 Да свята

ЖЫЦЦЁ НА АДНОЙ ПЛАНЕЦЕ

ДРУГУЮ ВУЧЭБНУЮ ЧВЭРЦЬ
ПАЧАЛI З НАВАСЕЛЛЯ

Адкрытасць і празрыстасць
Як растлумачылі ўдзельнікі «круглага
стала», падпісаныя пагадненні прадугледжваюць, што арганізацыямі-партнёрамі будзе наладжаны рэгулярны абмен вопытам
у галіне экалагічнага маніторынгу атамных
аб'ектаў, а таксама ажыццёўлена сумеснае
правядзенне практычных мерапрыемстваў
па радыяцыйным абследаванні аб'ектаў
навакольнага асяроддзя, якія будуюцца
каля Астраўца. Па словах кіраўніка Экалагічнай ініцыятывы Юрыя Салаўёва, МАГАТЭ і іншымі аўтарытэтнымі структурамі
прызнана, што праект Беларускай АЭС,
распрацаваны спецыяліс тамі расійскай
кампаніі «Атамэнергапраект», з'яўляецца
адным з самых бяспечных у свеце. «Таму
галоўная задача для нас сёння — забеспячэнне грамадскага маніторынгу ходу
будаўніцтва Беларускай атамнай станцыі
і практычнае ўкараненне ўсіх заяўленых у
праектна-каштарыснай дакументацыі захадаў бяспекі», — падкрэсліў ён. Удзел замежных эколагаў у грамадскім маніторынгу
выводзіць гэты працэс з нацыянальнага на
міжнародны ўзровень і будзе садзейнічаць
забеспячэнню незалежнага грамадскага
кантролю за ўздзеяннем Беларускай АЭС
на навакольнае асяроддзе, лічыць кіраўнік грамадскага аб'яднання. «Акрамя таго, мы зможам удзельнічаць у праграме
маніторынгу аб'ектаў, якія размешчаны на
тэрыторыі Расіі і Літвы. У прыватнасці, гэта
Ігналінская АЭС, якая з 2029 года павінна
быць цалкам дэмантавана і выведзена з
эксплуатацыі. Усе павінны разумець: мы
жывём на адной планеце, а не ў нейкім у
вакууме — важна адсочваць сітуацыю ў
суседзяў», — сказаў Юрый Салаўёў.
«У Расіі ў грамадскасці ёсць магчымасць атрымаць актуальную і поўную інфармацыю аб усіх этапах — аб будаўніцтве АЭС, яе эксплуатацыі, перапрацоўцы
ядзерных адходаў і вяртанні пляцоўкі ў
зыходны стан. Той факт, што сёння праходзіць пасяджэнне «круглага стала» ў Мінску, на якім эксперты і эколагі з Беларусі,
Літвы і Расіі могуць абмеркаваць актуальныя пытанні маніторынгу ўздзеяння АЭС на

Эколагі змогуць адсочваць
любое адхіленне
ад заяўленых параметраў
бяспекі
Пад час ажыц цяўлен ня пра ек та грамадскага маніторынгу ўздзеяння Беларускай АЭС на навакольнае асяроддзе ў
перыяд з 14 па 18 кастрычніка валанцёрамі экалагічных недзяржаўных арганізацый і спецыяліс тамі дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі цэнтр радыяцыйнага
кант ролю і ма ні то рын гу на ва коль на га
асяроддзя» Мінпрыроды Беларусі право-

дзілася радыяцыйнае абследаванне аб'ектаў навакольнага асяроддзя (глеба, паветра, вада) у рэгіёне, дзе будуецца АЭС.
Ажыццёўлены адбор і аналіз проб глебы,
вады і паветра на наяўнасць цэзію-137 і
стронцыю-90 і выкананы вымярэнні ўзроўняў магутнасці дозы гама-выпраменьвання ў некалькіх населеных пунк тах, а
таксама на пляцоўцы АЭС. Чакаецца, што
вынікі аналізу будуць гатовыя сёлета да
сярэдзіны ліс тапада і прадстаўлены грамадскасці праз СМІ, а таксама ў межах
пасяджэнняў «круглых сталоў» і семінараў, якія плануецца правесці падчас рэалізацыі праек та ў Беларусі, Літве і Расіі.
Атрыманыя вынікі аналітычных даследаванняў стануць асновай для стварэння
інфармацыйнага банка даных, неабходнага для ажыццяўлення рэгулярнага не-

