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ПЯЦЬ ПРА ТА КО ЛАЎ 
НА АД НА ГО ПА РУ ШАЛЬ НІ КА

Ад ра зу пяць пра та ко лаў скла лі су пра цоў ні кі Дзяр жаў-
та інс пек цыі ў Грод не на кі роў цу аў та ма бі ля «Аў дзі».

Спа чат ку на рад ДАІ звяр нуў ува гу на тое, што кі роў ца 
пра іг на ра ваў знак «Уезд за ба ро не ны» і, зра зу ме ла, вы ра-
шыў спы ніць па ру шаль ні ка. Ад нак той не звяр нуў ува гі на 
пра бліс ко выя ма яч кі па труль на га аў та ма бі ля, пра мчаў ся на 
чыр во ны сіг нал свят ла фо ра, па ру шыў пра ві ла аб го ну. Пас ля 
ча го кі нуў ма шы ну і па спра ба ваў уця чы, ад нак у два ры до ма 
яго да гна лі. Коль касць ал ка го лю ў ар га ніз ме за тры ма на га 
больш чым утрая пе ра вы ша ла да пу шчаль ны ўзро вень. Пры-
чым ме на ві та за гэ та ён ра ней па зба віў ся пра ва кі ра ван ня 
транс парт ным срод кам.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

СВЯ ТАЯ МА НЕ ТА
На цы я наль ны банк Бе ла ру сi вы пус ціў у аба ра чэн не 
не каль кi но вых па мят ных ма нет.

Ся рэб ра ная «Святитель Николай Мир Ликийских Чу-
дот во рец» з се рыi «Житие свя тых пра вос лав ной церкви» 
мае на мi нал 500 руб лёў, про бу спла ву 925, дыя метр 100,25 
мi лi мет ра i ма су 500 грам. Ад ча ка не на на ма нет ным два ры 
ТАА «Б.Х. Ма ерс Кун стпрэ ге анш тальт» у Гер ма нii якас цю 
«пруф» i ты ра жом да 777 штук.

З'я вяц ца тры ма не ты з наз вай «БПС-Сбер банк. 90 га-
доў»: за ла тая — на мi на лам 50 руб лёў, ма сай 7,78 гра ма, 
про бай спла ву 999, дыя мет рам 21 мi лi метр, якас цю «пруф», 
ты ра жом 500 штук; ся рэб ра ная — на мi на лам 20 руб лёў, 
ма сай 28,28 гра ма, про бай спла ву 925, дыя мет рам 38,61 
мi лi мет ра, якас цю «пруф», ты ра жом 2000 штук; мед на-нi ке-
ле вая — на мi на лам 1 ру бель, ма сай 13,16 гра ма, дыя мет рам 
32 мi лi мет ры, якас цю «пруф-лайк», ты ра жом 5000 штук. Усе 
тры ма не ты ад ча ка не ны на Ма нет ным два ры Поль шчы.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

СМЕРЦЬ ПА НЕАСЦЯРОЖНАСЦІ
Лёз нен скі ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та Бе ла-
ру сі за вёў кры мі наль ную спра ву па фак це гі бе лі па-
ляў ніц тваз наў ца ў ляс ным ма сі ве ка ля вёс кі За бо ры 
Лёз нен ска га ра ё на. Пра гэ та ка рэс пан дэн ту Бел ТА 
па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік упраў лен ня СК па 
Ві цеб скай воб лас ці Іна Гар ба чо ва.

Тра ге дыя ад бы ла ся 12 лі пе ня пры клад на ў 23.15, пад-
час ка лек тыў на га па ля ван ня на дзі коў. Жы хар Ар шан ска га 
ра ё на 1981 го да на ра джэн ня па не асця рож нас ці з за рэ гіст-
ра ва най па ляў ні чай стрэль бы «ІЖ-58» смя рот на па ра ніў па-
ляў ніц тваз наў цу Ба бі на віц кай па ляў ні ча-ры ба лоў най гас па-
дар кі». Муж чы на 1957 го да на ра джэн ня за гі нуў на мес цы.

Іна Гар ба чо ва пад крэс лі ла, што па ля ван не пра во дзі ла ся 
ў вы зна ча ным мес цы і ў вы зна ча ны час на пад ста ве вы да-
дзе ных пу цё вак. І за гі ну лы, і па да зра ва ны ме лі да звол на 
за хоў ван не глад ка стволь най зброі.

БЕЛ ТА.

ШТО ДНЯ ДВА РА ЗЫ — У КI ЕЎ
З 27 лi пе ня гэ та га го да На цы я наль ная авiя кам па нiя 
«Бел авiя» па вя лiч вае час та ту па лё таў у Кi еў да 2 рэй-
саў што дня.

Да дат ко выя рэй сы бу дуць ажыц цяў ляц ца ў су бо ту i ня-
дзе лю ўве ча ры пе ра важ на на са ма лё тах CRJ-100/200. «Па-
ве лi чэн не час та ты вы ка нан ня рэй саў звя за на з па вы шэн нем 
по пы ту на авiя пе ра лё ты па мiж Мiнск ам i Кi е вам у лю дзей, 
якiя ад да юць пе ра ва гу эка но мiць час у да ро зе, у тым лi ку 
ў прад стаў нi коў бiз нес-па то ку Бе ла ру сi i Укра i ны. Акра мя 
та го, ча ка ец ца рост коль кас цi па са жы раў, якiя па да рож нi-
ча юць з Кi е ва праз Мiнск па сет цы марш ру таў «Бел авiя». 
Так са ма па леп шац ца сты коў кi бе ла рус кiх рэй саў у кi еў скiм 
аэ ра пор це «Ба рыс паль» з укра iн скi мi авiя пе ра воз чы ка мi, 
што да зво лiць хут чэй да брац ца да лю бо га аэ ра пор та Укра-
i ны», — ка мен ту юць на вi ну ў авiя кам па нii.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

КАНТ РА БАНД НЫЯ МА БІЛЬ НІ КІ 
НА 1,8 МІЛЬ ЯР ДА

У Лёз нен скім ра ё не су пра цоў ні кі Ві цеб скай мыт ні ва 
ўза е ма дзе ян ні з ра бот ні ка мі ад дзе ла ДАІ мяс цо ва га 
ра ён на га ад дзе ла ўнут ра ных спраў за тры ма лі «Та ё-
ту» з вя лі кай коль кас цю ма біль ных тэ ле фо наў без 
су пра ва джаль ных да ку мен таў.

