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Па 22 ве рас ня па ўсёй кра і не 

пра хо дзіць Еў ра пей скі 

ты дзень ма біль нас ці, у тым 

лі ку га рад ская эка ла гіч ная 

ак цыя «Дзень без аў та ма бі ля». 

У Бе ла ру сі ме ра пры ем ства 

пра во дзіц ца што год, 

па чы на ю чы з 2015 го да.

Кан суль тант упраў лен ня рэ гу-

ля ван ня ўздзе ян няў на ат мас фер-

нае па вет ра, змя нен не клі ма ту і 

экс пер ты зы Мі ніс тэр ства пры род-

ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Ак са на ЮЧ КА ВІЧ 

рас ка за ла, што асноў най тэ май 2019 

го да з'яў ля ец ца тэ ма раз віц ця ве ла-

сі пед на га і пе ша ход на га ру ху ў га-

рад скім ася род дзі.

— Вель мі важ на пры цяг нуць ува гу 

гра мад скас ці да праб ле мы за ліш ня га 

вы ка ры стан ня аса біс та га транс пар ту 

і, як вы нік, за брудж ван ня па вет ра. 

Ці ка васць да ме ра пры ем ства рас це, 

па вя ліч ва ец ца і коль касць удзель ні-

каў мерапрыемства. Сё ле та на бе-

ла рус кім Еў ра пей скім тыд ні ма біль-

нас ці за рэ гіст ра ва ла ся рэ корд ная 

коль касць га ра доў — 76, ле тась іх 

бы ло 66. Праб ле ма, якая па ды ма ец-

ца дзя ку ю чы яму, ця пер вель мі ак-

ту аль ная: 63 пра цэн ты вы кі даў, якія 

за брудж ва юць ат мас фер нае па вет-

ра, пры па дае на аў та транс парт, гэ-

та амаль дзве тра ці ны ўсіх вы кі даў. 

У ста лі цы ліч ба да ся гае 88 пра цэн-

таў. Тра ды цый на Еў ра пей скі ты дзень 

ма біль нас ці за вяр ша ец ца ак цы яй 

«Дзень без аў та ма бі ля», якая прой-

дзе 22 ве рас ня. Зра зу ме ла, што не 

ўсе кі роў цы цал кам ад мо вяц ца ад 

вы ка ры стан ня аса біс та га транс пар-

ту і ад да дуць пе ра ва гу гра мад ска-

му. Ад нак ця пер у кра і не ак тыў на 

раз ві ва юц ца і аль тэр на тыў ныя яго 

ві ды: сег веі, са ма ка ты, ве ла сі пе ды. 

Не трэ ба за бы ваць і пра пе шыя пра-

гул кі.

Ак цыя пра во дзіц ца не толь кі ў 

Мін ску, але і ў ін шых га ра дах кра і ны: 

Брэс це, Смар го ні, Ваў ка выс ку, Ба ра-

на ві чах, Ві лей цы і ін шых. На прык лад, 

у Рэ чы цы кі роў цам, якія ад мо вяц ца 

ад пра ез ду на аса біс тым транс пар це, 

бу дуць пра па на ва ны бі ле ты ў эко-

ла га-бія ла гіч ны му зей, які ім мож на 

бу дзе на ве даць бяс плат на.

Стар шы ня Мінск ага га рад ско-

га ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Сця пан ДУБ НІЦ КІ ад зна чыў:

