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• Ка ля 80 ма ла дзёж ных 

экі па жаў пра цуе на жні ве ў 

Го мель скай воб лас ці.

• Бе ла рус кая чы гун ка 

су мес на з ААТ «АСБ Бе-

ла рус банк» вы пус кае аб-

лі га цыі для на сель ніц тва 

на $10 млн.

• Бе ла рус кая збор ная 

за ня ла дру гое мес ца на 

чэм пі я на це све ту па вер та-

 лёт ным спор це ў Мін ску. 

У ка манд ным за лі ку пе ра маг-

ла збор ная Ра сіі. За мкну лі 

трой ку поль скія пі ло ты.

• Пры клад на 200 ма ла-

мер ных суд наў з 1 мая пе-

ра сек лі мя жу Бе ла ру сі праз 

рач ныя пунк ты про пус ку 

не па да лёк ад Грод на.

• На стан цыі мет ро 

«Ку па лаў ская» ў Мін ску 

ўста ля ва лі па куль адзі ны 

ў мет ро бяс плат ны пункт 

до сту пу Wі-Fі.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Па вел ЛЁГ КІ, 
пер шы на мес нік мі ніст ра 
ін фар ма цыі:

«Мы ста лі ўдзя ляць больш 
ува гі рэ гі я наль ным срод кам 
ма са вай ін фар ма цыі. 
Ёсць пэў ны дыс ба ланс 
у раз віц ці на шых СМІ: 
рэс пуб лі кан скія вы дан ні 
заў сё ды кро чы лі на пе ра дзе, 
бы лі за ка на даў ца мі 
ва ўка ра нен ні 
но вых тэх на ло гій 
і фор маў ра бо ты, 
ме лі больш су час ны 
ме ды я ме недж мент. 
Та му трэ ба прад пры маць 
пэў ныя ме ры пад трым кі 
дзяр жаў ных СМІ і ў 
рэ гі ё нах. Па сту пе ні 
свай го ўплы ву на 
гра мад скую свя до масць 
і ахо пе аў ды то рыі 
яны не са сту па юць 
рэс пуб лі кан скім. 
Да сле да ван ні па каз ва юць, 
што яны ча сам 
больш па пу ляр ныя ў 
мяс цо вых жы ха роў, чым 
рэс пуб лі кан скія вы дан ні».

Эка ло гія по бы туЭка ло гія по бы ту  

НЕ БЯС ПЕЧ НЫ 
МАР ГА РЫН

Ча му пра дук ты з транс тлу шча мі 
лепш не ес ці

Ня даў на ў Бе ла ру сі зра бі лі 

больш жорст кі мі па тра ба ван ні 

да на яў нас ці транс тлу шчаў

(транс іза ме раў тлус тых кіс лот) у 

пра дук тах хар ча ван ня (не больш 

за 2 %). А ў ЗША, на прык лад, іх 

уво гу ле за ба ра ні лі вы ка рыс тоў-

ваць і вы раб ляць. Як транс тлу-

шчы з'я ві лі ся ў на шых кра мах, 

якая ім ёсць аль тэр на ты ва і чым 

яны не бяс печ ныя, рас ка за ла 

кі раў нік пра гра мы па эка ла гіч-

на дру жа люб ным ла дзе жыц ця 

Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў 

Да р'я ЧУ МА КО ВА.

Транс тлу шчы — што гэ та?
Са лод кая вы печ ка, пе чы ва, чып сы, паў фаб ры ка ты — сён ня цяж ка 

ўя віць са бе жыц цё без гэ тых пра дук таў. Яны смач ныя, «хут кія» і па-

жыў ныя, та му ўва хо дзяць у ра цы ён амаль кож на га бе ла ру са. Ад нак 

да лё ка не кож ны за дум ва ец ца, на коль кі лю бі мая ежа мо жа быць не-

бяс печ най. І спра ва тут не столь кі ў коль кас ці тлу шчаў, якія яна змя-

шчае, коль кі ў іх якас ці.

