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19 студзеня 2016 г.

МЕСЦА СУСТРЭЧЫ — МIНСК
Пасяджэнне Вышэйшага дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы
плануецца правесцi ў I квартале 2016 года
Аб гэтым iшла размова на сустрэчы Прэзiдэнта Беларусi
Аляксандра Лукашэнкi з дзяржаўным сакратаром Саюзнай
дзяржавы Рыгорам Рапотам,
перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Аляксандр Лукашэнка прапанаваў правесцi пасяджэнне ў Мiнску,
адзначыўшы, што для Беларусi гэта будзе важным. «Думаю, што,
напэўна, можна было i ў Мiнску запланаваць правядзенне Вышэйшага
дзяржсавета, таму што i вышэйшыя
службовыя асобы Расii даўно ўжо
не былi ў Мiнску, — адзначыў Прэзiдэнт. — Для Мiнска, для Беларусi
гэта будзе важна».
Кiраўнiк дзяржавы нагадаў аб дасягнутай з Прэзiдэнтам Расii дамоў-

ленасцi правесцi пасяджэнне ВДС
у I квартале 2016 года. Аляксандр
Лукашэнка пацiкавiўся, якiя пытаннi
прапануецца разгледзець на пасяджэннi ВДС, i выказаў гатоўнасць
пры неабходнасцi падключыцца да
прапрацоўкi парадку дня.
Рыгор Рапота ў сваю чаргу расказаў, што спецыялiсты, эксперты
абедзвюх краiн, Пастаянны камiтэт
Саюзнай дзяржавы ў цэлым гатовы
да правядзення Вышэйшага дзяржсавета, неабходна вызначыцца з датай. Паводле слоў дзяржсакратара
СД, на расiйскiм баку iснуе разуменне таго, што пасяджэнне павiнна
прайсцi ў беларускай сталiцы.
Рыгор Рапота адзначыў, што пасяджэнне ВДС пройдзе ў лютым-сакавiку, на гэты час у парадак дня

ўключана 12 пытанняў. Паводле
слоў дзяржсакратара, у парадку дня
ў ходзе падрыхтоўкi магчымы карэктывы, але яны будуць нязначнымi.
«Гэтыя пытаннi ахоплiваюць увесь
спектр дзейнасцi Саюзнай дзяржавы», — сказаў ён.
Размова пойдзе аб зацвярджэннi саюзнага бюджэту на 2016 год,
вынiках рэалiзацыi бюджэту 2015
года. На ВДС будуць абмяркоўвацца вынiкi гандлёва-эканамiчнага
супрацоўнiцтва з улiкам усiх фактараў, якiя ўплываюць на развiццё
гэтай сферы дзейнасцi, а таксама
знешнепалiтычнага ўзаемадзеяння
за два папярэднiя гады. Удзельнiкi
пасяджэння ВДС прымуць праграму ўзаемадзеяння на наступныя два
гады.

ПЛЁННАЕ СУПРАЦОЎНIЦТВА
Ў КОСМАСЕ
Кiтайскі ракетаносец вывеў на арбiту беларускi тэлекамунiкацыйны спадарожнiк
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi
Аляксандр Лукашэнка i Старшыня КНР Сi
Цзiнь пiн аб мя ня лi ся
ў гэтай сувязi вiншавальнымi тэлеграмамi, паведамiлi ў прэсслужбе беларускага
лi да ра. За пуск быў
праведзены з кiтайска га кас ма дро ма
«Сiчан».
Кi раў нiк бе ла рус кай
дзяржавы падкрэслiў, што
гэ та з'яўля ец ца важ най
падзеяй i вынiкам шматгадовага супрацоўнiцтва
дзвюх кра iн, якое мае
ўсёабдымны стратэгiчны характар.
«Выведзены на арбiту кiтайскiм ракетаносцам спадарожнiк стаў ключа вым эле мен там на цы я наль най
сiс тэмы спадарожнiкавай сувязi i
вяшчання Рэспублiкi Беларусь, —
адзначыў Аляксандр Лукашэнка. —
Праект мае высокую iнавацыйную,
эканамiчную, сацыяльную i палiтычную значнасць для нашай краiны».
На думку Прэзiдэнта Беларусi,
запуск спадарожнiка, якi з нецярпеннем чакалi як у Кiтаi, так i ў Беларусi,
наглядна дэманструе дасягненнi кi-

