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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.

ЗАВОЧНАЯ «ПРА МАЯ ЛI НIЯ»

ЯБ ЛЫЧ НЫ РАЙ: ЯБ ЛЫЧ НЫ РАЙ: 
КУ ДЫ ПА ДЗЕЦЬ УРА ДЖАЙ?КУ ДЫ ПА ДЗЕЦЬ УРА ДЖАЙ?

Сё ле та ў фер ме ра з вёс кі Са ўдзе не ві чы Ла гой ска га 
ра ё на Сяр гея Штац ка га (на фо та здым ку) не звы чай-
ны ўра джай яб лык — га лі ны ло мяц ца ад ан то на вак, 
штры фе лю, пе пі ну-шаф ран на га, апор ту... Ста ры сад 
(пас ля ва ен най па сад кі) шчод ра пла да но сіць кож ныя 
тры га ды, і вось сё ле та зноў на яб лы нях усы па на, як 
той ка заў, да са май ма каў кі. Зда ец ца, ра да вац ца б 
гас па да ру гэт ка му са ду, а ён сум на па гля дае на аб-
віс лыя пад ця жа рам га лі ны.

— Час зды маць і зда ваць яб лы кі. Ці не пра пад зе 
мой ура джай, ці за бя руць яго на рых тоў шчы кі з ка-
ап ганд лю і хар чо вых кам бі на таў? Сё ле та ў Бе ла ру сі 
яб лыч ны не ўра джай, спа дзя ю ся, ах вот ні каў на быць 
са да ві ну бу дзе ня ма ла, — за кла по ча на раз ва жае 
Сяр гей Штац кі. — 120 мя хоў з яб лы ка мі за ча ка лі ся 
на рых тоў шчы каў.

Сяр гей вя дзе сцеж каю паўз дрэ вы, зла ма ныя ад 
не звы чай най на груз кі. Агром ніс тыя га лі ны ля жаць 

на зям лі, на іх ба лю ча гля дзець. На ўскрай ку са ду 
ў не каль кі ра доў ста яць мя хі з яб лы ка мі. Але гас па-
дар упэў не ны, што по пыт на ан то наў ку сё ле та бу дзе 
як і ў мі ну лыя га ды. Бо з гэ та га га тун ку і сок якас ны 
атрым лі ва ец ца, і па від ла смач нае. І для дзі ця ча га 
хар ча ван ня ан то наў ка — важ ны склад нік. А ўжо для 
за моч ван ня ў боч ках ле пей за ан то наў ку яб лы ка не 
знай сці. У Штац ка га на са до вай план та цыі 
аж но не каль кі яе га тун каў.

На тал ля ХА МЕН КА, 
на мес нік ды рэк та ра ня дзель най шко лы:

— Ха лод ная вяс на лепш, гэ та ла гіч на. Бо вяс ной рас-
тае снег, хлюпае пад нагамі, мне гэ та вель мі не па да-
ба ец ца. А ка лі хо лад на, ёсць ма ро зік, ні чо га та ко га не 
за ўва жа еш. Вяс ной сло та, даж джы — усё ўпе ра меш ку. 
Ура та ваць мо жа толь кі хо лад, каб не бы ло так брыд ка 
пад на га мі. А во сень ідзе пас ля ле та, яшчэ не граз ка, дык 
на вош та ж тут ха ла ды?..

Са фія СГА ЯН, 
по вар:

— Лепш ха лод ная во сень, та му што вяс ной па він на 
быць цёп ла. Во сень у мя не аса цы і ру ец ца з даж джа мі 
і хо ла дам. Ка лі ж во сень за ла тая, хо чац ца, каб бы ло 
не так зім на (гра ду саў 16—17 цяп ла). Ка лі ж яшчэ па-
раз ва жаць, то лепш ужо ня хай вяс на бу дзе ха лод най: 
усё роў на по тым на ды дзе ле та, мож на бу дзе па грэц ца. 
А во сен ню тры ваць не да во дзіц ца, бо пас ля бу дзе яшчэ 
больш хо лад на.

