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• Дзярж за каз па збож-

жы ў Бе ла ру сі вы ка на ны 

больш чым на 95 %.

• Кон курс па пра гра ма-

ван ні прой дзе ў БДУ. Зма-

ган не ар га ні зу юць ан лайн 

з 14 да 19 ве рас ня.

• Ір ланд скі ін вес тар 

пла нуе па бу да ваць фо-

та элект рыч ныя стан цыі 

ў СЭЗ «Ві цебск».

• Дзміт рый Бас каў абра-

ны стар шы нёй Фе дэ ра цыі 

ха кея Бе ла ру сі.

• Звыш $ 118 млн ін вес-

ты цый па сту пі ла ў І паў-

год дзі ў СЭЗ «Мінск» з-за 

мя жы.
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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Пачалася падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года

На род ны ле карНа род ны ле кар
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Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, 

стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі:

«Не да пу шчаль на, каб 
лёс Бе ла ру сі ста на віў ся 
за клад ні кам чы іхсь ці 
ам бі цый і ка рыс лі вых 
па мкнен няў. Сён ня ад 
усіх па лі тыч ных сі лаў 
і гра мад скіх струк тур 
па тра бу ец ца агуль ная 
ад каз насць. Шмат у чым 
га лоў нае зна чэн не на бы вае 
ма ла дзёж ная па лі ты ка. 
Асаб лі ва ў рэа лі за цыі 
перс пек тыў ных 
эка на міч ных, са цы яль ных, 
аду ка цый ных, на ву ко вых, 
куль тур ных і ін шых 
пра ек таў і пра грам. 
У гэ тым сэн се 
ў пра ца ві тых, аду ка ва ных, 
ра зум ных ма ла дых лю дзях, 
ад каз ных гра ма дзя нах 
Бе ла ру сі мы ма ем 
вель мі знач ны гра мад скі 
і дзяр жаў ны рэ сурс. 
Вы ка рыс тоў ваць яго 
ка ла саль ныя маг чы мас ці 
мож на толь кі на хва лі 
па зі тыў на га на строю. 
Трэ ба дак лад на ве даць 
за пы ты ў роз ных сег мен тах 
ма ла дзёж на га ася род дзя 
ў кан тэкс це за пы таў 
гра мад ства і ад па вед на 
ад каз ваць на іх».

ЦЫТАТА ДНЯ

Дзяр жаў ны ін та рэсДзяр жаў ны ін та рэс НО ВАЕ СЛО ВА
 Ў МІК РА БІЯ ЛО ГІІ

Як на ву коў цы ства ра юць кан ку рэн та здоль ную бія тэх на ла гіч ную га лі ну
Дзя ку ю чы на ву ко вым пра ры вам у све це бія тэх на ло гій 

за апош няе дзе ся ці год дзе яны па ін вес ты цый най пры ця-

галь нас ці да га ня юць ІТ-ін дуст рыю. Ме на ві та бія тэх на ло гіі 

ад кры лі ма су но вых маг чы мас цяў у сель скай гас па дар-

цы, эка ло гіі, хар чо вай пра мыс ло вас ці і ме ды цы не.

Ін сты тут мік ра бія ло гіі НАН Бе ла ру сі з'яў ля ец ца вя ду чым 

на ву ко ва-да след чым цэнт рам Бе ла ру сі ў га лі не мік ра бія-

ло гіі і бія тэх на ло гій. Яго ды рэк тар — член-ка рэс пан дэнт 

НАН, док тар бія ла гіч ных на вук, за слу жа ны дзе яч Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Эмі лія КА ЛА МІ ЕЦ — бы ла пры зна ная 

«Ву чо ным го да НАН Бе ла ру сі» па вы ні ках 2017 го да. 

