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НАША ЧЫГУНКА ТРЫМАЕ
ДАСТОЙНЫ ЎЗРОВЕНЬ РАБОТЫ
Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч
на цырымоніі адкрыцця міжнароднага чыгуначнага бізнес-форуму «Стратэгічнае партнёрства 1520: Цэнтральная і Усходняя
Еўропа», перадае карэспандэнт БЕЛТА.
«Чыгунка заўсёды ў Беларусі і, не думаю, што толькі ў нас, асацыіравалася з жалезнай дысцыплінай, вельмі высокай адказнасцю персаналу, перадавымі тэхналогіямі. Мы рады, што вы пастаянна трымаеце
дастойны ўзровень работы», — сказаў прэм'ер-міністр.
Міхаіл Мясніковіч адзначыў, што ўпершыню галоўны чыгуначны форум праходзіць у Беларусі на мяжы буйных чыгуначных сістэм. «Для
Беларусі гэта вельмі ганарова і адказна», — запэўніў ён. Таксама кіраўнік урада паабяцаў, што беларускі бок будзе імкнуцца да стварэння
камфортных умоў для работы чыгуначнікаў.
Урад Беларусі і транспартныя кампаніі бачаць сёння сваю задачу ў
тым, каб і транспарт, і спадарожная інфраструктура актыўна развіваліся, функцыянавалі эфектыўна і надзейна. У гэтым залог эканамічнага
росту і працвітання любой дзяржавы, сказаў прэм'ер-міністр.
Кіраўнік беларускага ўрада таксама звярнуў увагу, што ў Беларусі
цяпер вялікая ўвага ўдзяляецца рэалізацыі маштабных інфраструктурных праектаў, а таксама інтэграцыі чыгункі ў міжнародныя сістэмы
транспартных калідораў.
Бізнес-форум «Стратэгічнае партнёрства 1520: Цэнтральная і Усходняя Еўропа» праходзіць у Беларусі ўпершыню. Ён уключаны ў праграму
Беларускага транспартнага тыдня. Тэма развіцця транзіту еўра-азіяцкага маштабу па чыгунцы з'яўляецца асноўнай на гэтым мерапрыемстве.
Узровень форуму вельмі высокі. Сярод удзельнікаў мерапрыемства —
уласнікі буйнейшых чыгуначных кампаній свету, кіраўнікі чыгуначных
адміністрацый Еўропы і Азіі, вытворцы рухомага саставу.

ШАНЦ
НА ВЫЙГРЫШ ЁСЦЬ!
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Рэкламная гульня «Падпішыся на «Звязду» зарэгістравана Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь 25 ліпеня 2013 года (пасведчанне
№ 2211) і праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з 20 жніўня
па 31 снежня 2013 года ўключна сярод падпісчыкаў газеты «Звязда»
чацвёртага квартала або другога паўгоддзя 2013 года.
Удзел у гульні прынялі 478 падпісчыкаў газеты «Звязда». Прызавы
фонд гульні разыграны цалкам.
Прызы сярод удзельнікаў гульні размеркаваліся наступным чынам:
Бясшнуравыя тэлефонныя апараты Texet TX-D6805A, black (РФ)
выйгралі:
Шпак Алена Іванаўна, в. Куршынавічы Ляхавіцкага раёна Брэсцкай
вобл.;
Атрахімовіч Глафіра Міхайлаўна, в. Порплішчы Докшыцкага раёна
Віцебскай вобл.;
Смыкава Валянціна Яфімаўна, г/п Лоеў Гомельскай вобл.;
Капля Валянціна Мітрафанаўна, г. Навагрудак Гродзенскай вобл.;
Альшэўская Ганна Мікалаеўна, в. Елькаўшчына Круглянскага раёна
Магілёўскай вобл.;
Забалоцкіх Таццяна Барысаўна, в. Вобчын Любанскага раёна Мінскай вобл.;
Цімашэнка Марыя Канстанцінаўна, г. Мінск.
Суперпрыз — тэлевізар LG 24 LCD 24 МА53V-PZ (РФ) выйграла:
Лішко Валянціна Станіславаўна, п/а Дубна Мастоўскага раёна Гродзенскай вобл.
Тэлефон для даведак па пытаннях правядзення рэкламнай гульні:
(017) 287 18 38.
Віншуем пераможцаў!

