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Сё ле та пла ну ец ца пры няц це чац-
вёр тай пра гра мы су мес най дзей-
нас цi па пе ра адо лен нi на ступ стваў 
чар но быль скай ка та стро фы ў ме-
жах Са юз най дзяр жа вы, якая раз-
лi ча на да 2016 го да. Яе бюд жэт, 
па па пя рэд нiх ацэн ках, скла дзе 
1,4 млрд ра сiй скiх руб лёў. Пра гэ-
та рас ка заў стар шы ня ка мi сii Пар-
ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сi 
i Ра сii па пы тан нях эка ло гii, пры ро-
да ка ры стан ня i лiк вi да цыi на ступ-
стваў ава рый Аляк сандр Па пкоў 
пад час се мi на ра, пры све ча на га 
ўстой лi ва му раз вiц цю тэ ры то рый, 
па цяр пе лых ад чар но быль скай 
ка та стро фы. У Ма зы ры ўдзель-
нi кi ме ра пры ем ства аб мер ка ва лi 
ра дые ла гiч ныя праб ле мы рэ гi ё наў, 
якiя па цяр пе лi 27 га доў та му.

Да сён няш ня га дня бы лi рэа лi за ва-
ны тры пра гра мы су мес най дзей нас цi. 
Аб' ём iх фi нан са ван ня склаў 3,5 млрд 
ра сiй скiх руб лёў. У па пя рэд нiя га ды за 
кошт фi нан са вых рэ сур саў Са юз най 
дзяр жа вы бы ло за вер ша на бу даў нiц тва 
Рэс пуб лi кан ска га на ву ко ва-прак тыч на-
га цэнт ра ра ды я цый най ме ды цы ны i 
эка ло гii ча ла ве ка ў Го ме лi, за во да ме-
ды цын скiх прэ па ра таў у Грод не, ме ды-
цын скiх цэнт раў у Санкт-Пе цяр бур гу i 
Об нiн ску, а так са ма не ка то рых аб' ек таў 
са цы яль на га пры зна чэн ня ў Бран скай 
воб лас цi.

На чаль нiк упраў лен ня па праб-
ле мах лiк вi да цыi на ступ стваў ка та-
стро фы на Чар но быль скай АЭС Iгар 
БОЙ ДАК рас ка заў аб пры яры тэт ных 

на прам ках чар но быль скай тэ ма ты кi 
ў ме жах пра ек таў i пра грам Са юз най 
дзяр жа вы:

— Ле тась рэа лi за ва ны пра ект па ўка-
ра нен нi ка над скай тэх на ло гii па вы твор-
час цi ас фаль та бе тон ных су ме сяў для 
ра мон ту да рож ных па крыц цяў у го ра дзе 
Вет ка. У Хой нiц кiм ра ё не пра цяг ва юц ца 
ра бо ты па рэа лi за цыi пра ек та па вы-
твор час цi су хой ма лоч най сы ро ват кi. 
Раз гля да ец ца пы тан не аб пры няц цi ў 
рам ках Са юз най дзяр жа вы су мес най 
пра гра мы ў га лi не вы рошч ван ня лё ну 
i вы твор час цi пра дук цыi з iль но ва лак-
на. У гэ тай пя цi год цы пла ну ец ца рэа-
лi за ваць ка ля 40 роз ных спе цы яль ных 
пра ек таў.

Стар шы ня Го мель ска га аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў Ма ры на 
БОН ДАР пра па на ва ла ў рам ках пра-
грам Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сi 
i Ра сii да сле да ваць не тры па лес кiх 
рэ гi ё наў. Га вор ка iдзе пра дас ка на-
лую раз вед ку пры род ных вы кап няў, 
раз ме шча ных на тэ ры то рыi го мель-
ска га пра мыс ло ва га пар ку «Па лес-
се-Лель чы цы», якi так са ма ўва хо-
дзiць у лiк па цяр пе лых ад ра ды я цыi 
тэ ры то рый.

На ву коў цы-ле са во ды лi чаць эка на-
мiч на мэ та згод ным ад наў лен не на рых-
тоў кi драў нi ны ў ля сах з уз роў нем ра-
ды я цый на га за брудж ван ня ад 15 да 40 
кю ры на 1 кв.км. Пра гэ та па ве да мiў ды-
рэк тар Iн сты ту та ле су На цы я наль най 
ака дэ мii на вук Бе ла ру сi Аляк сандр 
КА ВА ЛЕ ВIЧ:

— Драў нi на, якая рас це ў гэ тых ля-
сах, мае па вы ша ную коль касць ра-

дые нук лi даў толь кi ў па вяр хоў ным 
плас це, а час цей за ўсё — у ка ры, ад 
якой не скла да на па зба вiц ца. Не аб-
ход насць ад наў лен ня ле са на рых то вак 
вы клi ка на тым, што ў гэ тых ра ё нах 
ста но вiц ца ўсё больш са спе лых ля соў, 
а ў мно гiх мес цах лес пе ра стой вае, 
што не бяс печ на з пунк ту гле джан ня 
па жар най сi ту а цыi. Што год мы маг лi 
б атрым лi ваць тут не каль кi мiль ё наў 
ку бiч ных мет раў эка ла гiч на чыс тай 
драў нi ны, якую мож на бы ло б вы ка-
рыс тоў ваць у мэб ле вай i iн шых га лi-
нах пра мыс ло вас цi.