Мі ла КАСТ РА ВАЯ, 
ды рэк тар вя сель на га агенц тва:

— Якая б вяс на ні бы ла, ты яе ўсё ад но ча ка еш. 
Сё ле та вяс на бы ла жу дас ная, з бу ра на мі. Мы на аў то бу се 
за храс лі ў су мё тах, ка лі вяр та лі ся з Кі е ва ў Мінск. А нам 
так ха це ла ся ўжо апра нуць су кен кі, аб ца сы. Во сен ню ж 
ня хай са бе бу дзе хо лад на, акра мя за ла той во се ні, бо гэ-
та асаб лі вы час, ка лі хо чац ца, каб бы ло цёп ла. Я са ма з 
Пін ска — гэ та вель мі зя лё ны го рад. А во сен ню ён ро біц ца 
за ла тым звер ху, за ла тым зні зу, а па між усім гэ тым  — 
бла кіт нае не ба.

Пад рых та ва ла Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ШТО ЛЕПШ: ХА ЛОД НАЯ ВО СЕНЬ 
ЦІ ХА ЛОД НАЯ ВЯС НА?

— Жан на Аляк санд раў-
на, ры нак пра цы і за ня-
тасць змен лі выя, як і са мо 
жыц цё. Чым яны ха рак та-
ры зу юц ца сён ня ў на шай 
ста лі цы?

— Сё ле та ры нак пра цы 
фар мі ру ец ца пад уплы вам 
ска ра чэн ня пра цоў ных рэ-
сур саў, а зна чыць, ра бо-
чай сі лы і рос ту по пы ту на 
кад ры з бо ку най маль ні каў. 
На прык лад, коль касць пра-
цоў ных рэ сур саў ле тась 
ска ра ці ла ся на 13,7 ты ся чы 
ча ла век і скла ла 1405,9 ча ла века. Асноў-
ная пры чы на — ска ра чэн не до лі на сель-
ніц тва ў пра ца здоль ным уз рос це — з 
67,4 пра цэн та ў 2006 го дзе да 65 — у мі-
ну лым. Вы ні кам та кіх тэн дэн цый з'яў ля-
ец ца змя нен не рын ку пра цы, што вы ра-

жа ец ца ў зні жэн ні агуль най 
коль кас ці за ня тых у эка но мі-
цы (та кое ска ра чэн не да сяг-
ну ла ле тась 9 тыс.ча ла век), і 
ў рос це дэ фі цы ту кад раў на 
га рад скім рын ку пра цы, ка лі 
вы быў шыя кад ры асноў на га 
сек та ра эка но мі кі ўзнаў ля-
юц ца пры ня ты мі на ра бо ту 
пры клад на на 88%. Сё ле та 
на 1 лі пе ня най маль ні кі за-
яві лі 24,7 ты ся чы ва кан сій, 
ле тась у гэ ты час — 20 ты-
сяч. У ста лі цы ад зна ча ец ца 
і зні жэн не по пы ту сва бод най 

ра бо чай сі лы: рэ гіст ра цыя бес пра цоў ных 
ска ра ці ла ся на 20 пра цэн таў. Акра мя 
та го, ка лі ле тась за бяс пе ча насць ад на-
го бес пра цоў на га сва бод ны мі мес ца мі 
скла да ла 8, то сё ле та — 14 
ра бо чых мес цаў.

ДА ПА МО ГА З НА ДЗЕ ЯЙ 
НА ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ

Дзяр жа ва га то ва да па ма гаць, але не збі ра ец ца пад трым лі ваць лай дац тва. 
Та му дзяр жаў нае стра ха ван не ад бес пра цоўя ў нас уво дзіць не бу дуць. 
Пры нам сі, па куль. Пра гэ та па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» стар шы ня 
ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма Жан на 
РА МА НО ВІЧ. Так са ма яна рас па вя ла пра дэ фі цыт кад раў і не каль кі ін шых 
тэн дэн цый на га рад скім рын ку пра цы.

