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НЕБА БЕЗ «ДЗІРАК»
Беларусь уваходзіць у першую дваццатку краін, якія адказна ставяцца да зберажэння азонавага слою

Між тым беларускія анколагі сведчаць, што ў апошні час у нашых суайчыннікаў на першае месца сярод
анкалагічных захворванняў выйшлі
злаякасныя пухліны скуры. Адзін з
асноўных фактараў рызыкі для гэтых пухлін — якраз-такі ўльтрафіялетавае выпраменьванне. Але чаму ў
беларусаў, якія жывуць далёка не на
экватары і не каля Антарктыды, дзе
размешчана велізарная азонавая
дзірка, лідзіруюць менавіта злаякасныя пухліны скуры, сказаць ніхто не

бярэцца. Тым не менш анколагі адзначаюць, што цяпер многія нашы суайчыннікі выязджаюць на адпачынак
у паўднёвыя краіны, дзе, загараючы,
нярэдка атрымліваюць апёкі.
Але ні адзін сонечны апёк не праходзіць бясследна, сцвярджае загадчык
прыёмнага аддзялення, хірург РНПЦ
анкалогіі і медыцынскай радыялогіі
к.м.н. Генадзь РЫМДЗЕНАК. Нават
калі і здаецца, што ўсё абышлося, гэта
можа быць не так. Яны могуць дацца ў
знакі і праз 20, і праз 30 гадоў — тэрміну даўнасці тут не існуе. Да ведама:
банальнае пачырваненне скуры пасля
пляжу медыкі разглядаюць ужо як апёк
1-й ступені. Таму, адзначае Генадзь
Рымдзенак, загараць трэба вельмі
асцярожна, асабліва сінявокім і светласкурым людзям.
Але ёсць і добрыя навіны. Навукоўцы абяцаюць, што ў наступныя
не каль кі дзе ся ці год дзяў азо на вы
слой на планеце адновіцца да кантрольных узроўняў 1980 года. Гэтага дазволяць дасягнуць узгодненыя
міжнародныя дзеянні па барацьбе з
азонаразбуральнымі рэчывамі.
Наша краіна адной з пер шых
падпісала Венскую канвенцыю (ра-

тыфікаваную ў 1986 годзе) аб ахове
азонавага слоя і Манрэальскі пратакол (ратыфікаваны ў 1988 годзе) па
рэчывах, што разбураюць азонавы
слой, тым самым узяўшы на сябе
строгія абавязацельствы па скарачэнні і спыненні спажывання азонаразбуральных рэчываў.
За апошнія пяць гадоў, па словах вядучага навуковага супрацоўніка Нацыянальнага навукова-даследчага цэнтра маніторынгу азонасферы БДУ Аляксандра
КРАСОЎСКАГА, спажыванне азонаразбуральных рэчываў у Беларусі
скарацілася на 50%. І, у адпаведнасці з абавязацельствамі, наша краіна
павінна цалкам спыніць спажыванне
азонаразбуральных рэчываў да 2020
года.
Разбураюць азонавы слой запуск
касмічных ракет і самалёты, якія лётаюць на вышыні ў 12-16 км. Але самай
галоўнай прычынай яго разбурэння
з'яўляецца хлор і яго вадародныя
злучэнні, якія трапляюць у атмасферу ў першую чаргу ад раскладання
фрэонаў. Пры гэтым, як паведаміў
начальнік упраўлення рэгулявання

ўздзеяння на атмасфернае паветра і водныя рэсурсы Міністэрства
прыроды і аховы навакольнага
асяроддзя Сяргей ЗАЎЯЛАЎ, малекула хлору знішчае 200 тысяч малекул азону. Таму хлор, бром і фтор,
якія трапляюць у верхнія слаі атмасферы, здольны выклікаць сур'ёзныя
наступствы.
У свеце ўжо знойдзены заменнік
фрэонаў у аэразолях — прапан-бутанавая сумесь. Яна амаль не саступае фрэону па параметрах, адзіным
мінусам з'яўляецца толькі тое, што
яна вогненебяспечная. Такія аэразолі ўжо досыць шырока выкарыстоўваюцца. Што тычыцца халадзільных
установак, справы ідуць крыху горш.
Тым не менш Мінскі завод халадзільнікаў ЗАТ «Атлант», які да 1993 года
выпускаў халадзільнае абсталяванне, што працавала на азонаразбуральных рэчывах, у прыватнасці на
фрэоне, пачынаючы з 2002 года перайшоў на вытворчасць халадзільнікаў і маразільнікаў з ужываннем азонабяспечнага холадагента R600а.
Азонаразбуральныя рэчывы пакуль яшчэ выкарыстоўваюцца ў ТАА
«За вод аў та ма біль ных пры чэ паў

