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Па кла ніц ца свя ты ніПа кла ніц ца свя ты ні  ��

ДЗЕ ЛЯ АД НА ГО ДО ТЫ КУДЗЕ ЛЯ АД НА ГО ДО ТЫ КУ
Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» па ста я ла 
ў чар зе да Да роў 
валхвоў 
і па спра ба ва ла 
зра зу мець, 
што пры му шае 
ты ся чы лю дзей 
ча каць на ма ро зе 
не каль кі га дзін

Гэ та трэ ба ба чыць і ад чуць са мой, — вы ра шы ла я ў мі ну лую су бо ту і па ча ла збі рац ца 
ў па да рож жа праз увесь го рад, каб да кра нуц ца да свя ты ні, пра якую да вя ло ся ў апош нія дні 
ня ма ла чуць, чы таць і пі саць са мой. А яшчэ, шчы ра пры зна ю ся, ха це ла ся яшчэ раз 
тра піць у тую аў ру дзі вос най доб ра зыч лі вас ці, ка лі ты ся чы лю дзей збі ра юц ца ў ад ным мес цы 
са свет лы мі дум ка мі і па мкнен ня мі, і зра зу мець, што ты так са ма час цін ка 
гэ та га вя лі ка га і дзесь ці на ват не вы тлу ма ча льна га. 8

І дып ла ма ты, і мі ніст ры
Як за зна чае на мес нік мі ніст ра аду-

ка цыі Вік тар ЯК ЖЫК, рэ клам ная пра-
дук цыя вы шэй шых і ся рэд ніх спе цы яль-
ных на ву чаль ных уста ноў у ся рэд нім аб-
наў ля ец ца адзін-два ра зы ў 
год (як пра ві ла, на пя рэ дад ні 
ўступ най кам па ніі), што пры 
су час ных тэм пах раз віц ця 
экс пар ту па слуг з'яў ля ец ца 
не пры маль ным. Пры гэ тым 
«куль гае» як моў ная раз на-
стай насць рэ клам най пра-
дук цыі, яе ўз ро вень, так і 
якасць пе ра кла ду на анг-
лій скую мо ву.

— Час та рэ кла ма рас пра-
цоў ва ец ца без улі ку спе цы-
фі кі ка на лаў яе рас паў сюдж-
ван ня і рэ гі я наль най скі ра-
ва нас ці. Між ін шым, сён ня 
па тра бу ец ца рэ клам ны 
пра дукт і на кі тай скай мо ве, 
і на іс пан скай — для кра ін 

Ла цін скай Аме ры кі, — пад крэс лі вае на-
мес нік мі ніст ра. — У якас ці па спя хо вых 
пры кла даў ма гу пры га даць толь кі ка та-
лог Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-
та імя Ма шэ ра ва на турк мен скай мо ве і 
бук лет БДУ ІР — на араб скай.

Уво гу ле ж для пры цяг нен ня ў Бе ла русь 
на на ву чан не за меж ні каў сён ня за дзей ні-
ча ны са мыя роз ныя срод кі: рэ кла ма ван-
не праз сайт уста но вы аду ка цыі, рас паў-
сюдж ван не ін фар ма цыі праз па соль ствы 
Бе ла ру сі за мя жой, удзел у між на род ных 

вы ста вах... Праў да, апош нія 
прад стаў ні кі ВНУ раз гля да-
юць, хут чэй, як імі джа выя 
ак цыі, па коль кі, па іх сло вах, 
«ні вод на га сту дэн та пас ля 
вы ста вы ў Бе ла русь усё роў-
на не пры вя зеш».

Не ка то рыя ВНУ ро бяць 
стаў ку на пры цяг нен не но-
вых сту дэн таў з ко ла сва я-
коў і зна ё мых сва іх сту дэн-
таў-ін ша зем цаў. І ў тых ВНУ, 
дзе коль касць прад стаў ні-
коў за меж жа да во лі вя лі кая, 
гэ тая так ты ка і са праў ды 
за бяс печ вае больш-менш 
ста біль ны пры ток слу ха чоў 
на пад рых тоў чыя 
ад дзя лен ні.

