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У Бе ла ру сі з 2014 го да 
па шы ра ец ца пры мя нен не 
льгот са цы яль на га ха рак та-
ру па ПДВ. У пры ват нас ці, з 
1 сту дзе ня 2014 го да льго ту 
па ПДВ пры рэа лі за цыі са-
цы яль ных па слуг змо гуць 
пры мя няць не дзяр жаў ныя 
не ка мер цый ныя ар га ні за цыі 
ў фор ме ста цы я нар на га са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня.

Амаль 83 тыс. ча ла век 
на ве да лі ка ляд ныя бо га слу-
жэн ні, якія прай шлі ў ка та ліц-
кіх хра мах Бе ла ру сі ў ноч на 
25 снеж ня.

За ку пач ныя цэ ны на ма ла-
ко па вы сіліся з 25 снеж ня. Ца-
на на ма ла ко га тун ку эк стра 
па вя ліч ылася з Br3,891 млн 
за то ну да Br4,280 млн, ма-
ла ко вы шэй ша га га тун ку — з 
Br3,352 млн да Br3,687 млн, 
пер ша га га тун ку — з 
Br3,091 млн да Br3,400 млн.

На мі наль ная на лі ча ная ся-
рэд ня ме сяч ная за ра бот ная 
пла та ра бот ні каў Бе ла ру сі ў 
сту дзе ні—ліс та па дзе 2013 го да 
скла ла Br5075,8 тыс. (у ліс та па-
дзе яна бы ла Br5348,8 тыс.).

Кво та на вы твор часць тэ-
кі лы ў Бе ла ру сі ў 2014 го дзе 
бу дзе па вя лі ча на ў па раў-
нан ні з 2013 го дам у 1,9 ра-
за да 15 тыс. дал, ві на град-
ных він — на 7 пра цэн таў да 
3 955 тыс. дал.
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 27.12.2013 г. 
Долар ЗША    9490,00
Еўра 12990,00
Рас. руб. 290,50
Укр. грыўня 1160,86
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Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

Мак сім 
ЕР МА ЛО ВІЧ, 

на мес нік 
мі ніст ра 

фі нан саў

«Га лоў ная за да ча для ўра да 
на блі жэй шы год — за бяс пе-
чыць раў на ва гу і ўстой лі васць 
на фі нан са вым рын ку. На ват 
ка лі для гэ та га да вя дзец ца па-
сту піц ца рос там ВУП або фі-
нан са ван нем асоб ных дзярж-
пра грам. Важ на, што сён ня ў 
нас ёсць маг чы масць за бяс пе-
чыць мак ра фі нан са вую зба лан-
са ва насць без край ніх мер — та-
кіх, на прык лад, як дэ валь ва цыя 
на цы я наль най ва лю ты».

У Ві цеб ску ад бы ла ся ва ен на-гіс та рыч ная рэ кан-
струк цыя «Пар ты зан ская ёл ка», пад час якой мож на 
бы ло ўба чыць, як пар ты за ны свят ка ва лі на ва год няе 

свя та. І... нем цы так са ма. Пе ра не сці ся ў ча се да па маг-
лі хлоп цы і дзяў ча ты з ві цеб скай гру пы ва ен на-гіс та-
рыч най рэ кан струк цыі «Та ва ры шы па зброі».

Не звы чай нае ме ра пры ем ства прай шло на тэ ры то-
рыі Ві цеб ска га аб лас но га му зея Ге роя Са вец-
ка га Са ю за Мі ная Пі лі па ві ча Шмы ро ва.

«ПАР ТЫ ЗАН СКАЯ ЁЛ КА»«ПАР ТЫ ЗАН СКАЯ ЁЛ КА»
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На пя рэ дад ні свя та Но ва га го да «Бел са юз-
друк» зра біў мін ча нам свой чар го вы па да-
ру нак: на ста ліч ным пра спек це Лю бі ма ва ад-
крыў ся но вы ганд лё вы па віль ён. Тут мож на не 
толь кі на быць све жую га зе ту, але і па час та-
вац ца смач най вы печ кай за куб кам ка вы.

Кі ёск та ко га ты пу ўжо пя ты па лі ку ў Мін ску. 
Мі ністр ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Алег Пра-
ляс коў скі, які пры сут ні чаў на ўра чыс тым ад крыц ці 
па віль ё на, пры знаў ся, што ідэю за па зы чы лі на За-
ха дзе, але адап та ва лі для Бе ла ру сі.

