
ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

29 ЛІСТАПАДА  2013 г. ПЯТНІЦА Кошт 1800 рублёў№ 225  (27590)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Iн фар ма цыя аб аб-

ме жа ван нi iм пар ту 
ле ка вых срод каў у Бе-
ла ру сi, якая з'я вi ла ся 
ў не ка то рых iн тэр нэт-
кры нi цах, не ад па вя-
дае рэ ча iс нас цi, па ве-
да мi лi ў Мi нiс тэр стве 
ахо вы зда роўя.

Коль касць на сель  -
нiц тва кра i ны на 1 
лiс  та па да скла ла 
9 млн 467,2 тыс. ча ла-
век.

Увод жыл ля ў Мiн-
ску ў сту дзе нi — каст-
рыч нi ку гэ та га го да 
па вя лi чыў ся на 22 
пра цэн ты ў па раў-
на ннi з ана ла гiч ным 
пе ры я дам 2012-га 
(898,2 тыс.кв.м агуль-
най пло шчы су праць 
165 тыс.кв.м).

Больш за 30 да дат ко-
вых цяг нi коў бу дуць кур-
сi ра ваць па бе ла рус кай 
чы гун цы ў днi на ва год нiх 
i ка ляд ных свят.

Зван не га на ро ва га 
гра ма дзя нi на Го ме ля 
пры свое на вя до ма му 
бе ла рус ка му мас та ку 
Гаў ры лу Ва шчан ку.
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 29.11.2013 г. 
Долар ЗША    9330,00
Еўра 12680,00
Рас. руб. 282,00
Укр. грыўня 1136,83

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ

Сакрэты смачных 
беларускіх 

страў ад Алены 
Спірыдовіч   
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Сістэма адукацыі 
Беларусі: 

да развіцця — 
праз параўнанне
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Алег ПРА ЛЯС КОЎ СКІ, 
мі ністр ін фар ма цыі:

«Іс ну ю чая сет ка пра вад но-
га ра дыё ў кра і не бу дзе за ха ва-
на. Раз ві ваць пра вад ное ра дыё і 
цяг нуць но выя лі ніі ў XXІ ста-
год дзі ні хто ўжо не збі ра ец ца. 
Але тыя пра ва ды, якія ёсць, у 
агляд най бу ду чы ні для ра дыё 
бу дуць за ха ва ны. Пра вад ное ра-
дыё — гэ та не толь кі ін фар ма-
цыя, куль ту ра, му зы ка, асве та, 
гэ та яшчэ і ка нал апа вя шчэн ня 
пры над звы чай ных сі ту а цы ях. 
У Ра сіі, Кі таі, ва Укра і не за хоў-
ва юць сет ку пра вад но га ра дыё. 
Пад час раз бу раль най па вод кі ў 
го ра дзе Крым ску свое ча со ва да-
ве да лі ся аб тым, што зда ры-
ла ся, толь кі тыя лю дзі, у чы іх 
ква тэ рах бы лі ра дыё кроп кі. 
Да рэ чы, дзя ку ю чы су пра цоў ніц-
тву з Мін су вя зі ў ра ё нах ужо 
ёсць маг чы масць па вя ліч ваць 
мяс цо вы склад нік пра вад но га 
ра дыё да 3 га дзін у ты дзень» .

На га да ем, што сё ле та ў па чат ку се зо на на 
рын ку за га рад най не ру хо мас цi ад бы ло ся 
тра ды цый нае вяс но вае ажыў лен не. Та-
ды коль касць пра па ноў са до вых до мi каў 
па вя лi чы ла ся пры клад на ў 2 ра зы. У кан-
цы мая—па чат ку чэр ве ня пра даў цы яшчэ 
больш ажы вi лi ся i па ча лi ак тыў на вы стаў-
ляць на про даж свае тан ныя аб' ек ты. Гэ та 
пры вя ло да пе ра на сы чэн ня рын ку. Ле там i 
во сен ню ён пра цяг ваў па паў няц ца ўсё но вы-
мi i но вы мi бу дын ка мi, рас па вя дае на чаль нiк 
ад дзе ла «Да мы, да чы, ка тэ джы» ўпраў лен ня 
про да жаў дру гас на га рын ку жыл ля агенц тва 
«Твая ста лi ца» Але на АКУ ЛIЧ.

