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Кошт бі ле таў на цяг ні кі 
зно сі на мі з Ра сі яй ча со-
ва зні жа ны ў ся рэд нім на 
9%. У пры ват нас ці, кошт 
пра ез ду ў ско рым по ез дзе 
Мінск—Маск ва і Мінск—
Санкт-Пе цяр бург у ку пэй-
ным ва го не зні зіц ца амаль 
на Br120 тыс., у плац-
карт ным — больш чым на 
Br60 тыс.

Уста ноў ле ны но выя гра-
ніч ныя мак сі маль ныя та ры-
фы на па слу гі па пра мя нё-
вай, уль тра гу ка вой, функ-
цы я наль най і эн да ска піч най 
ды яг нос ты цы. На прык лад, 
кошт рэнт ге на ла гіч ных да-
сле да ван няў, якія ўжы ва-
юц ца ва ўра ло гіі і гі не ка ло-
гіі, скла дзе ад Br26 тыс. да 
Br183 тыс. (ра ней — ад 22,2 
тыс. да 159,3 тыс.).

У Мін ску ў На цы я наль-
ным мас тац кім му зеі ўпер-
шы ню прад ста ві лі ра бо ты 
бяз до мна га го мель ска га 
мас та ка Ва ле рыя Ляш ке-
ві ча. 

Гру за вы аў та ма біль МАЗ 
зга рэў на аў та за праў цы ка-
ля вёс кі Па лы ка ві чы ў Ма-
гі лёў скім ра ё не. Кі роў ца 
атры маў апё кі і шпі та лі за-
ва ны.
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З гэ тай на го ды 18 сту дзе ня ў аб-
лас ным дра ма тыч ным тэ ат ры ад-
бу дзец ца свя точ ны кан цэрт з удзе-
лам вя до мых ар тыс таў — ура джэн-
цаў го ра да над Нё ма нам Са шы 
Нэ ма, Га лі ны Шыш ко вай, Ва ле рыя 
Ска ра жон ка, твор чых ка лек ты ваў 
на цы я наль ных аб' яд нан няў, дзі-
ця чых ан самб ляў, гру пы су час най 
ха рэа гра фіі «ТАД», Гро дзен скай 
ка пэ лы, му зыч на га тэ ат ра «Ра да», 
ан самб ля пес ні, му зы кі і тан ца «Бе-
лыя ро сы».

Свя точ ная ім прэ за рас пач нец ца з 
тэ ат ра лі за ва на га прад стаў лен ня, дзе 
ар тыс ты бу дуць у воб ра зе гіс та рыч ных 
асоб мі нуў шчы ны. А зна ка выя фак ты 
су час най гіс то рыі го ра да бу дуць па зна-
чац ца ў спе цы яль на вы раб ле най вя лі кай 
кні зе, якую ўра чыс та прэ зен ту юць у гэ ты 
дзень на сцэ не драм тэ ат ра. Акра мя та-
го, ад бу дуц ца май стар-кла сы па роз ных 
ві дах ра мёст ваў і на род най твор час ці, 
вы ста вы мас тац кіх ра бот гро дзен скіх 
аў та раў, а так са ма ма ке таў бу дын каў — 
пом ні каў гіс та рыч най спад чы ны.

Да рэ чы, ужо рас пра ца ва ны ла га тып 
куль тур най ста лі цы — 2014, які ўяў ляе 
са бой вы яву Гро дзен ска га аб лас но га 
драм тэ ат ра, упры го жа ную бе ла рус кім 

а р  н а  м е н  т а м . 
Ла га тып бу дзе вы ка рыс тоў вац ца пры 
вы ра бе су ве нір най і рэ клам най пра дук-
цыі, раз мя шчац ца ў гра мад скім транс-
пар це і роз ных уста но вах. Бу дуць так са-
ма ўста ноў ле ны біл бор ды з парт рэ та мі 
зна ка мі тых га ра дзен цаў роз ных эпох, 
ту рыс тыч ныя марш ру ты за та ры, па мят-
ныя ін фар ма цый ныя таб ліч кі. Не ўза ба ве 
ў гра мад скім транс пар це жы ха ры і гос ці 
го ра да змо гуць па чуць вер шы вя до мых 
гро дзен скіх паэ таў.

