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ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»
г. Минск, ул. М. Богдановича, 129

Информирует акционеров о расторжении с 1 ноября 2013 г. договора 
с депозитарием ЗАО «Генеральная система инвестиций», 

220114, г. Минск, пр. Независимости, 117А, т. (017)385-24-61 
и заключении договора с депозитарием ООО «Лидеринвест», 
220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 35А - 241. т. (017)213-02-13. У
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ЗЯМ ЛІ ПА ГРА ЖАЕ
КІС ЛОТ НАЕ 
ВОБ ЛА КА?

Аст ра фі зік з Вя лі ка бры та ніі Аль берт Шар-
він скі за явіў, што да на шай пла не ты з кос-
ма су ру ха ец ца кіс лот нае воб ла ка, якое 
на ра дзі ла ся з «чор най дзір кі». Ву чо ны, 
ро бя чы та кія за явы, спа сы ла ец ца на свае 
раз лі кі, па ве дам ляе «Российская га зе та». 
Шар він скі за пэў ні вае, што яшчэ не каль кі 
га доў та му кас міч ная рэнт ге наў ская аб-
сер ва то рыя NASA «Чанд ра» за фік са ва ла 
ве лі зар нае воб ла ка пы лу і «кіс лот на га 
ту ма ну», якое на блі жа ец ца да Зям лі, зні-
шча ю чы ўсе пла не ты на сва ім шля ху.

На ву ко вец мяр куе, што гэ тае воб ла ка бы ло 
вы кі ну та «чор най дзір кай» у Млеч ным Шля ху. 
«Доб рая на ві на за клю ча ец ца ў тым, што вы-
яў лен не та ко га воб ла ка па цвяр джае не каль кі 
да во лі вост рых ідэй, якія раз гля да юц ца тэ а рэ-
тыч най фі зі кай. Дрэн най на ві ной з'яў ля ец ца 
тое, што поў нае зні шчэн не Со неч най сіс тэ мы 
не па збеж на», — ка заў ра ней сам Шар він скі. 
Вар та ад зна чыць, што звест кі аб кіс лот ным 
воб ла ку з'я ві лі ся ў СМІ яшчэ не каль кі га доў 
та му і пе ры я дыч на ўсплы ва юць із ноў.

Тым ча сам у NASA аб верг лі ін фар ма цыю аб 
маг чы мым апа ка ліп сі се з-за кіс лот на га воб ла-
ка. Па доб ных звес так агенц тва не мае. Тым не 
менш не ка то рыя лі чаць, што NASA на ўмыс на 
ўтой вае боль шую част ку ін фар ма цыі, каб не 
вы клі каць па ні ку. Што ты чыц ца ра сій скіх на ву-
коў цаў, то яны ка мен ту юць на ві ну аб кас міч ным 
воб ла ку з пры кмет ным скеп ты цыз мам. «Гэ та 
ней кае не ве ра год нае трыз нен не. Як проз ві шча 
гэ та га аст ра фі зі ка? Шар він скі? Ве даю толь кі 
пер са на жа Бул га ка ва з «Бе лай гвар дыі» з та кім 
проз ві шчам, аст ра фі зі ка ж не ве даю. Так што 
спі це спа кой на, ні я ка га кіс лот на га ту ма ну ня-
ма», — ска заў га зе це «Ве чер няя Моск ва» ас пі-
рант ка фед ры аст ра фі зі кі Ула дзі мір Лі пу ноў.

Чар го выя па ве дам лен ні аб гла баль ных ка-
та стро фах рэ гу ляр на па чы на юць з'яў ляц ца з 
на блі жэн нем но ва га го да. Ле тась ак тыў на му-
сі ра ва ла ся тэ ма аб тым, што 21 сне жа ня 2012 г. 
Зям лю ча кае апа ка ліп сіс. Па ве дам ля ла ся, што 
ла ма з ма нас ты ра Г'янд рэк пад Кай ла сам, вя-
до мы як ара кул Шам ба лы, на пі саў, што Зям ля 
апы нец ца ў ней кай ну ля вой зо не пры клад на ў 
10 га дзін ра ні цы. І ме на ві та ў гэ ты дзень па ві нен 
скон чыц ца ка лян дар мая і на сту піць ка нец све-
ту. Усе па доб ныя прад ка зан ні ні ко лі не спраў-
джва лі ся, бо бы лі з воб лас ці фан тас ты кі.

Сяр гей ПА ЛІ НІН

�

Чут кіЧут кі  ��

Да святаДа свята  ��

МА ГІ ЛЁЎ СКІЯ ШКОЛЬ НІ КІ
ВЫ СТУ ПІ ЛІ НА «ДЗЯ СЯТ КУ»

Аб са лют ным пе ра мож цам алім пі я ды школь ні каў Са-
юз най дзяр жа вы «Ра сія і Бе ла русь: гіс та рыч нае і 
ду хоў нае адзін ства», якая за вяр шы ла ся ў По лац ку, 
зноў ста ла прад стаў ні ца Бе ла ру сі. На гэ ты раз пе-
ра мо гу свят ка ва ла адзі нац ца ці клас ні ца ма гі лёў скай 
гім на зіі №1 Ган на Фурс.

Ган на вы дат на вы сту пі ла ў двух аба вяз ко вых кон кур сах: 
на бра ла мак сі маль ную коль касць ба лаў па комп лекс най 
ра бо це па рус кай мо ве і лі та ра ту ры, а так са ма ў кон кур се 
са чы нен няў.