Но вая пра гра ма Са юз най дзяр жа вы 
па пе ра адо лен нi на ступ стваў ка та стро-
фы на Чар но быль скай АЭС, раз лi ча ная 
да 2016 го да, бу дзе грун та вац ца на рэ-
ка мен да цы ях на ву коў цаў, пад крэс лiў на-
мес нiк дзяр жаў на га сак ра та ра — член 
Па ста ян на га ка мi тэ та Са юз най дзяр жа-
вы Iван Бам бi за. Па яго сло вах, на ву коў-
ца мi бы ла вы ка за на вя лi кая коль касць 
цi ка вых пра па ноў:

— У хут кiм ча се гэ тыя пра па но вы 
бу дуць аб агуль не ны, а за тым са юз ныя 
пар ла мен та рыi вы зна чаць асноў ныя 
кi рун кi дзе ян няў дзвюх кра iн у лiк вi да-
цыi на ступ стваў чар но быль скай бя ды. 
Асаб лi вую ак ту аль насць мае пра цяг ма-
нi то рын гу ста ну зда роўя лю дзей, якiя 
пра жы ва юць на за бру джа ных тэ ры то ры-
ях. Акра мя та го, не аб ход на пра цяг ваць 
азда раў лен не гэ тых тэ ры то рый, у пры-
ват нас цi, сель ска гас па дар чых i ляс ных 
угод дзяў.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ
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СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ ПРА ЕК ТЫ 
ДЛЯ ЧАР НО БЫЛЬ СКIХ РЭ ГI Ё НАЎ

Мер ка ваць пра iн вес ты цый ную пры-
ваб насць той цi iн шай кра i ны мож на не 
толь кi па су хiх лiч бах ста тыс ты кi, але 
i па тым, якiя кам па нii з су свет ны мi 
iм ёна мi вя дуць там бiз нес. У «мут най 
ва дзе», як пра вi ла, «ло вяць ры бу» 
кам па нii-«ад на днеў кi», ары ен та ва ныя 
на атры ман не iм гнен на га пры быт ку, 
ня хай i з ве лi зар най ры зы кай. Сур'-
ёз ны бiз нес ад дае пе ра ва гу ста бiль-
нас цi i бяс пе цы. У тым лi ку i пра та кi 
ас пект iш ла гу тар ка пад час ня даў няй 
прэс-кан фе рэн цыi ў Маск ве прад-
стаў нi ка вя до май ня мец кай кам па нii 
Bosch. Вось што рас ка заў ка рэс пан-
дэн ту «Звяз ды» прэ зi дэнт ТАА «Ро-
берт Бош», паў на моц ны прад стаў нiк 
гру пы Bosch у СНД, Ся рэд няй Азii i на 
Каў ка зе Гер хард Пфай фер:

— Нас вель мi ра ду юць пос пе хi кам-
па нii ў Бе ла ру сi. Прад стаў нiц тва тут 
бы ло ад кры та ў 1993 го дзе, i сён ня ў 
iм пра цу юць 40 ча ла век. Аба рот Bosch 
у Бе ла ру сi ў 2012 фi нан са вым го дзе 
да сяг нуў 52 млн еў ра (для па раў на ння 
ў 2012-м ва Укра i не ён раў няў ся 65 млн 
еў ра пры коль кас цi су пра цоў нi каў мяс-
цо ва га прад стаў нiц тва ў 360 ча ла век 
— Заўв. рэд.).

Bosch зай мае лi дзi ру ю чыя па зi цыi 
на бе ла рус кiм рын ку ў сфе ры па ста-
вак i про да жаў аў та ма бiль на га аб ста-
ля ван ня i зап час так, бы та вой тэх нi кi i 
элект ро нi кi, на гра валь ных i ацяп ляль-
ных сiс тэм. У Бе ла ру сi дзей нi чае сэр-
вiс ны цэнтр кам па нii па аб слу гоў ван нi i 
ра мон це элект ра iн стру мен таў. Ле тась 
кам па нiя ад кры ла ў Мiн ску ву чэб ны 
цэнтр для спе цы я лiс таў стан цый тэх-
нiч на га аб слу гоў ван ня.

Тра ды цый на кам па нiя пры мае ўдзел 
у буй ных комп лекс ных пра ек тах на тэ-
ры то рыi кра i ны. Так, рэ кан струк цыя На-
цы я наль на га ака дэ мiч на га тэ ат ра iмя 
Ян кi Ку па лы ў Мiн ску бы ла вы ка на на з 
вы ка ры стан нем сцэ нiч на га аб ста ля ван-
ня, вы раб ле на га i па стаў ле на га Bosch.

На ба зе Мiнск ага дзяр жаў на га пра-
фе сiй на-тэх нiч на га ка ле джа iмя Ка мен-
ска га ў па чат ку 2013 го да ад крыў ся 
пер шы ў кра i не спе цы я лi за ва ны клас 
па на ву чан нi ра бо це з су час ным спе цы-
я лi за ва ным элект ра iн стру мен там. Клас 
ад кры ты ў рам ках су мес на га з Мiн гар-
вы кан ка мам аду ка цый на га пра ек та па 
па вы шэн нi якас цi аду ка цыi па бу даў нi-
чых спе цы яль нас цях у пра фе сiй на-тэх-
нiч ных на ву чаль ных уста но вах.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ».
Кам па нiя Bosch сён ня з'яў ля ец ца вя-

ду чым су свет ным па стаў шчы ком пе ра-
да вых тэх на ло гiй i па слуг. У 2012 го дзе 
306 ты сяч яе су пра цоў нi каў за бяс пе-
чы лi про да жы на су му 52,5 млрд еў ра. 
Ра зам з парт нё ра мi кам па нiя прад стаў-
ле на амаль у 150 кра i нах све ту.

