ну ла ў аква пар ку...

Пер шы та кі цэнтр за пра ца ваў пры Го мель-
скім лі цэі МНС. На ве да ла яго ўжо не ад на ты ся-
ча ча ла век, якія да лі цэнт ру вы со кую ад зна ку. 
Та му мы ха це лі б ба чыць та кія ўста но вы пры-
нам сі ў кож ным аб лас ным цэнт ры.

«Для нас сне га па ды — да бро»
— На мі ну лым тыд ні Бе ла русь на кры лі 

ад ра зу два сне га выя цык ло ны...
— Пра цяг лыя сне га па ды, безумоўна, ства-

ра юць ня зруч нас ці і ка му наль шчы кам, і жы ха-
рам. Але для нас гэ та не ацэн ны па да ру нак ад 

пры ро ды. Пры га дай це, што ра бі ла ся ле тась. У 
гле бе пас ля бяс снеж най зі мы амаль не бы ло 
за па саў віль га ці, таму па жа ры па ча лі ся яшчэ 
ўвес ну. Сваю леп ту ўнес ла і ана маль ная спя-
ко та, ка лі слу пок тэр мо мет ра па кра і не ўлет ку 
ся гаў да 35 гра ду саў па Цэль сіі. А даж джоў 
амаль не бы ло. Ка на лы вы сы ха лі, рэ кі мя ле-
лі. У Го мель скай воб лас ці не каль кі на се ле ных 
пунк таў на ват рых та ва лі да эва ку а цыі. На па га-
то ве ўжо ста я лі аў то бу сы. Ста рыя ў вёс ках ужо 
на ват ха дзі лі з іко на мі і ма лі лі ся як на на двор'е, 
так і на нас. Та му, ма быць, дрэн на толь кі, што 
столь кі сне гу вы па ла ад на ча со ва. Тым больш 
што та кіх сур' ёз ных ад клю чэн няў элект рыч-
нас ці энер ге ты кі зга даць і не мо гуць. Ме на ві та 
та му бы ла да дзе на ка ман да па шы рыць па мер 
пра се каў ва кол лі ній элект ра пе ра да чы. Пад час 
«Да ні э лы» мы да стаў ля лі на роз ныя аб' ек ты і 
пад клю ча лі ды зель-ге не ра та ры. З са мы мі сур'-
ёз ны мі праб ле ма мі су тык ну лі ся на ма лоч на-
та вар ных фер мах. Трэ ба ж бы ло свое ча со ва 
ка роў па да іць і вы вез ці га то вую пра дук цыю. 
Але ра зам з тым не бы ло ні вод на га вы пад ку, 
каб ней кая служ ба не да еха ла свое ча со ва на 
мес ца вы клі ку.

Па чаў ся экс парт экі пі роў кі за мя жу
— Ле там нас вы ру чы ла тое, што не каль кі га-

доў та му па на шым за ка зе бы лі рас пра ца ва ны 
спе цы яль ныя звыш умя шчаль ныя аў та цыс тэр-
ны на ша сі МАЗ цяж ка га ты пу, якія і па сту пі лі ў 
ра ён ныя ад дзе лы па над звы чай ных сі ту а цы ях. 
Пры пе ра сох лых кры ні цах ва ды дзе сяць тон на 
бор це — рэч уну шаль ная і моц на дзе йная. Да 
та го ж мы да бі лі ся знач най эка но міі срод каў: 
у вёс цы ж па жар ных гід ран таў ня ма, а га няць 
раз за ра зам кла січ ныя двух тон ныя цыс тэр ны, 
па га дзі це ся, не вель мі ра цы я наль на.

Сён ня мы ўжо не за куп ля ем за мя жой тэх-
ні ку, бо ўся па трэб ная нам лі ней ка ро біц ца ў 
Бе ла ру сі. Су мес на з Ака дэ мі яй на вук рас пра-

цоў ва ем узо ры ба я вой і аба рон чай воп рат кі 
вы ра та валь ні коў, у тым лі ку і той, якая пры зна-
ча на для лік ві да цыі хі міч ных за брудж ван няў. 
Усё больш аб ста ля ван ня так са ма ста но віц ца 
бе ла рус кім. За раз гэ та зда ец ца не ве ра год-
ным, але на ват тыя ж кас кі мы ра ней за куп ля лі 
за мя жой... Ця пер жа ўзо ры на ша га па жар на га 
аб ста ля ван ня не са сту па юць за меж ным ана-
ла гам, а кошт на іх ні жэй шы ў ра зы. На шы мі 
рас пра цоў ка мі ці ка вяц ца ўжо спе цы я ліс ты з 
Ра сіі і Ка зах ста на. І не ма лыя пар тыі мы ад-
праў ля ем на экс парт, тым са мым пры но ся чы 
ў кра і ну ва лю ту.