— Ця пер у ста лі цы пра во дзіц ца 

ра бо та па змян шэн ні вы шы ні бар-

дзюр на га ка ме ня па най больш за-

па тра ба ва ных марш ру тах ве ла сі пед-

на га ру ху і па раз мя шчэн ні ве ла пар-

ко вак. 22 ве рас ня з 14 да 21 га дзіны 

пра ду гле джа на эка ла гіч ная ак цыя 

на ву лі цы Каст рыч ніц кай, ува ход 

бяс плат ны. Там бу дуць ар га ні за ва-

ны май стар-кла сы, кон кур сы, ся род 

якіх — на леп шы пад свечаны ве ла-

сі пед, пра ду гле джа на дзі ця чая пля-

цоў ка, ра бо та фо та зо ны, вы стаў кі 

ра мес ні каў. З 17 да 21 га дзіны прой-

дзе кан цэрт ная пра гра ма, а пас ля — 

вя чэр ні ве ла пра бег пад све ча ных ве-

ла сі пе даў. Усім удзель ні кам мож на 

бу дзе ўпры го жыць свой транс парт 

роз на ка ля ро вы мі стуж ка мі, каб яск-

ра ва пра ехаць па пра спек це і не 

за стац ца не за ўва жа ны мі. У пра бе-

гу мо гуць удзель ні чаць не толь кі 

ве ла сі пе ды, але і са ма ка ты, сег веі 

і ін шыя аль тэр на тыў ныя ві ды транс-

пар ту. Акра мя та го, мож на пра ка ціц-

ца са сва і мі жы вё ла мі. Старт на ву-

лі цы Каст рыч ніц кай, да лей марш рут 

прой дзе па ву лі цах Трас ця нец кай, 

Аран скай, Свярд ло ва, пра спек це Не-

за леж нас ці. Фі ніш — на ву лі цы Яку ба 

Ко ла са. Да рож ны рух аў та ма бі ляў на 

гэ ты час бу дзе аб ме жа ва ны.

Ін спек тар ад дзе ла па агі та цыі 

і пра па ган дзе УДАІ ГУ УС Мін-

гар вы кан ка ма Ра ман ЛАШ КЕ ВІЧ 

рас ка заў, што пад час пра вя дзен ня 

Еў ра пей ска га тыд ня ма біль нас ці 

бу дуць дзей ні чаць аб ме жа ван ні на 

рух па ву лі цы Каст рыч ніц кай ад до ма 

№ 16/1 да № 16/25 з шас ці га дзін 

ра ні цы да поў на чы. Па этап нае аб ме-

жа ван не ру ху бу дзе ажыц цяў ляц ца 

пад час ве ла пра бе гу.

Экс перт пра ек та ПРА АН «Зя лё-

ныя га ра ды» па пра вя дзен ні Еў ра-

пей ска га тыд ня ма біль нас ці Кі рыл 

СІ НЮ ЦІЧ ад зна чыў: што год ме ра-

пры ем ства пад трым лі ва юць пры бліз-

на 50 кра ін, Бе ла русь зна хо дзіц ца на 

дзя вя тым мес цы па ма са вас ці.

Ад ным з ар га ні за та раў Еў ра пей-

ска га тыд ня ма біль нас ці з'яў ля ец ца 

ар га ні за цыя «Мін скае ве ла сі пед нае 

та ва рыст ва». Аб пра гра ме ме ра-

пры ем стваў рас ка за ла яго прад-

стаў ні ца — PR-спе цы я ліст Да р'я 

КАС КО:

— 20 ве рас ня для жы ха роў ста-

лі цы прой дзе ак цыя «На ра бо ту на 

ве ла сі пе дзе». З ся мі га дзін ра ні цы 

да па ло вы адзі нац ца тай у роз ных 

пунк тах го ра да (ка ля стэ лы «Мінск — 

го рад-ге рой», га лоў на га ўва хо ду ў 

Ба та ніч ны сад, «Мінск-Арэ ны», Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га му зыч на га 

тэ ат ра, ка ля ўні вер ма га «Бе ла русь», 

а так са ма на пра спек це Пуш кі на, 85) 

ва лан цё ры бу дуць раз да ваць усім 

ве ла сі пе дыс там смач ную са да ві ну.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Эка а ду ка цыя

ТРЫ ТЫ СЯ ЧЫ ЭКА ТОР БАЎ 
ЗА СЕМ ГА ДЗІН

Гран ты на эка ла гіч нае на ву чан не 
за фо та са шмат ра зо вай сум кай

Іх пра па ну юць дзе ся ці бе ла ру сам прад пры ем ства «Апе-

ра тар дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» і рух «Мэ та-

99» у рамках кам па ніі «Па кед, па кет». За тры ме ся цы ў 

цэнт ры «Экас тарт» сту дэн таў на ву чаць, як пры браць са 

свай го жыц ця ліш кі плас ты ку і шкод ных ад хо даў.

