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НАДВОР’Е СЁННЯ

Рэ агент на асно ве ад хо даў цук ро-
вай вы твор час ці бу дуць пры мя няць 
зі мой у мін скіх два рах. Га лоў ны кам-
па нент да баў кі — ме лес. Рэ чы вы, 
якія ў ім змя шча юц ца, пра ду хі ля юць 
сліз касць да рож на га па крыц ця. Та кі 
спо саб апра цоў кі больш эка ла гіч ны, 
зні жае не га тыў нае ўздзе ян не про ці-
га ла лёд ны мі ма тэ ры я ла мі на ме тал, 
абу так, на ва коль нае ася род дзе.

З 5 па 9 жніў ня не ка то рыя аба-
не нты Velcom атры ма юць тэс та выя 
SMS аб тэх ніч най пра вер цы сіс тэ-
мы апа вя шчэн ня Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Со та вы апе ра тар пра да ста-
віў МНС маг чы масць пра вя дзен ня 
кроп ка ва га тэс ці ра ван ня сіс тэ мы 
SMS-апа вя шчэн ня на сель ніц тва.

Ва Укра і не на аў та да ро зе Аляк-
санд раў ка — Ні ка ла еў ва дзі цель 
Peugeot 406, у якім бе ла рус кія гра-
ма дзя не на кі роў ва лі ся на ад па чы-
нак, вы ехаў на су стрэч ную па ла су 
ру ху, дзе су тык нуў ся з Renault, а 
за тым — і з «ВАЗ-111740». У вы ні-
ку Renault з'е хаў у кю вет. У ава рыі 
па цяр пе лі ўсе трое ва дзі це ляў і тры 
па са жы ры, ся род якіх двое дзя цей. 
Сур' ёз ная да па мо га спат рэ бі ла ся 
толь кі ад ной жан чы не, але і яна 
хут ка бу дзе вы пі са на з баль ні цы.

У Бе ла ру сі ле тась за рэ гіст ра ва-
ны 71 вы па дак ак тыў на га ту бер ку-
лё зу ся род ра бот ні каў ар га ні за цый 
ахо вы зда роўя і азда раў лен чых 
уста ноў.
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Ігар ШУ НЕ ВІЧ, мі ністр унут-
ра ных спраў:

«Сён ня скла ла ся на рэд касць 
уні каль ная сі ту а цыя, ка лі па-
між ве дам ства мі ў сі ла вым 
бло ку ня ма аб са лют на ні я-
кіх су пя рэч нас цяў. Ёсць зда-
ро вая кан ку рэн цыя, але яна 
ра бо чая і за сна ва ная толь-
кі на жа дан ні больш якас-
на вы ка наць сваю пра цу. Не 
больш за тое. Ін шай фор мы 
та кая кан ку рэн цыя не на бы-
ла, і, я спа дзя ю ся, у бу ду чы ні 
гэ та га не зда рыц ца. Ні ад но 
з ве дам стваў не зай ма ец ца 
пе ра цяг ван нем коў дры на 
свой бок. Я пры хіль нік та-
го, каб кож ны зай маў ся сва-
ёй спра вай і не лез у ага род 
ін ша га. Ка ар ды на цыя ўжо 
пры сут ні чае. Мы бу дзем яе 
ад шлі фоў ваць і да во дзіць да 
дас ка на лас ці».

СТРУК ТУ РА НА ВУ КО ВАЙ СФЕ РЫ 
ПА ВIН НА АД ПА ВЯ ДАЦЬ 
IН ТА РЭ САМ I ПА ТРЭ БАМ КРА I НЫ

Учо ра Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў на ра ду па 
пы тан нi раз вiц ця на ву кi, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кi раў нiк дзяр жа вы пад крэс лiў, што не аб ход на па зба вiц ца ад 
ру ды мен тар ных звё наў, каб мець маг чы масць раз вi вац ца пе ра-
важ на за кошт про да жу ўлас на га iн тэ ле кту аль на га пра дук ту пры 
мi нi маль най бюд жэт най пад трым цы. Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка-
шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што пе ра ўтва рэн нi ў на ву ко вай сфе ры 
не па вiн ны пры вес цi да яе та таль най лом кi i раз бу рэн ня.

