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Аб са лют ная боль шасць 
бе ла ру саў цярп лі ва ча кае 
2015 го да, ка лі ай чын нае 
тэ ле ба чан не кан чат ко ва пя-
рой дзе на ліч ба вае эфір нае 
вя шчан не. Тым ча сам жы-
ха ры Асі по ві чаў ужо ма юць 
гэ тую аса ло ду: іх ра дуе вы-
со кая якасць вы явы і гу ку 
пры пра гля дзе ўлю бё ных 
пе ра дач. Пра вы шэй пе ра-
лі ча ныя плю сы ліч ба ва га 
тэ ле ба чан ня, а так са ма пра 
асаб лі вас ці вя шчан ня ў Асі-
по ві чах чы та ем ні жэй.

Не ад клад вай це 
на  заўт ра

Па вод ле сло ў Паў ла Пет ру ле-
ві ча, кі раў ні ка ўпраў лен ня элект-
ра су вя зі Мі ніс тэр ства су вя зі і ін-
фар ма ты за цыі, ад на з асноў ных 
праб лем — на яў насць пры ём ных 
пры ста са ван няў у на сель ніц тва. 
Для пры ёму эфір на га ліч ба ва га 
сіг на лу не аб ход на тэ ле ві зій ная 
пры стаў ка, якая пад трым лі вае 
фар мат DVB-T, або тэ ле ві зар 
гэ та га фар ма ту. «Ка лі пы тан ні 
тэх ніч на га ха рак та ру (бу даў ніц-
тва но вых ра дыё тэ ле ві зій ных 
пе ра да валь ных стан цый, фар-
мі ра ван не і пе ра да ча ліч ба ва га 
сіг на лу) мы маг лі вы ра шыць без 
асаб лі вых праб лем, то за бяс пе-
чыць тэх ніч ны мі пры ста са ван-
ня мі... Гэ та аба вя зак на сель-
ніц тва...» Жы ха ры Асі по ві чаў 
па він ны бы лі са ма стой на па кла-
па ціц ца пра на яў насць у сва іх 
да мах да мо ман ту ад клю чэн ня 
ана ла га ва га вя шчан ня спе цы-
яль на га аб ста ля ван ня. «Той, хто 
ха цеў пры маць эфір нае ліч ба вае 
тэ ле ба чан не, не ча каў апош ня га 
мо ман ту, а рых та ваў ся за га дзя. 
Што да ты чыц ца не аба ро не ных 
ка тэ го рый бе ла ру саў, то мяс-
цо выя ор га ны ўла ды зра бі лі ўсё 
маг чы мае, каб ім да па маг чы», — 
за пэў ні вае кі раў нік упраў лен ня 
элект ра су вя зі.

Вя до ма ж, па пя рэд не спа жыў-
цоў ан ке та ва лі. «Ка ля 80% ве-
да ла пра ад клю чэн не пер ша га 
жніў ня ана ла га ва га вя шчан ня», 
— кан ста туе Па вел Пет ру ле віч. 
«Для пэў най част кі жы ха роў ад-
клю чэн не ана ла га ва га вя шчан ня 
фак тыч на зу сім прай шло не за ў-
важ на. Ча му? Як пра ві ла, боль-
шая част ка жы ха роў Асі по ві чаў 
мае ка бель нае тэ ле ба чан не».

Ста ноў чыя ас пек ты ліч ба ва га 
тэ ле ба чан ня — вы со кая якасць 
ма люн ка і гу ку. Ліч ба вае тэ ле-
ба чан не дае маг чы масць пе ра да-
ваць вы явы вы со кай вы раз на сці 
(або HDTV) са шмат ка наль ным 
гу ка вым су пра ва джэн нем, а 
так са ма ў перс пек ты ве стэ рэа-
ма люн ка (3D). Ліч ба вы сіг нал у 
мен шай сту пе ні схіль ны да ўплы-
ву пе ра шкод. Для па раў на ння, 
там, дзе ана ла га вае тэ ле ба чан-

не ідзе з шу мам, ліч ба вы сіг нал 
пры ма ец ца ў той якас ці, у якой 
ён быў сфар мі ра ва ны ў тэ ле ві-
зій най сту дыі.

Па вел Пет ру ле віч на конт 
HD га во рыць на ступ нае: «Спіс 
пра грам агуль на да ступ на га па-
ке та скла дае 8 рэс пуб лі кан скіх 
ка на лаў. Усе іх пе ра да чы транс-
лю юц ца ў стан дарт най якас ці 
(SD). Ад нак сён ня рэа лі зу ец ца 
і пра ект ка мер цый на га ліч ба ва-
га вя шчан ня, дзе раз гля да ец ца 
маг чы масць вя шчан ня ка на лаў 
у HD якас ці. Пы тан не вы зна чае 
па трэ ба на сель ніц тва ў гэ тым».

Што да ты чыц ца ка бель ных 
се так, то мно гія з апе ра та раў 
ма юць па ке ты, якія да зва ля юць 
транс ля ваць у тым лі ку і HD ка-
на лы. Зу сім ін шая спра ва — на-
коль кі та кое за па тра ба ва на ся-
род бе ла ру саў. Кошт кан тэн ту ў 
HD якас ці мае ца ну больш вы-
со кую...

«Вя шчан не з пад трым кай HD 
за ле жыць не толь кі ад га тоў нас-
ці пе ра да валь най сет кі, але і ад 
кан тэн ту, які да юць тэ ле сту дыі. 
Бу дзе по пыт — бу дзе і та кая 
па слу га», — лі чыць Па вел Пет-
ру ле віч. «Так ці інакш, ка лі аба-
нент мае прын цы по вую па трэ бу ў 
транс ля цыі з HD якас цю, ён мо жа 
звяр нуц ца да свай го апе ра та ра. 
Апош ні аба вяз ко ва ад ка жа, ка лі 
ў да мах клі ен таў з'я вяц ца та кія 
ка на лы».

Ці зна чыць гэ та, што ў блі-
жэй шы час тэ ле ві зар пе ра тво-
рыц ца ў ад чы не нае акно, а гук 
ста не та кім, як у кі на тэ ат ры? 
Ка лі апе ра тар вя шчае пэў ную 
пра гра му ў HD якас ці, то, хут-
чэй за ўсё, і шмат ка наль ны гук 
вам за бяс пе ча ны. Але не аб ход-
на па мя таць, што і ваш тэ ле-
ві зар па ві нен пад трым лі ваць 
шмат ка наль ны гук. Не апош-
няя ро ля на ле жыць акус тыч най 
сіс тэ ме.