— У та кім па віль ё не мож на на быць не толь кі 
дру ка ва ную пра дук цыю, але і цац ку для дзі ця ці, 
кан цы ляр скія та ва ры, вы піць ку бак ка вы, — рас-
ка заў Алег Пра ляс коў скі.

Па сло вах мі ніст ра, ад крыц цё кі ёс каў «Бел са-

юз друк» з па шы ра ным асар ты мен там про да жу 
та ва раў і па слуг — гэ та як кло пат пра бу ду чы ню 
прад пры ем ства, так і спро ба даць па куп ні ку маг-
чы масць на быць не аб ход ныя спа да рож ныя та ва ры, 
не вы яз джа ю чы ў спе цы я лі за ва ную кра му. Алег 
Пра ляс коў скі на га даў, што ад ным з га лоў ных на-
прам каў дзей нас ці РУП «Бел са юз друк» у на ды хо-
дзя чым го дзе бу дзе яго шчыль нае су пра цоў ніц тва 
з ААТ «Бел кні га».

— На ін тэр нэт-сай це «Бел кні гі» сён ня мож на 
за ка заць лю бы дру ка ва ны та вар, і яго пры вя зуць 
у блі жэй шую да па куп ні ка кніж ную кра му. Хо чац-
ца, каб маг чы масць да стаў кі кніг бы ла так са ма 
і ў па віль ё ны «Бел са юз дру ка», — лі чыць мі ністр 
ін фар ма цыі кра і ны. — За ка заў кні гу, яе пры вез лі 
ў кі ёск по бач з до мам, ад туль ты яе і за браў.

Алег Пра ляс коў скі так-
са ма за кра нуў тэ му зні жэн-
ня ці ка вас ці да дру ка ва ных 
вы дан няў, што з'яў ля ец ца 
вы ні кам па ве лі чэн ня ро лі ін-
тэр нэ ту ў жыц ці гра мад ства. 
Мі ністр пад крэс ліў, што, ня-
гле дзя чы на што дзён ны ты-
раж рэс пуб лі кан скіх га зет у 
міль ён эк зэмп ля раў, 60% чы-
та чоў ад да юць пе ра ва гу пра-
гля ду на він у ін тэр нэ це. Та му 
ў па віль ё нах «Бел са юз дру ка» 
ў хут кім ча се з'я віц ца Wі-Fі, 
пач нец ца про даж пра дук цыі 
на элект рон ных на сьбі тах:

— Зро бім Wі-Fі — мо-
ладзь не па кі не без ува гі 
гэ ты факт. За ад но і кні гі па-
гля дзіць, га зе ты, 
ча со пі сы.

ПРЭ СА З ВО ДА РАМ КА ВЫ

ЕЎ РА ЗIЙ СКI ЭКА НА МIЧ НЫ СА ЮЗ:
пар нёр скiя, да вер ныя ад но сi ны 

па вiн ны за бяс печ ваць яго вы со кую 
эфек тыў насць

Бе ла русь, Ка зах стан i Ра сiя поў ныя ра шу час цi пад пi саць 
да га вор аб Еў ра зiй скiм эка на мiч ным са ю зе (ЕЭС) у вы зна-
ча ныя ра ней тэр мi ны. Аб гэ тым 24 снеж ня за явiў Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка жур на лiс там па вы нi ках 
пра ве дзе на га ў Маск ве па ся джэн ня Вы шэй ша га Еў ра зiй-
ска га эка на мiч на га са ве та, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лi да ра.

У па рад ку дня са мi ту бы ло ка ля дзе ся цi пы тан няў. Прэ зi дэн ты 
аб мер ка ва лi тэ мы да лей ша га раз вiц ця iн тэ гра цый на га ўза е ма дзе-
ян ня i да лу чэн ня да яго но вых кра iн. Спа чат ку па ся джэн не прай шло 
ў вуз кiм скла дзе, а за тым да кi раў нi коў «трой кi» да лу чы лi ся прэ зi-
дэн ты Кыр гыз ста на i Ар ме нii i прэм' ер-мi нiстр Укра i ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ра бо та па iн сты ту цы я наль-
най част цы пра ек та да га во ра аб Еў ра зiй скiм эка на мiч ным са ю зе ў 
цэ лым за вер ша на. Ра зам з тым не каль кi важ ных па зi цый не бы лi 
ўзгод не ны на экс перт ным уз роў нi, i гэ та пе ра шка джае кра i нам 
ру хац ца да лей.

