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ЛІЧБА ДНЯ

ВЕ НЕ СУ ЭЛЬ СКАЙ ДЭ ЛЕ ГА ЦЫI Ў ААН 
АД МО ВI ЛI Ў АМЕ РЫ КАН СКIХ ВI ЗАХ

Прэ зi дэнт Ве не су э лы вы ка заў пра тэст Ва шынг то ну пас ля та го, 
як ула ды ЗША спа чат ку за кры лi сваю па вет ра ную пра сто ру для 
яго са ма лё та, а пас ля ад мо вi лi ў вы да чы вiз кi раў нi ку дэ ле га цыi 
гэ тай кра i ны ў ААН Вiль ме ру Бар' ен та су. А бы лы прэ зi дэнт Ба лi-
вii Эва Ма ра лес i зу сiм за клi каў усе кра i ны Ла цiн скай Аме ры кi i 
Ка рыб ска га ба сей на ў знак пра тэс ту бай ка та ваць Ге на самб лею 
ААН.

БРЫ ТАН СКI ПРЭМ' ЕР ЗНОЎ ТРА ПIЎ 
У СКАН ДАЛ

Бры тан скi прэм' ер-мi нiстр 
Дэ вiд Кэ ме ран i яго сак рэт ны 
кейс (так зва ны «rеd bох») чар-
го вы раз апы ну лi ся ў цэнт ры 
ўва гi прэ сы. У се цi ве з'я вiў ся 
фо та зды мак, на якiм Кэ ме ран 
ля жыць бо сы на лож ку i дрэм ле 
по бач з ча ма дан чы кам, пры зна-
ча ным для за хоў ван ня звыш-
важ ных ра бо чых да ку мен таў. 

Фо та бы ло зроб ле на пад час вя сел ля сва яч кi прэм' е ра. Ся род СМI 
зды мак апуб лi ка ва ла бры тан ская Thе Dаilу Mirrоr. Кры ху ра ней 
га зе та пры ва бi ла чы та чоў рас ка зам пра тое, як Кэ ме ран па кi нуў 

свой ча ма дан чык з дзяр жаў ны-
мi сак рэ та мi ў цяг нi ку без ахо вы. 
Апiс ва ю чы гэ ты скан дал, жур на-
лiс ты не пра мi ну лi зга даць, што 
Кэ ме ран на огул вы лу ча ец ца няў-
важ лi вас цю. Ад ной чы ён за быў 
у па бе ўлас ную вась мi га до вую 
дач ку Нэн сi.
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«ВЫ ЗВА ЛЕН НЕ: ДУХ ПЕ РА МО ГI I ГО РЫЧ СТРАТ»
Доў гiм i цяж кiм быў шлях да Пе ра мо-

гi над во ра гам. Са вец кiя лю дзi iш лi да яе 
амаль пяць га доў. Iш лi, каб пе ра маг чы. 
I пе ра маг лi. Дзень за днём вы зва ля ю чы 
род ную зям лю ад аку пан таў.

Вай на... Тэ ма веч ная, не вы чар паль-
ная. Апош няя вай на ста ла ўсе на род-
най. Яе ге ро я мi быў увесь са вец кi на-
род. Ад на част ка са вец кiх лю дзей бi ла-

ся на фрон це, дру гая ка ва ла Пе ра мо гу 
ў ты ле, трэ цяя скла да ла ба я вы рэ зерв 
дзейнай ар мii, чац вёр тая — зма га ла ся 
з во ра гам у яго ты ле.

Прай шло сем дзе ся цi год дзяў, а ад-
га лос кi тых па дзей i сён ня бу да ра жаць 
люд скiя сэр цы. По шу ка выя атра ды 
зна хо дзяць астан кi ге ро яў i iх тра феi, 
не абы яка выя лю дзi ўве ка веч ва юць iх 
подз вiг у пом нi ках, кнi гах... I ў той жа 
час з'яў ля юц ца тыя, хто аспрэч вае мi-
ну лыя па дзеi i подз вiг на ро да, спра буе 
пе ра пi саць гiс то рыю. I гэ та ня гле дзя чы 
на тое, што кож на га трэ ця га свай го жы-
ха ра стра цi ла Бе ла русь у га ды Вя лi кай 
Ай чын най вай ны!