Доб ры сіг нал 
і для ад да ле ных вё сак

Адзін са знач ных плю соў 
— устой лі васць да пе ра шкод. 
Упэў не ны пры ём сіг на лу за бяс-
пе ча ны не толь кі га рад ско му 
на сель ніц тву, але і ад да ле ным 
вёс кам.

Па вод ле слоў кі раў ні ка ўпраў-
лен ня элект ра су вя зі, з 2005 го да 
ак тыў на рэа лі зу ец ца дзяр жаў ная 
пра гра ма па ліч ба вым тэ ле ві зій-
ным вя шчан ні. Сён ня ство ра ны 
ўмо вы для пры ман ня ліч ба ва га 
сіг на лу на тэ ры то рыі пра жы ван-
ня ка ля 96% бе ла ру саў. Ужо ця-
пер экс плу а ту ец ца 66 ра дыё тэ-
ле ві зій ных пе ра да валь ных стан-
цый. Да кан ца 2015 го да бу дзе 
па бу да ва на яшчэ ка ля трыц ца ці. 
Та кім чы нам, амаль уся тэ ры то-
рыя бу дзе па кры та ліч ба вым тэ-
ле ві зій ным вя шчан нем ужо праз 
два га ды.

«Вя до ма, ча сам уз ні ка юць 
асоб ныя праб ле мы на конт якас-

ці, — ад каз вае Па вел Пет ру ле віч, 
— але на шы апе ра та ры па ста ян-
на рэ агу юць. Да стат ко ва па ве-
да міць пра цяж кас ці, каб ад ра зу 
ж пра ана лі за ва лі кан крэт ныя 
стан цыі. Мы заў сё ды вы свет лім, 
ча му і як».

Дзя ку ю чы да сяг нен ням у сфе-
ры мік ра элект ро ні кі ства ра юц ца 
ўмо вы, каб зні зіць энер ге тыч нае 
спа жы ван не. Адзін ліч ба вы пе-
ра да валь нік стан дар ту DVB-Т 
за мя няе 8 ана ла га вых, што дае 
маг чы масць знач на сэ ка но міць 
элект ра энер гію, а так са ма вы-
зва ліць час тот ны рэ сурс для ін-
шых па слуг.

Хто ж на ступ ны? Жло бін, Яс-
ны Лес (Баб руйск) і Кас цю ко ві-
чы. А да лей спра ва рас цяг нец ца 
на два га ды па ўсёй тэ ры то рыі. 
Га лоў нае — раў на мер насць.

Каб вы ра шыць пы тан ні, звя-
за ныя з пе ра хо дам на эфір нае 
ліч ба вае тэ ле ві зій нае вя шчан-
не, Мі ніс тэр ства су вя зі пра па-
нуе звяр нуц ца да спе цы я ліс таў 
адзі най бяс плат най да ве дач на-
ін фар ма цый най служ бы «172». 
Су пра цоў ні кі апош няй рас тлу-
ма чаць цяж кас ці, пра па на ваў-
шы шля хі вы ра шэн ня. Зван кі са 
ста цы я нар най тэ ле фон най сет кі 
бяс плат ныя.

Мар га ры та СІ ДАР.
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ЭФІР НАЕ ВЯ ШЧАН НЕ: 
ГА ЛОЎ НАЕ — РАЎ НА МЕР НАСЦЬ

«АПОШ НЮЮ ПРЫ СТАЎ КУ 
ЗА БРА ЛІ НА МІ НУ ЛЫМ ТЫД НІ, А ЛЮ ДЗІ ЎСЁ ІДУЦЬ...»

Сё ле та ўсё час цей і час цей аб'-
ек там ся мей ных раз моў на кух ні 
ста но віц ца ліч ба вае тэ ле ба чан не. 
Пад час сня дан ку ці вя чэ ры ўзды-
ма ец ца ак ту аль нае пы тан не, як па 
чар ны шэў ска му: «што ра біць?» Ка-
лі ж быць больш дак лад ны мі, то... 
Коль кі гро шай збі раць? Ку ды іс ці? 
Як вы бі раць і што куп ляць? І, вя-
до ма ж, ані ко му з бе ла ру саў не хо-
чац ца па мы ліц ца, бо па мыл кі заўж-
ды каш ту юць до ра га. Каб іс тот на 
спрас ціць жыц цё на шым чы та чам, 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы праў ля-
ец ца ў шлях па ста ліч ных кра мах. 
Нас ча ка юць пяць най буй ней шых 
ганд лё вых пунк таў. Што ж... Не губ-
ля ем ні вод най хві лі ны!..

Па куль чыр во ным мар ке рам ма лю ем 
марш рут, Мінск па во лі пра чы на ец ца, а ў 
на шых дум ках спее гран ды ёз ная ідэя. Ці 
чу лі вы ка лі-не будзь пра «ме тад мас кі»? 
Не, мы зу сім не пла ну ем пе ра ўва саб ляц-
ца ў прад стаў ні коў ін шых пра фе сій. Прос-
та аб мя жу ем ся зай маль най гіс то ры яй для 
кан суль тан таў у кра мах, якія не су мнен на 
бу дуць пы тац ца пра на шы мэ ты.

Жар ту ем пра ба бу лю
Пло шча Яку ба Ко ла са. Ме на ві та тут 

зна хо дзіц ца першая кропка на нашым 
маршруце. За хо дзім, азі ра ем ся на во кал 
у цар стве бліс ку чых эк ра наў. Ся род па-
куп ні коў яск ра вы мі пля ма мі міль га цяць 
віш нё выя ка шу лі ахоў ні каў і кан суль-
тан таў. Са мы час зла віць ка го-не будзь 
з апош ніх: «Доб ры дзень. Гэ та вы мне 
ад ка жа це на ўсе пы тан ні пра тэ ле ві за ры, 
так? О, цу доў на! Слу хай це. У мя не та-
кая праб ле ма. Ба бу ля ся мі дзе ся ці га доў 
не ве дае, як ёй да лей жыць. Па чу ла пра 
пе ра ход на ліч ба вае эфір нае вя шчан не, і 
ця пер хва ля ван ню ня ма ме жаў»... Ма ла-
ды кан суль тант здзіў ле на па ды мае ле вае 
бры во, а за тым рас плы ва ец ца ў шчы рай 
усмеш цы: «Гм... А які тэ ле ві зар у ва шай 
ба бу лі?» Праз дзе сяць хві лін мы ве да ем 
ледзь не ўсё асноў нае. Ка лі ў тэ ле ві за ры 
ёсць скарт (шы ро кі раз' ём), да стат ко ва 
да ку піць пры стаў ку (у гэ тай кра ме яна, 
ра сій скай вы твор час ці, каш туе 380 ты-
сяч). Ка лі ж раз' ёму ня ма, трэ ба на быць 
но вы тэ ле ві зар. Кан суль тант пра па ноў-
вае два бюд жэт ныя ва ры ян ты за 2,5 і 3 