ІХ ПАЛЁТЫ НЕ ТОЛЬКІ Ў СНЕ

Святлана БУСЬКО. busko@zviazda.by

 Спорт-тайм

УПУСЦІЛІ ШАНЦ

Фота Надзеі БУЖАН.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
А тут яшчэ і Ганна Гуськова, якая ў
суперфінал спаборніцтваў выйшла з найлепшым вынікам. Ну, а там, у апошняй
спробе, яна выканала трайное сальта:
першае — прагнуўшыся, другое з групоўкай, а трэцяе з вінтом. Суддзі ацанілі яе
выступленне ў 85,40 бала, што дазволіла
нашай суайчынніцы падняцца на першы
радок п'едэстала. Другой стала расіянка
Аляксандра Арлова, трэцяй — яе сяброўка па камандзе Таццяна Бабіч.
— Усведамленне таго, што я перамагла,
прыйшло толькі ў той момант, калі паднялася на п'едэстал. Вялікі дзякуй, што пабудавалі для нас такі цэнтр, вельмі прыемна
і камфортна было выступаць тут, — не хаваючы хвалявання падзялілася ўражаннямі
ад спаборніцтваў Ганна Гуськова.
У мужчын першынстваваў заяўлены
лідар швейцарац Міша Гесер, які набраў
найбольшую суму балаў як у фінале, так
і ў суперфінале (131,81). Расіянін Пётр
Мядуліч і швейцарац Дзімітры Іслер сталі
ўладальнікамі сярэбранага і бронзавага
медалёў адпаведна.
Прадстаўнікі Беларусі Дзяніс Восіпаў
і Максім Гусцік (на фота) замкнулі пяцёрку найлепшых, Дзяніс стаў чацвёртым,
Максім фінішаваў пятым.
— За Ганну рады, яна змагла выйграць у сур'ёзных саперніц. Што ж тычыцца мужчын, то ўсе тры атлеты, якія
сталі прызёрамі, выканалі трайное сальта з пяццю піруэтамі. Нашы хлопцы пакуль такой праграмай не валодаюць,
таму будзем працягваць працаваць, —
так падвёў вынікі выступлення сваіх падапечных галоўны трэнер зборнай
Беларусі Мікалай КАЗЕКА.
Нагадаем, у спаборніцтвах не прыняў удзел лідар мужчынскай беларускай зборнай Антон Кушнір, ён назіраў
за барацьбой з трыбун, таму што аднаўляецца пасля хваробы.
Адкрыты чэмпіянат Беларусі стаў
этапам падрыхтоўкі нашых спартсменаў да зімовага сезона. Ужо ў канцы
кастрычніка каманда адправіцца на
«снежныя» зборы, а пазней пачнуцца
этапы Кубкаў свету і Еўропы.
Акрамя спаборніцкай праграмы,
турнір уключыў урачыстую цырымонію
ўшанавання нашых славутых фрыстайлістаў Дзмітрыя Дашчынскага і Аляксея Грышына, якія афіцыйна завяршылі сваё выступленне за нацыянальную
зборную. Дзмітрый, дарэчы, працягвае
працаваць у камандзе: ён займаецца
падрыхтоўкай маладых спартсменаў.
— Узнагароджанне стала для нас
сюрпрызам. Я ўжо забыўся, калі перастаў скакаць, а тут такая нечаканасць.
Вельмі прыемна, што заўзятары і кіраўніцтва яшчэ памятаюць пра нас.
Вялікі дзякуй за ўсё мерапрыемства і
добрыя словы, — адзначыў Дзмітрый
ДАШЧЫНСКІ.

