Абсалютная большасць
усіх «сардэчна-сасудзістых»
смерцяў абумоўлена добра
вядомымі захворваннямі,
якія яшчэ называюць
хваробамі-спадарожнікамі, —
атэрасклерозам
і артэрыяльнай
7
гіпертэнзіяй.

Гаўрыла Вашчанка ўвайшоў
у мастацтва як наватар,
стварыў узоры жывапісу
ў суровым стылі. І ўсё ж
застаўся лірыкам, ягоны
манументалізм лірычны,
і ў ім няма ўсёразбуральных
подыхаў сусветных
8
катастроф.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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СТРУКТУРА НАВУКОВАЙ СФЕРЫ
ПАВIННА АДПАВЯДАЦЬ
IНТАРЭСАМ I ПАТРЭБАМ КРАIНЫ
Учора Прэзiдэнт Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па
пытаннi развiцця навукi, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Кiраўнiк дзяржавы падкрэслiў, што неабходна пазбавiцца ад
рудыментарных звёнаў, каб мець магчымасць развiвацца пераважна за кошт продажу ўласнага iнтэлектуальнага прадукту пры
мiнiмальнай бюджэтнай падтрымцы. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што пераўтварэннi ў навуковай сферы
не павiнны прывесцi да яе татальнай ломкi i разбурэння.
«Трэба ў самыя кароткiя тэрмiны правесцi аптымiзацыю арганiзацый усёй навуковай сферы i, перш за ўсё, Нацыянальнай
акадэмii навук Беларусi, — сказаў Прэзiдэнт. — Сёння акадэмiя
— цэлая дзяржава ў дзяржаве, больш як 120 усякага роду навуковых, вытворчых, сацыяльных арганiзацый з 18 тысячамi чалавек, з
якiх толькi трэць работнiкаў з'яўляецца даследчыкамi. Чаму мы не
бачым важкай аддачы ад такога вялiкага патэнцыялу?».
«Урад, iншыя дзяржаўныя органы i структуры павiнны вызначыцца: што менавiта мы хочам ад навукi? Якiя задачы перад ёй
ставiм? Што ў нас у прыярытэтах? Навука павiнна дакладна разумець гэтыя рэчы», — сказаў кiраўнiк дзяржавы. Ён дадаў, што
адказы на гэтыя пытаннi ўрад павiнен шукаць у цесным кантакце
i з удзелам самiх вучоных.
Прэзiдэнт лiчыць, каб пазбегнуць далейшага распылення кадравых i фiнансавых рэсурсаў, трэба на агульнадзяржаўным узроўнi забяспечыць дакладную арганiзацыю i каардынацыю даследаванняў
у акадэмiчным, галiновым i вузаўскiм сектарах навукi, лiквiдаваць
ведамасную раз'яднанасць, паралелiзм, дублiраванне ў iх працы.
«Калi мы хочам дамагчыся важкай аддачы ад навуковых даследаванняў на вытворчасцi, нам трэба аднавiць галiновую навуку,
надаць ёй ролю правадыра перадавых тэхналогiй на кожным канкрэтным прадпрыемстве, якую яна выконвала, дапусцiм, у савецкi
перыяд», — сказаў Прэзiдэнт.
Паводле яго слоў, асноўнымi функцыямi вузаўскай навукi заклiканы стаць як здабыванне новых ведаў, так i падтрыманне
высокага адукацыйнага ўзроўню ў дзяржаве: «Калi выкладчыкi
ВНУ перастануць займацца даследаваннямi, то яны адстануць ад
сучасных тэндэнцый у навуцы, а значыць, i навучыць нiчому нiкога
не змогуць». Кiраўнiк дзяржавы адзначыў, што трэба будзе распрацаваць дзейсны механiзм абнаўлення кадравага патэнцыялу
навуковай сферы.
«Патрэбны ўзважаны, эвалюцыйны падыход, якi дазво«У сучасных умовах важна лiць,
захаваўшы ўсё лепшае,
не столькi размеркаваць
надаць беларускай навуцы ноi асвоiць бюджэт на навуку, вае дыханне. Трэба не крыўколькi стварыць на аснове дзiць маладых i свята берагчы
тых, хто складае iнтэлектуяе вынiкаў высокатэхальны залаты фонд краiны»,
налагiчны i iнавацыйны
— падкрэслiў Аляксандр Лукапрадукт».
шэнка. «Падчас пераўтварэнняў навуковая сфера павiнна
здабыць новую, больш кампактную структуру, якая адпавядае iнтарэсам i патрэбам краiны
як суверэннай дзяржавы», — заявiў Прэзiдэнт.
«Навуковая супольнасць разам з дзяржаўнымi служачымi стала
скардзiцца на недахоп фiнансавання навуковай сферы. Так, навукаёмiстасць ВУП у нас у разы нiжэй у параўнаннi з тэхналагiчна
развiтымi краiнамi. Але калi вы сцвярджаеце, што наша навука
павярнулася тварам да практыкi, то чаму толькi дзяржава плацiць
i павiнна плацiць за распрацоўкi навукоўцаў? А вытворчыя, камерцыйныя прадпрыемствы?» — сказаў кiраўнiк дзяржавы. Прэзiдэнт
лiчыць, што неабходна мэтанакiравана выкарыстоўваць iнструмент
дзяржаўнага заказу ў стратэгiчна важных для краiны сферах, а
на iншыя кiрункi даследаванняў больш актыўна прыцягваць пазабюджэтныя крынiцы.
«Плацiць шалёных грошай мы з 1 студзеня нiкому не будзем,
у тым лiку i вучоным. I вучоным, перш за ўсё, таму што яны — разумныя людзi, павiнны зарабiць i сабе, i дзяржаве», — адзначыў
Прэзiдэнт.
«Таму навошта ж мы будзем выкiдваць з бюджэту грошы, не
атрымлiваючы належнай аддачы, i ў той жа час будзем аддаваць
апошнiя грошы на прарыўныя кiрункi? Там, дзе мы будзем бачыць
i адчуваць, што атрымаем вынiк, мы будзем адрываць ад усяго i
навукоўцам аддаваць апошнiя грошы, таму што яны акупяцца», —
сказаў кiраўнiк дзяржавы. «Не было такога выпадку, каб навука не
акуплялася. У савецкi час адзiн рубель дзесяць прыносiў, як было
прынята гаварыць», — дадаў ён.
Аляксандр Лукашэнка таксама лiчыць, што неабходна канчаткова вызначыцца з лёсам фундаментальнай навукi. «У нас не такая
вялiкая i багатая краiна, каб развiваць шырокi спектр падобных даследаванняў. I пытанне, напэўна, нават не ў гэтым. Пытанне ў тым,
наколькi яны патрэбны нам, гэтыя фундаментальныя даследаваннi,
i наколькi мы будзем паспяховыя, займаючыся тымi цi iншымi фундаментальнымi кiрункамi. Я гляджу на гэта прагматычна, каб не
выкiнуць грошы на вецер. Лепш мы выдаткуем грошы на некалькi
прарыўных кiрункаў (скажам, будучага 6-га тэхналагiчнага ўкладу), а таксама будзем далей развiваць тыя кiрункi, дзе ў Беларусi
склалiся сусветныя навуковыя школы, напрыклад, оптыка, лазерная фiзiка, цеплафiзiка, бiяарганiчнай хiмiя i матэрыялазнаўства,
як падмурак для развiцця прыкладных даследаванняў i
вышэйшай адукацыi», — сказаў Прэзiдэнт.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Удзельнік і адзін з пераможцаў спаборніцтва
Аляксандр ШАКУЛА дае майстар-клас па касьбе
сваёй жонцы Кацярыне.

