
Ле а нід ПА ЛЯ ШЧУК, 
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:

— У апош нія не каль кі 
га доў мы знач на па вя лі чы лі 
вы твор часць со неч най энер гіі. 
У асноў ным гэ ты кі ру нак 
раз ві ва ец ца ў Го мель скай і 
Ма гі лёў скай аб лас цях. Са мая 
буй ная фо та элект рыч ная 
стан цыя (ФЭС) ма гут нас цю 
56 МВт раз ме шча на ў 
Рэ чы цы і вы пра цоў вае 
амаль трэць со неч най 
энер гіі. У Чэ ры каў скім ра ё не 
вя дзец ца бу даў ніц тва ФЭС 
ма гут нас цю 100 МВт, яна 
ста не ад ной з най буй ней шых 
не толь кі ў кра і не, але і ў 
СНД. Па на шых раз лі ках, ад на 
элект ра стан цыя ма гут нас цю 
60 МВт з на за па шваль ні кам 
элект рыч най энер гіі да зва ляе 
эка но міць ка ля 21,3 ты ся чы 
тон умоў на га па лі ва ў год 
(або $7,85 млн у эк ві ва лен це), 
а за 25 га доў экс плу а та цыі 
за мя шчэн не ім пар та ва на га 
пры род на га га зу ў гра шо вым 
вы ра жэн ні скла дзе пры бліз на 
$196 млн.
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• Тэм пе ра тур ны рэ-

корд дня быў па бі ты ў 

Бе ла ру сі 26 чэр ве ня за 

ўвесь пе ры яд ме тэа на-

зі ран няў. Са мая вы со кая 

тэм пе ра ту ра бы ла за рэ-

гіст ра ва на на ме тэа стан-

цыі Вы со кае (Ка мя нец кі 

ра ён Брэсц кай воб лас ці) — 

34,4 гра ду са.

• Сіс тэ му, якая да зва-

ляе ме ды цын ска му ра бот-

ні ку пра во дзіць ад да ле ны 

ма ні то рынг ста ну кі роў цаў 

праз пра грам на-апа рат ны 

комп лекс, рас пра ца ва лі ў 

Брэсц кім на ву ко ва-тэх на-

ла гіч ным пар ку.

• Еў ра са юз пра доў жыў 

на паў го да эка на міч ныя 

санк цыі су праць Ра сіі.

• Рэ корд «Сла вян ска га 

ба за ру» па па ца лун ках пла-

ну юць уста на віць гэ тым ле-

там. Мес цам для не звы чай-

най ак цыі фо ру му вы бра ны 

Пуш кін скі мост, да та — 

з 11 да 15 лі пе ня.
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Пер шае 
ра лі

ЯК ЗМАГАЦЦА 
З «НАХАБНАЙ» 
ПАРКОЎКАЙ

ГІСТОРЫІ 
ВАЛАНЦЁРАЎ 
ЕЎРАПЕЙСКІХ 
ГУЛЬНЯЎ

Ёсць праб ле маЁсць праб ле ма

КА ЛІ СМЯГ НЕ ЗЯМ ЛЯ...
Як змен шыць за леж насць ад змен клі ма ту

Паў та раль насць за сух на на шай тэ ры то рыі вы рас ла. Ка лі ра ней 

та кая праб ле ма тур ба ва ла раз у тры-ча ты ры га ды, то ця пер мы 

«сма жым ся» ці не кож ны год.

— Па цяп лен не клі ма ту ў Бе ла ру сі — гэ та пры зна ны факт. Га да вая 

тэм пе ра ту ра па вя лі чы ла ся на 1,3 гра ду са, — за ўва жае га лоў ны на-

ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та пры ро да ка ры стан ня НАН Бе ла ру сі, 

ака дэ мік Ула дзі мір ЛО ГІ НАЎ. — Але га лоў нае, у се зон ным хо дзе 

ад бы лі ся знач ныя ва ры я цыі. Яшчэ 15—20 га доў та му я за пэў ні ваў, 

што гэ та па цяп лен не зі мо ва га ты пу. Са праў ды, у 90-я га ды зі мы бы лі 

вель мі цёп лыя, на ват у 1989—1990 га дах з ся рэд няй тэм пе ра ту рай 

ка ля 0 гра ду саў. Пас ля зі мы ста лі больш ха лод ныя, але ад бы ло ся ін-

шае. Ін тэн сіў ны рост тэм пе ра тур стаў на зі рац ца ў цёп лую па ру го да. 

