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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
У Бе ла ру сі кошт 1 кв.м жыл ля для 

тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, пла ну ец ца на блі зіць 
да па ме ру ся рэд ня ме сяч най за ра бот-
най пла ты па кра і не да 2015 го да.

Свя ты Сі нод БПЦ вы ра шыў на кі-
ра ваць Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі пісь мо з 
прось бай аб на дан ні Дню Хры шчэн ня 
Ру сі (28 лі пе ня) ста ту су дзяр жаў на га 
свя та і па маг чы мас ці зра біць яго вы-
хад ным.

Стуж ка «Пі ліп ка» Тац ця ны Куб ліц-
кай уда сто е на Гран-пры кон кур су ані-
ма цый ных філь маў Х Між на род на га 
даб ра чын на га кі на фес ты ва лю «Пра-
мя ніс ты анёл», які за вяр шыў ся ў Маск-
ве. У асно ву сю жэ та кар ці ны «Пі ліп ка» 
па кла дзе на бе ла рус кая на род ная каз-
ка пра ма лень ка га хлоп чы ка, які сва ёй 
да бры нёй змог рас та піць сэр ца злой 
Ба бы Ягі і вы ра та ваць сваё жыц цё.

Са мы тан ны тур па кет з квіт ка мі на 
зі мо вую Алім пі я ду-2014 у Со чы бу дзе 
каш та ваць у Бе ла ру сі 45,6 тыс. ра сій-
скіх руб лёў. У яго ўва хо дзіць пра жы-
ван не ў комп лек се ад па чын ку «Бе ла-
русь» у па сёл ку Чыр во ная па ля на з 13 
па 17 лю та га 2014 г., пе ра лёт рэй сам 
«Бел авія», а так са ма на вед ван не ча-
ты рох ха кей ных мат чаў, у якіх су стрэ-
нуц ца збор ныя Швей ца рыі і Шве цыі, 
ЗША і Ра сіі, Ра сіі і Сла ва кіі, Фін лян дыі 
і Ка на ды. Са мы да ра гі тур па кет абы-
дзец ца бе ла рус кім заў зя та рам у 116 
тыс. ра сій скіх руб лёў.
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Анд рэй КА БЯ КОЎ, кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

«З'яў лен не ў кра і не праб лем-
ных да моў па він на раз гля дац-
ца як над звы чай нае зда рэн не. 
Ра бо чая гру па па праб лем ных 
пы тан нях у бу даў ні чай га лі не 
бу дзе пра ца ваць да та го ча-
су, па куль мы цал кам не вы-
ра шым гэ ту праблему. Гэ та 
не нар маль на і не пры маль на 
для Бе ла ру сі, ка лі бу даў ніц-
тва да моў за мест за пла на-
ва ных 9 ме ся цаў доў жыц ца 2 
га ды. Уся го ў спі се праб лем-
ных да моў у нас на ліч ва ла ся 
370 жы лых аб' ек таў па ўсёй 
рэс пуб лі цы. Да 1 ліс та па да 
трэ ба бы ло ўвес ці ў экс плу а-
та цыю 192 да мы, ад нак бы ло 
зда дзе на толь кі 157. Ра зам з 
тым рас це коль касць даў га-
бу даў, увод у экс плу а та цыю 
якіх пла ну ец ца пе ра нес ці на 
2014 год. Ра ней та кіх да моў 
на ліч ва ла ся 30, за раз іх коль-
касць уз рас тае хут кі мі тэм-
па мі. Та ко га быць не па він на. 
Зры вы не да пу шчаль ны».

«Глянцавае» 
жыццё 

свецкай дзівы

Усё пра... 
цукровы 
дыябет

Прысмакі 
«Гомельхлебапра-
дукта», ці Гонар 

прамысловай 
галіны

Да ро га мі вы зва лен няДа ро га мі вы зва лен ня  ��

«МЫ НЕ КРЫ ЧА ЛІ «ЎРА». 
МЫ ГА ЛА СІ ЛІ...»