Ах вот ныя (па ад ным удзель ні ку ад ка ман ды) маг лі так са-
ма паў дзель ні чаць у кон кур сах ры та рыч на га май стэр ства, 
знаў цаў гіс то рыі і вы раз на га лі та ра тур на га чы тан ня. У ка-
манд ным за лі ку мак сі мум ба лаў на бра лі школь ні кі Ма гі лёў-
скай воб лас ці. Дру гое мес ца па дзя лі лі стар ша клас ні кі школ 
Го мель скай воб лас ці і Лі цэя БДУ, а трэ цяе мес ца — ка ман-
ды Мін ска, Брэсц кай і Пскоў скай аб лас цей.

Уся го па вы ні ках алім пі я ды бы лі вы зна ча ны 16 лаў рэ а таў 
пер шай сту пе ні, 22 лаў рэ а ты дру гой сту пе ні і 39 лаў рэ а таў 
трэ цяй сту пе ні, якія ра зам з дып ло ма мі атры ма лі каш тоў-
ныя пры зы. У скар бон цы бе ла ру саў — 38 дып ло маў (на 
два больш, чым ле тась): у тым лі ку 10 дып ло маў пер шай 
сту пе ні, 10 — дру гой і 18 — трэ цяй.

Уся го ўдзел у алім пі я дзе ўзя лі 174 стар ша клас ні кі з 21 
рэ гі ё на Ра сіі, усіх аб лас цей Бе ла ру сі, а так са ма з Мін ска. 
Асоб най ка ман дай на алім пі я дзе тра ды цый на прад стаў-
ле ны Лі цэй БДУ. По лац кі ра ён, як гас па дар алім пі я ды, 
так са ма меў пра ва вы сту паць на спа бор ніц твах асоб най 
ка ман дай.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА ЧА ЛО СЯ ПА ЛЯ ВАН НЕ НА ВА ВЁ РАК
Па апош нюю ня дзе лю сту дзе ня бу дзе доў жыц ца ў 
кра i не се зон па ля ван ня на звы чай ную ва вёр ку, гар-
на стая, ляс ную i ка мен ную ку нi цу, ляс но га тха ра.

— Зда бы ваць мож на жы вёл лю бо га по лу i ўзрос ту. Да-
зво ле на па ля ван не ў свет лы час су так збро е вым спо са бам 
з па ды хо ду, у тым лi ку з па ляў нi чы мi са ба ка мi, з вы ка-
ры стан нем на раз ной па ляў нi чай зброi ка лiб ру 5,6 мм з 
дуль най энер гi яй ку лi да 1500 джоў ляй i глад ка стволь най 
па ляў нi чай зброi з па тро на мi са шро там, — па ве да мiў стар-
шы дзяр жаў ны iн спек тар Мiн скай аб лас ной iн спек цыi ахо вы 
жы вёль на га i рас лiн на га све ту Ва дзiм Ва ра бей. — Па ляў-
нi чых са бак мож на вы ка рыс тоў ваць усiх груп. Маг чы мы 
так са ма бяз збро е вы спо саб па ля ван ня з вы ка ры стан нем 
па стак (акра мя пет ляў) i кап ка наў № 0-3.

АЎ ТА МА БІЛЬ ЗА ЦІС НУ ЛА
ПА МІЖ ЦЕП ЛА ВО ЗА МІ

...на чы гу нач ным пе ра ез дзе стан цыі Алях но ві чы ў 
Ма ла дзе чан скім ра ё не.

Як бы ло ўста ноў ле на, на пе ра ез дзе, які не ахоў ва ец ца, 
але аб ста ля ва ны гу ка вой і свет ла вой сіг на лі за цы яй, ад бы-
ло ся су тык нен не лег ка во га аў та ма бі ля «Мер се дэс S320» з 
ну ма ра мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі і па са жыр скім цеп ла во зам 
«Ка лі нінг рад — Маск ва». З-за ўда ру ма шы на ака за ла ся 
за ціс ну тай па між гэ тым цеп ла во зам і гру за вым, што ішоў 
у су стрэч ным на прам ку па марш ру це «Асі по ві чы — Ма-
ла дзеч на». Па са жы ры цягніка і пер са нал не па цяр пе лі. 
Цеп ла во зы атры ма лі ня знач ныя ме ха ніч ныя па шко джан ні, 
але змаг лі пра доў жыць рух. У вы ні ку ДТЗ у лег ка вым аў та-
ма бі лі «Мер се дэс» за гі ну лі тры ча ла ве кі, гра ма дзя не на шай 
кра і ны. Па цяр пеў яшчэ адзін муж чы на, так са ма жы хар 
Бе ла ру сі, які з траў ма мі роз най сту пе ні цяж кас ці быў шпі-
та лі за ва ны. У 2.19 рух цягнікоў быў ад ноў ле ны. За трым ка ў 
ру ху шас ці гру за вых і дзе вя ці па са жыр скіх цягнікоў скла ла 
3 га дзі ны 40 хві лін. Ра бот ні кі МНС пра во дзі лі ра бо ты па па-
пя рэ джан ні за га ран ня га ру ча-зма зач ных ма тэ ры я лаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПЕ РА ВЯР НУЎ СЯ АЎ ТО БУС
Ад бы ло ся гэ та ў Iва цэ вiц кiм ра ё не. Па цяр пе лi ча ты-
ры жан чы ны i ва дзi цель.

