
РОЗГАЛАС22 верасня 2015 г. 3

ОАО «РИП-АЧФА» приглашает на общее собрание акционеров, 
которое состоится 23 октября 2015 года в 14.00 

по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, 146а

В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Утверждение ликвидационного баланса общества.

С информацией, подлежащей утверждению на годовом собрании, можно 
ознакомиться по местонахождению общества. УНП 101030607

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ИООО «Датч Стар», 

опубликованной в газете «Звязда 26.09.2013 г. № 181, 
строительства многоквартирного жилого дома 

с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генеральному плану в квартале пр. Дзержинского – 

ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 
со встроенными объектами обслуживания населения: 

«...Стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий,  квартиры, площадью 81,53 кв.м на 16 этаже, 83,03 кв.м 
на 18 этаже – 1300 (одна тысяча триста) долларов США». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 

Тел.: 8 (017) 306 20 90, Vel.: 8 (029) 380 26 80, 8 (044) 781 81 17. У
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Сло ва злу чэн не «азо на вая дзір-
ка» вя до мае лю бо му аду ка ва-
на му ча ла ве ку. І ад та го, што 
праб ле ма даў но акрэс ле на, 
стаў лен не да яе ў на сель ніц тва 
ўжо звык ла-спа кой нае. Хоць на-
ву коў цы не стам ля юц ца на гад-
ваць, што ўздзе ян не ўзмац не-
лай уль тра фі я ле та вай ра ды я цыі 
здоль на вы клі каць рак ску ры, 
ка та рак ту ва чэй, пры гня тае 
імун ную сіс тэ му ча ла ве ка, а так-
са ма на но сіць не прад ка заль ную 
шко ду рас лі нам, во да рас цям і 
гла баль най эка сіс тэ ме, у тым 
лі ку гла баль на му клі ма ту.

Між тым бе ла рус кія ан ко ла гі свед-
чаць, што ў апош ні час у на шых су-
ай чын ні каў на пер шае мес ца ся род 
ан ка ла гіч ных за хвор ван няў вый шлі 
зла я кас ныя пух лі ны ску ры. Адзін з 
асноў ных фак та раў ры зы кі для гэ-
тых пух лін — як раз-та кі ўль тра фі я-
ле та вае вы пра мень ван не. Але ча му ў 
бе ла ру саў, якія жы вуць да лё ка не на 
эк ва та ры і не ка ля Ан тарк ты ды, дзе 
раз ме шча на ве лі зар ная азо на вая 
дзір ка, лі дзі ру юць ме на ві та зла я кас-
ныя пух лі ны ску ры, ска заць ні хто не 

бя рэц ца. Тым не менш ан ко ла гі ад-
зна ча юць, што ця пер мно гія на шы су-
ай чын ні кі вы яз джа юць на ад па чы нак 
у паў днё выя кра і ны, дзе, за га ра ю чы, 
ня рэд ка атрым лі ва юць апё кі.

Але ні адзін со неч ны апёк не пра хо-
дзіць бяс след на, сцвяр джае за гад чык 
пры ём на га ад дзя лен ня, хі рург РНПЦ 
ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі 
к.м.н. Ге надзь РЫМ ДЗЕ НАК. На ват 
ка лі і зда ец ца, што ўсё абы шло ся, гэ та 
мо жа быць не так. Яны мо гуць да цца ў 
зна кі і праз 20, і праз 30 га доў — тэр-
мі ну даў нас ці тут не іс нуе. Да ве да ма: 
ба наль нае па чыр ва нен не ску ры пас ля 
пля жу ме ды кі раз гля да юць ужо як апёк 
1-й сту пе ні. Та му, ад зна чае Ге надзь 
Рым дзе нак, за га раць трэ ба вель мі 
асця рож на, асаб лі ва сі ня во кім і свет-
ла ску рым лю дзям.

Але ёсць і доб рыя на ві ны. На ву-
коў цы абя ца юць, што ў на ступ ныя 
не каль кі дзе ся ці год дзяў азо на вы 
слой на пла не це ад но віц ца да кант-
роль ных уз роў няў 1980 го да. Гэ та-
га да зво ляць да сяг нуць уз год не ныя 
між на род ныя дзе ян ні па ба раць бе з 
азо на раз бу раль ны мі рэ чы ва мі.

На ша кра і на ад ной з пер шых 
пад пі са ла Вен скую кан вен цыю (ра-

ты фі ка ва ную ў 1986 го дзе) аб ахо ве 
азо на ва га слоя і Ман рэ аль скі пра та-
кол (ра ты фі ка ва ны ў 1988 го дзе) па 
рэ чы вах, што раз бу ра юць азо на вы 
слой, тым са мым узяў шы на ся бе 
стро гія аба вя за цель ствы па ска ра-
чэн ні і спы нен ні спа жы ван ня азо на-
раз бу раль ных рэ чы ваў.