Пра ект «Звяз ды» 
пра цяг ва ец ца... На 
гэ ты раз мы на кі-
ра ва лі ся ў Рэ чы цу, 
якая 18 ліс та па да 
ад зна чыць 70-год дзе 
вы зва лен ня го ра да 
і ра ё на ад ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп-
ні каў. Прай шоў шы 
шля хам вы зва лен цаў 
гэ тай зям лі і па чуў-
шы га ла сы све дак 
та го ча су, мы на не-
ка то ры час пе ра нес-
лі ся ў па дзеі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны.

Су стрэц ца з са мі мі ўдзель ні ка мі вы зва-
лен ня Рэ чы цы мы і не раз ліч ва лі. Вя до ма 
ж, коль кі га доў прай шло... Але ж нам па-
шчас ці ла. Па да ро зе да Ма рыі Ла зіч най, 
якая быў шы пар ты зан кай атра да імя Ва-
ра шы ла ва, да па ма га ла са вец кім вой скам 
пры вы зва лен ні, га ла ву пе ра паў ня лі дум-
кі-пы тан ні: «Якая яна? Як ся бе ад чу вае? 
Ці змо жа рас ка заць?»...

Дзве ры ад чы ні ла не ма ла дая жан чы на. 
Як ака за ла ся — пля мен ні ца. За ёй, аба пі-

ра ю чы ся на кі ё чак, ста я ла Ма рыя Ла зіч ная. 
Сі вая, вель мі пры го жая на свой уз рост. На-
ват і не ска жаш, што хут ка ёй споў ніц ца 89 
га доў! Ба дзё рым го ла сам Ма рыя Зо сі маў на 
за пра сі ла нас у гас цёў ню. Рас са дзі ла, са ма 
пры ту лі ла ся по бач. Па куль улад коў ва лі ся, 
пля мен ні ца нас час та ва ла гар ба тай з пі ра-
гом, які ра ні цай бы лая пар ты зан ка спяк ла 
са ма (!). «Сён ня ён не вель мі ўдаў ся, я ма гу 
і лепш», — за ўва жы ла яна і па-
ча ла свой апо вед.

Да ве да ма чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь

15 ліс та па да 2013 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Са ве та 
Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца па ся-
джэн не трэ цяй се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.

«ІПЭШ НІ КІ» 
АКА ЗА ЛІ СЯ 

НЕ ГА ТО ВЫ МІ...
Вя до мы вы ні кі пер ша га ма ні то рын гу ай чын ных рын каў на вы ка нан-
не па тра ба ван няў тэх ніч на га рэг ла мен та Мыт на га са ю за аб лёг кай 
пра мыс ло вас ці. За пер шыя тры дні ліс та па да больш за 90% ін ды ві-
ду аль ных прад пры маль ні каў атры ма лі рэ ка мен да цыі па лік ві да цыі 
па ру шэн няў пры рэа лі за цыі та ва раў.

Не больш за 25% з пра ве ра ных прад пры маль ні каў ме лі па цвяр джэн не 
ад па вед нас ці па тра ба ван ням тэх ніч на га рэг ла мен ту Мыт на га са ю за «Аб бяс-
печ нас ці пра дук цыі лёг кай пра мыс ло вас ці», у тым лі ку спро шча ны мі спо са-
ба мі, пра ду гле джа ны мі ў су мес най па ста но ве Мін ганд лю, Мін сель гас хар ча, 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і Дзярж стан дар ту.

Хо чаш пра ца ваць — вы кон вай пра ві лы
Ін спек цыі дзяр-

жаў на га на гля ду 
за вы ка нан нем 
п а  т р а  б а  в а н  н я ў 
тэх ніч ных рэг ла-
мен таў і стан дар-
таў і дзяр жаў на-
га мет ра ла гіч на га 
на гля ду Дзярж-
стан дар ту пра вя лі 
ма ні то рынг на 102 
рын ках рэс пуб лі-
кі ў 852 ін ды ві ду-
аль ных прад пры-
м а л ь  н і -
каў. 

СТАЎ КА 
РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ 
НЕ ЗВА РУХ НУ ЛА СЯ

Праў лен не На цы я наль на га 
бан ка на чар го вым па ся-
джэн ні пры ня ло ра шэн не 
аб за ха ван ні ўзроў ню стаў кі 
рэ фі нан са ван ня ў ліс та па дзе 
на ўзроў ні 23,5% га да вых.

