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• Прэм' ер-мi нiстр Ра-

ман Га лоў чан ка на прад-

пры ем стве «Наф тан» 

азна ё мiў ся з хо дам рэа-

лi за цыi iн вес ты цый на га 

пра ек та, праб лем ны мi 

пы тан ня мi i перс пек ты-

ва мi дзей нас цi.

• Рэ гі я наль ныя ад бо-

ры да XXX Між на род на га 

фес ты ва ля мас тац тваў 

«Сла вян скі ба зар у Ві-

цеб ску» прой дуць у Бе-

ла ру сі з 12 ліс та па да да 

11 снеж ня.

• Мінп ра цы аб мяр коў-

вае змя нен ні ў Пра цоў ны 

ко дэкс для па ляп шэн ня 

ўмоў су мя шчэн ня кар' е-

 ры з ся мей ным жыц-

цём.

• Скульп тур ную кам па-

зі цыю «Ма мам і дзе цям» 

ад кры лі на тэ ры то рыі 5-й 

га рад ской клі ніч най баль-

ні цы Мін ска.

• Ра сія па вя ліч вае 

час та ту рэй саў у Бе ла-

русь, Швей ца рыю, ААЭ 

і на Маль ды вы, а так са-

ма ад наў ляе авія зно сі-

ны з Сер бі яй, Ку бай і 

Япо ні яй.

КОРАТКА

Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, 
мі ністр пра цы і 
са цы яль най аба ро ны:

«Сён ня мно гае зроб ле на 
для шмат дзет ных сем' яў. 
За апош нія дзе сяць га доў 
іх коль касць па вя лі чы ла ся 
прак тыч на ў два ра зы. 
У кра і не пра жы вае 
больш за 110 ты сяч та кіх 
сем' яў, дзе вы хоў ва ец ца 
ка ля 360 ты сяч дзя цей, 
або 19 % ад іх агуль най 
коль кас ці. Амаль 
кож нае пя тае дзі ця 
сён ня рас це 
ў шмат дзет най сям'і».

ЦЫТАТА ДНЯ

КАЛІ ПРАМАХНУЦЦА 
ЦЯЖЭЙ, 
ЧЫМ ПАПАСЦІ

АДНО «КРЫЛО» 
НА ДВАІХ

На слы хуНа слы ху

Вы пра боў ван ні 
вак цын: 

пад вод ныя ка мя ні
У доб ра ін фар ма ва ных доб ра ах вот ні каў 
не па він на быць за вы ша ных ча кан няў

11 жніў ня бы ла 

за рэ г іст ра ва на 

пер шая ў све це 

вак цы на ад ка-

ра на ві ру са «Гам-

КО ВІД-Вак-2020» 

(ганд лё вая наз-

ва «Спа да рож нік 

V»), рас пра ца ва-

ная ў ра сій скім 

На цы я наль ным 

да след чым цэнт-

ры эпі дэ мі я ло гіі і 

мік ра бія ло гіі імя 

М.Ф. Га ма леі. А ў па чат ку каст рыч ні ка 100 бе ла рус кіх гра ма-

дзян да лу чы лі ся да трэ цяй клі ніч най фа зы вы пра боў ван ня 

гэ та га прэ па ра та. Ці вар та бы ло спя шац ца і на коль кі апраў-

да на рэ гіст ра цыя вак цы ны да за вяр шэн ня клі ніч най фа зы? 

Што ду мае су свет ная на ву ко вая су поль насць аб ра сій скай 

вак цы не? Ці бу дуць за ха ва ныя пра вы бе ла рус кіх ва лан цё-

раў, што да лу чы лі ся да яе вы пра боў ван няў і не аб ход ныя 

этыч ныя пра цэ ду ры? Усе гэ тыя пы тан ні ака за лі ся ў цэнт ры 

ўва гі ўдзель ні каў ан лайн-дыс ку сіі, ар га ні за ва най 

Рэс пуб лі кан скім цэнт рам бія эты кі.

