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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
З мiн скiх два роў да зi мы 

па вiн ны быць вы ве зе ны ўсе 
не экс плу а ту е мыя аў та ма бi лi. 
Та кое да ру чэн не даў стар шы-
ня Мiнск ага гар вы кан ка ма Мi-
ка лай Ла дуць ка.

Кiр маш iна ва цый ных iдэй-
2013 прой дзе 20 лiс та па да ў 
Мiн ску. Для ўдзе лу ў кiр ма шы 
ада бра ны 89 iна ва цый ных пра-
ек таў у сфе ры АПК, ма шы на бу-
да ван ня, ахо вы зда роўя, энер-
га збе ра жэн ня, бу даў нiц тва.

У РНПЦ «Ма цi i дзi ця» ўка-
ра ня ец ца но вы ме тад да сле да-
ван ня кi шэч нi ка ў дзя цей з да-
па мо гай кап суль ной эн да ска пii. 
Гэ та но вы ме тад ды яг нос ты кi 
за хвор ван няў страў нi ка ва-кi-
шач на га трак та пры да па мо-
зе мi нi я цюр най вi дэа кап су лы. 
Ме ха нiзм уяў ляе са бой кап су-
лу з убу да ва най вi дэа ка ме рай 
i пе ра да ючую пры ла ду — пар-
та тыў ны кам п'ю тар, на якi за-
пiс ва юц ца здым кi.

Бе ла рус кi бак сёр-пра фе сi я-
нал Сяр гей Раб чан ка чац вёр-
ты раз аба ра нiў ты тул чэм пi ё на 
Еў ро пы па вер сii Еў ра пей ска-
га бак сёр ска га са ю за (ЕBU) i 
ўла даль нi ка по яса WBС Silvеr 
у ма лод шай ся рэд няй ва зе (да 
69,9 кг), атры маў шы пе ра мо-
гу над прад стаў нi ком Уэль са 
Брэд лi Прай сам.
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Аляк сандр ЯКАБ СОН, 
стар шы ня Ка мi тэ та 
дзярж кант ро лю:

«Ор га ны мяс цо ва га кi ра-
ван ня нясуць ад каз насць за 
па ра дак на тэ ры то рыi прад-
пры ем стваў, якiя зна хо дзяц-
ца ў рэ гi ё не, а так са ма за 
рэа лi зацыю на iх iн вест пра-
ек таў. Ра бо та па на вя дзен нi 
па рад ку па вiн на пра во дзiц ца 
сiс тэм на. Гэ та му пы тан ню 
трэба больш ува гi на да ваць 
са нi тар ным i па жар ным 
служ бам, пры ро да ахоў ным 
ве дам ствам. А на ча ле ўся го 
па вiн ны ста яць ор га ны мяс-
цо вай ула ды, якiя, па-пер шае, 
ма юць да стат ко выя паў на-
моц твы, а па-дру гое, ня суць 
ад каз насць за па ра дак на 
да ру ча най тэ ры то рыi, што 
пра пi са на ў ад па вед ных за ка-
на даў чых ак тах».

— Мы тут ні бы ад на сям'я, — ка жа ста рэй шая за ўсіх Эмі лія Гар бар, 
— дзя ліць нам ня ма ча го. Вя до ма, мы пен сі я не ры і жы вём па-ста рэ чы. 
Ка лі ёсць воль ны час, ча му б не па ся дзець ра зам, не па спя-
ваць?!.

Кроп ка на пла не це: Кроп ка на пла не це: 
N 55° 35.705' N 55° 35.705' 
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НА ДВОР'Е

ДАЖ ДЖЫ, 
АЛЕ ЦЁП ЛА...

У аў то рак тэ ры то рыя на-
шай кра і ны тра піць пад уплыў 
ус кра і ны ан ты цык ло ну, па ве-
да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст 
Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет-
цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
Фя до та ва. 