Пры рост спа жы вец кіх цэн у 
апош нія 2 ме ся цы склаў ся вы-
шэй за пра гноз ныя па ра мет ры 
(у ве рас ні — 1,7%, у каст рыч ні ку 
—1,9%). Пры гэ тым у га да вым 
вы ра жэн ні (да ад па вед на га ме-
ся ца па пя рэд ня га го да) ін фля цыя 
за па во лі ла ся з 21,8% у снеж ні 
2012 го да да 15,5% у каст рыч-
ні ку 2013-га. «Ня гле дзя чы на па-
ве лі чэн не ў сё лет нім каст рыч ні ку 
руб лё вых укла даў (тэр мі но вых 
дэ па зі таў) на сель ніц тва, іх пры-
рост не да стат ко ва ўстой лі вы. У 
та кіх умо вах за ха ван не гэ та га 
ўзроў ню стаў кі рэ фі нан са ван ня 
за бяс пе чыць пры ваб ны ўзро вень 
да ход нас ці руб лё вых дэ па зі таў, 
які знач на пе ра вы шае да ход насць 
дэ па зі таў у за меж най ва лю це, бу-
дзе са дзей ні чаць пад тры ман ню 
ста біль нас ці на ўнут ра ным ва лют-
ным рын ку, а так са ма стрым лі-
ван ню ін фля цый ных пра цэ саў», 
— па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар-
ма цыі і гра мад скіх су вя зяў На цы-
я наль на га бан ка.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Доб рая на ві наДоб рая на ві на  ��

СТА РАСЦЬ 
У ЕЎ РА ПЕЙ СКІХ УМО ВАХ

У Глы боц кім ра ё не пас ля ра мон ту ад кры ла ся баль ні ца сяст-
рын ска га до гля ду, якая ў свой час ста ла пер шай у на шай 
кра і не ўста но вай та ко га ты пу.

— Бы лая сель ская ўчаст ко вая баль ні ца ў Ба бі чах бы ла па бу да-
ва на на срод кі сель ска гас па дар чай ар га ні за цыі і па ча ла сваю пра-
цу ў 1969 го дзе. А ў 2002-м, згод на з ра шэн нем рай вы кан ка ма, ва 
ўста но ве па ча лі ля чыць вы ключ на па жы лых лю дзей. З 2011 го да ў 
баль ні цы пра во дзі лі ся бя гу чы і ка пі таль ны ра мон ты, на якія па тра-
ці лі больш як 1,9 міль яр да руб лёў. Бы лі пра ве дзе ны ра монт да ху, 
за ме на вок наў і дзвя рэй. Усё гэ та да зво лі ла ства рыць кам форт ныя 
ўмо вы для пра жы ван ня па цы ен таў і па леп шыць умо вы пра цы мед-
пер са на лу, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў рай вы кан ка ме.

Што год у баль ні цы атрым лі ва юць ме ды цын скую да па мо гу і до-
гляд ка ля 90 ча ла век. Пры чым ад на ча со ва тут мо гуць аб слу гоў ваць 
25 ба буль і дзя доў. Уста но ва вель мі за па тра ба ва ная ў су вя зі з тым, 
што ся род жы ха роў ра ё на больш як 1,3 ты ся чы адзі но кіх і ка ля 6,3 
ты ся чы адзі но ка пра жы ва ючых лю дзей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПА СПЯ ХО ВЫ — 
ЗНА ЧЫЦЬ ПРЫ БЫТ КО ВЫ

Прад пры ем ства «Мі набл са юзд рук» 
што ме сяц па ляп шае эка на міч ныя па каз чы кі

21 ліс та па да спаў ня ец ца 95 га доў з дня за-
сна ван ня сіс тэ мы «Са юз друк». Сю ды ўва-
хо дзіць і ганд лё вае рэс пуб лі кан скае ўні-
тар нае прад пры ем ства «Мі набл са юзд рук», 
якое пад па рад коў ва ец ца Мі ніс тэр ству ін-
фар ма цыі. Прад пры ем ства скла да ец ца з 9 
фі лі ялаў і спе цы я лі зу ец ца на рас паў сюдж-
ван ні пе ры я дыч ных дру ка ва ных вы дан няў 
у цэнт раль ным рэ гі ё не. У 176 ганд лё вых 
аб' ек тах, што мес цяц ца ва ўсіх 23 ра ё нах і 
га ра дах Мін шчы ны, рэа лі зу ец ца 750 най-
мен няў га зет і ча со пі саў што дзён ным ты-
ра жом 50 тыс. асоб ні каў. Ці ёсць бу ду чы ня 
ў прад пры ем ства? Пра гэ та і мно гае ін шае 
— раз мо ва з ды рэк та рам «Мі набл са юзд ру-
ка» Сяр ге ем ЕСІ НЫМ.

