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БУСЛЫ ЗАСТАЮЦЦА ЗІМАВАЦЬ

Аляксандр ШУМІЛІН,
старшыня Дзяржаўнага
камітэта па навуцы
і тэхналогіях:

«Ключавой асаблівасцю
дзяржаўнай праграмы
інавацыйнага развіцця
Беларусі на 2021—2025 гады
з'яўляецца сістэмная
пераарыентацыя
інавацыйнага развіцця
краіны з трансферу
замежных тэхналогій
на ўкараненне айчынных
распрацовак. Такі падыход
адпавядае найлепшаму
сусветнаму вопыту і
актуальны ва ўмовах
санкцыйных абмежаванняў
з боку дзяржаў, якія
выступаюць традыцыйнымі
донарамі высокіх
тэхналогій. На пачатак
мінулай праграмы
33 праекты з 75 былі
заснаваны на беларускіх
тэхналогіях, а да канца
пяцігодкі такіх праектаў
налічвалася ўжо 64.
Падобныя падыходы
выкарыстоўваюцца
ў Фінляндыі, Ізраілі.
Яны ў першую чаргу
канцэнтруюць рэсурсы
на тым, што вырабляецца
ўнутры краіны. Сёння
гэта актуальная тэма
і для Беларусі. Мы будзем
укладваць рэсурсы ў нашу
навуку, у нашы тэхналогіі
і распрацоўкі».

КОРАТКА
• Першы этап рэпетыцыйнага тэсціравання
стартуе ў кастрычніку.
Яго можна прайсці непасрэдна ў пункце тэсціравання або анлайн.
• Работнікі гульнявога клуба патрацілі больш
за Br10 тысяч з касы на
азартныя гульні.
• Брастаўчанін атрымаў Br870 штрафу за выкіну тага з 8-га паверха
ката.
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У былым мястэчку Уселюб Навагрудскага раёна сёлета летавалі і выводзілі
птушанят пятнаццаць пар буслоў. Пра гэта дакладна ведае мясцовы жыхар Васіль
ЗДАНОВІЧ. Ён, як сапраўдны арнітолаг, вывучаў гнездаванні і вёў «перапіс» белакры-

Па сезоне

лых сем'яў. Акрамя цікаўнасці да братоў
нашых меншых, Васіль Ціханавіч і сам стварае прыгожыя і надзвычай экспрэсіўныя —
у руху — фігуры звяроў і птушак. Асабліва
падабаецца яму майстраваць сімвал нашай
краіны — бусла. Нездарма над падворкам

уселюбца не першы год «кружацца» ажно пяць (праўда, двое з іх «пасуцца» на
лужайцы перад домам) чырванадзюбых
і цыбатых, так падобных на жывы арыгінал, буслоў.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Разумныя грошы

КАМУНАЛЬНІКІ
ДА ЗІМЫ ГАТОВЫЯ
А людзі грэюцца і...
скардзяцца

Халодны і дажджлівы верасень
ізноў вымусіў прымаць рашэнне аб
падключэнні цяпла ў садках, школах ды
кватэрах беларусаў раней за звычайны
тэрмін. Амаль па ўсёй краіне сацыяльныя
і жылыя аб'екты ацяпляюцца. У Мінску,
напрыклад, абаграваюцца ўжо
2,5 тысячы дамоў, а ў Мінскай вобласці
прынялі рашэнне абаграваць сваіх
жыхароў 11 райвыканкамаў. Да зімы
ў Беларусі нарыхтавана, напрыклад,
1,5 млн шчыльных м3 драўнянага паліва
і 177,5 тысячы тон саляна-пясчанай
сумесі. Адрамантавана 285 тысяч
пагонных метраў стыкаў сценавых
панэляў і 752 тысячы м2 даху. Тым
не менш пашпарты гатоўнасці да зімы
цеплакрыніцы, якія абслугоўваюцца
камунальнай гаспадаркай, могуць
атрымліваць да 30 верасня, і на
некаторых аб'ектах пакуль вядуцца
работы. Як камунальнікі гатовыя
да халадоў, расказалі
эксперты.
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Хто выбраў год таму
айчынную валюту,
аказаўся ў выйгрышы
Куды ўкласці грошы зараз, каб атрымаць выгаду
Знаёмства маладых людзей з першымі
грашыма адбываецца дзіўным чынам:
стыпендыі і заробкі яны імкнуцца імгненна выдаткаваць на нейкія бытавыя
мары і жаданні. І толькі праз некаторы
час з'яўляецца патрэба назапасіць і захаваць, а яшчэ лепш — прымножыць.
Фраза «грошы павінны працаваць, а не
ляжаць пад матрацам» вядомая кожнаму. Так што самы час пагаварыць пра
тое, які ўклад могуць зрабіць правільна
інвеставаныя грошы ў асабісты бюджэт
і якія варыянты інвестыцый існуюць.

Укладанне грошай —
гэта заўсёды рызыка
Любое ўкладанне грашовых сродкаў нясе
рызыку рознага ўзроўню. Таму першапачаткова неабходна акрэсліць сабе крытычныя
дзеянні, якія не трэба рабіць ніколі. Напрыклад, фінансавыя аналітыкі не раяць укладваць усе апошнія грошы. Гэта не можа быць

вялікая частка заработнай платы або гадавая
прэмія. Інвеставаць можна толькі свабодныя
сродкі — тыя, якія не спатрэбяцца вам для
жыццезабеспячэння ў найбліжэйшы час.
Не трэба пачынаць з вялікіх сум. Інвестуйце грошы, якія можаце сабе дазволіць
вывесці з асабістага або сямейнага бюджэту без страху апынуцца на мелі. Прыватнае
інвеставанне — не азартная гульня, а працэс,
які патрабуе ведаў, уменняў і навыкаў, таму
вучыцца трэба на невялікіх сумах.
Не выкарыс тоўвайце сумнеўныя крыніцы інфармацыі. На жаль, у інтэрнэце вельмі
шмат псеўдакарысных сайтаў, якія прапануюць прывабныя, але небяспечныя стратэгіі.
Звяртайцеся да афіцыйных крыніц — сайта
Нацбанка і беларускай фондавай біржы, парталаў банкаў і эмітэнтаў каштоўных папер.
Тым больш што ў сур'ёзных кампаній ёсць
зручныя мабільныя дадаткі — такім чынам вы
зможаце інвеставаць і назіраць за рухам сваіх грошай у рэжыме рэальнага
часу там, дзе вам зручна.
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