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ЖУРАВІНАВЫ «ПОСТ» ЛІТВІНОВІЧАЎ

Андрэй ХУДЫК,
міністр прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага
асяроддзя:
«Нам за апошнія
тры гады ўдалося
сур'ёзна мадэрнізаваць
Белгідрамет. Якасць
прагнозаў надвор'я
павысілася, умовы працы
супрацоўнікаў цэнтра
палепшыліся, істотна
павялічылася зарплата.
На чарзе не менш значная
для краіны арганізацыя —
НПЦ па геалогіі. На
жаль, геалагічная
галіна цяпер знаходзіцца
не ў тым стане, як
хацелася б. Дзесьці
ёсць недавывучанасць
тэрыторый, адставанне
ў плане прымянення
тэхналогій. Трэба
мадэрнізаваць гэтую
галіну гэтаксама, як
і Белгідрамет».

• На першым блоку Беларускай АЭС выкананы
пробны пуск турбіны.
• «Мінсктранс» пусціць
дадатковы транспарт да
месцаў пахавання з 31 кастрычніка да 2 лістапада.
• Масачны рэжым уводзіцца ў БДУ з 2 лістапада.
• Самая высокая ў Беларусі ветраэнергетычная
ўстаноўка з'явіцца паблізу
вёскі Асмолавічы Мсціслаўскага раёна Магілёўскай
вобласці.

• ААТ «Віцязь» плануе
да канца бягучага года
стварыць доследны ўзор
звышхуткай электразараднай станцыі на 200 кВт
для электрамабіляў.
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прымаюць ад насельніцтва ягады і садавіну — апошнімі днямі людзі
збіраюць і здаюць журавіны. Сужэнцы ўжо дваццаць гадоў займаюцца
нарыхтоўкай, а сёлета «Полацкая ягада» атрымала ад алашкаўскага
сямейнага падраду больш за тону буякоў, каля пяцісот тон яблыкаў і не
менш за пяць тон журавін.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

АВАНГАРД
НА ФУТБОЛЬНЫМ
ПОЛІ,

Камунальныя стасункі

Энергія смецця,
якасць вады
і зніжэнне затрат
удвая

Камунальнікі
і навукоўцы
абмеркавалі
ўплыў
інавацый
на жыццё
галіны

або Вышэй за час і абставіны
У 2020-м футбольнаму клубу «Віцебск» спаўняецца 60 гадоў.
У гісторыі клуба — перамога ў Кубку Беларусі ў 1998 годзе.
Футбалісты з паўночнай сталіцы — двухразовыя сярэбраныя
прызёры чэмпіянату краіны, столькі ж разоў яны заваёўвалі
і бронзавыя медалі. Віцебскі футбольны клуб ужо
не проста спартыўная ўстанова, а цэлая культура.

Святлодыёды са шматслойнымі нанаплёнкамі, якія мяняюць колер у залежнасці ад часу сутак і падстройваюцца пад
біярытм чалавека. Аэракасмічныя здымкі, з дапамогай якіх
можна правесці дыягностыку пасадак, у тым ліку лясных. Спецыяльныя прылады-сэнсары для выяўлення «жывых» газаў
у паветры... Навукова-тэхнічны прагрэс у жыллёва-камунальнай гаспадарцы, існуючыя праблемы і жыццёва-неабходныя
змены на працягу двух дзён абмяркоўвалі на ІІ Міжнароднай
навукова-практычнай канферэнцыі камунальнікі і вучоныя
Беларусі і Расіі.

СТАР. 9

Кампазіт з палімераў і прамочванне
з адходаў прадпрыемстваў
Укараненне перадавых тэхналогій і развіццё вытворчаці па выпуску навукаёмістай прадукцыі абумовіць пераход галіны ЖКГ на якасна
новы ўзровень, упэўнены спецыялісты. У прыватнасці, мяркуецца,
што матэрыяльныя і энергетычныя выдаткі будуць зніжаны ў 1,5-2 разы. Гэтае і іншыя дасягненні абумоўлены Стратэгіяй навукова-тэхнічнага і інавацыйнага развіцця галіны ЖКГ на 2021—2025 гады, распрацаванай Мінжылкамгасам сумесна з зацікаўленымі ведамствамі.
Мэта дакумента — забеспячэнне якаснага росту, эфектыўнасці і
канкурэнтаздольнасці галіны за кошт адзінай навуковатэхнічнай і інавацыйнай палітыкі.

СТАР. 5

Фота Ганны ЗАНКАВIЧ.

КОРАТКА

Для прадпрыемства «Полацкая ягада», якое займаецца
нарыхтоўкай, закупкай, перапрацоўкай і рэалізацыяй дзікіх і
культурных ягад, грыбоў і плодаагародніннай прадукцыі, працуюць
нарыхтоўшчыкі з многіх раёнаў Віцебшчыны. Вось і сям'я Віктара
і Тамары ЛІТВІНОВІЧАЎ з вёскі Алашкі Шаркаўшчынскага раёна
таксама прычынілася да вытворчасці. Працавітыя і ініцыятыўныя, яны