— Сяр гей Але га віч, 25 каст рыч ні ка аса біс та 
для вас — зна мя наль ная да та: 100 дзён, як вы ўзна ча лі лі струк ту ру. За 
гэ ты ка рот кі тэр мін што ўда ло ся зра біць на но вай па са дзе?

— На маю дум ку, са мае га лоў нае — уда ло ся з'яд наць ка лек тыў у та кі 
ад на ча со ва цяж кі і ці ка вы час. Ка лі я прый шоў на прад пры ем ства, тут бы-
ла скла да ная фі нан са ва-эка на міч ная сі ту а цыя. Аб' ехаў усе струк тур ныя 
пад раз дзя лен ні, па гу та рыў з ра бот ні ка мі, кі яс кё ра мі, вы свет ліў праб ле мы, 
якія іх хва ля ва лі, і вель мі ўдзяч ны, што лю дзі па ве ры лі мне, пад тры ма лі. Іх 
во пыт, ве ды, мэ та на кі ра ва насць вель мі спат рэ бі лі ся. І ра зам мы пе ра адо-
ле лі цяж кас ці: за 9 ме ся цаў сё ле та та ва ра зва рот у па раў на нні з ле таш нім 
пе ры я дам знач на па вя лі чыў ся і кож ны ме сяц, так бы мо віць, «пад рас тае». 
Нам уда ло ся зні зіць стра ты, пла ну ем вый сці па вы ні ках го да на 
пры быт ко вую ра бо ту. 4

ПРЭ ЗІ ДЭНЦ КАЯ ВЫ БАР ЧАЯ 
КАМ ПА НІЯ СТАР ТУЕ 
Ў ЖНІЎ НІ 2015 ГО ДА

Аб гэ тым учо ра жур на ліс там па ве да мі ла стар шы ня ЦВК Бе ла-
ру сі Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Жні вень 2015 го да — гэ та па ча так вы бар чай кам па ніі. А вы ба ры 
па він ны прай сці не паз ней як 20 ліс та па да 2015 го да», — рас тлу ма-
чы ла Лі дзія Яр мо шы на.

Згод на з за ка на даў ствам, вы ба ры Прэ зі дэн та па він ны прай сці 
не паз ней як за два ме ся цы, а вы бар чая кам па нія па він на па чац ца 
не паз ней, чым за пяць ме ся цаў да за вяр шэн ня тэр мі ну паў на моц-
тваў дзе йна га кі раў ні ка дзяр жа вы. Лі дзія Яр мо шы на на га да ла, што 
інаў гу ра цыя Аляк санд ра Лу ка шэн кі прай шла 20 сту дзе ня 2011 го да. 
«Зна чыць, тэр мін паў на моц тваў Прэ зі дэн та за кан чва ец ца 20 сту дзе-
ня 2016 го да», — рас тлу ма чы ла кі раў нік ЦВК.

Як па ве дам ля ла ся ра ней, сён ня Па ла та прад стаў ні коў пры ня ла 
ў дру гім чы тан ні па праў кі ў не ка то рыя за ко ны Бе ла ру сі па пы тан нях 
пра вя дзен ня вы ба раў і рэ фе рэн ду маў. Ад ка рэкта ва ны, у пры ват-
нас ці, па ра дак фі нан са ван ня вы бар чых кам па ній. Гра ніч ная су ма 
ўсіх рас хо даў са срод каў вы бар ча га фон ду кан ды да та на па са ду 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, як га во рыць пра ект за ко на, уз рас це з 3 тыс. 
да 9 тыс. ба за вых (ця пер ад на ба за вая скла дае Br130 тыс.). Ад нак 
па мер вы бар ча га фон ду кан ды да та ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 
за ста ец ца ра ней шым — 1 тыс. ба за вых.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

СПРА ШЧЭН НЕ 
І СПРА ВЯД ЛІ ВАСЦЬ

Не каль кі за ко на пра ек таў, раз гле джа ных на чар го вым па ся-
джэн ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, да ты чы лі ся су до вай сіс тэ мы. Іх мэ та — зра-
біць су до выя раз бо ры больш прос ты мі, а су до выя ра шэн ні 
— больш эфек тыў ны мі.