міль ё ны руб лёў: пер шы — Horіzont, дру гі 
— Samsung. Абедз ве ма дэ лі ця пер ста яць 
на ак цыі. Да рэ чы, пра ак цыі: «А ці ёсць 
у вас спе цы яль ныя зніж кі для клі ен таў? 
Ска жам, хут ка ў ба бу лі чар го вы дзень 
на ро дзі наў... Вы ж аба вя за ны зра біць ёй 
ма лень кі па да ру на чак?» Ма ла ды ча ла век 
ужо па ці ху ўсмі ха ец ца. «Так. Без умоў на. 
Мы скі нем 3%, але па пя рэд не гэ та не аб-
ход на ўзгад ніць з ад мі ніст ра цы яй», — па-
ве дам ляе ён, а за тым пад міг вае: — Мы ж 
за спра вяд лі васць». Так, яны ж за спра-
вяд лі васць. Тым не менш на паў тор нае 
пы тан не пра ца ну на пры стаў кі кан суль-
тант ад каз вае, што якас ную трэ ба на бы-
ваць за 800 ты сяч. Ужо ў дзвя рах кра мы 
на наш ад рас да ля тае вя сё лае: «Бу дзем 
ча каць вас і ва шу ба бу лю, ка лі яна ад ва-
жыц ца на сур' ёз ную па куп ку».

Зра бі лі з ка ма ра ка ня
На блі жа ем ся да Ка ма роў ска га рын-

ку. Па блі зу раз мяс цілася другая цікавая 
для нас крама. Нас су стра кае жан чы-
на ся рэд ніх га доў. Вы слу хаў шы пы тан ні, 
яна па чы нае цвёр да і вель мі кан крэт на. 
Апош нюю пры стаў ку за бра лі на мі ну лым 
тыд ні, а лю дзі ўсё ідуць і ідуць. Кож ны 
дзень па дзе сяць ча ла век звяр та ец ца на-
конт пе ра хо ду на «ліч бу». «Так, я ма гу па-
ка заць тан ныя тэ ле ві за ры. Вось Horіzont 
за 2 міль ё ны 650 ты сяч і 2 міль ё ны 750 
ты сяч ад па вед на (ка лі дыя га наль 22 ца-
лі). Хо ча це больш пры ваб ны ва ры янт? 
Ка лі лас ка. Horіzont за 3 міль ё ны 199 ты-
сяч. Так, гэ та апош нія ма дэ лі. Ве да е це, 
за раз пы тан не тэ ле ві за раў ней ма вер на 
ак ту аль нае. А ча го ж вы хо ча це? Больш 
як 60% бе ла ру саў ка рыс та ец ца ста ры мі». 
Спраў ны кан суль тант зноў вяр та ец ца да 
тэ мы пры ста вак. Па вод ле яе слоў, усе 
дзяр жаў ныя кра мы ганд лю юць або кі тай-
скай пра дук цы яй фір мы BBK (за 300 ты-
сяч), або ай чын най фір мы Skytech (за 451 
ты ся чу). Праз хві лі ну жан чы на ста віць 
праб ле му: «Але вы ж ра зу ме е це, што ўсе 
на шы пры стаў кі раз лі ча ны на эфір нае 
вя шчан не? Гэ та, як пра ві ла, 7 ка на лаў, 
у вы пад ку ўзмоц не на га сіг на ла — 14. А 
ка бель нае? Ня ўжо яго пе ра ход на «ліч бу» 
цал кам за бяс пе чаць па стаў шчы кі са мой 
па слу гі? Вось у Еў ро пе дак лад на так і 
зра бі лі. А ў нас... Ад но ма гу кан ста та-
ваць упэў не на: па куль у ганд лё вы цэнтр 
пры ста вак для ка бель на га тэ ле ба чан ня 
не за во зі лі». Апош ні факт вы клі кае не па-
ра зу мен не: «І што? Ня ўжо на ша ба бу ля 
не змо жа са чыць за сю жэ та мі ўлю бё ных 
се ры я лаў на ка на ле «Ра ман ты ка» або 
за сы наць ве ча ра мі пад філь мы жа хаў на 
«TV 3»?»

«НТБ» ка ман дуе па ра дам
З вы шэй акрэс ле най праб ле май на кі-

роў ва ем ся ў су сед нюю кра му. Ад чы ня ем 
дзве ры і ад ра зу ж ба чым доб ра зна ё мыя 
пры стаў кі, цём ныя кор пу сы якіх блі шчаць 
за шклом. За ста ец ца па ча каць, па куль 
ма ла ды ча ла век з бэй джы кам скон чыць 
тлу ма чыць штось ці пра пуль ты ад ной вель-
мі да пыт лі вай жан чы не. Вось ён ужо ві тае 
нас пра фе сій най усмеш кай кан суль тан та. 
Са мы час паў та рыць і яму зай маль ную гіс-
то рыю пра ба бу лю. «Ста ра жыт ны кі нес коп-
ны тэ ле ві зар? — пе ра пыт вае ён. — Ця пер 
гэ та на дзён на. З'я ві лі ся лю дзі, якія га то вы 
іх на быць. Та му та кі цуд тэх ні кі трыц ца ці-