***
Беларуская АЭС з двух энергаблокаў
сумарнай магутнасцю да 2400 (2х1200 )
МВт будзе пабудавана на Астравецкай пляцоўцы ў Гродзенскай вобласці. Для яе будаўніцтва выбраны праект «АЭС -2006», які
цалкам адпавядае міжнародным нормам
і рэкамендацыям МАГАТЭ. Генеральным
праекціроўшчыкам і генеральным падрадчыкам з'яўляецца аб'яднаная расійская
кампанія ААТ «НІАЭП» — ЗАТ «Атамбудэкспарт». Тэрміны рэалізацыі праекта ад-

Вучнi Вераснiцкай агульнаадукацыйнай школы Жыткавiцкага
раёна пачалi другую вучэбную чвэрць з наваселля. Пра гэта
карэспандэнту БЕЛТА паведамiлi ў прэс-службе Гомельскага
аблвыканкама.
У школе прайшла ўрачыстая лiнейка, прысвечаная ўводу ў эксплуатацыю другой чаргi блока-прыбудовы, з улiкам якой агульная
плошча ўстановы павялiчылася ўдвая. Педагогi i прадстаўнiкi мясцовых органаў улады павiншавалi вучняў з гэтай падзеяй i пажадалi
iм у абноўленай школе вялiкiх поспехаў у вучобе. Усяго ў школе 152
вучнi з некалькiх вёсак Жыткавiцкага раёна. З гэтага часу дзецi
змогуць займацца хiмiяй, бiялогiяй, замежнымi мовамi ў спецыяльна
абсталяваных кабiнетах i лабараторыях.
Фактычна школа ў Вераснiцы цяпер нiчым не адрознiваецца ад
аналагiчных гарадскiх устаноў. Прасторная спартыўная зала з раздзявальнямi i душавымi, уласны медпункт, кнiгасховiшча, вялiкая
бiблiятэка, а таксама iншыя тэхнiчныя памяшканнi набылi закончаны выгляд. Акрамя таго, у школы з'явiлася новая ўласная кацельня,
у якой устаноўлены энергазберагальныя катлы, што працуюць на
мясцовых вiдах палiва.
На рэканструкцыю школы ААТ «Гомельтранснафта Дружба» накiравала Br11 млрд.



МАГІЛЁЎСКІЯ ШКОЛЬНІКІ
ВЫСТУПІЛІ НА «ДЗЯСЯТКУ»

люстраваны ў генеральным кантракце, які
прадугледжвае ўвод у прамысловую эксплуатацыю першага блока атамнай станцыі ў лістападзе 2018 года, другога — у
ліпені 2020-га. Генеральны кантракт на
будаўніцтва Беларускай АЭС Беларусь і
Расія падпісалі ў ліпені 2012 года. Фінансаванне будаўніцтва АЭС ажыццяўляецца пераважна за кошт дзяржаўнага экспартнага
крэдыту Расіі. У адпаведнасці з міжурадавым пагадненнем, крэдыт прадастаўляецца на агульную суму да 10 млрд долараў
тэрмінам на 25 гадоў для фінансавання
90% кошту кожнай дамовы паміж расійскім ЗАТ «Атамбудэкспарт» і беларускай
дзяржустановай «Дырэкцыя будаўніцтва
атамнай электрастанцыі».
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



арганізацыі атрымаў «ліст шчасця», ён абавязаны
падаць звесткі аб кіроўцы, які ў момант парушэння знаходзіўся за рулём службовага аўтамабіля.
У такім выпадку штраф павінен будзе аплаціць
сам парушальнік.
— У які тэрмін аўтаўладальнік абавязаны
аплаціць штраф?
— На працягу месяца пасля таго, як атрымаў
паведамленне. Калі аплата не паступіць ва ўказаны тэрмін, пытанне будзе вырашацца ў судовым парадку. Варта адзначыць, што штраф трэба
плаціць толькі ў банках, падключаных да сістэмы
«Разлік». Рэкамендую захоўваць квітанцыю аб
аплаце штрафу.
— А калі чалавек не плаціць штраф?
— Справа накіроўваецца ў суд для прымусовага спагнання.
— Наколькі я ведаю, за парушэнні, якія зафіксавалі камеры, прадугледжаны мінімальныя штрафы.
— Так. Ка лі кі роў ца пе ра вы сіў хут касць
на 10-20 км/г, яму будзе выпісаны мінімальны
штраф — 0,5 базавай велічыні (на сёння — Br 65
тыс.). Пры перавышэнні хуткасці на 20-30 км/г
штраф складзе адну базавую велічыню (Br130

