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«ЖЫХАРЫ» 
ВІРТУАЛЬНАГА 
СВЕТУ

ПАРКУР: 
ПАЛЁТ 
НАРМАЛЬНЫ!

• ЕС рых туе для Бе-
ла ру сі но вую пра гра му ў 
сфе ры рэ гі я наль на га раз-
віц ця і пад трым кі мяс цо-
вых іні цы я тыў.

• Сла ва кія пла нуе ін вес-
та ваць 15—20 млн еў ра 
ў сель ска гас па дар чыя пра-
ек ты ў Бе ла ру сі.

• Спар тыў ныя гуль ні 
ся род па цы ен таў з сар-
дэч най не да стат ко вас цю 
прой дуць у Мін ску.

• Се зон сель ска гас па-
дар чых кір ма шоў стар туе 
ў Мін ску 28 ве рас ня.

• ІKEA мае на мер у 
2021 го дзе на рас ціць па-
стаў кі бе ла рус кіх та ва раў 
да 300 млн еў ра.

• На ўсхо дзе Ін дыі ад 

уда раў ма ла нак за су ткі 

за гі ну ла 17 ча ла век.

КОРАТКА

Анд рэй ХУ ДЫК, 

мі ністр пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя:

«Бе ла русь пра па нуе 
пра вес ці ў ся бе 
кан фе рэн цыю вы со ка га 
ўзроў ню па тар фя ні ках. 
У рам ках гэ та га 
ме ра пры ем ства кра і ны 
і агенц твы змаг лі б 
аца ніць сту пень 
сі нер гіі між на род ных 
шмат ба ко вых 
пры ро да ахоў ных 
па гад нен няў, якія ў той ці 
ін шай сту пе ні да ты чац ца 
тар фя ні каў, вы пра ца ваць 
кан крэт ныя су мес ныя 
кро кі па пры вя дзен ні 
дэк ла ра цый у дзе ян не, 
пра па на ваць фі нан са выя 
ме ха ніз мы, якія спры я лі б 
за ха ван ню і ад наў лен ню 
тар фя ні каў і ска ра чэн ню 
на гэ тай асно ве вы кі даў 
пар ні ко вых га заў. На наш 
по гляд, пры цяг нен не ўва гі 
да гэ та га пы тан ня — 
вель мі свое ча со вы крок, 
па коль кі тар фя ні кі 
з'яў ля юц ца най больш 
ма гут ным ге не ра та рам 
змян шэн ня вы кі даў 
СО2. Су па стаў на га 
эфек ту не дае ні ад но 
з пры ро да ахоў ных 
ме ра пры ем стваў».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Ідзе падпіска на ІV квартал 2019 года

Як гэ та бу дзеЯк гэ та бу дзе

КОЛЬ КІ НАС 
І ЯКІЯ МЫ?

На гэ тыя пы тан ні мы ўсе ра зам ад ка жам у каст рыч ні ку 
пад час агуль на рэс пуб лі кан ска га пе ра пі су

Стар шы ня На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та 

Іна МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА ад зна ч ае, што іх ве дам ства раз ліч вае 

пе ра пі саць мак сі маль ную коль касць гра ма дзян з да па мо гай 

ука ра нё ных іна ва цый, і рас ка за ла пра тое, які пра цэнт 

мож на лі чыць вы дат ным вы ні кам. Бо ад на з га лоў ных за дач 

мерапрыемства — да ве дац ца пра мак сі маль на дак лад ную 

коль кас ць на сель ніц тва кра і ны.

Ця пер рых ту ец ца за гад па за цвяр джэн ні мэ та вых па каз чы каў для 

ацэн кі пра вя дзен ня і якас ці пе ра пі су. Для ся бе Бел стат вы зна чыў 

та кія па каз чы кі: больш за 98 % пе ра пі са ных — вы дат на, 95—98 % — 

доб ра, менш за 95 % — зда валь ня ю ча. «Удзель ная ва га коль кас ці 

на сель ніц тва, пе ра пі са на га праз ін тэр нэт: больш за 25 % — вы дат на, 

20—25 % — доб ра, менш за 20 % — зда валь ня ю ча», — рас тлу ма чы-

ла Іна Мядз ве дзе ва. Да рэ чы, па вод ле па пя рэд ніх звес так, на 1 жніў ня 

ў на шай кра і не пра жы ва ла 9 міль ё наў 454 ты ся чы 100 ча ла век.

Уні каль ная ін фар ма цыя 
да па мо жа кра і не раз ві вац ца

Вы ні кі пе ра пі су да юць гра ніч на дак лад ную ін фар ма цыю аб коль-

кас ці на сель ніц тва, хат ніх гас па да рак, сем' ях (коль кі іх, якія яны, уся 

дэ ма гра фіч ная рас клад ка). І гэ та да зва ляе ка рэкт на вы-

бу да ваць ра бо ту ўсёй дзяр жа вы.

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма

Жу ра вы ля туць да жу ра він
Як жы вуць і ад па чы ва юць лю дзі на ба ло це

Згод на з вя до мы мі рад ка мі Але ся Ста ве ра, з вы раю жу раў лі 

ля цяць на Па лес се. А вось збі ра юц ца яны ў вы рай на поў начы 

Бе ла ру сі. Да спа до бы ім Мёр шчы на Ві цеб скай воб лас ці. Ме на-

ві та там зна хо дзіц ца ад но з лю бі мых для жу раў лёў мес цаў — 

ма ляў ні чы за каз нік Ель ня, адзін з най буй ней шых комп лек саў 

ба лот са шмат лі кі мі азё ра мі. Кож ны год не каль кі ты сяч пту шак 

спы ня юц ца там пад час во сень скай міг ра цыі. Та му да іх асаб лі-

вае стаў лен не ў Мёр скім ра ё не. Яшчэ адзін сім вал краю — жу-

ра ві ны, Мё ры на ват на зы ва юць жу ра він най ста лі цай Бе ла ру сі. 

Сем га доў та му жы ха ры вы ра шы лі пры свя ціць гэ тым зна ка вым 

прад стаў ні кам фло ры і фаў ны рэ гі ё на што га до вае эка ла гіч нае 

свя та. На зва лі яго прос та — «Жу раў лі і жу ра ві ны Мёр ска га 

краю». У мі ну лую ня дзе лю на фес ты валь за ві та ла 
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Дзесь ці сё ле та яб лы кі не ўра дзі лі, а ў са дах Та ла чын ска га кан-

сер ва ва га за во да ўра джай ба га ты: ужо са бра лі паў та ры ты ся чы 

тон яб лыкаў і груш, і гэ та толь кі па ло ва ад за пла на ва на га. На ват 

сту дэн таў Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та на да па мо гу па клі-

ка лі. Па пя ці курс ні ку Ана то лю СТА РАН НІ КУ (на фо та) ві даць, што 

та кі пра цоў ны дэ сант ма ла дым лю дзям толь кі ў ра дасць.
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