Што ж да ты чыц ца не па срэд на так 
зва най пост са вец кай пра сто ры, то, 
ня гле дзя чы на су свет ны эка на мiч ны 
спад, Bosch пра цяг вае дэ ман стра ваць 
упэў не ны рост у кра i нах СНД i Гру зii. 
Аба рот у рэ гi ё не вы рас у па раў на ннi 
з па пя рэд нiм го дам на 5 пра цэн таў i 
да сяг нуў амаль 1,2 млрд еў ра. Iн вес-
ты цыi ў рэ гi ён у 2012-м вы рас лi на 60 
пра цэн таў.

Ула дзi мiр АЛЯК САНД РАЎ,
Мiнск — Маск ва
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Гран ды ёз ны скан -
дал вы бух нуў 
6 чэр ве ня. Як вы-
свет лі ла ся з пуб-
лі ка цый у га зе тах 
Guardіan і The 
Washіngton Post, 
а м е  р ы  к а н  с к а я 
раз вед ка аб лы та-
ла ка рыс таль ні каў 
най буй ней шых су свет ных 
ін тэр нэт-кам па ній, та кіх як 
Google, Mіcrosoft, Facebook, 
Skype і YouTube, сет кай па 
збо ры ўсёй іх пер са наль най 
ін фар ма цыі.

Пра гра ма, пры да па мо зе якой 
ажыц цяў ля ец ца збор ін фар ма-
цыі, на зы ва ец ца PRІSM і да зва-
ляе фік са ваць усё, што пі шуць 
ка рыс таль ні кі ў се ці ве, з маг чы-
мас цю на ступ на га ана лі зу. Па-
ра лель на ўсплы ла ін фар ма цыя, 
што вы ка рыс тоў ва ец ца і ін шая 
пра гра ма, пры да па мо зе якой 
мож на фік са ваць тэ ле фон ныя 
зван кі. Абу рэн не ка рыс таль ні каў 
бы ло та кім вя лі кім, што з бо ку 
вя ду чых па лі ты каў ЗША і ЕС ад-
ра зу ж з'я ві лі ся ка мен та рыі.

Так, ды рэк тар на цы-
я наль най раз вед кі ЗША 
Джэймс Клэ пер больш 
рас хва ля ваў ся не з-за та-
го, што яго пад на ча ле ныя 
не ле галь на збі ра лі ін фар-
ма цыю, якую сот ні міль ё-
наў ка рыс таль ні каў лі чы лі 
аса біс тай і зу сім не збі ра-
лі ся па ве дам ляць ула дам 

ЗША, а тым, што СМІ аб на ро да-
ва лі праў дзі вую ін фар ма цыю аб 
маш таб ным са чэн ні. Ён на зваў 
пра гра му «са мым важ ным ін стру-
мен там у за бес пя чэн ні аба ро ны 
на цы я наль най бяс пе кі». Пры гэ-
тым ён па спра ба ваў су па ко іць 
аме ры кан скую гра мад скасць 
тым, што пра гра ма быц цам бы 
не на кі ра ва на на гра ма дзян ЗША 
і гра ма дзян, якія ле галь на пра жы-
ва юць на аме ры кан скай тэ ры то-
рыі, а толь кі на ін ша зем цаў.

Прэ зі дэнт ЗША Ба рак Аба ма 
так са ма вы сту піў з пад трым кай 
абедз вюх пра грам, па ве да міў-
шы, што Кан грэс ЗША ве дае пра 
іх вы ка ры стан не і на зі рае за імі. 
А не па збеж насць та кіх за ха даў 
ён аб грун та ваў не аб ход нас цю 
пра віль на га ба лан су па між бяс-

пе кай і пры ват най сфе рай жыц ця 
гра ма дзян. Больш абу рэн ня, чым 
спа кою, пра гу ча ла ў вы ступ лен-
нях па лі ты каў з Еў ра са ю за. Так, 
Еў ра ка мі сар па ўнут ра ных спра-
вах Се сі лія Мал стрэм вы ка за ла 
сур' ёз ную за не па ко е насць аба-
ро не нас цю аса біс тай ін фар ма цыі 
гра ма дзян ЕС.

У ня дзе лю ста ла вя до ма кры-
ні ца ўцеч кі ін фар ма цыі. Па вод ле 
пры знан ня Эд вар да Шоў дэ на, які 
пра ца ваў ра ней па кант рак тах на 
Агенц тва на цы я наль най бяс пе кі 
(АНБ) ЗША, ме на ві та ён быў так 
ус тры во жа ны раз ма хам пра гра-
мы са чэн ня, што апуб лі ка ваў ін-
фар ма цыю пра яе з мэ тай ад кры-
та га гра мад ска га аб мер ка ван ня. 
Яго тры во гі аб тым, што «сіс тэ-
ма шы ро кая і здоль ная да ўвар-
ван ня», мож на зра зу мець. Яны 
па дзя ля юц ца мност вам ка рыс-
таль ні каў, ка мен та рыі якіх пра 
гэ та з'я ві лі ся ў вя лі кай коль кас ці 
ў ін тэр нэ це. Так, у ка мен та рах 
да ар ты ку ла на гэ тую тэ му пад 
наз вай «Тэх на ло гіі на тхні лі АНБ» 
у га зе це The Wall Street Journal 
ка рыс таль ні кі раз мяс ці лі дзя сят-
кі па ве дам лен няў, мяр ку ю чы па 

якіх, яны не па дзя ля юць эн ту-
зі язм ні прэ зі дэн та ЗША, ні ды-
рэк та ра на цы я наль най раз вед кі 
ЗША аб не аб ход нас ці іс на ван ня 
гэ тых пра грам. Клю ча вое пы тан-
не за дае адзін з іх: «Ці з'яў ля ец ца 
ўрад са праў ды за ці каў ле ным у 
аба ро не нас, або імк нец ца аба-
ра ніць ся бе ад нас, з усім гэ тым 
шпі я на жам?».

