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На па чат ку ўра чыс та-

га ме ра пры ем ства зга да лі 

воі наў з па гра ніч ных за-

стаў, бо яны бы лі пер шыя, 

хто су стрэў ся з во ра гам, і 

пер шыя, хто за гі нуў за Ра-

дзі му. Знач насць іх подз ві гу 

пад крэс ліў у сва ім ка рот кім 

вы ступ лен ні стар шы ня 

Дзяр жаў на га па гра ніч на га 

ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Ана толь ЛА ПО.

Стар шы ня Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма Ана толь 

ЛІС на га даў, што ў ва ко лі цах 

Брэс та вай ну су стрэ лі больш 

за дзве ты ся чы па гра ніч ні-

каў 17-га чыр ва на сцяж на га 

Брэсц ка га па гра ніч на га атра-

да. «Мно гія з іх, на жаль, за гі-

ну лі. Та му вель мі сім ва ліч на, 

што эс та фе та па мя ці бя рэ 

па ча так на на шай брэсц кай 

зям лі, ме на ві та ка ля пом ні ка 

тым вар та вым гра ні цы, якія 

ста я лі да апош ня га, — пад-

крэс ліў кі раў нік воб лас ці. — 

У крэ пасць што год пры яз-

джа юць сот ні, ты ся чы лю-

дзей з мно гіх кра ін све ту, 

шмат хто пры хо дзіць сю ды, 

на мес ца бы лых ка мен да-

ту ры і за ста вы, каб ад даць 

да ні ну па мя ці ге ро ям-па гра-

ніч ні кам».

Стар шы ня ка ар ды на-

цый най служ бы Са ве та 

ка ман ду ю чых па гран вой-

скаў кра ін СНД Аляк сандр 

МА НІ ЛАЎ ад зна чыў, што 

эс та фе та стар туе ў адзін 

дзень у Брэс це і ра сій скім 

Мур ман ску, а за вер шыц-

ца яна 28 мая ў Маск ве на 

Па клон най га ры. Ге не рал-

пал коў нік Ма ні лаў пе ра даў 

сім вал ак цыі афі цэ рам эс-

та фет най гру пы, якія па вод-

ле за га ду ге не рал-ма ё ра 

Ла по ад ра зу па ча лі ру хац-

ца па марш ру це ўздоўж бе-

ла рус кай гра ні цы. Пер шы 

пры пы нак эс та фет на га сім-

ва ла за пла на ва ны на 11-й 

за ста ве Брэсц кай па гранг-

ру пы імя Ге роя Са вец ка га 

Са ю за А. М. Кі жа ва та ва. 

Ужо 6 лю та га эс та фе ту пры-

муць вай скоў цы з Пін ска га 

па гра нат ра да, і яна пой дзе 

да лей, на ўсход, уз доўж 

Лель чыц, Ель ска, Ма зы ра. 

Прад стаў ні кі па гра ніч най 

служ бы ФСБ Ра сіі пры муць 

пе ра мож ны сім вал 18 лю та-

га. Кож ная пе ра да ча бу дзе 

су пра ва джац ца ме ра пры-

ем ства мі з удзе лам гра мад-

скас ці, мо ла дзі, школь ні каў. 

Яны і ў крэ пас ці бы лі са мы мі 

ак тыў ны мі ўдзель ні ка мі ме-

ра пры ем ства. Вуч ні 20-й і 

31-й школ Брэс та прый шлі 

на мі тынг з парт рэ та мі ге-

ро яў-па гра ніч ні каў 40-х га-

доў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Бел ТА.

Предоставление информации о деятельности 
Местного фонда «Современная экология» 

(далее – Фонд)

В соответствии с п. 46.2 «Положения о создании, деятельности и ликви-
дации Фондов в Республике Беларусь», утвержденного Указом Президен-
та Республики Беларусь от 01.07.2005 № 302, сообщаем следующее:

1. Местный экологический фонд «Современная экология» продолжает  
свою деятельность.

1.1. Директор и Совет Фонда располагаются по адресу: 223025, Респуб-
лика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Новое Поле, пер-к 
2-й Лесной, д. 1, комн. 84.

2. Информация о количестве учредителей Фонда: 1 (один) учредитель – 
общество с ограниченной ответственностью «Актуальная экология».

3. Информация о стоимости имущества Фонда:
3.1 стоимость имущества, переданного учредителем Фонда, – 
3050,00 бел. руб.;
3.2 поступления от проводимых в 2019 году мероприятий – 0 руб.;
3.3. расходы, понесенные Фондом, – 189,90 руб.;
3.4. доходы от предпринимательской деятельности у Фонда – отсут-

ствуют.
4. Информация об унитарных предприятиях, хозяйственных обществах, 

созданных Фондом, а также представительствах и филиалах – 
в 2019 перечисленные предприятия общества представительства и фи-
лиалы не создавались Фондом.