Ці ка выя на він кі рых ту юц ца і да фі-
на лу тра ды цый на га, ужо Х рэс пуб лі-
кан ска га фес ты ва лю на цы я наль ных 
куль тур, які ад бу дзец ца ў Грод не 6-7 
чэр ве ня. На прык лад, упер шы ню ў фес-
ты валь ным фар ма це мяр ку ец ца пра-
вес ці кон курс пры га жос ці ся род прад-
стаў ніц на цы я наль ных аб' яд нан няў, а ў 
яго рам ках — прэ зен та цыі на цы я наль-
ных кас цю маў. У пар ку імя Жа на Эма-
ну э ля Жы лі бе ра бу дуць прад стаў ле ны 
ра бо ты ўдзель ні каў твор ча га пле нэ ру 
«Грод на ва ча мі мас та коў роз ных на-
цы я наль нас цяў». На фес ты валь за про-
ша ны прад стаў ні кі бе ла рус кіх на цы я-
наль ных аб' яд нан няў з Лат віі, Літ вы, 
Поль шчы, Ра сіі і Укра і ны.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Мі ка лай КРЫ ЖЭ ВІЧ, 
на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня ан ты ма на поль най 
па лі ты кі Мін гар вы кан ка ма:

«Пра вя дзен не чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі 2014 
го да не вы клі ча скач ка па-
доб на га рос ту цэн у Мін ску. 
Мін гар вы кан кам вы ву чыў 
во пыт пра вя дзен ня па-
доб ных ме ра пры ем стваў у 
су сед ніх кра і нах. Бы лі пэў-
ныя мо ман ты ва Укра і не 
пад час Еў ра-2012, у ін шых 
кра і нах, мы гэ та вы ву чы лі 
і зра бі лі не ка то рыя па пе-
рад жаль ныя за ха ды. Па-
між ор га на мі дзяр жаў най 
ула ды і прад пры ем ства мі, 
якія бу дуць аказ ваць па слу-
гі гра мад ска га хар ча ван ня і 
гас ці ніч ныя па слу гі пад час 
чэм пі я на ту, за клю ча юц ца 
па гад нен ні, у якіх вы зна ча-
ец ца па рог рос ту цэн. Ёсць 
ра зу мен не гэ та га пы тан ня 
як у біз не су, так і ва ўла ды, 
усё бу дзе цы ві лі за ва на».

З ЯКО ГА ЎЗРОС ТУ ДЗЕ ЦЯМ МОЖ НА ДА ЗВА ЛЯЦЬ 
КА РЫС ТАЦ ЦА IН ТЭР НЭ ТАМ?

Iры на ЕМЕЛЬ Я НО ВIЧ, мар ке то лаг, ма цi два iх дзя цей, 
в. Дзят ла вi чы Лу нi нец ка га ра ё на:

— Мой ста рэй шы сын, яко му за раз тры га ды, мож на ска заць, ужо ка рыс та ец ца 
iн тэр нэ там. Звы чай на я зна хо джу для яго ў се цi ве ней кiя мульт фiль мы, уклю чаю 
iх, i на гэ тым мая «мi сiя» за кан чва ец ца, бо сын умее са ма стой на па ста вiць вi дэа 
на паў зу, «ад ма таць» на пе рад, ка лi па трэб на. Але я заўж ды кант ра люю, што дзi ця 
ро бiць за кам п'ю та рам. 

А вось да зва ляць ка рыс тац ца iн тэр нэ там без стро га га кант ро лю да рос лых, 
на мой по гляд, мож на з кла са вось ма га. Та ды «су свет ная па ву цi на» мо жа шмат 
да па маг чы ў пы тан нях ву чо бы, ды i ста сун кi з ад на год ка мi за раз у пад лет каў не 
абы хо дзяц ца без вiр ту аль ных зно сiн.

