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КОРАТКА
У Брэсц кай воб лас ці ад на ра зо-

вую ма тэ ры яль ную да па мо гу на 
пад рых тоў ку дзя цей да шко лы 
атры ма юць 5,5 ты ся чы ма ла за-
бяс пе ча ных сем' яў.

У рэс пуб лі цы рас пра цоў ва ец-
ца спе цы яль ная кам п'ю тар ная ка-
са вая сіс тэ ма (СККС), якая дасць 
маг чы масць кант ра ля ваць аба ро-
ты ў сфе ры іг раль на га біз не су.

Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі Бе ла ру сі вы нес ла на 
гра мад скае аб мер ка ван не пра ект 
Тэх ніч на га ко дэк са іс ну ю чай прак-
ты кі (ТПК) «Ахо ва на ва коль на га 
ася род дзя і пры ро да ка ры стан не. 
Ад хо ды. Пра ві лы абы хо джан ня з ка-
му наль ны мі ад хо да мі». Тэкст да ку-
мен та раз ме шча ны на афі цый ным 
ін тэр нэт-сай це ве дам ства.

На тэ ры то рыі 10 мін скіх ЖРЭА 
да кан ца 2013 го да пла ну ец ца аб-
ста ля ваць амаль 11 тыс. да дат-
ко вых мес цаў для ча со ва га раз-
мя шчэн ня аў та ма бі ляў. З па чат ку 
гэ та га го да ў мін скіх два рах бы ло 
аб ста ля ва на амаль 7 тыс. да дат-
ко вых ма шы на-мес цаў.

Ін тэр пал аб' явіў ак цы я не ра 
«Урал ка лія» Су лей ма на Ке ры ма ва 
ў між на род ны вы шук. Як па ве дам-
ля ла ся, ак цы я нер ААТ «Урал ка лій» 
Су лей ман Ке ры маў пры цяг ну ты 
След чым ка мі тэ там Бе ла ру сі ў 
якас ці аб ві на ва ча на га па ўжо рас-
сле ду е май кры мі наль най спра ве.
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Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:
«БЕ ЛА РУСЬ 

ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НА Ў РАЗ ВІЦ ЦІ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА З ПАР»

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па цвяр джае за-
ці каў ле насць бе ла рус ка га бо ку ў раз віц ці су пра цоў ніц тва 
з Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лі кай. Аб гэ тым кі раў нік 
дзяр жа вы за явіў учора на су стрэ чы з мі ніст рам між на род-
ных су вя зяў і су пра цоў ніц тва ПАР Ма і тэ Нка а на-Ма ша ба нэ, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, ад но сі ны па між дзвю ма кра і на мі ў га лі не 
па лі ты кі і дып ла ма тыі склад ва юц ца да во лі па спя хо ва. «На шы вы-
шэй шыя служ бо выя асо бы, мі ніст ры не адзін раз на вед ва лі Паўд-
нё ва-Аф ры кан скую Рэс пуб лі ку. У нас па ста ян ны кан такт. Вель мі 
па спя хо ва ў част цы пе ра га вор на га пра цэ су раз ві ва юц ца кан так ты 
прад пры маль ні каў», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы ня дрэн на вы ву чы лі ва шу кра і ну, ве да ем эка но мі ку ПАР. 
Ад сюль на ша за ці каў ле насць у су пра цоў ніц тве», — за явіў Прэ-
зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, у пры ват нас ці, ад зна чыў, што ПАР мае 
най ба га цей шыя за па сы ка рыс ных вы кап няў, ак тыў на раз ві вае 
сель скую гас па дар ку. У цэ лым бе ла рус кая і паўд нё ва-аф ры кан-
ская эка но мі кі ўза е ма да паў няль ныя.