Менш за год ад дзя ляе нас ад 70-годдзя 
гiс та рыч най па дзеi — 3 лi пе ня 1944 го да. 
На ша кра i на ак тыў на рых ту ец ца год на 
ад зна чыць гэ тае са праў ды ўсе на род нае 
свя та. «Круг лы стол» «Звяз ды» «Вы-
зва лен не: дух Пе ра мо гi i го рыч страт» 
так са ма на блi жае нас да зна-
мя наль най да ты.

ДА ЗI МЫ ГА ТО ВЫ
Дзе ян нi ўсiх служ баў пры па за штат ных 

сi ту а цы ях у асен не-зi мо вы пе ры яд 
па вiн ны быць ска ар ды на ва ны мi

Гэ та га за па тра ба ваў кi раў нiк бе ла рус ка га ўра да Мi ха iл 
Мяс нi ко вiч на па ся джэн нi Прэ зi ды у ма Са ве та Мi нiст раў, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Ня гле дзя чы на тое, што пы тан не гэ та па ста ян на раз гля да-
ец ца, кож ны год яно мае сваю спе цы фi ку — з-за не заў сё ды 
пра ду ма ных пы тан няў ча сам у асен не-зi мо вы, асаб лi ва зi мо вы, 
пе ры яд мы ма ем ней кiя не га тыў ныя мо ман ты, — звяр нуў ува гу 
прэм' ер-мi нiстр. — Як свед чыць во пыт мi ну лай зi мы, iн шым ча сам 
або служ бы аказ ва юц ца не га то вы, або iх дзе ян нi не ска ар ды на ва-
ныя». Гэ та ад моў на ўплы вае на дзей насць на род на-гас па дар ча га 
комп лек су. «Та му мы па вiн ны раз гля даць не толь кi вуз ка ве да-
мас ныя па ды хо ды — што ў энер ге ты каў, у ка му наль шчы каў або 
ў аб лас цях, — а гля дзець, як гэ та пра цуе, на коль кi ўзгод не на, 
зла джа на пра во дзiц ца», — да даў кi раў нiк ура да.

Як да ла жыў мi нiстр эка но мi кi Мi ка лай Снап коў, пад рых тоў ка да 
бя гу ча га асен не-зi мо ва га пе ры я ду бы ла на кi ра ва на на за ха ван не 
бес пе ра пын на га за бес пя чэн ня спа жыў цоў па лiў на-энер ге тыч ны мi 
рэ сур са мi i ўстой лi вую ра бо ту эка но мi кi ў асен не-зi мо вы пе ры яд. 
«Па вы нi ках ана лi зу iн фар ма цыi аб пра ве дзе най дзяр жаў ны мi 
ор га на мi i ар га нi за цы я мi, абл вы кан ка ма мi i Мiн скiм гар вы кан ка-
мам ра бо це мож на га ва рыць, што ме ра пры ем ствы ў цэ лым вы-
кон ва юц ца ва ўста ноў ле ныя тэр мi ны i ў за пла на ва ных аб' ёмах», 
— кан ста та ваў мi нiстр.

Ства ра юц ца не аб ход ныя за па сы то пач на га ма зу ту, драў ня-
на га па лi ва, га зу ў пад зем ных схо вi шчах, а так са ма па лiў ных 
бры ке таў.

Мi нiс тэр ствам энер ге ты кi су мес на з кан цэр нам «Бел наф та-
хiм» i iн шы мi за цi каў ле ны мi дзяр жаў ны мi ор га на мi, упраў лен ня мi 
абл вы кан ка маў рас пра ца ва ны ва ры ян ты па лi ва за бес пя чэн ня i 
рэ жы маў энер га за бес пя чэн ня на род най гас па дар кi i на сель нiц тва 
ў асен не-зi мо вы пе ры яд 2013-2014 га доў ва ўмо вах маг чы ма га 
знi жэн ня па ста вак энер га нось бi таў, а так са ма ў вы пад ках маг чы-
ма га ўзнiк нен ня ава рый ных сi ту а цый i рэз кiх па ха ла дан няў.