Рас тап та ныя ілю зіі яў на ад-
люст ра ва ны ў ка мен та рыі дру го-
га ка рыс таль ні ка: «Мы пры вык лі 
спра вяд лі ва асу джаць ты ра ніч-
ныя ўра ды за шпі я наж у да чы-
нен ні да іх гра ма дзян. Ця пер мы 
па він ны са ро мец ца са міх ся бе». 
На дум ку трэ ця га ка рыс таль ні ка: 
«Аме ры ка да пус ці ла шмат па мы-
лак, на ват з мо ман ту свай го за-
сна ван ня. Ад нак, пер шы мі 200 
га доў свай го іс на ван ня Аме ры-
ка мо жа га на рыц ца, што мы па-
шы ры лі сва бо ды ў гэ тай кра і не, 
вы праў ля ю чы не спра вяд лі вас ці. 
Ця пер мы больш не па шы ра-
ем сва бо ды. Гэ та ня пра віль ны 
спо саб раз віц ця Аме ры кі. У нас 
ёсць шанц, каб вы пра віць гэ ту 
апош нюю па мыл ку, перш чым 
яна ста не за над та вя лі кай, каб 

яе спы ніць. Аб са лют ная ўла да 
раз бэшч вае аб са лют на». Яшчэ 
адзін з ка рыс таль ні каў сум на 
пад так вае яму: «На жаль, я зго-
дзен. Мы ах вя ра ва лі на шай сва-
бо дай дзе ля на шай бяс пе кі».

Яшчэ адзін ка рыс таль нік вы-
каз вае сваю за кла по ча насць 
тым, што сіс тэ ма фік са цыі ўсіх 
тэ ле фон ных зван коў мо жа пры-
вес ці да зу сім не ча ка ных праб-
лем у бяз він ных лю дзей, ні як не 
звя за ных з тэ ра рыз мам або зла-
чын нас цю: «Ка лі вы ка лі-не будзь 
бы лі ня пра віль на злу ча ны, або 
ваш со та вы на браў ну мар, ка лі вы 
вы пад ко ва на ціс ну лі на не каль кі 
кно пак у кі шэ ні, вы мо жа це не спа-
дзя ва на быць злу ча ны з тэ ра рыс-
там або зла чын цам. Уліч ва ю чы 
ве лі зар ны аб' ём ня пра віль на на-
бра ных ну ма роў, па доб ныя вы-
пад ко выя злу чэн ні з тэ ра рыс та мі 
або зла чын ца мі па він ны ад бы вац-
ца кож ны дзень». Яго за не па ко е-
насць мож на зра зу мець — спец-
служ бы ЗША па ве да мі лі, што не 
пра слу хоў ва юць змест усіх тэ ле-
фон ных зван коў гра ма дзян ЗША, 
а толь кі фік су юць, хто, ка му і ка лі 
тэ ле фа на ваў. Дру гі ка мен та тар 

пад тры маў яго: «Па він ны быць 
сот ні або ты ся чы па доб ных ня-
пра віль ных спра цоў ван няў, ка лі 
сум лен ны ча ла век злу ча ец ца са 
зла чын цам. Лю дзі, якіх з-за гэ та-
га ня пра віль на ідэн ты фі ка ва лі са 
зла чын ца мі, знік нуць у це ня вой 
сіс тэ ме пра ва суд дзя, якая мае 
спра ву з тэ ра рыс та мі».

Мож на па га дзіц ца з яшчэ ад-
ным ка мен та та рам, які сцвяр-
джае: «Гэ та не пы тан не, звя за-
нае з дэ ма кра тыч най або рэс-
пуб лі кан скай пар ты яй. Абедз ве 
пар тыі за пус ці лі гэ ту пра гра му 
— і пры вя лі кра і ну да цем ры». 
Раз гор ну тае аме ры кан скі мі 
спец служ ба мі гла баль нае са чэн-
не за ка рыс таль ні ка мі ін тэр нэ ту і 
со та вай су вя зі ста ла не ад дзель-
най ры сай аме ры кан скай «дэ ма-
кра тыі», якая да зва ляе мен шас-
ці пры да па мо зе муд ра ге ліс тых 
тэх ніч ных срод каў кант ра ля ваць 
па во дзі ны боль шас ці, што ні як не 
су ад но сіц ца з нар маль ным уяў-
лен нем аб дэ ма кра тыі.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук.

Мінск
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СА ЧЭН НЕ ЯК ДЭ МА КРА ТЫЧ НЫ ЛАД ЖЫЦ ЦЯ
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Гер хард ПФАЙ ФЕР: 

«НАМ КАМ ФОРТ НА 
ПРА ЦА ВАЦЬ У БЕ ЛА РУ СI»

У МАІ ЯЙ КІ І РЫ БА НА ВАТ ПА ТАН НЕ ЛІ
У апош нім ме ся цы вяс ны хар чо выя та ва ры па да ра-
жэ лі ў па раў на нні з кра са ві ком уся го на 0,8 пра цэн та, 
па ве да мі лі рэ дак цыі ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным 
ка мі тэ це.