Бес пі лот ні кі «Мі» не за ме няць
— Па жар ная авія цыя асаб лі ва за па тра ба ва-

на на на шых паў днё вых ме жах. На Па лес сі да-
рог вель мі ма ла, а ляс ныя па жа ры, на прык лад, 
ле тась да нас не раз за хо дзі лі з Укра і ны. На шы 
вер та лё ты Мі-8, якія мо гуць па цяг нуць дзве 
з па ло вай то ны ва ды, спраў ля лі ся з на ту гай. 
Та му да вя ло ся пад клю чаць больш ма гут ную 
тэх ні ку — Мі-26. Ад на ча со ва та кі ге лі коп тар 
мо жа узяць 15 тон ва ды. За ту шыць ляс ны па-
жар з та кой коль кас цю ку ды пра сцей.

— А на коль кі за па тра ба ва ны бес пі лот-
ні кі?

— Па куль два та кія апа ра ты, якія рас пра-
ца ва ла Ака дэ мія на вук, пра цу юць у Мін скай 
воб лас ці. Гэ тыя апа ра ты цу доў ныя, але цал кам 
на іх пе ра хо дзіць мы не бу дзем. Спра ва ў тым, 
што кла січ ны вер та лёт Мі-2, які ад праў ля ец ца 
ў не ба для ма ні то рын гу па жар най сі ту а цыі, мо-
жа браць на борт дэ сант ны раз лік. І ка лі яны 
зной дуць на ват не вя лі кі ачаг па жа ру, тут жа 
змо гуць яго за ту шыць.

Вя лі кая пра ца ця пер ус кла дзе на на нас і з 
прычыны бу даў ніц тва атам най элект ра стан цыі. 
Мы рас пра цоў ва лі ад па вед ную нар ма тыў ную 
ба зу і кант ра лю ем ход бу даў ніц тва. На жаль, 
на конт стан цыі ча сам да во дзіц ца чуць пра-

ва ка цыі і спе ку ля цыі. Вось, на прык лад, мне 
ў Поль шчы скар дзі лі ся, што элект ра стан цыя 
бу дзе ста яць бліз ка да на шых ме жаў. Я ад каз-
ваю: дык по бач з ва шы мі ме жа мі ёсць атам ныя 
элект ра стан цыі ў той жа Гер ма ніі. Ча му ж не 
пе ра жы ва еце за іх, ка лі ўлі чыць, што на ша 
бу ду ец ца па са мых су час ных стан дар тах бяс-
пе кі?

Школь ная пра гра ма 
па поў ніц ца АБЖ

— Якіх на він у пра цы мі ніс тэр ства вар та 
ча каць сё ле та?

— Ажыц ця ві ла ся на ша шмат га до вая пра-
па но ва па паў на вар тас ным вяр тан ні ў шко лы 
прад ме та «Асно вы бяс пе кі жыц ця дзей нас ці». 
Ад бу дзец ца гэ та ўжо 1 ве рас ня. Ве ды па та кім 
прад ме це па він ны ацэнь вац ца, ча го ня ма на 
фа куль та ты ве.

Бу дзе шмат раз на стай ных кон кур саў, вік-
та рын, злё таў. У тым лі ку і між на род ных. Мы 
ак тыў на су пра цоў ні ча ем з усі мі на шы мі су се-
дзя мі. Кры ху скла да ней з Укра і най, але звя за-
на гэ та з час тай ра та цы яй кі раў ні чых кад раў у 
на шых су се дзяў. Ле тась пад пі са лі па гад нен не 
з Поль шчай. Ця пер бу дзе ку ды пра сцей ажыц-
цяў ляць па меж ныя пра ек ты ў Брэсц кай і Гро-
дзен скай аб лас цях.

— Як прай шоў пе ра ход на но выя тэх на-
ло гіі ў сувязі з ады хо дам ад пра вад но га ра-
дыё? На мі ну лым тыд ні бы ла ар га ні за ва на 
ма са вая рас сыл ка СМС з ну ма ра 101...