Як за пэў нiў жур на лiс таў кi раў нiк Мiн жыл кам га са Анд рэй Шо-
рац, га лi на да зi мы га то ва. «Пад рых тоў ка да гэ тай зi мы прай шла 
на да во лi доб рым уз роў нi, — ад зна чыў ён. — Уз ро вень пад рых тоў-
кi леп шы, чым ле тась. Мы прак тыч на вы ка на лi за дан не па за ме не 
цеп ла вых се так, на рых та ва на па лi ва, атрым лi ва юц ца паш пар ты 
га тоў нас цi. Усе яны бу дуць атры ма ны да 1 каст рыч нi ка».

Пер шы на мес нiк мi нiст ра энер ге ты кi Ле а нiд Ша нец да даў, што 
ў гэ тым го дзе ство ра ны ра бо чыя гру пы, якiя бу дуць пра вя раць 
га тоў насць аб' ек таў да зi мы ў рэ гi ё нах.

У САМЫМ СЭРЦЫ ТЭРЫТОРЫІ «Ч»
На ве даць 30-кi ла мет ро вую зо ну ад чу жэн ня — гэ та 

зна чыць па быць у са мым сэр цы са ма га за па вед на га 
бе ла рус ка га за па вед нi ка. I гэ та не таў та ло гiя. Сю ды 
мож на тра пiць толь кi па асаб лi вым да зво ле, прай шоў-
шы не каль кi iн стан цый пра пуск но га рэ жы му i мi нуў шы 
два кант роль на-пра пуск ныя пунк ты. На ват су пра цоў нi кi 
з скла ду аб слу го ва га пер са на лу не ма юць пра ва на-
вед ваць тэ ры то рыю ў не ра бо чы час. За па вед ная асаб-
лi васць зо ны ад чу жэн ня не звы чай ная i на ват дзiў ная 
— аба ра няць ча ла ве ка ад пры ро ды. На жаль, ад пры ро-
ды, за бру джа най вы кi да мi з уза рва най Чар но быль скай 
АЭС. Уся ахоў ная тэ ры то рыя лi та раль на «ўпры го жа на» 
па пе рад жаль ны мi па ка заль нi ка мi, зна ка мi i шыль да мi: 
асця рож на — ра ды я цый ная не бяс пе ка!

Адзiн з апош нiх уез даў у зо ну — КПП «Май дан». Ка лi 
з да ку мен та мi па ра дак, пе рад ва мi рас чы ня юц ца ма гут-
ныя ме та лiч ныя ва ро ты, i доб ра зыч лi вы жа но чы по зiрк, 
нi бы доб рыя ле кi, су па кой вае ва ша хва ля ван не пе рад 
да ро гай у не вя до мае. Су стрэ ча з жан чы на мi-вар та вы мi 
чар но быль скай зо ны — гэ та, ба дай, ад но з не за быў ных 
ура жан няў для ўсiх, хто ўпер шы ню на вед вае тэ ры то рыю 
не бяс пе кi. Са мi ж вар таў нi цы ўжо звык лi ся са здзiў ле-
ны мi i за пы таль ны мi по зiр ка мi i ад каз ва юць на iх 
доб ры мi ўсмеш ка мi.Па кi ну тая вёс ка Крас на сел ле — адзiн з сiм ва лаў смут ку чар но быль скай зям лi.

Стан цыя дэз ак ты ва цыi на вы ез дзе з 30-кi ла мет ро вай зо ны ў на ву ко вым 
га рад ку «Баб чын». Спе цы я лiст стан цыi Iгар КА НА НЮК ста ран на мые аў та ма-
бiль, якi ад ме раў па за бру джа най тэ ры то рыi не адзiн дзя ся так кi ла мет раў.