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы звяр нуў ува гу, што ў пер шую чар-
гу раз мо ва iдзе аб тым, цi бу дзе са юз мiж на род най ар га нi за цы яй. 
«З'я вi ла ся мер ка ван не, што аб ар га нi за цыi га ва рыць ра на, па коль кi 
не зра зу ме ла, што ў нас атры ма ец ца ў вы нi ку», — ска заў 
бе ла рус кi лi дар. 2
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УЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЕ 
ПА ЎСIМ СПЕКТ РЫ

Бе ла русь i Ра сiя вы ра шы лi ўсе вост рыя пы тан нi двух ба-
ко вых ад но сiн, за явiў Аляк сандр Лу ка шэн ка 25 снеж ня ў 
Маск ве па вы нi ках па ся джэн ня Вы шэй ша га дзяр жаў на га 
са ве та Са юз най дзяр жа вы, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лi да ра.

Па ра дак дня ВДС уклю чаў амаль паў та ра дзя сят ка пунк таў. 
Удзель нi кi па ся джэн ня раз гле дзе лi асноў ныя пы тан нi бе ла рус ка-
ра сiй ска га су пра цоў нiц тва ў роз ных сфе рах. Да па чат ку па ся джэн-
ня прэ зi дэн ты Бе ла ру сi i Ра сii пра вя лi двух ба ко вую су стрэ чу, каб 
зняць усе вост рыя пы тан нi i аб мер ка ваць перс пек тыў ныя на прам кi 
су пра цоў нiц тва.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лi чыць, што ця пе раш няя фор ма пра вя-
дзен ня двух ба ко вай су стрэ чы кi раў нi коў дзяр жаў дзея здоль ная, 
эфек тыў ная i пры жы вец ца ў да лей шым.

Па вод ле слоў Прэ зi дэн та Бе ла ру сi, Са юз ная дзяр жа ва на фо не 
знач на га ру ху на пе рад па шля ху еў ра зiй скай iн тэ гра цыi мае па трэ-
бу ў якас най ма дэр нi за цыi. Не аб ход на поў ная вы раз насць ад нос на 
спа лу чэн ня функ цый Са юз най дзяр жа вы i бу ду ча га Еў ра зiй ска га 
эка на мiч на га са ю за, каб аб' яд нан нi не дуб лi ра ва лi адзiн ад на го.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што ў фар ма це «двой-
кi» аб кат ваў ся шэ раг ра шэн няў, якiя ця пер па спя хо ва рэа лi за ва ны ў 
«трой цы». «Лi чу, што i ў да лей шым за Са юз най дзяр жа вай па вiн на 
за ха вац ца ро ля ле да ко ла ў вы ра шэн нi скла да ных пы тан няў», — ска-
заў ён.

У цэ лым Прэ зi дэнт Бе ла ру сi кан ста та ваў iн тэн сiў нае раз вiц цё i 
двух ба ко вых бе ла рус ка-ра сiй скiх ад но сiн, i еў ра зiй скiх iн тэ гра цый-
ных пра цэ саў. Ён ад зна чыў, што ўпер шы ню за апош нiя не каль кi 
га доў пра во дзiц ца дру гое па ся джэн не ВДС за год.

«У 2013 го дзе тра ды цый на iш ла рэа лi за цыя ра ней па ча тых i но-
вых су мес ных пра грам, што фi нан су юц ца з са юз на га бюд жэ ту, цес на 
ўза е ма дзей нi ча лi про фiль ныя мi нiс тэр ствы, су пра цоў нi ча лi рэ гi ё ны. 
Бес прэ цэ дэнт на га для пост са вец кай пра сто ры ўзроў ню да сяг ну ла 
су пра цоў нiц тва ва ен ных, дып ла ма таў i пра ва ахоў нi каў», — ска заў 
кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы. Ён асаб лi ва ад зна чыў зроб ле ныя ба-
ка мi за ха ды па ўма ца ван ні рэ гi я наль най гру поў кi вой скаў, уз мац нен ні 
ахо вы знеш няй гра нi цы i па вет ра най пра сто ры. На яго дум ку, гэ та 
па каз чык глы бi нi двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня. У гэ тым кан тэкс це 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi зга даў па спя хо выя су мес ныя бе ла рус-
ка-ра сiй скiя стра тэ гiч ныя ву чэн нi «За хад-2013». 2