га до вай даў нас ці пра даць 
вы змо жа це». «Пра даць? 
Ка му ён па трэб ны?» — 
не ўтой ва ем здзіў лен ня 
ў го ла се. І кан суль тант 
ад ра зу ж па дае ідэю за-
ві таць на пэў ны сайт, дзе 
ажыц цяў ля юц ца та ко га 
кштал ту апе ра цыі. А яшчэ 
ра іць знай сці ар га ні за цыі, су-
пра цоў ні кі якіх пры едуць да вас да ха ты, 
за бя руць ста рэнь кі тэ ле ві зар і, вя до ма ж, 
вы пла цяць пэў ную кам пен са цыю. Доб ра, 
ця пер вы свят ля ем пы тан не з «Ра ман ты-
кай» і «TV 3». Праз хві лі ну мы ўжо ра зу-
ме ем: у па пя рэд нім ганд лё вым цэнт ры з 
ка ма ра ка ня зра бі лі, бо ані я кай праб ле мы і 
з ка бель ным тэ ле ба чан нем быць не мо жа. 
Пер шая ж пры стаў ка, якую пра па ноў вае 
кан суль тант, уні вер саль ная: і эфір нае, і ка-
бель нае ліч ба вае вя шчан не га ран та ва на. 
А яшчэ за бяс пе ча на пад трым ка вы со ка-
га да зво лу ад люст ра ван ня. Каш туе гэ тая 
аса ло да 420 ты сяч. Ка лі ж вам да стат ко ва 
эфір на га тэ ле ба чан ня, то мож на абы сці ся 
і 320 ты ся ча мі. Пе ра лі ча ныя пры стаў кі па-
стаў ля юц ца ўсё той жа ай чын най фір май 
Skytech. Ёсць і ін шы ва ры янт: мож на на быць 
пры стаў ку кі тай скай вы твор час ці фір мы TV 
Star. Гэ тая тэх ні ка каш туе да ра жэй. Праў да, 
кан суль тант на стой лі ва ра іць куп ляць ме на-
ві та бе ла рус кае: ца на мен шая, упэў не насць 
у якас ці боль шая. Пад час раз мо вы ўзні кае 
прын цы по ва но вы мо мант. «А ці ідзе ў ва-
шай ба бу лі ка нал «НТБ»?» — ці ка віц ца кан-
суль тант. «Апош нім ча сам не ідзе. Ба бу ля 
скар дзіц ца, што не мо жа гля дзець пе ра да чу 
«Над звы чай нае зда рэн не». Га во рыць, ужо 
столь кі ці ка ва га пра пус ці ла. А якое да чы нен-
не «НТБ» мае да на шай тэ мы?» Як вы яві ла-
ся пас ля, да чы нен не тут са мае пра мое: ка лі 
ідзе — то ўсё нар маль на, а ка лі не — трэ ба 
куп ляць ан тэ ну. Са мыя па пу ляр ныя — ан-
тэ ны фір мы «Дэль та», якія каш ту юць 257 
ты сяч. У гэ тым вы пад ку сэ ка но мяць жы ха-
ры не вель мі ад да ле ных бе ла рус кіх вё сак, 
дзе па блі зу ёсць рэ транс ля тар. Та ды мож на 
аб ме жа вац ца ан тэ най за 158 ты сяч. Да лей 
шу ка ем тэ ле ві за ры і пры хо дзім да вы сно вы: 
цэ ны ўсю ды па доб ныя (2 міль ё ны 500 ты сяч 
і 2 міль ё ны 750 ты сяч — кошт са мых тан ных 
з усіх маг чы мых ва ры ян таў). Ка лі ж ваш 
«за ла ты за пас» больш чым да стат ко вы, то 
вы сме ла мо жа це на быць ад ну з ма дэ ляў 
тэ ле ві за раў Fіlіps. Да рэ чы, фір ма на крок 
апя рэдж вае ас тат нія ў пла не ды зай ну, вы-
пус ка ю чы пра дук цыю бе ла га ко ле ру.

Ся мей ная іды лія
Пе ра мя шча ем ся на пра спект Не за-

леж нас ці. «Звяр тай це ся — мы да па мо-
жам» га во рыць над піс на спі нах су пра-
цоў ні каў ганд лё ва га цэнт ра. Што ж... Грэх 
не звяр нуц ца, праў да? Пер шы кан суль-
тант у чыр во най фут бол цы на кі роў вае 
нас да ін ша га, бо сам ён мо жа ад каз ваць 
на пы тан ні пра чай ні кі, але ні як не пра 
тэ ле ві за ры. А вось і не вя лі кая праб ле ма: 
тэ ле ві зій ны спе цы я ліст ку дысь ці знік у 
по шу ках ча гось ці. Муж чы на, што ста іць 
по руч, ужо не ўтой вае раз драж нен ня: «Я 
яго паў га дзі ны ча каю». Пас ля да раз-
драж нё на га клі ен та па ды хо дзіць жон ка 
з дач кою: «Ігар, я тваю ма му пе ра ка на ла 
ку піць чай нік». А за тым з'яў ля ец ца і са ма 
ма ма не цярп лі ва га па куп ні ка. Яна, шчас-
лі вая, за да во ле на тры мае за па ка ва ную 

скры ню: «Ігар. Па гля дзі, чай нік ку пі ла. 
Я даў но но вы ха це ла». Вось та кая ся-
мей ная іды лія. Яшчэ коль кі ча су — і мы 
ўжо раз маў ля ем з доў га ча ка ным кан суль-
тан там. «Не, пры ста вак ня ма. Рас ку пі лі. 
Но вых не за вез лі. Так, ёсць бюд жэт ныя 
тэ ле ві за ры за 3 міль ё ны 99 ты сяч фір мы 
LG. Мо жа це за піс ваць на флэш ку фо-
та здым кі, ві дэа, а пас ля пра гля даць на 
эк ра не. Ха ця... Вы ка жа це, што для ба-
бу лі... Яшчэ ёсць клас ны тэ ле ві зар за 6 
міль ё наў 999 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў». 
Усё зра зу ме ла.

Па сак рэ це ўся му све ту
Пра спект Ма шэ ра ва. Ганд лё вы цэнтр 

амаль пус ты. За ка сай — дзяў чы на з вы-
ра зам тва ру, што ад люст роў вае сум усіх 
ча соў і на ро даў. А вось кан суль тант вы-
гля дае вель мі жва вым. «Так, у нас ёсць 
пры стаў кі. Rolsen — ад 240 ты сяч, BBK 
— ад 280, TV Star — ад 420. Пер шыя дзве 
раз лі ча ны вы ключ на на эфір нае тэ ле-
ба чан не. Яшчэ ёсць уні вер саль ная пры-
стаў ка «Ві цязь» за 690 ты сяч. Ад крыю 
вам не вя лі кі сак рэт: у ча ты рох па куп ні коў 
яна «не па цяг ну ла» ка бель нае тэ ле ба-
чан не. З эфір ным жа ўсё цу доў на». На 
па лі чках ста яць тэ ле ві за ры LG (3 міль-
ё ны 400 ты сяч), Horіzont (3 міль ё ны 570 
ты сяч), Samsung (3 міль ё ны 750 ты сяч), 
Panasonіc (3 міль ё ны 900 ты сяч). Да лей 
раз мя шча юц ца вель мі да ра гія ма дэ лі. 
«Спа дзя ём ся, ва ша ба бу ля ад дасць пе-
ра ва гу на ша му цэнт ру», — усмі ха ец ца 
жва вы кан суль тант.

