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Эка ла гіч ная экс пе ды цыя 

на АЭС
па ча ла ра бо ту па за ме ры «ну ля во га фо ну» на тэ ры то рыі, 

якая пры ля гае да пля цоў кі бу даў ніц тва бе ла рус кай АЭС. 

Па ля вы этап да сле да ван няў пра цяг нец ца да 20 жніў ня і 

да зво ліць вы свет ліць стан эка ла гіч най, ра ды я цый най і 

ядзер най бяс пе кі ў ра ё не ўзвя дзен ня стан цыі.

Мяр ку ец ца пра вес ці га ма-спект ра мет рыч ную здым ку, ада-

браць про бы па вет ра, ва ды, гле бы, дон ных ад кла дан няў і рас лін-

нас ці. Бу дзе вы зна ча на ак тыў насць ра дые нук лі даў у вы зна ча ных 

про бах і пад рых та ва на спра ва зда ча аб вы ні ках ра бо ты.

Па вы ні ку вы ву чэн ня бу дзе атры ма на не за леж ная экс перт ная 

ацэн ка зы ход ных умоў на ва коль на га ася род дзя ў ра ё не бу даў-

ніц тва стан цыі, якую прад ста вяць бе ла рус ка му гра мад ству і ў 

су меж ныя кра і ны.

Пра вер ка пра во дзіц ца па іні цы я ты ве АЭС з вы ка ры стан нем 

во пы ту пра вя дзен ня ана ла гіч ных ме ра пры ем стваў ра сій скай ар га-

ні за цыі «Кан цэрн Рас энер га атам» і Фон ду «Аса цы я цыя тэ ры то рый 

раз мя шчэн ня атам ных элект ра стан цый».

У скла дзе да след чы каў — прад стаў ні кі між на род най эка ла гіч-

най гра мад скай ар га ні за цыі «Зя лё ны крыж», агенц тва эка ла гіч най 

бяс пе кі «Аль фа-Х91», на ву ко ва-асвет ніц кая ар га ні за цыя «Энер гія 

і Эка ло гія» ды шэ раг ін шых уста ноў.

Іры на СІ ДА РОК.

Заўт ра ГУ УС Мін гар вы кан ка ма свят куе 75-год дзе 

з да ты ўтва рэн ня. Ура чыс тае ме ра пры ем ства ў 

го нар гэ тай да ты прай шло на пло шчы Дзяр жаў-

на га сця га.

Па він ша ваць іх пры быў мі ністр унут ра ных спраў 

Юрый КА РА ЕЎ.

— У ста ліч най мі лі цыі слу жаць год ныя, аду ка ва ныя 

і вель мі пад рых та ва ныя лю дзі, — за зна чыў кі раў нік 

ве дам ства. — Я не ве даю служ бы ця жэй шай, чым 

служ ба мі лі цы я не ра — асаб лі ва ўчаст ко ва га, апе-

ра тыў ні ка. Яны кож ны дзень су стра ка юц ца больш з 

дрэн ным, чым з доб рым. Та му ім важ на і пра фе сій-

на не вы га рэць, і быць заў сё ды доб ры мі да лю дзей, 

па мя таць, што яны аба ра ня юць доб ра пры стой ную 

боль шасць на сель ніц тва ад мен шас ці, якая на ўмыс на 

па ру шае за ко ны.

75 га доў та му, у толь кі вы зва ле ным ад нем цаў Мін-

ску, ва Упраў лен не мі лі цыі ста лі цы та га час най БССР 

увай шоў асоб ны ды ві зі ён мі лі цыі НКУС, га рад скія ад-

дзя лен ні пра ва ахоў ні каў і ды ві зі ён рэ гу ля ван ня ву ліч-

на га ру ху.