Ак ту аль ны ка мен та рыйАк ту аль ны ка мен та рый  ��

ЧАС ЗБІ РАЦЬ КА МЯ НІ

Ва сiль 
ЖАР КО, 
мi нiстр 
ахо вы зда-
роўя:

«Мы не вы-
сту па ем су-
праць раз вiц ця 
не дзяр жаў на га сек та ра ахо вы зда-
роўя. Пры ват ныя цэнт ры зды ма-
юць част ку на груз кi з дзяр жаў най 
сiс тэ мы ахо вы зда роўя, бо част ка 
больш за мож ных гра ма дзян мо-
жа атрым лi ваць мед да па мо гу за 
свае срод кi. Вя до ма, у пры ват ных 
мед цэнт рах мо жа быць леп шае 
сэр вiс нае аб слу гоў ван не, але я не 
ска жу, што ўзро вень ака зан ня 
мед да па мо гi там вы шэй. Уз ро-
вень тэх нiч на га аб ста ля ван ня 
аб лас ных i рэс пуб лi кан скiх уста-
ноў ахо вы зда роўя леп шы, чым у 
пры ват ных цэнт рах, якiя Мi нiс-
тэр ства ахо вы зда роўя па ста ян-
на ма нi то рыць. Мы не за кры ва ем 
пры ват ны сек тар, а за кры ва ем 
толь кi тыя цэнт ры, у якiх са-
праў ды ёсць па ру шэн нi, якiя па-
гра жа юць зда роўю i жыц цю гра-
ма дзян. Мы па тра бу ем вы кон ваць 
за ка на даў ства як у дзярж уста-
но вах, так i ў пры ват ных, та му 
што на пер шым мес цы па вiн на 
быць зда роўе ча ла ве ка».

Прэ зі дэнт Ар ме ніі па ве да-
міў аб ра шэн ні рэс пуб лі-
кі ўсту піць у Мыт ны са юз і 
ўдзель ні чаць у фар мі ра ван-
ні Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за.
Мі ка лай Са ма сей ка, стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
між на род ных спра вах:

— Упер шы ню Ар ме нія па ве да-
мі ла пра на мер да лу чыц ца да Мыт на га 
са ю за ле там мі ну ла га го да ў Ка за ні на 
між на род най кан фе рэн цыі, якая бы ла 
пры све ча на еў ра зій скай ін тэ гра цыі. Та ды 
Ар ме нія вы ка за ла толь кі на мер. Тое, што 
праз год кі раў ніц тва гэ тай кра і ны прый-

шло да вы ва ду пра не аб ход насць 
да лу чэн ня да Мыт на га са ю за як 
да кан чат ко ва га ра шэн ня, мож на 
толь кі ві таць.

Асэн са ван не кра і на мі пост са-
вец кай пра сто ры та го, што на-
ды шоў час «збі раць ка мя ні», ад-
наў ляць стра ча ныя эка на міч ныя 
су вя зі, свед чыць аб сур' ёз ным па-
тэн цы я ле на ша га ін тэ гра цый на га 
аб' яд нан ня.

Ду маю, мы бу дзем да па ма гаць Ар ме ніі 
на гэ тым шля ху ўступ лен ня ў Мыт ны са юз 
і ў фар мі ра ван ні Еў ра зій ска га эка на міч на-
га са ю за.

Воль га МЯДЗВЕДЗЕВА

�

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што су пра цоў ніц тва па між дзвю ма 
кра і на мі на ця пе раш нім эта пе зна хо дзіц ца да лё ка не на тым уз роў-
ні, на якім па він на зна хо дзіц ца, і не ад па вя дае па тэн цы я лу дзяр жаў. 
Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі і Ба лі віі ня ма аб са лют на 
ні я кіх пе ра шкод для па шы рэн ня і па глыб лен ня су пра цоў ніц тва.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў у су пра цоў ніц тве з Ба лі ві яй 
вы ка рыс тоў ваць во пыт уза е ма дзе ян ня з Ве не су э лай. «Ха чу, каб 
вы ве да лі, што за кры тых тэм у на шым су пра цоў ніц тве з Ба лі ві яй 
ня ма. У нас ёсць во пыт раз віц ця ад но сін на пры кла дзе Ве не су э лы, 
мы мо жам паў та рыць гэ ты во пыт, зра біць тое ж са мае, што ро бім у 
Ве не су э ле», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пра па на ваў раз віц цё ад но сін з Ба лі ві яй па чаць 
з рэа лі за цыі не каль кіх маш таб ных пра ек таў. «Трэ ба па чы наць з ча-
гось ці знач на га. Мы вы зна чым ся па 3-4 фун да мен таль ных пра ек тах, 
ва кол якіх бу дзе склад вац ца на ша су пра цоў ніц тва. Нам у пра мым 
сэн се трэ ба вы зна чыц ца з той да ро гай, па якой мы па він ны прый сці 
ў ва шу кра і ну», — ад зна чыў ён.