— Станіслаў, штодзень фотакамеры фіксуюць больш за 2000 парушэнняў хуткаснага рэжыму. «Лісты шчасця» рассылаюцца кожнаму
парушальніку альбо выбарачна?
— Практычна кожная «ўзнагарода» знаходзіць
свайго героя. Адсейваюцца толькі спрэчныя фотаздымкі. Напрыклад, калі дзве машыны трапілі ў
кадр альбо нумар дрэнна распазнаўся.
— І шмат такіх спрэчных сітуацый?
— Адзінкі. Камера робіць два здымкі ў
розных рэжымах, адзін з фотаўспышкай,
другі — без. Каб у любую пару года, ноччу
і ў непагадзь быў дакладна распазнаны
нумар аўтамабіля. Затым інфармацыя ў
аўтаматычным рэжыме паступае ў Цэнтр
фіксацыі парушэнняў, што знаходзіцца ў
Мінску. Нумар звяраецца з адзінай базай
звестак — і ўстанаўліваецца ўласнік аўтамабіля. Калі інфармацыю зверылі аператары, яна паступае да супрацоўнікаў ДАІ,
якія на кожнае правапарушэнне складаюць
пастанову аб накладанні адміністрацыйнага спагнання. Затым пастановы, да якіх
абавязкова прыкладаюцца фотаздымкі ў
якасці доказу парушэння ПДР, высылаюцца заказным лістом з апавяшчэннем
па месцы рэгістрацыі ўласніка транспартнага сродку.
— А калі за рулём у той дзень ехаў не
ўласнік, а, дапусцім, яго брат ці сват?
Штодзень фотакамеры фіксуюць
— У гэтым выпадку ўласнік у 10-дзён- больш за 2000 парушэнняў хуткаснага рэжыму.
ны тэрмін пасля атрымання «пісьма», мае
права звярнуцца ў ДАІ па месцы жыхарства і падаць дакладную інфармацыю аб тым, тыс.), больш як на 30 км/г — тры базавыя велічыні
хто кіраваў аўтамабілем у той момант. Калі гэта (Br 390 тыс.). У выпадку паўторнага парушэння на
інфармацыя пацвердзіцца, то штраф будзе прад'- працягу года меры будуць больш жорсткім: давяяўлены непасрэднаму парушальніку.
дзецца выкласці з кішэні Br 650 тыс. Пры гэтым
— А калі аўтамабіль зарэгістраваны на юры- адзнака аб правапарушэнні ў талон не ставіцца.
дычную асобу?
— Ці перад усімі камерамі выстаўлены па— На працягу 5 дзён пасля таго, як кіраўнік пераджальныя знакі «Фотакантроль»?

Увага!
Ці «вісяць» на вас штрафы за перавышэнне
хуткасці, можна даведацца на сайце Міністэрства ўнутраных спраў.
Летам на афіцыйным сайце беларускай
міліцыі з'явіўся карысны сэрвіс. У раздзеле
«Фотафіксацыя» дастаткова ўвесці прозвішча,
імя, імя па бацьку ўладальніка транспартнага
сродку, серыю і нумар пасведчання аб рэгістрацыі аўтамабіля — і база звестак пакажа нявыплачаныя штрафы, выпісаныя на вас. Па
ўсіх іншых пытаннях, звязаных з камерамі ДАІ,
можна звярнуцца ў даведачна-інфармацыйны
Цэнтр фіксацыі правапарушэнняў па тэлефоне
(+375 17) 229-75-00.

Астрафізік з Вялікабрытаніі Альберт Шарвінскі заявіў, што да нашай планеты з космасу рухаецца кіслотнае воблака, якое
нарадзілася з «чорнай дзіркі». Вучоны,
робячы такія заявы, спасылаецца на свае
разлікі, паведамляе «Российская газета».
Шарвінскі запэўнівае, што яшчэ некалькі
гадоў таму касмічная рэнтгенаўская абсерваторыя NASA «Чандра» зафіксавала
велізарнае воблака пылу і «кіслотнага
туману», якое набліжаецца да Зямлі, знішчаючы ўсе планеты на сваім шляху.