 Расцём!

БЕЛАРУСАЎ СТАЛА БОЛЬШ

Сёлета за 8 месяцаў у краіне нарадзіліся звыш 78 тысяч немаўлят — на дзве тысячы больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года.
А летась на свет з'явіліся 116 тысяч маленькіх беларусаў — гэта найвышэйшы паказчык за апошнія 10 гадоў. Такія лічбы прывяла намеснік
начальніка аддзела народанасельніцтва, гендэрнай і сямейнай палітыкі
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Марына Арцёменка.
Як падкрэсліла спецыяліст, спрыяльная сітуацыя для нараджэння і выхавання дзяцей склалася сёння ў Беларусі дзякуючы перш за
ўсё комплекснай сістэме падтрымкі на дзяржаўным узроўні сем'яў з
дзецьмі.
Дарэчы, у студзені—жніўні гэтага года ў краіне адбыўся абсалютны
прырост насельніцтва на 545 чалавек (дзякуючы станоўчаму сальда
міграцыі).
Вікторыя ЗАХАРАВА



цьмянае ўяўленне пра гэта месца, хаця яно
знаходзіцца ў рысе горада.
У гараджан ёсць два пунк ты погляду
на намеры будаўніцтва там мемарыяла. Адны лічаць, што будаваць яго неабходна. Да
таго ж ужо праведзеныя вялікія падрыхтоўчыя работы, закуплена частка будаўнічых
матэрыялаў, і зроблена гэта на народныя
грошы, таму трэба завяршыць пачатае. Іншыя лічаць, што грошы трэба выдаткоўваць
на жывых.
— Што вы думаеце
— Сяргей Пятровіч, перФота дызайн-праекта мемарыяльнага комплексу «Урочышча Пяскi»,
пра
думку апошніх?
шае пытанне, якое ўзнікае,
выкананы ТДА «Мастак-Сэрвiс», г. Полацк.
— Калі мы не аддакалі даведваешся пра ўрочыдзім даніну памяці, мы
шча Пяскі: як так атрымалася,
забудзем сваю ўласную
што такое масавае пахаванне
гісторыю, і тады яе можчасоў вайны дагэтуль не добна будзе замяніць чужыраўпарадкавана?
мі ўяўленнямі. Трэба да— Спачатку дзейнічаў чабудаваць мемарыяльны
лавечы фактар: скончылася
комплекс, ён будзе мець
страшная вайна з каласальважнае значэнне і для
ны мі стра та мі, ка лі лю дзі
палітыкі, і для патрыяпрывыклі да трагедый. Таму,
тыч на га вы ха ван ня, і
магчыма, у першыя паслявапрос та для маральнаенныя гады там не быў пага ста ну гра мад ства.
стаўлены нават нейкі сціплы
Большасці людзей Поабеліск або помнік. Да таго ж, урочышча пераходзіла
лаччыны, якая страціз аднаго ведамства ў іншае.
ла вялізную колькасць
Некаторы час яно належала
сваіх жыхароў падчас
сельскаму Савету ПолацкаВялікай Айчыннай вайга раёна, потым вобласці. Затым зноў
У гэтым месцы пахаваныя тры катэгорыі ны, няма куды прыйсці і пакланіцца сваім
было перададзена Міністэрству абароны савецкіх грамадзян: ваеннапалонныя тран- родным. А гэта важна.
Савецкага Саюза, і там быў уладкаваны зітнага лагера Дулаг-125; падпольшчыкі і
Сам мемарыяльны комплекс павінен
партызаны, якіх захапілі карнікі і пасля ката- мець міжнароднае значэнне. Таму што вайневялікі палігон…
— Палігон на месцы масавага паха- ванняў расстралялі ў гэтым месцы; цывіль- скоўцы, якіх знішчалі ў лагеры Дулаг-125,
нае насельніцтва з лагера, які знаходзіўся служылі ў Чырвонай Арміі, а гэта была і
вання?
— Так. У пачатку 90-х зямля, якая сёння параўнальна недалёка — ля чыгуначнай 214-я стралковая дывізія, якая фарміравыглядае, як роўная пляцоўка, была здра- станцыі Грамы.
валася ва Украіне, і 62-і стралковы корМясцовыя жыхары бачылі факты рас- пус у складзе трох стралковых дывізій, які
тавана ваеннай тэхнікай. Астанкі людзей