тайскай навукi i тэхнiкi ў галiне асваення космасу.
Аляксандр Лукашэнка выказаў
упэў не насць, што да лей шая сумесная работа па развiццi касмiчных тэхналогiй дасць магчымасць
Беларусi i Кiтаю пашырыць магчымасцi ў сферы тэлекамунiкацыйных
паслуг.
Кiраўнiк дзяржавы павiншаваў
Старшыню КНР з гэтай важнай падзеяй. Аляксандр Лукашэнка ад iмя
беларускага народа пажадаў кiтайскiм вучоным, спецыялiстам у галiне
касмiчных тэхналогiй i сiстэм сувязi

новых адкрыццяў i далейшых поспехаў на карысць
усяго чалавецтва.
У сваю чаргу Сi Цзiньпiн
адзначыў, што праект спадарожнiка сувязi «Белiнтэрсат-1»
з'яўляецца важным вынiкам
беларуска-кiтайскага ўзаемадзеяння ў галiне развiцця
космасу. «Праект спадарожнiка сувязi «Белiнтэрсат-1» з'яўляецца важным увасабленнем
беларуска-кiтайскiх адносiн
усебаковага стратэгiчнага
партнёрства, а таксама важным вынiкам беларуска-кiтайскага ўзаемадзеяння ў галiне
развiцця космасу», — падкрэслiў Сi
Цзiньпiн. Ён выказаў упэўненасць, што
гэты спадарожнiк акажа садзейнiчанне
развiццю беларускай эканомiкi, росту
народнага дабрабыту i грамадскаму
прагрэсу.
Старшыня КНР запэўнiў, што кiтайскi бок будзе i ў далейшым прыкладаць
сумесныя намаганнi, накiраваныя на
ўмацаванне iнавацыйнага супрацоўнiцтва, бесперапынна развiваць беларуска-кiтайскiя адносiны ўсебаковага
стратэгiчнага партнёрства на карысць
дзвюх краiн i народаў.