Анд рэй АНАН ЧЫ КАЎ, апе ра тар па ста кi ра ван ня 320-га ста ну 
га ра чай пра кат кi сор тап ра кат на га цэ ха Бе ла рус ка га 
ме та лур гiч на га за во да, г. Жло бiн:

— Мне бы ло, ма быць, га доў шас нац цаць, ка лi до ма з'я вiў ся iн тэр нэт. Але iс тот-
на на маё дзя цiн ства ён не па спеў паў плы ваць: я пра во дзiў шмат ча су ў кам па нii 
сяб роў, гу ляў у фут бол i ўво гу ле жыў поў ным жыц цём. Сён няш нiя дзе цi зна ё мяц ца 
з «су свет най па ву цi най» ледзь не з пер шых га доў жыц ця, але я не лi чу, што iм па-
трэб на гэ та ка тэ га рыч на за ба ра няць i да зва ляць ка рыс тац ца iн тэр нэ там з пэў на га 
ўзрос ту. Ней кiя дрэн ныя на ступ ствы ад ка ры стан ня се цi вам (на прык лад, за леж насць 
ад яго цi агрэ сiя), ма быць, бя руць па ча так ад агуль най ат мас фе ры ў сям'i. Ка лi дзi ця 

не ад чу вае адзi но ты, ка лi баць кi iм зай ма юц ца i вы хоў ва юць цi ка васць да спор ту цi iн шых ка рыс ных 
за хап лен няў, то ў яго не бу дзе не аб ход нас цi за ся родж вац ца толь кi на вiр ту аль ным жыц цi.

Iна ЛIТ ВI НО ВIЧ, сту дэнт ка Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
эка на мiч на га ўнi вер сi тэ та, г. Мiнск:

— Ду маю, най леп шы ўзрост, ка лi мож на да зво лiць ка рыс тац ца iн тэр нэ там, — 
14-15 га доў. У гэ ты пе ры яд пад лет ка цi ка вiць роз ная iн фар ма цыя, i ў той жа час ён 
ужо ра зу мее, што пры стой на, а што не вель мi, што да зво ле на, а што не да пу шчаль на 
ў iн тэр нэт-пра сто ры. Падобны па ды ход за сце ра жэ ад мно гiх праб лем. Я па зна ё мi-
ла ся з iн тэр нэ там пры клад на ў та кiм узрос це. Па мя таю, што най больш час та ту ды 
за хо дзi ла пад час пад рых тоў кi да школь ных за ня ткаў, для та го, каб знай сцi да дат ко-
вую iн фар ма цыю. У са цы яль най сет цы я за рэ гiст ра ва ла ся толь кi ў 16 га доў. А сён ня 
на ват 10-га до выя дзе цi там «акоп ва юц ца» i воль на ся бе ад чу ва юць.

Пад рых та ва ла Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.

Жыллёвае будаўніцтваЖыллёвае будаўніцтва  ��

БЕЗ БОЯЗІ 
І АЗІРАННЯЎ

У нашай краіне прыняты дакумент аб удасканаленні 
будаўнічай дзейнасці, дзе галоўным прыярытэтам стане 
абарона правоў грамадзян пры будаўніцтве жылля. Адпа-
ведны Указ Прэзідэнта Беларусі № 26 падпісаны 14 студзеня, 
паведамілі ў прэс-службе кiраўнiка дзяржавы.

Гэтым дакументам унесены змяненні ва Указ Прэзідэнта ад 
6 чэрвеня 2013 года № 263 «Аб долевым будаўніцтве аб'ектаў у 
Рэспубліцы Беларусь», дзе зацверджана адзіная форма тыпавога 
дагавора стварэння аб'екта долевага будаўніцтва. Такі тыпавы дага-
вор у абавязковым парадку будзе заключацца паміж грамадзянамі 
і забудоўшчыкамі пры долевым будаўніцтве жылля як з аказаннем 
дзяржаўнай падтрымкі, так і пры камерцыйным будаўніцтве.

Цяпер прыцягненне сродкаў дольшчыкаў дапускаецца толькі пры 
ўзвядзенні аб'екта будаўніцтва альбо яго часткі за кошт уласных 
сродкаў забудоўшчыка. Пры гэтым сума падобных сродкаў павінна 
складаць не менш за 15% ад кошту аб'екта. Таксама ўказам праду-
гледжана ўзмацненне адміністрацыйнай адказнасці службовых асоб 
за незабеспячэнне выканання абавязкаў, парушэнне тэрмінаў і нена-
лежнае выкананне работ у будаўнічай дзейнасці. На перыяд дзеяння 
гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі аб'екта падрадчык абавязаны 
прадаставіць заказчыку (забудоўшчыку) забеспячэнне выканання 
сваіх абавязацельстваў па ліквідацыі работ неналежнай якасці.