Сла бень кiя да чы — не ў фа во ры
Ся род тых, хто жа даў пра даць да чу, бы лi лю-

дзi, якiя змаг лi па вы сiць свой жыц цё вы ста тус, i 
тан ныя до мi кi iх ужо не цi ка вi лi. Ад нак асноў ную 
ма су пра даў цоў пад штурх нуў рас па ча ты ле там 
бур ны рост цэн на мiн скiя ква тэ ры. У той час з'яў-
ля ла ся ўсё больш i больш лю дзей, у якiх уз нi ка ла 
жа дан не ку пiць ква тэ ру. Iм па трэб ны бы лi сва бод-
ныя гро шы. Та му i так «раз дзьму ты» да гэ та га ча-
су ры нак стаў пе ра на сы ча ны тан ны мi, да 10 ты сяч 
до ла раў, да ма мi, якiя раз ме шча ны на ад лег лас цi 
ад Мiн ска ў ра ды у се 50-100 кi ла мет раў. Пе ра лiк 
па доб най пра па но вы мог лi та раль на «лоп нуць». 
Ця пер асоб ныя агенц твы не ру хо мас цi вы му ша ны 
не браць та кiя аб' ек ты на про даж.

А вось рэ аль ны по пыт на са до выя до мi кi ўво-
гу ле амаль знiк. Част ка лю дзей, якiя ме лi на мер 
ра ней ку пiць «да чу», ад да ла пе ра ва гу звы чай ным 
до мi кам — ня хай на ват без вы год, але ў якiх мож на 
жыць па ста ян на. Ад' ехаў шы ад Мiн ска да лей на 

20 кi ла мет раў, за тыя ж гро шы мож на бы ло ку пiць 
дом пло шчай ка ля 70 «квад ра таў, з печ каю i ўчаст-
кам у 20 со так. У лю дзей па мя ня лi ся каш тоў нас цi, i 
«да чы» за ста лi ся не за па тра ба ва ны мi. Праў да, гэ та 
не ты чыц ца бу дын каў бiз нес- i кам форт-кла са, якiя 
за па тра ба ва ны на рын ку заў сё ды.

Яшчэ вяс ной спе цы я лiс ты ка за лi пра тое, што 
iмк лi вы рост кош ту ква тэр не мi ну ча за кра не i за-
га рад ны ры нак, i цэ ны пач нуць рас цi. Але гэ та га 
не ад бы ло ся: сё ле та не вы рас лi цэ ны на ват на 
да мы па блi зу ад Мiн ска. Ця пер цэ ны на да мы 
за ста юц ца на мi нi маль ным уз роў нi. Ча сам клi-
ент не мо жа пра даць дом агуль най пло шчай 250 
квад рат ных мет раў з усi мi вы го да мi ў Ха це жы не 
на ват за 165 ты сяч до ла раў. А гэ та пры клад на 
ца на ча ты рох па ка ё вай ква тэ ры ў Мiн ску, пло-

шча якой у лю бым вы пад ку не бу дзе да ся гаць 
250 «квад ра таў». Ра зам з тым, сён ня экс пер ты 
асце ра га юц ца, што плаў нае знi жэн не цэн на мiн-
скiя ква тэ ры мо жа за кра нуць i ры нак за га рад на-
га жыл ля. Та ды сi ту а цыя на гэ тым рын ку яшчэ 
больш па гор шыц ца.

З iн ша га бо ку, сён ня скла да на знай сцi доб ры 
i тан ны дом пло шчай 100-150 кв.м. Та му доб рыя 
да мы эка ном-кла са мо гуць дык та ваць цэ ны на 
рын ку i ў блi жэй шай перс пек ты ве.

А вось цэ ны на са до выя до мi кi, з пры чы ны 
праз мер нас цi пра па но вы, упа лi i бу дуць знi жац ца 
да лей, упэў не ны спе цы я лiс ты. На iх дум ку, ця пер 
шмат лi кiя пра даў цы ро бяць вя лi кую па мыл ку, 
ка лi пры трым лi ва юць про даж сва iх 
дач да вяс ны. 

