
У но вым на ву чаль ным го дзе ў ста лiч ныя шко лы пой дзе кры ху больш 
за 217 ты сяч школь нi каў. Усе ўста но вы аду ка цыi ста лi цы атры ма лi паш-
пар ты га тоў нас цi. За ка нi ку лы змя нi лi ся фа са ды бу дын каў, на ву чаль ныя 

ка бi не ты i спар тыў ныя за лы. Пры ме юных мiн чан i но вая шко ла № 52 
у мiк ра ра ё не Ка мен ная Гор ка.
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Анд рэй РАЎ КОЎ, 

дзяр жаў ны сак ра тар 

Са ве та бяс пе кi Бе ла ру сi:

«Не пе ра стаю дзi вiц ца 
той сла да страс нас цi, 
з якой не ка то рыя 
«ня згод ныя i пра тэс тоў цы» 
за хап ля юц ца 
ў Telegram-ка на лах з на го ды 
ма хан ня сцяж ка мi ў Лiт ве, 
Поль шчы, на ват ЗША, 
Ка на дзе ў пад трым ку 
пра тэс таў у Бе ла ру сi. 
Пры чым лю бо му ча ла ве ку, 
спа дзя ю ся, яс на, што 
гэ та не па каз чык — 
бо тыя, хто ма хае, 
на ват ка лi яны бе ла ру сы, 
ужо даў ным-даў но тут 
не жы вуць, нi чо га не зра бi лi 
для сён няш няй кра i ны, 
а ўвесь iх на сталь гiч ны 
«па тры я тызм» рап там 
ус пых вае, ка лi па про сяць. 
У су вя зi з гэ тым пы тан не 
да тых, хто так 
за мi ла ва ны за меж ны мi 
пад скок ван ня мi: вы ча му 
там не жы вя це, вы зва лiў шы 
тут кож ны сваё ра бо чае 
мес ца, мес ца ва шых дзя цей 
у сад ку, па мен шыў шы 
на груз ку на на стаў нi каў 
у шко ле, кон курс у ВНУ 
i чар гу да ўра ча? За раз 
на мя не за кры чаць: «Гэ та 
на ша зям ля, род ная 
i не паў тор ная, мы нi ку ды 
не па вiн ны ехаць!» І гэ та 
пра вiль на, на ша. Та ды 
i аба пi рай це ся на яе, 
а не на iм парт ныя эмо цыi».

ЦЫТАТА ДНЯ

• Уста ля ва ны но вы су-

свет ны рэ корд хут ка сцi 

iн тэр нэ ту — 10 Гб / сек. 

Па куль та кая хут касць 

да ступ ная толь кi не ка-

то рым жы ха рам Япо нii, 

ЗША i Но вай Зе лан дыi.

• Бе ла русь i Ра сiя пад пi-

са лi кант рак ты на па стаў-

ку БТР-82А i вер та лё таў 

Мi-35М.

• Гра ма дзя не Укра i-

ны з 1 ве рас ня бу дуць 

пры яз джаць у Бе ла русь 

толь кi па за меж ным паш-

пар це.

КОРАТКА

Вуч нi 3 «Б» кла са Мац вей МА ХА МАД, Са фiя i Па лi на АСОС, Яна ЧАЎ НА ВАЯ 
ра зам з клас ным кi раў нi ком Тац ця най Вiк та раў най АСОС.

Да на ву чаль на га го да Да на ву чаль на га го да 
га то выя!га то выя!

Эка тэх на ло гiiЭка тэх на ло гii

БЕЗ ПЛАС ТЫ КУ
Якiя за ха ды ро бяц ца ў кра i не, каб змен шыць 

вы ка ры стан не па лi мер най упа коў кi
У сту дзе нi 2020 го да быў за-

цвер джа ны План ме ра пры ем-

стваў па па этап ным знi жэн-

нi вы ка ры стан ня па лi мер най 

упа коў кi з яе за мя шчэн нем на 

эка ла гiч на бяс печ ную. Што для 

рэа лi за цыi гэ та га пла на пра па-

ну юць дзярж ор га ны, на ву коў цы 

i пра мыс лоў цы?