— Пра вад ное ра дыё хоць і эфек тыў нае, 
але трэ ба пе ра хо дзіць і на но выя тэх на ло гіі. 
Мы мо жам пе ра хоп лі ваць ра дыё сіг нал, да ваць 
бя гу чы ра док на тэ ле пра гра мах. 90% тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі аб ста ля ва на сі рэ на мі. Га лоў нае, 
каб лю дзі ве да лі, што па сіг на ле «Ува га ўсім» 
трэ ба ўклю чыць ра дыё ці тэ ле ві зар.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennik@zviazda.by

Аб гэ тым iш ла раз мо ва на су-
стрэ чы Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi з дзяр-
жаў ным сак ра та ром Са юз най 
дзяр жа вы Ры го рам Ра по там, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на-
ваў пра вес цi па ся джэн не ў Мiн ску, 
ад зна чыў шы, што для Бе ла ру сi гэ-
та бу дзе важ ным. «Ду маю, што, 
на пэў на, мож на бы ло i ў Мiн ску за-
пла на ваць пра вя дзен не Вы шэй ша га 
дзярж са ве та, та му што i вы шэй шыя 
служ бо выя асо бы Ра сii даў но ўжо 
не бы лi ў Мiн ску, — ад зна чыў Прэ-
зi дэнт. — Для Мiн ска, для Бе ла ру сi 
гэ та бу дзе важ на».

Кi раў нiк дзяр жа вы на га даў аб да-
сяг ну тай з Прэ зi дэн там Ра сii да моў-

ле нас цi пра вес цi па ся джэн не ВДС 
у I квар та ле 2016 го да. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па цi ка вiў ся, якiя пы тан нi 
пра па ну ец ца раз гле дзець на па ся-
джэн нi ВДС, i вы ка заў га тоў насць 
пры не аб ход нас цi пад клю чыц ца да 
пра пра цоў кi па рад ку дня.

Ры гор Ра по та ў сваю чар гу рас-
ка заў, што спе цы я лiс ты, экс пер ты 
абедз вюх кра iн, Па ста ян ны ка мi тэт 
Са юз най дзяр жа вы ў цэ лым га то вы 
да пра вя дзен ня Вы шэй ша га дзярж-
са ве та, не аб ход на вы зна чыц ца з да-
тай. Па вод ле слоў дзярж сак ра та ра 
СД, на ра сiй скiм ба ку iс нуе ра зу мен-
не та го, што па ся джэн не па вiн на 
прай сцi ў бе ла рус кай ста лi цы.

Ры гор Ра по та ад зна чыў, што па-
ся джэн не ВДС прой дзе ў лю тым-са-
ка вi ку, на гэ ты час у па ра дак дня 

ўклю ча на 12 пы тан няў. Па вод ле 
слоў дзярж сак ра та ра, у па рад ку дня 
ў хо дзе пад рых тоў кi маг чы мы ка рэк-
ты вы, але яны бу дуць ня знач ны мi. 
«Гэ тыя пы тан нi ахоп лi ва юць увесь 
спектр дзей нас цi Са юз най дзяр жа-
вы», — ска заў ён.

Раз мо ва пой дзе аб за цвяр джэн-
нi са юз на га бюд жэ ту на 2016 год, 
вы нi ках рэа лi за цыi бюд жэ ту 2015 
го да. На ВДС бу дуць аб мяр коў вац-
ца вы нi кi ганд лё ва-эка на мiч на га 
су пра цоў нiц тва з улi кам усiх фак-
та раў, якiя ўплы ва юць на раз вiц цё 
гэ тай сфе ры дзей нас цi, а так са ма 
знеш не па лi тыч на га ўза е ма дзе ян ня 
за два па пя рэд нiя га ды. Удзель нi кi 
па ся джэн ня ВДС пры муць пра гра-
му ўза е ма дзе ян ня на на ступ ныя два 
га ды.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 
Аляк сандр Лу ка шэн-
ка i Стар шы ня КНР Сi 
Цзiнь пiн аб мя ня лi ся 
ў гэ тай су вя зi вiн ша-
валь ны мi тэ ле гра ма-
мi, па ве да мi лi ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га 
лi да ра. За пуск быў 
пра ве дзе ны з кi тай-
ска га кас ма дро ма 
«Сi чан».
Кi раў нiк бе ла рус кай 

дзяр жа вы пад крэс лiў, што 
гэ та з'яў ля ец ца важ най 
па дзе яй i вы нi кам шмат-
га до ва га су пра цоў нiц тва 
дзвюх кра iн, якое мае 
ўсё аб дым ны стра тэ гiч ны ха рак тар. 
«Вы ве дзе ны на ар бi ту кi тай скiм ра-
ке та нос цам спа да рож нiк стаў клю-
ча вым эле мен там на цы я наль най 
сiс тэ мы спа да рож нi ка вай су вя зi i 
вя шчан ня Рэс пуб лi кi Бе ла русь, — 
ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 
Пра ект мае вы со кую iна ва цый ную, 
эка на мiч ную, са цы яль ную i па лi тыч-
ную знач насць для на шай кра i ны».