За апош нія пяць га доў, па сло-
вах вя ду ча га на ву ко ва га су пра-
цоў ні ка На цы я наль на га на ву ко-
ва-да след ча га цэнт ра ма ні то рын-
гу азо насфе ры БДУ Аляк санд ра 
КРА СОЎ СКА ГА, спа жы ван не азо-
на раз бу раль ных рэ чы ваў у Бе ла ру сі 
ска ра ці ла ся на 50%. І, у ад па вед нас-
ці з аба вя за цель ства мі, на ша кра і на 
па він на цал кам спы ніць спа жы ван не 
азо на раз бу раль ных рэ чы ваў да 2020 
го да.

Раз бу ра юць азо на вы слой за пуск 
кас міч ных ра кет і са ма лё ты, якія лё та-
юць на вы шы ні ў 12-16 км. Але са май 
га лоў най пры чы най яго раз бу рэн ня 
з'яў ля ец ца хлор і яго ва да род ныя 
злу чэн ні, якія трап ля юць у ат мас фе-
ру ў пер шую чар гу ад рас кла дан ня 
фрэ о наў. Пры гэ тым, як па ве да міў 
на чаль нік упраў лен ня рэ гу ля ван ня 

ўздзе ян ня на ат масфер нае па вет-
ра і вод ныя рэ сур сы Мі ніс тэр ства 
пры ро ды і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Сяр гей ЗА ЎЯ ЛАЎ, ма-
ле ку ла хло ру зні шчае 200 ты сяч ма-
ле кул азо ну. Та му хлор, бром і фтор, 
якія трап ля юць у верх нія слаі ат мас-
фе ры, здоль ны вы клі каць сур' ёз ныя 
на ступ ствы.

У све це ўжо зной дзе ны за мен нік 
фрэ о наў у аэ ра зо лях — пра пан-бу-
та на вая су месь. Яна амаль не са сту-
пае фрэ о ну па па ра мет рах, адзі ным 
мі ну сам з'яў ля ец ца толь кі тое, што 
яна вог не не бяс печ ная. Та кія аэ ра зо-
лі ўжо до сыць шы ро ка вы ка рыс тоў-
ва юц ца. Што ты чыц ца ха ла дзіль ных 
уста но вак, спра вы ідуць кры ху горш. 
Тым не менш Мін скі за вод ха ла дзіль-
ні каў ЗАТ «Ат лант», які да 1993 го да 
вы пус каў ха ла дзіль нае аб ста ля ван-
не, што пра ца ва ла на азо на раз бу-
раль ных рэ чы вах, у пры ват нас ці на 
фрэ о не, па чы на ю чы з 2002 го да пе-
рай шоў на вы твор часць ха ла дзіль ні-
каў і ма ра зіль ні каў з ужы ван нем азо-
на бяс печ на га хо ла да ген та R600а.

Азо на раз бу раль ныя рэ чы вы па-
куль яшчэ вы ка рыс тоў ва юц ца ў ТАА 
«За вод аў та ма біль ных пры чэ паў 

і ку за ваў «МАЗ-Ку па ва» для ўспень-
ван ня па нэ ляў і на Да выд-Га ра доц кім 
элект ра ме ха ніч ным за вод зе — для 
абяс тлушч ван ня дэ та ляў. Але, як 
па ве да міў Сяр гей За ўя лаў, і гэ тыя 
прад пры ем ствы па він ны бу дуць па-
зба віц ца ад азо на раз бу раль ных тэх-
на ло гій.

На «МАЗ-Ку па ва» не ўза ба ве бу-
дзе за клю ча ны кант ракт на па стаў-
ку но ва га італь ян ска га аб ста ля ван-
ня, якое дасць маг чы масць ады сці 
ад азо на раз бу раль ных тэх на ло гій. 
Та кое ж бяс печ нае аб ста ля ван не ў 
ве рас ні з'я віц ца і ў Да выд-Га рад ку. 
Кам па нія «Мя са мал ман таж» бу дзе 
вы раб ляць ма ла га ба рыт ныя амі яч-
ныя ўста ноў кі, якія пой дуць на зме ну 
аб ста ля ван ню, што змя шчае азо на-
раз бу раль ныя рэ чы вы.

