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Брэк сіт дак лад на ад бу дзец ца 31 сту дзе ня
Ка ра ле ва Вя лі ка бры та ніі Лі за ве та ІІ 

пад пі са ла пры ня ты пар ла мен там за-

кон аб вы ха дзе кра і ны з Еў ра пей ска га 

са ю за, тым са мым па цвер дзіў шы, што 

брэк сіт ад бу дзец ца ў апош ні дзень сту-

дзе ня. Мі ністр бры тан ска га ўра да па 

спра вах вы ха ду з ЕС Сты вен Барк лай 

па ве да міў аб ус туп лен ні за ко на ў сі лу ў сва ім «Тві тэ ры». «Зда ва ла-

ся, што мы ні ко лі не пя рой дзем гэ тую лі нію, але мы гэ та зра бі лі», — 

за явіў прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі Бо рыс Джон сан, ка мен ту ю чы 

ўва хо джан не за ко на ў сі лу. Пад пі сан не ка ра ле вай за ко на пра ек та 

лі чыц ца фар маль нас цю. Як пра ві ла, ма нарх пад піс вае ўсе за ко ны, 

ухва ле ныя пар ла мен там. Шлях Бры та ніі да вы ха ду з Еў ра са ю за 

пас ля рэ фе рэн ду му, які ад быў ся ле там 2016 го да, быў ня прос ты. 

Брэк сіт рас ка лоў гра мад ства, пры вёў да ад стаў кі двух кан сер ва-

тыў ных ура даў (на ча ле з Дэ ві дам Кэ ме ра нам і Тэ рэ зай Мэй) і да 

двух пар ла менц кіх вы ба раў — 2017 і 2019 га доў.

Кар па ра цыі ЗША вы дат ка ва лі 
на ла бі ра ван не ін та рэ саў у Кан грэ се $500 млн

Най буй ней шыя аме ры кан скія кам па ніі Аррlе, Аmаzоn, 

Fасеbооk, Gооglе, Mісrоsоft, Twіttеr і Ubеr у пе ры яд з 2010-га да 

2019 года па тра ці лі амаль $500 млн на ла бі ра ван не сва іх ін та рэ-

саў у Кан грэ се ЗША. Пра гэ та па ве да мі ла га зе та Thе Wаshіngtоn 

Роst. Па вод ле яе звес так, больш 

за ўсё за дзе ся ці год дзе на пра-

соў ван не сва іх ін та рэ саў па тра-

ці ла кам па нія Gооglе. Яе вы дат кі 

ацэнь ва юц ца ў $150 млн. Тро хі 

менш скла лі рас хо ды Fасеbооk 

і Аmаzоn — $81 млн і $80 млн 

ад па вед на за апош нія дзе сяць га доў. 

Са мыя ніз кія ака за лі ся вы дат кі Twіttеr 

і Ubеr, якія вы ка рыс тоў ва лі на гэ тыя 

мэ ты ў ся рэд нім ад $1 млн да $3 млн 

у год. «Гэ тыя кам па ніі ма юць вя лі кі 

эка на міч ны і па лі тыч ны ўплыў, і яны 

тра цяць сот ні міль ё наў до ла раў, каб 

за ха ваць свой ста тус-кво», — за явіў адзін з чле наў Па ла ты 

прад стаў ні коў Кан грэ са ЗША, які ўзна чаль вае ан ты ма на поль нае 

рас сле да ван не су праць буй ных кам па ній.