Для боль шас ці 

на ву чэн цаў ву чо-

ба плат ная. Каб 

стаць свя до мым 

у трэн да вым кі-

рун ку есо-frіеndlу 

спо са бу жыц ця і 

атры маць маг чы-

масць зай мац ца 

бяс плат на, не аб-

ход на да 22 ве-

рас ня за поў ніць 

ан ке ту і апуб лі ка-

ваць у Іnstаgrаm 

зды мак з лю бі-

май шмат ра зо вай 

сум кай для па ку-

пак пад хэш тэ гам 

#покедпакет.

У лі пе ні ар га ні за та ры кам па ніі «Па кед, па кет» пра вя лі кра уд-

фан дынг, дзе пра па на ва лі на быць эка тор бу па ца не плас ты ка-

ва га па ке та. Лот кош там адзін ру бель скла даў ся з пя ці шо пе раў 

роз ных фор маў і па ме раў: ад мі ні я цюр на га клат ча да тор бы, у 

якую змес ціц ца 10-кі ла гра мо вы ка вун. За сем га дзін пра да лі 

больш за тры тысячы су мак. Са бра ныя гро шы і пой дуць на гран-

ты для дзе ся ці ма ты ва ва ных на эка а ду ка цыю бе ла ру саў.

— У шко ле мы ўсе вы ву ча лі ба за выя прад ме ты. Ад нак ма-

ла хто вы ка рыс тоў вае, на прык лад, ма тэ ма тыч ныя ве ды, каб 

пад лі чыць, коль кі ліш ня га плас ты ку ён выкарыстоўвае. Або 

ўзяць ве дан не моў — каб за мя ніць чар го вы па кет пры стой ным 

шмат ра зо вым «сі но ні мам»: авось ка, шо пер, за плеч нік, — ка жа 

На тал ля ГРЫН ЦЭ ВІЧ, ды рэк тар ДУ «Апе ра тар дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў». — Мы ра ды да па маг чы іні цы я тыў-

ным ма ла дым лю дзям атры маць эка ла гіч ную аду ка цыю бяс-

плат на за кошт гран таў ад кра ўд фан дынг-ак цыі, якая атры ма ла 

та кі вод гук ся род бе ла ру саў.

Пад час на ву чан ня сту дэн там пра па ну юць ін фар ма цый ныя 

эк скур сіі, жы выя ін тэр ак тыў ныя су стрэ чы, раз мо вы з экс пер-

та мі, ан лайн-плат фор му для на ву чан ня і до ступ да ка лек цыі 

ма тэ ры я лаў па ахо ве на ва коль на га ася род дзя. Лю бое ўлас нае 

эка ла гіч нае ме ра пры ем ства ад на ву чэн цаў ві та ец ца і пад трым-

лі ва ец ца.

Іры на СІ ДА РОК.

 Тым ча сам:
Ця пер ганд лё выя аб' ек ты аба вя за ны мець у про да жы па-

ке ты, ад на ра зо вы по суд і ста ло выя пры бо ры з па пе ры. Гэ та 

пра ду гле джа на ад па вед най па ста но вай МАРГ і да ты чыц ца 

крам з уні вер саль ным асар ты мен там та ва раў, зме ша ным, 

спе цы я лі за ва ным і вуз ка спе цы я лі за ва ным, а так са ма кі ёс каў, 

па віль ё наў, аў та за пра вак і ін шых ганд лё вых пунк таў.

У про да жы па він на зна хо дзіц ца ад ад на го да ча ты рох най-

мен няў па пя ро ва га та ва ру. Ад на ча со ва з гэ тым мі ні мі за ва на 

коль касць най мен няў плас ты ка вых па ке таў і по су ду ў пе ра-

лі ках та ва раў, якія вы зна ча ны па ста но вай № 28.