«Трэ ба ў са мыя ка рот кiя тэр мi ны пра вес цi ап ты мi за цыю ар-
га нi за цый усёй на ву ко вай сфе ры i, перш за ўсё, На цы я наль най 
ака дэ мii на вук Бе ла ру сi, — ска заў Прэ зi дэнт. — Сён ня ака дэ мiя 
— цэ лая дзяр жа ва ў дзяр жа ве, больш як 120 уся ка га ро ду на ву ко-
вых, вы твор чых, са цы яль ных ар га нi за цый з 18 ты ся ча мi ча ла век, з 
якiх толь кi трэць ра бот нi каў з'яў ля ец ца да след чы ка мi. Ча му мы не 
ба чым важ кай ад да чы ад такога вя лi ка га па тэн цы я лу?».

«Урад, iн шыя дзяр жаў ныя ор га ны i струк ту ры па вiн ны вы зна-
чыц ца: што ме на вi та мы хо чам ад на ву кi? Якiя за да чы пе рад ёй 
ста вiм? Што ў нас у пры яры тэ тах? На ву ка па вiн на дак лад на ра-
зу мець гэ тыя рэ чы», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. Ён да даў, што 
ад ка зы на гэ тыя пы тан нi ўрад па вi нен шу каць у цес ным кан так це 
i з удзе лам са мiх ву чо ных.

Прэ зi дэнт лi чыць, каб па збег нуць да лей ша га рас пы лен ня кад ра-
вых i фi нан са вых рэ сур саў, трэ ба на агуль на дзяр жаў ным уз роў нi за-
бяс пе чыць дак лад ную ар га нi за цыю i ка ар ды на цыю да сле да ван няў 
у ака дэ мiч ным, га лi но вым i ву заў скiм сек та рах на ву кi, лiк вi да ваць 
ве да мас ную раз' яд на насць, па ра ле лiзм, дуб лi ра ван не ў iх пра цы.

«Ка лi мы хо чам да маг чы ся важ кай ад да чы ад на ву ко вых да сле-
да ван няў на вы твор час цi, нам трэ ба ад на вiць га лi но вую на ву ку, 
на даць ёй ро лю пра ва ды ра пе ра да вых тэх на ло гiй на кож ным кан-
крэт ным прад пры ем стве, якую яна вы кон ва ла, да пус цiм, у са вец кi 
пе ры яд», — ска заў Прэ зi дэнт.

Па вод ле яго слоў, асноў ны мi функ цы я мi ву заў скай на ву кi за-
клi ка ны стаць як зда бы ван не но вых ве даў, так i пад тры ман не 
вы со ка га аду ка цый на га ўзроў ню ў дзяр жа ве: «Ка лi вы клад чы кi 
ВНУ пе ра ста нуць зай мац ца да сле да ван ня мi, то яны ад ста нуць ад 
су час ных тэн дэн цый у на ву цы, а зна чыць, i на ву чыць нi чо му нi ко га 
не змо гуць». Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што трэ ба бу дзе рас-
пра ца ваць дзейс ны ме ха нiзм аб наў лен ня кад ра ва га па тэн цы я лу 
на ву ко вай сфе ры.

«Па трэб ны ўзва жа ны, эва-
лю цый ны па ды ход, якi да зво-
лiць, за ха ваў шы ўсё леп шае, 
на даць бе ла рус кай на ву цы но-
вае ды хан не. Трэ ба не крыў-
дзiць ма ла дых i свя та бе раг чы 
тых, хто скла дае iн тэ ле кту-
аль ны за ла ты фонд кра i ны», 
— пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка. «Пад час пе ра ўтва рэн-
няў на ву ко вая сфе ра па вiн на 
зда быць но вую, больш кам-

пакт ную струк ту ру, якая ад па вя дае iн та рэ сам i па трэ бам кра i ны 
як су ве рэн най дзяр жа вы», — за явiў Прэ зi дэнт.