 Актуальна

ШТРАФЫ «СХУДНЕЮЦЬ»,
А ПРАВЕРАК ПАКУЛЬ НЕ БУДЗЕ
Пытанні індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ажыццяўляюць
гандаль таварамі лёгкай прамысловасці, па-ранейшаму знаходзяцца
ў цэнтры ўвагі дзяржаўных інстытутаў. Аб гэтым сведчыць у тым
ліку і тое, што 16 студзеня адбылася нарада членаў грамадскага
кансультацыйнага савета пад старшынствам намесніка міністра
эканомікі Ірыны КАСЦЕВІЧ. У ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі зацікаўленых дзяржорганаў, а таксама бізнес-супольнасці. Абодва
бакі шукаюць цывілізаваныя і прымальныя рашэнні. Удзельнікі пасяджэння разгледзелі самыя праблемныя пытанні: адказнасць за
парушэнні патрабаванняў тэхнічных рэгламентаў ЕАЭС, праверкі
падатковымі органамі выканання нормаў Указа №222, а таксама
неабходнасць устаноўкі і выкарыстання плацежных тэрміналаў у
гандлёвых аб'ектах.
хуткім часе можа зменшыцца. Па
Дасведчаны —
словах намесніка старшыні Дзяржстандарта Сяргея Іўлева, цяпер падзначыць узброены
Лідары бізнес-саюзаў лічаць, што рыхтаваны прапановы па зніжэнні
адна з прычын нявыхаду індывіду- памеру штрафных санкцый да інальных прадпрымальнікаў на пра- дывідуальных прадпрымальнікаў за
цу — боязь жорсткіх мер Указа №48. парушэнні ў галіне санітарна-эпідэЗгодна з ім за адсутнасць неабходных міялагічных патрабаванняў і патрадакументаў, у тым ліку сертыфікатаў баванняў тэхнічных нарматыўных
адпаведнасці, прадугледжаны важкія прававых актаў.
Акра мя та го, як па тлу мачыў
штрафныя санкцыі. Для вырашэння
гэтага пытання ўдзельнікі пасяджэння намеснік міністра па падатках і
прапануюць працягнуць тлумачальную зборах Уладзімір МУКВІЧ, індывідуальныя прадпрымальнікі, якія не
працу аб прымяненні Указа №222.
Намеснік старшыні Дзяржстан- маюць плацежных тэрміналаў, але
дарта Сяргей ІЎЛЕЎ паведаміў, што заключылі дагавор на іх ўстаноўку
на сайце ведамства прадпрымаль- да 1 студзеня 2016 года, будуць выні кі мо гуць атры маць най больш зваляцца ад адказнасці. Таксама
важную і неабходную інфармацыю, Уладзімір Муквіч адзначыў, што мауключаючы вытрымкі з нарматыў- савых праверак выканання нормаў
ных дакументаў, тлумачэнні па пра- Указа №222 не плануецца, аднак
цэдурах сертыфікацыі, дэклараван- падкрэсліў, што гаворка пра мараня, пералікі органаў па сертыфіка- торый не ідзе.
цыі і выпрабавальных лабараторый
і пакрокавую інструкцыю. Акрамя Сертыфікаты —
таго, рыхтуюцца для размяшчэння
на сайце дадатковыя матэрыялы праблема не для ўсіх
Далёка не ўсе індывідуальныя
па ажыццяўленні працэдур пацвярджэння адпаведнасці. У сваю чаргу прадпрымальнікі, якія гандлююць
лідары бізнес-саюзаў паабяцалі пад- таварамі лёгкай прамысловасці,
рыхтаваць спіс дадатковых пытан- сёння перажываюць праблемы. Наняў і падаць іх у дзяржорганы з мэ- прыклад, члены Беларускага саюза
тай далейшай сумеснай распрацоўкі прадпрымальнікаў працягнулі сваю
працу. Як адзначыў старшыня Саюкаментарыяў і інструкцый.
за Аляксандр КАЛІНІН, яны маюць
усе неабходныя дакументы на праБез фанатызму
дукцыю, якая рэалізуецца. Таксама
У першым паўгоддзі Дзяржаўны працуюць і члены Мінскага сталічкамітэт па стандартызацыі не плануе нага саюза прадпрымальнікаў і найправяраць індывідуальных прадпры- мальнікаў.
мальнікаў, якія гандлююць таварамі
Ілья КРЫЖЭВІЧ.
лёгкай прамысловасці. Адміністраkrуzhеvісh@zvіаzdа.bу
цыйная адказнасць за парушэнне
тэхнічных рэгламентаў таксама ў