Да ведамаДа ведама  ��

ПА ЧЫМ ЦЯ ПЕР БI ЛЕТ 
НА ПРЫ ГА РАД?

З 1 снеж ня па са жы ры, што ка рыс та юц ца пры га-
рад ным транс пар там, бу дуць аплач ваць пра езд 
па но вых та ры фах. Да ты чыц ца гэ та аў та ма бiль-
ных пе ра во зак у рэ гу ляр ных зно сi нах, якiя аб-
слу гоў вае транс парт дзяр жаў на га прад пры ем-
ства «Мiнск транс».

Ця пер адзiн кi ла метр пра ез ду на звы чай ных марш-
ру тах у аў то бу сах агуль на га ты пу бу дзе каш та ваць 
414 руб лёў, у аў то бу сах з мяк кi мi ад кiд ны мi ся дзен ня-
мi — 428 руб лёў. На хут кас ных марш ру тах да вя дзец ца 
пла цiць, ад па вед на, 538 i 556 руб лёў за адзiн кi ла метр. 
На да дат ко вых рэй сах кошт ад на го кi ла мет ра пра ез-
ду ў аў то бу сах агуль на га ты пу скла дзе 558 руб лёў, 
у аў то бу сах з мяк кi мi ад кiд ны мi ся дзен ня мi — 578 
руб лёў.

На экс прэс ных марш ру тах, у тым лi ку тых, якiя аб-
слу гоў ва юц ца аў то бу са мi з да зво ле най мак сi маль най 
ма сай менш за 5 тон, та рыф на пра езд бу дзе на ступ-
ным: у аў то бу сах агуль на ты пу — у па ме ры 620 руб-
лёў, у аў то бу сах з мяк кi мi ад кiд ны мi ся дзен ня мi — у 
па ме ры 642 руб лi.

На аў та ма бiль ныя пе ра воз кi па са жы раў у рэ гу-
ляр ных зно сi нах на пры га рад ным марш ру це №468Э 
«Мiнск — Ру дзенск — Праў дзiн скi» кошт пра ез ду ўста-
наў лi ва ец ца ў па ме ры 368,8 руб ля за адзiн кi ла метр 
пра ез ду.

На пры га рад ных экс прэс ных марш ру тах, якiя аб слу-
гоў ва юць аў то бу сы з да зво ле най мак сi маль най ма сай 
менш за 5 тон, бу дуць дзей нi чаць на ступ ныя та ры фы: 
«Мiнск (АВ «Мас коў скi») — Ла гойск» — 384,6 руб ля; 
«Мiнск («АВ «Мас коў скi») — Жо дзi на» — 415,1 руб ля; 
«Мiнск (В. Ха ру жай) — «Пас.«Баль ша вiк» — 557,4 
руб ля за адзiн кi ла метр пра ез ду.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА ГА РАД НЫЯ ДА МЫ I ДА ЧЫ 
ПРА ЦЯГ ВА ЮЦЬ ТАН НЕЦЬ

За ка нат вор часцьЗа ка нат вор часць  ��

ЗМЕ НЫ Ў ПРА ЦОЎ НЫ КО ДЭКС: 
КАМ ПЕН СА ЦЫІ, 
СПОРТ І ДЗЕ ЦІ

За ко на пра ект «Аб уня сен ні 
змен і да паў нен няў у Пра-
цоў ны ко дэкс Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» мо жа быць раз-
гле джа ны Па ла тай прад-
стаў ні коў у дру гім чы тан ні 
пад час во сень скай се сіі. 
Пра асноў ныя но ва ўвя дзен-
ні, якія пра па ну юц ца гэ тым 
да ку мен там, «Звяз дзе» 
па ве да мі ла на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі па 
пра цы і са цы яль ных пы тан-
нях Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ.

Са цы яль ная 
скі ра ва насць

— Пра цоў ны ко дэкс быў 
пры ня ты больш за 10 га доў 
та му, і больш за 5 га доў у яго 
не ўно сі лі ся зме ны, што свед-
чыць пра вы со кую якасць 
пад рых тоў кі за ко на.