Ігар ШУНЕВІЧ, міністр унутраных спраў:

«ЭХ, ЧАС КАСЬБЫ,
ВЯСЁЛЫ ЧАС!..»
Словы з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля»
могуць стаць эпіграфам да любога сенакосу і як
нельга лепш прыйшліся да спартыўнага азарту
7-га Нацыянальнага чэмпіянату па касьбе, які
адбыўся на спораўскім балоце. Гэта ж трэба:
у адной частцы Беларусі ў суботні дзень ішлі дажджы, у другой надта прыпякала, а каля
вёскі Здзітава Бярозаўскага раёна, нібы па заяўцы, было і мяккае сонейка, і лагодны ветрык:
сама прырода радавалася і заклікала хутчэй
ладзіць кассё, кляпаць касу і выходзіць у густы балотны травастой. Адным словам, умовы
для правядзення спаборніцтва былі ў наяўнасці і майстрам сенакоснай справы заставалася
толькі пацвердзіць свой высокі клас валодання
старажытным сялянскім рыштункам, на роўных
пазмагацца за пуцёўку на гэткі ж сенакосны
чэмпіянат Еўропы. Хоць вызначэнне найспрытнейшых і найдужэйшых касцоў ніколі не было
самамэтай здзітаўскіх спаборніцтваў.
Па сло вах ар га ні за та раў «Спо раўскіх се нако саў», ад ной з га лоў ных за дач пра вя дзен ня

