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Вік тар АКУШ КА, 

пер шы на мес нік 

ды рэк та ра Дэ парт амен та 

па энер га эфек тыў нас ці 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па стан дар ты за цыі:

«За апош нія 20 га доў 
ва ла вое спа жы ван не па ліў-
на-энер ге тыч ных рэ сур саў не 
змя ні ла ся пры рос це ва ла во га 
ўнут ра на га пра дук ту за 
гэ ты пе ры яд у 2,5 ра за. 
У 2018 го дзе пла ну ец ца 
зні жэн не энер га ёміс тас ці 
ВУП на 0,8 % да ўзроў ню 
2017 го да. Па стаў ле на 
за да ча сэ ка но міць 1 млн т 
умоў на га па лі ва, да сяг нуць 
до лі мяс цо вых ві даў па лі ва 
ў ва ла вым спа жы ван ні па ліў-
на-энер ге тыч ных рэ сур саў 
не менш за 14,7 % і до лі 
ад наў ляль ных кры ніц энер гіі 
не менш за 6 %».
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     -8° 
Віцебск    - 11°
Гомель    - 8°  
Гродна     -10° 
Магілёў    - 10° 
Мінск    - 10° 
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Раз мо ва пра важ наеРаз мо ва пра важ нае  

ЖЫЦ ЦЁ 
МАЦ НЕЙ ШАЕ 

ЗА СТРАХ
Ка лі свое ча со ва ды яг нас та ваць рак, 

яго мож на пе ра маг чы
Пра цяг ласць жыц ця ў раз ві тых кра і нах па вя ліч ва ец ца, а на-

сель ніц тва пла не ты ста рэе. Ме на ві та з гэ тым звяз ва юць рост 

ан ка ла гіч ных хва роб ва ўсім све це. У на шай кра і не што год 

50 ты ся чам но вых па цы ен таў ста віц ца та кі ды яг наз. Як ды яг-

 нас ту ец ца рак у Бе ла ру сі, у якім уз рос це трэ ба пра вя рац ца і 

ча му вай ну су праць гэ тай хва ро бы па куль нель га вый граць, 

мы спы та лі ў на мес ні ка ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це РНПЦ 

ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк санд ра ва, 

чле на-ка рэс пан дэн та На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 

док та ра ме ды цын скіх на вук, пра фе са ра Сяр гея КРАС НА ГА.

— Сяр гей Ана то ле віч, у якім уз рос це трэ ба за дум вац ца аб ды я-

г нос ты цы ра ку?

— Ан ка ла гіч ныя хва ро бы су стра ка юц ца ў лю бым уз рос це, і на ват у 
но ва на ро джа ных. Та му па мя таць пра гэ та трэ ба заў сё ды, але най перш 
гэ та па ві нен мець на ўва зе ўрач. Уво гу ле ж рак — гэ та за хвор ван не лю-
дзей ста ла га ўзрос ту. У ма ла дых ён су стра ка ец ца да стат ко ва рэд ка, 
на ват ня гле дзя чы на тое, што апош нім ча сам за хвор ван не па ма ла дзе ла. 
Па мя таць не аб ход на на ступ нае: ка лі штось ці тур буе, то трэ ба не ча каць, 
ка лі ста не зу сім дрэн на, а ад ра зу звяр тац ца да ўра ча. Гэ та да ты чыц ца 
лю дзей лю бо га ўзрос ту. Ка лі ка заць пра мэ та на кі ра ва нае аб сле да ван не
на зла я кас ныя пух лі ны, то ў на шай кра і не іс ну юць скры нін га выя пра гра-
мы, якія рас пра ца ва ны для роз ных ка тэ го рый на сель ніц тва, 
так зва ных груп ры зы кі. СТАР. 5

На цы я наль ны ін та рэсНа цы я наль ны ін та рэс  

Бе лА ЭС: 
ГОД ДА СТАР ТУ

Фі зіч ны пуск пер ша га энер га бло ка 
на шай атам най элект ра стан цыі на ме ча ны на лю ты 

на ступ на га го да
Пры на блі жэн ні да пля цоў кі на шай «атам кі», што по бач з Аст-

раў цом, ад ра зу ж у во чы кі да юц ца дзве аб' ём ныя ве жа выя 

вы пар ныя гра дзір ні вы шы нёй больш за 170 мет раў. Та му бе-

тон ныя бу дын кі пер ша га і дру го га рэ ак та раў (вы шы нёй кры ху 

больш за 70 мет раў) зда юц ца не та кі мі і ма сіў ны мі. Гэ та з ад-

лег лас ці, а апы нуў шы ся блі жэй да «сэр ца» аб' ек та, ра зу ме еш 

усю гла баль насць су час най стан цыі... Ад на гра дзір ня ўжо па-

фар ба ва на, дру гая яшчэ не. Прый дзе час — бу дзе 

і яна пры го жай. СТАР. 4
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Вялікае 
выпрабаванне 
маленькага 
чалавека

«Паляванне» 
на безбілетніка – 
з першых вуснаў

Ці памятаюць 
рэжысёры, 
як здымаць 
добрае кіно?

Паш таль ён Ста ра ба ры саў ска га ад дзя-

лен ня паш то вай су вя зі Ба ры саў ска га ра-

ё на Люд мі ла СТА ІН ча ты ры га ды но сіць 

пісь мы і пе ры ё ды ку мяс цо вым жы ха рам. 

Са ма Люд мі ла Мі хай лаў на жы ве ў вёс цы 

Быт ча, мае сваю спраў ную гас па дар ку. Лю-

біць су стра кац ца са сва і мі ад ра са та мі і тым 

больш са сва і мі ад на вяс коў ца мі. На гэ тым 

здым ку паш таль ён гу та рыць з пен сі я нер-

кай Ва лян ці най Мі хай лаў най СЦЯП ЦО ВАЙ, 

ці ка вай су бя сед ні цай і так са ма доб рай гас-

па ды няй.

ДОБРЫЯ НАВІНЫ ДОБРЫЯ НАВІНЫ 
АД МІ ХАЙ ЛАЎ НЫАД МІ ХАЙ ЛАЎ НЫ