«Сён ня па ча так но ва га эта пу су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Ба лі віі. 
Вы жа да ны госць, вас доб ра ве да юць у на шай кра і не», — ска заў 
бе ла рус кі лі дар, звяр та ю чы ся да Прэ зі дэн та Ба лі віі.

У сваю чар гу Эва Ма ра лес пра па на ваў уз мац ніць пры сут насць 
Бе ла ру сі ў Ла цін скай Аме ры цы за кошт ак тыў на га раз віц ця бе ла рус-
ка-ба лі вій ска га су пра цоў ніц тва. Ён ад зна чыў, што Бе ла русь і Ба лі вія 
толь кі па чы на юць раз віц цё двух ба ко вых ад но сін. «Ха цеў бы ўспом ніць 
пры гэ тым і Ку бу, і Ве не су э лу, і на ша га сяб ра Уга Ча ве са, які да па мог 
нам па чаць гэ тыя ад но сі ны. Мы ўша ну ем па мяць Уга Ча ве са тым, што 
пра доў жым раз ві ваць на шы ад но сі ны», — лі чыць Прэ зі дэнт Ба лі віі.

«Наш та ва рыш Уга Ча вес быў не прос та пра ва ды ром на шых ад-
но сін, ён з'яў ляў ся пра та коль ным прад стаў ні ком ва шай кра і ны пе рад 
усі мі на ро да мі Ла цін скай Аме ры кі. Мы ха це лі б пра даў жаць тое, што 
ён па чаў. Тая ма дэль, якая бы ла па бу да ва на ў ад но сі нах з Ве не су э лай, 
бу дзе слу жыць пры кла дам для раз віц ця ад но сін не толь кі з Ба лі ві яй, 
але і з усёй Ла цін скай Аме ры кай», — пад крэс ліў Эва Ма ра лес.

У вы ні ку пе ра га во раў прэ зі дэн ты пры ня лі ра шэн не аб ства рэн ні 
бе ла рус ка-ба лі вій скай су мес най ка мі сіі па су пра цоў ніц тве. З бе ла-
рус ка га бо ку ка мі сію ўзна ча ліць кі раў нік спраў Прэ зі дэн та Вік тар 
Шэй ман, з ба лі вій ска га — кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. У склад 
ка мі сіі бу дзе ўва хо дзіць так са ма ві цэ-прэ зі дэнт Ба лі віі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што ў дзвюх кра ін 
ёсць ас но ва для ўза е ма дзе ян ня ў эка на міч най сфе ры. «Вы ма е це тыя 
та ва ры, маг чы мас ці, якія ці ка вяць нас, у той жа час мы вы раб ля ем 
тое, што ці ка ва вам. На шы эка но мі кі не кан ку ры ру ю ць, яны да паў ня-
юць ад на ад ну, і на гэ тым шля ху мы мо жам знач на па шы рыць на ша 
су пра цоў ніц тва», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў ні кі дзяр жаў кан ста та ва лі, што на ця пе раш нім эта пе іс ну ю чы 
ўзро вень ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін не ад па вя дае па тэн цы я лу 
дзвюх кра ін. «Та му нас ча кае сур' ёз ная су мес ная ра бо та па вы зна чэн-
ні на прам каў су пра цоў ніц тва па між дзвю ма дзяр жа ва мі», — ска заў 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў Эва Ма ра ле са 
ў тым, што бе ла рус кі бок га то вы пе ра нес ці той во пыт, які мае, на 
ба лі вій скую зям лю.