— «Та ё та Хай лен дар» пад кі раў ніц твам гра ма дзя ні на 
на шай кра і ны на кі роў ва ла ся ў на прам ку Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі і бы ла спы не на за га рад скім па сёл кам Лёз на. Пад час 
агля ду ба гаж на га ад дзя лен ня быў зной дзе ны та вар — ма-
біль ныя тэ ле фо ны, больш за 270 штук без якіх-не будзь 
су пра ва джаль ных да ку мен таў і без бе ла рус кіх кант роль ных 
зна каў, — па ве да мі лі ў ад дзе ле ідэа ла гіч най пра цы Ві цеб-
скай мыт ні. — Ма біль ні кі па пя рэд нім кош там больш як 1,8 
міль яр да руб лёў за тры ма ны. Пра во дзіц ца пра вер ка.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПА БІ ЛІ ЛІХ ТА РЫ, 
УЗЯ ЛІ СЯ ЗА КА ТА МА РАН...

...Ад на му з дзе цю коў нех та рас ка заў пра «за ба ву»: 
рас хіст ваць асвят ляль ную мач ту, каб з яе зва ліў ся 
ліх тар. І вось, «за клаў шы за каў нер», не каль кі пры-
яце ляў пра яе пры га да лі.

Для сва іх «экс пе ры мен таў» ма ла дыя лю дзі вы бра лі ліх тар 
па ста ліч най ву лі цы Ста ле та ва. Праз ней кі час да бі лі ся свай-
го: пла фон упаў на зям лю і раз біў ся. Гэ та га па да ло ся ма ла, і 
«ах вя ра мі» кам па ніі ста лі яшчэ не каль кі ліх та роў. А по тым пры-
яце лі спус ці лі ся да во да ка на ла і... са гна лі ка та ма ран. Праў да, 
па пла ваць доў га ім не да вя ло ся, бо па во дзі ны ма ла дых лю дзей 
пры цяг ну лі ўва гу мі лі цэй ска га на ра да. Па ін фар ма цыі Пар ты-
зан ска га РУ УС ста лі цы, за тры ма ным па 19-20 га доў. Шко да 
ад біц ця ліх та роў скла ла ка ля 300 ты сяч руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МЫТ НІ КІ «ВЫ ЛА ВІ ЛІ» СНАС ЦІ
У пунк це афарм лен ня «Ка ма рын» мыт ні кі па пра сі-
лі гра ма дзян ку Бе ла ру сі, якая еха ла ў аў то бу се па 
марш ру це «Адэ са-Мінск», за дэк ла ра ваць свой груз. 

Жан чы на бы ла су праць і за фік са ва ла ад мо ву ад па вед-
ным за пі сам на блан ку па са жыр скай мыт най дэк ла ра цыі. 
Яна па ве да мі ла, што пра во зіць толь кі аса біс тыя рэ чы. 
Пад час агля ду ба га жу ў гра ма дзян кі бы лі зной дзе ны ры ба-
лоў ныя снас ці і пры ла ды 19 най мен няў, уся го 1622 шту кі. 
Ары ен ці ро вач ны кошт скла дае звыш Br33 млн руб лёў. Як 
па ве да мі лі ў прэс-гру пе Го мель скай мыт ні, бы ло вы свет ле-
на, што та вар пры зна ча ны для про да жу на тэ ры то рыі Мыт-
на га са ю за, а зна чыць, пад ля гаў мыт на му дэк ла ра ван ню і 
афарм лен ню. Пры ла ды для ры ба ло ваў кан фіс ка ва ны. 

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

01.08.2013 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Гомельжилпроект».

Повестка дня:
1. О выплате дивидендов по итогам 2 квартала 2013 г.
Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: г. Гомель, ул. Киро-

ва, 17.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Время регистрации в день проведения собрания с 13.30 до 

14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, 

начиная с 25.07.2013 г. (с 10.00 до 16.00), по месту нахождения обще-
ства.
УНН 400022625  Наблюдательный совет.

Зме ны 
для сель скай гас па дар кі

Не каль кі га доў та му Рас гід ра ме там быў 
пад рых та ва ны да ку мент, што ацэнь вае маг-
чы мыя на ступ ствы гла баль на га па цяп лен ня 
для на шай Са юз най дзяр жа вы на блі жэй-
шыя 20 га доў. На дум ку на ву коў цаў, маг чы ма 
па цяп лен не, па ве лі чэн не коль кас ці дзён з 
эк стрэ маль на вы со кі мі су тач ны мі тэм пе ра-
ту ра мі. Узім ку паў сюд на ча ка ец ца рост коль-
кас ці апад каў, ле там апад кі бу дуць па вя ліч-
вац ца толь кі ў ся рэд няй па ла се і на поў на чы 
Ра сіі. У Бе ла ру сі мож на ча каць не іс тот на га 
па ве лі чэн ня апад каў толь кі ў асоб ныя лет нія 
ме ся цы. Для сель скай і ляс ной гас па дар кі, 
га во рыц ца ў да ку мен це, «ча ка ныя клі ма тыч-
ныя зме ны для тэ ры то рыі Бе ла ру сі і не чар на-
зём ной зо ны еў ра пей скай част кі Ра сіі ў цэ-
лым з'яў ля юц ца ста ноў чы мі. Праг на за ва ны 
рост цеп ла за бес пя чэн ня і пра цяг лас ці ве ге-
та цый на га пе ры я ду пры да стат ко вым увіль-
гат нен ні па спры яе па шы рэн ню і па ляп шэн-
ню струк ту ры рас лі на вод ства, пра соў ван ні 
на поў нач тра ды цый ных аг ра клі ма тыч ных 
зон». У пры ват нас ці, на поўд ні Па лес ся ўжо 
ўтва ры ла ся больш цёп лая аг ра клі ма тыч ная 
воб ласць. Як рэ ка мен дуе Рас гід ра мет, «з 
мэ тай вы ка ры стан ня да дат ко вых рэ сур саў 
цяп ла мэ та згод на па ве лі чэн не ўдзель най ва гі 
больш цеп ла люб ных і за су ха ўстой лі вых куль-
тур (ку ку ру за, про са, сор га, сла неч нік і інш); 
ука ра нен не больш поз нес пе лых га тун каў, 
якія лепш вы ка рыс та юць цеп ла выя рэ сур сы; 
па шы рэн не па жніў ных па се ваў, па шы рэн-
не аб' ёмаў іры га цый ных ра бот і ўка ра нен не 
сіс тэм кро пель на га ара шэн ня». Пры зна ю ся, 
та кі доў га тэр мі но вы «пра гноз на двор'я» вы-
клі кае ўсмеш ку, ка лі тут ча сам і на тры дні 
сі ноп ты кі трап ля юць «паль цам у не ба»...