Пры про да жы ў не спе цы я лі за ва ных кра мах з кам бі на ва-

ным асар ты мен там хар чо вых і не хар чо вых та ва раў (трох ці 

больш груп) эка ла гіч на бяс печ ная пра дук цыя па він на ўклю-

чац ца ў асар ты мент ны пе ра лік.

Пар ла менц кія вы ба ры ў Із ра і лі: 
без ад на знач на га пе ра мож ца

Прэм' ер-мі ністр Із ра-

і ля Бень я мін Не тань я-

ху ў най блі жэй шыя дні 

пач не пе ра гаворы па 

ства рэн ні «моц на га сі-

я нісц ка га ўра да», але 

лі чыць не аб ход ным 

да ча кац ца пуб лі ка цыі 

афі цый ных вы ні каў пар ла менц кіх вы ба раў, якія ад бы-

лі ся 17 ве рас ня.

Прэм' ер пад крэс ліў, што Із ра іль ста іць пе рад «вя ліз-

ны мі вы клі ка мі». «Мы па ста ян на су праць ста ім і дзей-

ні ча ем су праць Іра на без стра ху, хут ка прэ зі дэнт ЗША 

До нальд Трамп прад ста віць свой план (па ўрэ гу ля ван ні 

па лес ці на-із ра іль ска га кан флік ту. — Рэд.), які вы зна-

чыць бу ду чы ню Із ра і ля, і мы па він ны га ран та ваць, што 

на шы да сяг нен ні, дзе ля якіх мы пра ца ва лі, бу дуць 

за ха ва ныя», — пра цяг нуў ён.

Эк зіт по лы па вы ні ках пра ве дзе ных у аў то рак паў-

тор ных вы ба раў у Кне сет 22-га склі кан ня не вы яві лі ад-

на знач на га пе ра мож ца, кан ста туе дзяр жаў нае ра дыё 

Із ра і ля Kan. Па яго пад лі ках, блок пра вых і рэ лі гій ных 

пар тый, на які мае на мер аба пер ці ся прэм' ер-мі ністр 

Бень я мін Не тань я ху, атрым лі вае (без удзе лу пар тыі 

«Наш дом — Із ра іль» Авіг до ра Лі бер ма на) ад 54 да 56 

са 120 мес цаў у пар ла мен це, у той час як для фар мі ра-

ван ня ка а лі цыі не аб ход на як мі ні мум 61 крэс ла.

Іран на кі ра ваў ЗША но ту з аспрэч ван нем 
сва ёй да тыч нас ці да на па даў 
на Са удаў скую Ара вію

Іран скія ўла ды на кі ра ва лі ЗША но ту, у якой аб верг лі 

да чы нен не Іра на да на па даў на наф та выя аб' ек ты ў Са-

удаў скай Ара віі. Пра гэ та па ве да мі ла агенц тва ІSNA.

Па вод ле яго да ных, па слан не бы ло пе ра да дзе на ў 

па ня дзе лак праз па соль ства Швей ца рыі.

У ноч на 14 ве рас ня прад пры ем ствы Saudі Aramco 

на ўсхо дзе кра і ны бы лі ата ка ва ныя дзесяццю бес пі лот-

ны мі ля таль ны мі апа ра та мі. Ад каз насць за гэ та ўзя лі 

на ся бе емен скія мя цеж ні кі-ху сі ты з ру ху «Ан сар Алах». 

У пры ват нас ці, на пад за знаў най буй ней шы ў све це 

наф та пе ра пра цоў чы комп лекс па блі зу го ра да Аб ка ік, 

дзе пра жы вае шмат за ход ніх спе цы я ліс таў, а так са ма 

НПЗ у ра ё не Ху райс, у якім раз мя шча ец ца дру гое па 

ве лі чы ні наф та вае ра до ві шча ка ра леў ства.

Пас ля на па даў на іх ус пых нуў моц ны па жар. Паз ней 

ула ды за яві лі, што агонь быў ла ка лі за ва ны.

