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Ула дзi мiр ГУ СА КОЎ, 
стар шы ня Прэ зi ды у ма 
На цы я наль най ака дэ мii на вук:

«Са мы мi ак ту аль ны мi 
пы тан ня мi ва ўмо вах 
вы ха ду Бе ла ру сi на но вы 
ўзро вень хар чо вай бяс пе кi 
з'яў ля юц ца вы со кая якасць 
хар ча ван ня, пра дук таў, 
за па тра ба ва насць 
бе ла рус кай пра дук цыi 
на знеш нiх рын ках, 
а так са ма iн тэ гра цыя 
ў су свет ны хар чо вы ры нак. 
У Бе ла ру сi вы раб ля ец ца 
та кi ж асар ты мент 
пра дук цыi, як у iн шых 
кра i нах, — Ра сii, Укра i не, 
Поль шчы, кра i нах Бал тыi 
i г. д. Наш шлях — 
без да кор ная якасць 
бе ла рус кай пра дук цыi. I мы 
зра бi лi пра рыў у гэ тым 
за апош нiя га ды».

ЦЫТАТА ДНЯ
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У фер мер скай гас па дар цы 
«Iва нуш кi» Стаўб цоў ска га ра ё на 
зай ма юц ца вы твор час цю са да вi ны 
i га род нi ны. Але гар бу зы i ка бач кi 
вы рошч ва юць пер шы год. Ура джай 
сар тоў бе ла рус кiх бах ча вых 
ака заў ся на дзi ва доб ры. 
Ёсць ужо i свае рэ кор ды. 
На прык лад, гэ ты гар буз, 
якi ра бот нi кi гас па дар кi аг ра ном 
Яў ген Ясь ке вiч i трак та рыст 
Аляк сандр Ма ка вец кi збi ра юц ца 
гру зiць на трак тар ны пры чэп, 
ва жыць 45 кi ла гра маў i 200 гра маў.
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Во лат з фер мер ска га по ляВо лат з фер мер ска га по ля

Клi матКлi мат  ��

Над звы чай су ро вых 
маразоў не чакаецца,

але зіма будзе халаднейшай,
чым у мінулыя гады

Амаль увесь апош нi ты дзень у се цi ве i на ста рон ках асоб ных СМI 
рас паў сюдж ва лi ся чут кi аб тым, што бу ду чая зi ма ста не для жы-
ха роў еў ра пей скай Ра сii i яе най блi жэй шых су се дзяў на за ха дзе 
са праў ды лю тай. Мож на су стрэць мер ка ван не, што нас ча ка юць 
та кiя моц ныя ма ра зы, якiх не бы ло ў рэ гi ё не апош нiя 100 га доў. 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы ра шыў вы свет лiць, ад куль узя ла ся 
па доб ная iн фар ма цыя i ча го нам са праў ды ча каць у гэ ты ацяп-
ляль ны се зон.

РАСІЯН ЗА МА РО ЗIЦЬ, А ЕЎ РА ПЕЙ ЦАЎ ЗА МЯ ЦЕ?
Па ве дам лен не аб тым, што «Ра сiя, Бе ла русь, Укра i на i ўся Ус ход няя 

Еў ро па гэ тай зi мой па тра пяць пад дзе ян не арк тыч на га хо ла ду, а Вя лi ка-
бры та нiю i Скан ды на вiю за мя туць снеж ныя штор мы» з'я вi ла ся на сай це 
ад ной буй ной рус ка моў най га зе ты са спа сыл ка мi на аме ры кан скiх ме тэа-
ро ла гаў. Ад нак бе ла рус кiя спе цы я лiс ты гэ тай зi мой нi я кiх эк стрэ маль ных 
ха ла доў не ча ка юць, па ве да мi ла на ша му вы дан ню га лоў ны сi ноп тык 
служ бы гiд ра ме тэа ра ла гiч ных пра гно заў Рэс пуб лi кан ска га цэнт-
ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 
i ма нi то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мiнп ры ро ды 
Свят ла на РЫ БА КО ВА.

ЗА МЕ НА IМ ПАР ТУ, 
I НЕ ТОЛЬ КI

У кра i не за рэ гiст ра ва на больш за 5 ты сяч най мен няў ле ка вых срод-
каў, 32 пра цэн ты з iх — ай чын ныя. У асар ты мен це най буй ней ша га 
фарм прадп ры ем ства — Ба ры саў ска га за во да ме ды цын скiх прэ па-
ра таў — ка ля 350 най мен няў ле каў, а ўво гу ле ў за во да — больш за 
ты ся чу рэ гiст ра цый ных па свед чан няў, якiя да зва ля юць экс пар та-
ваць пра дук цыю ў блiз кае за меж жа i та кiя кра i ны, як Аф га нi стан, 
В'ет нам, Iран.