аказаліся на паверхні таму, што слой зямлі стрэлаў. Некалькі разоў на тыдзень пры- прыйшоў да нас з Урала, а гэта — башкіры,
язджалі «чорныя варанкі» з гарадской удмурты, рускія… Там было вельмі шмат
быў зрушаны.
Разам з тым увага грамадскасці была турмы або з турмы службы бяспекі, месца масквічоў, якія аказаліся пад Полацкам падпрыкаваная да гэтага месца. У 1949 годзе ачэплівалася паліцыяй, з машын выводзілі час мабілізацыйных мерапрыемстваў пры
менавіта жыхары Спас-Слабады звярнулі людзей, ставілі ля выкапаных раней ям і пераходзе Чырвонай Арміі на штат ваеннага
ўвагу спачатку раённага выканаўчага камі- расстрэльвалі. Тыя, хто гэта бачыў і сёння часу. Тут былі знішчаныя людзі многіх кантэта, потым абласнога на тое, што на гэтым яшчэ можа пра гэта расказаць, тады былі фесій: праваслаўныя, католікі, пратэстанты,
месцы пасеялі жыта. Тады заворванне ўро- дзецьмі.
іўдзеі, мусульмане.
— Летам мінулага года мне давялося
чышча спынілі і прынялі рашэнне пра неабТаму варта было б дабудоўваць мемаходнасць усталявання помніка. Не ведаю, паездзіць па працоўных калектывах гора- рыяльны комплекс разам з нашымі сусеякі лёс запыту ў Савет Міністраў БССР аб да Полацка — я расказваў пра ўрочышча дзямі — былымі рэспублікамі Савецкага
выдаткаванні на гэта сродкаў, але, напэў- Пяскі. Большасць маіх слухачоў мелі досыць Саюза.
на, рашэнне было адмоўным, бо помнік там
— Вы ба чы лі пра ект ме ма ры я ла.
Грашовыя сродкі на стварэнне мене з'явіўся. Памятны знак быў усталяваны
На ваш погляд, ён адпавядае таму, што
марыяла «Урочышча Пяскі» ў Полацку
толькі ў пачатку 90-х.
вы ведаеце пра гэта месца?
можна пералічваць у Віцебскае аблас— Вы казалі, што ў 1949-м жыхары
— Разглядалася два праекты: Льва Аганое аддзяленне ГА «Беларускі фонд
Спас-Слабады звярнулі ўвагу ўлад на гэнава і Ігара Рудэні. Было абмеркаванне
міру» на рахунак
тае месца. Гэта былі відавочцы трагічных
гэтых праектаў у друку, я бачыў абодва.
№ 3015411066026 (у беларускіх рублях),
падзей?
Праект Аганава больш сціплы. Праект Ру№ 3135411066502 (у доларах)
— Так, відавочцы жывуць там дагэтуль. І
дэні прадугледжвае ўваходную кампазіцыю,
№ 3135411066805 (у расійскіх рублях)
шматканфесійную сімволіку, Сцяну памяці
сярод жыхароў раёна ёсць тыя, хто рэгуляру дырэкцыі ААТ «Белінвестбанк» па Віз прозвішчамі, якія мы ведаем. Гэты праект
на пералічвае частку сваёй пенсіі ў фонд буцебскай вобласці, код 153001739, АКПА
мне бліжэй.
даўніцтва мемарыяльнага комплексу ва ўро0583697
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.
чышчы. Яны памятаюць, што там было.

8 кастрычніка «Звязда» прэзентавала сумесны з полацкай грамадскасцю праект
па зборы сродкаў на будаўніцтва мемарыяла «Урочышча Пяскі». У гады фашысцкай акупацыі ў Полацку за Свята-Еўфрасіннеўскім манастыром было пахавана
некалькі дзясяткаў тысяч савецкіх грамадзян: ваеннапалонных, партызанаў,
падпольшчыкаў і мірных жыхароў. Дагэтуль гэтае месца не прыведзена ў парадак: дождж і вецер агаляюць чалавечыя астанкі. Мы абяцалі звяртацца да гэтай
тэмы столькі разоў, колькі спатрэбіцца, пакуль сітуацыя не будзе выпраўлена і
абавязак памяці не будзе выкананы. «Звязда» ўзяла невялікае інтэрв'ю ў загадчыка полацкага Музея баявой славы, аўтара кнігі «Урочышча Пяскі — тэрыторыя
смерці. 1941—1944» Сяргея КОПЫЛА.