Падраздзяленням Мінбудархітэктуры даручана зацвердзіць аль-
бом схем інвестыцыйнага працэсу, які вызначае паслядоўнасць 
дзеянняў пры ажыццяўленні інвестыцыйнага праекта ў будаўніцтве, і 
вызначаныя заканадаўствам патрабаванні (умовы, адміністрацыйныя 
працэдуры), выкананне якіх абавязкова пры праходжанні 
гэтых стадый. 2

ГРОД НА ПРЫ МАЕ ЭС ТА ФЕ ТУ 
КУЛЬ ТУР НАЙ СТА ЛІ ЦЫ 
БЕ ЛА РУ СІ

На двор'еНа двор'е  ��

НА ВА ДОХ РЫ ШЧА 
МА РОЗ ВУ ШЫ «КУ САЕ»

А ўна чы на аў то рак — да мі нус 25.

Сён ня тэ ры то рыя Бе ла ру сі бу дзе пе ра важ на 
пад уплы вам ха лод ных па вет ра ных мас, якія 
ру ха юц ца да нас з поў на чы Еў ро пы, 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.

Пры гэ тым ат мас фер ныя фран ты з бо ку 
Поль шчы пры ня суць у паўд нё ва-за ход нія рэ-
гі ё ны кра і ны сур' ёз ны снег. У Брэсц кай воб-
лас ці мок ры снег і сла бы га ла лёд, на асоб-
ных участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе ва гац ца 
ад плюс 1 гра ду са па паў днё вым за ха дзе да 
мі нус 11 гра ду саў на поў на чы кра і ны. Праг-
на зу ец ца, што ў су бо ту сне га па ды «на кры-
юць» ужо боль шую част ку Бе ла ру сі, мес ца мі 
сла бая мя це лі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра на 
пра ця гу су так мі нус 8-14 гра ду саў, ад нак па 
паў днё вым за ха дзе толь кі 2-7 ма ро зу. Уна чы 
на поў на чы кра і ны па ха ла дае да мі нус 15-19 
гра ду саў.

На свя та 19 сту дзе ня нас ча ка юць ка ляд-
ныя ма ра зы. У боль шас ці ра ё наў без іс тот ных 
апад каў, толь кі мес ца мі не вя лі кі снег. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы мі нус 13-18 гра ду саў, 
пры пра яс нен нях да 23 ма ро зу, удзень — 9-14 
гра ду саў ні жэй за нуль. Па паў днё вым за ха-
дзе ўста лю ец ца больш мяк кае на двор'е, ка лі 
ўна чы мі нус 7-12, а ўдзень — 6-8 
гра ду саў ні жэй за нуль.

УЗ БРО Е НЫЯ СІЛЫ 
ЧАКАЕ РАП ТОЎ НАЯ ПРА ВЕР КА

У Бе ла ру сі бу дзе пра ве дзе на рап тоў ная пра вер ка Уз бро е ных 
Сіл. Та кую за да чу па ста віў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 16 сту дзе ня, пры ма ю чы з дак ла дам дзяр жаў на га 
сак ра та ра Са ве та бяс пе кі Аляк санд ра Мя жу е ва, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Мы ні ад ка го не ўтойвалі, што нам да вя дзец ца сур' ёз на пра ве-
рыць на шы Уз бро е ныя Сі лы. На ват ня гле дзя чы на тое, што (трэ ба 
ад даць на леж нае, і я ўжо аб гэ тым га ва рыў) за мі ну лы год Уз бро е ныя 
Сі лы бы лі на доб рым уз роў ні і ня ма ла зроб ле на мі ніст рам. Але тым 
не менш не да ты каль ных у кра і не ня ма. Мы па він ны, асаб лі ва лю дзей 
у па го нах, пра вя раць на прад мет га тоў нас ці дзей ні чаць у лю бой сі-
ту а цыі ў лю бы час», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што да ру чаў пра пра ца ваць пра-
па но вы па рап тоў най пра вер цы Уз бро е ных Сіл і асоб ных час цей. 
«Гэ та не па він на быць фар маль ным, гэ та па він на быць вель мі сур'-
ёз на. Мы не для па ка зу хі гэ та ро бім, ды і гро шай у нас ня ма, каб 
зай мац ца па ка зу хай», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«Та му, зы хо дзя чы з гэ тых кры тэ ры яў, я ха цеў бы па чуць, як і што 
мы бу дзем ра біць. Зра зу ме ла, гэ та раз мо ва па він на быць за кры-
тай, та му што гэ та рап тоў ная пра вер ка і ні хто ва Уз бро е ных Сі лах 
аб гэ тым ве даць не па ві нен. Усе ма тэ ры я лы і ра шэн ні, якія бу дуць 
пры ня ты да пра вер кі, па він ны мець аб са лют на за кры ты ха рак тар», 
— пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