За ста нем ся без лё ну 
і буль бы?

Тым ча сам, га во рыц ца ў да ку мен це, зме-
ны клі ма ту па гра жа юць сель скай гас па дар-
цы і ўра джай нас ці не ка то рых тра ды цый ных 
куль тур у паў днё вых рэ гі ё нах. З-за па цяп-
лен ня і не да хо пу ва ды ў чар на зем'і Ра сія 
мо жа ўжо ў блі жэй шыя пяць-дзе сяць га доў 
што год губ ляць да 20% ура джаю зба жы ны. 
Ка лі па цяп лен не па гра жае ў Ра сіі збож жа вай 
гас па дар цы, то ў Бе ла ру сі і не ка то рых рэ гі-
ё нах еў ра пей скай част кі ўсход ня га су се да 
па гор шац ца ўмо вы рос ту ся рэд ніх і поз ніх 
га тун каў буль бы, лё ну і ага род ні ны. Праг на-
зу ец ца так са ма, што ў блі жэй шыя два дзе ся-
ці год дзі пра цяг ласць ацяп ляль на га пе ры я ду 
ў боль шай част цы аб лас цей, раз ме шча ных 
у паў днё вых і цэнт раль ных ра ё нах Ра сіі і ў 
Бе ла ру сі, па мен шыц ца на 4-8 дзён.

Азо на выя дзір кі
Гэ тая ін фар ма цыя ў нас лю дзям да свед-

ча ным вя до мая. Менш ве да ем пра тое, што 
зда быт кам га лос нас ці ўжо ста лі фак ты, якія 
іс тот на аспрэч ва юць тэ о рыю па цяп лен ня. 
Яшчэ ў 2009 го дзе дзя ку ю чы ха ке рам у ін-
тэр нэ це з'я ві лі ся да ку мен ты служ бо вай пе-
ра піс кі вя ду чых спе цы я ліс таў клі ма тыч на га 
да след ча га цэнт ра ўні вер сі тэ та Ус ход няй 
Анг ліі, якія ўва хо дзяць у Між ура да вую гру пу 
па змя нен ні клі ма ту пры ААН. Як вы свет лі ла-
ся, ву чо ныя сур' ёз на рас пра цоў ва лі ме то ды кі 
аб ме жа ван ня до сту пу да на ву ко вых да ных 

сва іх апа не нтаў, якія аспрэч ва юць тэ о рыю 
па цяп лен ня. У ліс тах на ват дас ка на ла апіс-
ва лі ся ме та ды пад та соў кі фак таў для ўма ца-
ван ня па зі цыі «цеп ла ві коў».

А як усё па чы на ла ся? У 90-я ўсіх нас ужо 
па ло ха лі азо на вымі дзір ка мі, і ві на ва тым быў 
пры зна ны газ фрэ он. І хоць яго нік чэм на ма-
ла ў ат мас фе ры, аме ры кан скія вы твор цы 
ха ла дзіль ні каў, што не вы ка рыс тоў ва лі фрэ-
он, сха пі лі ся за ідэю. У вы ні ку еў ра пей скія 

вы твор цы фрэ о ну прай гра лі, бо па куп ні кі 
ста лі шу каць без фрэ о на выя ха ла дзіль ні кі і 
дэ за да ран ты. А хто вый граў, спы та е це вы? 
Вый гра ла, перш за ўсё, аме ры кан ская кам-
па нія «Дзю пон», а азо на выя дзір кі, ака за-
ла ся, увесь час то рас туць, то за цяг ва юц ца 
не за леж на ад на яў нас ці ў ха ла дзіль ні ках та го 
ці ін ша га га зу...

Гла баль нае па цяп лен не 
і Мар га рэт Тэт чэр

Ця пер шы ро ка вя до мы і факт, як яшчэ 
ў 70-я га ды швед скі ву чо ны Берг Боў лінг 
пер шым вы ка заў зда гад ку, што вуг ля кіс лы 
газ, які вы пра цоў ва ец ца ча ла вец твам, мо-
жа са грэць пла не ту. Та ды боль шас ці на ву-
коў цаў гэ та зда ло ся дзі кі мі фан та зі я мі, але 
іх мер ка ван не змя ні лі дзве рэ чы. Пер шая 
— тэм пе ра ту ра як раз ста ла рас ці (да рэ чы, 
рост тэм пе ра ту ры быў ча со ва ад зна ча ны і ў 
1940 го дзе, та ды як на ступ ны год быў ана-
маль на ха лод ным). Дру гім фак та рам ста ла 
тое, што шах цё ры Бры та ніі па ча лі страй ка-
ваць, і для ўра да Мар га рэт Тэт чэр энер ге ты-
ка ста ла па лі тыч най праб ле май. Па сло вах 
лор да Лоў са на Блэб ска га, які зай маў та ды 
па са ду мі ніст ра энер ге ты кі, Тэт чэр «бы ла 
за кла по ча на ма руд ным пра соў ван нем атам-
най энер гіі, яе тур ба ва ла энер ге тыч ная не-
за леж насць. Яна не ве ры ла ні ў ву галь, ні 
ў наф ту і лі чы ла, што трэ ба ру хаць мір ны 
атам. Тут Тэт чэр звяр ну ла ўва гу на праб-
ле му гла баль на га па цяп лен ня і вы ра шы ла, 
што гэ та мо жа стаць важ кім ар гу мен там на 
ка рысць атам най энер гіі». Мар га рэт Тэт чэр 
звяр ну ла ся да на ву коў цаў, і ў вы ні ку гро шы 
ра кой па лі лі ся ме на ві та ў на прам ку аб грун-
та ван ня до ка заў за леж нас ці тэм пе ра ту ры 
ад CO2, гэ та зна чыць, ад дзей нас ці ча ла ве ка 
(су свет ным акі я нам вы кід ва ец ца ў ат мас фе-
ру 80 гі га тон вуг ля кіс ла га га зу за год, з-за 
ча ла ве ча га фак та ру — 7).