Пра ек там уно сяц ца зме ны ў больш за 170 ар ты ку лаў, ад нак гэ та 
не змя няе кан цэп цыі і струк ту ры Пра цоў на га ко дэк са, а за кон за хоў-
вае сваю са цы яль ную скі ра ва насць. Ка рэк ці роў ка ад бы ва ец ца па 
на ступ ных кі рун ках: рэа лі за цыя ра шэн няў Кан сты ту цый на га Су да 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і пры вя дзен не нор маў Пра цоў на га ко дэк са ў 
ад па вед насць з пры ня ты мі ўка за мі кі раў ні ка дзяр жа вы, Пад атко вым 
ко дэк сам, Ко дэк сам аб аду ка цыі; рэ гу ля ван не пра цоў ных ад но сін у 
пра фе сій ным спор це; па вы шэн не гнут кас ці пра цоў на га за ка на даў-
ства дзе ля раз віц ця прад пры маль ніц кай іні цы я ты вы; удас ка на лен не 
нор маў Пра цоў на га ко дэк са з улі кам прак ты кі іх ужы ван ня.

У ад па вед нас ці з ра шэн нем Кан сты ту цый на га Су да ад 17 лі пе-
ня 2009 г. «Пра за бес пя чэн не роў ных пра воў гра ма дзян у сфе ры 
пра цы» і з улі кам кан вен цый Між на род най ар га ні за цыі пра цы, 14-ы 
ар ты кул мае да паў нен ні су праць дыс кры мі на цыі па ўзрос це, мес цы 
жы хар ства і са цы яль ным па хо джан ні.

За раз для ма ці — ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў за ка на даў ства 
не пра ду гледж вае пе ра да чу пра ва на ад па чы нак па до гля дзе дзі ця ці 
баць ку ці ін ша му сва я ку, які пра цуе. За ко на пра ект дае пра ва на ад па-
чы нак па до гля дзе дзі ця ці баць ку ці ін ша му сва я ку, які пра цуе, не толь кі 
за мест ма ці — ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка, але і ў вы пад ку, ка лі 
яна з'яў ля ец ца пры ват ным на та ры у сам, ад ва ка там, твор чым 
ра бот ні кам, ра мес ні кам, пра цуе ў сфе ры аг ра ту рыз му.

СупрацоўніцтваСупрацоўніцтва  ��

НО ВЫ ЎЗРО ВЕНЬ БА РАЦЬ БЫ  
З НАР КАТ РА ФІ КАМ

Кра і ны — удзель ні цы АДКБ — на па ро зе но ва га эта пу раз віц-
ця су пра цоў ніц тва ў ба раць бе су праць не за кон на га аба ро ту 
нар ко ты каў. Пра гэ та за явіў ды рэк тар ФСКН Ра сіі Вік тар Іва-
ноў на па ся джэн ні Ка ар ды на цый на га са ве та кі раў ні коў кам-
пе тэнт ных ор га наў па су праць дзе ян ні не за кон на му аба ро ту 
нар ко ты каў дзяр жаў — чле наў АДКБ. Па ся джэн не прай шло 
28 ліс та па да ў Мін ску.

Пра во дзi мая ан ты нар ка тыч ная кам па нiя да зво лi ла ства рыць у гра-
мад скай свя до мас цi Бе ла ру сi ат мас фе ру не цяр пi мас цi да лю бых праяў 
нар ка ты за цыi, лічыць на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра Ана толь То зiк.

«Ад ной з са мых на дзён ных са цы яль ных за дач, якiя ста яць пе рад 
Бе ла рус сю, з'яў ля ец ца ства рэн не зда ро ва га гра мад ства i ба раць-
ба з та кой не га тыў най з'я вай, як рас паў сюдж ван не нар ко ты каў. 
У на шай кра i не функ цы я нуе сiс тэ ма пра фi лак ты кi нар ка ты за цыi 
на сель нiц тва ў рам ках дзяр жаў най пра гра мы комп лекс ных мер 
про цi дзе ян ня нар ка ма нii i не за кон на му аба ро ту нар ко ты каў. Пы тан-
нi пра фi лак ты кi i про цi дзе ян ня нар ка ма нii з'яў ля юц ца прад ме там 
рэ гу ляр на га раз гля ду мiж ве да мас на га са ве та па па пя рэ джан нi i 
пра фi лак ты цы п'ян ства, ал ка га лiз му, нар ка ма нii i спа жы ван ня ты-
ту ню пры Са ве це Мi нiст раў», — ска заў Ана толь То зiк.