Рэй са вы аў то бус, якi вый шаў з рай цэнт ра па марш ру це 
«Iва цэ вi чы—Бы цень» на да ро зе Стоўб цы—Iва цэ вi чы—Коб-
рын пе ра вяр нуў ся ў кю вет. Як рас ка за ла ка рэс пан дэн ту 
га зе ты на чаль нiк ад дзя лен ня па агi та цыi i пра па ган дзе 
Брэсц ка га аб лас но га ДАI На тал ля Са хар чук, 61-га до вы 
ва дзi цель вы ехаў у рэйс на аў то бу се «Ра дзi мiч». На 131-м 
кi ла мет ры да ро гi Р2 ён ад чуў ся бе дрэн на, па чаў знi жаць 
ско расць, але спы нiць аў то бус не па спеў, стра цiў пры том-
насць. Аў то бус з'е хаў у кю вет i пе ра вяр нуў ся. У са ло не 
бы ло 12 па са жы раў. Чац вё ра з iх, усе жан чы ны, з роз ны мi 
траў ма мi бы лi шпi та лi за ва ны. У рэ анi ма цыю да стаў ле ны i 
ва дзi цель.

Як вы свет лi лi ра бот нi кi мi лi цыi, пе рад зме най ён пра-
хо дзiў ме даг ляд, нi я кiх праб лем са зда роў ем за ўва жа на 
не бы ло.

Яна СВЕ ТА ВА.

НЕ ЛЕ ГАЛЬ НЫЯ БІЯ ДА БАЎ КІ
Хар чо выя да баў кі на агуль ную су му 460 млн руб лёў бы лі 

кан фіс ка ва ны на Ашмян скай мыт ні. Пры агля дзе гру за во-
га аў та ма бі ля, які ру хаў ся з Лат віі ў Ра сію, мыт ні кі вы яві лі 

не за дэк ла ра ва ны та вар — 2800 
па кун каў бія да ба вак для рос ту 
мус куль най ма сы. Кошт ад ной 
упа коў кі спар тыў на га хар ча-
ван ня (у кож най — 90 кап сул) 
скла дае ка ля 100 до ла раў. Не-
ле галь ны та вар арыш та ва ны, 
су пра цоў ні кі мыт ні рас па ча лі 
ад мі ніст ра цый ны пра цэс.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу-
ка шэн ка 2 ліс та па да пад пі саў Указ 
№ 499 «Аб бу даўніцтве Бе ла рус кай 
атам най элект ра стан цыі», які да зва-
ляе ге не раль на му пад рад чы ку — ЗАТ 
«Атам бу дэкс парт» (Ра сія) — па чаць 
бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС. Гэ тая 
на ві на спра ва ка ва ла но выя аб мер ка-
ван ні на тэ му ай чын на га ата ма.
Ад ной з пля цо вак та ко га аб мер ка ван-
ня стаў «круг лы стол» па прэ зен та-
цыі пра ек та «Гра мад скі ма ні то рынг 
уз дзе ян ня Бе ла рус кай АЭС на на ва-
коль нае ася род дзе».

У вы ні ку да пра ек та да лу чы лі ся лі тоў-
скія і ра сій скія эка ла гіч ныя ар га ні за цыі. Бе-
ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не «Эка ла-
гіч ная іні цы я ты ва» за клю чы ла па гад нен ні 
аб су пра цоў ніц тве ў эка ла гіч най сфе ры з 
дзвю ма за меж ны мі гра мад скі мі ар га ні за-
цы я мі — Ін сты ту там рэ гі я наль на га раз віц ця 
і дэ ма кра тыі (Літ ва) і Між рэ гі я наль ным гра-
мад скім эка ла гіч ным ру хам «Ака» (Ра сія).

Адкрытасць і празрыстасць
Як рас тлу ма чы лі ўдзель ні кі «круг ла га 

ста ла», пад пі са ныя па гад нен ні пра ду гледж-
ва юць, што ар га ні за цы я мі-парт нё ра мі бу-
дзе на ла джа ны рэ гу ляр ны аб мен во пы там 
у га лі не эка ла гіч на га ма ні то рын гу атам ных 
аб' ек таў, а так са ма ажыц цёў ле на су мес нае 
пра вя дзен не прак тыч ных ме ра пры ем стваў 
па ра ды я цый ным аб сле да ван ні аб' ек таў 
на ва коль на га ася род дзя, якія бу ду юц ца 
каля Аст раў ца. Па сло вах кі раў ні ка Эка-
ла гіч най іні цы я ты вы Юрыя Са лаў ё ва, МА-
ГА ТЭ і ін шы мі аў та ры тэт ны мі струк ту ра мі 
пры зна на, што пра ект Бе ла рус кай АЭС, 
рас пра ца ва ны спе цы я ліс та мі ра сій скай 
кам па ні і «Ата мэ нер гап ра ект», з'яў ля ец ца 
ад ным з са мых бяс печ ных у све це. «Та му 
га лоў ная за да ча для нас сён ня — за бес-
пя чэн не гра мад ска га ма ні то рын гу хо ду 
бу даў ніц тва Бе ла рус кай атам най стан цыі 
і прак тыч нае ўка ра нен не ўсіх за яў ле ных у 
пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі за-
ха даў бяс пе кі», — пад крэс ліў ён. Удзел за-
меж ных эко ла гаў у гра мад скім ма ні то рын гу 
вы во дзіць гэ ты пра цэс з на цы я наль на га на 
між на род ны ўзро вень і бу дзе са дзей ні чаць 
за бес пя чэн ню не за леж на га гра мад ска га 
кант ро лю за ўздзе ян нем Бе ла рус кай АЭС 
на на ва коль нае ася род дзе, лі чыць кі раў-
нік гра мад ска га аб' яд нан ня. «Акра мя та-
го, мы змо жам удзель ні чаць у пра гра ме 
ма ні то рын гу аб' ек таў, якія раз ме шча ны на 
тэ ры то рыі Ра сіі і Літ вы. У пры ват нас ці, гэ та 
Іг на лін ская АЭС, якая з 2029 го да па він на 
быць цал кам дэ ман та ва на і вы ве дзе на з 
экс плу а та цыі. Усе па він ны ра зу мець: мы 
жы вём на ад ной пла не це, а не ў ней кім у 
ва ку у ме — важ на ад соч ваць сі ту а цыю ў 
су се дзяў», — ска заў Юрый Са лаў ёў.

