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НАДЗЁННАЕ

20 жніўня 2013 г.
ШКОЛЬНАЯ ФІЗІКА:
ЦЯПЕР НЕ ТОЛЬКІ ТЭОРЫЯ?

Падстаў для значнага павышэння кошту ў беларускiх аўташколах
няма, паведамiў карэспандэнту БЕЛТА начальнiк аддзела бяспекi транспартнай дзейнасцi ўпраўлення тэхнiчнай палiтыкi Мiнiстэрства транспарту i камунiкацый Беларусi Павел БРЭЧКА, каментуючы планы па
абсталяваннi вучэбных аўтамабiляў вiдэарэгiстратарамi i магчымы ў
сувязi з гэтым рост цэн на вучобу.
Урад Беларусi зацвердзiў план работы па ўдасканаленнi сiстэмы падрыхтоўкi вадзiцеляў механiчных транспартных сродкаў. Падрыхтоўка змяненняў
у СТБ 1567-2005 «Сродак транспартны вучэбны механiчны. Патрабаваннi
да дадатковага абсталявання i метады праверкi», сярод якiх можа аказацца
прадпiсанне па вiдэарэгiстратарах, аднесена на снежань гэтага года. «Я не
думаю, што праект з'явiцца раней», — сказаў начальнiк аддзела.
«У гэтым годзе курсантаў у аўташколах павышэнне аплаты з-за патрабаванняў па аснашчэннi аўтамабiляў новымi прыборамi не закране»,
— запэўнiў ён. «Разам з тым, калi будзе прынята рашэнне аб паўсюдным
выкарыстаннi такiх устройстваў, пэўнае павелiчэнне кошту навучання пасля
магчыма», — заўважыў спецыялiст.
Павел Брэчка падкрэслiў, што пры станоўчым вырашэннi пытання аб
дадатковым аснашчэннi вучэбных аўтамабiляў трэба, каб бюджэтныя арганiзацыi заклалi сродкi на закупку абсталявання. «Але нават калi з'явяцца
новыя патрабаваннi, хтосьцi захоча павышаць цэны, хтосьцi — не. Некаторыя могуць за кошт свайго прыбытку адначасова ўнесцi патрэбную суму,
а кошт навучання пакiнуць на ранейшым узроўнi, таму нельга сказаць:
чакайце масавага i аднаразовага падаражэння», — дадаў ён. Цяпер цэны
рэгулююцца рыначным спосабам у залежнасцi ад попыту i прапанавання i
могуць значна вар'iравацца.
Паводле слоў Паўла Брэчкi, прымяненне ў аўташколах вiдэарэгiстратараў
дасць магчымасць павялiчыць кантроль за практычным навучаннем i забяспечыць магчымасць ацэнкi выканання курсантамi практычных заняткаў.
Неабходна прыйсцi да агульнай думкi зацiкаўленых дзяржаўных органаў,
якiм чынам i за якi часовы перыяд планы рэальна выканаць, сфармiраваць
заканадаўчую базу. «Iмкнуцца да выкарыстання новых тэхналогiй трэба»,
— упэўнены спецыялiст. На яго думку, для вырашэння такога пытання спатрэбiцца не менш як год.

Як абараніць працоўныя
правы інваліду?
Сяргей Драздоўскі перакананы, што ў
розных сферах у розных рэгіёнах краіны
ўзнікае мноства такіх спрэчных працоўных
сітуацый. Аднак, як правіла, скардзіцца
людзі пачынаюць, толькі калі «накіпела».
Людзі з інваліднасцю нярэдка забываюць,
што маюць такія ж правы на працу, як і ўсе
астатнія. І калі гэтыя правы парушаюцца,
заўсёды ёсць магчымасць іх абараніць. Ці
хаця б паспрабаваць гэта зрабіць.
Як паводзіць сябе чалавеку пры парушэнні яго працоўных правоў, куды лепш
звярнуцца, мы папрасілі расказаць юрыста Алега ГРАБЛЕЎСКАГА.
Дык вось, калі вы лічы це, што вашы
працоў ныя правы пару ша ны, то маеце

пра ва звяр нуц ца ў на ступ ныя ін станцыі:
— У калегію адвакатаў па прававую дапамогу. Гэты крок падыходзіць і для тых, хто
мае намер працаўладкавацца, і для тых, хто
ўжо працуе. Калегія адвакатаў бясплатна
аказвае юрыдычную дапамогу: пазоўнікам
— у судах першай інстанцыі пры вядзенні
спраў, звязаных з працоўнымі праваадносінамі; інвалідам першай і другой групы —
вусныя кансультацыі, якія не патрабуюць
азнаямлення з дакументамі.
— У прафсаюз па прававую дапамогу.
Не варта грэбаваць такой магчымасцю.
— У не ка мер цый ныя ар га ні за цыі і
сродкі масавай інфармацыі. Напрыклад,
у Офіс па правах людзей з інваліднасцю,
які аказвае прававую дапамогу. Зварот
у СМІ таксама можа быць вельмі дзейсным.
— На юрыдычныя інтэрнэт-рэсурсы.
Сёння вялікая колькасць прававых сайтаў
прапануюць анлайн-кансультацыі.
— У пракуратуру са скаргай на дзеянні ці, наадварот, бяздзейнасць службовай
асобы, арганізацыі, прадпрыемства, установы. У выпадку выяўлення парушэння пракурор мае права вынесці прадстаўленне аб
ліквідацыі парушэння заканадаўства.
— У Дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі
працы Міністэрства працы і сацыяльнай