Пры па вы ша ным фо не ат мас-
фер на га ціс ку іс тот ных апад каў 
не бу дзе. Удзень ча сам ча ка ец ца 
моц ны паў днё вы ве цер, па ры ва-
мі мес ца мі да 15-17 м/с. Мак сі-
маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ад 2 цяп ла па поў на чы да плюс 
8 гра ду саў па поўд ні Бе ла ру сі. А 
вось у се ра ду ат мас фер ны ціск 
пач не па даць. У мно гіх ра ё нах 
бу дуць іс ці даж джы. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ў ноч на се ра ду ад 0 
плюс 6 гра ду саў, удзень — 4—9 
цяп ла. Больш сур' ёз ныя даж джы 
праг на зу юць сі ноп ты кі ў чац вер, 
ка лі чар го вы ат мас фер ны фронт 
на блі зіц ца да нас з бо ку паўд нё-
ва-за ход няй Еў ро пы. Ста не яшчэ 
цяп лей. Уна чы ста не ўжо 1—7 
цяп ла, а ўдзень — плюс 4—9 гра-
ду саў. І ў пят ні цу ча ка ец ца па ні-
жа ны ат мас фер ны фон. Ча сам 
бу дуць іс ці не вя лі кія даж джы, у 
асоб ных ра ё нах — ту ман. Мі ні-
маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ў 
ноч на пят ні цу 0—плюс 6 гра ду-
саў, пры пра яс нен нях да мі нус 2 
гра ду саў; удзень — 3—9 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

На па за чар го вай се сіі 
Мінск ага аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў Ся мён 
Ша пі ра за цвер джа ны 
стар шы нёй Мінск ага абл-
вы кан ка ма. Па да ру чэн-
ні Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
на но вай па са дзе Ся мё на 
Ша пі ру прад ста віў прэм'-
ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха-
іл Мяс ні ко віч.

Як ад зна чыў прэм' ер-мі-
ністр, кі раў нік дзяр жа вы 
пла нуе праз ме сяц-дру гі су-
стрэц ца з ак ты вам воб лас ці, 
па ста віць да дат ко выя за да-
чы пе рад абл вы кан ка мам 
і яго стар шы нёй, стар шы-
ня мі гар- і рай вы кан ка маў, 
ад па вед ны мі ўпраў лен ня мі 
і ад дзе ла мі. «Ад бу дзец ца 
сур' ёз ная раз мо ва, да якой 
трэ ба да стат ко ва ад каз на 
рых та вац ца. Гэ та амаль за-
вяр шэн не го да, і важ на, з 
якім на стро ем, які мі пла на-
мі Мін ская воб ласць ус ту пае 
ў 2014 год», — кан ста та ваў 
прэм' ер-мі ністр.

Мі ха іл Мяс ні ко віч аха рак-
та ры за ваў Ся мё на Ша пі ру як 
вя до ма га ў рэс пуб лі цы ча ла-
ве ка, які з'яў ля ец ца дзяр жаў-

ным і гра мад скім дзея чам, 
пра фе сі я на лам вы шэй ша га 
ўзроў ню. Ся мён Ба ры са віч 
прай шоў усе пры ступ кі пра-
фе сій най лес ві цы: ад га лоў-
на га спе цы я ліс та, кі раў ні ка 
буй но га аг ра пра мыс ло ва га 
прад пры ем ства да мі ніст-
ра сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня. Ён па спя хо ва 
пра ца ваў стар шы нёй Гро-
дзен ска га абл вы кан ка ма, 
з'яў ля ец ца чле нам Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі. «Нам доб ра 
вя до мы стыль яго ра бо ты: 
ста наў лен не яго як кі раў ні-
ка пра хо дзі ла ў асноў ным на 
Мін шчы не. Упэў не ны, што 
для кі ру ю чых ра бот ні каў воб-
лас ці гэ та свой ча ла век. Яму 
не па тра бу ец ца шмат ча су, 
каб увай сці ў курс спра вы, 
а вам, каб лепш да ве дац ца 
пра яго», — ска заў Стар шы-
ня Са ве та Мі ніст раў.

Мі ха іл Мяс ні ко віч па ста віў 
пе рад кі раў ніц твам воб лас ці 
за да чы, што вы ця ка юць з да-
ру чэн няў Прэ зі дэн та. Мін ская 
воб ласць — асо бы рэ гі ён. Яе 
ўдзель ная ва га ў ва ла вым 
унут ра ным пра дук це Бе ла ру-
сі скла дае амаль 14%, у экс-
пар це — 20%, у ва ла вой вы-

твор час ці сель гас пра дук цыі 
— 24%. Па ўзроў ні атры ма най 
вы руч кі на ад на го ра бот ні ка 
Мін шчы на зай мае пер шае 
мес ца ся род рэ гі ё наў Бе ла ру-
сі. Ды на мі ка раз віц ця воб лас ці 
вель мі ўплы вае на эка но мі ку 
кра і ны. «Та му ва ўсіх кад раў 
па він на быць аб вост ра нае 
па чуц цё ад каз нас ці за да ру-
ча ную спра ву», — упэў не ны 
прэм' ер-мі ністр.