ЭКС ПАРТ АДУ КА ЦЫІ: ЗА ДАН НЕ НА ЗАЎТ РА...
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«Бе ла русь для мя не — гэ та пры го жая кра і на», 
«...Мая дру гая ра дзі ма», «...Гэ та кра і на, дзе спа кой на», 
«...БДУ ІР — са мы па трэб ны ўні вер сі тэт», «Ка лі здам 
пер шую се сію, ста ну пра гра міс там», «...Тут леп шыя вы-
клад чы кі...» , «Тут анг лій ская мо ва», «Доб рая аду ка цыя 
і доб ры до свед» . Так раз ва жа юць ге роі рэ клам на га 
ро лі ка — за меж ныя сту дэн ты, якія атрым лі ва юць аду-
ка цыю ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ін фар-
ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі. Ін ша зем цы рас па вя да юць 
пра свае лю бі мыя мес цы ў бе ла рус кай ста лі цы, пры-

зна юц ца ў лю бо ві да дра ні каў і бе ла рус кай буль бы, 
на зы ва юць ім ёны сла ву тых бе ла ру саў і на ват цы ту юць 
бе ла рус кіх паэ таў. Пас ля раз мя шчэн ня на ві дэа рэ сур се 
youtube.com ро лік за два дні са браў больш як 1,5 ты-
ся чы пра гля даў. І па куль што гэ та прык лад най больш 
па спя хо ва га рэ кла ма ван ня бе ла рус кай ВНУ ў ін тэр-
нэт-пра сто ры. Для па раў на ння: рэ клам ны ро лік Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га аграр на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 
са браў та кую ж коль касць пра гля даў не за два дні, а за 
два га ды. На пэў на, яго аў та рам не ха пі ла крэ а ты ву?

У ДОБ РЫ ШЛЯХ, 
КУЛЬ ТУР НАЯ СТА ЛІ ЦА!

Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Ба рыс Свят лоў і стар шы ня Гро дзен ска га 
гар вы кан ка ма Анд рэй Ху дык (на фота) па кі ну лі пер шы за піс у кні зе 
зна ка вых фак таў су час най гіс то рыі го ра да над Нё ма нам з на го ды 
яго га на ро вай мі сіі — куль тур най ста лі цы рэс пуб лі кі ў 2014 го дзе.

Свя точ на му кан цэр ту ў аб лас ным дра ма тыч ным тэ ат ры ў той жа дзень 
па пя рэд ні ча ла даб ра чын ная дыс ка тэ ка, на якую ў мо ла дзе вы куль тур на-
за баў ляль ны цэнтр «Га лак ты ка» за пра сі лі на ву чэн цаў школ для дзя цей 
з па ру шэн ня мі зро ку і слы ху, вы ха ван цаў дзі ця ча га до ма і са цы яль на га 
пры тул ку. Уво гу ле на пра ця гу сё лет ня га го да ў Грод не бу дуць ар га ні за ва-
ны дзя сят кі куль тур ных ім прэз на роз ны густ. Гэ та і тэ ат раль ныя гаст ро лі, 
і му зей ныя вы ста вы, і пле нэ ры скульп та раў, мас та коў, рэз чы каў па дрэ ве, 
ка ва лёў... А га лоў най куль тур най па дзе яй го да бу дзе, без умоў на, фі нал 
Х рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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Сур' ёз нае зі мо вае на двор'е бу дзе гас па-
да рыць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і на гэ тым 
тыд ні, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст 
Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мін пры-
ро ды Воль га Фя до та ва.