 Рэха падзеі

НАПЕРАД, ДА ГЕАПАЛІТЫКІ МІРНАГА АТАМА!
17 жніўня ў беларускім Астраўцы прайшлі грамадскія
слуханні, прысвечаныя пытанням бяспекі будаўніцтва
атамнай электрастанцыі ў
нашай краіне.
Слуханні прайшлі нават больш
чым проста прадказальна. У папярэднія два гады беларускі бок
прыняў усе неабходныя намаганні ў рамках сваіх міжнародных
абавязацельстваў для інфармавання кампетэнтных органаў
Літвы. І 17 жніўня беларусы на
высокім узроўні арганізавалі і
правялі мерапрыемствы.
Літоўскі бок паслядоўна ігнараваў свае міжнародныя абавязацельствы ў дачыненні да Беларусі,
а таксама да ўласнага насельніцтва і ўсяляк зацягваў і сабатаваў
завяршэнне пагаджальных працэдур. І 17 жніўня афіцыйныя прадстаўнікі Літвы адмовіліся прымаць
удзел у слуханнях. З Літвы прыехалі журналісты, зацікаўленыя
эксперты і грамадскія дзеячы,
выслухалі беларускі бок, задалі
свае чаканыя пытанні і атрымалі
на іх чаканыя прафесійныя адказы
(якія, дарэчы, ужо агучваліся і накіроўваліся ў Літву шмат разоў, у
тым ліку — на літоўскай мове).

Затым бакі абмяняліся таксама чаканымі заявамі, ніяк не
звязанымі са змес там слу ханняў. МЗС Літвы ў асобе міністра
Лінаса Лінкявічуса заявіла, што
беларусы «зладзілі шоу» і не
выконваюць свае міжнародныя
абавязацельствы, таму, маўляў,
літоўскія чыноўнікі праігнаравалі слуханні. Беларусы ж раней
яшчэ раз пацвердзілі сваю прыхільнасць да выканання міжнародных абавязацельстваў і адкрытасць у працэсе будаўніцтва
Астравецкай АЭС.
Напярэдадні слу ханняў мы
ўжо пісалі пра тое, што літоўскі
бок, хутчэй за ўсё, захавае сваю
неканструктыўную пазіцыю. Але
зараз, на наш погляд, з'явілася
падстава, каб удакладніць гэтае
бачанне.
З аднаго боку, дзеянні Вільнюса прадыктаваны карыслівымі інтарэсамі. Калі ў праектныя
тэрміны будзе створана Беларуская АЭС, то будаўніцтва ўласнай,
літоўскай АЭС у Вісагіне будзе
ўжо немэтазгодным. У падобным
ключы літоўскі бок ужо фактычна
сарваў будаўніцтва Балтыйскай
АЭС у Калінінградзе. Тут нашы
суседзі сумесна з Польшчай і

Латвіяй заявілі, што не будуць
купляць электраэнергію з расійскага анклава, тым самым
пазбавіўшы праект экспартных
перспектыў. Такім чынам, у Вільнюса быццам бы свая паслядоўная лінія.
Але з другога боку, ёсць у
гэтай справе адна нестыкоўка.
Большасць літоўцаў на нядаўнім
рэферэндуме ўжо выказалася супраць будаўніцтва ў Літве ўласнай
АЭС. І гэтае рашэнне вымушана
была прызнаць прэзідэнт краіны
Даля Грыбаўскайтэ. У чым жа
тады сэнс далейшага сабатажу
праекта Беларускай АЭС?
Мне чамусьці думаецца, што
сэнс якраз у самім сабатажы. Задача літоўскага МЗС — прадухіліць рэалізацыю і беларускага, і
расійскага праектаў. Пры тым,
што літоўскі праект будаўніцтва
АЭС таксама рэалізоўвацца не
будзе. І ўсе гэта ведаюць.
Справа ў тым, што стварэнне
любой буйной АЭС істотна зменіць энергетычны баланс у рэгіёне і міжволі стане імпульсам для
яго прамысловага развіцця. Але
Літва ад прамысловага развіцця
адмовілася даўно і незваротна,
перайшоўшы да існавання ў рэ-