ЛАГІСТЫЧНЫ «РАЙ» ЗА 145 МІЛЬЁНАЎ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Міністр перакананы, што
пасля рэалізацыі гэтага праекта кампанія «Кейсан» будзе
зацікаўлена ў пошуку і рэалізацыі новых праектаў на тэрыторыі Беларусі, а беларускі
бок будзе аказваць іранскім
партнёрам максімальнае садзейнічанне.
Развіццё любой галіны народнай гаспадаркі немагчыма
без укаранення і развіцця новых тэхналогій, лічыць старшыня Мінскага аблвыканкама
Барыс БАТУРА, таму ў стварэнні транспартна-лагістычных
цэнтраў таксама павінны прымяняцца сучасныя тэхналогіі па
дастаўцы тавараў ад вытворцы
спажыўцу. «Наша краіна з'яўляецца цэнтральным рэгіёнам
Еўропы, а Мінская вобласць
— у цэнтры Беларусі, таму мы
надаём сур'ёзную ўвагу стварэн ню ла гіс тыч ных цэнт раў
на тэрыторыі нашай вобласці.
Гэта адкрыццё не першага ла-

гістычнага цэнтра, але такога
ўзроўню, маштабу і аб'ёму, як
«Прылессе», мы адкрываем
упершыню», — сказаў губернатар сталічнай вобласці. Кіраўнік
цэнтральнага рэгіёна адзначыў,
што ў бліжэйшыя некалькі гадоў у эксплуатацыю будзе здадзена ажно 18 падобных лагістычных цэнтраў.
Барыс Батура падзякаваў
кіраўніцтву і асабіста прэзідэнту іранскай кампаніі «Кейсан»
Махамеду Ансары за сур'ёзнае
і адказнае стаўленне да рэалізацыі гэтага праекта і выказаў
надзею, што тыя тэрміны, якія
зацверджаны інвестыцыйным
дагаворам, будуць выкананы,
што напрыканцы наступнага
года завершыцца будаўніцтва
і адбудзецца адкрыццё транспартна-лагістычнага комплексу
«Прылессе».
Будаўніцтва транспартна-лагістычнага комплексу «Прылессе» прадугледжана Праграмай
развіцця лагістычнай сістэмы
Беларусі на перыяд да 2015

года. Інвес тарам з'яўляецца
іранская інвестыцыйна-будаўнічая кампанія «Кейсан», а заказчыкам выступае замежнае
та ва рыст ва з аб ме жа ва най
адказнасцю «Лагістычны цэнтр
«Прылессе», зарэгістраванае ў
якасці рэзідэнта СЭЗ «Мінск».
Рэалізацыя праекта падтрымана Прэзідэнтам Беларусі.
Комплекс «Прылессе» будзе
ўключаць у сябе ўсю неабходную
інфраструктуру для абслугоўвання мясцовых і міжнародных
транзітных перавозак грузаў
аўтамабільным і чыгуначным
транспартам, абслугоўвання
кліентаў і транспартных сродкаў. Згодна з генеральным
планам забудовы, тэрыторыя
комплексу падзелена на дзве
комплексныя зоны — агульнага і абмежаванага доступу з
вылучэннем асобных функцыянальных зон. На тэрыторыі з
абмежаваным доступам будзе
размешчана складская зона
агульнай плошчай 230 тысяч
квадратных метраў. Агульны

кошт лагістычнага цэнтра — каля 145 млн долараў, пры гэтым
аб'ём замежных інвестыцый пад
будаўніцтва гэтага комплексу
складзе больш за 133 млн долараў. З пачатку рэалізацыі праекта ўжо прыцягнута 25,8 млн
дола раў пра мых за меж ных
інвестыцый на чыстай аснове
(без уліку запазычанасці прамому інвестару за тавары).
Сяргей КУРКАЧ.