Кам па нія ста ла па лі тыч най, вы клі ка ла 
ці ка васць прэ сы і, зра зу ме ла, пры стой нае 
фі нан са ван не. Да рэ чы, ве лі зар ная част ка 
гро шай пай шла на ства рэн не кам п'ю тар ных 
ма дэ ляў для пра гно зу зме ны клі ма ту — ме-
на ві та яны з'яў ля юц ца важ кім ар гу мен там 
на ка рысць па цяп лен ня. Ад нак док тар Рой 
Спен сер, ву чо ны-клі ма то лаг цэнт ра кас міч-
ных па лё таў НА СА, сцвяр джае, што «ма дэ лі 
не мо гуць фар мі ра ваць да ныя, не пра ду гле-
джа ныя іх ства раль ні ка мі, а та кіх ва ры ян таў 
сот ні і ты ся чы. Боль шасць ма дэ ляў па бу да ва-
на ва кол па сту ла ту, што асноў най пры чы най 
зме ны на двор'я з'яў ля ец ца CO2, а не сон ца 
і не аб ло кі». Пра фе сар уні вер сі тэ та Ата вы 
Ен Кларк, які пра ца ваў з гэ ты мі ма дэ ля мі, 
гэ так са ма ўпэў не ны, што, змя ня ю чы ўвод-

ныя, мож на атры маць якія за ўгод на вы ні кі: 
ад па цяп лен ня да но ва га ле да ві ка.

Даў ні апа нент ідэі гла баль на га па цяп лен-
ня член-ка рэс пан дэнт РАН Анд рэй Ка пі ца 
ўспа мі наў, што яго ка ле га і бы лы кі раў нік 
на цы я наль най ака дэ міі на вук ЗША пра фе сар 
Зейц пас ля пра цы ў ка мі тэ це па змя нен ні 
клі ма ту аб ві на ва ціў гэ ты ка мі тэт у цэн зу ры і 
за моўч ван ні ня зруч ных вы сноў: «гэ тая спра-
ва зда ча зу сім не з'яў ля ец ца той вер сі яй, якую 
ўхва лі лі на ву коў цы, што на пі са лі ары гі нал. 
Са ма ме ней 15 клю ча вых мо ман таў бы ло 
вы крэс ле на са спра ва зда чы. У тым лі ку вы-
каз ван не аб тым, што ня ма ні я кіх до ка заў, 
што па вы шэн не ўзроў ню пар ні ко вых га заў 
мо жа пры вес ці да зме ны клі ма ту. Ня ма так-
са ма ані я кіх па цвер джа ных на ву ко вых да ных 
і аб тым, што зме ны клі ма ту, якія фік су юц ца, 
звя за ны з дзей нас цю ча ла ве ка».

«Зя лё ныя» не та кія ўжо 
бе лыя і пу шыс тыя?

Усё больш на ву коў цаў, па лі ты каў і жур на-
ліс таў ка жуць ця пер, што рух у аба ро ну на-
ва коль на га ася род дзя — гэ та рух па лі тыч ны, 
які мае вя лі кі ўплыў на су свет ным уз роў ні. 
Ура ды за ход ніх кра ін, за вы клю чэн нем га-
лоў ных за брудж валь ні каў ат мас фе ры — Кі-
тая і ЗША — ме на ві та пад ціс кам «зя лё ных» 
за клю чы лі Кі ёц кі пра та кол з мэ тай аб ме жа-
ван ня вы твор час ці ў кра і нах раз ві тых і тых, 
якія раз ві ва юц ца. Але якая ца на пра та ко ла? 
Амаль тра ці на на сель ніц тва пла не ты не ве-
дае элект рыч нас ці, у Аф ры цы ёсць ву галь, 
наф та, але аба рон цы пры ро ды вы сту па юць 
су праць вы ка ры стан ня гэ тых тан ных кры ніц 
энер гіі і агі ту юць за энер гію вет ру і сон ца. 
У вы ні ку эка ла гіч ны рух пе ра тва рыў ся ў най-
буй ней шую пе ра шко ду пра грэ су.

За гад чык ла ба ра то рыі ра сій ска га ін сты ту-
та акі я на ло гіі пра фе сар Сяр гей Гу леў сцвяр-
джае, што Кі ёц кі пра та кол — «у пер шую чар-
гу эка на міч ны да ку мент, а не клі ма тыч ны», 
за яго з'яў лен нем ста я ла «су куп насць па лі-
тыч ных і эка на міч ных ін та рэ саў». Па гад нен не 
аб вы кі дах CO2 бы ло за клю ча на па лі ты ка мі. 
Ка лі гэ та ад бы ва ла ся, ні хто не пры слу хаў ся 
да ву чо ных, якія ка за лі, што вы ка нан не гэ-
та га пра та ко ла ні як не паў плы вае на клі мат. 
А ўлас на ка жу чы, пра які клі мат мо жа іс ці 
га вор ка, ка лі, па не ка то рых пад лі ках, аба рот 
срод каў у сфе ры ба раць бы з гла баль ным 
па цяп лен нем не ўза ба ве да сяг не 1 трлн до-
ла раў, што ў не каль кі ра зоў больш за аба рот 
у сфе ры энер ге ты кі ЗША...