— У той мо мант бы ла па трэб на ар га ні за цыя сіл, 

якія маг лі зма гац ца са зла чын нас цю, — пад крэс ліў на-

чаль нік ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Іван КУБ РА КОЎ. — 

Фар мі ра ва ла ся мін ская мі лі цыя ў тыя га ды вы ключ на з 

ба я вых сал дат, сяр жан таў і афі цэ раў. Гэ та бы лі бы лыя 

фран та ві кі і пар ты за ны. Прак тыч на кож ную ноч на тэ-

ры то рыі Мін ска фік са ва ла ся не каль кі за бой стваў, гра-

бя жоў, раз бо яў... Су пра цоў ні кі мі лі цыі, якія толь кі зня лі 

ва ен ны мун дзір, зноў вый шлі на ба раць бу, гэ тым ра зам 

ужо су праць бан ды тыз му. І тра ды цыі, якія бы лі за кла-

дзе ны ў тыя ча сы, мы пра цяг ва ем і сён ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЮБІЛЕЙ СТА ЛІЧ НАЙ МІ ЛІ ЦЫІ

Фут бол

НАЙ ЛЕП ШЫЯ ГУЛЬ НІ 
ЯШЧЭ НА ПЕ РА ДЗЕ

Фут ба ліс ты БА ТЭ пра бі лі ся ў плэй-оф ква лі фі ка цыі 
Лі гі Еў ро пы, пе ра мог шы па су ме дзвюх су стрэч 

чэм пі ё на Бос ніі і Гер ца га ві ны «Са ра е ва»
На га да ем, у пер шым мат чы ты дзень та му ба ры саў ча не 

вый гра лі з лі кам 2:1 у гас цях, а на сва ёй арэ не згу ля лі 

ўні чыю 0:0.

— Най леп шыя гуль ні яшчэ на пе ра дзе, — ад зна чыў га лоў ны 

трэ нер БА ТЭ Аляк сей БА ГА. — У еў ра куб ках лю бы ры ка шэт, 

лю бая се кун да мо гуць пе ра вяр нуць гуль ню. У нас быў доб ры вы нік 

у Бос ніі. Ён даў нам псі ха ла гіч ную пе ра ва гу, але мы па він ны бы лі 

ра зу мець, су праць ка го гу ля ем: са пер нік ры зы ка ваў да кан ца.

У ба раць бе за вы хад у гру па вы этап Лі гі Еў ро пы БА ТЭ згу ляе з 

ка зах стан скай «Аста ной». Ад зна чым, што з 2008 го да ба ры саў ча-

не толь кі двой чы не вы хо дзі лі ў гру па вы этап еў ра куб каў і кож ны 

раз на іх шля ху ўста ва лі ка ман ды з Ка зах ста на.

— Кож ны но вы год, кож ная еў ра кам па нія — но вы вы клік, но-

вы іс пыт. Скла ла ся дрэн ная тра ды цыя, але стаў лю ся да гэ та га 

спа кой на. Бу дзем рых та вац ца да «Аста ны» так, як да ка ман ды з 

лю бой кра і ны, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер БА ТЭ.

У сваю чар гу, га лоў ны трэ нер фут боль на га клу ба «Аста на» 

Ра ман ГРЫ ГАР ЧУК ад зна чыў, што БА ТЭ — гэ та ўжо брэнд у 

фут бо ле, ка ман да шмат ча го да маг ла ся на еў ра пей скай арэ не. 

«У іх вель мі доб ра па да бра ны склад, вель мі да свед ча ны трэ нер. 

Так што нас ча ка юць вель мі сур' ёз ныя мат чы, і мы па він ны быць 

най леп шым чы нам га то выя да гэ та га су праць ста ян ня».

Са лі гор скі «Шах цёр» пас ля буй но га гас ця во га па ра жэн ня ад 

італь ян ска га «То ры на» 0:5 на по лі мінск ага ста ды ё на «Ды на ма» 

згу ляў уні чыю — 1:1 — і вы быў з ро зыг ры шу Лі гі Еў ро пы.