Ме на ві та яна сфар мі ра ва ла і ак тыў на раз ві вае ай чын ную 

на ву ко вую шко лу па вы ву чэн ні бія ге не зу бія ла гіч на ак-

тыў ных злу чэн няў з ан ты мік роб ным дзе ян нем і ства рэн ні бія ла гіч ных срод каў аба-

ро ны рас лін і жы вёл. Па іні цы я ты ве Эмі ліі Ка ла мі ец на ба зе Ін сты ту та мік ра бія ло гіі 

бы лі ство ра ны Цэнтр ана лі тыч ных і ген на-ін жы нер ных да сле да ван няў, На ву ко ва-

вы твор чы цэнтр бія тэх на ло гій па вы пус ку бія прэ па ра таў з вы со кім экс парт ным па-

 тэн цы я лам, на ла джа ны до след на-пра мыс ло вая вы твор часць мік роб ных прэ па ра таў, 

тэх на ла гіч ная лі нія па вы твор час ці фер мен таў для бія сін тэ зу ле ка вых 

суб стан цый і атры ман ня ды яг нос ты ку маў. СТАР. 4СТАР. 4
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ЯКАС НАЯ 
ПРА ДУК ЦЫЯ 

ПА ПРЫ МАЛЬ НЫХ
ЦЭ НАХ

Бе ла русь цал кам за бяс печ вае ся бе 
ага род ні най

Вы твор часць ага род ні ны ў Бе ла ру сі да зва-

ляе цал кам за бяс пе чыць ры нак ай чын най 

пра дук цы яй, па ве да міў на чаль нік упраў лен-

ня ар га ні за цыі ганд лю і гра мад ска га хар ча-

ван ня Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу-

ля ван ня і ганд лю Мі ха іл ЖЫ ГА ЛА.

— Па на шых раз лі ко вых да ных, га да вая па трэ ба 

ў ага род ні не для про да жу на сель ніц тву праз усе 

ка на лы рэа лі за цыі скла дае менш за 50 пра цэн таў 

ад аб' ёму вы твор час ці ў сель гас ар га ні за цы ях і ся-

лян скіх (фер мер скіх) гас па дар ках, — 

ска заў Мі ха іл Жы га ла. СТАР. 3СТАР. 3

Сем дзе сят га доў у ад ным на се ле ным пунк-

це — у вёс цы По кра ша ва Слуц ка га ра ё на, у 

ад ным і тым жа бу дын ку (да ва ен ным), у ад ным 

ка бі не це, а га лоў нае, на ад ной па са дзе, а ме на-

ві та — фель ча рам пра цуе най ста рэй шы жы хар

вёс кі Сяр гей ШКЛЯ РЭЎ СКІ. Ці маг чы ма та кое ў 

наш час? Сё ле та Сяр гею Іва на ві чу «стук ну ла» 

дзе вя нос та два га ды. Мож на без пе ра больш-

ван ня ска заць, што ме дык не прос та пра цуе, 

а ад да на слу жыць сва ёй дак лад на абра най 

пра фе сіі, свай му пры зван ню, і, вя до ма, сва ім 

ад на вяс коў цам і зем ля кам. Шкля рэў скі па ка заў 

і па каз вае, што та кое ха рак тар і стыль жыц ця 

вяс ко ва га ле ка ра — са праўд на га, на род на га. 

Па вер це, та кія пры кла ды ся род вяс ко вых ме-

ды каў яшчэ трэ ба па шу каць! Ра дзі ма аца ні ла 

шчы рую пра цу фель ча ра, пры сво іў шы яму ў 

свой час зван не Ге роя Са цы я ліс тыч най 

Пра цы.

— Не ўяў ляю ся бе без спра вы і па куль ад-

чу ваю ў са бе зда роўе і ці ка васць да жыц ця 

з за да валь нен нем вы кон ваю свае пра цоў ныя

аба вяз кі — пра вод жу пры ёмы ды ля чу хво рых, 

гля джу не маў лят і ста рэй шых дзя цей, у ра ней-

шыя ча сы сам і ро ды пры маў, — пры гад вае 

Сяр гей Іва на віч.

Ка лі ма ла ды фель чар улад ка ваў ся на по кра-

шаў скі ўра чэб ны ўчас так (а гэ та бы ло ў да лё кім 

1949-м), ён аб слу гоў ваў шмат вё сак, ся род якіх

бы ла і мая ма лая ра дзі ма — вёс ка Вы ніс цы. 

І, ка лі я на ра дзіў ся, пер шым пе ды ят рам у ма ім

жыц ці быў ме на ві та Сяр гей Шкля рэў скі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

По кра шаў скі фель чар 

ка ля свай го 

ста рэнь ка га ФА Па.