«Мы за пра сі лі Прэ зі дэн та ПАР на ве даць Бе ла русь. Ён зга дзіў ся 
ў блі жэй шы час пры ехаць сю ды. Мы на да ём гэ та му вель мі вя лі кае 
зна чэн не. Упэў не ны, ка лі гэ ты ві зіт ад бу дзец ца, ён дасць да дат ко вы 
штур шок раз віц цю на шых ад но сін», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

У гэ тым пла не Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ві зіт у Бе ла-
русь мі ніст ра між на род ных су вя зяў і су пра цоў ніц тва ПАР з'яў ля ец ца 
зна ка вым: «Мы вель мі раз ліч ва ем, што вы блі жэй па зна ё мі це ся з 
на шай кра і най. Мы ў гэ тым за ці каў ле ны, па коль кі ад та кіх клю ча вых 
фі гур за ле жаць перс пек ты вы на ша га су пра цоў ніц тва».

У сваю чар гу Ма і тэ Нка а на-Ма ша ба нэ па дзя ка ва ла за су пра-
цоў ніц тва, якое гіс та рыч на раз ві ва ец ца па між дзвю ма дзяр жа ва мі, 
эка на міч ныя кан так ты і цёп лы пры ём, ака за ны ёй на бе ла рус кай 
зям лі. «Я пры вез ла з са бой са мыя цёп лыя пры ві тан ні ад Прэ зі дэн-
та ПАР Джэй ка ба Зу мы. Ён з ра дас цю пры няў ва ша за пра шэн не 
на ве даць Бе ла русь. Мы ажыц ця вім гэ ты ві зіт у 2014 го дзе, пас ля 
та го як у ПАР прой дуць вы ба ры», — ска за ла мі ністр.

Ма і тэ Нка а на-Ма ша ба нэ зга дзі ла ся, што эка но мі кі Бе ла ру сі і 
ПАР уза е ма да паў ня юць ад на ад ну. «Мы зна хо дзім ся тут, каб за-
клас ці асно вы гэ та га су пра цоў ніц тва і ў да лей шым рэа лі за ваць 
увесь яго па тэн цы ял», — ад зна чы ла яна.

Па вод ле слоў мі ніст ра, на пра ве дзе ных у Бе ла ру сі су стрэ чах 
бы лі дак лад на вы зна ча ны тыя на прам кі су пра цоў ніц тва, дзе ёсць 
па тэн цы ял для раз віц ця ўза е ма дзе ян ня. «Гэ та та кія сфе ры, як 
рас пра цоў ка ка рыс ных вы кап няў. Тут Бе ла русь мае не аб ход ны 
во пыт і аб ста ля ван не, якое мы мо жам вы ка рыс тоў ваць. Сель-
ска гас па дар чы сек тар так са ма ад кры вае шы ро кія га ры зон ты 
су пра цоў ніц тва і мо жа вы ка рыс тоў вац ца Бе ла рус сю не толь кі для 
вы ха ду на паўд нё ва-аф ры кан скі ры нак, але і на рын кі ін шых кра ін 
рэ гі ё на», — за яві ла Ма і тэ Нка а на-Ма ша ба нэ.

Аб ры сы Ай чы ныАб ры сы Ай чы ны  ��ПАЎСТАГОДДЗЯ ПАЎСТАГОДДЗЯ 
З БЕЛАРУСКАЙ З БЕЛАРУСКАЙ 
ПРАПІСКАЙПРАПІСКАЙ

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 17°
Віцебск     + 16°
Гомель     + 16°
Гродна     + 18°
Магілёў     + 17°
Мінск     + 15°  

Та ма ра Су пра но віч, 
Ма гі лёў:
— З 1 кра са ві ка 1983 го да 
пра цую фель ча рам вы яз-
ной бры га ды хут кай ме-
ды цын скай да па мо гі. Спа-
чат ку — 4 га ды (да чэр ве ня 
1987 го да) — у Слаў га рад-
скай ЦРБ. За тым — у Ма-
гі лё ве. У жніў ні 2014 го да 
споў ніц ца 50 га доў. Ці маю 
я пра ва на пен сію за вы-
слу гу га доў, якія да ку мен-

ты не аб ход ны для пры зна-
чэн ня пен сіі і хто па ві нен іх 
рых та ваць?