«На ву ко вая су поль насць ра зам з дзяр жаў ны мi слу жа чы мi ста ла 
скар дзiц ца на не да хоп фi нан са ван ня на ву ко вай сфе ры. Так, на ву-
ка ё мiс тасць ВУП у нас у ра зы нi жэй у па раў на ннi з тэх на ла гiч на 
раз вi ты мi кра i на мi. Але ка лi вы сцвяр джа е це, што на ша на ву ка 
па вяр ну ла ся тва рам да прак ты кi, то ча му толь кi дзяр жа ва пла цiць 
i па вiн на пла цiць за рас пра цоў кi на ву коў цаў? А вы твор чыя, ка мер-
цый ныя прад пры ем ствы?» — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. Прэ зi дэнт 
лi чыць, што не аб ход на мэ та на кi ра ва на вы ка рыс тоў ваць iн стру мент 
дзяр жаў на га за ка зу ў стра тэ гiч на важ ных для кра i ны сфе рах, а 
на iн шыя кi рун кi да сле да ван няў больш ак тыў на пры цяг ваць па за-
бюд жэт ныя кры нi цы.

«Пла цiць ша лё ных гро шай мы з 1 сту дзе ня нi ко му не бу дзем, 
у тым лi ку i ву чо ным. I ву чо ным, перш за ўсё, та му што яны — ра-
зум ныя лю дзi, па вiн ны за ра бiць i са бе, i дзяр жа ве», — ад зна чыў 
Прэ зi дэнт.

«Та му на вош та ж мы бу дзем вы кiд ваць з бюд жэ ту гро шы, не 
атрым лi ва ю чы на леж най ад да чы, i ў той жа час бу дзем ад да ваць 
апош нiя гро шы на пра рыў ныя кi рун кi? Там, дзе мы бу дзем ба чыць 
i ад чу ваць, што атры ма ем вы нiк, мы бу дзем ад ры ваць ад уся го i 
на ву коў цам ад да ваць апош нiя гро шы, та му што яны аку пяц ца», — 
ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. «Не бы ло та ко га вы пад ку, каб на ву ка не 
акуп ля ла ся. У са вец кi час адзiн ру бель дзе сяць пры но сiў, як бы ло 
пры ня та га ва рыць», — да даў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма лi чыць, што не аб ход на кан чат ко-
ва вы зна чыц ца з лё сам фун да мен таль най на ву кi. «У нас не та кая 
вя лi кая i ба га тая кра i на, каб раз вi ваць шы ро кi спектр па доб ных да-
сле да ван няў. I пы тан не, на пэў на, на ват не ў гэ тым. Пы тан не ў тым, 
на коль кi яны па трэб ны нам, гэ тыя фун да мен таль ныя да сле да ван нi, 
i на коль кi мы бу дзем па спя хо выя, зай ма ю чы ся ты мi цi iн шы мi фун-
да мен таль ны мi кi рун ка мi. Я гля джу на гэ та праг ма тыч на, каб не 
вы кi нуць гро шы на ве цер. Лепш мы вы дат ку ем гро шы на не каль кi 
пра рыў ных кi рун каў (ска жам, бу ду ча га 6-га тэх на ла гiч на га ўкла-
ду), а так са ма бу дзем да лей раз вi ваць тыя кi рун кi, дзе ў Бе ла ру сi 
скла лi ся су свет ныя на ву ко выя шко лы, на прык лад, оп ты ка, ла зер-
ная фi зi ка, цеп ла фi зi ка, бiя ар га нiч най хi мiя i ма тэ ры я лаз наў ства, 
як пад му рак для раз вiц ця пры клад ных да сле да ван няў i 
вы шэй шай аду ка цыi», — ска заў Прэ зi дэнт.