Ці не ад гэ туль па пу ляр ная ся род мно гіх 
дум ка: а мо жа, мы ста лі ах вя ра мі чар го ва га 
ан ты на ву ко ва га ашу кан ства, за сна ва на га на 
вя до мых пра гно зах кан ца све ту, зроб ле ных 
ты мі, хто зма га ец ца за ўва гу да ся бе і фі нан-
са ван не і не хо ча, каб кра і ны, якія раз ві ва юц ца, 
ка лі-не будзь да сяг ну лі ін дуст ры яль на га пос пе-
ху? Ці та кая ад на знач ная і пра віль ная тэ о рыя 
гла баль на га па цяп лен ня, ка лі яе да сле да ван ні 
ўсё больш па глыб ля юць два су праць лег лыя 
пунк ты гле джан ня? Су па кой вае толь кі тое, што 
та кія рэ чы, як зме ны клі ма ту і асаб лі ва іх на-
ступ ствы, цяг нуц ца сот ня мі га доў... А за гэ ты 
час якіх толь кі но вых тэ о рый не пад кі нуць нам 
яшчэ на ву коў цы, па лі ты кі аль бо вы твор цы якіх-
не будзь эка ла гіч на бяс печ ных рэ чаў...

P.S. Лі та раль на коль кі тыд няў та му адзін 
тэ ле ка нал да во дзіў вус на мі ўга на ра ва на га 
зван ня мі на ву коў ца, што праз 50 га доў Маск-
ва апы нец ца ў зо не тунд ры...

Пят ро РА МАН ЧУК.

ГЛА БАЛЬ НАЕ ПА ЦЯП ЛЕН НЕ?..

Пры зна ю ся, та кі доў га тэр мі но вы 
«пра гноз на двор'я» вы клі кае ўсмеш ку, 
ка лі тут ча сам і на тры дні сі ноп ты кі 
трап ля юць «паль цам у не ба»...

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

У пер шых мат чах 2-га ква лі фі ка цый на га раў-
нда Лі гі Еў ро пы бе ла рус кія клу бы пе ра мог 
не атры ма лі.

На апош ніх хві лі нах мінск ага мат ча па між ста ліч-
ным «Ды на ма» і хар вац кай «Ла ка ма ты вай» на тва ры 
Ро бер та Ма ас кан та, га ланд ска га трэ не ра «бла кіт на-
бе лых», нель га пра чы таць яск ра вых эмо цый. Склаў-
шы ру кі на гру дзях, ён спа кой на па зі рае на по ле, дзе 
сла вац кі рэ фе ры Ры чард Трутц вось-вось аб' явіць 
пра за вяр шэн не не пры ем на га для гас па да роў па-
ядын ку. На ўрад ці ў дум ках ура джэн ца ні дэр ланд-
ска га Схі да ма пры сут ні ча ла за да валь нен не ад та го, 
што пра дэ ман стра ва лі яго па да печ ныя. Ды на маў цы 
са сту пі лі (1:2) хар ва там у мат чы, у якім ба лель шчы кі 
ча ка лі ад ка ман ды зу сім ін шай гуль ні.

З пры хо дам у стан ста ліч най ка ман ды Ма ас кан-
та ў гуль ні дру жы ны і са праў ды шмат змя ні ла ся. У 
чэм пі я на це «Ды на ма» пе рай гра ла «Го мель», пе-
ра бег ла на трэ ці ра док тур нір най таб лі цы, у еў-
ра куб ках лёг ка пе ра адо ле ла пер шы бар' ер у вы-
гля дзе лі тоў скай «Кру оі», пад пі са ла кант рак ты з 
ква лі фі ка ва ны мі бал кан скі мі ле гі я не ра мі. Праў да, 
ня ма ўжо ў ка лек ты ве Дзміт рыя Сы чо ва, але пра 

за кан чэн не яго арэн ды ў мін скім клу бе бы ло вя до-
ма яшчэ за доў га да стар ту ў Еў ра куб ках. І вось у 
та кіх аб ста ві нах у сэр цах ба лель шчы каў са праў ды 
па чаў уз ні каць ап ты мізм на конт еў ра пей скай пу-
ця ві ны «Ды на ма». У кан тэкс це па доб ных раз ва-
жан няў за граб скія «чы гу нач ні кі» не вы гля да лі тым 
Га лі я фам, які мо жа па ста віць бе ла ру саў на ка ле ні. 
«Ла ка ма ты ва» — дэ бю тант Лі гі Еў ро пы, да лё ка 
не са мы вя до мы хар вац кі клуб, і на фо не ма гут-
на га за граб ска га «Ды на ма» і «Хай ду ка» са Сплі та 
вы гля дае ка ман дай, у якой яшчэ ўсё на пе ра дзе. 
Пра гэ та свед чыць і тое, што «Ла ка ма ты ва» па-
раў наль на ня даў на яшчэ з'яў ля ла ся фарм-клу бам 
там тэй шых ды на маў цаў. А тут яшчэ і Та міс лаў Іў ка-
віч, трэ нер гас цей, ака заў ся хіт рым лі сам, на зы ваў 
пе рад мат чам бе ла ру саў яў ны мі фа ва ры та мі, ад нак 
ужо пас ля су стрэ чы пры знаў ся, што яго дру жы на 
маг ла пе ра ма гаць і больш пе ра ка наў ча. Хар вац кі 
апа нент згу ляў якас на і ў аба ро не, і ў контр вы па дах. 
Зра зу ме ла, дзей ні чаць су праць мін чан пер шым 
ну ма рам, ка лі ў тых чэм пі я нат у са мым раз га ры, 
не мэ та згод на, а вось па час та ваць ды на маў цаў хут-
кай контр ата кай — ча му б і не? Хлоп цы Ма ас кан та 

на два трап ныя стрэ лы ад ці нэй джа раў Шы ту ма і 
Мі шы ча ад ка за лі, як той ка заў, пра цоў ным го лам 
«на ша га» сер ба Ве ся лі на ві ча. Маг лі атры маць і 
трэ ці гол у свае ва ро ты, але Гу тар у го жым скач ку 
ад біў адзі нац цаці мет ро вы ўдар.