Энер ге ты каЭнер ге ты ка

Элект ра ма гут ная 
бу ду чы ня
500 МВт на бія па лі ве, 750 МВт — 
на ад наў ляль ных кры ні цах, 
стра тэ гія ніз ка вуг ля род на га раз віц ця

На ступ нае пя ці год дзе праз увод у экс-

плу а та цыю Бе ла рус кай АЭС на дасць но-

вае раз віц цё элект ра тэх на ло гі ям, якія 

да зво ляць поў нас цю вы клю чыць з па ліў-

на-энер ге тыч на га ба лан су кра і ны пры-

род ны газ і наф та пра дук ты і за ме няць 

іх са бой. У сваю чар гу гэ та пры вя дзе да 

раз віц ця ад наў ляль ных кры ніц энер гіі 

(АКЭ) і іх ін тэн сіў най ін тэ гра цыі ў энер га-

сіс тэ му Бе ла ру сі. Праг на зу ец ца так са ма 

з'яў лен не но вых пра рыў ных тэх на ло гій 

не толь кі ў па ліў на-энер ге тыч ным ба лан-

се, але і ў бу даў ніц тве, і пра мыс ло вас ці, 

што да зво ліць мак сі маль на ады сці ад ім пар ту вуг ле ва да ро даў. Гэ та 

звя за на і з між на род ны мі аба вя за цель ства мі Бе ла ру сі па змян шэн ні 

вы кі даў СО
2
 у ат мас фе ру. Пра бу ду чы ню ад наў ляль най энер ге ты кі 

кра і ны на прэс-кан фе рэн цыі рас ка за лі экс пер ты.

РЭ ЗЕР ВЫ АД НАЎ ЛЯЛЬ НЫХ КРЫ НІЦ
Як вя до ма, Бе ла русь ім парт уе боль шую част ку сва іх энер га рэ сур саў — 

да 84 % усіх вуг ле ва да ро даў па сту пае да нас з-за мя жы. Та му ў кра і не 

пра во дзіц ца па лі ты ка энер га збе ра жэн ня і ўка ра нен ня ад наў ляль ных кры ніц 

энер гіі (АКЭ), на га даў Мі ха іл МА ЛА ШАН КА, на мес нік стар шы ні Дзяр жаў-

на га ка мі тэ та па стан дар ты за цыі, ды рэк тар Дэ парт амен та 

па энер га эфек тыў нас ці. СТАР. 2СТАР. 2
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У ва ко лі цах ба ло та Ель ня, 
а гэ та, між ін шым, по бач 
з Мё ра мі, ця пер ула да-
раць ча ро ды пе ра лёт-
ных жу раў лёў. Асаб лі ва 
на тых па лет ках, на якіх 
бы ла па се я на ку ку ру за. 
Па пад лі ках су пра цоў-
ні каў рэс пуб лі кан ска га 
ланд шафт на га за каз ні-
ка «Ель ня» і там тэй шых 
ва лан цё раў, на ба лот ны 
ма сіў гэ ты мі дня мі пры-
ля це лі да шас ці ты сяч 
асо бін гэ тых пту шак. 
Кож ны дзень, асаб лі ва ў 
вы хад ныя, тут збі ра юц ца 
ах вот ныя (іх коль касць з 
го ду ў год рас це) па на зі-
раць за кры ла ты мі «чыр-
во на кніж ні ка мі». Гас цей 
су пра ва джае га лоў ны 
за ха валь нік Ель ні — 
ды рэк тар са ма га вя до-
ма га ў кра і не за каз ні ка 
Іван БА РОК (на фо та ў 
цэнт ры).

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 
фо та аў та ра.

Жу раў лі Жу раў лі 
ў аб' ек ты ве ў аб' ек ты ве 
ля цяцьля цяць

СТАР. 4СТАР. 4