«У су час ных умо вах важ на 
не столь кi раз мер ка ваць 
i асво iць бюд жэт на на ву ку, 
коль кi ства рыць на асно ве 
яе вы нi каў вы со ка тэх-
на ла гiч ны i iна ва цый ны 
пра дукт».

Сло вы з паэ мы Яку ба Ко ла са «Но вая зям ля» 
мо гуць стаць эпі гра фам да лю бо га се на ко су і як 
нель га лепш прый шлі ся да спар тыў на га аза рту 
7-га На цы я наль на га чэм пі я на ту па кась бе, які 
ад быў ся на спо раў скім ба ло це. Гэ та ж трэ ба: 
у ад ной част цы Бе ла ру сі ў су бот ні дзень іш-
лі даж джы, у дру гой над та пры пя ка ла, а ка ля 
вёс кі Здзі та ва Бя ро заў ска га ра ё на, ні бы па за-
яў цы, бы ло і мяк кае со ней ка, і ла год ны вет рык: 
са ма пры ро да ра да ва ла ся і за клі ка ла хут чэй 
ла дзіць кас сё, кля паць ка су і вы хо дзіць у гус-
ты ба лот ны тра вас той. Ад ным сло вам, умо вы 
для пра вя дзен ня спа бор ніц тва бы лі ў на яў нас-
ці і май страм се на кос най спра вы за ста ва ла ся 
толь кі па цвер дзіць свой вы со кі клас ва ло дан ня 
ста ра жыт ным ся лян скім рыш тун кам, на роў ных 
па зма гац ца за пу цёў ку на гэт кі ж се на кос ны 
чэм пі я нат Еў ро пы. Хоць вы зна чэн не най спрыт-
ней шых і най ду жэй шых кас цоў ні ко лі не бы ло 
са ма мэ тай здзі таў скіх спа бор ніц тваў.

Па сло вах ар га ні за та раў «Спо раў скіх се на-
ко саў», ад ной з га лоў ных за дач пра вя дзен ня 

спа бор ніц тваў з'яў ля ец ца пры цяг нен не ўва гі 
гра мад ства да за ха ван ня ба ло таў як «пту шы-
ных» тэ ры то рый. У свой час ба лот ны ма сіў 
ва кол Спо раў ска га во зе ра быў узя ты пад ахо-
ву дзяр жа вы і атры маў ста тус рэс пуб лі кан ска-
га 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 пра-
жы ван ня рэд ка га ў Еў ро пе ві ду пту шак — вярт-
ля вай ча ро таў кі.

— Ра ней ба ло ты заў сё ды вы кош ва лі ся і бы ло 
да стат ко ва ад кры тай пра сто ры — ці не пер шай з 
умоў за ха ван ня па пу ля цыі гэ тай птуш кі, — ка жа 
адзін з іні цы я та раў пра вя дзен ня ў Бе ла ру сі «Спо-
раў скіх се на ко саў», ды рэк тар гра мад скай ар га ні-
за цыі «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» Вік тар Фян-
чук. — Ця пер ра ней шай па трэ бы ка сіць ба ло ты ў 
мяс цо ва га на сель ніц тва ня ма, і важ ны бія топ на ў-
прост за рас тае кус тоў ем. На бе ла рус кіх ба ло тах 
прай шла ме лі я ра цыя аль бо зда бы ва ец ца торф. І 
ка лі свое ча со ва не ўмя шац ца ў гэ ты пра цэс — ча-
ро таў ка ды ін шыя ві ды пту шак мо гуць 
прос та знік нуць.