«МІНУЛЫМ ЛЕТАМ СТАРЫЯ Ў ВЁСКАХ НАВАТ ХАДЗІЛІ З ІКОНАМІ...»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Вось дзякуючы такой масіраванай прафілактыцы і знізілася штогадовая колькасць пажараў з 2010 года амаль на 3 тысячы! Пад
асаблівым кантролем у нас дзіцячая смяротнасць. Летась агонь забраў дванаццаць юных
жыццяў па ўсёй краіне. Калі зазірнуць у архіўныя звесткі пачатку тысячагоддзя, тады ледзь
не па кожнай асобнай вобласці гэтая лічба была большая. І такія сумныя лічбы, як сведчыць
статыстыка, што вядзецца з канца саракавых
гадоў мінулага стагоддзя, знаходзяцца цяпер
на гістарычным мінімуме.
Калі б яшчэ ўсе бацькі ставіліся адказна, то
такія выпадкі здараліся б яшчэ радзей! Дзеці
ж часцей за ўсё гінуць праз тое, што дарослыя паводзяць сябе бесклапотна, пакідаюць
іх без нагляду. Таму мы зрабілі стаўку на тым,
як навучыць людзей правільна паводзіць сябе
ў экстрэмальнай сітуацыі. На адной з нарад з
удзелам прэм'ер-міністра прыйшлі да высновы,
што ў краіне неабходна стварыць адмысловыя навучальныя цэнтры па асновах бяспекі
жыццядзейнасці, у якіх кожны чалавек зможа
атрымаць неабходныя веды. Бо колькі людзей
праз уласную недасведчанасць тоне, разбіваецца на дарогах, гіне на прадпрыемствах...
Вось яскравы прыклад: дзіця з Кобрына летам
загінула ў аквапарку...
Першы такі цэнтр запрацаваў пры Гомельскім ліцэі МНС. Наведала яго ўжо не адна тысяча чалавек, якія далі цэнтру высокую адзнаку.
Таму мы хацелі б бачыць такія ўстановы прынамсі ў кожным абласным цэнтры.

«Для нас снегапады — дабро»
— На мінулым тыдні Беларусь накрылі
адразу два снегавыя цыклоны...
— Працяглыя снегапады, безумоўна, ствараюць нязручнасці і камунальшчыкам, і жыхарам. Але для нас гэта неацэнны падарунак ад

прыроды. Прыгадайце, што рабілася летась. У
глебе пасля бясснежнай зімы амаль не было
запасаў вільгаці, таму пажары пачаліся яшчэ
ўвесну. Сваю лепту ўнесла і анамальная спякота, калі слупок тэрмометра па краіне ўлетку
сягаў да 35 градусаў па Цэльсіі. А дажджоў
амаль не было. Каналы высыхалі, рэкі мялелі. У Гомельскай вобласці некалькі населеных
пунктаў нават рыхтавалі да эвакуацыі. Напагатове ўжо стаялі аўтобусы. Старыя ў вёсках ужо
нават хадзілі з іконамі і маліліся як на надвор'е,
так і на нас. Таму, мабыць, дрэнна толькі, што
столькі снегу выпала адначасова. Тым больш
што такіх сур'ёзных адключэнняў электрычнасці энергетыкі згадаць і не могуць. Менавіта
таму была дадзена каманда пашырыць памер
прасекаў вакол ліній электраперадачы. Падчас
«Даніэлы» мы дастаўлялі на розныя аб'екты і
падключалі дызель-генератары. З самымі сур'ёзнымі праблемамі сутыкнуліся на малочнатаварных фермах. Трэба ж было своечасова
кароў падаіць і вывезці гатовую прадукцыю.
Але разам з тым не было ніводнага выпадку,
каб нейкая служба не даехала своечасова на
месца выкліку.

Пачаўся экспарт экіпіроўкі за мяжу
— Летам нас выручыла тое, што некалькі гадоў таму па нашым заказе былі распрацаваны
спецыяльныя звышумяшчальныя аўтацыстэрны на шасі МАЗ цяжкага тыпу, якія і паступілі ў
раённыя аддзелы па надзвычайных сітуацыях.
Пры перасохлых крыніцах вады дзесяць тон на
борце — рэч унушальная і моцнадзейная. Да
таго ж мы дабіліся значнай эканоміі сродкаў:
у вёсцы ж пажарных гідрантаў няма, а ганяць
раз за разам класічныя двухтонныя цыстэрны,
пагадзіцеся, не вельмі рацыянальна.
Сёння мы ўжо не закупляем за мяжой тэхніку, бо ўся патрэбная нам лінейка робіцца ў
Беларусі. Сумесна з Акадэміяй навук распра-

цоўваем узоры баявой і абарончай вопраткі
выратавальнікоў, у тым ліку і той, якая прызначана для ліквідацыі хімічных забруджванняў.
Усё больш абсталявання таксама становіцца
беларускім. Зараз гэта здаецца неверагодным, але нават тыя ж каскі мы раней закуплялі
за мяжой... Цяпер жа ўзоры нашага пажарнага
абсталявання не саступаюць замежным аналагам, а кошт на іх ніжэйшы ў разы. Нашымі
распрацоўкамі цікавяцца ўжо спецыялісты з
Расіі і Казахстана. І немалыя партыі мы адпраўляем на экспарт, тым самым прыносячы
ў краіну валюту.