Люд мi ла ГРЫ ГА РЭН КА ля ва рот «Май да на». Шмат га до вая пра ца на па са дзе лес нi ка-вар та во га на ву чы ла яе 
з вя лi кай ад каз нас цю ста вiц ца да ра ды я цый най не бяс пе кi.

Не ўза ба ве кра i на ад зна чыць 70-год дзе вы зва лен-
ня Бе ла ру сi ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў. 23 
ве рас ня 1943 го да быў зроб ле ны пер шы крок на 
гэ тым вя лi кiм шля ху. У гэ ты дзень са вец кiя вой-
скi пры нес лi мiр i глы ток жыц ця жы ха рам го ра да 
Ка ма ры на — та ды ра ён на га цэнт ра. Ме на вi та ад-
сюль, з гэ та га край ня га пунк та Бе ла ру сi, па ча ла 
пра клад вац ца слаў ная да ро га вы зва лен ня.
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НА АБ РО ЦI 
НЕ ЎТРЫ МА ЛI ЕЎ РА

Гэ та толь кi зда ец ца, што на зi раць за зме на мi кур саў роз-
ных ва лют — сум на. На са мрэч вель мi час та зда ра юц ца 
та кiя не ча ка нас цi, што мож на ра ма ны пi саць. За ява Бе-
на Бер нан ке, кi раў нi ка Фе дэ раль най рэ зер во вай служ бы 
ЗША, аб тым, што пра гра му па сты му ля ван нi эка но мi кi 
згорт ваць усё ж та кi не збi ра юц ца, ад кры ла еў ра пей скай 
ва лю це шлях да фi нан са вых вяр шынь.

I ў блi жэй шыя адзiн-два ме ся цы зме ны на ўрад цi ад бу дуц ца. 
Экс пер ты ка жуць, што но вы пе ра гляд па лi ты кi Злу ча ных Шта таў 
ве ра год ны не ра ней за сне жань. Для ва лют на га i фi нан са ва га 
рын ку час не ма лень кi. Пра ней кую ста бiль насць ма рыць ня ма 
сэн су. Ры нак бу дзе ка лаш ма цiць i на да лей, бо на пе ра дзе вы ба ры 
ў Гер ма нii, вы ра шэн не праб ле мы з дзярж доў гам ЗША. Не па ко iць 
i тое, што сам Бер нан ке ўжо не бу дзе ўзна чаль ваць уплы во вую 
струк ту ру: на яго мес ца прый дзе пе ра ем нiк, а хто — не вя до ма.

Ка ра цей, на ват на фо не вель мi су пя рэч лi вых па каз чы каў еў ра-
пей скай эка но мi кi на гэ тым тыд нi еў ра знач на «пад рос» — на 240 
руб лёў (плюс 2%) да 12220. До лар жа за стаў ся амаль на мес цы, 
— вы рас на 10 руб лёў (плюс 0,1%) да 9030.

Так са ма апош нi мi дня мi мож на бы ло на зi раць пра цяг наф та за-
леж на га рос ту ра сiй скай ва лю ты. Су сед скi ру бель пад ня ўся на 9 
гра шо вых адзi нак (плюс 3%) да 284,5. Мно гiя ана лi ты кi лi чаць, што 
праз пэў ны час вар та ча каць но ва га па нi жэн ня «ра сi я нi на».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

Па ча ло ся су мес нае стра тэ гіч нае 
ву чэн не ўзбро е ных сіл Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь і Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі «За хад-2013». Ня гле дзя чы на 
даждж лі вае на двор'е, на бе ла рус-
кіх па лі го нах го ра ча.