Основной целью Фонда было привлечение внимания общества к вопро-
сам экологии, изучение новых технологий в сфере переработки вторич-
ных ресурсов, очистных сооружений посредством участия в семинарах, 
форумах, зарубежных поездках.
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Бе ла русь па мя тае

ПРА НЕС ЦІ ПА МЯЦЬ 
УЗ ДОЎЖ МЯ ЖЫ

У Брэсц кай крэ пас ці стар та ва ла між на род ная 

эс та фе та, пры све ча ная 75-й га да ві не Пе ра мо гі 

са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не, 

якая прой дзе па знеш няй мя жы кра ін — удзель ніц 

СНД. Вай скоў цы пра ня суць гэ ты сім ва ліч ны знак 

уз доўж дзяр жаў най гра ні цы, пры гэ тым зро бяць 

пры пын кі на за ста вах, у га ра дах 

і сель скай мяс цо вас ці, дзе бу дуць пра ве дзе ны 

мі тын гі, су стрэ чы. І ўсё для та го, каб на пом ніць 

ця пе раш нім па ка лен ням пра жа хі вай ны, 

каш тоў насць Пе ра мо гі, пад крэс ліць знач насць 

уро каў ва ен ных па дзей. І вя до ма, ус пом ніць 

ге ро яў, тых, хто за гі нуў.

РАС ЦЯГ НУ ЛІ СЕТ КІ 
НА ВО ЗЕ РЫ 
НА ПАЎ КІ ЛА МЕТ РА
Маш та бы про мыс лу 
здзі ві лі на ват пра ва ахоў ні каў

Ад кры тая ва да, ад сут насць лё ду 

на ва да ёмах пры цяг ва юць бра-

кань е раў. За мі ну лы ты дзень 

дзярж ін спек та ры ахо вы жы вёль-

на га і рас лін на га све ту вы яві лі 

40 па ру шэн няў пра ві лаў ры ба-

лоў ства і кан фіс ка ва лі больш за 

сот ню се так агуль най даў жы нёй 

ка ля 4,5 кі ла мет ра. На шчас це, у 

боль шас ці вы пад каў па ру шаль-

ні каў па спе лі спы ніць яшчэ да 

та го, як яны на нес лі іс тот ную 

шко ду пры ро дзе. Але маш та бы 

ад на го за тры ман ня ўра зі лі на ват 

пра ва ахоў ні каў, якія шмат ча го 

ба чы лі.

Як па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін-

спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін-

на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, на во зе ры Чыр во ным 

у Жыт ка віц кім ра ё не двое мяс цо вых 

бра кань е раў рас цяг ну лі паў кі ла мет-

ро вую ніз ку се так. Улоў ака заў ся на 

рэд касць буй ны — 230 кі ла гра маў 

ры бы, у асноў ным ад бор ны кі ла гра-

мо вы ка рась, не каль кі шчу па коў і ля-

шчоў — уся го 249 асо бін. Для лоў лі 

ры бы амаль на пра мыс ло вай асно ве 

па ру шаль ні кі аб ста ля ва лі сваю драў-

ля ную лод ку ма то рам. Бра кань е раў 

за тры ма лі су пра цоў ні кі Го мель скай 

аб лас ной ін спек цыі ў той мо мант, 

ка лі яны вы цяг ва лі сет кі з ры бай з 

ва ды.

Шко да, пры чы не ная пры ро дзе, 

скла ла больш за 8 ты сяч руб лёў, яна 

ацэ не на як асаб лі ва буй ная. Па фак це 

не за кон на га ры ба лоў ства за ве дзе на 

кры мі наль ная спра ва. Абод вух бра-

кань е раў змяс ці лі ў іза ля тар, ім па-

гра жае штраф і да шас ці га доў па-

збаў лен ня во лі.

У Дзярж ін спек цыі на га да лі, што хут-

ка ў Бе ла ру сі пач нец ца ча ра да вес на-

вых не рас та вых за ба рон на лоў лю ры-

бы. Па коль кі зда бы ча яе пры ла да мі з 

сет кі ў гэ ты пе ры яд на но сіць пры ро дзе 

най боль шую шко ду, так сы для раз лі ку 

па крыц ця шко ды па вя лі чац ца ўтрая. 