Ні на ЛУ ЗІ НА:
— Да ку мен ты, не аб ход ныя 

для пры зна чэн ня пен сіі, афарм-
ля юц ца пра ца даў цам па мес цы 
апош няй пра цы. Для пры зна чэн-
ня пен сіі за вы слу гу га доў не аб-
ход ны да ку мен ты аб ста жы, у 
тым лі ку спе цы яль ным (удак лад-
няль ныя да вед кі пра ца даў цаў) 

і пра фе сій ным (звест кі Фон ду 
са цы яль най аба ро ны на сель-
ніц тва). Так са ма не аб ход ны 
да вед кі аб за роб ку (да 2003 го-
да). З улі кам кан крэт най сі ту а-
цыі мо гуць быць за па тра ба ва ны 
да дат ко выя да ку мен ты (на прык-
лад, да ку мен ты аб зме не проз ві-
шча, па свед чан ні аб на ра джэн ні 
дзя цей). Вы чар паль ны пе ра лік 
не аб ход ных да ку мен таў за ка-
на даў ствам не пра ду гле джа ны. 
Ра шэн не аб пры зна чэн ні пен сіі 
пры ма ец ца ор га нам па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро-
не на пад ста ве па да дзе ных яму 
да ку мен таў.

Пра ва на пен сію за вы слу гу 
га доў пра да стаў ле на фель ча-
рам вы яз ных бры гад стан цый 
хут кай і не ад клад най ме ды-
цын скай да па мо гі і фель ча рам 
вы яз ных бры гад ад дзя лен няў 
хут кай і не ад клад най ме ды цын-
скай да па мо гі пры га рад скіх, 
цэнт раль ных ра ён ных 
і ін шых баль ні цах.

Якія да ку мен ты не аб ход ны для пры зна чэн ня пен сіі? Што 
ра біць, ка лі які ясь ці па пе ры стра ча ны? І на огул, хто іх па-
ві нен збі раць — ор ган па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не, най маль нік або сам ра бот нік? Ад ка зы на гэ тыя і 
мно гія ін шыя пы тан ні, звя за ныя з пад рых тоў кай і па да чай 
да ку мен таў для пры зна чэн ня пен сій, мож на бы ло атры маць 
у хо дзе ан лайн-кан фе рэн цыі ў Мі ніс тэр стве пра цы і са цы-
яль най аба ро ны.
У ёй бра лі ўдзел на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня пен сій на га 
за бес пя чэн ня На тал ля МУ РАШ КЕ ВІЧ, на чаль нік ад дзе ла ар-
га ні за цыі пен сій на га за бес пя чэн ня Ні на ЛУ ЗІ НА, на чаль нік 
ад дзе ла пен сій на га за ка на даў ства Але на ГО МА РА ВА і ін шыя 
спе цы я ліс ты мі ніс тэр ства.
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Пар ла менц кія су стрэ чыПар ла менц кія су стрэ чы  ��

УРАЧ ЗМО ЖА АД МО ВІЦ ЦА 
РА БІЦЬ АБОРТ

За ко на пра ект аб уня сен ні змя нен няў 
і да паў нен няў у За кон Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь «Аб ахо ве зда роўя» — адзін з 
тых, што най больш аб мяр коў ва юц ца 
ў гра мад стве. З шэ ра гам гуч ных пра-
па ноў, ся род якіх — за ба ро на абор таў, 
вы сту па лі прад стаў ні кі Пра ва слаў най і 
Ка та ліц кай Цэрк ваў у Бе ла ру сі, ура чы 
пра па ноў ва лі ўсклас ці на п'я ніц вы дат кі 
на іх ля чэн не, гу ча лі пра па но вы ўвес ці 
пла ту за ля чэн не ў дзён ных ста цы я-
на рах... У якім вы гля дзе за ко на пра ект 
пад рых та ва ны да пер ша га чы тан ня, 

за пла на ва нае на во сень скую се сію, «Звяз дзе» рас ка заў 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-
ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па ахо ве 
зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най і мо ла дзе вай па лі-
ты цы Ва лян цін МІ ЛА ШЭЎ СКІ.

— Ва лян цін Ста ні сла ва віч, якая га лоў ная мэ та да паў нен няў 
у За кон «Аб ахо ве зда роўя»?