жыме міграцыйна-датацыйнай
эканомікі. А буйным гульцам у
ЕС і ўплывовым пазарэгіянальным дзяржавам прамысловае
развіццё ў Цэнтральнай Еўропе
ўвогуле не трэба: свая прамысловасць недазагружана. Патрэбны толькі рынкі збыту, танная
рабочая сіла і палітыкі, якія ахвотна ўвязваюцца ў геапалітычныя авантуры, — якраз тое, што
дадуць пазбаўленыя індустрыі і
ўласнай энергетыкі краіны Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.
Таму разважаць аб паслядоўнасці і рацыянальнасці літоўскага
боку ў сітуацыі, якая зараз склалася, бессэнсоўна.
Сэнс мае толькі адно: перайсці
да актыўнага этапу будаўніцтва
АЭС, па магчымасці скарачаючы
тэрміны рэалізацыі праекта (вядома, не ў шкоду бяспецы). І праз
пяць гадоў выйсці на прынцыпова новы ўзровень энергетычнай
забяспечанасці рэгіёна, стварыўшы ўмовы для індустрыяльнага і
прамысловага адраджэння Цэнтральнай Еўропы.
Юрый ЦАРЫК,
палітычны аналітык,
кіраўнік
Беларускай групы развіцця.

Напачатку ў райаддзел міліцыі звярнуўся з заявай жыхар
раёна, які заспеў у сваёй кватэры па вуліцы Панамарэнкі двух
невядомых гасцей, што старанна абшуквалі яго жыллё. Злоўленыя ледзь не за руку, зладзеі паспрабавалі збегчы праз
акно. Гэта пры тым, што кватэра, дзе яны вырашылі пажывіцца
чужымі каштоўнасцямі, знаходзілася на трэцім паверсе. Пры
падзенні адзін са зламыснікаў атрымаў траўму нагі. Гаспадар
кватэры звярнуў на гэтую акалічнасць увагу аператыўнікаў.
І ўжо праз два дні супрацоўнікі крымінальнага вышуку разам
з байцамі спецпадраздзялення «Алмаз» затрымалі зладзеяў
каля ўвахода ў паліклініку, куды яны звярнуліся па дапамогу.
Абодва прыяцелі ўжо былі раней судзімыя, ужываюць наркотыкі. Праваахоўнікі не выключаюць, што затрыманыя могуць
мець дачыненне да іншых аналагічных злачынстваў. Прынамсі,
вядома як мінімум пра два такія выпадкі, але тады ўладальнікам была вернута іх маёмасць і яны ў міліцыю не звярталіся.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ПРЫСВОІЛІ СРОДКІ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ
ДОЛЕВАГА БУДАЎНІЦТВА
У дачыненні да заснавальнікаў і службовых асоб будаўнічай кампаніі таварыства з абмежаванай адказнасцю «Антасам» Камітэт дзяржаўнай бяспекі завёў
крымінальную справу.
Паводле інфармацыі прэс-службы КДБ, папярэдняе даследаванне паказала, што з мая 2009 года па жнівень 2013-га дырэктар кампаніі, знаходзячыся ў змове з заснавальнікамі, прысвоіў
грашовыя сродкі ўдзельнікаў долевага будаўніцтва. Грошы былі
пералічаны на адрас ТАА «Антасам» на будаўніцтва кватэр у жылым комплексе «Самацветы» ва Фрунзенскім раёне сталіцы. Па
месцы жыхарства падазроных асоб і ў офісах падкантрольных
ім камерцыйных структур канфіскавана каля 18 кг золата ў злітках Нацбанка Беларусі. Устаноўлена таксама наяўнасць дарагіх
аб'ектаў нерухомасці і транспартных сродкаў.
Святлана БАРЫСЕНКА.

З ТРАВЫ ПОЛЫМЯ ПЕРАКІНУЛАСЯ
НА АДЗЕННЕ...
У Салігорскім раёне шасцігадовы хлопчык атрымаў
цяжкія апёкі, распальваючы вогнішча пры дапамозе
бензіну.
— Няшчасны выпадак адбыўся ў вёсцы Доўгае, дзе дзіця
разам з 15-гадовым братам знаходзілася на падворку. У свой
час хлопчык неаднойчы назіраў, як бацька пры дапамозе
бензіну распальваў вогнішча, і паспрабаваў паўтарыць яго
дзеянні, — паведамілі ў Мінскім абласным упраўленні МНС. —
Калі ён адкаркоўваў ёмістасць, гаручая вадкасць патрапіла на
адзенне. Усё астатняе дзіця выліла на траву і запаліла. З травы
полымя перакінулася на адзенне. Пры спробе самастойна затушыць агонь пацярпелы і атрымаў апёкі 40 працэнтаў цела.
Дзіця шпіталізавалі ў рэанімацыйнае аддзяленне дзіцячай
бальніцы ў крайне цяжкім стане.
Сяргей РАСОЛЬКА.