У аў то рак ат мас фер ныя фран ты пры ня суць 
у паў днё выя рэ гі ё ны кра і ны снег, мес ца мі мя це-

лі ца, у асоб ных ра ё нах — моц ны снег. Ра зам з тым у паў ноч ных рэ гі ё нах 
іс тот ных апад каў не ча ка ец ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе ва гац ца 
ад мі нус 6 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе да 17 ма ро зу на паў ноч ным 
за ха дзе кра і ны. Праг на зу ец ца, што ў се ра ду 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 
ўна чы да мі нус 11-17 гра ду саў, а па поў на чы кра і ны — да 18-23 ма ро зу; 
удзень — мі нус 9-15 гра ду саў. Толь кі на край нім поўд ні кры ху цяп лей: 
на пра ця гу су так мі нус 6-10 гра ду саў. Ка рот ка ча со вы снег, пе ра важ на 
па ўсход ніх рэ гі ё нах кра і ны, ча ка ец ца ў чац вер. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
на пра ця гу су так ста не мі нус 12-18 гра ду саў, уна чы пры пра яс нен нях да 
19-24 ма ро зу.

На пры кан цы тыд ня ма ра зы зноў уз моц няц ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-
чы ста не мі нус 14-21, мес ца мі пры пра яс нен нях да 21-26 ма ро зу. Уна чы на 
су бо ту і ня дзе лю сі ноп ты кі не вы клю ча юць уз мац нен не ма ра зоў мес ца мі 
на ват да мі нус 28 гра ду саў. Удзень на пры кан цы тыд ня бу дзе ад мі нус 11 
да мі нус 17 гра ду саў. Ай чын ныя сі ноп ты кі пад лі чы лі, што та кі тэм пе ра-
тур ны фон аж но на 6-10 гра ду саў ні жэй шы за клі ма тыч ную нор му трэ цяй 
дэ ка ды сту дзе ня. На га даем, што ўна чы на 19 сту дзе ня ў Бе ла ру сі бы лі 
за фік са ва ны са мыя моц ныя ма ра зы гэ тай зі мой на ўсхо дзе кра і ны (мі нус 
20-25 гра ду саў).  

Сяр гей КУР КАЧ.

СПА ЧАТ КУ МОЦ НЫ СНЕГ, 
А ПО ТЫМ — 

АНА МАЛЬ НЫЯ МА РА ЗЫ!
У вы хад ныя — да мі нус 25

СЁННЯ — СУ СТРЭ ЧА ПРЭЗІДЭНТА
З КІ РАЎ НІ КА МІ БЕ ЛА РУС КІХ СМІ
Аляк сандр Лу ка шэн ка 21 сту дзе ня су стрэ нец ца з кі раў ні ка мі 

бе ла рус кіх СМІ і ад ка жа на ак ту аль ныя пы тан ні, якія хва лю юць 
гра мад скасць, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа-
вы. На су стрэ чу за про ша ны кі раў ні кі як дзяр жаў ных, так і не дзяр-
жаў ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі. Тэ ле вер сія ме ра пры ем ства 
вый дзе ў эфір у 21.00 на асноў ных бе ла рус кіх ка на лах.

ІнвестыцыіІнвестыцыі  ��

ДА РА ЖЫЦЬ РЭ ПУ ТА ЦЫ ЯЙ
Ін вес ты цый ны пра ект бу даў ніц тва за во да па вы твор час ці 
бе ле най суль фат най цэ лю ло зы аб' ёмам 400 тыс. т у год 
на ба зе ААТ «Свет ла гор скі ЦКК» мо жа быць па шы ра ны за 
кошт бу даў ніц тва ўста ноў кі па вы твор час ці віс коз най цэ лю-
ло зы. З та кой пра па но вай прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ звяр нуў ся да стар шы ні кі тай скай кар па ра цыі 
SІNOMACH Жэнь Хун бі на, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Як ад зна чыў кі раў нік бе ла рус ка га ўра да, гэ та важ ны і па трэб ны 
для кра і ны аб' ект. Яго кошт пе ра вы шае $800 млн. «Бы ло б ня дрэн-
на па шы рыць маг чы мас ці дзе йна га ін вест пра ек та, знай шоў шы 
маг чы масць па бу да ваць у Свет ла гор ску і ўста ноў ку па вы твор час ці 
віс коз най цэ лю ло зы», — лі чыць прэм' ер-мі ністр. На гэ та, па вод ле 
яго слоў, спат рэ біц ца яшчэ $35 млн. Іх бе ла рус кі бок пла нуе ўзяць 
у свай го азі яц ка га парт нё ра ў вы гля дзе звя за на га крэ ды ту.

