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• Дзі ця чае «Еў ра ба чан-

не-2020» прой дзе ў ан лайн-

фар ма це.

• На та ры у сы Мін ска 

пра вя дуць бяс плат ныя 

кан суль та цыі 11 ве рас ня.

• Яра вы рапс у Бе ла ру сі 

пры бра ны больш чым з па-

ло вы пло шчаў.

• Мін скі трак тар ны за-

вод пла нуе ар га ні за ваць 

адзі ны пункт ува хо ду на 

ра сій скі ры нак.

• Кошт наф ты Brent 

апус ціў ся ні жэй за $41 за 

ба рэль упер шы ню з 30 чэр-

ве ня.

• Кі тай ска-бе ла рус-

кі ін дуст ры яль ны парк 

«Вя лі кі ка мень» атры маў 

уз на га ро ду кі тай ска га 

кір ма шу ганд лё вых па-

слуг за дэ ман стра цыю 

ўзор на га сэр ві су.
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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Пачалася падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года

Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс

МЕ НЮ 
ПАД ЗА КАЗ?

Тэх но ла гі мо гуць пры слу хац ца 
да па жа дан няў сям'і школь ні ка
Хар ча ван не ў школь ных ста ло вых но сіць ды е тыч-

ны ха рак тар, і ў гэ тым за клю ча ец ца яго га лоў ная 

пе ра ва га. Та кую дум ку вы ка за ла жур на ліс там за-

гад чы ца ад дзя лен ня гі гі е ны дзя цей і пад лет каў 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 

гра мад ска га зда роўя Ала МА ЛА ХА ВА.

Па сло вах спе цы я ліс та, у школь ных стра вах вы клю ча-

ны ўсе кам біт лу шчы, пры іх пры га та ван ні вы ка рыс тоў ва-

юц ца толь кі алей і сме тан ко вае мас ла. Не вы ка рыс тоў ва-

юц ца так са ма вост рыя пры пра вы, во цат, кас ця выя бу лё-

ны. І ў фры цю ры стра вы не га ту юць. «Мы рэ ка мен ду ем 

вы ка рыс тоў ваць ашчад ныя ме та ды — ту шэн не, ва рэн не, 

га та ван не на па ры. Так са ма ра ім на хар чаб ло ках мак сі-

маль на вы ка рыс тоў ваць та кое су час нае аб ста ля ван не, 

як па ра кан век та мат. Сён ня ў кра і не ка ля 26 % школ яго 

ўжо на бы лі. За ба ро не ныя ў ста ло вых і школь ных бу фе-

тах та кія не ка рыс ныя пра дук ты, як са лод кія га за ва ныя 

на поі, чып сы, на ту раль ная ка ва, рыб ныя і з ага род ні ны 

за ку сач ныя кан сер вы. Ха це ла ся б, каб та ко га прын цы пу 

ў хар ча ван ні пры трым лі ва лі ся і баць кі ў да маш ніх умо-

вах», — пад крэс лі ла спе цы я ліст. СТАР. 8СТАР. 8

Буль бач ка ўра дзі ла

У ААТ «За мір» 
Брэсц ка га ра ё на 

па ча лі ўбор ку 
на сен ных участ каў 
буль бя ных па лёў. 

У гас па дар цы збі ра юць 
буль бу з пло шчы 75 га, 

а ся рэд няя ўра джай насць 
куль ту ры скла дае 
больш за 300 ц/га. 
Уся го ў Бе ла ру сі 

пла ну юць са браць 
6,1 млн тон буль бы.
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Больш 
за 6,2 ты ся чы 

шмат дзет ных сем' яў 
ад кры лі ра хун кі па но вай 
пра гра ме «Ся мей ны 
ка пі тал».
Па пра гра ме «Ся мей ны 
ка пі тал» 2015—2019 га доў 
для шмат дзет ных 
сем' яў ад кры та 
82 064 дэ па зіт ныя 
ра хун кі на су му 
$820,64 млн. Па мер 
пры зна ча най у мі ну лую 
пя ці год ку су мы 
скла даў $10 тыс. 
для шмат дзет ных 
сем' яў, у якіх трэ цяе 
або на ступ нае дзі ця 
на ра дзі ла ся (усы ноў ле на, 
уда ча ро на) у пе ры яд 
з 1 сту дзе ня 2015 го да 
па 31 снеж ня 2019 го да 
ўключ на. Па пра гра ме 
2020—2024 га доў 
для шмат дзет ных 
сем' яў ад кры ты 
6 221 дэ па зіт ны ра ху нак 
на су му Br139,973 млн. 
У но вай пя ці год цы па мер 
ся мей на га ка пі та лу 
скла дае Br22,5 тыс. 
і пры зна ча ец ца 
шмат дзет ным 
сем' ям, у якіх трэ цяе 
або на ступ нае дзі ця 
на ра дзі ла ся (усы ноў ле на, 
уда ча ро на) з 1 сту дзе ня 
2020 го да па 31 снеж ня 
2024 го да ўключ на.

ЛІЧ БА ДНЯ

Перс пек ты ваПерс пек ты ва

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ 
ТОР ФУ

Ба ло ты — гэ та не толь кі тыя мес цы, 
дзе па лі ва пад на га мі, але яшчэ і пры род ная цяп лі ца

Тар фя ная пра мыс ло-

васць мае ста га до вую 

гіс то рыю, ёй да вя ло ся 

пе ра жыць як кры-

зіс ныя пе ры я ды, так 

і ча сы най вы шэй ша га 

роск ві ту. Су час ны этап 

спе цы я ліс ты на зы ва-

юць ча сам уз ды му. Як 

ад зна чыў ге не раль ны 

ды рэк тар «Бел па лі ва-

га за» Аляк сей КУШ НА-

РЭН КА, за па сы тор фу 

ў кра і не ацэнь ва юц ца 

ў 2,4 міль яр да тон. 

З іх для пра мыс ло вай 

рас пра цоў кі вы ка рыс-

тоў ва юц ца 302 міль ё ны 

тон, або 12 % ад уся го 

аб' ёму. СТАР. 4СТАР. 4