«ПРЭМ'ЕР» НА 180 МІЛЬЁНАЎ РУБЛЁЎ

CІСТЭМА «БЕЛКАРТ»
АТРЫМАЛА АСОБНЫ
ЮРЫДЫЧНЫ СТАТУС

Кантрабандысты амаль штодня хаваюць буйныя партыі тытуню пад вугалем, які вязуць у Латвію.
У рэспубліканскім пункце мытнага афармлення «Бігосава-2»
супрацоўнікамі Віцебскай мытні быў спынены грузавы чыгуначны састаў, які ехаў з Расіі ў Латвію. Падчас агляду двух паўвагонаў пад вугалем знайшлі 60 каробак з цыгарэтамі «Прэм'ер»
беларускай вытворчасці з акцызнымі маркамі. 30 тысяч пачкаў
на агульную суму 180 мільёнаў рублёў канфіскавалі.

Дня мі ад бы ло ся пад пі сан не да га во ра аб ства рэн ні
ЗАТ «Бел карт», за сна валь ні ка мі яко га ста лі: акцы я нер нае та ва рыст ва «Бан каў скі пра цэ сін га вы
цэнтр», Беларусбанк, Белаграпрамбанк і Белінвестбанк.
Мяркуецца, што створанае таварыства будзе ажыццяўляць
арганізацыйнае суправаджэнне функцыянавання плацежнай
сістэмы «БелКарт», яе метадалагічнае і інфармацыйнае забеспячэнне. Вылучэнне аплатнай сіс тэмы «БелКарт» у асобную
юрыдычную асобу павысіць яе кіравальнасць, дазволіць больш
актыўна дзейнічаць па пытаннях стратэгіі і аператыўна выбудоўваць тактыку, каб усяляк спрыяць развіццю рынку айчынных
плацежных картак. Засяроджванне кіравання ў руках вядучых
удзельнікаў сістэмы, каардынацыя бізнес-палітыкі гульцоў фінансавага рынку дае падставы спадзявацца, што плацежная
сістэма «Белкарт» зойме стабільна лідзіруючыя пазіцыі ў нашай
краіне.
Даведка «Звязды»: зараз доля «БелКарт» на рынку Беларусі
складае 46,54% па колькасці карт у абарачэнні. У склад удзельнікаў гэтай аплатнай сістэмы ўваходзіць 20 беларускіх банкаў.
Беларусбанк з'яўляецца ўдзельнікам сістэмы «БелКарт» з 1996
года. У агульнай долі эмітаваных усімі банкамі картак «БелКарт»
Беларусбанк, з аб'ёмам эмісіі ў 3,3 млн картак (64%), упэўнена
займае ў краіне 1-е месца.
У прэс-служ бе Бе ла рус бан ка нам па ве да мі лі, што ця пер
гэтай фінансавай установай прапануецца шырокі спектр картачных прадук таў «БелКарт», у тым ліку для дзяцей, студэнтаў
і карпаратыўных кліентаў. Асаблівым поспехам карыс таюцца
ашчад ныя карт кі, якія да зва ля юць атрым лі ваць да дат ко вы
да ход у вы гля дзе па вы ша на га пра цэн та на су му гра шо вых
сродкаў на рахунку.
Сяргей КУРКАЧ.

Учора да партнёрскай сеткi МТБанка далучыўся адзiн з
найбуйнейшых банкаў краiны — Белiнвестбанк. Таму цяпер
трымальнiкi плацежных картак МТБанка змогуць дадаткова карыстацца больш чым 600 банкаматамi па ўсёй краiне,
уключаючы машыны банкаў-партнёраў — Белiнвестбанка i
Белгазпрамбанка. Дарэчы, у банкаматах гэтых дзвюх устаноў усталёўваюцца аналагiчныя ўмовы па выдачы наяўных
тым, што дзейнiчалi ў банкаматах «Прiорбанка». МТБанк
рэкамендуе ў сувязi з гэтым сваiм клiентам выкарыстоўваць банкаматы менавiта пазначаных устаноў на выгадных
умовах. Акрамя таго, у банкаматах Прiорбанка з 1 верасня
выдача наяўных будзе ажыццяўляцца на агульных умовах.
МТБанк просiць улiчыць апошняе пры планаваннi сваiх аперацый з карткамi.
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.

Супрацоўнікі крымінальнага вышуку ГУУС Мінгарвыканкама разам з калегамі з Фрунзенскага РУУС сталіцы затрымалі серыйных кватэрных зладзеяў.

Хрысціна РАШАНОК,
БЕЛТА.