Га дзін нік Суд на га дня пе ра вя лі на пе рад
Стрэл кі сім ва ліч на га га дзін ні ка Суд на га дня пе ра вя лі на 20 се-

кун даў на пе рад. Та кое ра шэн не пры ня ла ар га ні за цыя «Бю ле тэнь 

ву чо ных-атам шчы каў», ства раль нік вір ту аль на га га дзін ні ка, які 

па каз вае іма вер насць уз нік нен ня гла-

баль на га ядзер на га кан флік ту: чым 

блі жэй да поў на чы — тым яна вы шэй-

шая. «У нас ця пер за ста ец ца ўся го 

100 се кун даў да ядзер най поў на чы, 

і свет па ві нен пра чнуц ца. Над на шай 

пла не тай на віс лі ад на ча со ва дзве эк зіс тэн цы яль ныя па гро зы, якія 

ў вы ні ку мо гуць пры вес ці да ма са ва га вы мі ра ння, а час ідзе», — 

ска за ла экс-прэ зі дэнт Ір лан дыі Мэ ры Ро бін сан, якая ра зам з 

бы лым ген се кам ААН Пан Гі Му нам узя ла ўдзел у цы ры мо ніі 

пе ра во ду стрэ лак. Раз бу рэн не су свет ны мі лі да ра мі па гад нен-

няў з жорст кі мі рэ жы ма мі кант ро лю (у пры ват нас ці, вы хад ЗША 

з ядзер най здзел кі з Іра нам і ады ход Тэ ге ра на ад за ха ван ня яе 

ўмоў), на пру жа насць па між дзвю ма кра і на мі, якая ўзнік ла пас ля 

за бой ства іран ска га ге не ра ла, а так са ма ад сут насць пра грэ су ў 

пы тан ні дэ нук ле а ры за цыі Ка рэй ска га паў вост ра ва — та кія пры-

чы ны, па якіх на ву коў цы вы ра шы лі пе ра су нуць стрэл кі. Апош нія 

два га ды яны па каз ва лі дзве хві лі ны да поў на чы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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• У Бе ла ру сі ў 2019 го-

дзе па бу да ва на больш за 

чатыры міль ё ны квад рат-

ных мет раў жыл ля.

• Ся рэд ні за ро бак у на-

шай кра і не ў снеж ні склаў 

Br1238,7.

• Нар веж ская наф та 

пач не па сту паць на «Наф-

тан» у па чат ку на ступ на га 

тыд ня.

• Для за ха ван ня па мя ці 

пра яў рэй скую спад чы ну ў 

Бе ла ру сі за пус цяць ма біль-

ную пра гра му.

• Два ча ла ве кі па цяр-

пе лі ў ДТЗ з ла сём пад 

Ба ра на ві ча мі.

• У Аст ра вец кім ра ё не 

муж чы на пад па ліў дом у ба-

раць бе з ня чыс тай сі лай.

• Ва вёр ка-па ля ту ха 

ўпер шы ню тра пі ла на ві-

дэа ў Бе ла ру сі.

КОРАТКА
Свая спра ваСвая спра ва

ХРАМ З АЎ КЦЫ Ё НА
Як на ла дзіць біз нес у не вя лі кім рай цэнт ры, 

дзе ня ма чы гун кі
Уз дзен скі кас цёл, які па бу да ва лі ў кан цы ХVІІІ ста год дзя, мяс цо выя ўла ды не адзін раз 

спра ба ва лі пра даць праз элект рон ны аў кцы ён, але ах вот ных ад на віць пом нік ар хі тэк ту ры 

не зна хо дзі ла ся. Але не так даў но лёс кас цё ла аказаўся ў ру ках мяс цо ва га біз нес ме на 

Ра ма на КА РА ЛЁ ВА. «Больш не змог па зі раць на гіс та рыч ны бу ды нак, які ні ко му 

не па трэ бен», — так тлу ма чыць ён на быц цё да во лі не стан дарт на га па мяш кан ня.
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Хто ў ТОП-10?
— Пра цу ю чы ў кан тэкс це гла баль ных 

