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4340,8 ты ся чы 
ча ла век 

бы ло за ня та 
ў эка но мі цы Бе ла ру сі 
ў сту дзе ні 2018 го да, 
па ве дам ляе На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт. 
Па звест ках Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най 
аба ро ны, на ка нец ме ся ца 
бы ло за рэ гіст ра ва на 
23,8 ты ся чы бес пра цоў ных. 
Уз ро вень за рэ гіст ра ва на га 
бес пра цоўя склаў 0,5 % 
ад коль кас ці пра цоў най 
сі лы.

ЛІЧ БА ДНЯ

Пра методыку 
выбару 
ходу

Капітан 
«бяспечнага 
плавання»

Стаць 
вядомым 

у шаснаццаць?
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Пла ну ец ца, што пер шыя па лё ты для аэ-

ра фо та зды мак з да па мо гай БПЛА для на-

ву ко ва-да след чых мэт ад бу дуц ца ўжо сё-

ле та ў са ка ві ку. Кры ху ра ней бе ла рус кае 

прад пры ем ства сель ска гас па дар чых аэ-

ра фо та геа дэз іч ных по шу каў (Бел ПСГАГП) 

за вяр шы ла пра цэ ду ру рэ гіст ра цыі бес пі-

лот на га ля таль на га апа ра та ў Дзяр жаў ным 

ва ен на-пра мыс ло вым ка мі тэ це кра і ны.

Для вы ка нан ня аэ ра фо та здым кі на бес пі лот-

ным ля таль ным апа ра це гру па спе цы я ліс таў 

прад пры ем ства прай шла курс на ву чан ня па 

ра бо це з гэ тым ты пам бес пі лот ных комп лек саў 

у Санкт-Пе цяр бур гу. Бес пі лот ны комп лекс ра-

сій скай вы твор час ці «Геа скан 201» да зво ліць 

у апе ра тыў ным рэ жы ме вы кон ваць аэ ра фо та-

здым ку звыш вы со ка га раздзялен ня (да двух 

сан ты мет раў) не вя лі кіх участ каў мяс цо вас ці 

(да 50 квад рат ных кі ла мет раў). Фо та здым кі 

ро бяц ца ў мэ тах ма ні то рын гу тэ ры то рый, зя-

мель на га фон ду, сель ска гас па дар чых па лёў, 

ін вен та ры за цыі і ін жы нер ных по шу каў. Комп-

лекс да зва ляе вы ву чаць кан крэт ныя тэ ры то-

рыі, на прык лад са до выя та ва рыст вы. Вы ка ры-

стан не зем ле ўпа рад чы ка мі гэ тай тэх ні кі бу дзе 

спры яць да лей ша му спра шчэн ню пра цэ ду ры 

ад наў лен ня гра ніц зя мель ных участ каў.

У цэ лым, дзя ку ю чы ўка ра нен ню су час ных ліч-

ба вых тэх на ло гій атры ман ня да ных дыс тан цый-

на га зан дзі ра ван ня Зям лі ў 2017 го дзе, агуль ны 

аб' ём аэ ра фо та зды мач ных ра бот прад пры ем-

ства па тэ ры то рыі Бе ла ру сі склаў 41 ты ся чу 

квад рат ных кі ла мет раў (у 1996 го дзе гэ тая ліч ба 

скла да ла 12 ты сяч квад рат ных кі ла мет раў).

Сяр гей КУР КАЧ.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі  

ЁН РАЗ ГЛЕ ДЗІЦЬ З ВЫ ШЫ НІ 
НА ВАТ ПА ЧАК ЗА ПА ЛАК

Бес пі лот ны ля таль ны апа рат (БПЛА) «Геа скан 201», 
пры зна ча ны для аб наў лен ня 
геа гра фіч най ін фар ма цый най

сіс тэ мы (ГІС),
атры маў сер ты фі кат 
лёт най пры дат нас ці

На ўра чыс тым ад крыц ці вы стаў кі, якое ад бы ва ла ся на 

га лоў най пля цоў цы вы ста вач на га цэнт ра на пра спек це Пе-

ра мож цаў, 14, по бач са сцэ най яб лы ку не бы ло дзе ўпа сці. 

Усе ні бы ха це лі пер шы мі па чуць, да кра нуц ца да та ям ні цы 

на ра джэн ня, вы ха ду ў свет но вых кніг... Пер шы на мес-

нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Мак сім 

РЫ ЖАН КОЎ за чы таў пры ві таль нае сло ва кі раў ні ка дзяр-

жа вы ўдзель ні кам вы стаў кі, а так са ма да даў:

— Во ка ра ду ец ца, ка лі я ба чу тыя вы дат ныя кніж ныя 

тво ры, якія за паў ня юць вы ста вач ную за лу. Па чы на еш ра-

зу мець, што кні га сён ня — гэ та не толь кі кры ні ца ве даў 

(з улі кам раз віц ця ін тэр нэ ту, дзе так са ма мож на знай сці 

не аб ход ную ін фар ма цыю), а най перш па каз чык ін тэ ле кту-

аль на га раз віц ця гра мад ства. Я вель мі ра ды, што дзя ку ю чы 

та кім ме ра пры ем ствам мы ба чым, як раз ві ва ец-

ца на ша су поль насць.

Цеп лы ня і гас цін насць. Цеп лы ня і гас цін насць. 
Як у кні гахЯк у кні гах

Кож на му — Кож на му — 
па ўлю бё ным па ўлю бё ным 
вы дан ні!вы дан ні!
Кніж нае свя та 

рас па ча ло ся — 

XXV Мін ская між на род ная 

кніж ная вы стаў ка-кір маш 

са бра ла гас цей 

і ўдзель ні каў з роз ных 

кра ін. Прэ зен та цыі 

апош ніх кніж ных на ві нак, 

аб мер ка ван ні па дзей, 

што ад бы ва юц ца ў 

лі та ра тур ным жыц ці, 

цёп лыя су стрэ чы сяб роў 

і на ват... кан ку рэн таў.

На кніж ны кір маш 

за ві таць вар та! 

Каб пры чы ніц ца 

да пра сто ры, 

што аку му люе ве ды

і мер ка ван ні пра наш час.

СТАР. 4

Фота БЕЛТА.