«ЭХ, ЧАС КАСЬ БЫ, «ЭХ, ЧАС КАСЬ БЫ, 
ВЯ СЁ ЛЫ ЧАС!..»ВЯ СЁ ЛЫ ЧАС!..»
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Ува га!Ува га!  ��

ХВА ЛЯ 
НАД ЗВЫ ЧАЙ НАЙ 

ГА РА ЧЫ НI: 
ПРЫ ПЯ ЧЭ ДА +35°

Пер шы жнi вень скi ты дзень 
жнiў ня пры ня се жы ха рам 
Бе ла ру сi ана маль нае на-
двор'е пад зна кам тра пiч-
най спя ко ты, па ве да мi ла 
рэ дак цыi спе цы я лiст Рэс-
пуб лi кан ска га гiд ра мет-
цэнт ра Мiнп ры ро ды Воль га 
ФЯ ДО ТА ВА.

Сён ня на фо не па вы ша на-
га ат мас фер на га цiс ку апад каў 
прак тыч на не бу дзе, толь кi ў 
асоб ных ра ё нах Вi цеб скай воб-
лас цi маг чы мы ка рот ка ча со вы 
дождж i мес ца мi — на валь нi цы. 
Мак сi маль ная тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень да 25—29 цяп ла, а 
па паў днё вым за ха дзе — на ват 
да плюс 30—31 гра ду са.

I гэ та толь кi па ча так спя ко-
ты. Праг на зу ец ца, што ў се ра ду 
i чац вер да нас за вi тае са праў ды 
га ра чае па вет ра з бо ку Мiж зем-
на мор'я. Со неч на i без апад каў. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на 
се ра ду плюс 13—19 гра ду саў, 
удзень — 26—31 цяп ла, па паў-
днё вым за ха дзе кра i ны — да 
плюс 33 гра ду саў. Уна чы ў чац-
вер ста не ўжо 15—21 цяп ла, а 
ўдзень  — да плюс 27—34.

Са мым га ра чым днём гэ та-
га тыд ня па вiн на стаць пят нi ца. 
Так, 9 жнiў ня бу дзе пе ра важ-
на без апад каў, толь кi ўдзень 
на паў ноч ным за ха дзе кра i ны 
праг на зу юц ца ка рот ка ча со выя 
даж джы i на валь нi цы. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ў ноч на пят нi цу 
ста не ўжо плюс 15—22, удзень 
— 28—33 гра ду сы, а на поўд нi 
кра i ны мес ца мi — да 35 цяп-
ла. Бу дзем спа дзя вац ца, што 
i ў вы хад ныя на двор'е нас па-
ра дуе...

Сяр гей КУР КАЧ.

Та кое мер ка ван не вы ка за лі ў гу тар цы з ка-
рэс пан дэн там Бел ТА экс пер ты ў бан каў скіх 
і фі нан са вых ко лах.

У апош нія не каль кі тыд няў бе ла рус кія бан кі 
рэз ка па вы сі лі да ход насць дэ па зі таў у на цы я-
наль най ва лю це, што бы ло звя за на з пе ра то кам 
(ён па чаў ся ў кан цы чэр ве ня) руб лё вых дэ па зі-
таў у ва лют ныя і зні жэн нем руб лё вай лік від нас-
ці бан каў. Вы со кі по пыт на руб лё выя рэ сур сы 

вы клі каў рост ста вак на між бан каў скім рын ку 
(да больш чым 60% на 24 лі пе ня), і бан кі пры 
ад сут нас ці шы ро кай пад трым кі рэ гу ля та ра бы лі 
вы му ша ны шу каць руб лі, па вы ша ю чы пры ця-
галь насць дэ па зі таў у на цы я наль най ва лю це. 
Пры гэ тым у асоб ных бан ках рэс пуб лі кі стаў кі па 
дэ па зі тах у бе ла рус кіх руб лях пе ра вы сі лі га да вы 
мак сі мум, які на зі раў ся ў сту дзе ні, ка лі ся рэд няя 
пра цэнт ная стаў ка па руб лё вых укла дах 
на тэр мін да 1 го да скла ла 42,6%.
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СТАЎ КІ РУБ ЛЁ ВЫХ УКЛА ДАЎ ПА КУЛЬ 
ЗА ХА ВА ЮЦ ЦА НА ВЫ СО КІМ УЗ РОЎ НІ, 