У апошнія некалькі тыдняў беларускія банкі
рэзка павысілі даходнасць дэпазітаў у нацыянальнай валюце, што было звязана з ператокам
(ён пачаўся ў канцы чэрвеня) рублёвых дэпазітаў у валютныя і зніжэннем рублёвай ліквіднасці банкаў. Высокі попыт на рублёвыя рэсурсы

Экстракт зялёнай гарбаты здольны разбурыць ракавыя
клеткі ў новаўтварэннях у дзяцей. Прычым ён працуе нават
у тым выпадку, калі хіміятэрапія перастала быць эфектыўнай. Доктар Арацыа Віторыя з Дзіцячага ракавага інстытута
Аўстраліі мяркуе, што мадыфікаваны антыаксідант катэхін
забівае 50% клетак нейрабластомы ўсяго за тры дні. Гэта пацвярджаюць лабараторныя эксперыменты. А нядаўна Віторыя атрымаў прэмію, якую ён плануе ўкласці
ў даследаванне супрацьракавага агента. Нейрабластома — самая распаўсюджаная форма раку сярод маленькіх дзяцей. Шанцы выжыць вельмі малыя. Пры гэтым ракавыя клеткі даволі хутка развіваюць устойлівасць да стандартных лекаў.
Дарэчы, апроч супрацьракавых уласцівасцяў, катэхін здольны зніжаць узровень
«шкоднага халестэрыну». Гэта даказалі амерыканскія спецыялісты. Аказваецца,
экстракт гарбаты памяншае ступень усмоктвання халестэрыну ў кішэчніку.

У МАЛДОВЕ ROSHEN ПРЫЗНАЛІ БЯСПЕЧНАЙ
Эксперты Малдовы прыйшлі да высновы, што прадукцыя ўкраінскай кандытарскай
фабрыкі Roshen не ўяўляе небяспекі для спажыўцоў. Аб гэтым заявіў на прэс-канферэнцыі міністр сельскай гаспадаркі і харчовай прамысловасці Малдовы Васіль Бумакоў.
Раней Расспажыўнагляд увёў забарону на пастаўкі ў Расію прадукцыі кампаніі Roshen,
заявіўшы, што яе кандытарскія вырабы «не адпавядаюць заяўленым параметрам».

З ДОНАРАМІ Ў ЛАТВІІ БУДУЦЬ РАЗЛІЧВАЦЦА ЗНАЧКАМІ?
Здача крыві ў Латвіі ў бліжэйшыя гады, хутчэй за ўсё, стане цалкам бясплатнай.
Пра гэта, як перадае Mіxnews, заявіла супрацоўніца Дзяржаўнага цэнтра донараў
крыві Наталля Гайле. Адмова ад платы звязана з тым, што Латвія далучылася да
еўрапейскай праграмы бясплатнага донарства. Зараз, як адзначае партал, донар
атрымлівае кампенсацыю ў памеры трох латаў
ISSN 1990 - 763X
(прыкладна чатыры еўра). Здаваць кроў, згодна з правіламі, можна
тры-ча ты ры ра зы на
год. Акрамя кампенсацыі, донар таксама мае
права на выхадны.

выклікаў рост ставак на міжбанкаўскім рынку
(да больш чым 60% на 24 ліпеня), і банкі пры
адсутнасці шырокай падтрымкі рэгулятара былі
вымушаны шукаць рублі, павышаючы прыцягальнасць дэпазітаў у нацыянальнай валюце.
Пры гэтым у асобных банках рэспублікі стаўкі па
дэпазітах у беларускіх рублях перавысілі гадавы
максімум, які назіраўся ў студзені, калі сярэдняя
працэнтная стаўка па рублёвых укладах
на тэрмін да 1 года склала 42,6%.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