Мін ская воб ласць — лі-
дар па пры цяг нен ні пра мых 
за меж ных ін вес ты цый ся род 
ін шых аб лас цей кра і ны, у 
дзяр жаў на-пры ват ным парт-
нёр стве. Ме на ві та тут уз нік лі і 
рэа лі зу юц ца мно гія зна ка выя 
ін вес ты цый ныя пра ек ты, якія 
ў перс пек ты ве бу дуць вы зна-
чаць да лей шае раз-
віц цё эка но мі кі. 

СТА РЫ КІ:СТА РЫ КІ:
ВЁС КА НА АД НОЙ ЛАЎ ЦЫВЁС КА НА АД НОЙ ЛАЎ ЦЫ
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У вёс цы Ста ры кі Брас лаў ска га ра ё на не ка лі бы ло сем да моў. А сён ня за ста лі ся толь кі 
два, і ця пер гэ ты на се ле ны пункт больш на гад вае ху тар, чым па сё лак. Усіх жы ха роў 
тут толь кі чац вё ра, і на ад ной лаў цы ім ужо не цес на. На ват ка лі Ула дзі мір Аў сю ке віч 
бя рэ яшчэ ў ру кі свой вя лі кі чыр во ны ба ян (на фо та здым ку), мес ца так са ма ха пае.

ДЭ ПУ ТА ТЫ ЗА ЦВЕР ДЗІ ЛІ 
СЯ МЁ НА ША ПІ РУ 

ГУ БЕР НА ТА РАМ МІН ШЧЫ НЫ
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НА КІР МА ШЫ — РЫ БА АД ДУ ШЫ

БІЗ НЕС 
НЕ БЕЗ «ВЫ ТАН ЧА НАС ЦЯЎ»

Як раз ві ва ец ца Еў ра зій ская эка на міч ная су поль насць? Якія 
вы ні кі да ло вы мя рэн не ін дэк са «DOІNG BUSІNESS-2014»? Ці 
ўлі чы лі го лас біз не су пры фар мі ра ван ні па дат каў на бу ду-
чы год? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні прад стаў ні кі бе ла рус ка-
га біз не су шу ка лі ад ка зы пад час па ся джэн ня Ка мі тэ та па 
прад пры маль ніц тве кан фе дэ ра цыі пра мыс лоў цаў і прад-
пры маль ні каў.

Еў ра зій ская эка на міч ная су поль насць ары ен туе кож на га з яе 
ўдзель ні каў на рын кі з 5-міль ярд ным на сель ніц твам. Удзел Бе ла ру сі 
ў гэ тым аб' яд нан ні па тра буе ад яе эка на міч най гнут кас ці і ад кры тас ці 
да змен. Да гэ та га ча су Бе ла русь не мае не за леж на га ан ты ма на-
поль на га за ка на даў ства, якое не пад па рад коў ва ец ца ўра ду. У гэ тым 
яна са сту пае сва ім парт нё рам — Ра сіі і Ка зах ста ну. Ме на ві та та му 
Бе ла ру сі рэ ка мен да ва на апе ра тыў на пры вес ці за ка на даў ства кра і-
ны ў ад па вед насць з адзі ны мі прын цы па мі і пра ві ла мі кан ку рэн цыі, 
рэг ла мен та ва ны мі па гад нен нем ад 9 снеж ня 2010 го да. Так са ма на 
эка на міч най пра сто ры рэс пуб лі кі не пра вод зяц ца да сле да ван ні аб 
кан ку рэн цыі на рын ках, не ха пае ста тыс тыч най ін фар ма цыі аб тым, 
што на іх ад бы ва ец ца. «У гэ тым Бе ла русь па куль ад стае, — пад су ма-
ваў склад ні кі праб ле мы на мес нік стар шы ні Бе ла рус кай кан фе дэ ра-
цыі пра мыс лоў цаў і прад пры маль ні каў (най маль ні каў) Ула дзі мір 
КА РА ГІН. — Па ўсіх ін ды ка та рах Да вос ка га фо ру му Бе ла русь зна-
хо дзіц ца на 93-м мес цы ў рэй тын гу (уся го прад стаў ле на 141 кра і на) 
па кан ку рэн та здоль нас ці рын ку».