РЭС ПУБ ЛІ КАН СКАЯ 
ІН ФАР МА ЦЫЙ НАЯ ПЛАТ ФОР МА 

БУДЗЕ СТВО РАН А 
ДА КАН ЦА 2015 ГО ДА

Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка 16 сту дзе ня пра вёў 
ра бо чую су стрэ чу з на чаль ні кам Апе ра тыў на-ана лі тыч на га 
цэнт ра пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі Сяр ге ем Шпе гу ном. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся пы тан ні ства рэн ня рэс пуб лі кан скай 
ін фар ма цый най плат фор мы, якая ўклю чае ў ся бе апор ную сет ку 
пе ра да чы да ных і рэс пуб лі кан скі цэнтр апра цоў кі да ных.

Як да ла жыў на чаль нік ААЦ, апор ная сет ка ця пер ужо ман ці ру-
ец ца, за вяр шыць яе бу даў ніц тва пла ну ец ца ў снеж ні 2014 го да. 
Ства рэн не рэс пуб лі кан ска га цэнт ра апра цоў кі да ных пла ну ец ца 
за вяр шыць да кан ца 2015 го да. Ра бо та вя дзец ца ў рам ках ін вест-
пра ек та агуль ным аб' ёмам ка ля $300 млн.

Плат фор ма бу ду ец ца на асно ве су час ных тэх на ло гій і бу дзе 
ад па вя даць усім су свет ным стан дар там.

Так са ма аб мяр коў ва ла ся дзей насць На цы я наль на га цэнт ра 
элект рон ных па слуг, за да ча яко га ў за бес пя чэн ні элект рон на га 
між ве да мас на га да ку мен та а ба ро ту.

Асоб на кі раў нік дзяр жа вы за кра нуў тэ му ака зан ня Бе ла рус сю 
па слуг про пус ку між на род на га тра фі ку. «За гэ та мы атрым лі ва-
ем пэў ныя гро шы, і гро шы ня дрэн ныя, — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу кашэн ка. — Але спе цы я ліс ты ўсё час цей пад крэс лі ва юць, што 
мы ня ма ла страч ва ем з-за шэ ра га тра фі ку. Вы пра па ну е це пэў ную 
сіс тэ му кант ро лю за ім, але пры гэ тым пе ра кон ва е це мя не ў тым, 
што гэ та не пры ня се ней кай шко ды на шай кра і не, і мы, на ад ва рот, 
па вя лі чым па ступ лен ні ў бюд жэт. Вя до ма, зма гац ца су праць гэ та-
га тра фі ку ад на знач на трэ ба, і па ступ лен ні ў бюд жэт, зра зу ме ла, 
па він ны па вя ліч вац ца. Ха чу, каб вы мя не пра ін фар ма ва лі ў гэ тай 
част цы».

Па вы ні ках ра бо чай су стрэ чы Прэ зі дэнт па ста віў за да чу і ў да-
лей шым раз ві ваць аба зна ча ныя на прам кі, па вы шаць іх якасць, каб 
Бе ла русь ад па вя да ла су час ным па тра ба ван ням у сфе ры ін фар ма-
цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій.
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МАШТАБНЫЯ ПРАЕКТЫ 
З СУ СВЕТ НЫМ БАН КАМ

Бе ла ру сі і Су свет на му бан ку трэ ба бы ло б па шы рыць су пра-
цоў ніц тва ў га лі не да рож на га бу даў ніц тва. Та кое мер ка ван не 
вы ка заў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч на су-
стрэ чы з дэ ле га цы яй Су свет на га бан ка, пе рад ае БЕЛ ТА.