«У скла да ным не спа кой ным све це, які звед вае фі нан са ва-эка на-
міч ны кры зіс, уз ру шэн не знеш ні мі па гро за мі і па лі тыч ны мі інт ры га мі, 
як ні ко лі важ на, каб по бач бы лі дру жа люб ныя кра і ны, за ці каў ле ныя 
ў кан струк тыў ным су пра цоў ніц тве. Зы хо дзя чы з гэ тай фор му лы мы 
бу дзем вы бу доў ваць на шы ад но сі ны», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

«Я вель мі ўзра да ваў ся, ка лі ўба чыў ва шу ра шу часць і на стро е насць на 
ін тэн сі фі ка цыю на ша га су пра цоў ніц тва», — ска заў Прэ зі дэнт Ба лі віі.

Эва Ма ра лес так са ма за пра сіў Прэ зі дэн та Бе ла ру сі зра біць ві зіт 
у ад каз у Ба лі вію.

БЕ ЛА РУ СЬ 
І БА ЛІ ВІЯ: 

НО ВЫ ЭТА П 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА
Бе ла русь на дае вя лі кае зна чэн не па шы рэн ню ад но сін з 
Ба лі ві яй і га то ва да ак тыў ных кро каў для та го, каб двух-
ба ко вае су пра цоў ніц тва ў са мыя ка рот кія тэр мі ны маг ло 
вый сці на якас на но вы ўзро вень. Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 4 ве рас ня на су стрэ чы з 
Прэ зі дэн там Шмат на цы я наль най Дзяр жа вы Ба лі вія Эва 
Ма ра ле сам, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Лi тоў скi ак цёр Юо зас 
Буд рай цiс на не каль кi 
дзён пры яз джаў у Мiнск. 
72-га до вы ак цёр рас па вёў 
«Звяз дзе» пра свай го ге роя 
Хо да са, «бе лы го рад» Мiнск 
i ча му ад дае пе ра ва гу паэ зii 
i кi но, чым про зе 
i тэ ат ру.

Дзяў ча ты з 85 кра ін све ту  
аб' еха лі ці не па ло ву на шай 
кра і ны з эк скур сі я мі. 
Але та кая на сы ча ная 
пра гра ма не пе ра шко дзі ла 
ўдзель ні цам «Mіss 
Supranatіonal 2013» 
рых тавацца 
да фі наль на га шоу.

МЕК СІ КАН СКІЯ НА СТАЎ НІ КІ БУ ДУЦЬ ЗДА ВАЦЬ ІС ПЫ ТЫ
Мек сі кан скі Се нат пры няў па кет па пра вак для рэ фор мы сіс тэ мы школь-

най аду ка цыі. Згод на з но ва ўвя дзен ня мі, школь ныя на стаў ні кі бу дуць аба-
вя за ны рэ гу ляр на зда ваць тэс ты для па цвер джан ня сва ёй ква лі фі ка цыі. 
Сён ня пе да го гі ма юць пра ва на атры ман не па са ды ў спад чы ну. Акра мя 
та го, мес ца на стаў ні ка ў шко ле мож на ку піць. Для пры няц ця па пра вак урад 
быў вы му ша ны са сту піць ціс ку з бо ку на стаў ніц кіх праф са юзаў. У пры ват-
нас ці, бы ло вы ра ша на, што ў поў ную сі лу но ва ўвя дзен ні ўвой дуць толь кі 
праз два га ды пас ля за цвяр джэн ня рэ фор мы. Га ла са ван не ў пар ла мен це 

пра хо дзі ла на фо не пра цяг лых ак цый пра тэс ту. У Ме хі ка ма ні фес та цыі пра цяг ва юц ца больш за два 
тыд ні. Рэ фар ма ваць сіс тэ му школь най аду ка цыі ў лю тым 2013 го да рас па ра дзіў ся но вы прэ зі дэнт 
Мек сі кі Эн ры ке Пенья Нье та, які за няў гэ ты пост у снеж ні мі ну ла га го да. Ад ным з га лоў ных эле мен-
таў рэ фор мы па ві нен стаць вы вад аду ка цый ных уста ноў з-пад уплы ву праф са юзаў на стаў ні каў, якія 
цал кам кант ра лю юць шко лы.