— Для хар чо вай пра мыс ло вас ці па ды хо дзяць вы ключ на цвёр дыя мас-

лы. Ра ней для гэ тых мэт вы ка рыс тоў ва лі тлу шчы жы вёль на-

га па хо джан ня (сві ны тлушч, сме тан ко вае мас ла і г. д.). СТАР. 11

Спад чы наСпад чы на  

НЕ ВЯ ДО МЫ 
«БРЭНД»

У рэс пуб лі цы ча ты ры аб' ек ты, якія ўне се ны ў Спіс су свет най 

спад чы ны ЮНЕС КА. Тры з іх шы ро ка вя до мыя і ста лі брэн да-

мі кра і ны — гэ та Бе ла веж ская пу шча, Мір скі і Ня свіж скі за мкі. 

Ёсць у гэ тым спі се і чац вёр ты аб' ект — Ду га Стру вэ. Але ён 

да лё ка не та кі па пу ляр ны ў ту рыс таў, як ін шыя. Яго па пу ля-

ры за цы яй за ня лі ся ў Ашмян скім ра ё не. Тут зна хо дзіц ца адзін 

з пунк таў Ду гі, а ў рам ках між на род на га су пра цоў ніц тва са 

швед скі мі парт нё ра мі ў аг ра га рад ку Галь ша ны ство ра ны му зей 

«Ду га Стру вэ». Но вы этап пра ек та на кі ра ва ны на па шы рэн не 

яго экс па зі цыі.

Пер шай част кай між на род на га пра ек та 

«Тан дэм» ста ла са мо ства рэн не му зея ў 

2012 го дзе, які вы ра шы лі ар га ні за ваць у 

сель скай біб лі я тэ цы ў аг ра га рад ку Галь-

ша ны. На тэ ры то рыі сель ска га Са ве та, у 

вёс цы Ту піш кі, зна хо дзіц ца адзін з пунк таў 

зна ка мі тай Ду гі.

Уся го іх 265, і яны, ні бы ка мен ны лан-

цу жок, цяг нуц ца ад Чор на га мо ра да Паў-

 ноч на га Ле да ві та га акі я на па тэ ры то рыі 

10 кра ін. Дзя ку ю чы па ста ян ным да сле да ван-

ням на тэ ры то рыі Бе ла ру сі вы яў ле ны 19 з 

31 пунк та. З да па мо гай ука па ных у зям-

лю ка мен ных ку боў і геа дэз іч ных вы шак 

гру па ву чо ных на ча ле з Ва сі лём Стру вэ 

ў ХІХ ста год дзі вы зна чы ла па ме ры Зям лі 

і да ка за ла, што пла не та мае фор му эліп-

со і да. Ра бо та вя ла ся амаль 

50 га доў. СТАР. 3
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Ча му Ду га Стру вэ, 
якая ўне се на ў 
спіс ЮНЕС КА, 
у Бе ла ру сі не 
ка рыс та ец ца 

по пы там у 
ту рыс таў

Гэ ты год ура джай ны на яга ды — і ў ле-

се, і ў са дзе. На ват кап рыз ныя бу я кі, якія 

ў акуль ту ра ным вы гля дзе па тра бу юць ад-

мыс ло ва га до гля ду, і тыя сё ле та ўра дзі лі, 

так што гас па да рам не шка да па тра ча ных 

сіл і ча су. А ў сель гас прад пры ем стве «Пра-

грэс-Вер ця ліш кі», што ў Гро дзен скім ра ё не, 

бу я кі ўво гу ле збі ра юць за раз у пра мыс ло-

вым маш та бе — па не каль кі тон ка рыс ных 

ягад што дзень. Пад куль ту ру ў гас па дар цы 

ад да дзе на 12 гек та раў, сем з па ло вай з якіх 

да юць ура джай. 

Збі ра юць яга ды ўруч ную, да пра цэ су пад-

клю ча юц ца і муж чы ны, як, на прык лад, Мі-

ха іл СА ЎКО (на фо та).

БУ Я КІ БУ Я ЮЦЬБУ Я КІ БУ Я ЮЦЬ