Зноў вы хо дзім на пра спект Ма шэ ра ва, 
ра зу ме ю чы: на гэ тым тэ ле ві зій ны шоп-
агляд скон ча ны. Марш рут прой дзе ны 
ўда ла. Ал га рытм дзе ян няў так са ма ві-
да воч ны, і чар ны шэў скае «што ра біць?» 
больш не зда ец ца та кім не вы ра шаль ным. 
Ра зу ме ем, дзесь ці мож на сэ ка но міць, 
дзесь ці — не па ску піц ца і на за мор скі 
ва ры янт. Так ці інакш, пра ва вы ба ру 
заўж ды за ва мі.

Мар га ры та СІ ДАР

�

Па ра ды «Звяз ды»
Уваж лі ва са чы це, каб коль касць пік-

се ляў ва ша га бу ду ча га тэ ле ві за ра не 
бы ла мен шай за 1920:1080.

Най леп шая пад свет ка — свят ло-
ды ёд ная. Яна аба зна ча ец ца лі та ра мі 
LED.

Аба вяз ко ва па він на быць па зна ка 
пра на яў насць ліч ба ва га цю на ра (па-
зна ча ец ца як DVB-T).

Па мя тай це, лепш вы бі раць тэ ле ві-
зар з вад ка крыш та ліч ным эк ранам. 
Плаз мен ны эк ран, хоць і ад роз ні ва-
ец ца па вы ша най яск ра вас цю фар баў, 
«з'я дае» шмат элект ра энер гіі.

Ад на з асноў ных праб лем 
— на яў насць пры ём ных 
пры ста са ван няў 
у на сель ніц тва. 
Для пры ёму эфір на га 
ліч ба ва га сіг на лу не аб ход на 
тэ ле ві зій ная пры стаў ка, 
якая пад трым лі вае фар мат 
DVB-T, або тэ ле ві зар 
гэ та га фар ма ту.

На пы тан ні на вед валь ні каў сай та 
www.dоktоrа.bу і чы та чоў га зе ты 
«Звяз да» ад ка за ла за гад чыца 
хі рур гіч на га ад дзя лен ня 11-й га-
рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска Тац-
ця на МІ ХАЙ ЛА ВА.

— Аляк сандр, 27 га доў. Уда рыў 
пра вае ка ле на. Прай шоў курс фі зі я -
 ля чэн ня (маг ніт, аза ке рыт і інш.). 
За клю чэн не МРТ: кар ці на траў ма-
тыч на га па шко джан ня струк тур пра-
ва га ка лен на га су ста ва (з пе ра важ-
на зад ніх ра гоў абод вух ме ніс каў з 
пры кме та мі раз ры ву) + пя рэд няй 
кры жа па доб най звяз кі (пры кме ты 
суб та таль на га раз ры ву) + участ каў 
унут ры кос на га ацё ку ў пра ек цыі 
сцег на вой бяр цо вай кос ці (ве ра-
год на, як вы нік транс ханд раль на га 
па шко джан ня) + уме ра на вы ра жа-
на га сі на ві ту. Ці па трэб на ў гэ тым 
вы пад ку апе ра цыя?

— Так, апе ра цыя не аб ход на. Вам 
па ка за на арт рас ка пія для вы да лен ня 
ўчаст каў траў ма ва на га ме ніс ка і пра-
вя дзен ня плас ты кі кры жа па доб най 
звяз кі.

— Тры дні та му ўка ло ла ў ка лен-
ны су стаў дып рас пан. Спа чат ку 
ста ла ляг чэй, боль знік, але хруст і 
пух лі на за ста лі ся. Су ста вы «вы круч-
вае». Праз які час дзей ні чае дып-
рас пан і што ра біць, ка лі з'яў ля юц ца 
па боч ныя эфек ты?

— Эфект ад увя дзен ня дып рас па-
ну звы чай на на ды хо дзіць праз 48-72 
га дзі ны. Па боч ныя эфек ты пра яў ля-
юц ца ў за леж нас ці ад сімп то маў. На о-
гул дып рас пан не з'яў ля ец ца ба за вым 
прэ па ра там для ля чэн ня астэ а арт ро-
зу. Маг чы ма, вам не аб ход ны пра цяг-
лы пры ём хонд рап ра тэк та раў з да баў-
лен нем фі зі я тэ ра пеў тыч на га ля чэн ня. 
Да лей шае ж увя дзен не дып рас па ну 
не мэ та згод нае.

— Мне 37 га доў. З 23 га доў па ста-
ян на ны юць ка ле ні. Хва рэ ла на хла-
мі ды ёз. У дзя цін стве бы лі час тыя 
ан гі ны. Ды яг наз ста віць не жа да юць: 
ма ла дая для арт ро зу. Уль тра гук па-
ка заў пад ка ле ня мі дзве кіс ты, але 
траў маў у мя не не бы ло. Дру гі ўрач 
ска заў, што гэ та вад касць і яе трэ-
ба вы да ліць ла зе рам. Пас ля 10 пра-
цэ дур боль не знік, а толь кі кры ху 

змен шыў ся. У аб лас ной па лі клі ні цы 
пры зна чы лі элект ра пра гра ван не з гід-
ра кар ты зо нам. Вост ры боль, які му-
чыў пас ля ла зе ра на ўнут ра ным ба ку 
на гі ў ра ё не ка ле на, амаль прай шоў, 
але праб ле ма 15-га до вай даў ні ны за-
ста ла ся: ка лі па ды му кры ху больш за 
5-7 кг, то праз па ру га дзін — моц ны 
боль. Пра хо дзіць пас ля пра цяг лых на-
ці ран няў. Ад нак дыс кам форт ёсць заў-
сё ды, асаб лі ва ноч чу. Што ра біць?

— Ка лі ўлі чыць пе ра не се ныя за-
хвор ван ні, то вам не аб ход на кан суль-
та цыя ўра ча-рэў ма то ла га, які па ста віць 
ды яг наз і пры зна чыць комп лекс нае ля-
чэн не. Ды яг наз астэ а арт ро зу ў ва шым 
уз рос це ста вяць да во лі час та. На огул 
пры вы зна чэн ні з ля чэн нем спе цы я ліст 
па ві нен улі чыць асаб лі вас ці ва шай ра-
бо ты, ва шу ва гу, пры ём гар ма наль ных 
прэ па ра таў і інш.