і кузаваў «МАЗ-Купава» для ўспеньвання панэляў і на Давыд-Гарадоцкім
электрамеханічным заводзе — для
абяс тлушчвання дэталяў. Але, як
паведаміў Сяргей Заўялаў, і гэтыя
прадпрыемствы павінны будуць пазбавіцца ад азонаразбуральных тэхналогій.
На «МАЗ-Купава» неўзабаве будзе заключаны кантракт на пастаўку новага італьянскага абсталявання, якое дасць магчымасць адысці
ад азонаразбуральных тэхналогій.
Такое ж бяспечнае абсталяванне ў
верасні з'явіцца і ў Давыд-Гарадку.
Кампанія «Мясамалмантаж» будзе
вырабляць малагабарытныя аміячныя ўстаноўкі, якія пойдуць на змену
абсталяванню, што змяшчае азонаразбуральныя рэчывы.
У цэлым у нашай краіне, па словах
спецыялістаў, пачынаючы з 1996 года
выведзена з абарачэння звыш 600 т
розных азонаразбуральных рэчываў,
а з 2007 года дзейнічае сістэма ліцэнзійнага рэгулявання абыходжання з
азонаразбуральнымі рэчывамі.

Пераможца — беларуска Ганна ГУСЬКОВА (у цэнтры), сярэбраны прызёр Ганна АРЛОВА
і бронзавы прызёр Таццяна БАБІЧ.

Нагадаем, спартыўна-аздараўленчы цэнтр «Фрыстайл» быў адкрыты ў
красавіку 2015 года. Арэна з'яўляецца
ўнікальнай, пры яе будаўніцтве выкарыстоўваўся вопыт швейцарскіх спецыялістаў. Высокатэхналагічнае абсталяванне
стадыёна дазваляе ў падрыхтоўчы перыяд правесці эфектыўную працу, падвесці
лыжных акрабатаў да асноўнай часткі
сезона ў аптымальнай форме. Трамплін
выкананы з палімернага пакрыцця і арашаецца вадой, што замяняе фрыстайлістам снежны схіл. Скачуць спартсмены
ў самы глыбокі (7,5 м) у краіне басейн,
ён абсталяваны паветранай падушкай,
якая змякчае ўдар пры прызямленні атлетаў на ваду.

Пасля адкрыцця цэнтра паўсталі невялікія праблемы з разгоннай часткай
трампліна, але ў самыя кароткія тэрміны ўсе непаладкі былі ліквідаваны, што
дазволіла правесці першыя афіцыйныя
спаборніцтвы на высокім узроўні. Гэта
адзначылі як трэнеры, так і ўдзельнікі
чэмпіянату.
Га лоў ны трэ нер збор най Ра сіі
Дзмітрый КАВУНОЎ:
— Наша каманда праводзіць ужо другі вучэбна-трэніровачны збор у новым
комплексе. Расійскім спартсменам вельмі падабаецца тут скакаць, напрацоўваць праграму перад зімовым сезонам.
Мінскі спарткомплекс «Фрыстайл» без
перабольшання ўнікальнае збудаванне,
аналагаў якому ў Расіі няма. Тое, пра
што мы марылі вельмі доўга, з'явілася
ў Беларусі. Цяпер пастаянна будзем
прыязджаць сюды на зборы.
Галоўны трэнер нацыянальнай
зборнай Швейцарыі, тэхнічны дэлегат Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту Майкл РОТ:
— Раней беларуская каманда прыязджала трэніравацца ў Швейцарыю,
а цяпер, калі ў яе ёсць уласны цэнтр
такога ўзроўню, спартсмены стануць
яшчэ мацнейшымі! Хацелася б адзначыць, што спаборніцтвы прайшлі
на высокім узроўні, не ўзнікла ніякіх
праблем. Мне хацелася б павіншаваць
усіх арганізатараў, яны папрацавалі на
«выдатна».
Пераможца адкрытага чэмпіянату Беларусі Міша ГЕСЕР (Швейцарыя):
— Ваш цэнтр — гэта выдатнае месца, якое падыходзіць як для трэніровак,
так і для міжнародных спаборніцтваў
высокага ўзроўню. Спадзяюся, што
гэты турнір стане традыцыйным і мы
зноў убачымся ў наступным годзе.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by