— Пра фі лак ты ка хва роб. У асно ву ўсёй сіс тэ мы ахо вы зда роўя 
па кла дзе ны кло пат пра ча ла ве ка, ума ца ван не яго зда роўя і па велі-
чэн ня пра цяг лас ці жыц ця. Ад нак са мо на ша на сель ніц тва не да стат-
ко ва кла по ціц ца аб сва ім зда роўі, не жа дае ад маў ляц ца 
ад шкод ных звы чак, вес ці зда ро вы лад жыц ця. 2

Гэ та лёс. На ра дзіц ца ў мес цы, з яко га па-
чы на ец ца твая Ра дзі ма! Мож на пра жыць 
цэ лы век, ад чу ва ю чы ся бе апош нім, край-
нім, але так і не зра зу мець, што ме на ві та 
ў край ніх, па меж ных вёс ках і ёсць наш 
па ча так. Мож на ўжо ад на ра джэн ня іс ці 
па зям лі, па адзі най ву лі цы сва ёй вёс кі з 
па чуц цём са праўд на га го на ру, што і ты 
ёсць гэ ты па ча так...

Мы не ста нем аспрэч ваць аса біс тых пе ра ка нан няў 
тых, хто не лі чыць ус край дзяр жа вы яе па чат кам. Аб ры-
сы Ай чы ны — гэ та ка рот кія фо та рас по ве ды пра цэ лыя 
на се ле ныя пунк ты, лёс якіх быць па меж ны мі. Упер шы-
ню руб ры ка з'я ві ла ся на ста рон ках «Звяз ды» во сем 
га доў та му, каб асвят ляць жыц цё вё сак, па сёл каў і 
ху та роў уз доўж мя жы з Ра сі яй, Укра і най, Поль шчай, 
Літ вой і Лат ві яй. Мы шу ка ем ці ка выя фак ты і са ма быт-
ных лю дзей на гэ тых ус кра ін ных зем лях. Зна хо дзім і 
хо чам па дзя ліц ца ўба ча ным з чы та ча мі.

Сён ня за ві та ем у вёс ку Кась ко ва, якая зна хо дзіц-
ца ў Мсці слаў скім ра ё не на са май мя жы з Ра сій скай 
фе дэ ра цы яй, по бач з важ ным гіс та рыч ным шля хам з 
Ма гі лё ва і Мсці сла ва на Сма ленск і Маск ву.

Адзін з гас па да роў Кась ко ва — Мі ка лай Са вуш кін 
(на фо та здым ку), для яко га ў наз ве род най вёс кі гу-
чыць і ба чыц ца так шмат: і вет лі выя тва ры су се дзяў, і 
доб рыя вок ны іх гас цін ных да моў, і ра ка Сож з шы ро кім 
пой мен ным лу гам, на якім па сец ца па моч нік 
— конь Ма лыш. 4

Пры пом ніў шы тво ры 
кла січ най лі та ра ту ры, 
карэспандэнт «Звязды» 
зга даў, што ва ўста но вы 
та ко га кштал ту, а менавіта 
ламбарды, лю дзі звяр та лі ся 
яшчэ паў та ра ста год дзя 
та му, ка лі іх фі нан сы 
спя ва лі ра ман сы.

Тра ды цый на ў пер шыя 
дні но ва га на ву чаль на га 
го да школь ні кі пі шуць 
са чы нен не на тэ му 
«Як я пра вёў ле та». 
Вось і «Звяз да» па пра сі ла 
не каль кіх пуб ліч ных 
асоб па дзя ліц ца 
ўра жан ня мі...

І пра страў нік, і пра пе чань
Пы тан ні пра фі лак ты кі і ля чэн ня стра ва во да, страў ні ка, кі шэч ні ка, пе ча ні і пад страў ні ка вай за ло зы 

мож на па кі нуць па ну ма ры га зе ты «Звяз да» 8 (017) 287 18 29 да 5 ве рас ня. На ста рон ках на ша га вы-
дан ня на іх ад ка жуць да цэн ты 2-й ка фед ры ўнут ра ных хва роб Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме ды цын ска-
га ўні вер сі тэ та, кан ды да ты ме ды цын скіх на вук, ура чы-гаст ра эн тэ ро ла гі вы шэй шай ква лі фі ка цый най 
ка тэ го рыі Мі ка лай КАП РА ЛАЎ і Іры на ША ЛА МІЦ КАЯ.