«У Ра сіі ў гра мад скас ці ёсць маг чы-
масць атры маць ак ту аль ную і поў ную ін-
фар ма цыю аб усіх эта пах — аб бу даў ніц-
тве АЭС, яе экс плу а та цыі, пе ра пра цоў цы 
ядзер ных ад хо даў і вяр тан ні пля цоў кі ў 
зы ход ны стан. Той факт, што сён ня пра хо-
дзіць па ся джэн не «круг ла га ста ла» ў Мін-
ску, на якім экс пер ты і эко ла гі з Бе ла ру сі, 
Літ вы і Ра сіі мо гуць аб мер ка ваць ак ту аль-
ныя пы тан ні ма ні то рын гу ўздзе ян ня АЭС на 

на ва коль нае ася род дзе, аб мя няц ца во пы-
там і на ме ціць пла ны на бу ду чы ню, з'яў ля-
ец ца так са ма важ ным па каз чы кам. Сён ня 
мы пад пі са лі па гад нен не аб стра тэ гіч ным 
су пра цоў ніц тве з бе ла рус кі мі ка ле га мі, і 
гэ тая пра ца бу дзе бу да вац ца на сіс тэм-
най асно ве. Усе на шы пра ек ты мы бу дзем 
мак сі маль на ад кры та і шы ро ка асвят ляць 
у СМІ. Ад кры тасць і праз рыс тасць — гэ та 
шлях да пос пе ху», — ска заў, у сваю чар гу, 
стар шы ня Між рэ гі я наль на га гра мад ска га 
эка ла гіч на га ру ху «Ака» Алан Ха сі еў.

Эко ла гі змо гуць ад соч ваць 
лю бое ад хі лен не 
ад за яў ле ных па ра мет раў 
бяс пе кі

Пад час ажыц цяў лен ня пра ек та гра-
мад ска га ма ні то рын гу ўздзе ян ня Бе ла-
рус кай АЭС на на ва коль нае ася род дзе ў 
пе ры яд з 14 па 18 каст рыч ні ка ва лан цё-
ра мі эка ла гіч ных не дзяр жаў ных ар га ні за-
цый і спе цы я ліс та мі дзяр жаў най уста но-
вы «Рэс пуб лі кан скі цэнтр ра ды я цый на га 
кант ро лю і ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя» Мінп ры ро ды Бе ла ру сі пра во-

дзі ла ся ра ды я цый нае аб сле да ван не аб'-
ек таў на ва коль на га ася род дзя (гле ба, па-
вет ра, ва да) у рэ гі ё не, дзе бу ду ец ца АЭС. 
Ажыц цёў ле ны ад бор і ана ліз проб гле бы, 
ва ды і па вет ра на на яў насць цэ зію-137 і 
строн цыю-90 і вы ка на ны вы мя рэн ні ўз-
роў няў ма гут нас ці до зы га ма-вы пра мень-
ван ня ў не каль кіх на се ле ных пунк тах, а 
так са ма на пля цоў цы АЭС. Ча ка ец ца, што 
вы ні кі ана лі зу бу дуць га то выя сё ле та да 
ся рэ дзі ны ліс та па да і прад стаў ле ны гра-
мад скас ці праз СМІ, а так са ма ў ме жах 
па ся джэн няў «круг лых ста лоў» і се мі на-
раў, якія пла ну ец ца пра вес ці пад час рэа-
лі за цыі пра ек та ў Бе ла ру сі, Літ ве і Ра сіі. 
Атры ма ныя вы ні кі ана лі тыч ных да сле да-
ван няў ста нуць ас но вай для ства рэн ня 
ін фар ма цый на га бан ка да ных, не аб ход-
на га для ажыц цяў лен ня рэ гу ляр на га не-

за леж на га ма ні то рын гу ўплы ву Бе ла рус-
кай АЭС на на ва коль нае ася род дзе пас ля 
яе ўво ду ў экс плу а та цыю. Та му эко ла гі 
змо гуць ад соч ваць лю бое ад хі лен не ад 
за яў ле ных па ра мет раў бяс пе кі Бе лА ЭС.
«На пад ста ве гэ тай ба зы да ных бу дзе 
лёг ка ад са чыць, якое ўздзе ян не стан цыя 
ака за ла ў пе ры яд бу даў ніц тва і якое — 
пас ля ўво ду ў экс плу а та цыю. Пры на яў-
нас ці якіх-не будзь ад хі лен няў ад за яў-
ле ных па ра мет раў бяс пе кі мы заў сё ды 
змо жам апе ра тыў на пра ін фар ма ваць і 
дзяр жа ву, і гра мад скасць для та го, каб 
пры ма лі ся не аб ход ныя за ха ды», — пад-
крэс ліў кі раў нік Эка ла гіч най іні цы я ты-
вы.