«За хад-2013» — у пер шую чар гу, ву-
чэн не аба рон ча га ха рак та ру, якое па цвяр-
джае курс на бо е га тоў насць і пры хіль-
насць да са юз ніц кіх аба вя за цель стваў з 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. З 20 па 26 ве рас-
ня вай скоў цы пад кі раў ніц твам мі ніст ра 
аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь ге не рал-
лей тэ нан та Юрыя Жа до бі на і на чаль ні ка 
Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі — пер ша га на мес ні ка 
мі ніст ра аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
ге не ра ла ар міі Ва ле рыя Ге ра сі ма ва пра-
дэ ман стру юць сваю пад рых тоў ку і на вы кі 
ў пры мя нен ні гру по вак вой скаў у ін та рэ-
сах за бес пя чэн ня ва ен най бяс пе кі Са юз-
най дзяр жа вы.

За ду му ву чэн ня, якое сё ле та пра во дзіц-
ца і на тэ ры то рыі на шай кра і ны, за цвер дзіў 
Га лоў на ка ман ду ю чы Уз бро е ны х Сі л Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-
ка шэн ка. Пры вы зна чэн ні за ду мы ця пе раш-
ня га ву чэн ня ўліч ва лі ся су час ныя па ды хо ды 
да пры мя нен ня вой скаў, во пыт уз бро е ных 
кан флік таў, якія ад бы лі ся ў апош нія га ды, 
ме ра пры ем ствы апе ра тыў най пад рых тоў кі, 
а так са ма фор мы і спо са бы пры мя нен ня 

вой скаў, вы пра ца ва ныя ва ўзбро е ных сі лах 
дзвюх дзяр жаў.

У хо дзе пра вя дзен ня ву чэн ня пла ну ец-
ца ўдас ка на ліць апе ра тыў ную су мя шчаль-
насць шта боў роз ных уз роў няў, спа лу чэн не 
перс пек тыў ных сіс тэм кі ра ван ня вой ска мі і 
збро яй, апра ба ваць но выя ста тут ныя да ку-
мен ты, рас пра ца ва ныя ва ўзбро е ных сі лах 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
даць прак ты ку ка ман ду ю чым, ка ман дзі рам 
і шта бам у пла на ван ні ме ра пры ем стваў ва-
ен на га ха рак та ру па ста бі лі за цыі аб ста ноў кі 
і кі ра ван ні вой ска мі.

— У ву чэн ні, якое па ча ло ся на бе ла рус-
кай зям лі, удзель ні чае ка ля 12 900 ва ен-
на слу жа чых, — за зна чы лі ў Мі ніс тэр стве 
аба ро ны. — Ад Уз бо ре ных Сіл Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь — кры ху больш за 10 000 ча ла-
век, ад Уз бро е ных Сіл Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
— ка ля 2500, ад ін шых кра ін — удзель ніц 
АДКБ — больш за 300 вай скоў цаў. За дзей-
ні ча на 350 адзі нак бра ня тан ка вай тэх ні кі 
(у тым лі ку ка ля 70 тан каў) больш як 50 
адзі нак ар ты ле рыі і рэ ак тыў ных сіс тэм 
зал па ва га агню, больш за 50 са ма лё таў і 
вер та лё таў.

Асаб лі васць ву чэн ня ў тым, што ў ім бя-
руць удзел не толь кі вай скоў цы з Бе ла ру сі і 
Ра сіі, а і з Ар ме ніі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста-
на і Та джы кі ста на. Яны ўжо за свой ва юць 
бе ла рус кія па лі го ны, каб на прак ты цы апра-
ба ваць су мес нае вы ка ры стан не аба рон най 
інф ра струк ту ры.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