Пётр 
ПРА КА ПО ВІЧ, 
на мес нік 
прэм' ер-
мі ніст ра:

«Для нар ма лі за цыі сі ту а-
цыі ў ад кры тым ак цы я нер ным 
та ва рыст ве «Бе ла русь ка лій» 
спат рэ біц ца пэў ны пе ры яд ча су 
— ад двух да ча ты рох ме ся цаў, 
я ду маю, — каб ад на віць рын кі, 
на браць аба ро ты і пра ца ваць 
да лей. Ця пер ідзе па ста ян ная 
ра бо та па ад наў лен ні іс ну ю чых 
су вя зяў і ства рэн ні но вых кан-
так таў. Ужо ёсць па гад нен ні 
на па стаў ку 3 млн тон ка лій-
ных угна ен няў з Араб скі мі Эмі-
ра та мі, Ка та рам і ін шы мі кра-
і на мі. Упэў не ны, што не ўза ба ве 
мы пач нём пра да ваць та кія ж 
аб' ёмы пра дук цыі, як ра ней, а 
мо жа быць, і боль шыя — у све-
це ж ні чо га не па мя ня ла ся: як 
куп ля лі ка лій ныя ўгна ен ні, так 
і бу дуць куп ляць, та му што без 
іх не за бяс пе чыць нар маль ны 
ўзро вень хар ча ван ня».

**

Яшчэ ў пер шай па ло ве жніў ня на ша вы дан не 
прад каз ва ла па ве лі чэн не цэн ні каў на пры-
ват ную арэн ду пры клад на на 5—10%. Нам 
та ды зда ва ла ся, што стан дарт ная ад на па ка-
ёў ка не мо жа рэ аль на каш та ваць да ра жэй за 
350—400 до ла раў. Моц ны сту дэнц кі ажы я таж 
у апош няй дэ ка дзе жніў ня прак тыч на цал кам 
«вы мыў» усё бюд жэт нае арэнд нае жыл лё ў 
ста лі цы. А што бу дзе да лей? Пра сён няш-
нюю сі ту а цыю на ста ліч ным рын ку арэн ды 
і пра гно зы на блі жэй шую перс пек ты ву ка-
рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі ла на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра Цэнт ра ганд лю не ру-
хо мас цю «ПА КА ДАН» Ак са на ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Вы ба ру ўво гу ле ня ма
Ме на ві та так ка тэ га рыч на за яў ля юць аб на яў-

нас ці бюд жэт ных ква тэр на рын ку спе цы я ліс ты 
агенц тваў не ру хо мас ці. Толь кі за апош нія не каль кі 
тыд няў пра па но ва звы чай ных стан дарт ных ква тэр 
змен шы ла ся ў не каль кі ра зоў, а по пыт пра цяг вае 
па вя ліч вац ца. Хва ля за яў ад па тэн цы яль ных клі-
ен таў, якія хо чуць зды маць па раў наль на тан нае 

жыл лё (ад 300 да 450 до ла раў), у агенц твах ця пер 
не рэ гіст ру ец ца.

— Мы ця пер не за клю ча ем да га во ры з клі ен та мі 
на ней кую не рэ аль ную перс пек ты ву аб маг чы май 
тан най арэн дзе, — тлу ма чыць сі ту а цыю спа да ры ня 
Лу ка шэ віч. — Гро шы бя руц ца толь кі ў тых вы пад ках, 
ка лі на атры ма ны за каз іс нуе рэ аль нае жыл лё, а та-
му мы мо жам да па маг чы лю дзям з арэн дай.