Мат чы за вы хад у гру па вы этап Лі гі Еў ро пы ад бу дуц ца 22 і 

29 жніў ня.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ге роі свя та — тыя, хто ад па-

чы вае ў «Зуб ра ня ці» на пя тай 

зме не юбі лей на га ле та. Ві цэ-

прэм' ер Ігар Пет ры шэн ка ад-

зна чыў, што ў гэ тым цэнт ры 

па нуе асаб лі вы «зуб ра няц кі 

дух», які на тхняе ўсіх на эфек-

тыў ную ра бо ту. Ат мас фе ра 

шчы рая і па зі тыў ная, яна пры-

ваб лі вае дзя цей як з Бе ла ру сі, 

так і з за меж жа.

Дзі ця чы аду ка цый на-азда раў лен-

чы цэнтр на ба зе пі я нер ска га ла ге ра 

быў ство ра ны па ра шэн ні Прэ зі дэн та 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі для та го, каб 

у ім раз ві ва лі ся вя ду чыя ме то ды кі

на ву чан ня і азда раў лен ня дзя цей. 

«І на ша га лоў ная за да ча — не спы-

няць яго ўдас ка на лен не. У «Зуб ра-

ня ці» па ста ян на ўдас ка наль ва юц ца 

інф ра струк ту ра і ўмо вы пра жы ван ня. 

Усё ство ра на для та го, каб дзе ці змаг-

лі ад па чыць, азда ра віц ца і з но вы мі 

сі ла мі да лей асвой ваць ву чэб ную 

пра гра му», — да дае ві цэ-прэм' ер.

У гэ ты дзень Ігар Пет ры шэн ка 

ад імя кі раў ні ка дзяр жа вы выканаў 

асаб лі вую мі сію — уру чыў ка лек ты-

ву цэнт ра Га на ро вы дзяр жаў ны сцяг 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь за асаб лі выя 

да сяг нен ні ў са цы яль на-куль тур ным 

раз віц ці, ар га ні за цыі на ву чан ня, вы-

ха ван ні і азда раў лен ні дзя цей. Два 

ра бот ні кі цэнт ра бы лі ўда сто е ны Га на-

ро вых гра мат Са ве та Мі ніст раў, яшчэ 

ча ты ры — на груд ных зна каў Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі. Іх яны атры ма лі ад 

мі ніст ра Іга ра Кар пен кі.

У ме ра пры ем ствах, пры све ча-

ных юбі лею азда раў лен ча га цэнт ра, 

пры ма лі ўдзел хлоп чы кі і дзяў чын кі, 

якія там ад па чы ва юць, а так са ма 

га на ро выя гос ці. Для ўсіх удзель ні-

каў свя та сён ня бу дзе прад стаў ле на 

скульп тур ная кам па зі цыя «Наш ва-

жа ты — та ва рыш і ся бар», акра мя 

гэ та га, гос ці змо гуць па пры сут ні-

чаць на прэ зен та цыі кні гі «Кра і на 

дзя цін ства, ра дас ці, мар», на ве даць 

эк скур сію па су час на му «Зуб ра ня-

ці», ад па чыць на ва жац кім ве ча ры 

«Юнац тва — праз га ды, праз ад лег-

лас ці» і мно гае ін шае.

Па ра ду юць усіх і між на род ны 

фес ты валь гуль ня вых пра грам, 

су мес ныя за ба вы з вы ха ван ца мі 

і су пра цоў ні ка мі «Зуб ра ня ці» роз-

ных па ка лен няў пад час юбі лей на-

га вог ні шча «У зуб ра няц кім ко ле», 

свя точ ная дыс ка тэ ка, а так са ма 

шоу-пра гра ма «Нам 50!», дзе вы-

сту пяць зор кі бе ла рус кай эст ра ды. 

За вер шыц ца свя та фе ер вер кам і 

ла зер ны мі прад стаў лен ня мі.