1. Беларуская велагоншчыца Алена Амялюсік у
складзе каманды «VelocіoSRAM» ста ла чэм пі ён кай
свету ў каманднай гонцы на
38,8 км. Другое і трэцяе месцы
занялі дзве каманды з Нідэрландаў — «Boels-Dolmans» і
«Rabobank-Lіv Woman».
2. Хакейнае мінскае «Дынама» завяршыла сваю чатырохматчавую выязную серыю паражэннем ад «Сочы»
1-4. Падапечныя Любаміра
Покавіча пасля гасцявых перамог над «Спартаком» і «Ак
Барсам» прайгралі спачатку ў
Яраслаўлі, а потым і ў Сочы.
— Мы ўбачылі сорак хвілін
цікавай гульні. Матч мог завяршыцца на карысць любой з
каманд. У другім перыядзе сочынцы змаглі аказаць моцны
ціск, былі моманты і ў нас. Аднак сапернік выкарыстаў свае
магчымасці, а мы не. У трэцім
перыядзе гаспадары закінулі
трэцюю і чацвёртую шайбы,
чым і вырашылі зыход сустрэчы, — адзначыў пасля гульні
галоўны трэнер «бела-сініх»
Любамір ПОКАВІЧ.
У Мінску 23 верасня «Дынама» сустрэнецца з «Югрой»
з Ханты-Мансійска, 25 верасня — з екацярынбургскім «Аўтамабілістам».
3. Брэсцкі гандбольны клуб
імя Мяшкова на старце Лігі
чэмпіёнаў атрымаў буйную
перамогу ў хатнім матчы над
сербскай «Вайводзінай» 34-22.
— Па складзе мы мацнейшыя і абавязаны былі перамагаць. Адыграла сваю ролю

і даўжыня нашай лаўкі. Гэта
дазволіла бегаць у контратакі
і гуляць у другім тайме больш
раскавана. Задаволены, што
ўзялі першыя два ачкі ў Лізе
чэмпіёнаў. Будзем працаваць
над тым, каб падыходзіць да
матчаў гэтага турніру з яшчэ
больш вя лі кім жа дан нем і
злосцю. Таму што на выездзе
гуляць будзе вельмі няпроста.
А ў нашай групе для выхаду
далей трэба займаць першае
або другое месца, — сказаў
пасля гульні галоўны трэнер
БГК Сяргей БЯБЕШКА.
4. Зборная Беларусі пацярпела паражэнне ад каманды Партугаліі ў матчы
3-га раўнда ІІ групы ЕўраАфрыканскай зоны Кубка
Дэвіса.
Вырашальнай стала гульня
паміж першай ракеткай беларускай каманды Уладзімірам Ігнацікам і лідарам партугальцаў
Жоао Соўзае, наш суайчыннік
быў слабейшым — 1:6, 1:6, 4:6.
Такім чынам, па выніках пяці сустрэч лік у матчы стаў 3:2
на карысць зборнай Партугаліі, якая прымала беларусаў
на грунтавых кортах тэніснага
клуба ў Віану-ду-Каштэлу.
Зборная Беларусі на наступны сезон па-ранейшаму
застанецца ў ІІ групе Еўра-Афрыканскай зоны Кубка Дэвіса (трэці па рангу дывізіён).
Партугальцы ж атрымаюць
пропуск у І групу Еўра-Афрыканскай зоны.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by



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 жилищных 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.

УНП 191061436

Словазлучэнне «азонавая дзірка» вядомае любому адукаванаму чалавеку. І ад таго, што
праб ле ма даў но акрэс ле на,
стаўленне да яе ў насельніцтва
ўжо звыкла-спакойнае. Хоць навукоўцы не стамляюцца нагадваць, што ўздзеянне ўзмацнелай ультрафіялетавай радыяцыі
здольна выклікаць рак скуры,
ка та рак ту ва чэй, пры гня тае
імунную сістэму чалавека, а таксама наносіць непрадказальную
шкоду раслінам, водарасцям і
глабальнай экасістэме, у тым
ліку глабальнаму клімату.

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