Па да тку 
на «дар ма е даў» 

не бу дзе. 
Па куль

Самыя цёплыя па жа дан ні гу ча лі і 
падчас на ва год ня га ра ніш ні ка, які 
ад быў ся ў сце нах мін скай да па-
мож най шко лы-ін тэр на та №7. Гэ-
тая на ву чаль ная ўста но ва вя до-
мая тым, што ў ёй на бы вае ве ды 
дзят ва, якой з-за ста на зда роўя 
не аб ход ны спе цы яль ныя на ву-
чаль ныя пра гра мы. Ву чац ца тут 
так са ма і так зва ныя са цы яль ныя 
сі ро ты.

Ка зач ныя Дзед Ма роз і Сня гур-
ка збі ра юц ца на ве даць школь ні каў 
праз па ру дзён. Па сак рэ це ка жу чы, 
яны з да па мо гай ва лан цё раў рых-
ту юць за раз па да рун кі — згод на з 

па жа дан ня мі, вы ка за ны мі ў дзі ця-
чых ліс тах. А сён ня вуч ні су стра ка лі 
рэ аль ных гас цей, якія так са ма па-
спры я лі та му, каб на ва год нія ма ры 
збы лі ся.

Пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, стар шы ня рэс пуб лі кан-
скай гра мад скай ар га ні за цыі «Бе-
лая Русь» Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ 
пры ехаў на гэ ты ра ніш нік з па да рун-
кам, не аб ход ным дзе цям для ву чо-
бы і ад па чын ку. Ён пе ра даў шко ле 
вя ліз ны ліч ба вы тэ ле ві зар. Са лод-
кія па да рун кі па ра да ва лі ма лых не 
ме ней.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.

На двор'еНа двор'е  ��

АД ЛІ ГА «ЗА ЧЭ ПІЦЬ» 
НА ВАТ СТУ ДЗЕНЬ
Ана маль на цёп лае на двор'е 
ў на шай кра і не за ха ва ец ца 
і ў блі жэй шыя шэсць дзён, 
па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы-
я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід-
ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Воль га Фя до та ва.

У пят ні цу да нас за ві та юць 
цёп лыя і віль гот ныя па вет ра ныя 
ма сы з бо ку Чор на га мо ра, якія 
пры ня суць у асоб ныя ра ё ны не вя-
лі кія даж джы. Мес ца мі маг чы мы 
ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра плюс 
1-6 гра ду саў, па за ха дзе Брэсц-
кай і Гро дзен скай аб лас цей — да 
8 цяп ла. Ха рак тар на двор'я іс тот на 
не зме ніц ца і ў су бо ту. У асоб ных 
ра ё нах ча ка юц ца не вя лі кія апад-
кі, пе ра важ на ў вы гля дзе даж джу. 
Уна чы і ра ні цай на да ро гах га ла лё-
дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
на су бо ту ад мі нус 2 да плюс 3, 
удзень — 0-5 цяп ла, па паў днё вым 
за ха дзе кра і ны да плюс 8 гра ду-
саў. Уна чы на ня дзе лю без іс тот-
ных апад каў, а ўдзень мес ца мі, 
пе ра важ на па паў ноч ным за ха дзе 
Бе ла ру сі — даж джы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы ад мі нус 2 да плюс 
4 гра ду саў, удзень — 1-6 цяп ла, па 
паў днё вым за ха дзе да плюс 8 гра-
ду саў. Мес ца мі мок ры снег і дождж 
праг на зу юц ца на тэ ры то рыі на шай 
кра і ны ў па ня дзе лак. Амаль паў-
сюд на ча ка ец ца ту ман і га ла лёд-
ныя з'я вы. Тэм пе ра ту ра ўна чы на 
па ня дзе лак — ад мі нус 2 да плюс 4 
гра ду саў, удзень — 0-5 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра-
гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 31 
снеж ня і ў пер шы дзень но ва га го-
да на двор'е бу дзе вы зна чац ца пад 
уплы вам зо ны па вы ша на га ціс ку. 
Ад лі га пра цяг ва ец ца, але кры ху 
па ха ла дае. Толь кі ў асоб ных ра-
ё нах маг чы мы не вя лі кія апад кі. 
На да ро гах мес ца мі га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад мі-
нус 5 да плюс 2 гра ду саў, удзень 
— ад мі нус 2 да плюс 3.