***
Бе ла рус кая АЭС з двух энер га бло каў 

су мар най ма гут нас цю да 2400 (2х1200 ) 
МВт бу дзе па бу да ва на на Аст ра вец кай пля-
цоў цы ў Гро дзен скай воб лас ці. Для яе бу-
даў ніц тва вы бра ны пра ект «АЭС -2006», які 
цал кам ад па вя дае між на род ным нор мам 
і рэ ка мен да цы ям МА ГА ТЭ. Ге не раль ным 
пра ек ці роў шчы кам і ге не раль ным пад рад-
чы кам з'яў ля ец ца аб' яд на ная ра сій ская 
кам па нія ААТ «НІ А ЭП» — ЗАТ «Атам бу д-
экс парт». Тэр мі ны рэа лі за цыі пра ек та ад-

люст ра ва ны ў ге не раль ным кант рак це, які 
пра ду гледж вае ўвод у пра мыс ло вую экс-
плу а та цыю пер ша га бло ка атам най стан-
цыі ў ліс та па дзе 2018 го да, дру го га — у 
лі пе ні 2020-га. Ге не раль ны кант ракт на 
бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС Бе ла русь і 
Ра сія пад пі са лі ў лі пе ні 2012 го да. Фі нан са-
ван не бу даў ніц тва АЭС ажыц цяў ля ец ца пе-
ра важ на за кошт дзяр жаў на га экс парт на га 
крэ ды ту Ра сіі. У ад па вед нас ці з між ура да-
вым па гад нен нем, крэ дыт пра да стаў ля ец-
ца на агуль ную су му да 10 млрд до ла раў 
тэр мі нам на 25 га доў для фі нан са ван ня 
90% кош ту кож най да мо вы па між ра сій-
скім ЗАТ «Атам бу дэкс парт» і бе ла рус кай 
дзярж уста но вай «Ды рэк цыя бу даў ніц тва 
атам най элект ра стан цыі».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Бе ла рус кая АЭСБе ла рус кая АЭС  ��

ЖЫЦ ЦЁ НА АД НОЙ ПЛА НЕ ЦЕ

Ка ме ры фо та фік са цыі па ча лі ад лоў лі ваць 
лі ха чоў на да ро гах рэс пуб лі кі з 1 лі пе ня мі-
ну ла га го да. Ад ным з пер шых «ліст шчас ця» 
з па тра ба ван нем апла ціць штраф атры маў 
«шу ма хер», які ім чаў ся пра тра се М1 з хут ка-
сцю аж но 265 км/г (!). Дак лад ную коль касць 
кі роў цаў, што тра пі лі ў по ле зро ку фо та ка-
мер за ўвесь час, у ДАІ не на зы ва юць. Але, 
ві да воч на, што ліч ба гэ та не ма лень кая, бо 
толь кі за дзень у аў та ма тыч ным рэ жы ме 
фік су ец ца больш за 2000 па ру шэн няў.
Ці ўсім па ру шаль ні кам рас сы ла юц ца «ліс-
ты шчас ця»? Што бу дзе, ка лі пра іг на ра ваць 
та кі «ліст»? Хто бу дзе пла ціць штраф, ка лі 
хут касць пе ра вы сіў на ма шы не ўла даль ні ка 
яго сяб ра? На гэ ты і ін шыя пы тан ні ад ка заў 
стар шы ін спек тар па асаб лі вых да ру чэн нях 
УДАІ МУС Бе ла ру сі Ста ні слаў СА ЛА ВЕЙ.

— Ста ні слаў, што дзень фо та ка ме ры фік су-
юць больш за 2000 па ру шэн няў хут кас на га рэ-
жы му. «Ліс ты шчас ця» рас сы ла юц ца кож на му 
па ру шаль ні ку аль бо вы ба рач на?

— Прак тыч на кож ная «ўзна га ро да» зна хо дзіць 
свай го ге роя. Ад сей ва юц ца толь кі спрэч ныя фо-
та здым кі. На прык лад, ка лі дзве ма шы ны тра пі лі ў 
кадр аль бо ну мар дрэн на рас па знаў ся.

— І шмат та кіх спрэч ных сі ту а цый?
— Адзін кі. Ка ме ра ро біць два здым кі ў 

роз ных рэ жы мах, адзін з фо та ўспыш кай, 
дру гі — без. Каб у лю бую па ру го да, ноч чу 
і ў не па гадзь быў дак лад на рас па зна ны 
ну мар аў та ма бі ля. За тым ін фар ма цыя ў 
аў та ма тыч ным рэ жы ме па сту пае ў Цэнтр 
фік са цыі па ру шэн няў, што зна хо дзіц ца ў 
Мін ску. Ну мар звя ра ец ца з адзі най ба зай 
звес так — і ўста наў лі ва ец ца ўлас нік аў та-
ма бі ля. Ка лі ін фар ма цыю зве ры лі апе ра-
та ры, яна па сту пае да су пра цоў ні каў ДАІ, 
якія на кож нае пра ва па ру шэн не скла да юць 
па ста но ву аб на кла дан ні ад мі ніст ра цый на-
га спаг нан ня. За тым па ста но вы, да якіх 
аба вяз ко ва пры кла да юц ца фо та здым кі ў 
якас ці до ка зу па ру шэн ня ПДР, вы сы ла-
юц ца за каз ным ліс том з апа вя шчэн нем 
па мес цы рэ гіст ра цыі ўлас ні ка транс парт-
на га срод ку.

— А ка лі за ру лём у той дзень ехаў не 
ўлас нік, а, да пус цім, яго брат ці сват?

— У гэ тым вы пад ку ўлас нік у 10-дзён-
ны тэр мін пас ля атры ман ня «пісь ма», мае 
пра ва звяр нуц ца ў ДАІ па мес цы жы хар-
ства і па даць дак лад ную ін фар ма цыю аб тым, 
хто кі ра ваў аў та ма бі лем у той мо мант. Ка лі гэ та 
ін фар ма цыя па цвер дзіц ца, то штраф бу дзе прад'-
яў ле ны не па срэд на му па ру шаль ні ку.