УКРАІНА ЎВОДЗІЦЬ
УТЫЛІЗАЦЫЙНЫ
ПАДАТАК НА АЎТАМАБІЛІ
Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч
падпісаў законы аб уводзе ўтылізацыйнага падатку на аўто і ўтылізацыю машын.
Пра гэта сведчыць інфармацыя, размешчаная на сайце Вярхоўнай Рады Украі ны. Вяр хоў ная
Рада раней прыняла законы аб
уты лі за цый ным
па да тку, па мер
яко га для канкрэт на га транспартнага сродку
раз ліч ва ец ца з
улікам базавых ставак і карэкціруючых
каэфіцыентаў, прывязаных да аб'ёму рухавіка і ў залежнасці ад таго, новы транспартны сродак або стары. Базавая стаўка падатку для легкавых машын складае
5,5 тыс. грыўняў (каля 680 долараў), на
іншыя транспартныя сродкі (аўтобусы, грузавыя, грузапасажырскія аў тамабілі або
спецаўтамабілі) — 11 тыс. грыўняў (каля
1375 долараў). Украінскія вытворцы вызваляюцца ад выплаты падатку пад гарантыі
стварэння ўтылізацыйных магутнасцяў. З
крытыкай гэтай ініцыятывы ўжо выступіў
Еўрасаюз, які выказаў надзею, што Украіна
зробіць усё магчымае для таго, каб закон
не ўступіў у сілу.

8890,00
11810,00
270,50
1091,80

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

+ 30°
+ 26°
+ 27°
+ 29°
+ 27°
+ 27°

 Увага!

ВЫЗНАЧАНЫ ТЭРМIНЫ
ЗБОРУ ЖУРАВIН I БРУСНIЦ

Такое меркаванне выказалі ў гутарцы з карэспандэнтам БелТА эксперты ў банкаўскіх
і фінансавых колах.

ЗЯЛЁНЫ ЧАЙ СУПРАЦЬ ДЗІЦЯЧАГА РАКУ

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня
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СТАЎКІ РУБЛЁВЫХ УКЛАДАЎ ПАКУЛЬ
ЗАХАВАЮЦЦА НА ВЫСОКІМ УЗРОЎНІ,
ВАЛЮТНЫХ — БУДУЦЬ ЗНІЖАЦЦА

«Сёння склалася на рэдкасць
унікальная сітуацыя, калі паміж ведамствамі ў сілавым
блоку няма абсалютна ніякіх супярэчнасцяў. Ёсць здаровая канкурэнцыя, але яна
рабочая і заснаваная толькі на жаданні больш якасна выканаць сваю працу. Не
больш за тое. Іншай формы
такая канкурэнцыя не набыла, і, я спадзяюся, у будучыні
гэтага не здарыцца. Ні адно
з ведамстваў не займаецца
перацягваннем коўдры на
свой бок. Я прыхільнік таго, каб кожны займаўся сваёй справай і не лез у агарод
іншага. Каардынацыя ўжо
прысутнічае. Мы будзем яе
адшліфоўваць і даводзіць да
дасканаласці».
Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 06.08.2013 г.

спа бор ніц тваў з'яўля ец ца пры цяг нен не ўва гі
гра мад ства да за ха ван ня ба ло таў як «пту шыных» тэ ры то рый. У свой час ба лот ны ма сіў
ва кол Спо раўска га во зе ра быў узя ты пад ахову дзяр жа вы і атры маў ста тус рэс пуб лі кан скага бія ла гіч на га за каз ні ка, бо на гэ тым бія то пе
яшчэ за ха ва лі ся ад па вед ныя ўмо вы для пражы ван ня рэд ка га ў Еў ро пе ві ду пту шак — вяртля вай ча ро таў кі.
— Раней балоты заўсёды выкошваліся і было
дастаткова адкрытай прасторы — ці не першай з
умоў захавання папуляцыі гэтай птушкі, — кажа
адзін з ініцыятараў правядзення ў Беларусі «Спораўскіх сенакосаў», дырэктар грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Віктар Фянчук. — Цяпер ранейшай патрэбы касіць балоты ў
мясцовага насельніцтва няма, і важны біятоп наўпрост зарастае кустоўем. На беларускіх балотах
прайшла меліярацыя альбо здабываецца торф. І
калі своечасова не ўмяшацца ў гэты працэс — чаротаўка ды іншыя віды птушак могуць
проста знікнуць.

 Фінансы

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Жыхар Бярозы
Аляксандр ЛЯЎКОВІЧ
не толькі паказваў,
але і дапамагаў
удзельнікам
адбіваць (кляпаць)
косы.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Раней ганарыліся толькі
той нявестай, якая мела
ў пасагу падвойны дыван.
Тэхніка падвойнага ткацтва
цікавая і цяжкая. Кожны
дыван нібы складзены
з дзвюх асобных ваўняных
тканін, з'яднаных між
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сабой у месцах узору.