Так бы ло ў 30-я га ды — та ды па цяп лен не бы ло ў лі пе ні, жніў ні — каст-

рыч ні ку. На жаль, на гэ та не звяр та юць ува гу на ват на су свет ным уз-

роў ні, та му што гэ та не пад па дае пад тэ о рыю пар ні ко ва га па цяп лен ня 

(па вод ле якой па вы шэн не тэм пе ра ту ры па він на на зі рац ца ў пер шую 

чар гу зі мой). Зна чыць, трэ ба шу каць ін шыя па ды хо ды, ін шыя фак та ры, 

ад каз ныя за па цяп лен не. Так, пар ні ко выя га зы пры вод зяць да рос ту 

тэм пе ра тур, але ці не пе ра боль шва ем мы іх ро лю?

І не ўсё за ле жыць толь кі ад ча ла ве ка. У гіс то рыі пла не ты бы лі ча-

сы і знач на цяп лей шыя, чым ця пер, і ха лад ней шыя. Та кія цык ліч ныя 

зме ны ад бы ва лі ся, ка лі лю дзей яшчэ не бы ло, аль бо ант ра па ген нае 

ўздзе ян не яшчэ не ад чу ва ла ся. На ват не ў та кія ўжо да лё кія ча сы 

на двор'е пад кід ва ла то пры ем ныя «бо ну сы», то праб ле мы. Так, у 

Ся рэд нія вя кі бы ло цяп лей, чым сён ня. Быў і ма лы лед ні ко вы пе ры яд 

(пры клад на 1645—1815 га доў)... Ча ла вец тву па куль не ха пае ве даў 

пра тыя пра цэ сы, што ад бы ва юц ца з клі ма там, і, як за ўва жае ака дэ-

мік Ло гі наў, мы, аб' явіў шы ба раць бу, ча сам не ве да ем, з 

чым зма гац ца. СТАР. 4

Без чар гіБез чар гі

«Мы жы вём у све це кно пак, 
дзе рух мі ні маль ны. 

І гэ та вя лі кая праб ле ма»
На вед валь ні кі ме ды цын ска га га рад ка ў Грод не атры ма лі 
кан суль та цыі ад спе цы я ліс таў са ма га шы ро ка га про фі лю

Тут мож на бы ло 

тра піць на пры-

ём да тэ ра пеў та, 

аф таль мо ла га, 

н е й  р а  х і  р у р  г а , 

уро ла га, аку шэ-

ра-г і  не  ко  ла  га , 

т р а ў  м а  т о  л а  г а , 

атры маць на вы кі 

ака зан ня пер шай 

да па мо гі, зра біць 

ана ліз кры ві, кар-

дыя гра му і на ват 

флю а раг ра фію.

Так са ма мож на бы ло ўдак лад ніць свой рост, ва гу і ар тэ-

рыя льны ціск.

Вы яз ны пры ём у цэнт ры го ра да ар га ні за ва ны Гро дзен скай баль-

ні цай хут кай да па мо гі. Пры чым без па пя рэд ня га за пі су і бяс плат на. 

Гро дзен ка Яў ге нія Ва лер' еў на прый шла ў ме ды цын скі га ра док, каб 

«не зай маць чар гу ў па лі клі ні цы». Яна зда ла экс прэс-ана ліз на глю-

ко зу і ге маг ла бін, а так са ма прай шла флю а раг ра фію. Лі чыць, што 

вар та бы ло б уз на віць пе ра со вач ныя пуль мас ка ны, якія ра ней ста я лі 

ка ля па лі клі нік, а так са ма звяр нуць ува гу на да ступ насць 

ме ды цын скай да па мо гі ў го ра дзе. СТАР. 2
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На ра цэ Чор ная Ган ча не па да лёк ад Грод на.

ЛЕТ НЯЕ СУ ЛАД ДЗЕ
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