На дум ку Вік та ра Іва но ва, га лоў най па гро зай для кра ін СНД і 
ўсёй су свет най су поль нас ці па-ра ней ша му за ста ец ца аф ган ская 
нар ка выт вор часць і ства ра е мы ёй тра фік, які пра хо дзіць па тэ ры-
то рыі кра ін АДКБ. Та му ды рэк тар ФСКН Ра сіі пра па на ваў ад на-
віць вы сіл кі на ўзроў ні Са ве та Бяс пе кі ААН з тым, каб аф ган ская 
нар ка выт вор часць бы ла ква лі фі ка ва на як па гро за між на род на му 
мі ру і бяс пе цы. Акра мя та го, пы тан ні аф ган скай нар ка выт вор час ці і 
ба раць бы з ім праз фар сі ра ва нае аль тэр на тыў нае раз віц цё Аф га ні-
ста на бу дуць у цэнт ры ўва гі са мі ту «вя лі кай вась мёр кі», які прой дзе 
ў 2014 го дзе ў Со чы пад стар шын ствам Ра сіі.

Юрый ЦА РЫК.
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Аст ра но мы ўся го све ту гэ-
ты мi дня мi асаб лi ва ўваж лi-
ва со чаць за ка ме тай Ison, 
якая 28 лiс та па да на блi зi ла-
ся да Сон ца так блiз ка, што 
ёй па гра жае не бяс пе ка, па-
ве дам ля юць РIА На вi ны.

Ця пер ад лег ласць ад Ison да свя-
цi ла скла дае кры ху больш за 1 млн 
кi ла мет раў, што ў 150 ра зоў блi жэй, 
чым ад сон ца да Зям ля. Ка ме та 
пра ля цiць мi ма Сон ца з хут ка сцю 
380 км у се кун ду. Пры гэ тым уплыў 
зор кi на ка ме ту бу дзе та кi вя лi кi, 
што Ison па гра жае гi бель. Аст ра но-
мы за яў ля юць, што ве ра год насць 
раз бу рэн ня ка ме ты пад уплы вам 
вы со кiх тэм пе ра тур i гра вi та цыi 
Сон ца скла дае 60-70%. Ка лi Ison 
вы рвец ца з «аб дым каў» Сон ца цэ-
лай i зда ро вай, то та ды зям лян ча-
кае не за быў нае вi до вi шча. У гэ тым 
вы пад ку ISON мо жа стаць ка ме тай 
ста год дзя: па яр кас цi з ёй нель га 
бу дзе па раў наць нi я кую iн шую.

Па вод ле па ве дам лен няў iн-
фар ма генц тваў, ка ме та, якая на-
блi жа ец ца да Сон ца, у апош нiя 
не каль кi га дзiн (на ра нi цу чац-
вяр га) «ус пых ну ла», рэз ка па вя-
лi чыў шы сваю яр касць, i ця пер 
яе бляск ад па вя дае бляс ку са май 
яр кай зор кi на не бе — Сi ры у са, 
а тэм пе ра ту ра на яе па верх нi ў 
блi жэй шы час пе ра вы сiць 2,7 ты-

ся чы гра ду саў. На грэ тая Сон цам, 
ка ме та бу дзе свя цiц ца так яр ка, 
што яе гi ганц кi хвост мож на ўба-
чыць з Зям лi ня ўзбро е ным во кам. 
Гэ та ад бу дзец ца 3 снеж ня. Як рэ-
ка мен ду юць аст ра но мы, на зi раць 
за Ison мож на ў пе рад свi таль ны 
час у Паў ноч ным паў шар'i. А вось 
за раз на зi раць за ка ме тай ама-
та рам не рэ ка мен ду ец ца, лi чыць 
прэс-сак ра тар Пул каў скай аб сер-
ва то рыi Сяр гей Смiр ноў, бо гэ та 
не бяс печ на для зро ку.