У цэ лым у на шай кра і не, па сло вах 
спе цы я ліс таў, па чы на ю чы з 1996 го да 
вы ве дзе на з аба ра чэн ня звыш 600 т 
роз ных азо на раз бу раль ных рэ чы ваў, 
а з 2007 го да дзей ні чае сіс тэ ма лі цэн-
зій на га рэ гу ля ван ня абы хо джан ня з 
азо на раз бу раль ны мі рэ чы ва мі.

Свят ла на БУСЬ КО. busko@zviazda.by

1. Бе ла рус кая ве ла гон-
шчы ца Але на Амя лю сік у 
скла дзе ка ман ды «Velocіo-
SRAM» ста ла чэм пі ён кай 
све ту ў ка манд най гон цы на 
38,8 км. Дру гое і трэ цяе мес цы 
за ня лі дзве ка ман ды з Ні дэр-
лан даў — «Boels-Dolmans» і 
«Rabobank-Lіv Woman».

2. Ха кей нае мін скае «Ды-
на ма» за вяр шы ла сваю ча-
ты рох мат ча вую вы яз ную се-
рыю па ра жэн нем ад «Со чы» 
1-4. Па да печ ныя Лю ба мі ра 
По ка ві ча пас ля гас ця вых пе-
ра мог над «Спар та ком» і «Ак 
Бар сам» прай гра лі спа чат ку ў 
Яра слаў лі, а по тым і ў Со чы.

— Мы ўба чы лі со рак хві лін 
ці ка вай гуль ні. Матч мог за-
вяр шыц ца на ка рысць лю бой з 
ка манд. У дру гім пе ры я дзе со-
чын цы змаг лі ака заць моц ны 
ціск, бы лі мо ман ты і ў нас. Ад-
нак са пер нік вы ка рыс таў свае 
маг чы мас ці, а мы не. У трэ цім 
пе ры я дзе гас па да ры за кі ну лі 
трэ цюю і чац вёр тую шай бы, 
чым і вы ра шы лі зы ход су стрэ-
чы, — ад зна чыў пас ля гуль ні 
га лоў ны трэ нер «бе ла-сі ніх» 
Лю ба мір ПО КА ВІЧ.

У Мін ску 23 ве рас ня «Ды-
на ма» су стрэ нец ца з «Юг рой» 
з Хан ты-Ман сій ска, 25 ве рас-
ня — з ека ця рын бург скім «Аў-
та ма бі ліс там».

3. Брэсц кі ганд боль ны клуб 
імя Мяш ко ва на стар це Лі гі 
чэм пі ё наў атры маў буй ную 
пе ра мо гу ў хат нім мат чы над 
серб скай «Вай во дзі най» 34-22.

— Па скла дзе мы мац ней-
шыя і аба вя за ны бы лі пе ра-
ма гаць. Ады гра ла сваю ро лю 

і даў жы ня на шай лаў кі. Гэ та 
да зво лі ла бе гаць у контр ата кі 
і гу ляць у дру гім тай ме больш 
рас ка ва на. За да во ле ны, што 
ўзя лі пер шыя два ач кі ў Лі зе 
чэм пі ё наў. Бу дзем пра ца ваць 
над тым, каб па ды хо дзіць да 
мат чаў гэ та га тур ні ру з яшчэ 
больш вя лі кім жа дан нем і 
злос цю. Та му што на вы ез дзе 
гу ляць бу дзе вель мі ня прос та. 
А ў на шай гру пе для вы ха ду 
да лей трэ ба зай маць пер шае 
або дру гое мес ца, — ска заў 
пас ля гуль ні га лоў ны трэ нер 
БГК Сяр гей БЯ БЕШ КА.

4. Збор ная Бе ла ру сі па-
цяр пе ла па ра жэн не ад ка-
ман ды Пар ту га ліі ў мат чы 
3-га раў нда ІІ гру пы Еў ра-
Аф ры кан скай зо ны Куб ка 
Дэ ві са.

Вы ра шаль най ста ла гуль ня 
па між пер шай ра кет кай бе ла-
рус кай ка ман ды Ула дзі мі рам Іг-
на ці кам і лі да рам пар ту галь цаў 
Жо ао Соў зае, наш су ай чын нік 
быў сла бей шым — 1:6, 1:6, 4:6.

Та кім чы нам, па вы ні ках пя-
ці су стрэч лік у мат чы стаў 3:2 
на ка рысць збор най Пар ту га-
ліі, якая пры ма ла бе ла ру саў 
на грун та вых кор тах тэ ніс на га 
клу ба ў Ві а ну-ду-Каш тэ лу.