Па боль шас ці ві даў пра дук таў хар ча ван ня цэн ні кі за ста лі ся 
на ра ней шым уз роў ні ці па вя лі чы лі ся ледзь-ледзь, а па асоб-
ных па зі цы ях на ват зні зі лі ся. Ста біль ны мі за ста юц ца кош ты 
на мя са і птуш ку, цу кар, а так са ма на ма ла ко і ма лоч ныя 
пра дук ты. На 0,1% па да ра жэ лі сы ры, хлеб і хле ба бу лач ныя 
вы ра бы, пша ніч ная му ка; кру пы і кан ды тар скія вы ра бы — на 
0,2%; каў ба сы і вэн джа ныя пра дук ты — на 0,4%. А вось кош-
ты на алей зні зі лі ся за апош ні ме сяц на 0,6%, на яй кі — на 
3,6%, а на ры бу і мо рап ра дук ты — на 0,6%. Най больш у маі 
па да ра жэ ла га род ні на (+7,9%), буль ба (+4,5%) і са да ві на 
(+2,9).

Не хар чо выя та ва ры ў маі да ра жэ лі з ды на мі кай 0,2 пра-
цэн та за ме сяц. Мац ней за ўсё тут па вя лі чы лі ся цэн ні кі на 
ды ва ны і ды ва но выя вы ра бы (+0,8%), а так са ма на ме ды ка-
мен ты, мый ныя сін тэ тыч ныя срод кі і бу даў ні чыя ма тэ ры я лы 
(0,7%). Абу так і адзен не па да ра жэ ла на 0,1%, а тка ні ны і 
бы та выя элект ра та ва ры — на 0,2%. Ве ла сі пе ды і ма та цык-
лы за мі ну лы ме сяц па тан не лі на 0,02%, а мэб ля — на ват 
на 0,4%.

Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што ін дэкс спа жы вец кіх цэн на 
та ва ры і па слу гі ў маі склаў плюс 0,7 пра цэн та ў па раў на нні 
з кра са ві ком.

Сяр гей КУР КАЧ.

У ДА ЧЫ НЕН НІ ДА БЫ ЛО ГА ДЫ РЭК ТА РА 
БЕЛ ДЗЯРЖ ЦЫР КА ЗА ВЕ ДЗЕ НА 

КРЫ МІ НАЛЬ НАЯ СПРА ВА
Аб гэ тым «Звяз дзе» па ве да мі лі ў ад дзе ле ін фар-
ма цыі і су вя зі з гра мад скас цю След ча га ка мі тэ та 
Бе ла ру сі (СК).

Па ма тэ ры я лах Га лоў на га ўпраў лен ня па ба раць бе з 
эка на міч ны мі зла чын ства мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
і Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Ге не раль ная пра ку ра ту ра за вя-
ла кры мі наль ную спра ву ў да чы нен ні да бы ло га ды рэк та ра 
— мас тац ка га кі раў ні ка дзяр жаў най ві до вішч най уста но вы 
«Бе ла рус кі дзяр жаў ны цырк».

— Бы лы кі раў нік Бел дзярж цыр ка па да зра ец ца ва зло-
ўжы ван ні служ бо вы мі паў на моц тва мі (ч. 3 арт. 424 КК), — 
удак лад ні лі ў СК. — След чы ка мі тэт пры няў кры мі наль ную 
спра ву да вы твор час ці і пры сту піў да рас сле да ван ня. Ме ра 
стры ман ня не пры мя ня ла ся.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

НЕ ЛЕ ГАЛЬ НЫ СТА ТАК У ГРУ ЗА ВI КУ
26 ка роў без су пра ва джаль ных да ку мен таў за тры ма лi 
су пра цоў нi кi ўпраў лен ня Дэ парт амен та фi нан са вых 
рас сле да ван няў Ка мi тэ та дзяр жаў на га кант ро лю па 
Вi цеб скай воб лас цi. Цэ лы ста так буй ной ра га тай жы-
вё лы пе ра во зi лi на аў та ма бi лi «Ман» па мiж на род най 
тра се Брэст — Мiнск — мя жа Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. 
Аў то спы нi лi на мя жы.

Вы свет лi ла ся, што ма шы на на ле жыць ра сiй скай фiр ме, 
якая дзей нi чае ў ад ной з вё сак Клiн ска га ра ё на Мас коў скай 
воб лас цi. Жы вё лы бы лi пе ра да дзе ны на ад каз нае за хоў ван не 
ў та ва рыст ва «Шкло ўскi рай аг ра сэр вiс» да за кан чэн ня пра-
вер кi. Па вод ле ве тэ ры нар на га па свед чан ня, iх кошт больш 
за 200 мiль ё наў руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

АБЫ ШЛО СЯ МА ЛЫМ БРУ ДАМ
Ло еў за стаў ся без ха лод на га i га ра ча га во да за бес пя-
чэн ня ў вы нi ку пра ры ву жа ле за бе тон на га ка лек та ра 
цэнт раль най ка на лi за цыi. У прэс-служ бе Го мель ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС рас ка за лi, што ка ля 7 ты-
сяч га ра джан ча ка лi ад наў лен ня па да чы ва ды.