абароны Рэспублікі Беларусь са скаргай
альбо заявай. Гэта — спецыяльна ўпаўнаважаны орган нагляду за выкананнем
заканадаўства аб працы.
— Да вышэйстаячых асоб. Ёсць магчымасць накіраваць скаргі вышэйшым
служ бо вым асо бам і ў вы шэй ста я чыя
службовыя арганізацыі. Напрыклад, калі прадпрыемства ўваходзіць у структуру
якога-небудзь мініс тэрства, можа быць
эфек тыў ным зва рот са скар гай да міністра.
— Cа скаргамі ў іншыя дзяржорганы,
якім наўпрост хоць і не падпарадкоўваецца суб'ект, што парушыў працоўныя правы, але якія маюць уплыў. Калі парушэнне
правоў чалавека мае антыканстытуцыйны
характар, можна звярнуцца са скаргай у
Канстытуцыйны Суд. І хоць ён не ўпаўнаважаны рэагаваць на звароты фізічных
асоб, зафіксаваны выпадкі, калі ім разглядаюцца такія скаргі.
— У суд з іскавай заявай аб аднаўленні
парушаных правоў. Як правіла, да складання іскавай заявы патрабуецца выкананне абавязковых дасудовых прававых
працэдур (у залежнасці ад канкрэтнай сітуацыі), таму важна знайсці магчымасць
атрымання кваліфікаванай прававой дапамогі.
Святлана БУСЬКО.

Міністэрствам адукацыі вызначаны 222 установы агульнай
сярэдняй адукацыі, у якіх плануецца поўнасцю абсталяваць кабінеты фізікі ў гэтым годзе. Як расказалі журналісту «Звязды» ў
галоўным адукацыйным ведамстве, да 1 верасня будуць аснашчаны 22 кабінеты фізікі. Згодна з заключанымі дамовамі, на
13 жніўня ў рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Глобус»
было пастаўлена 71 найменне абсталявання: мэбля, інтэрактыўныя дошкі, тэлевізары, шматфункцыянальныя ўстройствы,
вэб-камеры, мадэмы, маніторы, дэманстрацыйныя наборы па
электрычнасці, стэнды, плакаты, тэлескопы. Дарэчы, тэлескопамі плануюць аснасціць усе 222 школы.
Завяршыць перааснашчэнне кабінетаў фізікі, хіміі і біялогіі
плануецца да 2016 года. Згодна з Праграмай развіцця агульнай сярэдняй адукацыі, з 2014 па 2016 год на аснашчэнне
кабінетаў фізікі, хіміі і біялогіі прадугледжана выдаткоўваць
па 475,5 млрд рублёў штогод.
Надзея НІКАЛАЕВА.

КВАТЭРНЫЯ ЗЛАДЗЕІ «ВЫЙШЛІ»...
ПРАЗ АКНО

АБАРАНІЦЬ ПРАЦОЎНЫЯ ПРАВЫ
ЧАЛАВЕКА З ІНВАЛІДНАСЦЮ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Пры гэтым досыць складаная і працяглая па часе працэдура атрымання ІПРІ
не заўсёды гарантуе працаўладкаванне.
Звязана гэта з тым, што рэкамендацыі
фарміруюцца дактарамі-экспертамі па інструкцыях і пераліках прафесій, якія становяцца састарэлымі яшчэ да іх сцвярджэння, — акцэнтуе ўвагу Сяргей Драздоўскі.
— І як мы пераконваемся, дастатковых
механізмаў абароны і кампенсацыі з боку
прававой сістэмы тут няма.

Згодна з Праграмай развіцця агульнай сярэдняй адукацыі, на аснашчэнне вучэбных кабінетаў фізікі ў беларускіх школах прадугледжана выдаткаваць у 2013
годзе 150 млрд рублёў. Спецыялістамі Нацыянальнага
інстытута адукацыі быў распрацаваны пералік адпаведных прыбораў і інструментарыя, які павінен быць
прадстаўлены ў сучасным кабінеце фізікі.