— Так, кожная зона кантролю пазначана адмысловым знакам. Больш за тое, кожны можа
адкрыць сайт Цэнтра фіксацыі парушэнняў і паглядзець, дзе размешчаны стацыянарныя камеры.
Гэтая інфармацыя не трымаецца ў сакрэце. Сёння
на дарогах рэспублікі ўстаноўлена 98 камер фіксацыі хуткасці. 10 з іх — перанасныя, яны могуць
з'явіцца на любой дарозе.
— Па якім прынцыпе выбіраюцца
месцы ўстаноўкі?
— Прыборы фотафіксацыі ўстанаўліваюцца на найбольш аварыйных участках
дарог.
— Афіцыйна Цэнтр фіксацыі парушэнняў працуе амаль паўтара года, да
гэтага недзе 2 гады прыборы фотафіксацыі працавалі ў тэставым рэжыме.
Можна зрабіць нейкія высновы аб іх
эфектыўнасці?
— Ведаеце, некалькі гадоў таму на трасе М1 штогод гінула каля 60 чалавек, яшчэ
каля 150 атрымлівалі сур'ёзныя траўмы і
калецтвы. Пасля ўвядзення там сістэмы
фотафіксацыі гэтая лічба істотна зменшылася. Зразумейце, штрафныя паведамленні рассылаюцца не для таго, каб
людзей пакараць, а каб папярэдзіць. Каб
яны нарэшце зразумелі, што, нават калі паблізу няма супрацоўнікаў ДАІ, ехаць
трэба з бяспечнай хуткасцю. Бо, па сутнасці, кожнае ДТЗ можна прывязаць да
парушэння хуткаснага рэжыму. Калі б усе
ехалі з хуткасцю 10 км/г, то не было ніякіх
аварый, загінулых і пацярпелых. Прыборы фотафіксацыі дысцыплінуюць кіроўцаў: яны зніжаюць
хуткасць, што станоўча адбіваецца на дарожнай
сітуацыі. Таму, зразумела, колькасць камер на
беларускіх дарогах будзе павялічвацца.
Надзея ДРЫЛА

Навуковец мяркуе, што гэтае воблака было
выкіну та «чорнай дзіркай» у Млечным Шляху.
«Добрая навіна заключаецца ў тым, што выяўленне такога воблака пацвярджае некалькі
даволі вострых ідэй, якія разглядаюцца тэарэтычнай фізікай. Дрэннай навіной з'яўляецца
тое, што поўнае знішчэнне Сонечнай сістэмы
непазбежна», — казаў раней сам Шарвінскі.
Варта адзначыць, што звесткі аб кіслотным
воблаку з'явіліся ў СМІ яшчэ некалькі гадоў
таму і перыядычна ўсплываюць ізноў.
Тым часам у NASA абверглі інфармацыю аб
магчымым апакаліпсісе з-за кіслотнага воблака. Падобных звестак агенцтва не мае. Тым не
менш некаторыя лічаць, што NASA наўмысна
ўтойвае большую частку інфармацыі, каб не
выклікаць паніку. Што тычыцца расійскіх навукоўцаў, то яны каментуюць навіну аб касмічным
воблаку з прыкметным скептыцызмам. «Гэта
нейкае неверагоднае трызненне. Як прозвішча
гэтага астрафізіка? Шарвінскі? Ведаю толькі
персанажа Булгакава з «Белай гвардыі» з такім
прозвішчам, астрафізіка ж не ведаю. Так што
спіце спакойна, ніякага кіслотнага туману няма», — сказаў газеце «Вечерняя Москва» аспірант кафедры астрафізікі Уладзімір Ліпуноў.
Чарговыя паведамленні аб глабальных катастрофах рэгулярна пачынаюць з'яўляцца з
набліжэннем новага года. Летась актыўна мусіравалася тэма аб тым, што 21 снежаня 2012 г.
Зямлю чакае апакаліпсіс. Паведамлялася, што
лама з манастыра Г'яндрэк пад Кайласам, вядомы як аракул Шамбалы, напісаў, што Зямля
апынецца ў нейкай нулявой зоне прыкладна ў
10 гадзін раніцы. І менавіта ў гэты дзень павінен
скончыцца каляндар мая і наступіць канец свету. Усе падобныя прадказанні ніколі не спраўджваліся, бо былі з вобласці фантастыкі.
Сяргей ПАЛІНІН





НАВІНЫ

ЗЯМЛІ ПАГРАЖАЕ
КІСЛОТНАЕ
ВОБЛАКА?