Ба кі аб мер ка ва лі ход рэа лі за цыі пра ек та бу даў ніц тва за во да 
бе ле най суль фат най цэ лю ло зы. Асаб лі вая ўва га бы ла звер ну та на 
тэр мі ны. Мі ха іл Мяс ні ко віч па пра сіў кі тай скіх парт нё раў не зры ваць іх 
(у ад па вед нас ці з пла на мі за вод па ві нен вы пус ціць пер шую пра дук-
цыю ў кан цы 2015 го да). «Ка лі пуск за тры ма ец ца, мо гуць уз нік нуць 
пэў ныя скла да нас ці з вы пла та мі пра цэн таў крэ ды ту», — ад зна чыў 
прэм' ер-мі ністр, рас тлу ма чыў шы, што ў біз нес-пла не тэр мі ны акуп-
нас ці пра ек та вы зна ча ны з раз лі кам на вы ка нан не ра бот ва ўста ноў-
ле ны тэр мін. Уз нік нен не праб лем па гэ тым пы тан ні мо жа вы клі каць 
су мнен ні ад нос на пла це жаз доль нас ці Бе ла ру сі як па зы чаль ні ка. «А 
ўрад Бе ла ру сі, як і вы (кі тай скі бок. — За ўва га БЕЛ ТА), да ра жыць 
сва ёй рэ пу та цы яй», — пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

АРЭНД НАЕ ЖЫЛ ЛЁ 
ЗМО ЖА СТАЦЬ 
СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ

Дзе ці-сі ро ты, дзе ці, якія за ста лі ся без апе кі 
баць коў, гра ма дзя не, што па цяр пе лі ад ка та-
стро фы на Чар но быль скай АЭС, шмат дзет-
ныя сем'і ў за леж нас ці ад да хо даў і не ка то-
рыя ін шыя ка тэ го рыі гра ма дзян змо гуць па 
за яве пе ра вес ці арэнд нае жыл лё, якое яны 
зай ма юць, у раз рад са цы яль на га.

Пра гэ та за яві ла пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 
на тэ му «Но ва ўвя дзен ні ў сіс тэ ме ЖКГ», якая 
прай шла на сай це БЕЛ ТА ўчо ра, на чаль нік ад-
дзе ла юры дыч най пра цы і кад раў Мі ніс тэр ства 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі На тал ля КУ-
ХАР ЧЫК.

Пры гэ тым вар та ад зна чыць, што пры ва ты за-
ваць та кое жыл лё гэ тыя ка тэ го рыі гра ма дзян не 
змо гуць, прос та яны не бу дуць уно сіць пла ту за 
ка ры стан не жы лым па мяш кан нем.

Пра ва пе ра во ду арэнд на га жыл ля ў раз рад са-
цы яль на га, па сло вах На тал лі Ку хар чык, пра ду-
гле джа на Ука зам № 563 «Аб не ка то рых пы тан нях 
пра ва во га рэ гу ля ван ня жыл лё вых ад но сін», пад-
пі са ным Прэ зі дэн там Бе ла ру сі ў снеж ні мі ну ла га 
го да. Але ты чыц ца яно толь кі гра ма дзян, якія ўжо 
ма юць або бу дуць мець пра ва (на прык лад, пас ля 
атры ман ня жы ло га па мяш кан ня ка мер цый на-
га вы ка ры стан ня) на атры ман не са цы яль на га 
жыл ля.

Свят ла на БУСЬ КО.