Спаг наць з даў жні коў
Дэ пу та ты ніж няй па ла ты пар ла мен та ўчо ра ў пер шым чы тан ні 

пры ня лі пра ект за ко на аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у два 
ко дэк сы — аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях і пра цэ су аль на-
вы ка наў чы.

— Га лоў ная мэ та пра па на ва ных змен — ра зум нае спра шчэн не 
ад мі ніст ра цый най су да вы твор час ці і па ляп шэн не яе якас ці, — прад-
ста віў за ко на пра ект дэ пу та там Стар шы ня Вяр хоў на га Су да Бе-
ла ру сі Ва лян цін СУ КА ЛА. — Пра па ну ец ца вы клю чыць з санк цый 
дзе ся ці ар ты ку лаў ніж нія ме жы ад мі ніст ра цый ных спаг нан няў. Больш 
за па ло ву гэ тых санк цый да ты чац ца дзей нас ці ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў, і ка лі мы пры мем пра ект, су ды змо гуць 
пры мя няць мі ні маль ныя санк цыі ў да чы нен ні да іх. 2

РЭЙ ТЫНГ АБА МЫ ДА СЯГ НУЎ ГIС ТА РЫЧ НА ГА МI НI МУ МУ
Рэй тынг прэ зi дэн та ЗША Ба ра ка Аба мы да сяг нуў мi нi маль на га па каз чы ка: 

дзей насць прэ зi дэн та ўхва ля юць толь кi 39% аме ры кан скiх вы бар шчы каў. Аб 
гэ тым па ве дам ля юць iн фар ма генц твы са спа сыл кай на бры тан скую га зе ту 
The Daily Telegraph. Ка ля 54% вы бар шчы каў не ўхва ля юць дзе ян нi Аба мы ў 
якас цi прэ зi дэн та кра i ны. Экс пер ты ад зна ча юць, што яшчэ ме сяц та му гэ тыя 
су ад но сi ны скла да лi 49% су праць 45%. Упер шы ню аме ры кан цы вы ка за лi 
дум ку, што Аба ма не на дзей ны i не сум лен ны. Боль шасць на ра кан няў ся род 

гра ма дзян ЗША ў ад рас Аба мы пра дык та ва на ты мi цяж кас ця мi, з якi мi ця пер су тык ну ла ся рэа лi за цыя 
рэ фор мы стра ха ван ня ў сiс тэ ме на цы я наль най ахо вы зда роўя. На па дзен не рэй тын гу па пу ляр нас цi 
аме ры кан ска га прэ зi дэн та пра цяг вае ра бiць уплыў скан дал з уцеч кай сак рэт най iн фар ма цыi аб дзей-
нас цi спец служ баў.

ЭКА НО МI КА УКРА I НЫ ПА ТРА БУЕ НАР МА ЛI ЗА ЦЫI АД НО СIН З РФ
Па гар шэн не ад но сiн i, ад па вед на, ска ра чэн не аб' ёмаў ганд лю з Ра сi яй ўяў ляе знач ную ры зы ку для 

эка но мi кi Укра i ны — пра гэ та за явiў у се ра ду ўкра iн скi прэм' ер-мi нiстр Мi ка лай Аза раў. Та му га лоў нае 
для Кi е ва — па ляп шэн не ад но сiн з Маск вой, ад зна чыў ён. Пры чым гэ тае пы тан не, па сло вах кi раў нi ка 
ўра да, спра ва не толь кi знеш няй, але i ўнут ра най па лi ты кi.