Сяр гей КУР КАЧ.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ у рам ках даб ра чын най 
ак цыі «На шы дзе ці» па він ша ваў з на-
ды хо дзя чым Но вым го дам і Ка ля да мі 
па цы ен таў 3-й дзі ця чай га рад ской 
клі ніч най баль ні цы Мін ска, пе рад ае 
БЕЛ ТА.

Кі раў нік ура да па жа даў усім — і дзе-
цям, і іх баць кам, аб слу го ва му пер са на-
лу — у пер шую чар гу моц на га зда роўя. 
«Для дзя цей яшчэ і ці ка вых за хап лен няў, 
а так са ма каб са шко лы яны пры но сі лі 
толь кі вы дат ныя ад-
зна кі, ра ду ю чы сва і-
мі пос пе ха мі баць коў, 
дзя ду ляў і ба буль», 
— ска заў Мі ха іл Мяс-
ні ко віч.

Прэм'  ер-мі  н істр 
ад зна чыў: «Ста ла 
ўжо доб рай тра ды цы-
яй, ка лі вы шэй шыя 
служ бо выя асо бы 
дзяр жа вы — кі раў-
ніц тва і чле ны ўра да, 
пар ла мен та, Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та і 
сам кі раў нік дзяр жа вы 
пры хо дзяць да дзя-
цей. Пры чым не толь кі 
з на го ды Но ва га го да, 
па коль кі ў рэс пуб лі цы 
пы тан ням сям'і і дзя-
цін ства ўдзя ля ец ца 
шмат ува гі».

Па коль кі Но вы год гэ та перш за ўсё ся-
мей нае свя та, Мі ха іл Мяс ні ко віч па жа даў 
дзе цям хут чэй ша га вы зда раў лен ня, каб 
яны змаг лі су стрэць гэ та цу доў нае свя та 
ў ася род дзі род ных і бліз кіх. На пя рэ дад ні 
Но ва га го да прэм' ер-мі ністр не мог прый-
сці з пус ты мі ру ка мі і па да рыў уста но ве 
ахо вы зда роўя тэ ле ві зар. Ця пер ма лень-
кія па цы ен ты змо гуць гля дзець свае лю-
бі мыя тэ ле пе ра да чы, што аб лег чыць іх 
зна хо джан не ў баль ні цы. Зра зу ме ла, не 
абы шло ся і без ла сун каў.
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У КІ ТАІ АД ЗНА ЧЫ ЛІ 120-ы ДЗЕНЬ НА РА ДЖЭН НЯ МАА ЦЗЭ ДУ НА
Ула ды Кі тая ар га ні за ва лі 26 снеж ня свя точ ныя ме ра пры ем ствы ў го нар 120-й га да ві ны з дня на ра джэн ня бы ло га кі тай ска га лі да ра 

Маа Цзэ ду на, пі ша кі тай ская га зе та The Global Tіmes. ЦК кам пар тыі КНР пра вёў у гэ ты дзень ура чыс тае па ся джэн не, на якім вы сту-
паў, у пры ват нас ці, стар шы ня КНР Сі Цзінь пін. Пе рад гэ тым кі раў ніц тва кра і ны на ве да ла маў за лей Маа Цзэ ду на ў Пе кі не, ад зна чае 
кі тай скае агенц тва «Сінь хуа». Ура чыс тыя ме ра пры ем ствы пра цяг ва юц ца ў кра і не з па чат ку тыд ня. У пра він цыі Ху нань, ад куль ро дам 
за сна валь нік КНР, прай шоў сім по зі ум, пры све ча ны бы ло му на цы я наль на му лі да ру, а так са ма ўра чыс тая цы ры мо нія і кан цэрт у яго го-
нар. Маа Цзэ дун кі ра ваў ство ра най ім Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кай з 1949 го да аж да сва ёй смер ці ў 1976 го дзе. Га лоў ны мі эта па мі 
яго праў лен ня ста лі «Вя лі кі ска чок», скі ра ва ны на ін тэн сіў ную ма дэр ні за цыю кра і ны, а так са ма «Куль тур ная рэ ва лю цыя».