— Мне 62 га ды. Ды яг наз — го н -
арт роз 2-й сту пе ні ле ва га ка лен на га 
су ста ва і 3-4-й сту пе ні — пра ва га. 
Ра бі лі рэнт ген і ўльтра гук. З пра вым 
су ста вам стаю ў чар зе на пра тэ за-
ван не. Вост ры боль пад час ха ды, 
ка ле ні апу ха юць, як і ўся пра вая на-
га. Маю ліш нюю ва гу (114 кг), ва ры-
коз нае рас шы рэн не на пра вай на зе, 
хва рэю на цук ро вы дыя бет 13 га доў. 
Атры маў з Гер ма ніі га ме а па тыч ны 
сро дак Trаumеtl у ам пу лах. Мне 
па ра і лі па ка лоць, каб зняць боль і 
ацёч насць. Што па ра і це? Ку ды ра-
біць уко лы і як час та?

— Прэ па рат траў мель, як мно гія ін-
шыя га ме а па тыч ныя срод кі, не ўва хо-
дзіць у ар се нал паў ся дзён ных пры зна-
чэн няў ура ча траў ма то ла га-ар та пе да. 
Трэ ба ра зу мець, што вы нік ад пры мя-
нен ня гэ та га прэ па ра та ін ды ві ду аль ны. 
Рэ ка мен ду ец ца да 20 ін' ек цый: 10 унут-
ры су стаў на і 10 унут ры мы шач на. Ка лі 
ж улі чыць ва шу спа да рож ную па та ло-
гію, то спа дзя вац ца на вы дат ны вы нік 
не да во дзіц ца. Трэ ба імк нуц ца зні зіць 
ва гу, па коль кі гэ та, як, да рэ чы, і цук ро-
вы дыя бет, мо жа стрым лі ваць хі рур гаў 
ад ак тыў най хі рур гіч най так ты кі. Ні я кі 
эн да пра тэз не пра слу жыць доў га пры 
ва зе 114 кг, апе ра цыя ж вель мі траў ма-
тыч ная. Звяр ні це ся да ўра ча-хі рур га і па 
пры чы не ля чэн ня па та ло гіі са су даў.

— У 1986 го дзе па ста ві лі ды яг наз: 
двух ба ко вы пры ро джа ны вы віх сцёг-

наў. Ка ля 4 га доў пра ля жа ла ў баль-
ні цы, пе ра нес ла не каль кі апе ра цый. 
Пас ля вы піс кі вы кон ва ла ўсе рэ ка мен-
да цыі ўра чоў — фі зі яп ра цэ ду ры, ма-
саж, пла ван не і г.д. Ле тась па вы ні ках 
чар го ва га здым ка па ста ві лі ды яг наз — 
асэп тыч ны не кроз абедз вюх га ло вак 
сцег на вых кас цей. Якія іс ну юць ме та-
ды ля чэн ня гэ та га за хвор ван ня?

— У бу ду чым, ка лі з'я вяц ца тэх ніч ныя 
маг чы мас ці, з улі кам пе ра не се ных апе-
ра цый, вам па ка за на та таль нае эн да-
пра тэ за ван не та зас цег на вых су ста ваў. 
За раз не аб ход на тэ ра пія-пад трым ка: 
хонд рап ра тэк та ры кур са мі, са су дзіс тыя 
прэ па ра ты, ма саж спі ны і ніж ніх ка неч-
нас цяў, ля чэб ная фіз куль ту ра, са на тор-
на-ку рорт нае ля чэн не.

— Дзі я на, 21 год. У са ка ві ку зла ма-
ла шчы ка лат ку. Ды яг наз — за кры ты, 
асколь ча ты пе ра лом унут ра най шчы-
ка лат кі, за дня га краю вя лі кай га лё-
нач най кос ці, вон ка вай шчы ка лат кі 
ма лой га лё нач най кос ці пра вай га лён-
кі са змя шчэн нем ад лом каў. Па шко-
джан не пра ва га га лён кас туп нё ва га 
су ста ва, пад вы віх ступ ні. Шчы ка лат ку 
ўпраў ля лі пад нар ко зам. Ска за лі, што 
ўпраў ле на доб ра. На здым ку ўсё ў 
па рад ку. Праз 7-10 дзён трэ ба ра біць 
зды мак, каб пе ра ка нац ца, што ня ма 
змя шчэн ня. За раз на га пад пух ла, ча-
сам боль моц ны. Пры маю ке та рол у 
таб лет ках. Ці лі чыц ца нор май на яў-
насць апух лас ці і бо лю? Якія абяз-
боль ва ю чыя лепш пры маць? Як доў-
га да вя дзец ца быць у гіп се?

— Вы зла ма лі, як ка жуць траў ма-
то ла гі, тры шчы ка лат кі. З улі кам на яў-
нас ці пад вы ві ху ста пы і цяж кас ці атры-
ма най траў мы, ацёк — нар маль ная 
з'я ва. Прэ па рат ке та рол вель мі час та 
і аб грун та ва на пры зна ча ец ца пры гэ-
тай па та ло гіі. Мож на вы ка рыс тоў ваць 
ін' ек цый ную фор му. Ка лі ацёк пра цяг-
вае на рас таць, боль гэ тым прэ па ра там 
не зні ма ец ца, не аб ход на кан суль та цыя 
хі рур га, па коль кі пры іма бі лі за цыі мо жа 
раз ві вац ца тром баф ле біт па вяр хоў ных і 
на ват глы бо кіх вен. Імк ні це ся на гу тры-
маць пры ўзня тай. Пра цяг ласць іма бі лі-
за цыі за ле жыць ад та го, як хут ка бу дзе 
зрас тац ца ваш пе ра лом. Пры гэ тым бу-
дуць вы кон вац ца кант роль ныя здым кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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ЗВЯР ТАЕМСЯ ДА ХІ РУР ГА

ДА ВО СЕНЬ СКА ГА СЕ ЗО НА 
Ў БРЭСЦ КАЙ ВОБ ЛАС ЦI 
АД КРЫ ЮЦЬ 14 НО ВЫХ 

ГРЫ БА ВАР НЫХ ПУНК ТАЎ
Ка а пе ра та ры Брэсц кай воб лас цi да во-
сень ска га се зо на ад кры юць 14 но вых 
гры ба вар ных пунк таў. Пра гэ та ка рэс-
пан дэн ту БЕЛ ТА па ве да мi ла пер шы 
на мес нiк стар шы нi праў лен ня Брэсц-
ка га аб лас но га са ю за спа жы вец кiх та-
ва рыст ваў Тац ця на Чэ ра па ва.