Збор ная Бе ла ру сі на на-
ступ ны се зон па-ра ней ша му 
за ста нец ца ў ІІ гру пе Еў ра-Аф-
ры кан скай зо ны Куб ка Дэ ві-
са (трэ ці па ран гу ды ві зі ён). 
Пар ту галь цы ж атры ма юць 
про пуск у І гру пу Еў ра-Аф ры-
кан скай зо ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by

�

НЕ БА БЕЗ «ДЗІ РАК»
Бе ла русь ува хо дзіць у пер шую двац цат ку кра ін, якія ад каз на ста вяц ца да збе ра жэн ня азо на ва га слою

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

УПУС ЦІ ЛІ ШАНЦ(Заканчэнне.
 Пачатак на 1-й стар.)

А тут яшчэ і Ган на Гусь ко ва, якая ў 
су пер фі нал спа бор ніц тваў вый шла з най-
леп шым вы ні кам. Ну, а там, у апош няй 
спро бе, яна вы ка на ла трай ное саль та: 
пер шае — пра гнуў шы ся, дру гое з гру поў-
кай, а трэ цяе з він том. Суд дзі аца ні лі яе 
вы ступ лен не ў 85,40 ба ла, што да зво лі ла 
на шай су ай чын ні цы пад няц ца на пер шы 
ра док п'е дэс та ла. Дру гой ста ла ра сі ян ка 
Аляк санд ра Ар ло ва, трэ цяй — яе сяб роў-
ка па ка ман дзе Тац ця на Ба біч.

— Усве дам лен не та го, што я пе ра маг ла, 
прый шло толь кі ў той мо мант, ка лі пад ня-
ла ся на п'е дэс тал. Вя лі кі дзя куй, што па бу-
да ва лі для нас та кі цэнтр, вель мі пры ем на 
і кам форт на бы ло вы сту паць тут, — не ха-
ва ю чы хва ля ван ня па дзя лі ла ся ўра жан ня мі 
ад спа бор ніц тваў Ган на Гусь ко ва.

У муж чын пер шын ства ваў за яў ле ны 
лі дар швей ца рац Мі ша Ге сер, які на браў 
най большую су му ба лаў як у фі на ле, так 
і ў су пер фі на ле (131,81). Ра сі я нін Пётр 
Мя ду ліч і швей ца рац Дзі міт ры Іс лер ста лі 
ўла даль ні ка мі сярэбра на га і брон за ва га 
ме да лёў ад па вед на.

Прад стаў ні кі Бе ла ру сі Дзя ніс Во сі паў 
і Мак сім Гус цік (на фота) за мкну лі пя цёр-
ку най леп шых, Дзя ніс стаў чац вёр тым, 
Мак сім фі ні ша ваў пя тым.

— За Ган ну ра ды, яна змаг ла вый-
граць у сур' ёз ных са пер ніц. Што ж ты-
чыц ца муж чын, то ўсе тры ат ле ты, якія 
ста лі пры зё ра мі, вы ка на лі трай ное саль-
та з пяц цю пі ру э та мі. На шы хлоп цы па-
куль та кой пра гра май не ва ло да юць, 
та му бу дзем пра цяг ваць пра ца ваць, — 
так пад вёў вы ні кі вы ступ лен ня сва іх па-
да печ ных га лоў ны трэ нер збор най 
Бе ла ру сі Мі ка лай КА ЗЕ КА.

На га да ем, у спа бор ніц твах не пры-
няў удзел лі дар муж чын скай бе ла рус-
кай збор най Ан тон Куш нір, ён на зі раў 
за ба раць бой з тры бун, та му што ад-
наў ля ец ца пас ля хва ро бы.

Ад кры ты чэм пі я нат Бе ла ру сі стаў 
эта пам пад рых тоў кі на шых спарт сме-
наў да зі мо ва га се зо на. Ужо ў кан цы 
каст рыч ні ка ка ман да ад пра віц ца на 
«снеж ныя» збо ры, а паз ней пач нуц ца 
эта пы Куб каў све ту і Еў ро пы.

Акра мя спа бор ніц кай пра гра мы, 
тур нір уклю чыў ура чыс тую цы ры мо нію 
ўша на ван ня на шых сла ву тых фрыс тай-
ліс таў Дзміт рыя Да шчын ска га і Аляк-
сея Гры шы на, якія афі цый на за вяр шы-
лі сваё вы ступ лен не за на цы я наль ную 
збор ную. Дзміт рый, да рэ чы, пра цяг вае 
пра ца ваць у ка ман дзе: ён зай ма ец ца 
пад рых тоў кай ма ла дых спарт сме наў.