У ШВЕЙ ЦА РЫІ ВЫ БУХ НУЎ ЗА ВОД ПІ РА ТЭХ НІ КІ
На прад пры ем стве па вы твор час ці пі ра тэх ні кі ў Швей ца рыі ад быў ся вы бух. Су пра цоў ні ка мі вы ра та валь-

ных служ баў, якія пра ца ва лі ў ра ё не ін цы дэн ту, бы ло зной дзе на це ла ад на го за гі ну ла га. З-за моц на га агню 
быў пе ра кры ты рух на блі жэй шай да за во да ша шы. Эва ку я ва ны жы ха ры пры клад на 40 на ва коль ных да моў. 
Па жар сі ла мі 150 су пра цоў ні каў эк стран ных служ баў уда ло ся ла ка лі за ваць толь кі праз тры га дзі ны.

ВА УКРА І НЕ ЎМЕЛЬ ЦЫ ЗРА БІ ЛІ «АЛ КА МАТ»
Ва ўкра ін скім го ра дзе Ме лі то паль не каль кі тыд няў пра ста яў аў та мат для про-

да жу на по яў, які за мест га зі роў кі і ка вы пра па ноў ваў га рэл ку. «Ал ка мат» раз лі ваў 
«Nemіroff Асаб лі вую» і «Пяр цо вую» ў ку бач кі па 50 і 100 гра маў. Стаг ра мо вая 
пор цыя каш та ва ла 7,5 грыў ні (ка ля Br8,5 ты ся чы). Га рэл ку пра па ноў ва ла ся за піць 
со кам, ён пра да ваў ся там жа. Ажы я та жу ка ля аў та ма та не бы ло, але па ста ян ныя 

на вед ні кі ў «ал ка ма та» ўжо па спе лі з'я віц ца. Іды-
лію раз бу ры лі жур на ліс ты мяс цо вай га зе ты — яны вы яві лі аў та мат 
і па ве да мі лі пра гэ та ў пад атко вую мі лі цыю. На вер се ка ля аў та ма та 
бы лі ўста ля ва ны ка ме ры на зі ран ня, і ка лі жур на ліс ты ста лі пра яў ляць 
праз мер ную ці каў насць да агрэ га та, ён пе ра стаў пра ца ваць. Па дат ка-
ві кі Укра і ны апя ча та лі «ал ка мат» і па ча лі по шук яго гас па да роў, але 
па куль бес па спя хо ва. На на ступ ны дзень пас ля зда рэн ня га рэ лач ны 
аў та мат знік.

Участ кі для бу даў ніц тва 
шмат ква тэр ных жы лых 
да моў бу дуць пра да стаў ляць 
у Мін ску і аб лас ных цэнт рах 
КУПам па ка пі таль ным 
бу даў ніц тве і юрыдычным 
асо бам — пе ра мож цам 
кон кур су па вы ба ры 
за бу доў шчы ка.

НЕ ДА СЫП — АСНОЎ НАЯ 
ПРЫ ЧЫ НА СУ СВЕТ НАЙ 
ЭПІ ДЭ МІІ АТЛУС ЦЕН НЯ

Не да хоп сну змя няе ак тыў насць моз га, 
што пры во дзіць да ўзмац нен ня го ла ду і не-
пе ра адоль най ця гі да ка ла рый ных пра дук таў. 
На дум ку на ву коў цаў, ме на ві та ніз кая якасць 
сну і змян шэн не яго пра цяг лас ці, якое на зі-
ра ец ца ў ін дуст ры яль ных кра і нах, а так са ма 
ва ўсіх буй ных га ра дах, спры я юць раз віц цю 
эпі дэ міі атлус цен ня, 
пі шуць Sky News.

Уні вер сі тэт Ка лі-
фор ніі спе цы яль на 
вы ка рыс таў МРТ-ска-
на ван не, каб вы явіць 
зме ны ў ак тыў нас ці 
моз га гру пы доб ра ах-
вот ні каў. 23 доб ра ах вот ні кі ўдзель ні ча лі ў экс-
пе ры мен це. Спа чат ку ім ска на ва лі мозг пас ля 
но чы паў на вар тас на га сну, а по тым — пас ля 
не да сы пу. Больш за тое, на ву коў цы пра са чы-
лі за маз га вой ак тыў нас цю, ка лі на на ступ ны 
дзень доб ра ах вот ні кам пра па на ва лі вы браць 
роз ныя пор цыі страў. Па да ва лі ся фо та здым кі 
80 ты паў страў.