тэх на ла гіч ных трэн даў, цес на су пра цоў ні-

ча ю чы з су свет най на ву ко вай су поль нас-

цю, мы па этап на ру ха ем ся да но ва га ты пу 

фар ма цыі — Бе ла ру сі ін тэ ле кту аль най, — 

пад крэс ліў Ула дзі мір Гу са коў. — Усе вы-

ні кі на ву ко вых да сле да ван няў вы ка на ны ў 

Ака дэ міі на вук, ма юць кан крэт ную прак тыч-

ную на кі ра ва насць. Ле тась у роз ных га лі-

нах эка но мі кі і са цы яль най сфе ры кра і ны 

ўка ра ня лі ся 254 ака дэ міч ныя рас пра цоў кі 

(73 з іх ука ра нё ны цал кам). Па ста не на   

сту дзе нь бя гу ча га го да ў са мой Ака дэ міі 

на вук ство ра на і функ цы я нуе больш як 

120 вы твор час цей і вы твор чых участ каў. 

Ся род іх — вы со ка тэх на ла гіч ная экс парт-

на-арыен  та ва ная вы твор часць ап тыч ных 

кам па не нтаў і ла зер ных сіс тэм з ды ёд най 

на кач кай но ва га па ка лен ня (Ін сты тут фі зі-

кі); атры ман не су хіх пра бія тыч ных прэ па ра-

таў для кор ма вы твор час ці (Ін сты тут мік ра-

бія ло гіі); бу даў ніц тва ты па вых мо дуль ных 

стан цый абез жа лез ван ня ва ды для ма лых 

на се ле ных пунк таў (На ву ко ва-прак тыч ны 

цэнтр па ма тэ ры я лаз наў стве); вы твор часць 

бія рас кла даль на га па пя ро ва га ўпа ко вач на-

га ма тэ ры я лу, які пад аў жае тэр мі ны за хоў-

ван ня хар чо вай пра дук цыі (Ін сты тут агуль-

най і не ар га ніч най хі міі).

Кож ны год мы скла да ем рэй тынг «ТОП-10 

вы ні каў дзей нас ці ву чо ных НАН Бе ла ру сі». 

У 2019 го дзе ў яго ўвай шлі ўста ноў ле ная 

ме ра кван та ва нас ці ап тыч ных па лёў (гэ ты 

фун да мен таль ны вы нік ад кры вае но выя 

перс пек ты вы ў раз віц ці кван та вых вы лі-

чэн няў, крып та гра фіі і мет ра ло гіі); вы со-

ка тэм пе ра тур ная ма ле ку ляр на-пуч ко вая 

тэх на ло гія для ства рэн ня тран зіс тар най 

асно вы ай чын най ЗВЧ і сі ла вой элект ро ні кі; 

бія су мя шчаль ныя по рыс тыя ма тэ ры я лы з 

за да дзе ны мі ўлас ці вас ця мі для транс план-

та цыі ме зен хі маль ных ства ла вых кле так; 

вы со ка ад чу валь ны ме тад рас па зна ван ня 

па та ла гіч ных кле так ча ла ве ка з вы ка ры-

стан нем бія сэн са раў для ды яг нос ты кі ан-

ка ге ма та ла гіч ных за хвор ван няў і ін шыя. 

Так са ма быў уста ноў ле ны шэ раг но вых 

улас ці вас цяў і ўмоў рос ту пух лін ных кле-

так — гэ та вель мі важ на для ства рэн ня 

но ва га па ка лен ня ары гі наль ных 

ле ка вых срод каў.

Бе ла русь ін тэ ле кту аль наяБе ла русь ін тэ ле кту аль ная

МЕ ГАП РА ЕКТ БУ ДУ ЧЫ НІ
На шы ву чо ныя вы зна чы лі ся з пры яры тэт ны мі кі рун ка мі да сле да ван няў
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Юлія і Дзміт рый ТА КАЛЬ ЧЫ КІ — на ву ко выя су пра цоў ні кі 

ла ба ра то рыі ней ра фі зі я ло гіі пры Ін сты ту це фі зі я ло гіі На-

цы я наль най ака дэ міі на вук. Юлія аба ра ні ла кан ды дац кую 

ды сер та цыю па ме та дах ім план та цыі ства ла вых кле так. 

Сфе ра ін та рэ саў яе му жа Дзміт рыя — мозг і вы шэй шая 

нер во вая дзей насць.