Рых ту ю чы ся да ма са вай на рых тоў кi 
гры боў, ка а пе ра та ры ад наў ля юць пра-
цу ўжо iс ну ю чых пля цо вак i ад кры ва юць 
но выя. Ця пер у сiс тэ ме аб лспа жыў са ю за 
на лiч ва ец ца 21 гры ба вар ны пункт. Пла-
ну ец ца, што да ад крыц ця во сень ска га се-
зо на iх коль касць па вя лi чыц ца да 35. Так, 
у Пру жан скiм рай па за мест ад на го ста не 
ча ты ры гры ба вар ныя пунк ты. На столь кi 
ж па вя лi чыц ца iх коль касць у Коб рын скiм 
ра ё не, з трох да пя цi — у Ба ра на вiц кiм 
ра ё не. «Гры бы трэ ба ва рыць там, дзе яны 
рас туць. Мы па тра бу ем ад на шых рай па 
ар га нi за ваць гэ тыя пля цоў кi блi жэй да 
лю дзей, а не ў ка вяр нях у рай цэнт ры. У 
кож ным ра ё не ўжо вы зна ча ны па тры-ча-
ты ры та кiя зо ны», — ад зна чы ла Тац ця на 
Чэ ра па ва.

Ця пер iдзе пад рых тоў ка но вых пля цо-
вак: за во зiц ца не аб ход нае аб ста ля ван не 
для пры ём кi i пе ра пра цоў кi гры боў, бу ду-
юц ца спе цы яль ныя на ве сы, ад шук ва юц ца 
гры ба ва ры. «Каб за цi ка вiць лю дзей, мы 
ўста на вi лi па вы ша ныя рас цэн кi за пе ра-
бор ку, мый ку i вар ку гры боў. Гэ та цяж кая 
пра ца. Ня рэд ка на пад вор ку, дзе зна хо-
дзiц ца пункт, пра цуе ўся сям'я гры ба ва ра», 
— ад зна чы ла су раз моў ца.

Сё ле та ка а пе ра та ры рэ гi ё на пла ну юць 
пад во iць аб' ём на рых тоў кi гры боў i да вес цi 
яго да 105 тыс. т. Вя лi кiя над зеi ўскла да-
юц ца на асен нiя груз ды, апень кi, мас ля кi, 
поль скi грыб. Бе лыя гры бы, па на зi ран нях 
спе цы я лiс таў, на сель нiц тва, як пра вi ла, лi-
чыць за леп шае па кi даць са бе. Па вы нi ках 
мi ну ла га го да больш за ўсё гры боў бы ло 
на рых та ва на Ба ра на вiц кiм i Iва цэ вiц кiм 
рай па — 38 т i 11 т ад па вед на. Пры гэ тым 
прак тыч на пя тая част ка пра дук цыi ў са лё-
на-ад ва ра ным i за ма ро жа ным вы гля дзе 
бы ла ад гру жа на на экс парт.

Акра мя та го, па сло вах пер ша га на мес-
нi ка аб лспа жыў са ю за, ка а пе ра та ры ста лi 
больш ак тыў на вы ка рыс тоў ваць да ры ле су 
ў кух нi сва iх прад пры ем стваў гра мад ска га 
хар ча ван ня. Ужо сён ня ў ме ню мно гiх ка а-
пе ра тыў ных ка вяр няў i рэ ста ра наў воб лас-
цi пры сут нi ча юць грыб ны суп, сма жан ка з 
гры боў, буль ба ту ша ная з гры ба мi, груз ды 
з час на ком i смя та най.

Адзін час «зор ка мі» тэ ле эк-
ра на ста лі... коз лі кі і ко зач кі. 
З вы гля ду звы чай ныя, бе-
лень кія, ру ха выя га рэ зы. На 
са май жа спра ве па доб ныя 
яны да ін шых толь кі знеш-
не. Гэ та пер шыя ў рэс пуб лі-
цы, ды і на пра сто рах СНД, 
транс ген ныя дроб на ра га тыя 
жы вё лі ны. Вы ве дзе ны яны не 
дзе ля па вы шэн ня ма лоч най 
ці мяс ной пра дук тыў нас ці.

А для ча го ж та ды? Дзе ля 
атры ман ня... ле каў, якія не ма юць 
па боч ных для ча ла ве ка эфек таў. 
Спра ва ў тым, што ву чо ныя Ін сты-
ту та бія ло гіі ге на АН РФ здзейс ні-
лі са праўд ны пра рыў у ства рэн ні 
асо бай ген най кан струк цыі. Ёй 
ня ма роў ных у све це. Тэх на ло гія 
ад кры ла рэ аль ныя перс пек ты вы 
атры ман ня лак та фе ры ну ча ла-
ве ка.

«Хі міі» ў пра мым і пе ра нос ным 
сэн се мы ўжо на ха па лі ся да во лі. 
Яна пры сут ні чае амаль у кож най 
мікс ту ры. Больш за тое, да яе ма-
юць улас ці васць пры звы чай вац ца 
са мыя ста рыя доў га жы ха ры Зям лі 
— мік ра ар га ніз мы. Яск ра вы прык-
лад та му ад крыц цё і атры ман не 
та ко га ан ты бі ё ты ка, як пе ні цы лін. 
Сот ні ты сяч ра не ных у га ды Вя лі-
кай Ай чын най вай ны аба вя за ны 
вяр тан ню да жыц ця ме на ві та гэ-
та му вы на ход ніц тву. Ад нак з ця-
гам ча су з'я ві ла ся ўстой лі васць да 
ан ты бі ё ты каў і пры ста са ва насць 
мік ра фло ры да гэ та га і шэ ра гу ін-
шых ле ка вых прэ па ра таў.

Та му ву чо ныя мно гіх кра ін скі-
ра ва лі свае по шу кі ў ба раць бе 
з хва ро ба мі на ства рэн не ле каў 
на асно ве пры род ных бял коў. 
Праб ле мы ў тым, каб вы браць 
та кі бя лок, які б ва ло даў вы со-
кім бак тэ ры я ла гіч ным дзе ян нем, 
каб не ад бы ва ла ся да яго адап-
та цыя па та ген ных мік ра ар га ніз-
маў, каб ён ак ты ві за ваў іму ні тэт і 
быў аб са лют на бяс шкод ны. І та кі 
ўні вер сал ёсць. Імя яму лак та фе-
рын. Зна хо дзіц ца ён у ма ло зі ве, 
ма ла цэ, сы ва рат цы кры ві, лей ка-
цы тах. Па вод ле сцвяр джэн ня спе-
цы я ліс таў, гэ та адзі ны від бял ка, 
які ва ло дае бак тэ ры яс та тыч ным 

і бак тэ ры цыд ным дзе ян нем. Ён 
на гад вае ме ха нізм ра бо ты ан-
ты бі ё ты каў. Толь кі шко дзіць не 
толь кі бак тэ ры ям, але і клет кам 
ар га ніз ма ча ла ве ка. Лак та фе рын 
жа не да пус кае ві рус ныя час цін кі 
да кле так, са дзей ні чае зні шчэн ню 
шкод ных бак тэ рый.