«МЫ ПА ВІН НЫ 
ПА БУ ДА ВАЦЬ СА МУЮ 

БЯС ПЕЧ НУЮ СТАН ЦЫЮ»
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка і ге не раль ны ды рэк тар 
дзяр жаў най кар па ра цыі па атам най энер гіі «Ра са там» Сяр-
гей Кі ры ен ка аб мер ка ва лі ход рэа лі за цыі пра ек та бу даў ніц-
тва Бе ла рус кай АЭС, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы пра па на ваў аб мер ка ваць сі ту-
а цыю, што склад ва ец ца на бу даў ніц тве АЭС. «Я зы хо джу з та го, 
што мы па зы чы лі гро шы ў Ра сіі. Гэ та пры клад на $10 млрд — кошт 
стан цыі. І мы знай шлі пад рад чы ка, які бу дзе бу да ваць гэ ты аб' ект. 
Але з-за пэў ных роз на чы тан няў, маг чы ма, нар ма тыў на-пра ва вых 
ак таў, ней кіх не сты ко вак, з'яў ля юц ца пэў ныя пы тан ні», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы як дбай ныя гас па да ры па він ны моц на тры маць гро шы 
ў ру ках і вы бі раць най больш ап ты маль нае, тан нае не на шко ду 
якас ці і бяс пе цы, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Гэ та, на пэў на, 
га лоў нае, што я па ві нен кант ра ля ваць як Прэ зі дэнт».

У сваю чар гу Сяр гей Кі ры ен ка па дзя ка ваў бе ла рус ка му бо ку за 
вы со кі да вер. «Мы ра зу ме ем ме ру сва ёй ад каз нас ці. Мы па він ны 
па бу да ваць са мую бяс печ ную стан цыю. Яна па він на быць ра зум-
на тан най — на коль кі маг чы ма не на шко ду на дзей нас ці і якас ці. 
Яна так са ма па він на быць па бу да ва на ў вель мі сціс лыя тэр мі ны і 
з мак сі маль най маг чы мас цю за груз кі бе ла рус кіх прад пры ем стваў, 
асаб лі ва бу даў ні коў», — ска заў ген ды рэк тар «Ра са та ма».

Па вод ле яго слоў, бу ду чая Бе ла рус кая АЭС вы тры ма ла б пры-
род ную ка та стро фу ў Фу ку сі ме. Пра ект Бе ла рус кай АЭС «Ра с-
атам» пла нуе вы ка рыс тоў ваць і пры бу даў ніц тве ін шых па доб ных 
аб' ек таў за мя жой. «Гэ та са мае су час нае па ка лен не 3+, з так зва-
ны мі пост фу ку сім скі мі па тра ба ван ня мі бяс пе кі. Ка лі б та кі блок у 
дзень пры род най ка та стро фы быў на Фу ку сі ме, та кіх на ступ стваў 
не бы ло б. Ён пе ра стаў бы пра ца ваць, але за бяс пе чыў бяс пе ку. 
Не бы ло б ні я кай ава рыі, вы ха даў ра ды я цыі», — пад крэс ліў ген-
ды рэк тар «Ра са та ма».

Сяр гей Кі ры ен ка так са ма ад зна чыў, што пра ек ты з ана ла гіч ны-
мі па тра ба ван ня мі да бяс пе кі ўжо рас пра ца ва лі і ін шыя су свет ныя 
кам па ніі, але пе ра ва га ра сій скіх тэх на ло гій у тым, што яны апра-
ба ва ны ўжо на прак ты цы.

Ге не раль ны ды рэк тар «Ра са та ма» так са ма за явіў, што кар па ра-
цыя га то ва за пра сіць бе ла рус кіх бу даў ні коў да ўдзе лу ў пра ек тах 
уз вя дзен ня АЭС па ра сій скіх тэх на ло гі ях за мя жой. Ён даў вы со кую 
ацэн ку ра бо це бе ла рус кіх спе цы я ліс таў на пля цоў цы, дзе ажыц цяў-
ля ец ца ўзвя дзен не АЭС. У ад каз на гэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка вы-
ка заў мер ка ван не, што ў да лей шым бе ла рус кія спе цы я ліс ты мо гуць 
пры цяг вац ца ра сій скім бо кам для ўзвя дзен ня атам ных элект ра стан-
цый за мя жой. «Ка лі мы на ву чым ся бу да ваць атам ную стан цыю, мы 
па ва шых тэх на ло гі ях ра зам з ва мі га то вы ру хац ца па ўсім све це, 
дзе вы бу дзе це бу да ваць», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.
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КОЛЬ КАСЦЬ БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ ВЫ РАС ЛА НА 5 МЛН ЧА ЛА ВЕК
Коль касць бес пра цоў ных у све це вы рас ла ў 2013 го дзе на 5 млн ча ла век, да сяг нуў шы па каз чы ка 