— А ка лі аў та ма біль за рэ гіст ра ва ны на юры-
дыч ную асо бу?

— На пра ця гу 5 дзён пас ля та го, як кі раў нік 

ар га ні за цыі атры маў «ліст шчас ця», ён аба вя за ны 
па даць звест кі аб кі роў цы, які ў мо мант па ру шэн-
ня зна хо дзіў ся за ру лём служ бо ва га аў та ма бі ля. 
У та кім вы пад ку штраф па ві нен бу дзе апла ціць 
сам па ру шаль нік.

— У які тэр мін аў та ўла даль нік аба вя за ны 
апла ціць штраф?

— На пра ця гу ме ся ца пас ля та го, як атры маў 
па ве дам лен не. Ка лі апла та не па сту піць ва ўка-
за ны тэр мін, пы тан не бу дзе вы ра шац ца ў су до-
вым па рад ку. Вар та ад зна чыць, што штраф трэ ба 
пла ціць толь кі ў бан ках, пад клю ча ных да сіс тэ мы 
«Раз лік». Рэ ка мен дую за хоў ваць кві тан цыю аб 
апла це штра фу.

— А ка лі ча ла век не пла ціць штраф?
— Спра ва на кі роў ва ец ца ў суд для пры му со-

ва га спаг нан ня.
— На коль кі я ве даю, за па ру шэн ні, якія за-

фік са ва лі ка ме ры, пра ду гле джа ны мі ні маль-
ныя штра фы.

— Так. Ка лі кі роў ца пе ра вы сіў хут касць
на 10-20 км/г, яму бу дзе вы пі са ны мі ні маль ны 
штраф — 0,5 ба за вай ве лі чы ні (на сён ня — Br 65 
тыс.). Пры пе ра вы шэн ні хут ка сці на 20-30 км/г 
штраф скла дзе ад ну ба за вую ве лі чы ню (Br130 

тыс.), больш як на 30 км/г — тры ба за выя ве лі чы ні 
(Br 390 тыс.). У вы пад ку паў тор на га па ру шэн ня на 
пра ця гу го да ме ры бу дуць больш жорст кім: да вя-
дзец ца вы клас ці з кі шэ ні Br 650 тыс. Пры гэ тым 
ад зна ка аб пра ва па ру шэн ні ў та лон не ста віц ца.

— Ці пе рад усі мі ка ме ра мі вы стаў ле ны па-
пе рад жаль ныя зна кі «Фо та кант роль»?

— Так, кож ная зо на кант ро лю па зна ча на ад-
мыс ло вым зна кам. Больш за тое, кож ны мо жа 
ад крыць сайт Цэнт ра фік са цыі па ру шэн няў і па гля-
дзець, дзе раз ме шча ны ста цы я нар ныя ка ме ры. 
Гэ тая ін фар ма цыя не тры ма ец ца ў сак рэ це. Сён ня 
на да ро гах рэс пуб лі кі ўста ноў ле на 98 ка мер фік-
са цыі хут ка сці. 10 з іх — пе ра на сныя, яны мо гуць 
з'я віц ца на лю бой да ро зе.

— Па якім прын цы пе вы бі ра юц ца 
мес цы ўста ноў кі?

— Пры бо ры фо та фік са цыі ўста наў лі ва-
юц ца на най больш ава рый ных участ ках 
да рог.

— Афі цый на Цэнтр фік са цыі па ру-
шэн няў пра цуе амаль паў та ра го да, да 
гэ та га не дзе 2 га ды пры бо ры фо та фік-
са цыі пра ца ва лі ў тэс та вым рэ жы ме. 
Мож на зра біць ней кія вы сно вы аб іх 
эфек тыў нас ці?

— Ве да е це, не каль кі га доў та му на тра-
се М1 што год гі ну ла ка ля 60 ча ла век, яшчэ 
ка ля 150 атрым лі ва лі сур' ёз ныя траў мы і 
ка лец твы. Пас ля ўвя дзен ня там сіс тэ мы 
фо та фік са цыі гэ тая ліч ба іс тот на змен-
шы ла ся. Зра зу мей це, штраф ныя па ве-
дам лен ні рас сы ла юц ца не для та го, каб 
лю дзей па ка раць, а каб па пя рэ дзіць. Каб 
яны на рэш це зра зу ме лі, што, на ват ка-
лі па блі зу ня ма су пра цоў ні каў ДАІ, ехаць 
трэ ба з бяс печ най хут ка сцю. Бо, па сут-
нас ці, кож нае ДТЗ мож на пры вя заць да 
па ру шэн ня хут кас на га рэ жы му. Ка лі б усе 
еха лі з хут ка сцю 10 км/г, то не бы ло ні я кіх 

ава рый, за гі ну лых і па цяр пе лых. Пры бо ры фо та-
фік са цыі дыс цып лі ну юць кі роў цаў: яны зні жа юць 
хут касць, што ста ноў ча ад бі ва ец ца на да рож най 
сі ту а цыі. Та му, зра зу ме ла, коль касць ка мер на 
бе ла рус кіх да ро гах бу дзе па вя ліч вац ца.

На дзея ДРЫ ЛА
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Пра вер ка на да ро гахПра вер ка на да ро гах  ��

ДАІ ПРА ЦЯГ ВАЕ РАС СЫ ЛАЦЬ
«ЛІС ТЫ ШЧАС ЦЯ»

Ува га!
Ці «ві сяць» на вас штра фы за пе ра вы шэн не 

хут ка сці, мож на да ве дац ца на сай це Мі ніс тэр-
ства ўнут ра ных спраў.