ВА ЛЮТ НЫХ — БУ ДУЦЬ ЗНІ ЖАЦ ЦА
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ВЫ ЗНА ЧА НЫ ТЭР МI НЫ 
ЗБО РУ ЖУ РА ВIН I БРУС НIЦ

У Брэсц кай i Го мель скай аб лас цях брус нi цы мож на збi раць з 
10 жнiў ня, жу ра вi ны — з 20 жнiў ня. У Гро дзен скай воб лас цi збор 
брус нiц да зво ле ны з 15 жнiў ня, а ў жу ра вi ны ў гэ тым рэ гi ё не мож на 
ад праў ляц ца 10 ве рас ня, у Ма гi лёў скай — ад па вед на, з 12 жнiў ня 
i 25 жнiў ня. У Мiн скай i Вi цеб скай аб лас цях брус нi цы да зва ля ец ца 
збi раць з 17 жнiў ня, жу ра вi ны — 21 ве рас ня i 31 жнiў ня ад па вед на, 
аб гэтым БелТА паведамілі ў Мiнп ры ро ды.

Удзельнік і адзін з пераможцаў спаборніцтва 
Аляксандр ШАКУЛА дае майстар-клас па касьбе 

сваёй жонцы Кацярыне.

 Жыхар Бярозы 
Аляксандр ЛЯЎКОВІЧ 

не толькі паказваў, 
але і дапамагаў 

удзельнікам 
адбіваць (кляпаць) 

косы.

ЗЯ ЛЁ НЫ ЧАЙ СУ ПРАЦЬ ДЗІ ЦЯ ЧА ГА РА КУ
Эк стракт зя лё най гар ба ты здоль ны раз бу рыць ра ка выя 

клет кі ў но ва ўтва рэн нях у дзя цей. Пры чым ён пра цуе на ват 
у тым вы пад ку, ка лі хі мі я тэ ра пія пе ра ста ла быць эфек тыў-
най. Док тар Ара цыа Ві то рыя з Дзі ця ча га ра ка ва га ін сты ту та 
Аў стра ліі мяр куе, што ма ды фі ка ва ны ан ты ак сі дант ка тэ хін 

за бі вае 50% кле так ней ра блас то мы ўся го за тры дні. Гэ та па цвяр джа юць ла ба ра-
тор ныя экс пе ры мен ты. А ня даў на Ві то рыя атры маў прэ мію, якую ён пла нуе ўклас ці 
ў да сле да ван не су праць ра ка ва га аген та. Ней ра блас то ма — са мая рас паў сю джа-
ная фор ма ра ку ся род ма лень кіх дзя цей. Шан цы вы жыць вель мі ма лыя. Пры гэ-
тым ра ка выя клет кі да во лі хут ка раз ві ва юць устой лі васць да стан дарт ных ле каў. 
Да рэ чы, апроч су праць ра ка вых улас ці вас цяў, ка тэ хін здоль ны зні жаць уз ро вень 
«шкод на га ха лес тэ ры ну». Гэ та да ка за лі аме ры кан скія спе цы я ліс ты. Аказ ва ец ца, 
эк стракт гар ба ты па мян шае сту пень усмокт ван ня ха лес тэ ры ну ў кі шэч ні ку.

У МАЛ ДО ВЕ ROSHEN ПРЫ ЗНА ЛІ БЯС ПЕЧ НАЙ
Экс пер ты Мал до вы прый шлі да вы сно вы, што пра дук цыя ўкра ін скай кан ды тар скай 

фаб ры кі Roshen не ўяў ляе не бяс пе кі для спа жыў цоў. Аб гэ тым за явіў на прэс-кан фе-
рэн цыі мі ністр сель скай гас па дар кі і хар чо вай пра мыс ло вас ці Мал до вы Ва сіль Бу ма коў. 
Ра ней Рас спа жыў наг ляд увёў за ба ро ну на па стаў кі ў Ра сію пра дук цыі кам па ніі Roshen, 
за явіў шы, што яе кан ды тар скія вы ра бы «не ад па вя да юць за яў ле ным па ра мет рам».