КАХАННЕ НЕ ВЕДАЕ МЕЖАЎ…

НАВИНЫ

«Падтрымка выбаршчыкаў, аказаная ў ходзе галасавання, чарговы
раз пацвердзiла высокi аўтарытэт, якi Вы па праве маеце ў сваёй краiне,
забяспечваючы пераемнасць выбранага народам курсу», — гаворыцца
ў вiншаваннi.
«Перакананы, што Ваша дзейнасць на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе будзе садзейнiчаць далейшаму працвiтанню Азербайджана i
развiццю ўзаемавыгаднага беларуска-азербайджанскага стратэгiчнага
партнёрства», — адзначыў Прэзiдэнт Беларусi.

Больш за тысячу мінчан паспелі скарыстацца новай
паслугай ад сталічных падраздзяленняў па грамадзянстве і міграцыі: SMS-інфармаванні адносна гатоўнасці
пашпарта.
Гэтая дадатковая паслуга пачала аказвацца гараджанам
з 1 жніўня. Як паведамілі ў ГУУС Мінгарвыканкама, механізм
яе рэалізацыі вельмі просты. Пры афармленні заявы для
выдачы або абмену пашпарта ці віду на жыхарства заяўніку дастаткова ўказаць поўны кантактны нумар мабільнага
тэлефона і прадаставіць квітанцыю аб аплаце паслугі. Кошт
яе сімвалічны — 1 тысяча рублёў.

ул. Станция Лососно, 28.
Тел. 8029 195-56-81.

САСТУПIЛI Ў АВЕРТАЙМЕ
Мiнскае «Дынама» на сваёй пляцоўцы ў драматычным
матчы саступiла харвацкаму «Мядзвяшчаку», дэбютанту
Кантынентальнай хакейнай лiгi.
Зборная Харватыi па хакеi займае ўсяго толькi 29 радок у рэестры Мiжнароднай хакейнай федэрацыi. Пры гэтым сёлета хакейны клуб «Мядзвяшчак» упершыню выступае ў Кантынентальнай
хакейнай лiзе i выглядае для дэбютанта выдатна — iдзе на чацвёртым месцы канферэнцыi «Захад». А ў сваiм першым матчы
харваты з лiкам 7:1 паставiлi на каленi маскоўскi ЦСКА!

Хто навучыць лятаць
беспілотнік?
творчасці беспілотных авіяцыйных комплексаў самага рознага
пры мя нен ня, да сле да ван ня мі
і ўкараненнем новых алгарытмаў і метадаў кіравання шматфункцыянальнымі беспілотнымі
лятальнымі апаратамі, распрацоўкай тэхналагічных працэсаў
па ўкараненні новых матэрыялаў
і тэхналагічнага абсталявання,
разлікам базавых аэрадынамічных характарыстык і матэматычным мадэляваннем руху беспілотнікаў.
Акрамя гэтых арганізацый, цікавыя распрацоўкі ў галіне стварэння БПЛА профільнага прызначэння маюць Ваенная акадэмія
Рэспублікі Беларусь і беларускія
авіярамонтныя заводы, што спецыялізуюцца на ваеннай і грамадзянскай прадукцыі. У свой

час у прэсе была інфармацыя
пра тое, што 558-ы авіярамонтны завод распрацаваў БПЛА
«Грыф-1», здольны выконваць
тактычныя і аператыўныя задачы.
У склад карыснай нагрузкі гэтага
апарата ўваходзяць розныя віды
оптыка- і радыёэлектроннага абсталявання, якія забяспечваюць
правядзенне самых складаных
назіранняў. Канструкцыя дазваляе хутка змяняць комплекс бартавога абсталявання, у тым ліку
пры неабходнасці дадаваць у
склад карыснай нагрузкі лазерны
дальнамер, мэтапаказальнік, рэтранслятар і г. д. Сваю версію беспілотнага авіяцыйнага комплексу
самалётнага тыпу распрацаваў і
Мінскі авіярамонтны завод.
Што да беспілотнікаў ваеннага прызначэння, то асноўны-

Пры ўсім, беспілотнік — апарат складаны. Нехта павінен яго
вучыць лятаць, таму падрыхтоўка курсантаў па спецыяльнасцях
«беспілотныя авіяцыйныя комплексы» па тэхналагічнай і тэхнічнай эксплуатацыі вядзецца ў
Мінскім дзяржаўным вышэйшым
авіяцыйным каледжы. Выпускні-