Для лiк вi да цыi пра ры ву бы ла пры цяг ну та ава рый ная бры-
га да ка му наль на га жыл лё ва га ўнi тар на га прад пры ем ства 
«Ло еў скi рай жыл кам гас» з эк ска ва та ра мi, са ма зва ла мi, а 
так са ма тэх нi ка МНС з мо та пом пай. На мес цы ава рыi быў вы-
ка па ны кат ла ван, пра ве дзе ны ра бо ты па ад пам поў цы ва ды, 
i праз га дзi ну пра рыў быў ла ка лi за ва ны: ча со ва за глу ша ны 
ўчас так ка лек та ра. Пас ля та го, як па да ча ха лод най ва ды 
бы ла ад ноў ле на, ра бо ты пра цяг ва лi ся двое су так. Пра ца ва лi 
тры мо та пом пы. Ка лек тар змаг лi ад ра ман та ваць i за пус цiць 
пас ля да стаў кi не аб ход ных ма тэ ры я лаў з Рэ чы цы.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

АЎ ТО РАК — СА МЫ НЕ БЯС ПЕЧ НЫ 
ДЛЯ ВА ДЗІ ЦЕ ЛЯЎ І ПЕ ША ХО ДАЎ ДЗЕНЬ

Най боль шая коль касць аў та ма біль ных ава рый з цяж-
кі мі на ступ ства мі ад бы ва ец ца ў ста лі цы па аў то рках. 
Удзель ні кам да рож на га ру ху ў гэ ты дзень вар та пра-
яў ляць асаб лі вую ўва гу. 

Як па ве да мі лі ў ДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, за 5 ме ся цаў 
гэ та га го да на да ро гах ста лі цы ў дру гі дзень тыд ня ад бы ло ся 
52 да рож на-транс парт ныя зда рэн ні, у вы ні ку якіх смя рот ныя 
траў мы атры ма лі 5 ча ла век, яшчэ 54 па ра не ны. Па раў наль на 
спа кой ным днём пры зна на су бо та, ка лі бы ло за рэ гіст ра ва на 
37 ДТЗ з ад ным за гі ну лым і 47 траў ма ва ны мі.

Не бяс печ най у ДАІ на зы ва юць і пят ні цу, ка лі пас ля пра-
цоў на га тыд ня ва дзі це лі ма са ва на кі роў ва юц ца за го рад. З 
па чат ку го да ў гэ ты дзень тыд ня ў Мін ску за рэ гіст ра ва ны 43 
ДТЗ, у вы ні ку якіх за гі нуў 1 і траў ма ва ны 51 ча ла век.

Ігар ГО ЛАД, «Мінск—На ві ны».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 
Да па ма гаць вам ні хто не бу дзе, вы прак-
тыч на пра цу е це па асоб ку, вы ву ча ю чы сі ту-
а цыю ў аб лас цях і пры цяг ва ю чы для гэ та га 
кан крэт ных спе цы я ліс таў для ўня сен ня пра-
па ноў на ўзро вень Прэ зі дэн та», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:
Ру да га Кі ры ла Ва лян ці на ві ча — па моч-

ні кам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь;
Го ба ра ва Дзміт рыя Дзміт ры е ві ча — 

па моч ні кам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
— га лоў ным ін спек та рам па Брэсц кай воб-
лас ці;

Да ма неў ска га Ула дзі мі ра Вік та ра ві ча 
— па моч ні кам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь — га лоў ным ін спек та рам па Гро дзен-
скай воб лас ці;

Кар шу но ві ча Паў ла Іва на ві ча — суд дзёй 
і стар шы нёй Мінск ага га рад ско га су да;

Су лі ма ва Ула дзі мі ра Мі ка ла е ві ча — 
пер шым на мес ні кам стар шы ні Дзяр жаў на га 
ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та.

Прэ зі дэнт даў зго ду на на зна чэн не:
Аку лі ча Ва сі ля Іва на ві ча — пер шым 

на мес ні кам стар шы ні Мінск ага абл вы кан-
ка ма;

Са ра се ка Мі ра сла ва Эд мун да ві ча — 
стар шы нёй Ашмян ска га рай вы кан ка ма;

Лаў ры но ві ча Вік та ра Ры чар та ві ча — 
кі раў ні ком ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на 
г. Ма гі лё ва;

Ла гу ноў ска га Ва дзі ма Але га ві ча — на-
чаль ні кам упраў лен ня Дзяр жаў на га ка мі-
тэ та су до вых экс пер тыз па Брэсц кай воб-
лас ці;

Шчаць ко Юрыя Ана толь е ві ча — на-
чаль ні кам упраў лен ня Дзяр жаў на га ка мі-
тэ та су до вых экс пер тыз па Ві цеб скай воб-
лас ці;

Бліз ня ца Вя ча сла ва Ула дзі мі ра ві ча 
— на чаль ні кам упраў лен ня Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та су до вых экс пер тыз па Го мель скай 
воб лас ці;

Уруб леў ска га Пят ра Ва сіль е ві ча — 
на чаль ні кам упраў лен ня Дзяр жаў на га ка-
мі тэ та су до вых экс пер тыз па Гро дзен скай 
воб лас ці;

Плат ніц ка га Мі ка лая Іва на ві ча — на-
чаль ні кам упраў лен ня Дзяр жаў на га ка мі-
тэ та су до вых экс пер тыз па Мін скай воб-
лас ці;

Ку лін чы ка Мі ка лая Іга ра ві ча — на-
чаль ні кам упраў лен ня Дзяр жаў на га ка мі-
тэ та су до вых экс пер тыз па Ма гі лёў скай 
воб лас ці;

Та лец ка га Мі ка лая Ста ні сла ва ві ча — 
на чаль ні кам упраў лен ня Дзяр жаў на га ка мі-
тэ та су до вых экс пер тыз па г. Мін ску;

Ба ліц ка га Але га Мі ка ла е ві ча — ды рэк-
та рам та по гра фа-геа дэз іч на га рэс пуб лі кан-
ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Бел геа-
дэз ія»;

Са ра ка во га Рус ла на Ана толь е ві ча — 
ге не раль ным ды рэк та рам ад кры та га ак-
цы я нер на га та ва рыст ва «Го мель скае ВА 
«Крыш таль» — кі ру ю чая кам па нія хол дын-
га «КРЫШ ТАЛЬ-ХОЛ ДЫНГ»;

Язер ска га Вя ча сла ва Ва сіль е ві ча — 
чле нам Брэсц ка га абл вы кан ка ма;

Не вя роў ска га Аляк санд ра Вік та ра ві ча 
— чле нам Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма;

Пур ка лі ка Іга ра Мі хай ла ві ча — на мес-
ні кам на чаль ні ка дэ парт амен та пра ва во га 
за бес пя чэн ня Па ста ян на га ка мі тэ та Са юз-
най дзяр жа вы.