Беспілотнікі «Мі» не заменяць
— Пажарная авіяцыя асабліва запатрабавана на нашых паўднёвых межах. На Палессі дарог вельмі мала, а лясныя пажары, напрыклад,
летась да нас не раз заходзілі з Украіны. Нашы
верталёты Мі-8, якія могуць пацягнуць дзве
з паловай тоны вады, спраўляліся з натугай.
Таму давялося падключаць больш магутную
тэхніку — Мі-26. Адначасова такі гелікоптар
можа узяць 15 тон вады. Затушыць лясны пажар з такой колькасцю куды прасцей.
— А наколькі запатрабаваны беспілотнікі?
— Пакуль два такія апараты, якія распрацавала Акадэмія навук, працуюць у Мінскай
вобласці. Гэтыя апараты цудоўныя, але цалкам
на іх пераходзіць мы не будзем. Справа ў тым,
што класічны верталёт Мі-2, які адпраўляецца
ў неба для маніторынгу пажарнай сітуацыі, можа браць на борт дэсантны разлік. І калі яны
знойдуць нават невялікі ачаг пажару, тут жа
змогуць яго затушыць.
Вялікая праца цяпер ускладзена на нас і з
прычыны будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Мы распрацоўвалі адпаведную нарматыўную
базу і кантралюем ход будаўніцтва. На жаль,
наконт станцыі часам даводзіцца чуць пра-

вакацыі і спекуляцыі. Вось, напрыклад, мне
ў Польшчы скардзіліся, што электрастанцыя
будзе стаяць блізка да нашых межаў. Я адказваю: дык побач з вашымі межамі ёсць атамныя
электрастанцыі ў той жа Германіі. Чаму ж не
перажываеце за іх, калі ўлічыць, што наша
будуецца па самых сучасных стандартах бяспекі?

Школьная праграма
папоўніцца АБЖ
— Якіх навін у працы міністэрства варта
чакаць сёлета?
— Ажыццявілася наша шматгадовая прапанова па паўнавартасным вяртанні ў школы
прадмета «Асновы бяспекі жыццядзейнасці».
Адбудзецца гэта ўжо 1 верасня. Веды па такім
прадмеце павінны ацэньвацца, чаго няма на
факультатыве.
Будзе шмат разнастайных конкурсаў, віктарын, злётаў. У тым ліку і міжнародных. Мы
актыўна супрацоўнічаем з усімі нашымі суседзямі. Крыху складаней з Украінай, але звязана гэта з частай ратацыяй кіраўнічых кадраў у
нашых суседзяў. Летась падпісалі пагадненне
з Польшчай. Цяпер будзе куды прасцей ажыццяўляць памежныя праекты ў Брэсцкай і Гродзенскай абласцях.
— Як прайшоў пераход на новыя тэхналогіі ў сувязі з адыходам ад праваднога радыё? На мінулым тыдні была арганізавана
масавая рассылка СМС з нумара 101...
— Правадное радыё хоць і эфектыўнае,
але трэба пераходзіць і на новыя тэхналогіі.
Мы можам перахопліваць радыёсігнал, даваць
бягучы радок на тэлепраграмах. 90% тэрыторыі Беларусі абсталявана сірэнамі. Галоўнае,
каб людзі ведалі, што па сігнале «Увага ўсім»
трэба ўключыць радыё ці тэлевізар.
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