лотным. А беспілотнікі ўжо сёння
выконваюць тыя ж функцыі, што
і «пілотная» авіяцыя, за выключэннем хіба што перавозкі грузаў
і асабовага складу.
Тут дарэчы ўспомніць і пра
нядаўні поспех нашых беспілотнікаў. Летась яны паказалі
ў поўным сэнсе вышэйшы пілатаж падчас міжнацыянальных
вучэнняў «Разгневаны сокал»
у Катары. Тады спецыяліс ты
927-га цэнт ра пад рых тоў кі і
прымянення беспілотных авіяцыйных комплексаў ВПС і войскаў СПА пра дэ ман стра ва лі
магчымасці апаратаў «Іркут-3»
і «Іркут-10». Гэтыя тактычныя
комплексы ўжо прайшлі выпрабаванні ў розных умовах, але
ўпершы ню падня лі ся ў неба
Блізкага Усходу, дзе правялі паветраную разведку мясцовасці.
Адзін з апаратаў запускаецца з

Цягам літаральна некалькіх апошніх гадоў мы стварылі
ўласную абсалютна новую авіябудаўнічую галіну —
вытворчасць беспілотных лятальных апаратаў (БПЛА).
кам будзе прысвойвацца вайсковае званне і кваліфікацыя інжынера. Такі крок абсалютна апраўданы, бо сусветныя авіяэксперты
прагназуюць, што праз 5—10 гадоў авіяпарк толькі ваеннай авіяцыі перадавых краін стане беспі-

рукі і здольны сканаваць зямлю з неба на працягу гадзіны,
другі стартаваў з катапульты.
На вышыні некалькіх соцень
метраў знішчыць такія маленькія самалёты амаль немагчыма,
а ўсе атрыманыя з дапамогай

аптычнага абсталявання звесткі
перадаюцца ў пункт кіравання
на зямлі ў рэжыме анлайн. Пасадку гэтыя апараты ажыццявілі пры дапамозе парашу таў
у дакладна вызначаных месцах
на вачах у прадстаўнікоў армій
28 краін. Вялікую цікавасць назіральнікаў выклікала і тое, што
апараты лёгка складаюцца і могуць транспартавацца, як той
казаў, «на плячах» у кампактных футаралах.

Сённяшняя карысць
А яшчэ бес пі лот ні кі вельмі ка рыс ныя для авія цый най
аховы лясоў. Як вядома, прадпрыемства «Беллесавія», што
знаходзіцца ў падпарадкаванні
Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях, мае каля 20 самалётаў і верталётаў, дзякуючы якім
прадухіляецца значная колькасць
пажараў. Натуральна, што беспілотнікі вялікага радыуса дзеяння
стануць для «паветраных леснікоў» выдатнымі памочнікамі, бо
прыкладна палова лясных узгаранняў выяўляецца з дапамогай
авіяцыі. Пры гэтым беспілотнікі
дазволяць як зберагаць лётны
рэсурс «вялікіх» самалётаў і верталётаў, так і істотна эканоміць
паліва.
Пятро РАМАНЧУК.

Фота Дар'i БУРАКIНАЙ.

мі напрамкамі іх выкарыстання
з'яўляюцца разведка і назіранне
за полем бою, радыёэлектронная
барацьба, сувязь і рэтрансляцыя,
ства рэн не мі шэ няў. Перс пектыўным з'яўляецца прымяненне
БПЛА для вырашэння ўдарных
задач, для супрацьпаветранай і
супрацьракетнай абароны, далёкага радыёлакацыйнага назірання.