На коль кі па зі тыў на вы гля дае ін дэкс дзе ла во га ап ты міз му ў 2013 го-
дзе? Па вод ле рэ прэ зен та тыў на га апы тан ня 526 ула даль ні каў біз не су, 
ён мае на ступ ныя зна чэн ні. Суб' ек тыў нае ўспры ман не толь кі 11,6% 
біз нес ме наў-рэ спан дэн таў ад зна чы ла па ляп шэн не ста ну бе ла рус кай 
эка но мі кі. Ка лі ка заць пра па каз чы кі ін дэк са лёг кас ці вя дзен ня біз не су 
«DOІNG BUSІNESS-2014», то тут яны ма юць зу сім ін шыя вы ні кі. На-
прык лад, у ка тэ го рыі «Ад крыц цё біз не су» Бе ла русь зна хо дзіц ца на 15 
мес цы са 189, ха ця леп шым па каз чы кам бы ло 7-е, у рэ гіст ра цыі ўлас-
нас ці — на 3-м. Да рэ чы, Бе ла русь увай шла ў трой ку лі да раў све ту па 
хут ка сці пе ра адо лен ня ад лег лас ці па між раз ві ты мі эка но мі ка мі і ты мі, 
якія раз ві ва юц ца. Сён ня ак тыў на за клад ва ец ца фун да мент 
«до ма-біз не су» ў Бе ла ру сі, яго бу ду юць і ўма цоў ва юць. 2
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Здаў на бы туе на род ны вы раз: «лю дзі хо дзяць на кір маш, каб на ін шых па гля дзець і 
ся бе па ка заць». Ры ба во ды з рыб га са «Па лес се» Пін ска га ра ё на, каб ся бе па ка заць, 
пры вез лі на сталічны кір маш са жал ка ва га таў ста ло бі ка, шчу па коў і аму раў ва гой 
ад пя ці да пят нац ца ці(!) кі ло. І ры бам эк за тыч ных па ме раў, што ці ка ва, не да вя ло ся 
доў га за леж вац ца. Ва дзі це лю і ад на ча со ва сар ці роў шчы ку ры бы Іва ну Ча ба ню ку 
(на фо та здым ку) да во дзі ла ся раз-по раз ад но сіць жы вы та вар «Па лес ся» 
да аў та ма бі ляў па куп ні коў.

Кузьма 
Кісялёў. 

Прыроджаны 
дыпламат

Вандруем 
па музеі 

пад адкрытым 
небам
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Ці варта 
працаваць 
у дэкрэце?

ПРА ВЕР КА 
НА БО Е ГА ТОЎ НАСЦЬ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка азна ё міў ся з ар га ні за цы яй 
ня сен ня ба я во га дзя жур ства ў 61-й зні шчаль най авія цый най 
ба зе Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў про ці па вет ра най аба ро-
ны, з асаб лі вас ця мі вы ка нан ня за дач дзя жур ны мі раз лі ка мі, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

У час на вед ван ня Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі бы ло да ло жа на аб ар-
га ні за цыі ба я во га дзя жур ства ва Уз бро е ных Сі лах, перс пек ты вах 
бу даў ніц тва і раз віц ця ВПС і вой скаў ППА, па рад ку ня сен ня ба я во га 
дзя жур ства па ППА ў авія цый най ба зе. Кі раў нік дзяр жа вы на ве даў 
мес ца ня сен ня служ бы дзя жур ных экі па жаў, пра ве рыў га тоў насць 
дзя жур на га экі па жа да вы ка нан ня за дач ба я во га дзя жур ства.