Па апошнюю нядзелю студзеня будзе доўжыцца ў
краiне сезон палявання на звычайную вавёрку, гарнастая, лясную i каменную кунiцу, ляснога тхара.
— Здабываць можна жывёл любога полу i ўзросту. Дазволена паляванне ў светлы час сутак зброевым спосабам
з падыходу, у тым лiку з паляўнiчымi сабакамi, з выкарыстаннем наразной паляўнiчай зброi калiбру 5,6 мм з
дульнай энергiяй кулi да 1500 джоўляй i гладкаствольнай
паляўнiчай зброi з патронамi са шротам, — паведамiў старшы дзяржаўны iнспектар Мiнскай абласной iнспекцыi аховы
жывёльнага i раслiннага свету Вадзiм Варабей. — Паляўнiчых сабак можна выкарыстоўваць усiх груп. Магчымы
таксама бяззброевы спосаб палявання з выкарыстаннем
пастак (акрамя петляў) i капканаў № 0-3.

АЎТАМАБІЛЬ ЗАЦІСНУЛА
ПАМІЖ ЦЕПЛАВОЗАМІ

 Чуткі

ДАІ ПРАЦЯГВАЕ РАССЫЛАЦЬ
«ЛІСТЫ ШЧАСЦЯ»

Абсалютным пераможцам алімпіяды школьнікаў Саюзнай дзяржавы «Расія і Беларусь: гістарычнае і
духоўнае адзінства», якая завяршылася ў Полацку,
зноў стала прадстаўніца Беларусі. На гэты раз перамогу святкавала адзінаццацікласніца магілёўскай
гімназіі №1 Ганна Фурс.
Ганна выдатна выступіла ў двух абавязковых конкурсах:
набрала максімальную колькасць балаў па комплекснай
рабоце па рускай мове і літаратуры, а таксама ў конкурсе
сачыненняў.
Ахвотныя (па адным удзельніку ад каманды) маглі таксама паўдзельнічаць у конкурсах рытарычнага майстэрства,
знаўцаў гісторыі і выразнага літаратурнага чытання. У камандным заліку максімум балаў набралі школьнікі Магілёўскай вобласці. Другое месца падзялілі старшакласнікі школ
Гомельскай вобласці і Ліцэя БДУ, а трэцяе месца — каманды Мінска, Брэсцкай і Пскоўскай абласцей.
Усяго па выніках алімпіяды былі вызначаны 16 лаўрэатаў
першай ступені, 22 лаўрэаты другой ступені і 39 лаўрэатаў
трэцяй ступені, якія разам з дыпломамі атрымалі каштоўныя прызы. У скарбонцы беларусаў — 38 дыпломаў (на
два больш, чым летась): у тым ліку 10 дыпломаў першай
ступені, 10 — другой і 18 — трэцяй.
Усяго ўдзел у алімпіядзе ўзялі 174 старшакласнікі з 21
рэгіёна Расіі, усіх абласцей Беларусі, а таксама з Мінска.
Асобнай камандай на алімпіядзе традыцыйна прадстаўлены Ліцэй БДУ. Полацкі раён, як гаспадар алімпіяды,
таксама меў права выступаць на спаборніцтвах асобнай
камандай.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ПАЧАЛОСЯ ПАЛЯВАННЕ НА ВАВЁРАК