ТРЫМАЛЬНIКАМ КАРТАК МТБАНКА
ЦЯПЕР ДАСТУПНЫЯ 600 БАНКАМАТАЎ

НАВІНЫ

ВУЧОБА Ў АЎТАШКОЛАХ У 2013 ГОДЗЕ
ЗНАЧНА ДАРАЖЭЦЬ НЕ БУДЗЕ

Нават у здаровых людзей, якія
выключылі са свайго рацыёну
ўсе прадукты жывёльнага паходжання, могуць развівацца дысбіёз, гіпавітаміноз і бялковая недастатковасць.
Уліч ва ю чы, што ве ге та рыян ства не можа за бяс пе чыць
павышаную патрэбнасць у лёгказасваяльным кальцыі, у жанчын у пе ры яд пост ме на паў зы
і ў па жы лых лю дзей вы со кая
рызыка развіцця астэапарозу.
Таксама вядома, што лёгказасваяльнае жалеза знаходзіцца
толькі ў прадук тах жывёльнага пахо джан ня, недахоп яго ў
ве ге та ры ян скай ды е це можа
прыводзіць да развіцця жалезадэфіцытнай анеміі. Такім чынам, стро гае ве ге та ры ян ства
нель га лі чыць ра цы я наль ным
харчаваннем для дзяцей, падлеткаў, цяжарных жанчын, кормячых маці, пажылых людзей,
спартсменаў.
— Як вы ацэньваеце беларускі рынак прадуктаў здаровага харчавання і ці шырока
прадстаўлены прадук ты для
алергікаў, людзей, хворых на
дыябет?
— Рынак здаровага харчавання ў Беларусі толькі пачынае
развівацца. Але яго важнасць і
перспектыўнасць усведамляюць
усе, хто займаецца вытворчасцю
і продажам такіх прадуктаў.
Да прадуктаў здаровага харчавання адносяць арганічныя,
функцыянальнага прызначэння
і БАДы. Арганічнымі або экалагічна чыстымі прадуктамі называюць тыя, што атрыманы ў на-

ПАДЗЕІ

бім салодкае і прывучаем да яго
дзяцей.
У нашым рацыёне пераважаюць насычаныя жывёльныя тлушчы і лёгкія вугляводы. Як вынік,
згодна з праведзенымі даследаваннямі, беларусы, асабліва
падлеткі і людзі сталага ўзросту,
адчуваюць недахоп не толькі ў
вітамінах А, D, С, В1, В2, фоліевай кіслаце, але таксама ў харчовых валокнах, поліненасычаных
тлус тых кіслотах, мінеральных
рэчывах, такіх як магній, кальцый, жалеза, ёд, селен.
— Апош нім ча сам ста ла
модна адмаўляцца ад ужывання мяса і станавіцца вегетарыянцам або сыраедам. Плюсы і
мінусы такога харчавання, якія
ёсць супрацьпаказанні?
— Адносіны да вегетарыянства неадназначныя нават сярод
спецыялістаў. Адны даследчыкі
прызнаюць вегетарыянскую дыету адэкватнай, іншыя пацвярджаюць, што ў рацыёне ў абавязковым парадку павінен быць
бялок жывёльнага паходжання.
Адназначна можна сцвярджаць,
што доўгае прымяненне строгага вегетарыянства, пры якім
выключаюцца любыя віды мяса
жывёлы, птушак, рыб, морапрадукты, а таксама малако і малочныя прадукты, яйкі, з гадамі
прыводзіць да рэзкага дэфіцыту
жалеза, цынку, кальцыю, вітамінаў А, В2, В12, D, незаменных амінакіслот. Хоць колькасць жалеза,
медзі, цынку ў рацыёнах строгіх
вегетарыянцаў можа быць дастатковай, але засваяльнасць
іх з раслінных прадуктаў нізкая.

ПАДЗЕІ

дзяржаўнай навуковай праграмы «Дзіцячае харчаванне» мы
даследавалі спажывецкія густы
навучэнцаў пры выбары прадуктаў харчавання. Аказалася,
што харчовыя густы падлеткаў з
сярэдніх школ горада Мінска —
гэта фастфуд, ласункі, паўфабрыкаты глыбокай тэхналагічнай
апрацоўкі, салодкая газіроўка,
энергетычныя напіткі, чыпсы. На
гэта накладваецца нерэгулярнае
харчаванне, аднастайная ежа,
перавышэнне колькасці ежы, сядзячы спосаб жыцця перад камп'ютарам. Як вынік, назіраецца
павелічэнне колькасці дзяцей з
лішняй вагой.
Праведзеныя апытанні сярод
бацькоў паказваюць, што толькі
10 працэнтаў з іх усведамляюць,
што харчаванне аказвае сур'ёзны
ўплыў на здароўе, і прывіваюць
культуру здаровага харчавання
падрастаючаму пакаленню. Таму
каб дзеці раслі здаровымі, у першую чаргу самі бацькі павінны
навучыцца правільна харчавацца і навучыць гэтаму сваіх дзяцей. Уважлівы падбор прадуктаў,
правільна арганізаваны рэжым
харчавання, кантроль за колькасцю і якасцю ежы, стымуляцыя
рухальнай актыўнасці — гэта тое
нямногае, што дапаможа дзіцяці
ў далейшым быць здаровым чалавекам.
— Якія смакавыя густы ў беларусаў? Якія прадукты яны
часцей за ўсё спажываюць, а
чаго недаядаюць?
— Беларусы з-за сваіх прывычак ужываюць больш, чым трэба,
тлустых малочных і мясных прадуктаў. Прычым мяса мы часцей
ядзім не ў натуральным выглядзе, а ў выглядзе разнастайных
сасісак і каўбас, у якіх — 30-40
працэнтаў тлушчу. Хлеба, булачак з мукі вышэйшага гатунку,
бульбы ў нашым рацыёне таксама залішне, а вось агародніны, садавіны, зеляніны, злакаў,
рыбы і морапрадуктаў мы недаядаем. Акрамя таго, вельмі лю-