— Уз на га ро джан не ста ла для нас 
сюр пры зам. Я ўжо за быў ся, ка лі пе ра-
стаў ска каць, а тут та кая не ча ка насць. 
Вель мі пры ем на, што заў зя та ры і кі-
раў ніц тва яшчэ па мя та юць пра нас. 
Вя лі кі дзя куй за ўсё ме ра пры ем ства і 
доб рыя сло вы, — ад зна чыў Дзмітрый 
ДА ШЧЫН СКІ.

На га да ем, спар тыў на-азда раў лен-
чы цэнтр «Фрыс тайл» быў ад кры ты ў 
кра са ві ку 2015 го да. Арэ на з'яў ля ец ца 
ўні каль най, пры яе бу даў ніц тве вы ка рыс-
тоў ваў ся во пыт швей цар скіх спе цы я ліс-
таў. Вы со ка тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не 
ста ды ё на да зва ляе ў пад рых тоў чы пе ры-
яд пра вес ці эфек тыў ную пра цу, пад вес ці 
лыж ных акра ба таў да асноў най част кі 
се зо на ў ап ты маль най фор ме. Трамп лін 
вы ка на ны з па лі мер на га па крыц ця і ара-
ша ец ца ва дой, што за мя няе фрыс тай ліс-
там снеж ны схіл. Ска чуць спарт сме ны 
ў са мы глы бо кі (7,5 м) у кра і не ба сейн, 
ён аб ста ля ва ны па вет ра най па душ кай, 
якая змяк чае ўдар пры пры зям лен ні ат-
ле таў на ва ду.

Пас ля ад крыц ця цэнт ра паў ста лі не-
вя лі кія праб ле мы з раз гон най част кай 
трамп лі на, але ў са мыя ка рот кія тэр мі-
ны ўсе не па лад кі бы лі лік ві да ва ны, што 
да зво лі ла пра вес ці пер шыя афі цый ныя 
спа бор ніц твы на вы со кім уз роў ні. Гэ та 
ад зна чы лі як трэ не ры, так і ўдзель ні кі 
чэм пі я на ту.

Га лоў ны трэ нер збор най Ра сіі 
Дзміт рый КА ВУ НОЎ:

— На ша ка ман да пра во дзіць ужо дру-
гі ву чэб на-трэ ні ро вач ны збор у но вым 
комп лек се. Ра сій скім спарт сме нам вель-
мі па да ба ец ца тут ска каць, на пра цоў-
ваць пра гра му пе рад зі мо вым се зо нам. 
Мін скі спарт комп лекс «Фрыс тайл» без 
пе ра боль шан ня ўні каль нае збу да ван не, 

ана ла гаў яко му ў Ра сіі ня ма. Тое, пра 
што мы ма ры лі вель мі доў га, з'я ві ла ся 
ў Бе ла ру сі. Ця пер па ста ян на бу дзем 
пры яз джаць сю ды на збо ры.

Га лоў ны трэ нер на цы я наль най 
збор най Швей ца рыі, тэх ніч ны дэ ле-
гат Між на род най фе дэ ра цыі лыж на-
га спор ту Майкл РОТ:

— Ра ней бе ла рус кая ка ман да пры-
яз джа ла трэ ні ра вац ца ў Швей ца рыю, 
а ця пер, ка лі ў яе ёсць улас ны цэнтр 
та ко га ўзроў ню, спарт сме ны ста нуць 
яшчэ мац ней шымі! Ха це ла ся б ад-
зна чыць, што спа бор ніц твы прай шлі 
на вы со кім уз роў ні, не ўзнік ла ні я кіх 
праб лем. Мне ха це ла ся б па він ша ваць 
усіх ар га ні за та раў, яны па пра ца ва лі на 
«вы дат на».

Пе ра мож ца ад кры та га чэм пі я на-
ту Бе ла ру сі Мі ша ГЕ СЕР (Швей ца-
рыя):

— Ваш цэнтр — гэ та вы дат нае мес-
ца, якое па ды хо дзіць як для трэ ні ро вак, 
так і для між на род ных спа бор ніц тваў 
вы со ка га ўзроў ню. Спа дзя ю ся, што 
гэ ты тур нір ста не тра ды цый ным і мы 
зноў уба чым ся ў на ступ ным го дзе.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by

ІХ ПА ЛЁ ТЫ НЕ ТОЛЬ КІ Ў СНЕ

Пе ра мож ца — бе ла рус ка Ган на ГУСЬ КО ВА (у цэнтры), ся рэб ра ны пры зёр Ган на АР ЛО ВА 
і брон за вы пры зёр Тац ця на БА БІЧ.
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