...на чыгуначным пераездзе станцыі Аляхновічы ў
Маладзечанскім раёне.
Як было ўстаноўлена, на пераездзе, які не ахоўваецца,
але абсталяваны гукавой і светлавой сігналізацыяй, адбылося сутыкненне легкавога аўтамабіля «Мерседэс S320» з
нумарамі Расійскай Федэрацыі і пасажырскім цеплавозам
«Калінінград — Масква». З-за ўдару машына аказалася
заціснутай паміж гэтым цеплавозам і грузавым, што ішоў
у сустрэчным напрамку па маршруце «Асіповічы — Маладзечна». Пасажыры цягніка і персанал не пацярпелі.
Цеплавозы атрымалі нязначныя механічныя пашкоджанні,
але змаглі прадоўжыць рух. У выніку ДТЗ у легкавым аўтамабілі «Мерседэс» загінулі тры чалавекі, грамадзяне нашай
краіны. Пацярпеў яшчэ адзін мужчына, таксама жыхар
Беларусі, які з траўмамі рознай ступені цяжкасці быў шпіталізаваны. У 2.19 рух цягнікоў быў адноўлены. Затрымка ў
руху шасці грузавых і дзевяці пасажырскіх цягнікоў склала
3 гадзіны 40 хвілін. Работнікі МНС праводзілі работы па папярэджанні загарання гаруча-змазачных матэрыялаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ПЕРАВЯРНУЎСЯ АЎТОБУС

ПАДЗЕІ

 Праверка на дарогах

Камеры фотафіксацыі пачалі адлоўліваць
ліхачоў на дарогах рэспублікі з 1 ліпеня мінулага года. Адным з першых «ліст шчасця»
з патрабаваннем аплаціць штраф атрымаў
«шумахер», які імчаўся пра трасе М1 з хуткасцю ажно 265 км/г (!). Дакладную колькасць
кіроўцаў, што трапілі ў поле зроку фотакамер за ўвесь час, у ДАІ не называюць. Але,
відавочна, што лічба гэта не маленькая, бо
толькі за дзень у аўтаматычным рэжыме
фіксуецца больш за 2000 парушэнняў.
Ці ўсім парушальнікам рассылаюцца «лісты шчасця»? Што будзе, калі праігнараваць
такі «ліст»? Хто будзе плаціць штраф, калі
хуткасць перавысіў на машыне ўладальніка
яго сябра? На гэты і іншыя пытанні адказаў
старшы інспектар па асаблівых даручэннях
УДАІ МУС Беларусі Станіслаў САЛАВЕЙ.

залежнага маніторынгу ўплыву Беларускай АЭС на навакольнае асяроддзе пасля
яе ўводу ў эксплуатацыю. Таму эколагі
змогуць адсочваць любое адхіленне ад
заяўленых параметраў бяспекі БелАЭС.
«На пад ста ве гэ тай ба зы да ных будзе
лёгка адсачыць, якое ўздзеянне станцыя
аказала ў перыяд будаўніцтва і якое —
пасля ўводу ў эксплуатацыю. Пры наяўнас ці якіх-не будзь ад хі лен няў ад за яўленых параметраў бяспекі мы заўсёды
зможам апе ра тыў на пра ін фар ма ваць і
дзяржаву, і грамадскасць для таго, каб
прымаліся неабходныя захады», — падкрэс ліў кі раў нік Эка ла гіч най іні цы я тывы.

Адбылося гэта ў Iвацэвiцкiм раёне. Пацярпелi чатыры жанчыны i вадзiцель.
Рэйсавы аўтобус, якi выйшаў з райцэнтра па маршруце
«Iвацэвiчы—Быцень» на дарозе Стоўбцы—Iвацэвiчы—Кобрын перавярнуўся ў кювет. Як расказала карэспандэнту
газеты начальнiк аддзялення па агiтацыi i прапагандзе
Брэсцкага абласнога ДАI Наталля Сахарчук, 61-гадовы
вадзiцель выехаў у рэйс на аўтобусе «Радзiмiч». На 131-м
кiламетры дарогi Р2 ён адчуў сябе дрэнна, пачаў знiжаць
скорасць, але спынiць аўтобус не паспеў, страцiў прытомнасць. Аўтобус з'ехаў у кювет i перавярнуўся. У салоне
было 12 пасажыраў. Чацвёра з iх, усе жанчыны, з рознымi
траўмамi былi шпiталiзаваны. У рэанiмацыю дастаўлены i
вадзiцель.
Як высветлiлi работнiкi мiлiцыi, перад зменай ён праходзiў медагляд, нiякiх праблем са здароўем заўважана
не было.
Яна СВЕТАВА.