санэпіднагляду, аграпрамысловага комплексу краіны, мытнай
службы і іншых зацікаўленых ведамстваў.
Існуе таксама пералік харчовай сыравіны і прадуктаў харчавання, якія падлягаюць кантролю
за наяўнасцю ў іх ГМ-складальнікаў. У яго ўключаны прадукты з генетычна мадыфікаванай
соі і кукурузы. У адпаведнасці з
пастановай Саўміна такія прадукты падлягаюць абавязковай
маркіроўцы з пазначэннем звестак аб тым, што яны з'яўляюцца
генетычна мадыфікаванымі або
ў іх саставе ёсць такія кампаненты.
Маніторынгавыя даследаванні
паказваюць, што колькасць прадукцыі, якая змяшчае ГМА, на
рынку Беларусі адносна невялікая і ў апошнія гады захоўваецца
на ўзроўні 1 працэнта. Так што ні
аб якой перавазе ГМА над традыцыйнай прадукцыяй не можа
быць і размовы.
— Купляючы прадукты ў магазіне, на што трэба звярнуць
асаблівую ўвагу, у тым ліку ў
радку «састаў»?
— Калі гаварыць аб харчовых
дабаўках, якія ўваходзяць у састаў прадукту, то нічога лішняга
туды не дабавяць. Калі прадукт
дазволены для выкарыстання,
ён апрыёры бяспечны для нас,
няхай гэта будзе ГМА, харчовыя
дабаўкі, фарбавальнікі, эмульгатары, стабілізатары і г.д. Іх дабаўляюць роўна столькі, колькі
патрэбна для дасягнення тэхналагічнага эфекту, і гэта вельмі
строга кантралюецца дзяржавай
у розных акрэдытаваных лабараторыях.
А вось на што сапраўды трэба
звяртаць увагу пры куплі, дык гэта на тэрмін прыгоднасці прадукту, таму што калі ён скончыўся,
прадукт можа стаць небяспечным для здароўя. Пасля куплі
трэба абавязкова паглядзець на
этыкетцы, як захоўваць прадукт,
пры якой тэмпературы, колькі яго
можна захоўваць пасля адкрыцця. І, вядома, часцей заглядаць
у халадзільнік, наводзіць там парадак, таму што нават калі мы
купляем першапачаткова бяспечныя прадук ты, яны могуць
нанесці шкоду нашаму здароўю
пры няправільным захаванні і
ўжыванні.

ЗГАРЭЎ АЎТАМАБІЛЬ
У Віцебску ноччу згарэў аўтамабіль, які належыць
рэспубліканскаму ўнітарнаму прадпрыемству «Белпошта».

ФАКТЫ

— Людміла Аляксандраўна,
раскажыце аб асноўных прынцыпах здаровага харчавання.
Ці адрозніваюцца гэтыя правілы для розных узроставых
груп насельніцтва?
— Асноўныя прынцыпы рацыянальнага харчавання распрацаваны Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя. Іх пяць, і
згодна з імі харчаванне павінна
быць умераным, збалансаваным
па незаменных харчовых рэчывах, чатырохразовым, прычым
кожны прыём ежы прадугледжвае параўнальна невялікую яе
колькасць, разнастайным і паўнацэнным. Апошняму прынцыпу надаецца асаблівае значэнне. Галоўнае тут — штодзённае
ўжыванне свежай агародніны,
садавіны і зеляніны.
Гэтыя прынцыпы ўніверсальныя, і калі іх захоўваць, то ва ўсіх
груп насельніцтва ёсць шанц пазбегнуць праблем з лішняй вагой. Калі ж гаварыць аб нормах
фізіялагічных патрэбнасцяў у
харчовых рэчывах і энергіі, то
яны, вядома, розныя для мужчын і жанчын, дзяцей і падлеткаў. У Беларусі распрацаваны
такія нормы, іх можна знайсці ў
дзяржаўным нарматыўным дакуменце, які вызначае велічыні
аптымальных патрэбнасцяў у
харчовых рэчывах і энергіі для
розных груп насельніцтва.
— Па статыстыцы мінулага
года, амаль 30 працэнтаў беларусаў пакутуюць ад атлусцення. Асабліва актуальная гэта
праблема адносна дзяцей і моладзі. Якія шляхі яе вырашэння
вы бачыце? Як сфарміраваць
прывычкі здаровага харчавання ў дзіцяці?
— Дзіцячае атлусценне даволі
актуальная праблема, паколькі
вядзе да сур'ёзных парушэнняў
як фізічнага, так і псіхічнага здароўя дзіцяці.
На ву чыць дзя цей ес ці карысную і здаровую ежу няпроста. У 2011-2012 гадах у рамках