А вось у «за се ках» агенц тваў не ру хо мас ці сён ня 
за ста лі ся толь кі да ра гія ква тэ ры. На рын ку арэн ды 
іс ну юць ад на па ка ё выя ква тэ ры пры маль най якас-
ці, з доб рым ра мон там і не вель мі ста рой мэб ляй, 
кошт арэн ды якіх па чы на ец ца ад 500 до ла раў. У 
та кіх ква тэ рах біз нес-кла са доб рая кух ня, вя лі кі 
ха ла дзіль нік, су час ная праль ная ма шы на і тэ ле-
ві зар. Звы чай ных, стан дарт ных ква тэр без усіх 
гэ тых бы та вых «на ва ро таў» па мен шым кош це на 
рын ку сён ня ня ма.

Тут ад ра зу ўдак лад ню, што не іс нуе тан на га жыл-
ля ме на ві та ў сег мен це но вай пра па но вы здым ных 
ква тэр, які кант ра лю ец ца агенц тва мі не ру хо мас ці. 
Цэн нік арэн ды стан дарт ных ква тэр, якія зда юц ца 
ўжо да во лі пра цяг лы час, за ста ец ца і ця пер 
на знач на мен шым уз роў ні.

Пры ват ная арэн даПры ват ная арэн да  ��

БЮД ЖЭТ НЫХ КВА ТЭР 
У МІН СКУ НЕ ЗА СТА ЛО СЯ

Спе цы я ліс ты агенц тваў не ру хо мас ці пра па ну юць 
клі ен там арэнд нае жыл лё кош там ад 500 USD
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Ка жуць, у вёс цы — 
не сха вац ца. 
Усё тут, маў ляў, 
на да ло ні — 
і доб рае, і дрэн нае. 
Ледзь неш та гас па ды ня 
не да ра бі ла, не да гле дзе ла, 
і пай шла 
па га лос ка...

ЗАВОЧНАЯ «ПРА МАЯ ЛI НIЯ»

Амаль 50 гадоў таму расійская вёска Каськова Амаль 50 гадоў таму расійская вёска Каськова 
ўвайшла ў склад Беларусі.ўвайшла ў склад Беларусі.

АР МЕ НІЯ ЎСТУ ПІЦЬ У МЫТ НЫ СА ЮЗ
Ад па вед ную за яву па вы ні ках пе ра моў пад пі са лі лі да ры Ра сіі і Ар ме ніі . «Прэ зі дэн ты 

па цвер дзі лі на цэ ле насць РФ і Рэс пуб лі кі Ар ме нія на да лей шае раз віц цё пра цэ саў эка-
на міч най ін тэ гра цыі на Еў ра зій скай пра сто ры, — га во рыц ца ў да ку мен це. — У гэ тым 
кан тэкс це прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Ар ме нія Серж Сарг сян за явіў аб ра шэн ні Рэс пуб лі кі 
Ар ме нія ўсту піць у Мыт ны са юз і зра біць у гэ тых мэ тах не аб ход ныя прак тыч ныя кро кі, 
а ў да лей шым удзель ні чаць у фар мі ра ван ні Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за».

ЯПО НІЯ ПА БУ ДУЕ ЛЕ ДЗЯ НУЮ СЦЯ НУ 
ВА КОЛ «ФУ КУ СІ МЫ-1»

Ула ды Япо ніі ма юць на мер ін вес та ваць сот ні міль ё наў до ла раў у па бу до ву пад зем най 
ле дзя ной сця ны ва кол ядзер ных рэ ак та раў АЭС «Фу ку сі ма-1». Гэ та не аб ход на для та го, 
каб спы ніць уцеч кі ра дые ак тыў най ва ды. Як за явіў прад стаў нік япон ска га ўра да, згод на з 
пер ша па чат ко вай ацэн кай, пра ект за па тра буе ка ля 473 млн до ла раў ін вес ты цый. Сён ня для 
аха лодж ван ня рэ ак та раў за пам поў ва ец ца ва да, ад нак за хоў ваць яе ў вя лі кіх коль кас цях 
ула даль нік АЭС, кам па нія «Tэрса», не ў ста не. У апош нія тыд ні бы ло за фік са ва на не каль кі 
ўце чак за ра жа най ва ды, пас ля ча го ўрад пры няў ра шэн не ўмя шац ца ў сі ту а цыю.