Што да ты чыц ца ра бо ты Кі ры ла Ру да га, 
на зна ча на га на па са ду па моч ні ка Прэ зі-
дэн та, то ў яго ве дан ні бу дуць зна хо дзіц ца 
эка на міч ныя пы тан ні. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў, што Кі рыл Ру ды вы дат на ве дае 
сфе ру эка но мі кі, дзей насць і дзяр жаў на га, 
і пры ват на га сек та ра, а так са ма мае во пыт 
ра бо ты ў Кі тай скай На род най Рэс пуб лі цы. 
Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на тое, што 
Бе ла ру сі ці ка выя пра цэ сы, якія ад бы ва юц ца 
ў КНР, во пыт раз віц ця гэ тай дзяр жа вы.

На зна ча ю чы суд дзю і стар шы ню Мінск а -
га га рад ско га су да, Аляк сандр Лу ка шэн-
ка пад крэс ліў не да пу шчаль насць лю бо га 
ўплы ву на дзей насць су доў. «Ні ко лі стар-
шы ня не ска жа, што я зняў труб ку і па зва ніў 
яму па ней кай спра ве. Ка лі ў стар шы ні ёсць 
пы тан ні, ён за дасць іх Прэ зі дэн ту. А мая 
спра ва — за сце раг чы су ды ад уз дзе ян ня 
ўся ля кіх тэ ле фон ных зван коў. Гэ та на огул 
не да пу шчаль на!» — пад крэс ліў кі раў нік 
дзяр жа вы, да даў шы, што ў Бе ла ру сі з гэ-
тым праб лем не на зі ра ец ца.

Звяр та ю чы ся да кі раў ні коў мяс цо вых 
вы ка наў чых ор га наў, Прэ зі дэнт па ста віў 
за да чу па вы шэн ня куль ту ры зем ля роб ства 
ў рэ гі ё нах, асаб лі ва звяр нуў шы ўва гу на 
паў ноч ныя ра ё ны Мін скай воб лас ці.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 
Тым, як су праць ста яць вы ка ры-

стан ню тэх ніч ных срод каў на эк-
за ме нах, за кла по ча ны аб са лют на 
ўсе кра і ны. Пра шпар гал кі на на гах 
усе доб ра ве да юць, але, на прык-
лад, у ад ной кі тай скай пра він цыі 
дзяў ча там на эк за ме нах за ба ра ні лі 
на шэн не ад на го з прад ме таў ніж няй 
бя ліз ны, якое не ка то рыя пры га жу ні 
вы ка рыс тоў ва юць для за хоў ван ня 
там шпар га лак.

— Цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не 
па тра буе пра вя дзен ня ве лі зар ней шай 
ра бо ты: спа чат ку трэ ба рас пра ца ваць 
тэс ты, сфар мі ра ваць, свое ча со ва да-
ста віць іх ва ўсе пунк ты пра вя дзен ня, 
свое ча со ва са браць эк за ме на цый-
ныя ра бо ты, пра ве рыць, раз даць 
сер ты фі ка ты... І гэ тую сіс тэ му нель га 
дыс крэ ды та ваць: усе пра цэ ду ры пра вя дзен ня ЦТ па він-
ны без да кор на вы кон вац ца на мес цах. Ка руп цый ных 
пра яў, як я ўжо ка заў, у нас даў но не бы ло. Але як толь кі 
мы хоць кры ху асла бім на шу пра цу, то тут жа атры ма ем 
праб ле мы. Та му фар мат ра бо ты дзяр жаў най ка мі сіі па-
ві нен быць эфек тыў ным і скру пу лёз ным, — пад крэс ліў 
стар шы ня Дзяр жаў най ка мі сіі.

Як вя до ма, усе ча ка лі, што ўжо ў сёлета бу дзе за-
цвер джа на но вая рэ дак цыя Пра ві лаў пры ёму. Ця пе-
раш няя рэ дак цыя за цвяр джа ла ся яшчэ ў 2006 го дзе, 
і з та го ча су з'я віў ся цэ лы шэ раг фак та раў, якія трэ ба 
ўліч ваць пры фар мі ра ван ні сту дэнц ка га кан тын ген ту. 
Але вы ра ша на бы ло ад клас ці но вую рэ дак цыю яшчэ на 
год, каб пад рых та ваць да но ва га па рад ку ад бо ру прэ-
тэн дэн таў на сту дэнц кі бі лет гра мад скую дум ку.

Праў да, не ка то рыя з пра па ноў дзяр жаў най ка мі сіі 
ўсе ж знай шлі сваё ад люст ра ван не ў гэтым го дзе. У 
пры ват нас ці, ця пер за не цэн зур ныя сло вы або за роз-
ныя ін шыя над пі сы, якія не ма юць да чы нен ня да змес-
ту тэс та і якія абі ту ры ен ты па кі да юць у блан ках ЦТ, 
апош ніх бу дуць ка раць. Фак тыч на гэ та бу дзе азна чаць 
ад хі лен не ад да лей ша га ўдзе лу ў пры ём най кам па ніі — 
сер ты фі ка ты та кім абі ту ры ен там вы да вац ца не бу дуць.