амаль у 200 млн ча ла век. Пра гэ та га во рыц ца ў спра ва зда чы «Гла баль ныя тэн дэн цыі за ня тас ці — 2014», 
рас паў сю джа най Між на род най ар га ні за цы яй пра цы (МАП). Пры чы най та ко га ста но ві шча экс пер ты спе-
цы я лі за ва най уста но вы ААН на зы ва юць «сла бы эка на міч ны рост, які не здо леў за бяс пе чыць па ляп шэн ня 
на гла баль ным рын ку пра цы». Ся рэд ні ўзро вень бес пра цоўя ў све це ў 2013 го дзе склаў 6,1%. Пры гэ тым 
у асаб лі ва скла да ным ста но ві шчы зна хо дзіц ца мо ладзь, 13% прад стаў ні коў якой не ма юць пра цы.

МА СА ВЫЯ БЕС ПА РАД КІ Ў КІ Е ВЕ: 
10 ЧА ЛА ВЕК ЗА ТРЫ МА НЫЯ, БОЛЬШ ЗА 70 ПА РА НЕ НЫЯ

Ка ля дзе ся ці ча ла век бы лі за тры ма ны, больш за 70 па ра не ны ў вы ні ку 
ма са вых бес па рад каў у Кі е ве. Пра гэ та па ве да мі лі ў Га лоў ным упраў лен ні МУС 
Укра і ны ў Кі е ве. Па вод ле звес так ве дам ства, дак лад ную ліч бу па цяр пе лых 
на зваць па куль не маг чы ма. Вя до ма толь кі, што па цяр пе лі звыш 70 пра ва ахоў-
ні каў, у якіх ды яг нас та ва ны чэ рап на-маз га выя траў мы, пе ра ло мы, атру чан не 
не вя до мым рэ чы вам. На пя рэ дад ні, 19 сту дзе ня, пас ля мі тын гу на Май да не 
част ка пра тэс ту ю чых пай шла да ўра да ва га квар та ла. У па чат ку ву лі цы Гру-

шэў ска га іх су стрэў кар дон мі лі цыі, па ча лі ся су тык нен ні, якія кроп ка ва пра цяг ва лі ся ўвесь па ня дзе лак. 

РА СІЯ ВЯР ТАЕ «ЗІ МО ВЫ ЧАС»
Но вы за ко на пра ект аб вяр тан ні «зі мо ва га ча су» ўне се ны ў Дзярж ду му. 

За кон, у вы пад ку пры няц ця, ус ту піць у сі лу 26 каст рыч ні ка. Кі раў нік ка мі тэ та 
Дзярж ду мы па ахо ве зда роўя Сяр гей Ка лаш ні каў унёс на раз гляд па ла ты 
за ко на пра ект аб вяр тан ні ў Ра сіі «зі мо ва га ча су», за клі ка ны так са ма мак сі маль на на блі зіць усе рэ гі ё ны 
кра і ны да іх аст ра на міч на га ча су». За ко на пра ек там пра па ну ец ца ўста на віць «мас коў скі час» роў ным на цы-
я наль най шка ле ча су РФ, якая ад па вя дае су свет на му ка ар ды на ва на му ча су UTC +3 га дзі ны», — га во рыц ца 

ў тлу ма чаль най за піс цы. Пра ек там за ко на так са ма пра ду гледж ва ец ца 
ўста наў лен не дзе ся ці га дзін ных зон з улі кам мак сі маль на га на блі жэн ня 
да га дзін ных па ясоў уні вер саль на га ка ар ды на ва на га ча су UTC. «Гэ та 
да зво ліць лік ві да ваць шкод ны ўплыў на зда роўе ра сій скіх гра ма дзян 
іс ну ю ча га сён ня апя рэ джан ня ча су, бу дзе спры яць зні жэн ню за хвор ван-
няў і смя рот нас ці ў доў га тэр мі но вай перс пек ты ве, ста ноў ча ада б'ец ца на 
тэм пах эка на міч на га рос ту», — упэў не ны Ка лаш ні каў. За ко на пра ек там 
так са ма ўво дзіц ца за ба ро на се зон ных пе ра во даў ча су.