Дзя жур на му звя ну бы ла да дзе на ка ман да «па вет ра», пас ля ча-
го дзя жур ны экі паж пад рых та ваў са ма лёт МіГ-29 да вы ка нан ня 
па стаў ле ных за дач, якія бы лі рэа лі за ва ны ва ўста ноў ле ны час. Тэх-
ніч ны пер са нал вы ка наў усе дзе ян ні па пад рых тоў цы са ма лё та да 
вы ле ту, лёт чык за пус ціў ру ха вік і пра дэ ман стра ваў га тоў насць да 
вы ра шэн ня за дач.

Да лей кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся з узо ра мі ўзбра ен ня і ва ен най 
тэх ні кі, якая зна хо дзіц ца на ўзбра ен ні бе ла рус кай ар міі. Прэ зі дэн ту 
да ла жы лі аб ста не, перс пек ты вах раз віц ця і ўтры ман ня ўзбра ен ня 
і ва ен най тэх ні кі ВПС і вой скаў ППА, раз вед кі, ра дыё элект рон най 
ба раць бы, су вя зі і на ві га цыі.

Па коль кі важ ным на прам кам раз віц ця Уз бро е ных Сіл з'яў ля ец ца 
больш шы ро кае вы ка ры стан не бес пі лот ных ля таль ных комп лек саў, 
Прэ зі дэн ту бы лі пра дэ ман стра ва ны бес пі лот ныя комп лек сы, якія 
ўжо зна хо дзяц ца на ўзбра ен ні, а так са ма бес пі лот ныя ля таль ныя 
комп лек сы бе ла рус кай вы твор час ці. Прад стаў ні кі га лоў на га шта ба 
ВПС і вой скаў ППА, ва ен на-пра мыс ло ва га комп лек су рас ка за лі аб 
так ты ка-тэх ніч ных ха рак та рыс ты ках прад стаў ле ных узо раў бес пі лот-
ных ля таль ных апа ра таў і маг чы мас цях іх пры мя нен ня.

Кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ло жа на аб ста не і перс пек ты вах раз-
віц ця тэх ні кі раз вед кі, ра дыё элект рон най ба раць бы, на ві га цый на-та-
па гра фіч най тэх ні кі і тэх ні кі су вя зі.

Фі наль ным пунк там пра гра мы на вед ван ня ста ла на ра да.
Уз бро е ныя Сі лы Бе ла ру сі ў блі жэй шы час бу дуць пра ве ра ны на 

бо е га тоў насць, за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка, пад вод зя чы вы ні кі на-
вед ван ня 61-й зні шчаль най авія цый най ба зы Ва ен на-па вет ра ных сіл 
і вой скаў про ці па вет ра най аба ро ны.

Кі раў нік дзяр жа вы рас ка заў, што ў хо дзе на вед ван ня бры га ды 
пра ве рыў га тоў насць дзя жур ных экі па жаў да вы ка нан ня ба я во га 
дзя жур ства. «Я ха цеў пра ве рыць, ці па ка зу ха гэ та пад рых та ваць 
дзя жур ныя са ма лё ты да вы ле ту. Як ака за ла ся, шэсць з па ловай 
хвілін — і са ма лёт быў ужо на ўзлё це», — рас ка заў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка. Пры гэ тым, па вод ле яго слоў, у Ра сіі на гэ тыя ж дзе ян ні 
ад во дзіц ца 18 хвілін, ва Укра і не, Поль шчы — ка ля 15 хвілін.

Прэ зі дэнт так са ма азна ё міў ся з лі ней кай вы раб ля е май тэх ні кі. 
«Мы ў Бе ла ру сі ўсё ж уме ем тэх ні ку ра біць. І ка лі на ват не вы раб-
ляць, то ад наў ляць», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па вод ле яго 
слоў, ця пер шмат дзяр жаў у све це зай ма юц ца ма дэр ні за цы яй і ад-
наў лен нем ва ен най тэх ні кі, па коль кі яе за куп ка — гэ та вель мі до ра га. 
«На прык лад, танк Т-72 — доб ры танк, які яшчэ вы ка рыс тоў ва ец ца і 
доў га бу дзе вы ка рыс тоў вац ца. На вош та но вы куп ляць, ка лі мож на 
ад на віць і ма дэр ні за ваць? Мы ўсё гэ та ўме ем ра біць у Бе ла ру сі. У 
нас ёсць за вод у доб рым ста не. Мы мо жам ма дэр ні за ваць са ма лё ты, 
вер та лё ты. Та му яны тут у лі ней цы прад стаў ле най тэх ні кі», — пад-
крэс ліў Прэ зі дэнт. Што да ты чыц ца срод каў раз вед кі, су вя зі, гэ та 
вы твор часць су пер су час ных сіс тэм, якая на ла джа на ў Бе ла ру сі.