Ле тась, між ін шым, 25 абі ту ры ен таў бы лі па збаў-
ле ны пра ва атры маць сер ты фі ка ты цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня па пры чы не та го, што ў тэс та вых ра бо-
тах ужы ва лі не нар ма тыў ную лек сі ку. Пры чым ся род 
«ра зум ні каў» быў і вы пуск нік лі цэя, які на браў на ЦТ 
па анг лій скай мо ве 75 ба лаў, бы лі і дзяў ча ты, да рэ-
чы, так са ма з вы со кі мі ба ла мі. Ра шэн не не вы да ваць 
сер ты фі ка ты абі ту ры ен там-ху лі га нам пад тры ма ла 
Дзяр жаў ная ка мі сія па кант ро лі за хо дам пад рых тоў-
кі і пра вя дзен ня ўступ ных вы пра ба ван няў. А ця пер 
гэ ты пункт увай шоў у Па ла жэн не аб ар га ні за цыі і 
пра вя дзен ні ЦТ. Да паў нен не бы ло за цвер джа на па-
ста но вай ура да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

УМА ЦОЎ ВАЦЬ 
ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ 

ВЕР ТЫ КА ЛІ ЎЛА ДЫ

«АСЛАБ ЛЯЦЬ КАНТ РОЛЬ... НЕЛЬГА»

«Лю бы факт вы кла дан ня пад час ЦТ 
у ін тэр нэ це змес ту эк за ме на цый на га тэс ту 
бу дзе ўспры ня ты і гра мад скас цю, і дзяр жаў най 
ка мі сі яй як над звы чай нае зда рэн не».

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь глы бо ка смут ку юць у су вя зi са смер цю 
на род на га дэ пу та та Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
два нац ца та га склi кан ня ЛЕЎ ЧЫ КА Ула дзi мi ра Кан стан цi на вi ча 
i вы каз ва юць спа чу ван не яго род ным i блiз кiм.

У су вя зі з чар го вым эта пам ра-
бот па бу даў ніц тве мет ра па лі-
тэ на і рэ кан струк цыі пра спек-
та Дзяр жын ска га ў ста лі цы з 
10 чэр ве ня (мяр ку ец ца да 1 
ліс та па да) бу дзе за кры ты рух 
транс пар ту на ўчаст ку ад ву-
лі цы Я. Ча чо та да ву лі цы Кас-
ма на ўтаў.

Змя няецца ра бо та га рад ско га па-
са жыр ска га транс пар ту. Па вод ле 
ін фар ма цыі «Мінск транса», рух аў-
то бу саў №№ 28, 30С на ўчаст ку ад 
пра спек та Га зе ты «Праў да» ар га ні зу-
ец ца па пра спек це Лю бі ма ва, ву лі цах 
Чур лё ні са, Ка ра лін скай, Я. Ча чо та, 
пра спек це Дзяр жын ска га, МКАД і да-
лей па марш ру тах у абод вух кі рун ках. 

Рух аў то бу саў №№ 97, 114С, 134С на 
ўчаст ку ад ву лі цы Кас ма на ўтаў бу дзе 
ар га ні за ва ны па пра спек це Дзяр жын-
ска га, ву лі цах Чур лё ні са, Ка ра лін скай, 
Я. Ча чо та, На па ле о на Ор ды, МКАД і 
так са ма да лей па марш ру тах у абод-
вух кі рун ках.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Май на ўвазе!Май на ўвазе!  �� ЗМЕ НЫ Ў РУ ХУ ТРАНС ПАР ТУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоквартирные жилые дома в районе 

пересечения ул. Васнецова, Плеханова в г. Минске». 
1-я очередь строительства,

опубликованную в газете «Звязда» № 97 за 30.05.2013 года
Застройщик – иностранное частное унитарное строительное 

предприятие «Атлант-М Строй» компании «Интеркар Холдинг 
ЛЛС», доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении из-
менений в проектную декларацию «Многоквартирные жилые дома 
в районе пересечения ул. Васнецова, Плеханова в г. Минске». 
1-я очередь строительства (опубликованную в газете «Звязда» № 97 
за 30.05.2013 года).

Раздел «Цена объекта долевого строительства» дополнить 
абзацем следующего содержания:

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предлагаются для заключения договоров до-
левого строительства 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, количество 
которых ограничивается суммарной площадью 3126,22 м.кв., стои-
мостью за 1 кв.м 11 706 294 рубля, что эквивалентно 1350 долларов 
США по курсу НБ РБ на дату расчета (1.04.2013 г.) Оплата произ-
водится по курсу НБ РБ.

Стоимость в белорусских рублях определена на 1.04.2013 г. с 
учетом прогнозного индекса роста цен в период нормативного сро-
ка строительства объекта и может быть изменена в установленном 
законодательством порядке.

Стоимость в иностранной валюте неизменна до окончания стро-
ительства.

Раздел «Порядок приема заявлений от граждан, желающих 
принять участие в долевом строительстве квартир» дополнить 
абзацем следующего содержания:

Прием заявлений от граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, осуществляется в приемной ИП «Атлант-М Строй» 
(г. Минск, пер. Козлова, 7Б, правое крыло, 2 этаж, тел. 297 94 70) 
с 19 июня 2013 г. УНП 800005787