З юбі ле ем «Зуб ра ня» па він-

ша ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. «За паў ста год дзя гэ ты 

гас цін ны і ма ляў ні чы ма лень кі ку-

ток Бе ла ру сі на бе ра зе На ра чы 

пе ра тва рыў ся ў дзіў ны аст ра вок 

шчас лі ва га дзя цін ства і моц най 

друж бы. Сю ды з за да валь нен нем 

пры яз джа юць іні цы я тыў ныя і та-

ле на ві тыя хлоп чы кі і дзяў чын кі з 

на шай кра і ны і за меж жа. Акра мя 

та го, «Зуб ра ня» — сім вал дзі ця-

чай дып ла ма тыі. Тут па бы ва лі 

юныя гра ма дзя не больш чым з 

45 дзяр жаў, і кож ная між на род-

ная зме на — но вы крок на су страч 

агуль най бу ду чы ні, мі ру і бяс пе-

цы», — га во рыц ца ў він ша ван ні.

Па вод ле Бел ТА.

З на го ды

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ
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Па се вы «га рэ лі», 
ця пер «то нуць»

Пе ра ўвіль гат нен не гле бы ўсклад няе 

пра вя дзен не ўбо рач ных ра бот. Яно 

на зі ра ец ца на знач най част цы тэ ры-

то рыі кра і ны, ін фар муе Рэс пуб лі кан скі 

цэнтр па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Най больш не спры яль ная аг ра ме тэа ра-

ла гіч ная аб ста ноў ка для па ля вых ра бот 

склад ва ец ца ў паў ноч ным рэ гі ё не кра і ны, 

дзе пе ра ва жа юць цяж кія па ме ха ніч ным са-

ста ве гле бы. На пе ра ўвіль гот не ных участ ках 

убор ка ўра джаю, апра цоў ка гле бы пад па-

сеў азі мых і сяў ба кры жак вет ных куль тур, 

це раб лен не лё ну, на рых тоў ка кар моў аб ця-

жа ра ныя. Ра зам з тым даж джы, якія прай-

шлі, па поў ні лі ўтры ман не віль га ці ў гле бе ў 

паўд нё ва-за ход няй част цы кра і ны, дзе пад 

ка ра няп ло да мі і поз няй га род ні най ад зна-

чаў ся яе не да хоп.

У най блі жэй шы час ча ка нае па ляп шэн-

не ўмоў на двор'я да зво ліць ад на віць пра-

вя дзен не ўбо рач ных ра бот, па ве дам ля юць 

сі ноп ты кі. Аг ра ме тэа ра ла гіч ныя ўмо вы, 

у пер шую чар гу для за вяр шэн ня ўбор кі збож-

жа, на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 

па леп шац ца. Ад нак на цяж кіх гле бах у вы-

ні ку пе ра ўвіль гат нен ня ра бо та тэх ні кі па-

ра ней ша му бу дзе ўсклад не на. Па ме ры 

па вы шэн ня тэм пе ра тур на га рэ жы му аг ра-

ме тэа ра ла гіч ная аб ста ноў ка бу дзе спры яць 

фар мі ра ван ню ўра джаю зер ня ку ку ру зы, 

на за па шван ню цук ру ў цук ро вых бу ра ках.

Участ ко вы 
абяс шко дзіў лі су

Ка ля 11 га дзін у Слуц кі РА УС звяр ну-

ла ся га ра джан ка. Яна па ве да мі ла, што 

ў два ры до ма ма ці, што жы ве ў вёс цы 

Шы шчы цы, зна хо дзіц ца лі са, мер ка-

ва на — хво рая на ша лен ства.

Як па ве да мі лі ў УУС Мі набл вы кан ка ма, 

жан чы на зай шла ў хлеў, каб узяць сель ска-

гас па дар чы ін стру мент, і ўба чы ла жы вё лу. 

Лі са кі ну ла ся на яе, ма ці за яў ні цы вы бег ла 

на двор і сха ва ла ся ў ха це. Праз акно случ-

чан ка на зі ра ла, як лі са кі да ец ца з бо ку ў 

бок, шы піць, ску го ліць.