Па вод ле слоў на мес нi ка ге не раль на га ды рэк та ра па вы твор час цi i 
асва ен нi ле ка вых срод каў Ба ры саў ска га за во да ме ды цын скiх прэ па ра-
таў Iн эсы БIЛЬ МОН, ужо ўве дзе ны ў экс плу а та цыю но вы цэх вы твор час цi 
цвёр дых ле ка вых фор маў. Ён атры маў сер ты фi кат ад па вед нас цi GMP i сер-
ты фi кат ад па вед нас цi ад укра iн скай фар ма цэў тыч най iн спек цыi. Сён ня тут 
вы пус ка ец ца больш за 1,5 млрд таб ле так, але iс ну ю чых ма гут нас цяў ужо 
не да стат ко ва. Ле тась увя лi ў экс плу а та цыю цэх па вы твор час цi ан ты бi ё ты каў 
для iн' ек цый ма гут нас цю 50 млн фла ко наў у год. Гэ ты цэх так са ма мае сер-
ты фi кат ад па вед нас цi GMP. За раз пра цяг ва ец ца ма дэр нi за цыя вы твор час цi 
рас тво раў для iн' ек цый у ам пу лах. Су мес на з за меж ны мi кам па нi я мi — кi тай-
скай, ка над скай — раз гля да юц ца пра ек ты бу даў нiц тва но вых вы твор час цяў, 
сiн тэ зу суб стан цый для вы пус ку ле каў па поў ным цык ле.

Лi да рам фар ма цэў тыч най га лi ны за ста ец ца прад пры ем ства «Бел мед-
прэ па ра ты» — з 87-га до вым во пы там ра бо ты i ча тыр ма вы твор чы мi пля-
цоў ка мi.

— Што год iмк нём ся вы во дзiць на ры нак не менш за 15 най мен няў но вых 
ле каў, — ад зна чае на чаль нiк упраў лен ня iна ва цый на га раз вiц ця прад-
пры ем ства Але на ЛIТ ВI НА ВА. — Уся пра дук цыя — ге не рыч ная, iм парта-
за мя шчаль ная, але ёсць i ка ля 50 най мен няў iна ва цый ных, ары гi наль ных 
рас пра цо вак. У роз ных ле ка вых фор мах вы пус ка ем срод кi для ля чэн ня ан ка-
ла гiч ных, кар дыя ла гiч ных, нер во вых, эн да крын ных, за хвор ван няў апор на-ру-
халь на га апа ра та. Сё ле та ў Лi дзе па ча лi вы раб срод каў ан ты бак тэ ры яль най 
тэ ра пii ў фор ме стэ рыль на рас фа са ва ных па раш коў. Ука ра ня ем бiя па доб ныя 
ле ка выя срод кi, па ды хо ды да рас пра цоў кi якiх ад роз нi ва юц ца ад тра ды цый-
ных хi мiч ных ге не ры каў. Так ужо вы раб ле на ан ты гры поз ная трох ва лент ная 
вак цы на, у тым лi ку дзi ця чая, дзяр жаў ная за куп ка якой скла ла звыш 3,5 млн 
доз. Пла ну ем вы раб ляць пра дук ты на асно ве нiз ка ма ле ку ляр ных ге па ры наў, 
рас па ча та ра бо та над ле ка вы мi плас ты ра мi для абяз боль ван ня.

Аб' ём вы твор час цi бiя тэх на ла гiч най пра дук цыi да 2020 го да па вi нен 
склас цi не менш за 500 млн до ла раў у год, экс парт — не менш за 100 млн. 
Ство ра ны тэх на ло гii атры ман ня бiя тэх на ла гiч най пра дук цыi для роз ных га-
лiн гас па дар кi — аль тэр на тыў ныя вi ды па лi ва, эфек тыў ныя спо са бы ачыст кi 
гле бы, ва ды, уты лi за цыi пра мыс ло вых i бы та вых ад хо даў. Акра мя гэ тых мiк-
роб ных тэх на ло гiй, рас пра ца ва ны, на прык лад, тэст-сiс тэ мы для ды яг нос ты кi 
iн фек цый ных за хвор ван няў ча ла ве ка i жы вёл. Вя лi кiя над зеi ўсклад ва юц ца 
на ства рэн не на цы я наль на га на ву ко ва-тэх на ла гiч на га пар ка «Бел бiя град» — 
асоб най эка на мiч най зо ны са спе цы яль ным пад атко вым рэ жы мам, на тэ ры-
то рыi якой бу дуць скан цэнт ра ва ны фi нан са выя, iн тэ ле кту аль ныя, ма тэ ры яль-
ныя, на ву ко ва-тэх нiч ныя рэ сур сы для рэа лi за цыi буй ных пра ек таў у га лi не 
бiя- i на на тэх на ло гiй, фар ма цэў ты кi, мiк ра- i на на сiс тэм най тэх нi кi.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.byСТАР. 3

На шаНа ша  ��

Танцы 
з баралем

СТАР. 12

Пятро Лысенка: 
«Гэта ўнікальна 

не толькі 
для Беларусі»
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Дары прыроды: 
маем больш, 

чым спажываем
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