Ле там на афі цый ным сай це бе ла рус кай 
мі лі цыі з'я віў ся ка рыс ны сэр віс. У раз дзе ле 
«Фо та фік са цыя» да стат ко ва ўвес ці проз ві шча, 
імя, імя па баць ку ўла даль ні ка транс парт на га 
срод ку, се рыю і ну мар па свед чан ня аб рэ гіст-
ра цыі аў та ма бі ля — і ба за звес так па ка жа ня-
вы пла ча ныя штра фы, вы пі са ныя на вас. Па 
ўсіх ін шых пы тан нях, звя за ных з ка ме ра мі ДАІ, 
мож на звяр нуц ца ў да ве дач на-ін фар ма цый ны 
Цэнтр фік са цыі пра ва па ру шэн няў па тэ ле фо не 
(+375 17) 229-75-00.

Што дзень фо та ка ме ры фік су юць
больш за 2000 па ру шэн няў хут кас на га рэ жы му.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi па ве да мiў, што на пе ра га во рах з Прэ зi дэн там 

Турк ме нi ста на Гур бан гу лы Бер ды му ха ме да вым аб мяр коў ва ла ся маг-
чы масць су мес най пад рых тоў кi спарт сме наў дзвюх кра iн. «Я за пра сiў 
спарт сме наў Турк ме нi ста на час цей пры яз джаць да нас не толь кi для 
спа бор нiц тваў, але i ў мэ тах су мес най пад рых тоў кi з на шы мi спарт сме-
на мi. Прэ зi дэнт Турк ме нi ста на пры няў гэ ту пра па но ву», — ад зна чыў 
кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi пад крэс лiў, што су пра цоў нiц тва ў гу ма нi тар най 
сфе ры са дзей нi чае ўма ца ван ню ўза е ма ра зу мен ня i дру жа люб ных 
ад но сiн па мiж на ро да мi. Асоб ны ак цэнт ён так са ма зра бiў на су пра-
цоў нiц тве ў га лi не куль ту ры. Аляк сандр Лу ка шэн ка ў пры ват нас цi 
зга даў аб пра ве дзе ных у Бе ла ру сi гаст ро лях гру пы «Турк мен скiя 
джы гi ты» дзяр жаў на га цыр ка Турк ме нi ста на. Да сяг ну та да моў ле-
насць аб чар го вым аб ме не Дня мi куль ту ры Бе ла ру сi i Турк ме нi ста на 
ў 2014-2015 га дах.

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы пад крэс лiў важ насць за ха ван ня дру-
жа люб ных ад но сiн па мiж Бе ла рус сю i Турк ме нi ста нам, якiя з'яў ля юц ца 
ас но вай у раз вiц цi двух ба ко ва га су пра цоў нiц тва. «На ша iдэа ло гiя — 
звя заць на ро ды так, каб нi хто нi ко лi не ад ва жыў ся па ру шыць на шу 
друж бу, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Я лi чу, у нас доб рыя ад-
но сi ны, на ват, мож на ска заць, узор ныя. З iх мож на браць прык лад».

У сваю чар гу Гур бан гу лы Бер ды му ха ме даў ад зна чыў, што ў гэ тым 
го дзе споў нi ла ся 20 га доў з мо ман ту ўста наў лен ня дып ла ма тыч ных 
ад но сiн па мiж Бе ла рус сю i Турк ме нi ста нам, i за гэ ты пе ры яд ба кам 
уда ло ся мно гае зра бiць у раз вiц цi ад но сiн па роз ных на прам ках. У 
ганд лё ва-эка на мiч най сфе ры асноў ным пра ек там Прэ зi дэнт Турк ме нi-
ста на на зваў бу даў нiц тва Гар лык ска га гор на-аба га чаль на га кам бi на та 
па вы твор час цi ка лiй ных угна ен няў.

Гур бан гу лы Бер ды му ха ме даў за явiў аб за цi каў ле нас цi турк ме нi-
стан ска га бо ку да да лей ша га раз вiц ця су пра цоў нiц тва з Бе ла рус сю 
ў сфе ры куль ту ры, на ву кi, аду ка цыi.

Ад зна чыў шы вы со кую ды на мi ку па лi тыч на га мiж дзяр жаў на га дыя-
ло гу, кi раў нi кi дзвюх кра iн да лi ста ноў чую ацэн ку рэа лi за цыi ра ней 
да сяг ну тых да моў ле нас цей i пад пi са ных да ку мен таў, вы ка за лi за да-
валь нен не су час ным ста нам бе ла рус ка-турк мен скiх ад но сiн, а так са ма 
па цвер дзi лi га тоў насць да iх да лей ша га па глыб лен ня.

Прэ зi дэн ты Бе ла ру сi i Турк ме нi ста на кан ста та ва лi блiз касць або 
су па дзен не па зi цый па клю ча вых пы тан нях мiж на род най па лi ты кi, 
па цвер дзi лi на мер ак ты вi за ваць уза е ма вы гад нае су пра цоў нiц тва на 
су свет най арэ не. Ад зна ча на не аб ход насць па шы рэн ня двух ба ко ва га 
i шмат ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня па за бес пя чэн ні рэ гi я наль най бяс пе кi 
i ста бiль нас цi.

У су мес най за яве пад крэс лi ва ец ца, што ўза е ма па ва га, да вер, ад-
кры тасць i ўза ем ная вы га да з'яў ля юц ца ас но ва твор ны мi прын цы па мi 
раз вiц ця двух ба ко вых ад но сiн. Кi раў нi кi дзяр жаў вы ка за лi ся аб не аб-
ход нас цi да лей ша га ўзмац нен ня па лi тыч на га дыя ло гу на вы шэй шым 
уз роў нi, па глыб лен ня су пра цоў нiц тва ў ганд лё ва-эка на мiч най, энер-
ге тыч най, фi нан са вай, транс парт най, на ву ко ва-тэх нiч най, куль тур на-
гу ма нi тар най i iн шых сфе рах.