У гэтым месяцы ў краіне стартуе інфармацыйнаадукацыйная кампанія па развіцці аграэкатурызму
«Простыя рэчы».
У яе рамках цягам года плануецца запусціць сацыяльную рэкламу, што раскажа грамадскасці пра магчымасці
сельскага турызму, арганізацыі сярод студэнтаў валанцёрскіх груп для працы на адпаведных аб'ектах, правядзення
«Летніка рамёстваў» і фестывалю «Зялёнае свята», прысвечаных традыцыйнай кухні.
У свеце рынак экалагічнага турызму імкліва развіваецца — кожны год ён прырастае на 15-20%. Па словах
Вадзіма КАРМАЗІНА, дырэктара дэпартамента па турызме Міністэрства спорту і турызму Беларусі, 52% усёй
тэрыторыі нашай краіны займаюць або асабліва ахоўныя,
або экалагічныя сістэмы, якія маюць статус не толькі рэспубліканскага, але і міжнароднага значэння. Таму для нас
кірунак аграэкатурызму асабліва перспектыўны.
Міністэрствам спорту і турызму 2013 год у нашай краіне
названы Годам зялёнага турызму. Беларусь можа ганарыцца сваёй нематэрыяльнай культурай. І таму як самі аграсядзібы, так і мясцовыя ўлады часта выкарыстоўваюць такі
падыход, каб зрабіць свой населены пункт унікальным.
Напрыклад, у вёсцы Семежава Капыльскага раёна неўзабаве адчыніцца кавярня, меню якой будзе прапаноўваць
мясцовыя стравы. Да гэтага сюды прыязджала этнаграфічная экспедыцыя гістарычнага факультэта БДУ, вынікам
працы якой стала выданне кнігі па семежаўскай кухні.
Таксама Валерыя Кліцунова падкрэсліла важнасць таго, каб кожная аграсядзіба была ў некаторым сэнсе «тэматычнай». Напрыклад, у Смаргонскім раёне яна можа
быць звязана з родам Агінскіх, таму наведнікі, прыехаўшы
туды, змогуць бліжэй пазнаёміцца з жыццём і творчасцю
прадстаўнікоў гэтага колісь вельмі магутнага магнацкага
роду. Столінскі раён з-за яго балот называюць палескай
Амазоніяй, а вось Краснасельскія мелавыя кар'еры, што ў
Ваўкавыскім раёне, з-за сваіх экзатычных краявідаў атрымалі назву беларускіх Мальдываў.
Надзея ЮШКЕВІЧ.

 Хакей

ВЯЛІКІЯ КРЫЛЫ БЕСПІЛОТНАЙ АВІЯЦЫІ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Спецыялістам добра вядомыя
распрацоўкі прыватнай кампаніі
«Канструк тарскае бюро «Індэла», якая мае сёння мадэльны
рад больш чым з 10 розных тыпаў беспілотнікаў: рабатызаваных бес пі лот ных вер та лё таў,
беспілотных комплексаў паветранай разведкі і рабатызаваных
паветраных мішэняў. На думку
спецыялістаў, гэтае канструктарскае бюро цяпер з'яўляецца найбуйнейшым распрацоўшчыкам
беспілотнікаў не толькі ў краіне,
але і ў СНД.
Бес пі лот ная тэ ма ты ка актыўна распрацоўваецца і ў Фізіка-тэхнічным інстытуце Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
Сёння інстытут — галоўны выканаўца дзяржаўнай навукова-тэхнічнай падпраграмы «Стварэнне
і асваенне вытворчасці гамы тэхналогій і элементаў лятальных
апаратаў, мэтавых нагрузак і
беспілотных авіяцыйных комплексаў шматфункцыянальнага
пры значэн ня». Пад пра гра ма
мае на мэце распрацоўку і арганізацыю да 2015 года не толькі
серыйнага выпуску беспілотных
комплексаў, але і кампанентаў,
неабходных для іх вытворчасці
ў прамысловых маштабах. Інстытут займаецца метадалогіяй вы-