Ка ме та ISON бы ла ад кры та 
21 ве рас ня 2012 го да бе ла рус кiм 
i ра сiй скiм аст ра но ма мi Вi та лем 
Не ўскiм i Ар цё мам На вi чон кам у 
аб сер ва то рыi ка ля Кiс ла вод ска.

Мно гiя аст ра но мы мяр ку юць, 
што ка ме та ISON не вы тры мае 
ўздзе ян ня гра вi та цыi Сон ца i тэм-
пе ра ту ры амаль у 3 ты ся чы гра-
ду саў i раз бу рыц ца.

Ка лi ж усё бу дзе раз вi вац ца 
па доб рым для ка ме ты сцэ на-
рыi, то 29 снежня ня бес нае це ла 
пра ля цiць мi ма Зям лi. Не бяс пе-
кi для пла не ты i яе жы ха роў яна 
не ўяў ляе. Да рэ чы, яд ро ка ме ты 
мае па мер у па пя роч нi ку ка ля 5-6 
кi ла мет раў, а га за вая аба лон ка 
рас па сцi ра ец ца на 5 ты сяч кi ла-
мет раў, што ў 1,2 ра за шы рэй за 
Аў стра лiю.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ка ме та ISON Зям лi не па гра жае
Яна мо жа стаць не за быў ным вi до вi шчам ста год дзяГРУ ЗІЯ ПА РА ФІ РА ВА ЛА ПА ГАД НЕН НЕ АБ АСА ЦЫ Я ЦЫІ З ЕС

У Віль ню се, дзе пра хо дзіць са міт «Ус ход ня га парт нёр ства», ад бы ло ся тэх ніч нае па ра фі ра ван не па гад нен ня 
аб аса цы я цыі Гру зіі з Еў ра са ю зам, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Згод на з аба вя за цель ства мі, якія ўскла да юц ца 
гэ тым па гад нен нем на Гру зію, кра і на па він на пры вес ці сваю пра ва вую пра сто ру ў ад па вед насць з за ка на даў-
ствам ЕС, а так са ма ўзмац ніць ад па вед ныя ін сты ту ты. Част кай да га во ра з'яў ля ец ца па гад нен не аб сва бод ным 
ганд лі. Пад пі сан не па гад нен ня аб аса цы я цыі Гру зіі з Еў ра са ю зам ча ка ец ца ўво сень 2014 го да.

АБ' ЯД НАН НЕ З МАЛ ДО ВАЙ — НО ВЫ 
ФУН ДА МЕН ТАЛЬ НЫ ПРА ЕКТ РУ МЫ НІІ

Но вым фун да мен таль ным дзяр жаў ным пра ек там Ру мы ніі ста не аб' яд нан не з Мал до вай. 
Пра гэ та прэ зі дэнт Ру мы ніі Тра ян Бэ сес ку за явіў у эфі ры на цы я наль на га тэ ле ба чан ня. 
«Пер шым фун да мен таль ных дзяр жаў ным пра ек там Ру мы ніі бы ло ўступ лен не ў НА ТА. 
Дру гім — уступ лен не ў ЕС. Трэ цім па він на стаць аб' яд нан не з Мал до вай! Бяс спрэч на!» 
— ска заў Бэ сес ку.

«На род, які хо ча быць ра зам, ні ко лі не здас ца. Я не бя ру ў раз лік па лі ты каў. Усе мае дзе ян ні, якія ме лі да-
чы нен не да Мал до вы, бы лі звя за ны з ідэ яй аб маг чы мым аб' яд нан ні. Ве даю, што за раз не той мо мант. Але 
гэ та ад бу дзец ца», — пра цяг нуў прэ зі дэнт. Па вод ле апуб лі ка ва ных на гэ тым тыд ні вы ні каў апы тан ня, пра-
ве дзе на га ру мын скай служ бай ІNSCOP Research, у аб' яд нан не з Мал до вай ве раць ка ля 25% ру мын, яшчэ 
столь кі ж пе ра ка на на, што гэ тая кра і на ўсту піць у ЕС. У той жа час 28% лі чаць, што ў рэ гі ё не не бу дзе ні я кіх 
геа па лі тыч ных зме наў.