У ста не не да сы пу лю дзі ме лі па ру шэн ні ак-
тыў нас ці ў част цы ка ры моз га, якая ад каз вае 
за ацэн ку апе ты ту і на сы чэн ня. Пры гэ тым рэз-
ка пад скок ва ла ак тыў насць зо ны, звя за най з 
ця гай да ежы. Ад па вед на пры не да сы пе вы бар 
заў сё ды ра біў ся на ка рысць ка ла рый ных пра-
дук таў. У цэ лым лю дзі ня пра віль на ацэнь ва лі 
ежу і пры ма лі ня слуш ныя ра шэн ні.

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
Бе ла ру сі на стой лі ва рэ ка мен дуе 
бе ла рус кім гра ма дзя нам па кі-
нуць тэ ры то рыю Сі рыі.

Су свет ная прэм' е ра ба ле та ў 
2-х дзе ян нях «Ві таўт» Вя ча сла ва 
Куз ня цо ва прой дзе ў На цы я наль-
ным ака дэ міч ным Вя лі кім тэ ат ры 
опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь 5-6 ве рас ня. У па ста ноў цы 
ад люст ра ва ны гіс та рыч ныя па-
дзеі ў ВКЛ XІV-XV ста год дзяў. У 
асно ве сю жэ та — ба раць ба за 
трон па між бра та мі Ві таў там і 
Ягай лам.

На рын ку ў Мін ску кан фіс ка-
ва на ка ля 2 т ка ву ноў і дынь. Іх 
пра да ва лі без да ку мен таў, якія 
па цвяр джа юць па хо джан не і 
якасць. Бах ча вая пра дук цыя 
фак тыч на на ле жа ла за меж ным 
гра ма дзя нам, якія не за рэ гіст-
ра ва ны ў якас ці ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі.

Бе ла рус кі ві дэа цэнтр стаў 
струк тур ным пад раз дзя лен нем 
На цы я наль най кі на сту дыі «Бе-
ла русь фільм». Но вае пад раз-
дзя лен не «Бе ла русь філь ма» 
на зы ва ец ца «Сту дыя спе цы яль-
ных кі на пра ек таў «Бе ла рус кі ві-
дэа цэнтр». Яго ды рэк та рам пры-
зна ча на Але ся Жор ні ка ва.

ГЕ НЕ ТЫЧ НЫ 
АД БОР 

СПАРТ СМЕ НАЎ
На Брэст чы не рас пра цоў ва-

ец ца ўні каль ны пра ект упраў-
лен ня фі зіч най куль ту ры, спор-
ту і ту рыз му абл вы кан ка ма і 
Па лес ка га ўні вер сі тэ та па ге-
не тыч ным ад бо ры спар тыў на-
га рэ зер ву. Як па ве да міў адзін 
з рас пра цоў шчы каў пра ек та, 
га лоў ны ўрач аб лас но га дыс-
пан се ра спар тыў най ме ды цы-
ны Сяр гей Еў да люк, у воб лас ці 
ста не маг чы ма праг на за ваць 
здоль нас ці да за ня ткаў тым ці 
ін шым ві дам спор ту дзя цей і 
мо ла дзі. Гэ та да зво ліць лепш 
пад бі раць фі зіч ную на груз ку, 
ацэнь ваць стрэ саў стой лі васць 
бу ду чых спарт сме наў, а так са-
ма па пя рэдж ваць ус клад нен-
ні ста ну зда роўя. Пла ну ец ца, 
што срод кі на но вую пра гра му 
вы дзе ліць іна ва цый ны фонд 
абл вы кан ка ма. Та кім чы нам, 
лю бы па чат ко вец змо жа вы-
браць той від спор ту, які най-
лепш ад па вя дае яго аса біс тай 
ге не тыч най кар це.

Яна СВЕ ТА ВА.

3

Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

Фо
 та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