«За хад-2013»«За хад-2013»  ��

119,1% 
скла лi, па вод ле апе ра тыў ных 
звес так, рэ аль ныя на яў ныя 
гра шо выя да хо ды на сель нiц-
тва кра i ны ў сту дзе нi—лi пе-
нi 2013 го да да ана ла гiч на га 
ўзроў ню мi ну ла га го да. Рэ аль-
ная за ра бот ная пла та ра бот-
нi каў Бе ла ру сi (за выключэн-
нем мiк ра ар га нi за цый i ма лых 
ар га нi за цый без ве да мас най 
пад па рад ка ва нас цi) у сту дзе-
нi—лi пе нi гэ та га го да скла ла 
120% да сту дзе ня—лi пе ня мi-
ну ла га го да. Рэ аль ная за ра бот-
ная пла та ра бот нi каў у лi пе нi 
гэ та га го да да лi пе ня 2012-га 
бы ла роў ная 117,9%. Па вод ле 
ста тыс тыч ных звес так, на-
мi наль ная на лi ча ная ся рэд ня-
ме сяч ная за ра бот ная пла та 
ра бот нi каў рэс пуб лi кi ў сту-
дзе нi—лi пе нi 2013-га бы ла Br4 
млн 868,9 тыс., што скла дае 
144,6% да ўзроў ню ана ла гiч на га 
пе ры я ду мi ну ла га го да. Ся рэд-
няя зар пла та ў лi пе нi да сяг ну-
ла Br5 млн 450,2 тыс. — гэ та 
на 38,5% больш у па раў на ннi 
з лi пе нем 2012 го да i на 5,6% 
пе ра вы шае ўзро вень чэр ве ня 
гэ та га го да.

СКЛА ДА НАЕ ПЫ ТАН НЕ 
I НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫЯ IН ТА РЭ СЫ

«Пы тан не ўступ лен ня ў Мыт ны са юз вель мi скла да нае, ка лi 
ўлi чыць, што ў нас ня ма агуль най мя жы, але iн та рэ сы Ар-
ме нii пры вя лi да та го, што мы аба вяз ко ва па вiн ны ўсту пiць 
у гэ ты Са юз, якi дае нам шмат маг чы мас цяў для ўза е ма дзе-
ян ня i су пра цоў нiц тва», — ска заў Ар мэн ХА ЧАТ РАН, па сол 
Ар ме нii ў Бе ла ру сi на прэс-кан фе рэн цыi, пры све ча най 22-й 
га да вi не Не за леж нас цi Рэс пуб лi кi Ар ме нiя.

З'яў ля ю чы ся чле нам Ар га нi за цыi Да га во ра аб ка лек тыў най 
бяс пе цы i СНД, зна хо дзя чы ся ў ад ной сiс тэ ме ва ен най бяс пе-
кi, Ар ме нiя па лi чы ла не эфек тыў ным iза ля вац ца ад ад па вед най 
геа эка на мiч най пра сто ры, па тлу ма чыў па сол. У су вя зi з гэ тым 
Ар ме нiя па ве да мi ла аб на ме ры ўсту пiць у Мыт ны са юз, а по тым 
удзель нi чаць у фар мi ра ван нi Еў ра зiй ска га эка на мiч на га са ю за.

Дып ла мат пад крэс лiў, што гэ тае ра шэн не зы хо дзiць з на цы я-
наль ных iн та рэ саў Ар ме нii i не з'яў ля ец ца ад маў лен нем ад дыя ло гу 
Ар ме нii з еў ра пей скi мi струк ту ра мi.

— За мi ну лыя га ды Ар ме нiя пры пад трым цы еў ра пей скiх парт-
нё раў пра вя ла шэ раг сур' ёз ных iн сты ту цы я наль ных рэ фор маў, — 
ска заў Ар мэн Ха чат ран. — Ця пер Ар ме нiя ў гэ тым сэн се знач на 
больш пра дук цый ная i кан ку рэн та здоль ная дзяр жа ва, чым ра ней. 
Мы на ме ра ны i ў бу ду чы нi пра цяг нуць гэ тыя рэ фор мы.