Прэ зi дэн ты так са ма вы ка за лi ўза ем нае iмк нен не да за бес пя чэн ня 
па ста ян на га рос ту аб' ёмаў двух ба ко ва га ганд лю, ды вер сi фi ка цыi яе 
струк ту ры, раз вiц ця доў га тэр мi но вых форм эка на мiч на га су пра цоў-
нiц тва, па глыб лен ня iн вес ты цый на га ўза е ма дзе ян ня па мiж Бе ла рус сю 
i Турк ме нi ста нам на асно ве агуль на пры зна ных норм i пра вiл мiж на-
род на га ганд лю.

У су вя зi з гэ тым ад зна ча на важ ная ро ля i не аб ход насць ак ты вi за-
цыi дзей нас цi су мес най мiж ура да вай Бе ла рус ка-турк мен скай ка мi сii 
па эка на мiч ным су пра цоў нiц тве.

Акра мя та го, прэ зi дэн ты пад крэс лi лi важ насць ак ты вi за цыi су пра-
цоў нiц тва ў сель ска гас па дар чай сфе ры, у пры ват нас цi па ства рэн ні 
су мес ных прад пры ем стваў па вы твор час цi i пе ра пра цоў цы сель ска-
гас па дар чай пра дук цыi.

Асоб ная ўва га ўдзе ле на ўза е ма дзе ян ню ў гу ма нi тар най сфе ры. 
Да сяг ну та да моў ле насць аб iс тот най ак ты вi за цыi су пра цоў нiц тва ў 
сфе ры ахо вы зда роўя i ме ды цы ны, спор ту i ту рыз му. Кi раў нi кi дзяр жаў 
да мо вi лi ся пры няць не аб ход ныя ме ры для ар га нi за цыi ў 2014-2015 га-
дах Дзён куль ту ры Рэс пуб лi кi Бе ла русь у Турк ме нi ста не, а так са ма аб 
пра вя дзен нi Дзён куль ту ры Турк ме нi ста на ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь.

Лi да ры дзвюх кра iн так са ма па цвер дзi лi га тоў насць да ўма ца ван-
ня су пра цоў нiц тва ў сфе ры ба раць бы з тэ ра рыз мам, па лi тыч ным i 
рэ лi гiй ным эк стрэ мiз мам, нар кат ра фi кам, не ле галь най мiг ра цы яй, 
транс гра нiч най ар га нi за ва най зла чын нас цю, не за кон ным ганд лем 
збро яй як на двух ба ко вым уз роў нi, так i ў рам ках ад па вед ных мiж на-
род ных ар га нi за цый.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў Прэ зi дэн ту Турк ме нi ста на па дзя ку 
за ака за ную бе ла рус кай дэ ле га цыi гас цiн насць, цёп лы i дру жа люб ны 
пры ём i за пра сiў яго на ве даць Бе ла русь з афi цый ным вi зi там.

ЧАРГО ВЫ ЭТАП ПЛЁН НА ГА 
СУ ПРА ЦОЎ НIЦ ТВА ДРУ ГУЮ ВУ ЧЭБ НУЮ ЧВЭРЦЬ 

ПА ЧА ЛI З НА ВА СЕЛ ЛЯ
Вуч нi Ве рас нiц кай агуль на аду ка цый най шко лы Жыт ка вiц ка га 
ра ё на па ча лi дру гую ву чэб ную чвэрць з на ва сел ля. Пра гэ та 
ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА па ве да мi лi ў прэс-служ бе Го мель ска га 
абл вы кан ка ма.

У шко ле прай шла ўра чыс тая лi ней ка, пры све ча ная ўво ду ў экс-
плу а та цыю дру гой чар гi бло ка-пры бу до вы, з улi кам якой агуль ная 
пло шча ўста но вы па вя лi чы ла ся ўдвая. Пе да го гi i прад стаў нi кi мяс-
цо вых ор га наў ула ды па вiн ша ва лi вуч няў з гэ тай па дзе яй i па жа да лi 
iм у аб ноў ле най шко ле вя лi кiх пос пе хаў у ву чо бе. Уся го ў шко ле 152 
вуч нi з не каль кiх вё сак Жыт ка вiц ка га ра ё на. З гэ та га ча су дзе цi 
змо гуць зай мац ца хi мi яй, бiя ло гi яй, за меж ны мi мо ва мi ў спе цы яль на 
аб ста ля ва ных ка бi не тах i ла ба ра то ры ях.

Фак тыч на шко ла ў Ве рас нi цы ця пер нi чым не ад роз нi ва ец ца ад 
ана ла гiч ных га рад скiх уста ноў. Пра стор ная спар тыў ная за ла з раз-
дзя валь ня мi i ду ша вы мi, улас ны мед пункт, кнi га схо вi шча, вя лi кая 
бiб лi я тэ ка, а так са ма iн шыя тэх нiч ныя па мяш кан нi на бы лi за кон ча-
ны вы гляд. Акра мя та го, у шко лы з'я вi ла ся но вая ўлас ная ка цель ня, 
у якой уста ноў ле ны энер га збе ра галь ныя кат лы, што пра цу юць на 
мяс цо вых вi дах па лi ва.

На рэ кан струк цыю шко лы ААТ «Го мель транс наф та Друж ба» на-
кi ра ва ла Br11 млрд.
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