— Вель мі рас ча ра ва ны вы ні кам, — пры знаў ся 
пас ля гуль ні Ро берт Ма ас кант. — На мой по гляд, 
мы вы гля да лі лепш на пра ця гу ўся го мат ча, але 
пра пус ці лі два га лы з-за сва іх па мы лак.

Для та го, каб прай сці да лей, бе ла ру сам у паў тор-
най су стрэ чы не аб ход на пе ра ма гаць з роз ні цай у два 
мя чы. За да ча, без умоў на, цяж кая. Але ні чо га не да-
сяж на га ў фут бо ле ня ма. Бу дзем ве рыць у леп шае.

Не па ра да ваў сва іх ба лель шчы каў і са лі гор скі 
«Шах цёр». На род ным ста ды ё не «гар ня кі» так і 
не пе рай гра лі мал даў скі «Міл са мі» — 1:1. Гэ ты 
лёс на пат каў на эк за тыч най Маль це і «Мінск», 
ула даль ні ка Куб ка Бе ла ру сі-2013, дзе па доб най 
ні чы ёй за вяр шыў ся матч са сціп лай мяс цо вай «Ва-
ле тай». Лёс бе ла ру саў у Лі зе Еў ро пы вы зна чыц ца 
на на ступ ным тыд ні. Ча каць за ста ло ся ня доў га.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

Ка лек тыў РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні ге не раль на му ды рэк та ру тэ ле ка на ла СТБ, чле ну Са ве-
та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ка зі ят ку 
Юрыю Ва сіль е ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — 
смер цю БАЦЬ КІ.

Фут болФут бол  ��

ПРОЙ ГРЫШ І ДЗВЕ НІ ЧЫЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
А зу сім ня даў на, 18 снеж ня мі ну ла-

га го да, як ўжо рас каз ва ла «Звяз да», 
пра вя ра лі ся не на ву чэн нях, а ў рэ аль-
ным жыц ці пра фе сій нае май стэр ства і 
муж насць су час ных гро дзен скіх вы ра та-
валь ні каў. Уна чы зда ры ла ся ава рыя на 
цеп ла тра се, і дзя сят кі тон га ра чай ва ды 
ры ну лі ся ў пры ват ныя да мы па ву лі цы 
Та тар скай. Ра ту ю чы лю дзей, стар шы 
па жар ны Гро дзен ска га га рад ско га ад-
дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях Па вел 
Януш ке віч атры маў моц ныя апё кі, ад нак 
та ва ры шы па служ бе, а по тым ме ды кі 
яму да па маг лі. Ня даў на 22-га до вы Па вел 
стаў са мым ма ла дым з жы ха роў рэ гі ё на, 
звест кі пра якіх за не се ны ў Кні гу Сла вы 
Гро дзен скай воб лас ці.

Што па доб на га ў та кіх, зда ва ла ся 
б, не ад ноль ка вых сі ту а цы ях, у роз ных 
гіс та рыч ных умо вах? На конт асна шча-
нас ці вы ра та валь ні каў — вя до ма, ні чо-
га агуль на га. У 1885 го дзе вы шэй зга-
да ныя бе ла стоц кія па жар ныя на ча ле з 
бранд мей ста рам, якія пры бы лі ў Грод на 
над звы чай ным цяг ні ком, ме лі з са бой 
ча ты рох ко ней, дзве пом пы і дзве боч кі 
для ва ды. А за раз, як па ка за лі жур на ліс-
там на прэс-кан фе рэн цыі ў па жар ным 
ава рый на-вы ра та валь ным атра дзе Гро-
дзен ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 
у рас па ра джэн ні ёсць са мая су час ная 
тэх ні ка для рэ ага ван ня на са мыя роз-
ныя зда рэн ні. 

Ад нак што яд нае аг ня бор цаў роз ных 
эпох, дык гэ та, пэў на, май стэр ства, муж-
насць і ўза е ма вы руч ка.

— Для кож на га з вы ра та валь ні каў на-
ды хо дзяць га дзі ны, хві лі ны, се кун ды, ка лі 
трэ ба пра явіць гэ тыя якас ці і, маж лі ва, 
на ват пе ра адо лець ся бе, — ка жа на чаль-
нік Гро дзен ска га аб лас но га ўпраў лен-
ня МНС Пётр КОР ЖЫК.

Та му для на віч коў, каб не па мы лі лі ся 
з вы ба рам пра фе сіі, пры пра ца ўлад ка-
ван ні ёсць год вы пра ба валь на га тэр мі-
ну. Боль шасць за ста ец ца, а тым, хто не 
вы трым лі вае (ка ля дзе ся ці пра цэн таў) 
зы чаць пос пе ху ў ін шай ра бо це.

Усё нар маль на, го рад!
Пас ля жу дас на га па жа ру 1885 го да ў 

Грод не бы лі ство ра ны два ка мі тэ ты па 
збо ры ах вя ра ван няў для па га рэль цаў. 
Па вод ле гіс та рыч ных звес так, даб ра чын-
ны фонд склаў 190 ты сяч руб лёў (ка ро ва 
та ды каш та ва ла тры руб лі): гэ тых срод-
каў ха пі ла на тое, каб за дзе сяць га доў 
прак тыч на цал кам ад бу да ваць го рад.

Акра мя та го, тра гіч ныя па дзеі пры му-
сі лі па леп шыць на зі ран не за ўзга ран ня мі, 
для ча го па бу да ва лі па жар ную ка лан чу. 
Ця пер у гэ тым гіс та рыч ным бу дын ку на 
ву лі цы Зам ка вай раз мя шча юц ца ава рый-
на-вы ра та валь ная часць № 1 га рад ско-
га ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях 
і му зей гіс то рыі па жар най служ бы, дзе 
пра тра гіч ныя па дзеі 1885 го да на гад вае 

дыя ра ма са свят ло гу ка вой ві зу а лі за цы-
яй. Ары гі наль ныя прад ме ты, да ку мен ты, 
фо та здым кі і на ват гра вю ры зна ё мяць 
з усі мі эта па мі раз віц ця ай чын най па-
жар на-вы ра та валь най спра вы. Пры чым 
му зей ная ка лек цыя па паў ня ец ца ўсё но-
вы мі экс па на та мі з Гро дзен шчы ны, ін шых 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі, а так са ма дзя ку ю чы 
су пра цоў ніц тву з ка ле га мі з Ра сіі, Поль-
шчы і ін шых кра ін. Мно гія тур фір мы ўжо 
ўклю чы лі на вед ван не му зея ў свае марш-
ру ты, тут што ме сяц бы вае ка ля са ра ка 
толь кі школь ных груп.