Упер шы ню лак та фе рын быў 
вы яў ле ны і вы дзе ле ны з ма ла ка 
ка роў яшчэ ў 1939 го дзе, а по тым 
у 1960 го дзе і з ма ла ка кор мя чых 
ма ці. Ад нак шы ро ка га прак тыч-
на га пры мя нен ня ён не знай шоў, 
акра мя як хар чо вых да ба вак.

Сён ня ў мно гіх кра і нах вя дзец-
ца ін тэн сіў нае вы ву чэн не атры ман-
ня рэ кам бі нант на га лак та фе ры ну 
бія тэх на ла гіч ны мі ме та да мі з вы-
ка ры стан нем жы вых аб' ек таў: рас-
лін, мік ра ска піч ных грыб коў, мле-
ка кор мя чых і кле тач ных сіс тэм.

Ра сій скія і бе ла рус кія ву чо ныя 
ў па чат ку но ва га ста год дзя па ста-
ві лі пе рад са бой мэ ту вы дзе ліць 
лак та фе рын з ма ла ка коз. Ча му 
імен на гэ тых ка пыт ных? Тут пе-
ра пля та юц ца бія ла гіч ны і эка на-
міч ны фак та ры. Ко зы хут ка раз-
мна жа юц ца, якасць ма ла ка най-
больш ад па вя дае па тра ба ван ням, 
са мі яны не з'яў ля юц ца нось бі та мі 
не бяс печ ных для лю дзей ін фек-
цый. Плюс і тое, што ўтры ман не 
і до гляд іх не вы клі кае вя лі кіх 
вы дат каў. Вось і бы ла пры ня та 
пра гра ма «Бел Рас Транс ген» на 
2003—2007 га ды, а по тым і пра-
цяг ну та да 2013 го да. Фі нан са-
ва ла ся яна з бюд жэ ту Са юз най 
пра гра мы.

Па коль кі Ін сты тут бія ло гіі ге на 
Ра сій скай ака дэ міі на вук ужо меў 
пэў ныя тэ а рэ тыч ныя на пра цоў кі, 
за НПЦ НАН Бе ла ру сі па жы вё ла-
га доў лі ста яў прак тыч ны бок спра-
вы. У вы ні ку мност ва (звыш 500) 
скла да ных мік ра хі рур гіч ных апе-
ра цый і бы лі атры ма ны пер шыя 
коз лі кі Лак-1 і Лак-2 (да гэ туль яны 
зда ро вень кія, ба дзё ра пад брык-
ва юць) з ге нам лак та фе ры ну ча-
ла ве ка ў сва ім ге но ме.

Гэ тыя ча ты рох но гія жыў чы кі 
рас пла дзі лі ся, ма юць 112 да чок 
— цэ лы ста так. Ко зач кі ра зам з 
ма ла ком пры но сяць лак та фе рын 
у ся рэд нім па 5 гра маў на кож ны 

літр, а не ка то рыя ўдвая больш. 
На ву ко ва-до след ныя ін сты ту ты 
ме ды цын ска га про фі лю абедз-
вюх кра ін па цвер дзі лі ад па вед-
насць лак та фе ры ну пры род на му 
бял ку па ўсіх ха рак та рыс ты ках. 
Ця пер спра ва за яго пра мыс ло-
вай вы твор час цю. Гэ ты ўні каль ны 
шмат функ цы я наль ны бя лок не за-
мен ны не толь кі ў фар ма ка ло гіі і 
ме ды цы не, але і ў хар чо вай га лі-
не, кас ме та ло гіі, спор це.

— Зна чыць, ён па трэб ны ў не-
ма лых аб' ёмах, — га во рыць ге-
не раль ны ды рэк тар РУП «НПЦ 
НАН Бе ла ру сі па жы вё ла га доў-
лі», за слу жа ны ра бот нік сель-
скай гас па дар кі рэс пуб лі кі Мі ка-
лай Па пкоў. — Та му мы бу ду ем 
фер му для пра дук тыў ных коз на 
250 га лоў, ства ра ем спе цы я лі-
за ва ную вы со ка тэх на ла гіч ную 
ўста ноў ку (цэх) па пра мыс ло-
вым вы дзя лен ні з ка зі на га ма ла-
ка лак та фе ры ну вы со кай чыс ці ні. 
Ска жу шчы ра: за да ча ака за ла ся 
не та кой прос тай, як зда ва ла ся 
спа чат ку. Ана ла гаў жа ня ма. Да-
во дзіц ца вес ці шмат ва ры янт ны 
на ву ко вы тэх на ла гіч ны і тэх ніч ны 
по шук. Яшчэ раз пе ра ка на лі ся, 
што праб ле му мож на вы ра шыць 
толь кі су мес ны мі на ма ган ня мі з 
ра сій скі мі ка ле га мі. Яны сур' ёз-
на ру шы лі на пе рад, у іх больш 
ма гут ная на ву ко ва-ма тэ ры яль-
ная ба за.

За кла дзе ныя па ра мет ры ў 
дзвюх па пя рэд ніх пра гра мах 
«Бел Рас Транс ген» па спя хо ва 
рэа лі за ва ны. На чар зе на ступ ная 
«Бел Рас Фарм» да 2018 го да, ла-
гіч ны пра цяг па пя рэд ніх. Спы няц-
ца ні ў якім ра зе нель га. І не толь-
кі та му, што кан ку рэн ты мо гуць 
аба гнаць. Га вор ка ж пра са мае 
да ра гое — зда роўе лю дзей. Пра-
мыс ло вая фар ма цэў тыч ная вы-
твор часць бія ла гіч на бяс печ ных і 
вы со ка эфек тыў ных ле ка вых прэ-
па ра таў но ва га па ка лен ня, функ-
цы я наль ных хар чо вых пра дук таў 
для дзя цей і да рос лых на асно ве 
лак та фе ры на з'яў ля ец ца жыц цё-
ва не аб ход най. Да та го ж нель га 
іг на ра ваць і экс парт ную маг чы-
масць.

Мі ка лай ШЛО МА.

ЛЕ КІ З МА ЛА КА 
АД СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫХ КОЗ