Па сол рас ка заў жур на лiс там пра шлях, якi зра бi ла Ар ме нiя 
за апош нiя 22 га ды. «Трэ ба зга даць, што, акра мя вя до мых 
праб лем, звя за ных з раз ва лам СССР, мы ўсту пi лi на шлях не-
за леж нас цi, ма ю чы раз бу ра ны спi так скiм зем ля тру сам поў нач 
кра i ны, уклю ча ю чы дру гi i трэ цi па ве лi чы нi га ра ды, — на га даў 
ён. — З-за спы нен ня атам най элект ра стан цыi i пе ра бо яў з 
па стаў ка мi энер га нось бi таў кра i на ака за ла ся ў глы бо кiм энер-
ге тыч ным кры зi се. Ад на ча со ва прый шло ся ўлад коў ваць амаль 
400 ты сяч бе жан цаў з Азер бай джа на i аба ра няць на сель нiц тва 
На гор на га Ка ра ба ха ад фi зiч на га знi шчэн ня. Ар ме нiя ака за-
ла ся ў бла ка дзе з бо ку Азер бай джа на i Тур цыi. Ня гле дзя чы на 
вя лiз ныя цяж кас цi, сён ня мож на ўпэў не на кан ста та ваць, што 
Ар ме нiя ад бы ла ся як кра i на з дэ ма кра тыч най фор май кi ра ван-
ня, эфек тыў ным дзяр жаў ным кi ра ван нем i ры нач най 
эка но мi кай». 2

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ВI ТА МI НА МI ГРУ ПЫ В 
ПРА ДУ ХI ЛЯ ЮЦЬ 

IН СУЛЬ ТЫ
Да сле да ван нi 

да каз ва юць: вi-
та мi ны В знi жа-
юць ры зы ку iн-
суль ту пры клад-
на на 7%, пi ша 
Thе Tеlеgrарh. 
Вi та мi ны гэ тай 
гру пы мож на 
знай сцi ў збож жа вых, мя се, пе ча-
нi, тун цы, са да вi не (на прык лад, у 
ба на нах). А вось у апра ца ва ных 
пра дук тах, у тым лi ку ў хле бе, вi та-
мi наў ма ла. Та му ўра чы пад тры ма лi 
пры ём да ба вак з гэ тым вi та мi нам. 
Да гэ туль на ву коў цы су мня ва лi ся ў 
здоль нас цях да ба вак з вi та мi нам В 
пра ду хi ляць iн суль ты i сар дэч ныя 
пры сту пы. Не ка то рыя да сле да ван нi 
на ват свед чы лi пра па вы шэн не ры-
зы кi. Але су пра цоў нi кi Унi вер сi тэ та 
Чжэнч жоў пе ра ка на лi ся: да ныя пры-
клад на 55000 ча ла век свед чаць пра 
ад ва рот нае. З агуль най коль кас цi ў 
2471 ча ла ве ка ад быў ся iн сульт. Ад-
нак вi та мiн В знi жаў кан цэнт ра цыю 
го ма цыс тэ i на — ма ле ку лы, звя за-
най са згу сан нем кры вi. Гэ та зна-
чыць, ён ра та ваў ад iн суль ту, ка лi ў 
ча ла ве ка ад зна ча ла ся вы со кая кан-
цэнт ра цыя вi та мi ну ў ар га нiз ме.

3

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

4 7

Хва ро бы ор га наў 
стра ва ван ня — ад ны 
з «лi да раў» у струк ту ры 
за хва раль нас цi на сель нiц тва. 
Яны таксама па ча лi 
час цей су пра ва джац ца 
аб васт рэн ня мi 
i не бяс печ ны мi 
ўсклад нен ня мi.

У Мiн ску зноў 
аб мяр коў ва юць праб ле мы, 
звя за ныя з дзей нас цю 
Мыт на га са ю за. 
Ужо чац вёр тая 
кан фе рэн цыя са бра ла 
за цi каў ле ных 
для «сур' ёз най 
раз мо вы».

Шлях бе ла ру саў 
на Мас коў скую бi е на ле 
быў па кру час ты i доў гi. 
Ня гле дзя чы на тое, 
што ме ра пры ем ства 
яшчэ та кое ма ла дое, 
яно па спе ла 
ўжо стаць 
прэ стыж ным...
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ВУ ЧЭН НЕ СТАР ТА ВА ЛА