У Брэсцкай i Гомельскай абласцях бруснiцы можна збiраць з
10 жнiўня, журавiны — з 20 жнiўня. У Гродзенскай вобласцi збор
бруснiц дазволены з 15 жнiўня, а ў журавiны ў гэтым рэгiёне можна
адпраўляцца 10 верасня, у Магiлёўскай — адпаведна, з 12 жнiўня
i 25 жнiўня. У Мiнскай i Вiцебскай абласцях бруснiцы дазваляецца
збiраць з 17 жнiўня, журавiны — 21 верасня i 31 жнiўня адпаведна,
аб гэтым БелТА паведамілі ў Мiнпрыроды.

ХВАЛЯ
НАДЗВЫЧАЙНАЙ
ГАРАЧЫНI:
ПРЫПЯЧЭ ДА +35°
Першы жнiвеньскi тыдзень
жнiўня прынясе жыхарам
Бе ла ру сi ана маль нае надвор'е пад знакам трапiчнай спя ко ты, па ве да мi ла
рэдакцыi спецыялiст Рэспуб лi кан ска га гiд ра метцэнтра Мiнпрыроды Вольга
ФЯДОТАВА.
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КОРАТКА
Рэагент на аснове адходаў цукровай вытворчасці будуць прымяняць
зімой у мінскіх дварах. Галоўны кампанент дабаўкі — мелес. Рэчывы,
якія ў ім змяшчаюцца, прадухіляюць
слізкасць дарожнага пакрыцця. Такі
спосаб апрацоўкі больш экалагічны,
зніжае негатыўнае ўздзеянне процігалалёднымі матэрыяламі на метал,
абутак, навакольнае асяроддзе.
З 5 па 9 жніўня некаторыя абаненты Velcom атрымаюць тэставыя
SMS аб тэхнічнай праверцы сістэмы апавяшчэння Рэспублікі Беларусь. Сотавы аператар прадаставіў МНС магчымасць правядзення
кропкавага тэсціравання сістэмы
SMS-апавяшчэння насельніцтва.
Ва Украіне на аўтадарозе Аляксандраўка — Нікалаеў вадзіцель
Peugeot 406, у якім беларускія грамадзяне накіроўваліся на адпачынак, выехаў на сустрэчную паласу
руху, дзе сутыкнуўся з Renault, а
затым — і з «ВАЗ-111740». У выніку Renault з'ехаў у кювет. У аварыі
пацярпелі ўсе трое вадзіцеляў і тры
пасажыры, сярод якіх двое дзяцей.
Сур'ёзная дапамога спатрэбілася
толькі адной жанчыне, але і яна
хутка будзе выпісана з бальніцы.
У Беларусі летась зарэгістраваны 71 выпадак актыўнага туберкулёзу сярод работнікаў арганізацый
аховы здароўя і аздараўленчых
устаноў.

Сёння на фоне павышанага атмасфернага цiску ападкаў
прак тычна не будзе, толькi ў
асобных раёнах Вiцебскай вобласцi магчымы кароткачасовы
дождж i месцамi — навальнiцы.
Максiмальная тэмпература паветра ўдзень да 25—29 цяпла, а
па паўднёвым захадзе — нават
да плюс 30—31 градуса.
I гэта толькi пачатак спякоты. Прагназуецца, што ў сераду
i чацвер да нас завiтае сапраўды
гарачае паветра з боку Мiжземнамор'я. Сонечна i без ападкаў.
Тэмпература паветра ў ноч на
сераду плюс 13—19 градусаў,
удзень — 26—31 цяпла, па паўднёвым захадзе краiны — да
плюс 33 градусаў. Уначы ў чацвер стане ўжо 15—21 цяпла, а
ўдзень — да плюс 27—34.
Самым гарачым днём гэтага тыдня павiнна стаць пятнiца.
Так, 9 жнiў ня будзе пе ра важна без ападкаў, толькi ўдзень
на паўночным захадзе краiны
прагназуюцца кароткачасовыя
даж джы i на валь нi цы. Тэм пература паветра ў ноч на пятнiцу
стане ўжо плюс 15—22, удзень
— 28—33 градусы, а на поўднi
кра i ны мес ца мi — да 35 цяпла. Будзем спа дзя вац ца, што
i ў выхадныя надвор'е нас парадуе...
Сяргей КУРКАЧ.