Жыхар Гомельскай вобласці, адбываючы пакаранне
ў месцах пазбаўлення волі, вёў перапіску з мінчанкай.
А калі вызваліўся, прыехаў да яе і… абакраў на агульную суму 17 мільёнаў рублёў.
— 32-гадовы жыхар Рагачоўскага раёна пазнаёміўся з
жанчынай яшчэ да суда. А пасля цягам апошняга года актыўна з ёй перапісваўся, нягледзячы на тое, што дома яго
вяртання чакала грамадзянская жонка. Выйшаўшы на волю,
прабыў дома з сужыцелькай літаральна некалькі дзён, пасля
чаго сабраўся ў сталіцу па «неадкладных справах», — паведаміла прэс-афіцэр Партызанскага РУУС г. Мінска Ганна Чыж-Літаш. — Сустрэча адбылася на кватэры мінчанкі.
Не абышлося і без тостаў, пасля якіх жанчына заснула.
А калі прачнулася, палюбоўніка ўжо не было. А разам з
ім, як хутка высветлілася, зніклі і 400 долараў, банкаўская
картка, мабільны тэлефон і залатыя ўпрыгажэнні. Агульная
сума шкоды склала 17 мільёнаў рублёў. «Гора-каханку»
затрымалі па месцы яго жыхарства. Толькі ўбачыўшы сталічных міліцыянераў, той ва ўсім прызнаўся. Паводле слоў
затрыманага, ён разлічваў на тое, што закаханая ў яго
жанчына не будзе звяртацца ў міліцыю. Украдзеныя грошы,
сцвярджаў падазраваны, ужо патрачаны.
Сяргей РАСОЛЬКА.

АГРАЭКАТУРЫЗМ — ПРАЗ «ПРОСТЫЯ РЭЧЫ»

ПРОДАЕТСЯ
СКЛАД
1 060 м2
г. Гродно,

Супрацоўнікі аддзела па грамадзянстве і міграцыі
Кастрычніцкага РУУС сталіцы затрымалі грамадзянку сумежнай дзяржавы, якая незаконна знаходзілася
на тэрыторыі нашай краіны. Прычынай таму было, як
патлумачыла затрыманая, «вялікае і чыстае каханне».
Асоба гэтай жанчыны была ўжо добра вядомая міліцыянерам: на працягу доўгага часу іншаземка вяла антыграмадскі лад жыцця, за што па рашэнні суда — за парушэнне
правілаў знаходжання ў нашай краіне — была выслана ў
красавіку з Беларусі з трохгадовай забаронай на ўезд. І
вось яна нядаўна зноў прыехала ў Мінск. Спынілася ў свайго каханага мужчыны, які пражываў на вуліцы Брэсцкай.
І ўзялася за ранейшае. Ды так, што разгульнае жыццё і
пастаянныя «закладванні за каўнер» хутка надакучылі нават яе кавалеру — таксама не дурню пабаляваць. У выніку
менавіта ён і звярнуўся да супрацоўнікаў Кастрычніцкага
РУУС: паведаміў ім пра незаконнае знаходжанне ў сталіцы
сваёй госці. Цяпер жанчыне можа пагражаць пакаранне,
звязанае з пазбаўленнем волі.

ПАЧУЦЦІ ЗА 17 МІЛЬЁНАЎ

ПАДЗЕІ

Аб гэтым БЕЛТА паведамiлi ў прэс-службе беларускага лiдара.

ТЭРЫТОРЫЯ
ПАМЯЦІ

ПРА ГАТОЎНАСЦЬ ПАШПАРТА — ЭСЭМЭСКАЙ

ФАКТЫ

Аляксандр Лукашэнка павiншаваў
Iльхама Алiева з пераканаўчай перамогай
на прэзiдэнцкiх выбарах у Азербайджане

УНП 100080849
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НАДЗЁННАЕ

Гуляюць за балканцаў пераважна паўночнаамерыканцы. А таму i не дзiўна, што шайбы ў вароты мiнскага «Дынама» закiдвалi
канадцы Джонатан Чычу, Бойд Кэйн i амерыканец Раян Веске.
На жаль, беларусы саступiлi ў сустрэчы, якую маглi завяршаць
удалай перамогай. Пасля двух трапных кiдкоў Андрэя Стася i
Томаша Суравы мiнчане дазволiлi хлопцам Марка Фрэнча перавесцi паядынак у авертайм, а там дасягнуць чарговай вiкторыi.
2:3 — сёмая запар перамога харвацкiх «мядзведзяў».
— Мы рыхтавалiся да матчу сур'ёзна, — прызнаўся на пасляматчавай прэс-канферэнцыi Аляксандр АНДРЫЕЎСКI, галоўны трэнер «Дынама». — У нас атрымаўся добры пачатак, але,
на жаль, выдаленнi зламалi нам гульню.
Застаецца толькi дадаць, што наступны свой паядынак мiнчане правядуць у пятнiцу. У сапернiках — маскоўскi «Спартак».
Пачатак гульнi ў 19:00.
Тарас ШЧЫРЫ



