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Анд рэй ХУ ДЫК, 
мі ністр пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя:

«Устой лі вае раз віц цё 
эка но мі кі Бе ла ру сі 
не маг чы ма без 
зба лан са ва на га 
вы ка ры стан ня
і ўзнаў лен ня мі не раль на-
сы ра він ных рэ сур саў, 
якія з'яў ля юц ца ас но вай 
ма тэ ры яль най вы твор час ці 
і на цы я наль най бяс пе кі. 
У су вя зі з гэ тым адзін 
з пры яры тэ таў у дзей нас ці 
мі ніс тэр ства — зні жэн не 
за леж нас ці эка но мі кі 
кра і ны ад ім пар та ва най 
мі не раль най сы ра ві ны 
і па ве лі чэн не экс парт на га 
па тэн цы я лу Бе ла ру сі 
шля хам па ста вак за мя жу 
пра дук цыі, вы раб ле най 
з вы ка ры стан нем улас ных 
ка рыс ных вы кап няў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 19.10.2017 г.
Долар ЗША    1,9585
Еўра 2,3030
Рас. руб. 0,0341
Укр. грыўня 0,0741

Выпіска 
з радзільні 
па-беларуску

Ці рыхтавацца 
да сямейнага 

жыцця са школы?

Чым 
займаецца 
доўла

На шНа ш   а спад чы наа спад чы на

ХРАМ БЕЗ ЗВА НОЎ
Свя тая Вар ва ра вяр ну ла ся ў Рай цу

Гэ ты храм уні каль ны сва ім ар хі тэк тур ным воб ра зам у вы гля дзе 

ка раб ля, дзіў най 200-га до вай гіс то ры яй іс на ван ня з амаль поў ным 

зні шчэн нем, па сту по вым ад наў лен нем і су час ны мі служ ба мі без 

зва ноў. А яшчэ ён да гэ туль за хоў вае ў са бе та ям ні цы: ува ход 

у па ха валь ню і пад зем ны ход у бы лы пры чта вы дом, ці, як тут 

ка жуць, ніж нюю царк ву. Ця пе раш ні на ста я цель хра ма Свя той 

ве лі ка му ча ні цы Вар ва ры ай цец Аляк сей ШЫШ КІР ства рыў тут 

му зей нае па мяш кан не, бат ле еч ны тэ атр з ак цё ра мі-дзець мі і 
ар га ні за ваў ня дзель ную шко лу, за ня ткі якой час та 
пра хо дзяць у яго до ма. СТАР. 13

На ста я цель хра ма Свя той ве лі ка му ча ні цы Вар ва ры ай цец Аляк сей ШЫШ КІР 
стварыў бат леечны тэатр.

Год на ву кіГод на ву кі  

АРЫ ГІ НАЛЬ НЫЯ ЛЕ КІ 
ЦІ ДЖЭ НЕ РЫ КІ?

Які шлях абраць, 
каб не ад стаць ад кан ку рэн таў...

У 2010 го дзе пе рад фар ма цэў тыч най пра мыс ло вас цю бы ла 
па стаў ле на стра тэ гіч ная за да ча — да 2015 го да до ля ай чын ных 

прэ па ра таў па він на да ся гаць на ўнут ра ным рын ку не менш

за 50 пра цэн таў. З тых ча соў бы ла на ла джа на вы твор часць 

537 но вых ле ка вых срод каў. У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на за раз 

больш за 5 ты сяч най мен няў ле каў. З іх бе ла рус кіх — 32 пра цэн ты. 

За ча ты ры га ды аб' ём вы твор час ці ле каў па вя лі чыў ся 
ў 1,5 ра за, а ім парт ска ра ціў ся на 236 най мен няў. СТАР. 4

ШКОЛЬ НЫ ЛЕСШКОЛЬ НЫ ЛЕС

У шко ле вёс кі Гер ма на ві чы Шар каў шчын-
ска га ра ё на ўжо 47 га доў іс нуе сваё — школь-
нае — ляс ніц тва, якое пад па рад коў ва ец ца Дзі-
сен ска му ляс га су. Вуч ні-ле са во ды да па ма га-
юць ляс ной гас па дар цы ў на вя дзен ні па рад ку 
на ле са се ках, аб га родж ва юць му раш ні кі і 
ве ша юць шпа коў ні, удзель ні ча юць у тыд нях 

па сад кі ле су, іх за пра ша юць да па ма гаць на 
ляс га саў скім га да валь ні ку. Кі руе школь ным 
ляс ніц твам эко лаг, на стаў нік бія ло гіі Ма ры на 
Фё да ра ва. А за ўзор ную пра цу юных лес ні-
коў Бе ла рус кае та ва рыст ва ле са во даў па шы-
ла і пе рад ало на ву чаль най уста но ве дзе сяць 
кам плек таў па рад най пра фе сій най фор мы.

На здым ку: школь ныя ле са во ды Лі за ве та 
Фі лі пё нак, Сня жа на Ку куць, Ан ге лі на Чар няў-
ская, Ка ры на Мя дзе лец, Ва ле рый Явор скі, 
Ула дзі слаў Бон дар і Ва лян цін Ку куць ра зам з 
на стаў ні цай Ма ры най Фё да ра вай да сле ду юць 
ста га до выя дрэ вы бы ло га пан ска га пар ку.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