MІСRОSОFT НА БЫ ЛА NОKІА
Ак цыі Nоkіа на па чат ку тар гоў у Хель сін кі ў аў то рак узля це-

лі на 47% . Ад ра зу пас ля па чат ку тар гоў цэ ны вы рас лі з 2,96 
да 4,36 до ла ра за ад ну ак цыю. Паз ней кошт кры ху зні зіў ся, 
і да поўд ня ак цыі Nоkіа тар га ва лі ся на ўзроў ні 4-4,2 до ла ра. 
Рын ка вая ка пі та лі за цыя кам па ніі вы рас ла да 15,52 міль яр да 
до ла раў. Рэ корд ны ў гіс то рыі фін ска га тэ ле ка му ні ка цый на га 
гі ган та рост ак цый ру шыў услед за па ве дам лен нем аб тым, што 

кам па нія пра дае сваё пад-
раз дзя лен не па вы твор час ці і аб слу гоў ван ні ма біль-
ных тэ ле фо наў кар па ра цыі Mісrоsоft. Най буй ней шы ў 
све це вы твор ца пра грам на га за бес пя чэн ня да мо віў ся 
аб на быц ці ма біль на га пад раз дзя лен ня Nоkіа за 7,17 
млрд до ла раў. Здзел ка, як ча ка ец ца, бу дзе за кры та ў 
І квар та ле на ступ на га го да. Яе па він ны ўхва ліць ак цы-
я не ры Nоkіа і рэ гу ля та ры ў ЗША, ЕС і Фін лян дыі.

ЛЮ БІ МАЯ МЕ ЛО ДЫЯ 
ЛЕ ЧЫЦЬ СЭР ЦА

Му зы ка здоль на 
ўма ца ваць сэр ца і па-
ско рыць пра цэс рэ абі-
лі та цыі «сар дэч ні каў», 
пе рад ае Thе Tеlеgrарh. 
Па сло вах кар ды ё ла-
гаў, у прын цы пе, лю бы мо жа аца ніць тэ ра-
пеў тыч ны эфект му зы кі. Да стат ко ва па ста віць 
лю бі мую ме ло дыю. Ме ды кі пра вя лі экс пе ры-
мент: яны па дзя лі лі 74 «сар дэч ні кі» на тры 
гру пы. Пер шыя ха дзі лі на кар дыя гім нас ты ку 
на пра ця гу трох тыд няў. Ас тат нія так са ма зай-
ма лі ся, а яшчэ слу ха лі лю бі мую му зы ку (да-
зва ля ла ся ўклю чаць яе на 30 хві лін што дня). 
Апош няя гру па толь кі слу ха ла му зы ку.

Да кан ца экс пе ры мен та па каз чы кі ра бо ты 
сэр ца ў яго ўдзель ні каў па леп шы лі ся. Здоль-
насць пе ра но сіць фі зіч ную на груз ку ў лю дзей 
з дру гой гру пы па вы сі ла ся на 39%. Лю дзі, 
якія ха дзі лі толь кі на гім нас ты ку, ста лі лепш 
пе ра но сіць на груз ку на 29%. А вось гурт ме-
ла ма наў — на 19%. Пра тое, што сэр ца доб ра 
пра ца ва ла, свед чыў стан эн да тэ лію (пласт 
кле так, які вы сці лае са су ды). Пад час пра-
слу хоў ван ня му зы кі вы пра цоў ва юц ца важ-
ныя гар мо ны. Уні вер сі тэт Ніш да ка заў: ка лі 
ча ла век слу хае сваю лю бі мую ме ло дыю, у 
моз гу вы зва ля юц ца эн да рфі ны. А яны па зі-
тыў на ўплы ва юць на са су ды. Лепш вы бі раць 
му зы ку без слоў, ус трым лі вац ца ад цяж ка га 
«ме та лу» (па вы шае ўзро вень стрэ су). Ідэа-
льны ва ры янт — опер ная му зы ка, кла січ ныя 
кам па зі цыі, ра дас ныя ме ло дыі.

ЗА РОБА К У ВА ЛЮ ЦЕ Ў РАЗ ЛІК 
ПЕН СІІ НЕ ЎКЛЮ ЧА ЕЦ ЦА