На ву ка іх і па зна ё мі ла — ву чы лі ся ра зам у ас пі ран ту ры. 

«На ву ка для нас — не ад' ем ная част ка жыц ця: ка лі збі ра ем ся 

ра зам, заў сё ды га во рым пра свае но выя на ву ко выя рас пра-

цоў кі і ідэі, го ра ча аб мяр коў ва ем, але спрэ чак не бы вае, — 

ка жуць су жэн цы. — Мы час та пра цу ем ра зам, да па ма га ем 

адно ад на му ў сва іх да сле да ван нях».

НА ВУ КО ВЫ ПА ДЫ ХОД

СТАР. 7

Для па спя хо вай рэа лі за цыі агуль на на цы я наль на га ме гап ра ек та «Бе ла русь ін тэ-

ле кту аль ная» ў нас ёсць усё не аб ход нае: ма гут ныя на ву ко выя шко лы, твор чы 

па тэн цы ял, ма тэ ры яль на-тэх ніч ная, ла ба ра тор ная ба за, ува га кі раў ніц тва краі -

ны і стра тэ гіч нае ба чан не перс пек тыў. Та кую дум ку вы ка заў стар шы ня Прэ-

зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі ака дэ мік Ула дзі мір ГУ СА КОЎ 

на су стрэ чы з жур на ліс та мі на пя рэ дад ні свят ка ван ня Дня на ву кі.

Ка лі кан цэп ту аль на акрэс ліць эле мен ты ме гап ра ек та, то гэ та атам ная і ад-

наў ляль ная энер ге ты ка (перш за ўсё со неч ная), комп лекс нае раз віц цё элект-

ра транс пар ту, «тэх на ла гіч ны па кет» но вых га лін (авія кас міч ныя тэх на ло гіі, 

дак лад нае зем ля роб ства і ін тэ ле кту аль ная жы вё ла га доў ля, ІТ-тэх на ло гіі, аў та-

ма ты за цыя і ра ба ты за цыя...), інф ра струк тур ныя пра ек ты «Бел Бія град» і «Ака-

дэм Тэх наг рад», якія бу дуць ад на ча со ва ін сты ту та мі раз віц ця і пунк та мі рос ту 

но вай эка но мі кі.

ПРАДМЕТ НАШАГА ГОНАРУ
«Упэў не ны, што ай чын най на ву цы па сі лах вы ра шыць са мыя ам бі цый ныя за да чы на ка-

рысць род най кра і ны», — га во рыц ца ў він ша ван ні кі раў ні ка дзяр жа вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

дзея чам на ву кі, ра бот ні кам на ву ко ва-да след чых ін сты ту таў і ўста ноў вы шэй шай аду ка цыі 

з пра фе сій ным свя там. Тэкст він ша ван ня за чы таў пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та Мак сім Ры жан коў на ўра чыс тым схо дзе ў Ака дэ міі на вук.

«Бе ла русь заў сё ды сла ві ла ся сва і мі на ву ко вы мі ар га ні за цы я мі і кад ра мі з ма гут ным ін тэ лек-

ту аль ным па тэн цы я лам. На шы да сле да ван ні і рас пра цоў кі ў са мых пе ра да вых і за па тра ба ва-

ных сфе рах зна хо дзяць шы ро кае прак тыч нае пры мя нен не не толь кі ў рэс пуб лі цы, але і да лё ка 

за яе ме жа мі, — га во рыц ца ў він ша ван ні. — Кож ны ваш пос пех, бес пе ра пын нае пры мна жэн не 

ве даў, гра мад ска знач ныя вы ні кі но вых да сяг нен няў — гэ та на цы я наль нае ба гац це, тры умф 

уся го бе ла рус ка га на ро да».

Кі раў нік дзяр жа вы па дзя ка ваў ву чо ным за па ста ян ны да след чы по шук, вер насць тра ды цы-

ям і абра най пра фе сіі, а так са ма па жа даў усім моц на га зда роўя, твор ча га даў га лец ця і яр кіх 

на ву ко вых ад крыц цяў.