Дзярж сак ра тар ЗША Майкл Пам пеа аб ві на ва ціў 

Тэ ге ран у тым, што ён мае да чы нен не да на па даў на 

наф та выя аб' ек ты Са удаў скай Ара віі.

Ра сій скі ан ко лаг па пя рэ дзіў пра ска чок 
смя рот нас ці ад ра ку ў най блі жэй шыя га ды

Смя рот насць ад ан ка ло гіі ў Ра сіі мо жа па вя лі чыц ца 

на 20-30 % праз два га ды, ка лі ў кра і не не зме няц ца 

пра ві лы за куп кі ле каў. Пра гэ та ў ін тэр в'ю га зе це «Изве-

стия» за явіў ды рэк тар Ін сты ту та ге ма та ло гіі, іму на ло гіі 

і кле тач ных тэх на ло гій На цы я наль на га ме ды цын ска га 

да след ча га цэнт ра дзі ця чай ге ма та ло гіі, ан ка ло гіі і іму-

на ло гіі імя Дзміт рыя Ра га чо ва Аляк сей Мас чан.

«Ад бы ла ся ка та стро фа, пра якую мы па пя рэдж ва лі 

не каль кі га доў та му, ка лі рас пра цоў ваў ся цэ лы па кет 

за ко наў і пад за кон ных ак таў па ле ка вым за бес пя чэн ні. 

У вы ні ку яго пры няц ця па ча лі зні каць ле кі, якія што дня 

не аб ход ныя для ля чэн ня на шых па цы ен таў», — ска-

заў Мас чан.

Па вод ле яго слоў, з ра сій ска га рын ку зні ка юць за-

меж ныя прэ па ра ты, ана ла гаў якіх у Ра сіі не вы раб-

ля юць. Пра фе сар ад зна чыў, што гэ та да ты чыц ца, у 

пры ват нас ці, прэ па ра таў для хі мі я тэ ра піі — яны аль бо 

зні ка юць на огул, аль бо з'яў ля юц ца «аб са лют на не пра-

ве ра ны мі ў клі ніч ных да сле да ван нях ге не ры ка мі».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

АР ХІЎ НАЯ РЭ СТАЎ РА ЦЫЯ 
І «ЭЛЕКТ РОН НЫ ЎРАД»

Гэ тыя і ін шыя пы тан ні змо гуць афі цый на і да ку мен-

таль на аб мяр коў ваць Бе ла русь і Аман пас ля пад пі сан ня 

18 верасня Ме ма ран ду ма аб уза е ма ра зу мен ні па між Мі ніс-

тэр ствам юс ты цыі Бе ла ру сі і На цы я наль ным упраў лен нем 

ар хі ваў і да ку мен та цыі Сул та на та Аман у га лі нах гіс та рыч-

най да ку мен та цыі і кі ра ван ня да ку мен та цы яй і ар хі ва мі.

Мемарандум мае мэ тай раз віц цё двух ба ко вых стасункаў па 

ар хіў най спра ве і спра ва вод стве і пра ду гледж вае аб мен ко пі я мі 

да ку мен таў па гіс то рыі Бе ла ру сі і Ама на, а так са ма за бес пя чэн-

не цэ лас нас ці да ку мен таль най спад чы ны кра ін.

Мяр ку ец ца, што ве дам ствы змо гуць су мес на вы ра шаць 

пы тан ні ўка ра нен ня су час ных тэх на ло гій, у тым лі ку та кіх як 

рэ стаў ра цыя ар хіў ных да ку мен таў, раз віц цё інф ра струк ту ры 

«элект рон на га ўра да» і элект рон на га да ку мен та а ба ро ту.

Іні цы я та рам пад пі сан ня да ку мен та стаў Дэ парт амент па ар-

хі вах і спра ва вод стве Мі нюс та. Ме ма ран дум раз гля да юць як 

пер шую пры ступ ку для ўста наў лен ня больш глы бо кіх кан так таў 

па між ар хіў ны мі ве дам ства мі кра ін.

Іры на СІ ДА РОК.

НА КА РЫСЦЬ 
СВАЙ МУ 
ЗДА РОЎЮ

Рух для ўсіх