На дум ку Прэ зі дэн та, перс пек ты ва — гэ та бес пі лот ныя ля таль-
ныя апа ра ты. «Мы гэ та асво і лі ў ся бе», — удак лад ніў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма рас ка заў: «Сён ня мы вы зна ча лі ся, коль кі па-
він на быць ва ен ных га рад коў (сён ня іх ка ля 250), коль кі па він на быць 
та кіх баз, як гэ та». «Мы ў па ля вых умо вах па спра ба ва лі кі нуць по зірк 
на на шу ар мію і якой яна па він на быць заўт ра, якая ца на пы тан ня. І 
прак тыч на мы пры ня лі ра шэн не, за вы клю чэн нем не каль кіх ню ан-
саў», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён так са ма за клі каў не спя шац ца з вы ва дам са ма лё таў Су-27 са 
скла ду ВПС Бе ла ру сі. Прэ зі дэнт вы ка заў дум ку, што, зы хо дзя чы з 
во пы ту вой наў кра ін араб скай ду гі, не трэ ба спя шац ца вы во дзіць з 
сіс тэ мы аба ро ны Бе ла ру сі не ка то рыя ві ды тэх ні кі. «Да пус цім, ці па-
трэб ны нам Су-27 — ма гут ны да ра гі са ма лёт? Я вы ка заў ся за тое, 
што нам трэ ба па ду маць і ўсё ж та кі за ха ваць гэ тыя са ма лё ты на 
ней кі, да пус цім, па гра жаль ны пе ры яд, як бы до ра га гэ та ні бы ло», 
— пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ГРУ ПА «ОНЭКСИМ» НА БЫ ВАЕ 21,75% АК ЦЫЙ «УРАЛ КА ЛІЯ»
Гру па «ОНЭКСИМ» да мо ві ла ся аб куп лі 21,75% ак цый та ва рыст ва «Урал ка лій», якія на-

ле жаць струк ту рам SuleymanKerіmovFoundatіon. Ба кі пла ну юць за вер шыць здзел ку ў са мы 
блі жэй шы час, па ве дам ля ец ца на афі цый ным сай це ін вест ара. Здзел ка не па тра буе да зво лу 
рэ гу ля тар ных ор га наў. Су ма здзел кі па да мо ве ба коў не аб на ро ду ец ца.

ПЯЦЬ ВЕР СІЙ ЗА ВЫ КЛЮ ЧЭН НЕМ ТЭ РАК ТУ
След ства раз гля дае пяць вер сій кру шэн ня па са жыр ска-

га са ма лё та Boeіng 737 у Ка за ні, і па куль усе яны ма юць 
пра ва на іс на ван не, тэ ракт вы клю ча ны, за явіў жур на ліс там 
мі ністр транс пар ту РФ Мак сім Са ка лоў. «Да та го ча су, па-
куль Між дзяр жаў ны авія цый ны ка мі тэт не за вер шыць сваю 
ра бо ту, я ду маю, што гэ тыя пяць вер сій ма юць пра ва на 
жыц цё і да лей шую рас пра цоў ку. Гэ та і па мыл ка пі ла та ван-
ня, і тэх ніч ная ня спраў насць са ма лё та, і ня якас нае па лі ва, 
пра ца на зем ных служ баў і ўмо вы на двор'я», — ска заў 
Са ка лоў.

Па са жыр скі са ма лёт Boeіng 737 авія кам па ніі «Та тар-
стан» у ня дзе лю раз біў ся пад час па сад кі ў аэ ра пор це Ка за ні. За гі ну лі шэсць чле наў экі па жа 
і 44 па са жы ры. Ся род ах вяр ка та стро фы — сын прэ зі дэн та Та тар ста на і кі раў нік упраў лен ня 
ФСБ па гэ тай кра і не.