РА СІЙ СКІЯ ЭКС ПЕР ТЫ ПА ЦВЕР ДЗІ ЛІ НА ТУ РАЛЬ НУЮ СМЕРЦЬ АРА ФА ТА
Па лес тын скі лі дар Ясір Ара фат па мёр сва ёй смер цю, па ве да міў у чац вер жур на ліс там кі раў нік ра сій ска га Фе дэ раль на га ме ды ка-

бія ла гіч на га агенц тва Ула дзі мір Уй ба. «Ча ла век па мёр сва ёй смер цю, а не ад ра ды я цый на га ўздзе ян ня... Бы ла до сыць ам бі цый ная 
за ява швей цар цаў, але яны яе зня лі і па га дзі лі ся з на шай, фран цу зы па цвер дзі лі на шы вы сно вы», — ска заў ён. Уда ва Ара фа та Су ха 
Ара фат аб вяс ці ла ра ней, што мае на мер аспрэ чыць вы ні кі фран цуз ска га ме ды цын ска га за клю чэн ня пра аб ста ві ны смер ці яе му жа, у 
ад па вед нас ці з які мі фран цуз скія суд ме дэкс пер ты вы клю чы лі вер сію аб яго атруч ван ні. Вы сно вы спе цы я ліс таў з Фран цыі ра зы шлі ся з 
за клю чэн нем іх швей цар скіх ка лег, якія вы яві лі ў бія ла гіч ных узо рах па вы ша ную коль касць ра дые ак тыў на га па ло нія-210.

У ЗША І КА НА ДЗЕ АХ ВЯ РА МІ СНЕЖ НЫХ БУР І ТАР НА ДА СТА ЛІ ДЗЯ СЯТ КІ ЧА ЛА ВЕК
У ЗША і Ка на дзе ка ля паў та ра міль ё на жы ха роў за ста лі ся без элект ра за бес пя чэн ня і пры нам сі 27 ча ла век за гі ну лі з-за штор му і 

сне га па даў, якія на кры лі ўсход няе ўзбя рэж жа і цэнт раль ную част ку Паў ноч най Аме ры кі. Па звест ках CBS News, боль шасць за гі ну лых 
атру ці лі ся чад ным га зам, спра бу ю чы аба грэць свае да мы з да па мо гай рэ зер во вых га за вых ге не ра та раў або бар бе кю. Вя лі кая коль-
касць лю дзей за гі ну ла ў шмат лі кіх ДТЗ. У шта це Мі сі сі пі, па звест ках вы ра та валь ных служ баў, два ча ла ве кі ста лі ах вя ра мі тар на да. 
Моц ныя па ры вы вет ру пе ра куль ва лі тут на ват гру за ві кі.

ШКОД НЫЯ ПРА ДУК ТЫ ХАР ЧА ВАН НЯ АСЛАБ ЛЯ ЮЦЬ МОЗГ
Аў стра лій скія на ву коў цы за яў ля юць: яны вы свет лі лі, як звя за ны пра дук ты з вя лі кай коль кас цю 

цук ру і тлу шчу са зні жэн нем каг ні тыў ных здоль нас цяў, пе рад ае Gothamіst. Экс пе ры мент па ка заў, што 
праз шэсць дзён зна хо джан ня на па доб най ды е це ў па цу коў па гор шы ла ся па мяць. Як ад зна чае аў тар 

да сле да ван ня Мар га рэт Мо рыс, та кая вы со кая хут касць зні жэн ня 
здоль нас цяў ша кі руе. Бы ло за фік са ва на за па лен не ў гі па кам пе — 
зо не моз га, якая ад каз вае за фар мі ра ван не і за хоў ван не ўспа мі наў. 
Эфект, ана ла гіч ны та му, што на зі раў ся ў па цу коў, ад зна чаў ся і ў 
лю дзей. У іх зні жа ла ся вы ка наў чая функ цыя моз га, у пры ват нас ці, 
хут касць рэ ак цыі. І гэ тыя зме ны на зі ра юц ца ўжо праз пяць дзён пас ля па чат ку спа жы ван ня шкод ных 
пра дук таў. Гэ та асаб лі ва не бяс печ на з пунк ту гле джан ня ста рэн ня ар га ніз ма. Ра зам гэ тыя фак та ры 
знач на ўзмац ня юць па гар шэн не па мя ці і зні жэн не каг ні тыў ных здоль нас цяў.

Што глядзець 
у навагоднюю 

ноч?

Нашы дзеціНашы дзеці  ��

КАБ МА РЫ КОЖ НА ГА ЗБЫ ЛІ СЯ!