НЕЛЕГАЛЬНЫЯ БІЯДАБАЎКІ
Харчовыя дабаўкі на агульную суму 460 млн рублёў былі
канфіскаваны на Ашмянскай мытні. Пры аглядзе грузавога аўтамабіля, які рухаўся з Латвіі ў Расію, мытнікі выявілі
незадэклараваны тавар — 2800
пакункаў біядабавак для росту
мускульнай масы. Кошт адной
упакоўкі спартыўнага харчавання (у кожнай — 90 капсул)
складае каля 100 долараў. Нелегальны тавар арыштаваны,
супрацоўнікі мытні распачалі
адміністрацыйны працэс.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

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.

УНП 100364117

У выніку да праекта далучыліся літоўскія і расійскія экалагічныя арганізацыі. Беларускае грамадскае аб'яднанне «Экалагічная ініцыятыва» заключыла пагадненні
аб супрацоўніцтве ў экалагічнай сферы з
дзвюма замежнымі грамадскімі арганізацыямі — Інстытутам рэгіянальнага развіцця
і дэмакратыі (Літва) і Міжрэгіянальным грамадскім экалагічным рухам «Ака» (Расія).

навакольнае асяроддзе, абмяняцца вопытам і намеціць планы на будучыню, з'яўляецца таксама важным паказчыкам. Сёння
мы падпісалі пагадненне аб стратэгічным
супрацоўніцтве з беларускімі калегамі, і
гэтая праца будзе будавацца на сістэмнай аснове. Усе нашы праекты мы будзем
максімальна адкрыта і шырока асвятляць
у СМІ. Адкрытасць і празрыстасць — гэта
шлях да поспеху», — сказаў, у сваю чаргу,
старшыня Міжрэгіянальнага грамадскага
экалагічнага руху «Ака» Алан Хасіеў.

НАВІНЫ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 2 лістапада падпісаў Указ
№ 499 «Аб будаўніцтве Беларускай
атамнай электрастанцыі», які дазваляе генеральнаму падрадчыку — ЗАТ
«Атамбудэкспарт» (Расія) — пачаць
будаўніцтва Беларускай АЭС. Гэтая
навіна справакавала новыя абмеркаванні на тэму айчыннага атама.
Адной з пляцовак такога абмеркавання стаў «круглы стол» па прэзентацыі праекта «Грамадскі маніторынг
уздзеяння Беларускай АЭС на навакольнае асяроддзе».

ПАДЗЕІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Прэзiдэнт Беларусi паведамiў, што на перагаворах з Прэзiдэнтам
Туркменiстана Гурбангулы Бердымухамедавым абмяркоўвалася магчымасць сумеснай падрыхтоўкi спартсменаў дзвюх краiн. «Я запрасiў
спартсменаў Туркменiстана часцей прыязджаць да нас не толькi для
спаборнiцтваў, але i ў мэтах сумеснай падрыхтоўкi з нашымi спартсменамi. Прэзiдэнт Туркменiстана прыняў гэту прапанову», — адзначыў
кiраўнiк беларускай дзяржавы.
Прэзiдэнт Беларусi падкрэслiў, што супрацоўнiцтва ў гуманiтарнай
сферы садзейнiчае ўмацаванню ўзаемаразумення i дружалюбных
адносiн памiж народамi. Асобны акцэнт ён таксама зрабiў на супрацоўнiцтве ў галiне культуры. Аляксандр Лукашэнка ў прыватнасцi
згадаў аб праведзеных у Беларусi гастролях групы «Туркменскiя
джыгiты» дзяржаўнага цырка Туркменiстана. Дасягнута дамоўленасць аб чарговым абмене Днямi культуры Беларусi i Туркменiстана
ў 2014-2015 гадах.
Кiраўнiк беларускай дзяржавы падкрэслiў важнасць захавання дружалюбных адносiн памiж Беларуссю i Туркменiстанам, якiя з'яўляюцца
асновай у развiццi двухбаковага супрацоўнiцтва. «Наша iдэалогiя —
звязаць народы так, каб нiхто нiколi не адважыўся парушыць нашу
дружбу, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Я лiчу, у нас добрыя адносiны, нават, можна сказаць, узорныя. З iх можна браць прыклад».
У сваю чаргу Гурбангулы Бердымухамедаў адзначыў, што ў гэтым
годзе споўнiлася 20 гадоў з моманту ўстанаўлення дыпламатычных
адносiн памiж Беларуссю i Туркменiстанам, i за гэты перыяд бакам
удалося многае зрабiць у развiццi адносiн па розных напрамках. У
гандлёва-эканамiчнай сферы асноўным праектам Прэзiдэнт Туркменiстана назваў будаўнiцтва Гарлыкскага горна-абагачальнага камбiната
па вытворчасцi калiйных угнаенняў.
Гурбангулы Бердымухамедаў заявiў аб зацiкаўленасцi туркменiстанскага боку да далейшага развiцця супрацоўнiцтва з Беларуссю
ў сферы культуры, навукi, адукацыi.
Адзначыўшы высокую дынамiку палiтычнага мiждзяржаўнага дыялогу, кiраўнiкi дзвюх краiн далi станоўчую ацэнку рэалiзацыi раней
дасягнутых дамоўленасцей i падпiсаных дакументаў, выказалi задавальненне сучасным станам беларуска-туркменскiх адносiн, а таксама
пацвердзiлi гатоўнасць да iх далейшага паглыблення.
Прэзiдэнты Беларусi i Туркменiстана канстатавалi блiзкасць або
супадзенне пазiцый па ключавых пытаннях мiжнароднай палiтыкi,
пацвердзiлi намер актывiзаваць узаемавыгаднае супрацоўнiцтва на
сусветнай арэне. Адзначана неабходнасць пашырэння двухбаковага
i шматбаковага ўзаемадзеяння па забеспячэнні рэгiянальнай бяспекi
i стабiльнасцi.
У сумеснай заяве падкрэслiваецца, што ўзаемапавага, давер, адкрытасць i ўзаемная выгада з'яўляюцца асноватворнымi прынцыпамi
развiцця двухбаковых адносiн. Кiраўнiкi дзяржаў выказалiся аб неабходнасцi далейшага ўзмацнення палiтычнага дыялогу на вышэйшым
узроўнi, паглыблення супрацоўнiцтва ў гандлёва-эканамiчнай, энергетычнай, фiнансавай, транспартнай, навукова-тэхнiчнай, культурнагуманiтарнай i iншых сферах.
Прэзiдэнты таксама выказалi ўзаемнае iмкненне да забеспячэння
пастаяннага росту аб'ёмаў двухбаковага гандлю, дыверсiфiкацыi яе
структуры, развiцця доўгатэрмiновых форм эканамiчнага супрацоўнiцтва, паглыблення iнвестыцыйнага ўзаемадзеяння памiж Беларуссю
i Туркменiстанам на аснове агульнапрызнаных норм i правiл мiжнароднага гандлю.
У сувязi з гэтым адзначана важная роля i неабходнасць актывiзацыi дзейнасцi сумеснай мiжурадавай Беларуска-туркменскай камiсii
па эканамiчным супрацоўнiцтве.
Акрамя таго, прэзiдэнты падкрэслiлi важнасць актывiзацыi супрацоўнiцтва ў сельскагаспадарчай сферы, у прыватнасцi па стварэнні
сумесных прадпрыемстваў па вытворчасцi i перапрацоўцы сельскагаспадарчай прадукцыi.
Асобная ўвага ўдзелена ўзаемадзеянню ў гуманiтарнай сферы.
Дасягнута дамоўленасць аб iстотнай актывiзацыi супрацоўнiцтва ў
сферы аховы здароўя i медыцыны, спорту i турызму. Кiраўнiкi дзяржаў
дамовiлiся прыняць неабходныя меры для арганiзацыi ў 2014-2015 гадах Дзён культуры Рэспублiкi Беларусь у Туркменiстане, а таксама аб
правядзеннi Дзён культуры Туркменiстана ў Рэспублiцы Беларусь.
Лiдары дзвюх краiн таксама пацвердзiлi гатоўнасць да ўмацавання супрацоўнiцтва ў сферы барацьбы з тэрарызмам, палiтычным i
рэлiгiйным экстрэмiзмам, наркатрафiкам, нелегальнай мiграцыяй,
трансгранiчнай арганiзаванай злачыннасцю, незаконным гандлем
зброяй як на двухбаковым узроўнi, так i ў рамках адпаведных мiжнародных арганiзацый.
Аляксандр Лукашэнка выказаў Прэзiдэнту Туркменiстана падзяку
за аказаную беларускай дэлегацыi гасцiннасць, цёплы i дружалюбны
прыём i запрасiў яго наведаць Беларусь з афiцыйным вiзiтам.
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