Да рэ чы, у Грод не ўжо скла ла ся та-
кая «фіш ка»: што дзён на ў 11 га дзін 58 
хві лін ту рыс ты і мі на кі збі ра юц ца ка ля 
бу дын ка па жар най ка лан чы, каб па чуць 
паў дзён ную фан фа ру. Тру бач у ста ра-
жыт ным па жар ным адзен ні і кас цы з 
вы шы ні агляд най пля цоў кі быц цам сіг-
на лі зуе: «Усё нар маль на, го рад!». Так ад-
ра дзі ла ся тра ды цыя, якая здаў на бы ла ў 
бе ла рус кіх па жар ных.

Ад Аль фы не сха ва еш ся
Па жар ная ка лан ча ця пер мае най перш 

му зей нае зна чэн не, а ў вы яў лен ні па жа-
раў да па ма га юць аў та ном ныя па жар ныя 
апа вя шчаль ні кі. Дзя ку ю чы ім сё ле та на 
Гро дзен шчы не за ста лі ся ў жы вых 19 ча-
ла век. Пры чым за раз пра во дзіц ца ра-
бо та па аб' яд нан ні гэ тых пры бо раў, што 
зна хо дзяц ца ў роз ных до ма ўла дан нях, 
у адзі ную сет ку аль бо з вы ва дам свят-

ло гу ка во га сіг на ла на 
фа сад бу дын ка. Та кі мі 
сіс тэ ма мі аб ста ля ва ны 
ўсе да мы, дзе пра жы-
ва юць дзе ці ў «цяж кіх» 
сем' ях.

Зрэш ты, вы ра та валь-
ні кам да па ма га юць не 
толь кі су час ныя аў та ма-
бі лі і тэх на ло гіі. На чаль-
нік па жар на га ава рый-
на-вы ра та валь на га 
атра да Гро дзен ска га 
аб лас но га ўпраў лен-
ня МНС Вік тар КЕ СО 
зна ё міць з тры ма сва і мі «ка ле га мі», якіх 
ня даў на ўзя лі на служ бу ў су вя зі са ства-
рэн нем кі на ла гіч на га ад дзя лен ня. Гэ та 
лаб ра до ры Аль фа і Ра мэа ды аў чар ка 
Сі мо на. Усе яны з ра да слоў най і па роз-
ных пры чы нах бяс плат на пе ра да дзе ны ў 
атрад гро дзен ца мі. На прык лад, жан чы на 
за ця жа ра ла і ў баль ні цы зра бі лі вы сно ву, 
што ў яе алер гія на са ба чую поўсць. І каб 
за ха ваць дзі ця, трэ ба бы ло па збаў ляц ца 
ад са ба кі.

Спе цы я лі за цыя ў служ бо вых са бак за-
ле жыць ад іх па ро ды. Лаб ра до раў стар-
шы пра пар шчык Мі ха іл ГА ТОЎ ЧЫЦ 
трэ ні руе для по шу ку лю дзей у за ва лах, а 
аў чар ку — у ляс ных ма сі вах. Відаць, што 
кі но лаг знай шоў агуль ную мо ву са сва-
і мі вы ха ван ца міі і яго  ўро кі да юць плён. 
У гэ тым мож на пе ра ка нац ца на пры кла-

дзе Аль фы, най больш во пыт най і кем лі-
вай, якая без праб лем ад шу ка ла дзвюх 
ма ла дых жур на ліс так, што сха ва лі ся ў 
ім пра ві за ва ных за ва лах.

Ад нак да во дзіц ца да па ма гаць і жы-
вё лам. Як мы ўжо па ве дам ля лі, 15 лі пе-
ня ў цэнтр апе ра тыў на га кі ра ван ня Гро-
дзен ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС 
па сту пі ла па ве дам лен не аб не аб ход нас ці 
да па маг чы... ла сю. Ён за граз у ме лі я ра-
цый ным ка на ле ка ля вёс кі Но вая Ру да 
Гро дзен ска га ра ё на. З да па мо гай вы ра-
та валь най вя роў кі і пад руч ных ма тэ ры я-
лаў не ба ра ку пры клад на за паў га дзі ны 
вы цяг ну лі з ва ды. Пас ля агля ду ве тэ ры-
на рам (сур' ёз ных траў маў вы яў ле на не 
бы ло) лось кры ху ад ля жаў ся, стаў на но гі 
і на кі ра ваў ся ў лес...

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

БУДНІ ВЫ РА ТА ВАЛЬ НІ КАЎ...

Вы ра та ван не ла ся.

ПА ВЫ ШЭН НЕ 
ЖЫЦ ЦЁ ВА ГА ЎЗРОЎ НЮ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Прэм' ер-мi нiстр да ла жыў аб эка на мiч ных па каз чы ках раз вiц ця 

кра i ны. Па вод ле яго слоў, за сту дзень—чэр ве нь 2013 го да тэмп 
рос ту ВУП склаў 101,4%. Па вы нi ках пра цы эка но мi кi за сту-
дзень—май ма ец ца да дат нае саль да знеш не ганд лё ва га ба лан су 
ў па ме ры $303 млн. Акра мя та го, вы со кая ўдзель ная ва га iна ва-
цый най пра дук цыi, што, на дум ку прэм' ер-мi нiст ра, га во рыць пра 
тое, што пра цэ сы ма дэр нi за цыi ажыц цяў ля юц ца до сыць гра мат на. 
У чэр ве нi ня знач на знi зi лi ся склад скiя за па сы — на 3%. Прэ зi дэнт 
звяр нуў ува гу на не аб ход насць пра вя дзен ня паў сюд най ра бо ты 
па iх знi жэн ні.

