
Ву ча ні цы роз ных по лац кіх школ Алі на ЛУ ГІ НА, Ле ра ЛА ПА НО ВІЧ, Аляк-
санд ра ГО ЛУ БЕ ВА і Ма рыя ГА ЛО ТА ўжо сем га доў зай ма юц ца ў дзі ця чай 
мас тац кай шко ле пад кі раў ніц твам чле на Бе ла рус ка га Са ю за мас та коў 
Іва на Іва но ва. Ле там юныя мас тач кі аба вяз ко ва ўдзель ні ча юць у пле нэ-

рах, якія пра хо дзяць у роз ных ку точ ках ста ра жыт на га го ра да, ма лю юць 
ар хі тэк ту ру і ра зам з тым зас вой ва юць гіс то рыю свай го По лац ка. Ця пер 
дзяў чын кі за ма лёў ва юць аб ры сы цаг ля ных бу дын каў на Ніж не-Па кроў-
скай — ад ной са ста ра жыт ных і доб ра за ха ва ных ву ліц По лац ка.

Фес ты ва лімФес ты ва лім

Па па па раць-квет ку — 
у Алек санд рыю

Заўт ра, 6 лі пе ня, у Шкло ўскім ра ё не пач нец ца вя лі кае 

рэс пуб лі кан скае свя та — «Ку пал ле» («Алек санд рыя збі рае 

сяб роў»).

Прой дзе яно ўжо ў дзя ся ты раз. Су стрэ ча сяб роў 

ад бу дзец ца на тым са мым мес цы, што і заў сё ды, — 

на ма ляў ні чай лу га ві не на бе ра зе Дняп ра, які па дзя ляе 

мя жу Ма гі лёў скай і Ві цеб скай аб лас цей. Га лоў най тэ май 

свя та гэ тым ра зам ста не трох год дзе ма лой ра дзі мы, 

а ме ра пры ем стваў у пра гра ме так шмат, што ўсе 

два вы хад ныя дні рас пі са ны па хві лі нах.

Іры на БА БА ЧО НАК, 

ды рэк тар Дэ парт амен та 

па прад пры маль ніц тве 

Мі ніс тэр ства эка но мі кі:

«На пра ця гу блі жэй шых 
трох ме ся цаў у краіне 
па він ны бу дуць з'я віц ца 
пра ек ты да ку мен таў — 
ад ука за кі раў ні ка дзяр жа вы 
да ўсіх не аб ход ных 
пад за кон ных пра ва вых 
ак таў, — якія пра пі шуць 
но вую сіс тэ му пад трым кі 
ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва. 
Мі нэ ка но мі кі раз ліч вае 
на ак тыў ны ўдзел мяс цо вых 
ор га наў ула ды, гра мад скас ці, 
між на род ных экс пер таў 
у аб мер ка ван ні да дзе най 
тэ мы. Пла ну ец ца ўнес ці 
зме ны ў вы зна чэн ні, 
якія ха рак та ры зу юць 
інф ра струк ту ру пад трым кі 
прад пры маль ніц тва, 
ад па вед ныя па слу гі, ме ха нізм 
ака зан ня пад трым кі».
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• Твор чую спад чы ну 

ар хі тэк та ра Ле а ні да Ле-

ві на прад ста вяць на вы-

стаў цы ў Ха ты ні.

• Bіtcoіn рас хо дуе 
элект ра энер гіі больш, чым 
Швей ца рыя. Пры ве дзе ныя 
звест кі па каз ва юць, што 
0,21 % су свет най элект-
ра энер гіі ідзе на зда бы чу 
элект рон най ва лю ты.

• У Ра га чоў скім ра ё не 

зга рэ ла 340 тон се на.

• Эс тон ская ІT-кам па нія 
з офі сам у Мін ску рас пра-
ца ва ла між на род на-знач ны 
да да так для ба раць бы з ка-
руп цы яй.

• Больш за 73,3 ты ся-

чы гек та раў сель ска гас-

па дар чых куль тур па шко-

джа на за су хай у Го мель-

скай воб лас ці.

КОРАТКА

НАРЫХТОЎКІ: 
ШТО ПАЧЫМ

ЯК ПАДЛІЧВАЛІ 
БАЛЫ НА ЦТ?
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Су час ныя тэх на ло гііСу час ныя тэх на ло гіі

ЭЛЕКТ РА ДОМ, 
СА МА КАТ 

І ПА РА ГЕ НЕ РА ТАР
для эфек тыў на га вы ка ры стан ня 

элект рыч най энер гіі
Амаль увесь га рад скі гра мад скі транс парт у Бе ла ру сі з ця гам 

ча су стане пра ца ваць на элект ра ця зе, а на ра бо ту бу дзе зруч ней 

ез дзіць на элект ра са ма ка тах, чым на аў то. У Брэсц кай воб лас ці 

з'я віц ца 14 да моў цал кам на элект ра энер гіі, а яе спа жы ван не 

ў кра і не ў цэ лым што год мо жа па вя ліч вац ца на 400 млн кВт·г. 

Та кія дум кі агуч ва лі спе цы я ліс ты пад час прэ зен та цыі сё лет ніх 

пра ек таў, прад стаў ле ных на кон курс «Лі дар энер га эфек тыў-

нас ці — 2019».

ІНА ВА ЦЫЯ, СА БЕ КОШТ, 
ЭНЕР ГА ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ...

Усе пла ны і но ва ўвя дзен ні ў га лі не энер ге ты кі раз гля да юц ца з ары-
ен ці рам на хут кі за пуск Бе ла рус кай АЭС.

— Энер гія, што бу дзе вы раб ляц ца на атам най стан цыі, па він на быць 

эфек тыў най. Увод АЭС па тра буе ад нас кан са лі да цыі вы сіл каў для па ве-

лі чэн ня спа жы ван ня элект ра энер гіі ў ме жах эфек тыў ных пра ек таў, якія 

да зво ляць не толь кі па вя лі чыць яе спа жы ван не, але і па вы сіць якасць 

пра дук цыі і яе кан ку рэн та здоль насць, — ад зна чыў Ле а нід ПА ЛЯ ШЧУК, 

на мес нік ды рэк та ра Дэ парт амен та па энер га эфек тыў-

нас ці Дзярж ка мі тэ та па стан дар ты за цыі Бе ла ру сі.Фо
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