Ін фар ма цыя пра зда рэн не бы ла пе ра-

да дзе на ўчаст ко ва му. Той зна хо дзіў ся на 

ад мі ніст ра цый ным участ ку за 15 хві лін яз ды 

ад вёс кі. Су пра цоў нік мі лі цыі ад ра зу ж звя-

заў ся з мяс цо вы мі па ляў ні чы мі і па пра сіў іх 

па на зі раць за жы вё лай, каб яна не ўцяк ла, 

а за ад но не пад пус каць да два ра, дзе зна-

хо дзіц ца лі са, ні ко га ста рон ня га.

Не ўза ба ве мі лі цы я нер пры быў на мес ца, 

на па ды хо дзе да два ра за ўва жыў жы вё лу. 

Лі са так са ма за ўва жы ла ча ла ве ка і, ашчэ-

рыў шы ся і за ску го ліў шы, ста ла па во дзіць 

ся бе агрэ сіў на і кі дац ца ў бок су пра цоў ні ка 

мі лі цыі.

Пе ра ка наў шы ся, што па блі зу ня ма лю-

дзей, участ ко вы ін спек тар вы ка рыс таў та-

бель ную зброю — ад ным стрэ лам абяс шко-

дзіў жы вё лу.

Ця пер на мес цы ча ка юц ца прад стаў ні кі 

ве тэ ры нар най служ бы, якія па він ны за браць 

лі су для пра вя дзен ня ад па вед най экс пер ты-

зы. Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, жы вё-

ла не па спе ла ні ко му пры чы ніць шко ды.

У «ал ка га ра жы» вы яві лі 
ка ля 1200 літ раў спір ту

Коб рын ская мі лі цыя пад час агля ду 

га ра жоў вы яві ла ў бес пра цоў на га мяс-

цо ва га жы ха ра ка ля 1200 літ раў спір-

таз мя шчаль най вад ка сці.

— Жы хар ра ён на га цэнт ра зай маў ся 

не за кон най прад пры маль ніц кай дзей нас-

цю, звя за най з па стаў кай спір таз мя шчаль-

най вад ка сці з-за мя жы і рэа лі за цы яй яе 

жы ха рам ра ё на. Пад час апе ра тыў на-

вы шу ко вых ме ра пры ем стваў вы яў ле на 

114 плас ты ка вых ка ніст раў ёміс тас цю па 

10 літ раў кож ная, 10 ка ніст раў па 5 літ раў 

са спір таз мя шчаль най вад ка сцю агуль-

ным аб' ёмам 1195 літ раў, — па ве да мі ла 

стар шы опер упаў на ва жа ны па асаб лі ва 

важ ных спра вах 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 

Ве ра ні ка ПА СМЕЦЬ Е ВА.

Так са ма ў га ра жы бы лі вы яў ле ны прад ме-

ты, пры зна ча ныя для раз лі ву і раз вя дзен ня 

спір ту з мэ тай да лей ша га пе ра про да жу.

Акра мя та го, у за се ках муж чы на за хоў-

ваў 10 бу тэ лек га рэл кі Kurant па 0,5 літ ра 

кож ная без бе ла рус кіх ак цыз ных ма рак. 

Ал ка голь ны асар ты мент пра ва ахоў ні кі аца-

ні лі ў 21 ты ся чу руб лёў. Муж чы на рас тлу ма-

чыў, што ал ка голь ку піў у Ра сіі для аса біс-

та га вы ка ры стан ня.

Пра дук цыя кан фіс ка ва на, а ў да чы нен ні 

да пра ва па ру шаль ні ка скла дзе ны ад мі ніст-

ра цый ны пра та кол.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ЗУБ РА НЯ ЦІ — 50!»
Учо ра ў сла ву тым дзі ця чым ла ге ры па ча лі ся ўра чыс тыя ме ра пры ем ствы

Ігар ПЕТРЫШЭНКА адкрывае скульптурную кампазіцыю.