туральных умовах без выкарыстання ГМ-тэхналогій, хімічных
угнаенняў, гармонаў росту, харчовых дабавак. Цяпер у Беларусі
адсутнічае прававая база, якая
датычыцца арганічнай вытворчасці, няма дзяржаўных стандартаў і адпаведных тэхналагічных
нарматываў. Пакуль што ніводнае сельгаспрадпрыемства ў нашай краіне не мае сертыфіката
на выпуск такой прадукцыі. Таму
сур'ёзна гаварыць аб наяўнасці
арганічных прадуктаў на паліцах
нашых магазінаў лічу неабгрунтаваным.
На рынку функцыянальных
прадуктаў сітуацыя іншая. У 2007
годзе ў Беларусі зацверджаны
і ўведзены ў дзеянне стандарт,
які ўстанаўлівае тэрміны і паняцці ў гэтай галіне. Так, функцыянальным лічыцца прадукт харчавання, абагачаны фізіялагічна
функцыянальнымі інгрэдыентамі для захавання і паляпшэння
здароўя. Рынак такіх прадуктаў
у нашай краіне актыўна фарміруецца. Умоўна яны прадстаўлены некалькімі групамі, сярод якіх
можна адзначыць збожжавыя,
малочныя прадукты і безалкагольныя напіткі.
Адносна вытворчасці ў Беларусі прадуктаў для лячэбнага
харчавання пытанне застаецца
адкрытым. Яны ствараюцца на
стыку дыеталогіі і фармакалогіі
для лячэння і прафілактыкі сацыяльна значных захворванняў,
напрыклад, такіх як алергія і дыябет. Пры гэтым функцыянальныя
інгрэдыенты, дабаўленыя ў такія прадукты, павінны даказаць
сваю медыцынскую перавагу ў
стандартызаваных клінічных даследаваннях.
— Ці з'яўляюцца такімі ўжо
небяспечнымі прадукты, якія
змяшчаюць трансгенныя рэчывы, як аб гэтым гавораць
некаторыя СМІ? Якая іх доля
на беларускім рынку?
— Спрэчкі аб бяспецы для
арганізма чалавека прадук таў
харчавання на аснове генна-мадыфікаваных аб'ектаў вядуцца
ва ўсім свеце. Аднак пакуль што
ні ў праціўнікаў, ні ў прыхільнікаў
ГМА няма дастатковай колькасці
аргументаў і навуковых фактаў
па гэтым пытанні.
Разам з тым, у Беларусі распрацавана і бесперапынна ўдасканальваецца сістэма кантролю
за абаротам ГМА, якая ўкаранёна
ў практыку дзяржаўнага нагляду,

ФАКТЫ

Народная мудрасць гаворыць: усе нашы хваробы ад нерваў.
Але тут варта было б дадаць — і ад няправільнага харчавання.
Наша самаадчуванне залежыць непасрэдна ад таго, што мы
ядзім, але не ўсе надаюць гэтаму асаблівае значэнне. Аб тым,
якім павінен быць правільны рацыён харчавання, як сфарміраваць яго ў дзяцей, дзе ў Беларусі знайсці «здаровыя»
прадукты і калі ў рэспубліцы з'явіцца Канцэпцыя здаровага
харчавання, карэспандэнт БЕЛТА размаўляе з начальнікам
аддзела харчавання Навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па харчаванні кандыдатам
біялагічных навук Людмілай Мельнікавай.

НАВІНЫ

РЫНАК ЗДАРОВАГА ХАРЧАВАННЯ

— Пажар адбыўся а пятай гадзіне ночы на вуліцы Петруся Броўкі, каля дома № 9. Агнём быў знішчаны аўтамабіль
«ГАЗ-2705», 2006 года вырабу. Пры спробе самастойнага
тушэння пажару кіроўца атрымаў апёкі рук, галавы 1-2 ступені, — паведаміла Марына Фандо, прэс-сакратар Віцебскага
абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях. Мужчыну
шпіталізавалі. Прычына пажару высвятляецца.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

П'ЯНАЯ ТРАГЕДЫЯ
38-гадовая жыхарка Лунінецкага раёна і трое яе сабутэльнікаў забілі 34-гадовага мужчыну. Паводле версіі следства,
уся кампанія спачатку гуляла ў доме жанчыны. Затым узнікла
сварка, падчас якой дама і яе маладыя госці сталі збіваць
34-гадовага сужыцеля гаспадыні дома. Білі рукамі і нагамі,
пакуль няшчасны не памёр. Цяпер усе ўдзельнікі застолля
затрыманы. Двое з іх — 1989 года нараджэння — раней адбывалі пакаранне за розныя злачынствы.
Яна СВЕТАВА.
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