КРЫ ЖА ВАН КІ І ЗА ГАД КІ 
МО ГУЦЬ АМА ЛА ДЗІЦЬ МОЗГ 

ПА ЖЫ ЛО ГА ЧА ЛА ВЕ КА 
НА 10 ГА ДОЎ

Та кія за-
ня ткі здоль-
ныя таксама 
за тар ма зіць 
раз віц цё дэ-
мен цыі. Гэ та 
да ка за ла да-
сле да ван не, 
якое доў жы-
ла ся дзе сяць га доў, пі ша The Telegraph. 
Па доб ныя трэ ні роў кі для моз гу да па маг лі 
тром чвэр цям удзель ні каў з гру пы 2800 
доб ра ах вот ні каў (ся рэд ні ўзрост — 74 
га ды) . На ву коў цы даў но ка жуць пра тое, 
што вель мі важ на на гру жаць мозг у ста-
рас ці. Ця пер жа бы ло да ка за на, на коль кі 
эфек тыў ныя на ват та кія ня знач ныя на-
груз кі, як кры жа ван кі. Усе доб ра ах вот-
ні кі на ве да лі 10 за ня ткаў па 60-70 хві лін 
кож ны. Трэ нінг пра цяг ваў ся 5-6 тыд няў. А 
по тым быў пе ры яд на зі ран ня, які доў жыў-
ся 10 га доў. Пры клад на 60% удзель ні каў 
ад зна ча лі, што ім пра сцей спраў ляц ца 
з паў ся дзён ны мі спра ва мі. Як ад зна-
чыў аў тар да сле да ван ня Джордж Рэ бак 
з Уні вер сі тэ та Джон са Хоп кін са, «на ват 
праз 10 га доў па зі тыў ны эфект трэ ні ро-
вак за хоў ваў ся ў да чы нен ні да хут ка сці 
апра цоў кі ін фар ма цыі і здоль нас ці ла гіч-
на ду маць».

Br3778,9 тыс.
у ме сяц скла лі гра шо выя да-
хо ды на ду шу на сель ніц тва 
Бе ла ру сі ў сту дзе ні—ліс-
та па дзе 2013 го да. Агуль ны 
аб' ём гра шо вых да хо даў на-
сель ніц тва кра і ны за гэ ты 
пе ры яд склаў Br393,3 трлн, 
па ве да мі лі ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мі тэ це. 
У струк ту ры гра шо вых да-
хо даў апла та пра цы зай мае 
64,3 пра цэн та, да хо ды ад 
прад пры маль ніц кай і ін шай 
дзей нас ці, якая пры но сіць да-
ход, — 10,1 пра цэн та, пен сіі, 
да па мо гі, сты пен дыі і ін шыя 
транс фер ты на сель ніц тву 
— 20,8 пра цэн та, да хо ды ад 
улас нас ці і ін шыя да хо ды — 
4,8 пра цэн та. Па вод ле апе-
ра тыў ных ста тыс тыч ных 
да ных, рэ аль ныя на яў ныя 
гра шо выя да хо ды (гра шо выя 
да хо ды за вы лі кам па дат каў, 
збо раў і ўзно саў, ска рэк ці ра-
ва ныя на ін дэкс спа жы вец кіх 
цэн на та ва ры і па слу гі) у сту-
дзе ні—ліс та па дзе 2013 го да ў 
па раў на нні з ад па вед ным пе-
ры я дам 2012 го да па вя лі чы лі-
ся на 16,1 пра цэн та.