«Част ко ва асоб ныя пра ек ты ўжо ў ра бо це, але лі чым, што гэ-
та га не да стат ко ва. Мож на бы ло б узяць усю пра гра му да рож на-
га бу даў ніц тва і раз віц цё транс парт най інф ра струк ту ры пад эгі ду 
Су свет на га бан ка, каб ра біць маш таб ныя пра ек ты», — ска заў 
прэм' ер-мі ністр.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што ра бо та Бе ла ру сі з гру пай Су-
свет на га бан ка раз ві ва ец ца да во лі ды на міч на. «У нас з'я ві лі ся но-
выя пра ек ты і но выя фі нан са выя маг чы мас ці ў су вя зі з пры няц цем 
стра тэ гіі бан ка», — звяр нуў ува гу кі раў нік ура да. Ён па ве да міў, 
што пад час су стрэ чы пла ну ец ца аб мер ка ваць шэ раг пра ек таў, якія 
ўяў ля юць уза ем ную ці ка васць.

«Нам ба чыц ца мэ та згод ным да лей шае раз віц цё да моў ле нас-
цяў, якія ёсць у прад стаў ніц тваў бан ка з рэ гі ё на мі і Мі ніс тэр ствам 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, па інф ра струк тур ных аб' ек тах 
у га лі не во да за бес пя чэн ня і во да ад вя дзен ня, а так са ма раз гляд 
пы тан няў, звя за ных з лік ві да цы яй на ступ стваў ава рыі на Чар но-
быль скай стан цыі», — ска заў Мі ха іл Мяс ні ко віч. 

КІ ТАЙ СТВА РЫЎ ГІ ПЕР ГУ КА ВУЮ РА КЕ ТУ, ЗДОЛЬ НУЮ ПРА РВАЦЬ 
АМЕ РЫ КАН СКУЮ СІС ТЭ МУ ПРА

Кі тай упер шы ню вы пра ба ваў гі пер гу ка вую ра ке ту, стаў шы трэ цяй кра і-
най пас ля Ра сіі і ЗША, што пра су ну ла ся на столь кі да лё ка ў ства рэн ні гэ та га 
ты пу ўзбра ен няў. Як пе рад ае BBC, у ка рот кім па ве дам лен ні мі ніс тэр ства 
аба ро ны КНР га во рыц ца аб на ву ко вым ха рак та ры вы пра ба ван няў і іх 
па спя хо вым вы ні ку. Пер шым пра вы пра ба ван не ра ке ты па ве да мі ла 13 
сту дзе ня аме ры кан скае вы дан не Washіngton Free Beacon. Па вод ле яго 
звес так, ра ке та бы ла за пу шча на 9 сту дзе ня. У мі ніс тэр стве аба ро ны ЗША 
па цвер дзі лі, што ва ло да юць ін фар ма цы яй пра гэ та. Згод на з не па цвер джа-
най ін фар ма цыяй, якая з'я ві ла ся ў ін тэр нэ це, хут касць вы пра ба ва най КНР 
ра ке ты ні бы та ў 10 ра зоў пе ра вы шае хут касць гу ку. Вы дан не ад зна чае, 

што та кая ра ке та мо жа пра рваць аме ры кан скую сіс тэ му су праць ра кет най аба ро ны.

ЗА ФІК СА ВА НЫЯ СМЯ РОТ НЫЯ ВЫ ПАД КІ СВІ НО ГА ГРЫ ПУ
У паў ноч най част цы Іс па ніі двое муж чын 62 і 76 га доў па мер лі ад сві но га гры пу. У цэ лым з пры чы ны 

ўспыш кі ві ру са H1N1 у баль ні цы Ара го на тра пі лі 43 ча ла ве кі, рас па вя дае The Straіts Tіmes. 18 ча ла век 
зна хо дзяц ца ў ін тэн сіў най тэ ра піі.