ПА ЛІ ЦЫЯ ЎЗЯ ЛА ПАД АХО ВУ ЎСЕ ПА РЫЖ СКІЯ РЭ ДАК ЦЫІ
Па рыж ская па лі цыя днём 18 ліс та па да ўзя ла пад уз моц не ную ахо ву рэ дак цыі ўсіх мяс-

цо вых СМІ. Кі раў ніц тва па лі цыі пры ня ло ад па вед нае ра шэн не пас ля дру го га за ты дзень 
на па ду на жур на ліс таў. Па ін фар ма цыі Le Fіgaro, рас сле да ван нем ін цы дэн таў у рэ дак цы ях 
тэ ле стан цыі BFM TV і га зе ты Lіberatіon за ня ўся кры мі наль ны ад дзел па рыж скай па лі цыі. 

Як па ве дам ля ла ся ра ней, у мі ну лую пят ні цу ў офі се тэ ле-
ка на ла з'я віў ся ўзбро е ны стрэль бай муж чы на, які вёў ся бе 
не адэ кват на і па гра жаў жур на ліс там. Ён зра біў два стрэ лы 
ў столь, за явіў, што «ў на ступ ны раз не пра мах нец ца», і 
знік. Ра ні цай 18 ліс та па да, як мяр ку ец ца, той жа муж чы на 
з'я віў ся ў рэ дак цыю га зе ты, зра біў два стрэ лы, які мі па ра-
ніў у шыю і жы вот фа то гра фа вы дан ня. І на гэ ты раз яму 
так са ма ўда ло ся па кі нуць мес ца зда рэн ня.

СПІС НЕ БЯС ПЕЧ НЫХ 
ПРА ДУК ТАЎ 

ПА ШЫ РЫЎ СЯ

Упраў лен не па хар ча ван ні і ме ды-
ка мен тах ЗША вы пус ці ла ды рэк ты вы, 
якія за клі ка юць ска ра ціць аб' ём спа жы-
ван ня акры ла мі ду з пра дук та мі хар ча-
ван ня. Як па ка за лі да сле да ван ні, гэ та 
злу чэн не, ад кры тае толь кі ў 2002 го дзе, 
пра ва куе рак у жы вёл. І ёсць пад ста-
вы мер ка ваць, што яно не бяс печ на і 
для лю дзей. Та кім чы нам, акры ла мід 
утва ра ец ца пе ра важ на ў пра дук тах 
рас лін на га па хо джан ня пры вы со ка-
тэм пе ра тур най апра цоў цы — за пя кан-
ні і аб смаж ван ні. Экс пер ты пра па ну юць 
вы клю чыць з ра цы ё ну буль бу, кру пы, 
ка ву, крэ ке ры або хлеб, су ха фрук ты. 
Злу чэн не ўтва ра ец ца з цук роў і амі на-
кіс лот, якія змя шча юц ца ў гэ тых пра-
дук тах. Яго амаль ня ма ў ма лоч ных 
пра дук тах, мя се і ры бе. Не пра цяг лая 
тэр міч ная апра цоў ка, у прын цы пе, ня-
шкод ная. А вось доў гая га тоў ка пры вы-
со кай тэм пе ра ту ры спры яе па вы шэн ню 
ўзроў ню не бяс печ на га злу чэн ня. Лю бы 
пад га рэ лы пра дукт ці пра дукт са ска ры-
нач кай не бяс печ ны.

ЗА БЕЗ ДА КОР НУЮ СЛУЖ БУ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўзор нае вы-
ка нан не служ бо вых аба вяз каў уз на га ро дзіў ме да лём «За 
без да кор ную служ бу» І, ІІ, ІІІ сту пе ні ва ен на слу жа чых, су пра-
цоў ні каў Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях. Ад па вед-
ны ўказ кі раў нік дзяр жа вы пад пі саў 18 ліс та па да, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

У пры ват нас ці, ме да ля «За без да кор ную служ бу» І сту пе ні ўда сто-
е ны пал коў ні кі Анд рэй Гур цэ віч, Ва сіль Да ніль чык, Ула дзі мір Дзміт рук, 
Сяр гей Кар не еў, Алег Лі та вор, Анд рэй Му ра шоў, Аляк сандр Са мо віч, 
Вік тар Шум скі, пад пал коў нік унут ра най служ бы Эду ард Фурс.
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