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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Хто да гля дае мо гіл кі 
ў зо не ад чу жэн ня?

Мож на пад час эк скур сіі 
ў Па лес кі дзяр жаў ны ра ды я цый на-
эка ла гіч ны 
за па вед нік.

Дзе ні хто 
не жы ве...

Якія змя нен ні рых ту юц ца 
ў но вую рэ дак цыю 
Жыл лё ва га ко дэк са.

Ква тэ ра 
за мест па коя

Мож на 
вы ка зац ца

Урад вы зна чыў, 
як бу дуць пра хо дзіць 
гра мад скія слу хан ні 
па Бе лА ЭС. стар. 15

Што ра біць, каб бе ла ру сы 
«пра ду ка ва лі» менш 
ад хо даў?

300 кг смец ця 
на кож на га

Па зба віц ца 
ра дые фо біі

стар. 3

стар. 2

стар. 4, 13

стар. 16

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь чац вёр та га і пя та га склі кан няў Ана толь РУ БІ НАЎ 
ад зна чыў 80-га до вы юбі лей.

Пе рад па чат кам па ся джэн ня шос тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
ша ноў на га юбі ля ра па він ша ва лі са знач най да тай.

Ад імя Прэ зі дэн та кра і ны він ша ван не за чы та ла кі раў нік Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь На тал ля КА ЧА-
НА ВА. У він ша ван ні ад зна ча ец ца, што пра фе сій ны шлях Ана то ля 
Ру бі на ва «стаў яр кім пры кла дам не звы чай най пра ца здоль нас ці, 
са ма ад да на га і бес ка рыс лі ва га слу жэн ня кра і не і на ро ду». Пры-
свя ціў шы сваё жыц цё на ву цы, ства рэн ню ай чын най шко лы ла-
зер най фі зі кі, Ана толь Ру бі наў за ва я ваў між на род нае пры знан не, 
зай ма ю чы ад каз ныя па са ды, зра біў знач ны ўнё сак у ста наў лен не і 
раз віц цё бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, удас ка на лен не на цы я наль на-
га за ка на даў ства, ума ца ван не ін тэ гра цый ных пра цэ саў і між пар-
ла менц кіх су вя зяў. «На кож ным эта пе пра фе сій най дзей нас ці вы 
заў сё ды бы лі вер ным вы со кім ідэа лам, прын цы пам сум лен нас ці і 
спра вяд лі вас ці. Ва ша муд расць, вы ключ ная пры стой насць, ад да-
насць ін та рэ сам Бе ла ру сі за слу гоў вае шчы рай па ва гі, з'яў ля ец ца 
вы дат ным пры кла дам для но вых па ка лен няў», — га во рыц ца ў 
він ша ван ні.

Аса біс та ад ся бе На тал ля Ка ча на ва да да ла, што юбі ляр — вы-
дат ны на ву ко вец, дзяр жаў ны дзе яч, прос та вы дат ны ча ла век, які 
ўсе свае на ма ган ні ад дае та му, каб на ша дзяр жа ва квіт не ла. «Гэ та 

ча ла век, які жыў і жы ве праб ле ма мі кра і ны і яе на ро да, я шчы ра 
дзя кую вам за гэ та», — ад зна чы ла яна.

Са свай го бо ку спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ 
так са ма па він ша ваў юбі ля ра, пад крэс ліў шы, што ў пар ла мен це 
вы со ка цэ няць бяз меж ную ад да насць дзяр жа ве, пры стой насць 
і муд расць Ана то ля Ру бі на ва.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

З НА ГО ДЫ СВЯ ТА

Пры свя ціў жыц цё слу жэн ню кра і не і яе на ро ду
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Трыц цаць тры га ды прай шлі з мо ман ту ка та стро фы на Чарно-
быльскай АЭС. Мы не прос та па мя та ем, а пе ра адоль ва ем цяж-
кія на ступ ствы: дзя ку ю чы ад па вед ным дзяр жаў ным пра гра мам 
(за раз рэа лі зу ец ца ўжо шос тая па лі ку) вяр та ем да жыц ця за-
бру джа ныя тэ ры то рыі. З ма тэ ры я лаў сён няш ня га ну ма ра вы да-
ве да е це ся, коль кі во рыў най зям лі ўда ло ся вяр нуць у сель гас аба-
рот, па бы ва е це на ра ней за кры тай ад ці каў ных ва чэй тэ ры то рыі 
Па лес ка га ра ды я цый на-эка ла гіч на га за па вед ні ка і да ве да е це ся, 
коль кі каш туе ар га ні за ваць ту ды эк скур сію. А так са ма атры ма е це 

ад каз на са мае га лоў нае пы тан не: «Ці не паў то рыц ца больш жу-
дас ная тра ге дыя?» — дзе ля гэ та га на шы жур на ліс ты ад пра ві лі ся 
на бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС, дзе на свае во чы па ба чы лі, што 
ро біц ца для га ран та ван ня яе бяс пе кі. А яшчэ па дзі ві лі ся зме нам, 
якія ад бы ва юц ца ў го ра дзе энер ге ты каў — Аст раў цы.

На пя рэ дад ні Ра даў ні цы за зір ну лі ў ад ну з ад се ле ных вё сак, на 
мо гіл кі якой у хут кім ча се пры едуць сва я кі тых, хто тут па ха ва ны. 
Мы да ве да лі ся, хто да гля дае мес цы веч-
на га спа чы ну там, дзе ні хто не жы ве.

НА ПЕР ШЫМ МЕС ЦЫ — БЯС ПЕ КАНА ПЕР ШЫМ МЕС ЦЫ — БЯС ПЕ КА

ЖЫЦ ЦЁ ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА. ЖЫЦ ЦЁ ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА. 
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