ВА УКРА І НЕ БУ ДУЦЬ АРЫШ ТОЎ ВАЦЬ ПРЫ ХІЛЬ НІ КАЎ ДЫ ВІ ЗІІ СС 
«ГА ЛІЧ ЧЫ НА»?

Вяр хоў ная Ра да Укра і ны ўвя ла кры мі наль ную ад каз насць за пуб ліч нае ад маў лен не ці апраў дан не зла-
чын стваў фа шыз му. На па ся джэн ні 16 сту дзе ня дэ пу та ты пры ня лі за асно ву і ў цэ лым за ко на пра ект, які 
ўно сіць ад па вед ныя зме ны ў Кры мі наль ны ко дэкс. Пра гэ та га во рыц ца на сай це пар ла мен та. За да ку мент 
пра га ла са ва лі 235 дэ пу та таў пры не аб ход ным мі ні му ме ў 226 га ла соў. За ко на пра ект ка му ніс таў Пят ра 

Сі ма нен кі і Іга ра Аляк се е ва ўво дзіць у КК но вы ар ты кул 436-1 (ар ты кул 
436 — «Пра па ган да вай ны»), які аб вя шчае: «Пуб ліч нае ад маў лен не ці 
апраў дан не зла чын стваў фа шыз му су праць ча ла веч нас ці, учы не ных у 
га ды Дру гой су свет най вай ны, у пры ват нас ці, зла чын стваў, учы не ных 
ар га ні за цы яй «Ва фен-СС», пад на ча ле ны мі ёй струк ту ра мі... ка ра ец ца 
штра фам ад 500 да 1000 не аб кла да е мых мі ні му маў да хо даў гра ма дзян 
ці аб ме жа ван нем во лі на тэр мін да двух га доў, ці па збаў лен нем во лі на 
той жа тэр мін».

ГІ ПЕР ТО НІ КАМ 
ТРЭ БА БЫЦЬ 

АСЦЯ РОЖ НЫ МІ 
З ЗЯ ЛЁ НЫМ ЧА ЕМ

Зя лё ны чай здоль ны асла-
біць эфект ле каў, якія рэ гу-
лю юць ціск, па пя рэдж ва юць 
ме ды кі. Япон скія спе цы я ліс-
ты вы свет лі лі, што чай бла-
кі руе кле тач ныя пе ра дат чы кі, 
якія раз мя шча юц ца ў кі шэч-
ні ку і звы чай на да па ма га юць 
клет кам це ла па глы наць бэ-
та-бла ка та ры, пе рад ае BBC. 
У пры ват нас ці, яны пра вя-
ра лі, як чай уз дзей ні чае на 
На да лол. На ву коў цы і ра ней 
па пя рэдж ва лі пра тое, што 
не ка то рыя на поі ўплы ва юць 
на ле кі. У пры ват нас ці, гэ та 
ты чыц ца пла до вых со каў, 
уклю ча ю чы сок грэй пфру та. 
Не вы клю ча на, што ў хут кім 
ча се ў ана та цыі да бэ та-бла-
ка та раў з'я віц ца ад па вед нае 
па пя рэ джан не.

Мы, бацькі, 
выхоўваем 

дзяцей, а дзеці 
выхоўваюць нас

Слабы пол 
даўно 

не слабы?

Но вы год для 25-га до ва га жы ха ра вёс кі Ба ра вое Лель чыц ка га ра ё на Ва дзі ма 
ПА РА ДЗІН СКА ГА па чы на ец ца з пры ем ных кло па таў — ён толь кі што атры-
маў клю чы ад но ва га до ма і па чы нае пе ра ся лен не. Ва дзім пра цуе га лоў ным 
энер ге ты кам сель ска гас па дар ча га прад пры ем ства «Зор ка Па лес ся» і пра тое, 

што гас па дар ка бу дуе для яго дом, да ве даў ся яшчэ год та му. Ве дае так са ма, 
што будаўніцтва жылля ў Ба ра вым вядзе Лель чыц кая ПМК-103. Зна чыць, 
дом бу дзе цёп лы і ўтуль ны. А праз не каль кі ме ся цаў у ма ла до га гас па да ра 
пла ну ец ца вя сел ле.

З НАВАСЕЛЛЕМ!З НАВАСЕЛЛЕМ!
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