На дум ку Прэ зi дэн та Бе ла ру сi, 
за пуск спа да рож нi ка, якi з не цяр пен-
нем ча ка лi як у Кi таi, так i ў Бе ла ру сi, 
на гляд на дэ ман струе да сяг нен нi кi-

тай скай на ву кi i тэх нi кi ў га лi не асва-
ен ня кос ма су.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 
упэў не насць, што да лей шая су-
мес ная ра бо та па раз вiц цi кас мiч-
ных тэх на ло гiй дасць маг чы масць 
Бе ла ру сi i Кi таю па шы рыць маг чы-
мас цi ў сфе ры тэ ле ка му нi ка цый ных 
па слуг.

Кi раў нiк дзяр жа вы па вiн ша ваў 
Стар шы ню КНР з гэ тай важ най па-
дзе яй. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад iмя 
бе ла рус ка га на ро да па жа даў кi тай-
скiм ву чо ным, спе цы я лiс там у га лi не 
кас мiч ных тэх на ло гiй i сiс тэм су вя зi 

но вых ад крыц цяў i да лей-
шых пос пе хаў на ка рысць 
уся го ча ла вец тва.

У сваю чар гу Сi Цзiнь пiн 
ад зна чыў, што пра ект спа да-
рож нi ка су вя зi «Бел iн тэр сат-1» 
з'яў ля ец ца важ ным вы нi кам 
бе ла рус ка-кi тай ска га ўза е-
ма дзе ян ня ў га лi не раз вiц ця 
кос ма су. «Пра ект спа да рож нi-
ка су вя зi «Бел iн тэр сат-1» з'яў-
ля ец ца важ ным ува саб лен нем 
бе ла рус ка-кi тай скiх ад но сiн 
усе ба ко ва га стра тэ гiч на га 
парт нёр ства, а так са ма важ-
ным вы нi кам бе ла рус ка-кi тай-
ска га ўза е ма дзе ян ня ў га лi не 

раз вiц ця кос ма су», — пад крэс лiў Сi 
Цзiнь пiн. Ён вы ка заў упэў не насць, што 
гэ ты спа да рож нiк ака жа са дзей нi чан не 
раз вiц цю бе ла рус кай эка но мi кi, рос ту 
на род на га даб ра бы ту i гра мад ска му 
пра грэ су.

Стар шы ня КНР за пэў нiў, што кi тай-
скi бок бу дзе i ў да лей шым пры кла даць 
су мес ныя на ма ган нi, на кi ра ва ныя на 
ўма ца ван не iна ва цый на га су пра цоў-
нiц тва, бес пе ра пын на раз вi ваць бе ла-
рус ка-кi тай скiя ад но сi ны ўсе ба ко ва га 
стра тэ гiч на га парт нёр ства на ка рысць 
дзвюх кра iн i на ро даў.

ПЛЁН НАЕ СУ ПРА ЦОЎ НIЦ ТВА 
Ў КОС МА СЕ

Кi тай скі ра ке та носец вы ве ў на ар бi ту бе ла рус кi тэ ле ка му нi ка цый ны спа да рож нiк

МЕС ЦА СУ СТРЭ ЧЫ — МIНСК
Па ся джэн не Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве та Са юз най дзяр жа вы 

пла ну ец ца пра вес цi ў I квар та ле 2016 го да

Да свед ча ны — 
зна чыць уз бро е ны

Лі да ры біз нес-са юзаў лі чаць, што 
ад на з пры чын ня вы ха ду ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў на пра-
цу — бо язь жорст кіх мер Ука за №48. 
Згод на з ім за ад сут насць не аб ход ных 
да ку мен таў, у тым лі ку сер ты фі ка таў 
ад па вед нас ці, пра ду гле джа ны важ кія 
штраф ныя санк цыі. Для вы ра шэн ня 
гэ та га пы тан ня ўдзель ні кі па ся джэн ня 
пра па ну юць пра цяг нуць тлу ма чаль ную 
пра цу аб пры мя нен ні Ука за №222. 