РАС ТВА РАЛЬ НЫЯ ЛЕ КІ ПА ГРА ЖА ЮЦЬ ІН СУЛЬ ТАМ І ПРЫ СТУ ПАМ?
Звы чай ныя абяз боль валь ныя мо гуць пры во дзіць да ін суль таў і сар дэч ных пры сту паў з-за па вы-

ша най коль кас ці со лі, па пя рэдж вае Уні вер сі тэц кі ка ледж Лон да на і Уні вер сі тэт Да ндзі. Як ад зна чае 
The Daіly Maіl, па цы ен ты, якія рэ гу ляр на пры ма юць рас тва раль ныя фор мы ас пі ры ну, па ра цэ та мо лу 
і ібуп ра фе ну, на 22% час цей па ку ту юць ад ін суль таў і ў сем ра зоў час цей атрым лі ва юць гі пер та нію. 

Ры зы ка заў час най смер ці па вы ша ец ца на 28%.
Не ка то рыя абяз боль валь ныя змя шча юць у са бе на 50% больш 

со лі ў па раў на нні з рэ ка мен да ва най дзён най до зай для да рос-
ла га ча ла ве ка, роў най 6 гра мам со лі. На ву коў цы за клі ка юць 
фар ма цэў тыч ныя кам па ніі змя ніць эты кет кі прэ па ра таў, раз-
мяс ціў шы ад па вед нае па пя рэ джан не. А па цы ен там яны па ра і лі ад мо віц ца ад 
рас тва раль ных вер сій прэ па ра таў.

На стан цыі Ба ра на ві чы-Паў ноч ныя ад бы ло ся так ты ка-спе-
цы яль нае ву чэн не па дэ ман стра цыі га тоў нас ці сіл і срод каў 
Ба ра на віц ка га га рад ско га звя на Брэсц кай тэ ры та ры яль най 
пад сіс тэ мы ГСНС пры па гро зе і ўзнік нен ні над звы чай най 
сі ту а цыі. Па ле ген дзе ву чэн няў, на чы гу нач ным пе ра ез дзе 

ад бы ло ся су тык нен не та вар на га са ста ву з аў та ма бі лем. 
У аў та ма бі лі, які дэ фар ма ваў ся і за га рэў ся, за бла ка ва ны па-
цяр пе лыя, у вы ні ку ава рыі раз лі ло ся хі міч на не бяс печ нае 
рэ чы ва, з чы гу нач най цыс тэр ны раз лі ло ся і за га рэ ла ся ды-
зель нае па лі ва...

НА КАМ ПЕН СА ЦЫІ 
ПА ЦЯР ПЕ ЛЫМ 

АД АБ ВА ЛУ ГЦ У 
РЫ ЗЕ ВЫ ДАТ КА ВА ЛІ 

21 МІЛЬ ЁН ЕЎ РА
З бюд жэ ту Лат віі вы дат-

ка ва лі 15 міль ё наў ла таў (21 
міль ён еў ра) на кам пен са цыі 
па цяр пе лым і сем' ям за гі ну-
лых пры аб ру шэн ні рыж ска га 
ганд лё ва га цэнт ра «Maxіma». 
Пра гэ та па ве дам ляе Mіxnews. 
Ад па вед нае ра шэн не пры няў 
лат вій скі пар ла мент. Ра ней 
урад уста на віў, што па мер 
кам пен са цый скла дзе 10 ты-
сяч ла таў (14 ты сяч еў ра) для 
сем' яў за гі ну лых і 5 ты сяч ла-
таў — для па цяр пе лых. Ана-
ла гіч ныя су мы, як ад зна чае 
пар тал, лю дзям вы пла ціць і 
Рыж ская ду ма.

Ганд лё вая сет ка «Maxіma 
Latvіja» пла нуе, са свай го бо-
ку, вы пла ціць больш за міль-
ён ла таў (1,4 міль ё на еў ра) 
дзе цям за гі нулых у вы ні ку 
над звы чай на га зда рэн ня. 
Пад трым лі ваць сі рот абя ца-
юць так са ма кам па ніі за каз-
чы ка бу даў ніц тва бу дын ка 
ганд лё ва га цэнт ра і пад рад-
чы ка.

НА ЎСЯЛЯКІ 
ПАЖАРНЫ...
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тэндэнцыітэндэнцыі