«У нас ёсць свая краіна. 
Мы суверэнныя 
і незалежныя»

Падчас рабочай паездкі ў Шклоў 
Прэзідэнт гаварыў не толькі пра праблемы вытворчасці
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ПАД ВОД НЫЯ КА МЯ НІ ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ
За вод га зет най па пе ры — прад пры ем ства з шэ ра гу ін вес ты-

цый ных пра ек таў, для за вяр шэн ня якіх не аб ход на бы ло ра шэн не 

кі раў ні ка кра і ны ў вы гля дзе ўка заў. На га да ем, што Прэ зі дэнт не 

пад тры маў да ку мен ты ў ра бо чым па рад ку, а ад пра віў на на ра ду 

(ад бы ла ся 17 снеж ня 2019 го да), каб пе ра ка нац ца: ме ры дзярж пад-

трым кі для за кан чэн ня пра ек таў — пра лі ча ныя і ап ты маль ныя.

Сён ня лі нія пра цуе круг ла су тач на, ства рае аль тэр на тыў ныя 

ві ды па пе ры. Гэ та дае свае вы ні кі, але та кая вы твор часць менш 

пры быт ко вая ў па раў на нні з вы твор час цю па пе ры-асно вы. Ра-

шэн не пра цяг нуць пра ект пры ня та. Пла ну ец ца, што вы руч ка па-

вя лі чыц ца ў 2,6 ра за, пры бы так — у 3,7 ра за.

Вы твор часць па пе ры-асно вы для дэ ка ра тыў ных аб лі цо вач-

ных ма тэ ры я лаў уве дзе на ў экс плу а та цыю ў 2016 го дзе, але на 

кант ракт ныя па ра мет ры не вый шла. Па рэа лі за цыі ін вест пра ек та 

шкло ўскае прад пры ем ства су пра цоў ні ча ла з вя до май чэш скай 

кам па ні яй. Па ві не та ко га «су пра цоў ні ка» част ка па стаў ле на га 

аб ста ля ван ня мае не на леж ную якасць. Ды і тэр мі ны зда чы знач-

на за цяг ну лі ся, як і су до выя спра вы з парт нё ра мі, якія 

па ча лі ся паз ней.

Пра прэ зі дэнц кую ка ман дзі роў ку ў Шклоў раз мо вы 

іш лі даў но. Уран ку пят ні цы жур на ліс ты пу ла, як 

звы чай на, за га дзя пры бы лі на аб ве шча нае мес ца — 

за вод га зет най па пе ры пад Шкло вам. Рэ пар цё ры 

ра зам з прэс-служ бай лі да ра кра і ны аб мяр коў ва лі 

план бу ду чай ра бо ты. Але ка ман дзі роў ка пай шла 

не па пла не... не тое што прэс-служ бы — на ват 

і дзяр жаў ных асоб, і служ бы бяс пе кі кі раў ні ка 

кра і ны.

На за вод Аляк сандр Лу ка шэн ка пры быў, яму 

па ча лі дак лад ваць пра са цы яль на-эка на міч-

нае раз віц цё рэ гі ё на і Ма гі лёў скай воб лас ці, стан 

ле са апра цоў чай га лі ны і ра бо ту прад пры ем ства. 

Але тут лі дар дзяр жа вы аб' явіў, што збі ра ец ца 

на ве даць яшчэ Шкло ўскі мас ла роб ны за вод, 

Шкло ўскі льно кам бі нат і дрэ ва ап ра цоў чае 

прад пры ем ства. Па куль рых та ва ўся марш рут 

пе ра мя шчэн ня па гэ тых аб' ек тах, прад стаў ні кі 

ўла ды і прад пры ем ства пра цяг ва лі свае дак ла ды.

У набытым будынку 
хутка будуць рабіць 

дэкаратыўныя свечкі.