Па ка ран не за не за кон ны вы лаў на ват 

не вя лі кай коль кас ці ры бы іс тот на ўда-

рыць па кі шэ ні па ру шаль ні ка, а бра-

кань ер ства ў буй ных маш та бах мо жа 

стаць пры чы най па збаў лен ня во лі.

АЛЕЙ ПАД ПА ЛІЎ СТОЛЬ
Уве ча ры ра та валь ні кам па-

сту пі ла па ве дам лен не аб за-

дым лен ні ў ква тэ ры ў Мар' і-

най Гор цы.

Пры быў шыя да мес ца вы-

клі ку пад раз дзя лен ні МНС 

уста на ві лі пах га ру ў пад' ез дзе 

і сла бае за дым лен не ў ква тэ-

ры на пя тым па вер се. Га рэн не 

ў жыл лі ад сут ні ча ла.

— На пя рэ дад ні зда рэн ня 

гас па ды ня зай ма ла ся га та ван нем ежы 

і мыц цём по су ду. Ад бы ло ся за га ран не 

алею ў па тэль ні. Жан чы на, спя ша ю-

чы ся па ту шыць, па ста ві ла яе ў мый ку 

пад ва дой, у вы ні ку вог нен ныя кроп лі 

рас пыр ска лі ся на на цяж ную столь у 

кух ні, якая за га рэ ла ся, — па ве да мі ла 

афі цый ны прад стаў нік Мінск ага аб-

лас но га ўпраў лен ня МНС Анас та сія 

Швай бо віч.

Па кі да ю чы па мяш кан не, атры ма лі 

тэр міч ныя апё кі гас па ды ня ква тэ ры 

(два пра цэн ты па верх ні це ла) і сын 

гас па ды ні 2008 го да на ра джэн ня 

(11 пра цэн таў). Па цяр пе лыя шпі та лі-

за ва ны ва ўста но ву ахо вы зда роўя.

У вы ні ку па жа ру аг нём па шко джа-

ны столь і ма ё масць на кух ні і столь 

у ка лі до ры.

Ра та валь ні кі на гад ва юць, што, ка лі 

за га рэў ся алей у па тэль ні (каст ру лі), 

ні ў якім ра зе нель га ту шыць яго ва-

дой або лю бой ін шай вад ка сцю. Не аб-

ход на ад клю чыць кан фор ку, па маг-

чы мас ці пе ра крыць па да чу га зу або 

элект ра энер гіі. На крыць па тэль ню або 

каст ру лю на крыў кай, пры гэ тым вы ка-

рыс тоў ваць пры хват кі, ану чы з гру бай 

тка ні ны, каб аба ра ніць ру кі ад агню. 

Не аб ход на па кі нуць по суд на кры тым 

да асту джэн ня алею, інакш агонь 

ус пых не зноў.

РТУЦЬ НА СТА ЛІЧ НАЙ 
ЦЭЦ-2

У Мін скае га рад ское ўпраў лен не 

МНС ад на чаль ні ка ЦЭЦ-2 па сту-

пі ла па ве дам лен не аб тым, што 

пры пра вя дзен ні дэ ман таж ных 

ра бот на тэ ры то рыі прад пры ем-

ства раз лі ла ся ртуць.

Да мес ца вы клі ку бы лі на кі ра ва ны 

ра та валь ні кі, у тым лі ку спе цы я ліс ты 

служ бы хі міч най і ра ды я цый най аба-

ро ны ста ліч на га ўпраў лен ня і рэс пуб-

лі кан ска га атра да спе цы яль на га пры-

зна чэн ня МНС.

Вы свет лі ла ся, што ў га лоў ным кор-

пу се тур бін на га ад дзя лен ня ад бы ло ся 

вы ця кан не рту ці з ды фе рэн цы яль на га 

ртут на га ма но мет ра. Па цяр пе лых ня-

ма, эва ку а цыя не пра во дзі ла ся, тэх на-

ла гіч ны пра цэс не па ру ша ны.

Ра бот ні кі МНС пра вя лі дэ мер ку-

ры за цый ныя ра бо ты, бы ло са бра на 

ча ты ры кі ла гра мы рту ці, яшчэ тры 

кі ла гра мы за ста ло ся ў дэ ман ці ра ва-

ным пры бо ры. Пры да па мо зе ртут-

на га ана лі за та ра бы лі пра ве дзе ны 

за ме ры на яў нас ці вы па рэ нняў у па-

вет ры. Пе ра вы шэн ня гра ніч на да-

пу шчаль най кан цэнт ра цыі не вы яў-

ле на. Са бра ная ртуць зме шча на ў 

па лі мер ную ёміс тасць для да лей шай 

уты лі за цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Не пра пус ці!