На мес нік стар шы ні Дзярж стан-
дар та Сяр гей ІЎ ЛЕЎ па ве да міў, што 
на сай це ве дам ства прад пры маль-
ні кі мо гуць атры маць най больш 
важ ную і не аб ход ную ін фар ма цыю, 
уклю ча ю чы вы трым кі з нар ма тыў-
ных да ку мен таў, тлу ма чэн ні па пра-
цэ ду рах сер ты фі ка цыі, дэк ла ра ван-
ня, пе ра лі кі ор га наў па сер ты фі ка-
цыі і вы пра ба валь ных ла ба ра то рый 
і па кро ка вую ін струк цыю. Акра мя 
та го, рых ту юц ца для раз мя шчэн ня 
на сай це да дат ко выя ма тэ ры я лы 
па ажыц цяў лен ні пра цэ дур па цвяр-
джэн ня ад па вед нас ці. У сваю чар гу 
лі да ры біз нес-са юзаў па абя ца лі пад-
рых та ваць спіс да дат ко вых пы тан-
няў і па даць іх у дзярж ор га ны з мэ-
тай да лей шай су мес най рас пра цоў кі 
ка мен та ры яў і ін струк цый.

Без фа на тыз му
У пер шым паў год дзі Дзяр жаў ны 

ка мі тэт па стан дар ты за цыі не пла нуе 
пра вя раць ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў, якія ганд лю юць та ва ра мі 
лёг кай пра мыс ло вас ці. Ад мі ніст ра-
цый ная ад каз насць за па ру шэн не 
тэх ніч ных рэг ла мен таў так са ма ў 

хут кім ча се мо жа змен шыц ца. Па 
сло вах на мес ні ка стар шы ні Дзярж-
стан дар та Сяр гея Іў ле ва, ця пер пад-
рых та ва ны пра па но вы па зні жэн ні 
па ме ру штраф ных санк цый да ін-
ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў за 
па ру шэн ні ў га лі не са ні тар на-эпі дэ-
мі я ла гіч ных па тра ба ван няў і па тра-
ба ван няў тэх ніч ных нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў. 

Акра мя та го, як па тлу ма чыў 
на мес нік мі ніст ра па па дат ках і 
збо рах Ула дзі мір МУК ВІЧ, ін ды ві-
ду аль ныя прад пры маль ні кі, якія не 
ма юць пла цеж ных тэр мі на лаў, але 
за клю чы лі да га вор на іх ўста ноў ку 
да 1 сту дзе ня 2016 го да, бу дуць вы-
зва ляц ца ад ад каз нас ці. Так са ма 
Ула дзі мір Мук віч ад зна чыў, што ма-
са вых пра ве рак вы ка нан ня нор маў 
Ука за №222 не пла ну ец ца, ад нак 
пад крэс ліў, што га вор ка пра ма ра-
то рый не ідзе.

Сер ты фі ка ты — 
праб ле ма не для ўсіх

Да лё ка не ўсе ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі, якія ганд лю юць 
та ва ра мі лёг кай пра мыс ло вас ці, 
сён ня пе ра жы ва юць праб ле мы. На-
прык лад, чле ны Бе ла рус ка га са ю за 
прад пры маль ні каў пра цяг ну лі сваю 
пра цу. Як ад зна чыў стар шы ня Са ю-
за Аляк сандр КА ЛІ НІН, яны ма юць 
усе не аб ход ныя да ку мен ты на пра-
дук цыю, якая рэа лі зу ец ца. Так са ма 
пра цу юць і чле ны Мінск ага ста ліч-
на га са ю за прад пры маль ні каў і най-
маль ні каў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
krуzhеvісh@zvіаzdа.bу
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Ак ту аль наАк ту аль на  ��

ШТРА ФЫ «СХУД НЕ ЮЦЬ», 
А ПРА ВЕ РАК ПА КУЛЬ НЕ БУ ДЗЕ

Пы тан ні ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, якія ажыц цяў ля юць 
ган даль та ва ра мі лёг кай пра мыс ло вас ці, па-ра ней ша му зна хо дзяц ца 
ў цэнт ры ўва гі дзяр жаў ных ін сты ту таў. Аб гэ тым свед чыць у тым 
лі ку і тое, што 16 сту дзе ня ад бы ла ся на ра да чле наў гра мад ска га 
кан суль та цый на га са ве та пад стар шын ствам на мес ні ка мі ніст ра 
эка но мі кі Іры ны КАС ЦЕ ВІЧ. У ёй пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі за-
ці каў ле ных дзярж ор га наў, а так са ма біз нес-су поль нас ці. Абод ва 
ба кі шу ка юць цы ві лі за ва ныя і пры маль ныя ра шэн ні. Удзель ні кі па-
ся джэн ня раз гле дзе лі са мыя праб лем ныя пы тан ні: ад каз насць за 
па ру шэн ні па тра ба ван няў тэх ніч ных рэг ла мен таў ЕА ЭС, пра вер кі 
пад атко вы мі ор га на мі вы ка нан ня нор маў Ука за №222, а так са ма 
не аб ход насць уста ноў кі і вы ка ры стан ня пла цеж ных тэр мі на лаў у 
ганд лё вых аб' ек тах.