З ДО НА РА МІ Ў ЛАТ ВІІ БУДУЦЬ РАЗ ЛІЧ ВАЦ ЦА ЗНАЧ КА МІ?
Зда ча кры ві ў Лат віі ў блі жэй шыя га ды, хут чэй за ўсё, ста не цал кам бяс плат най. 

Пра гэ та, як пе рад ае Mіxnews, за яві ла су пра цоў ні ца Дзяр жаў на га цэнт ра до на раў 
кры ві На тал ля Гай ле. Ад мо ва ад пла ты звя за на з тым, што Лат вія да лу чы ла ся да 
еў ра пей скай пра гра мы бяс плат на га до нар ства. За раз, як ад зна чае пар тал, до нар 

атрым лі вае кам пен са цыю ў па ме ры трох ла таў 
(пры клад на ча ты ры еў-
ра). Зда ваць кроў, згод-
на з пра ві ла мі, мож на 
тры-ча ты ры ра зы на 
год. Акра мя кам пен са-
цыі, до нар так са ма мае 
пра ва на вы хад ны.

УКРА І НА ЎВО ДЗІЦЬ 
УТЫ ЛІ ЗА ЦЫЙ НЫ 

ПА ДА ТАК НА АЎ ТА МА БІ ЛІ
Прэ зі дэнт Укра і ны Вік тар Яну ко віч 
пад пі саў за ко ны аб увод зе ўты лі за-
цый на га па да тку на аў то і ўты лі за-
цыю ма шын. 

Пра гэ та свед чыць ін фар ма цыя, раз ме-
шча ная на сай це Вяр хоў най Ра ды Укра-
і ны. Вяр хоў ная 
Ра да ра ней пры-
ня ла за ко ны аб 
уты лі за цый ным 
па да тку, па мер 
яко га для кан-
крэт на га транс-
парт на га срод ку 
раз ліч ва ец ца з 
улі кам ба за вых ста вак і ка рэк ці ру ю чых 
ка э фі цы ен таў, пры вя за ных да аб' ёму ру-
ха ві ка і ў за леж нас ці ад та го, но вы транс-
парт ны сро дак або ста ры. Ба за вая стаў-
ка па да тку для лег ка вых ма шын скла дае 
5,5 тыс. грыў няў (ка ля 680 до ла раў), на 
ін шыя транс парт ныя срод кі (аў то бу сы, гру-
за выя, гру за па са жыр скія аў та ма бі лі або 
спец аў та ма бі лі) — 11 тыс. грыў няў (ка ля 
1375 до ла раў). Укра ін скія вы твор цы вы зва-
ля юц ца ад вы пла ты па да тку пад га ран тыі 
ства рэн ня ўты лі за цый ных ма гут нас цяў. З 
кры ты кай гэ тай іні цы я ты вы ўжо вы сту піў 
Еў ра са юз, які вы ка заў над зею, што Укра і на 
зро біць усё маг чы мае для та го, каб за кон 
не ўсту піў у сі лу.

Гаў ры ла Ва шчан ка ўвай шоў 
у мас тац тва як на ва тар, 
ства рыў узо ры жы ва пі су 
ў су ро вым сты лі. І ўсё ж 
за стаў ся лі ры кам, яго ны 
ма ну мен та лізм лі рыч ны, 
і ў ім ня ма ўсё раз бу раль ных 
под ыхаў су свет ных 
ка та строф.

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

Ра ней га на ры лі ся толь кі 
той ня вес тай, якая ме ла 
ў па са гу па двой ны ды ван. 
Тэх ні ка па двой на га ткац тва 
ці ка вая і цяж кая.  Кож ны 
ды ван ні бы скла дзе ны 
з дзвюх асоб ных ваў ня ных 
тка нін, з'яд на ных між 
са бой у мес цах уз ору.