Увесь свет су праць
Перш за ўсё раз бя ром ся, што та кое бiя рас кла даль ная ўпа коў ка. Па 

сло вах ды рэк та ра Цэнт ра сiс тэм на га ана лi зу i стра тэ гiч ных да сле-

да ван няў НАН Бе ла ру сi, кан ды да та эка на мiч ных на вук Ва ле рыя 

ГАН ЧА РО ВА, у за меж ных стан дар тах пра пi са ны асноў ныя па тра ба ван нi 

да та кой упа коў кi: пры пэў ных умо вах ася род дзя (тэм пе ра ту ры, вiль гот-

нас цi, га за вым рэ жы ме) яна па вiн на рас клас цi ся за 90 дзён.

— Лю бая ўпа коў ка, плас ты ка вая цi бiя рас кла даль ная, па тра буе 

ства рэн ня сiс тэ мы збо ру, — ка жа на чаль нiк га лоў на га ўпраў лен ня 

рэ гу ля ван ня абы хо джан ня з ад хо да мi, бiя ла гiч най i ланд шафт най 

раз на стай нас цi Мiнп ры ро ды Воль га СА ЗО НА ВА. — Мiж на род ная 

прак ты ка свед чыць пра тое, што бiя рас кла даль ная ўпа коў ка час цей за 

ўсё на кi роў ва ец ца на кам па ста ван не. У Бе ла ру сi раз вi ва ец ца сiс тэ ма 

кам па ста ван ня рас лiн ных ад хо даў, ар га нiч на га склад нi ка ка му наль ных 

ад хо даў. Та кiм жа чы нам мож на вы ка рыс тоў ваць i ад хо ды 

бiя рас кла даль най упа коў кi. СТАР. 14СТАР. 14

Сён ня вя дзец ца ак тыў ная рас пра цоў ка пра гра мы 

жыл лё ва га бу даў нiц тва га лоў на га го ра да кра i ны 

на 5 i 10 га доў.

Но вы па кет да ку мен таў да стат ко ва кан крэт на вы зна чыць пля цоў кi 

для бу даў нiц тва шмат ква тэр на га жыл ля. Так са ма ў iм бу дзе кан-

чат ко ва вы ра ша на пы тан не з тэ ры то ры я мi, на якiх пла ну ец ца знос 

iс ну ю чай ся дзiб най або ма ла па вяр хо вай за бу до вы. Мяр ку ец ца, што 

пра гра ма бу дзе цал кам сфар мi ра ва на на пра ця гу най блi жэй ша га 

ме ся ца.

ПЕРС ПЕК ТЫ ВА ДЛЯ ПРЫ ВАТ НI КАЎ
Пер шы на мес нiк стар шы нi Мiн гар вы кан ка ма Дзмiт рый 

МIКУЛЁ НАК ад зна чае, што пры зва ро це жы ха роў да ўлад го ра да 

пы тан нi ў асноў ным да ты чац ца зно су пры ват на га сек та ра: цi бу дзе 

ён i ка лi. Мно гiя ўлас нi кi та кой ма ё мас цi жы вуць у на пру жан нi ўжо 

пра цяг лы час, не ве да ю чы дак лад ных перс пек тыў. Та му па трэб на 

вы раз ная стра тэ гiя на на ступ нае дзе ся цi год дзе, згод на з якой бу дзе 

дакладна вы зна ча на, што пой дзе пад знос, а што не. З iн ша га бо ку, 

гас па да рам да моў, якiя бу дуць за ха ва ны на гэ ты пе ры яд, да дуць 

да звол зай мац ца рэ кан струк цы яй свай го жыл ля.

Мяс цо выя ор га ны ўла ды па дзя лi лi ся i най блi жэй шы мi пла на мi. Так, 

на пра ця гу не каль кiх на ступ ных га доў жыл лё вае бу даў нiц тва бу дзе 

скан цэнт ра ва на ў Сма ля вi чах, Со ка ле, Чы жоў цы, у ра ё не 

ву лi цы Ан гар скай, на тэ ры то рыi бы лой вёс кi Су ха ра ва. СТАР. 15СТАР. 15
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ШЧАСЛІВАГА 
ПЛАВАННЯ, 
«КАРАБЛІ»!