НО ВЫ ФАР МАТ,
або Як ра за брац ца ў ню ан сах 

тэх ніч ных пра фе сій?
Фес ты валь на ву кі і ліч ба вых тэх на ло гій DіgіPhys 3.0 

прой дзе ў ГрДУ імя Ян кі Ку па лы 8 лю та га. У пер шую 

чар гу ён ары ен та ва ны на школь ні каў і на ву чэн цаў 

ка ле джаў, якім ці ка выя фі зі ка, ін фар ма ты ка, элект-

ро ні ка і ро ба та тэх ні ка.

— Фес ты валь прой дзе ў аб ноў ле ным фар ма це, без дак-

ла даў і ўра чыс тай част кі. Гос ці змо гуць ад ра зу аку нуц ца 

ў ат мас фе ру на ву кі і тэх на ло гій, — пад крэс лі вае дэ кан 

фі зі ка-тэх ніч на га фа куль тэ та Анд рэй ГЕР МАН. — Вар-

та ад зна чыць, што па пя рэд нія ме ра пры ем ствы на ве да ла 

больш за тры ты ся чы гас цей.

Прак тыч ная част ка фес ты ва лю пра ду гледж вае больш за 

20 зай маль ных дэ ман стра цый, май стар-кла саў і эк скур сій 

ад на ву коў цаў і сту дэн таў уні вер сі тэ та, а так са ма ад парт-

нё раў фес ты ва лю. Пад лет кі змо гуць па спра ба ваць ся бе ў 

роз ных ІT-пра фе сі ях, на прык лад, у якас ці рас пра цоў шчы ка 

пра грам на га за бес пя чэн ня або вэб-ды зай не ра, «на ву чыць» 

штуч ны ін тэ лект і атры маць элект рыч насць з са да ві ны і 

га род ні ны. Юныя фі зі кі ўба чаць у ра бо це 3D-прын тар, ма-

ні пу ля тар з тэх ніч ным зро кам, ма біль на га ро ба та, ліч ба вую 

ла ба ра то рыю і ін шае ўні каль нае аб ста ля ван не, а так са ма 

па спра бу юць ся бе ў ро лі ін жы не ра-пра гра міс та і ро ба та-

тэх ні ка.

Для вуч няў вы пуск ных кла саў вы клад чы кі фі зі ка-тэх ніч-

на га фа куль тэ та пра вя дуць праф ары ен та цый ныя кан суль-

та цыі па тэх ніч ных пра фе сі ях, рас ка жуць, які шлях вы браць, 

каб стаць ін жы не рам-пра гра міс там, ро ба та тэх ні кам, элект-

ро ні кам, энер ге ты кам або элект ра ме ха ні кам, а так са ма 

пра вя дуць эк скур сіі па ўні вер сі тэ це. Вы пуск ні кі да ве да юц ца 

аб та кіх су час ных і прэ стыж ных спе цы яль нас цях, як «Кам-

п'ю тар ная фі зі ка», «Пра мыс ло выя ро ба ты і ро ба та тэх ніч ныя 

комп лек сы», «Ін фар ма цый на-вы мя раль ная тэх ні ка».

Гас цей так са ма ча ка юць ме ра пры ем ствы ад парт нё раў 

фес ты ва лю, дзе ім пра па ну юць уба чыць уні каль нае для 

Грод на аб ста ля ван не і па спра ба ваць ся бе ў ро лі ін жы не ра-

ро ба та тэх ні ка, вы ра біць элект рон ную паш тоў ку, на ве даць 

за ня ткі па ро ба та тэх ні цы з дэ ман стра цы яй не звы чай ных 

ма дэ ляў ро ба таў.

Акра мя та го, у рам ках DіgіPhys ад бу дзец ца аб лас ны этап 

XІ Рэс пуб лі кан ска га кон кур су на ву ко ва-тэх ніч най твор час ці 

на ву чэн скай мо ла дзі «Тэх на ін тэ лект».

Удзел у фес ты ва лі бяс плат ны, але не аб ход на прай сці 

элект рон ную рэ гіст ра цыю і за поў ніць фор му ўдзель ні ка па 

спа сыл цы: https://ftf.grsu.by.

Удзель ні кі так са ма мо гуць да лу чыц ца да гру пы фі зі ка-

тэх ніч на га фа куль тэ та ў са цы яль ных сет ках «УКан так це» 

і Іnstagram, дзе бу дзе раз ме шча на ўся ак ту аль ная ін фар-

ма цыя і фо та рэ пар таж пра ме ра пры ем ства.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