Аза раў пад крэс лiў, што Укра i не нi хто не пра па на ваў i не пра па нуе кам пен са цыi ад стра ты гэ та га рын ку. 
Па вод ле яго слоў, на апош нiх су стрэ чах прэ зi дэн та Укра i ны Вiк та ра Яну ко вi ча з прэ зi дэн там Ра сii Ула-
дзi мi рам Пу цi ным да сяг ну та ра зу мен не, што сi ту а цыя не ад па вя дае доў га тэр мi но вым iн та рэ сам дзвюх 
кра iн i да моў ле нас цi аб рас пра цоў цы комп лек су мер па раз бла кi ра ван нi ад но сiн. Прэ зi дэнт Яну ко вiч да-
ру чыў ура ду пры няць ме ры для раз бла кi ра ван ня су пра цоў нiц тва з Ра сi яй, ад зна чыў Аза раў. Пры гэ тым 
ён не ўдак лад нiў, цi ўва хо дзiць у пе ра гляд ад но сiн з РФ ад мо ва Укра i ны ад пад пi сан ня па гад нен ня аб 
аса цы я цыi з ЕС.

У В'ЕТ НА МЕ ЎВОД ЗЯЦЬ ШТРА ФЫ ЗА ШЛЮБ НЫЯ ЗДРА ДЫ
У В'ет на ме праб ле ма шлюб ных здрад ста ла на столь кi сур' ёз най, што 

на яе звяр ну лi ўва гу на ват ва ўра дзе кра i ны i ўзя лi ся вы пра вiць сi ту а цыю. 
Ула ды пра па ноў ва юць ка раць гра шо вы мi штра фа мi жо нак i му жоў, якiя 
па па лi ся на ад' юль тэ ры. Ад па вед ны ўра да вы ўказ пад ну ма рам 110 усту-
пiў у сi лу 11 лiс та па да. Згод на з iм, ня вер ныя муж i жон ка па вiн ны быць 
аштра фа ва ны на су му ад ад на го да трох мiль ё наў в'ет нам скiх дон гаў 
(ка ля 45—145 до ла раў ЗША).

ЧАЙ АБА РА НЯЕ АД РА КУ 
I ЗНI ЖАЕ ВА ГУ

Чай — дру-
гi па па пу ляр-
нас цi на пой 
у све це. Яго 
а б ы  хо  д з i ц ь 
толь к i  ва-
да, ад зна чае 
Medical News 
Today. Ка рысць чаю звя за на з на яў нас-
цю ў iм по лi фе но лаў i ка фе i ну. Шмат лi кiя 
да сле да ван нi па ка за лi, што чай дае за рад 
ба дзё рас цi, акiс ляе тлушч, што пры во-
дзiць да знi жэн ня ва гi. У ад ным экс пе-
ры мен це за 12 тыд няў доб ра ах вот нi кi, 
якiя пi лi зя лё ны чай, скi ну лi ў ся рэд нiм 
1,3 кi ла гра ма, не змя ня ю чы ра цы ё ну. За 
24 га дзi ны дзя ку ю чы чаю мож на спа лiць 
на 100 ка ло рый больш, чым звы чай на. 
Пры гэ тым знi жа ец ца ры зы ка раз вiц ця 
ра ку. Так, праз год 30% муж чын з пла цэ-
ба-гру пы за хва рэ лi на рак пра ста ты, а ў 
гру пе ама та раў чаю та кiх бы ло толь кi 9%. 
Чай ра туе i ад ра ку страў нi ка ва-кi шач на га 
трак ту, лёг кiх, ма лоч най за ло зы i ску ры. 
Па вы нi ках да сле да ван ня док та ра Клаў-
дыа Фэ ры, чор ны чай знi жае цiск i нейт-
ра лi зуе не га тыў ны эфект тлус тых пра дук-
таў. Акра мя та го, ён па мян шае ры зы ку 
пе ра ло маў сцяг на ў асоб 50 га доў i ста рэй 
на 30%. Не ка то рыя экс пер ты сцвяр джа-
юць, што чай па ляп шае на строй, уз мац-
няе ўва гу i да па ма гае фа ку сi ра ваць яе 
на за дан нi.

Аб’яднанне «Белшына». (Горад Бабруйск). Участак кантролю якасці
і дэманстрацыйная зала шын для велікагрузных аўто.
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