Акра мя та го, Прэ зi дэн ту прад стаў ле ны пра ек ты ўка заў, якiя 
ты чац ца ра бо ты шэ ра гу прад пры ем стваў, у тым лi ку праб лем ных. 
Урад пе ра ка на ны, што бу ду чы ня — за буй ны мi кам па нi я мi, якiя мо-
гуць ся бе па зi цы я на ваць на знеш нiх рын ках i эфек тыў на пра ца ваць 
на ўнут ра ным рын ку.

Кi раў нiк дзяр жа вы адоб рыў па ды хо ды па ства рэн нi Бе ла рус кай 
цэ мент най кам па нii на ба зе трох за во даў.

Прэ зi дэнт так са ма пад тры маў пра па но ву аб ства рэн нi Бе ла-
рус кай тры ка таж най кам па нii, у склад якой увой дуць ААТ «КIМ», 
ААТ «Свi та нак», ААТ «Ку па лiн ка» i ААТ «Брэсц кi пан чош ны кам бi-
нат». Га лаў ным прад пры ем ствам бу дзе вы сту паць ААТ «Свi та нак». 
На дум ку ўра да, гэ та да зво лiць больш эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць 
вы твор чыя ма гут нас цi прад пры ем стваў i iс тот на знi зiць вы твор чыя 
вы дат кi.

На су стрэ чы раз мо ва так са ма iш ла аб раз вiц цi абут ко вых 
прад пры ем стваў, у пры ват нас цi СТАА «Бел вест» i СТАА «Мар ка». 
Кi раў нiк дзяр жа вы даў шэ раг да ру чэн няў, звя за ных з аб' ёма мi вы-
твор час цi i ме ра мi дзяр жаў най пад трым кi. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за па тра ба ваў, каб ра бо та прад пры ем стваў бу да ва ла ся на рын ка-
вых прын цы пах, вы раб ляў ся толь кi той аб' ём пра дук цыi, якi бу дзе 
па спя хо ва пра да дзе ны, знi жа ла ся за леж насць ад iм пар ту.

Урад мае на мер да пра ца ваць прад стаў ле ныя кi раў нi ку дзяр жа-
вы пра ек ты ўка заў.

Прэ зi дэнт спы нiў ся на пы тан нях фар мi ра ван ня Кi тай ска-бе ла-
рус ка га iн дуст ры яль на га пар ку, за па тра ба ваў шы зра бiць больш 
жорст кiм кант роль за яго раз вiц цём, а так са ма па ско рыць усе 
ра бо ты з тым, каб рэ зi дэн ты маг лi па чы наць ства рэн не вы твор чых 
ма гут нас цяў. Кi раў нi ку дзяр жа вы да ло жа на, што ўжо сё ле та пла-
ну ец ца за вяр шыць пра ек та ван не асноў ных iн жы нер ных ка му нi ка-
цый, у пры ват нас цi га за-i элект ра за бес пя чэн ня пер шай паў ноч най 
пля цоў кi пад за бу до ву прад пры ем ства мi.

БАН КI СВАЮ ФУНК ЦЫЮ 
ВЫ КОН ВА ЮЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На дзея Ер ма ко ва рас ка за ла Аляк санд ру Лу ка шэн ку аб тым, 

што сi ту а цыя на фi нан са вым i ва лют ным рын ках, а так са ма ў цэ-
лым у бан каў скай сiс тэ ме кра i ны за ста ец ца ста бiль най. Бан каў-
ская сiс тэ ма здоль ная вы кон ваць свае функ цыi па крэ ды та ван нi 
эка но мi кi i аб слу гоў ван ні на сель нiц тва, у тым лi ку ў част цы про-
да жу ва лю ты. Нац банк рэ гу ляр на ад соч вае сi ту а цыю ў аб мен ных 
пунк тах. «Ня гле дзя чы на тое, што не дзе нех та iмк нец ца па ка заць, 
што ёсць чэр гi, сi ту а цыя нар маль ная. Бан кi сваю функ цыю вы кон-
ва юць, i ва лю ты да стат ко ва, на яў най у тым лi ку, — за явi ла На дзея 
Ер ма ко ва. -- Да стат ко ва срод каў i для фар мi ра ван ня зо ла та ва лют-
ных рэ зер ваў, вы плат па па зы ко вых аба вя за цель ствах».

Па вод ле яе слоў, у сфе ры знеш ня га ганд лю на зi ра ец ца знi-
жэн не дэ бi тор скай за па зы ча нас цi, а ва лют ная вы руч ка ў чэр ве нi 
пе ра вы сi ла вы нiк па пя рэд ня га ме ся ца.

На дзея Ер ма ко ва ста ноў ча аца нi ла перс пек ты вы раз вiц ця iн-
вес ты цый на га су пра цоў нiц тва Бе ла ру сi з КНР. «Пад пi са на шмат 
кант рак таў, у тым лi ку экс парт ных, iн вес ты цый ных, па вы твор час цi 
ў на шай рэс пуб лi цы та ва раў, якiя по тым пой дуць на экс парт», — 
ад зна чы ла кi раў нiк Нац бан ка.

Так са ма аб мяр коў ва ла ся пы тан не вы лу чэн ня кi тай скiм бо кам 
ня звя за на га крэ ды ту для па паў нен ня зо ла та ва лют ных рэ зер ваў 
Бе ла ру сi. «Мы спа дзя ем ся, што на су стрэ чы прэм' е раў на шых 
кра iн ён бу дзе ўжо кан чат ко ва да ве дзе ны да ла гiч на га за вяр шэн-
ня», — за явi ла На дзея Ер ма ко ва.

Стар шы ня Праў лен ня На цы я наль на га бан ка так са ма рас ка за ла 
Прэ зi дэн ту аб ра бо це па ап ты мi за цыi коль кас цi дзярж слу жа чых. 
У струк ту ры Нац бан ка ска ра чэн не скла ла 26%. «Што ты чыц ца 
но ва га скла ду праў лен ня Нац бан ка, то мы пры ня лi пра вiль нае 
ра шэн не — ама ла дзiць яго», — ад зна чы ла На дзея Ер ма ко ва.

Прэс-служ ба Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

«Дынама» — «Лакаматыва».«Дынама» — «Лакаматыва».


