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Хор хлоп чы каў са Свет ла гор-
скай шко лы мас тац тваў за про ша-
ны ў Со чы для ўдзе лу ў куль тур най 
пра гра ме Па ра лім пій скіх гуль няў.

Адзін пра цэнт на сель ніц тва 
Зям лі на сён няш ні дзень ва ло дае 
46 пра цэн та мі су свет на га ба гац-
ця.

Уся го на рэ гіст ра цыю іні цы я-
тыў ных груп па збо ры под пі саў вы-
бар шчы каў у пад трым ку асоб, якія 
пра па ну юц ца для вы лу чэн ня кан-
ды да та мі ў дэ пу та ты мяс цо вых Са-
ве таў, бы ло па да дзе на 16 тыс. 66 
за яў, 99,7 пра цэн та з іх за да во ле на. 
Ад моў ле на ў рэ гіст ра цыі 42 іні цы я-
тыў ным гру пам, ад клі ка на 3 за явы.

Здым кі на цы я наль на га кі на пра-
ек та «Авель» пач нуц ца 28 сту дзе-
ня. Ад ны мі з пер шых бу дуць зня-
ты кад ры дэ ман стра цыі, мес цам 
дзе ян ня ста нуць Каст рыч ніц кая 
пло шча, пло шча Не за леж нас ці ў 
Мін ску. Амаль 4 тыс. ча ла век бу-
дуць за ня ты ў ма соў цы.

Су свет ны банк га то вы вы дзе-
ліць крэ дыт на рэ кан струк цыю аў-
та да ро гі М-6 Мінск-Грод на. Ра бо-
ты на аў та ма гіст ра лі ў на прам ку 
Грод на пла ну ец ца па чаць у па чат-
ку 2015 го да.

VІІІ Чэм пі я нат Еў ро пы па мі ні-
фут бо ле ся род ксян дзоў прой дзе 
ў Бе ла ру сі 24-28 лю та га, яго ста-
лі цай вы бра на Лі да.
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6 87

6 тыс. 170 
участ каў для га ла са ван ня па 
вы ба рах у мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў ство ра на ў кра і не, 
па ве дам ляе Цэнт рвы бар кам. 
Пры гэ тым у са на то ры ях, 
пра фі лак то ры ях, да мах ад па-
чын ку, баль ні цах і ін шых ар-
га ні за цы ях ахо вы зда роўя, якія 
аказ ва юць ме ды цын скую да па-
мо гу ў ста цы я нар ных умо вах, 
утво ра на 269 участ каў, у вай-
ско вых час цях — 39. Ства рэн не 
ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій 
па він на за вяр шыц ца не паз ней 
за 5 лю та га ўключ на. Па даць 
да ку мен ты аб вы лу чэн ні прад-
стаў ні коў у склад участ ко вых 
вы бар чых ка мі сій не аб ход на не 
паз ней, чым за тры дні да гэ тай 
да ты, гэ та зна чыць да 2 лю та-
га ўключ на. Пра па ноў ваць свае 
кан ды да ту ры ва ўчаст ко выя ка-
мі сіі ма юць пра ва па лі тыч ныя 
пар тыі, гра мад скія аб' яд нан ні, 
пра цоў ныя ка лек ты вы, гра ма-
дзя не шля хам па да чы за яў.

У На цы я наль най ака дэ міі на вук рас па ча лі ся свя точ ныя ме-
ра пры ем ствы, пры мер ка ва ныя ад на ча со ва да дзвюх дат: 

85-год дзя са мой НАН Бе ла ру сі і Дня бе ла рус кай на ву кі. Удзел 
у свят ка ван ні возь муць больш за 500 ву чо ных з на ву ко вых 
ар га ні за цый СНД, кра ін Еў ро пы і Азіі: Азер бай джа на, Ар ме ніі, 
Аў стрыі, Кі тая, Літ вы, Ра сіі, Укра і ны і ін шых.

Ад ным з га на ро вых гас цей стаў ві цэ-прэ зі дэнт Ра сій скай ака-
дэ міі на вук, стар шы ня Санкт-Пе цяр бург ска га на ву ко ва га цэнт ра 
РАН, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі Жа рэс АЛ ФЁ РАЎ. Ён даў сваю 
ацэн ку су час на му ста ну на ву кі ў Бе ла ру сі: «Я заўж ды вель мі вы со ка 
ацэнь ваў бе ла рус кую на ву ку, мо жа быць, та му, што сам з'яў ля ю ся яе 
част кай. З май го пунк ту гле джан ня, уся пла не та па нес ла ве лі зар ныя 
стра ты ад раз ва лу Са вец ка га Са ю за. І вель мі доб ра, што сён ня бе-
ла рус кая эка но мі ка бу ду ец ца на плат фор ме на ву ко вых іна ва цый, як 
гэ та бы ло ра ней. Ро ля ака дэ міі на вук у гэ тым пра цэ се — вя ду чая».

Так са ма ака дэ мік па цвер дзіў сваё жа дан не ўдзель ні чаць у ства-
рэн ні пер ша га бе ла рус ка га Ака дэ міч на га ўні вер сі тэ та. «Не трэ ба 
су праць стаў ляць тра ды цый ную ўні вер сі тэц кую аду ка цыю і ака дэ міч-
ны ўні вер сі тэт, бо ў іх роз ныя мэ ты. Ства рэн не та ко га ўні вер сі тэ та 
да зво лі ла б Бе ла ру сі скан цэнт ра ваць свае на ма ган ні на пад рых тоў цы 
ву чо ных да пра цы ў пра рыў ных на прам ках, дзе бе ла ру сы мо гуць 
ска заць сваё сло ва». Та кім пра рыў ным на прам кам, на дум ку Жа рэ-
са Ал фё ра ва, з'яў ля ец ца аб' яд нан не ме ды цы ны, бія ло гіі, тэх на ло гій 
ды яг нос ты кі і ін фар ма цый ных тэх на ло гій. На дум ку но бе леў ска га 
лаў рэ а та, пры мя нен не бе ла рус кіх фі зіч ных да сле да ван няў у сфе ры 
бія ло гіі мае вя лі кі па тэн цы ял.

На ўра чыс тым ад крыц ці пле нар на га па ся джэн ня між на род най на-
ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі «На ву ка — іна ва цый на му раз віц цю 
гра мад ства» вы сту піў стар шы ня Прэ зі ды у ма НАН Ула дзі мір ГУ-
СА КОЎ. Ме на ві та фун да мен таль ныя і пры клад ныя да сле да ван ні, па 
яго сло вах, па він ны стаць брэн дам НАН. У ме жах фун да мен таль ных 
да сле да ван няў бу дуць раз ві вац ца на на тэх на ло гіі, кас міч ная сфе ра, 
рас пра цоў кі ў га лі не фі зі кі, хі міі, ма тэ ма ты кі. У пры клад ных да сле-
да ван нях стаў ка бу дзе ра біц ца на ма шы на бу да ван не, аграр ныя 
тэх на ло гіі, бія тэх на ло гіі. Ця пер ства ра ец ца клас тар «Бел Бія град», 
які бу дзе зай мац ца на ву ко вы мі да сле да ван ня мі і рас пра цоў ка мі ў 
сфе ры бія тэх на ло гій. У ім бу дзе па бу да ва ны «лан цуг» ад на ву ко вых 
да след ван няў да ар га ні за цыі вы твор час ці.

Ся род буй ней шых бе ла рус кіх рас пра цо вак апош ня га ча су Ула-
дзі мір Гу са коў вы лу чыў аграр ныя (но выя га тун кі не ка то рых куль тур, 
якія па сва іх якас цях пе ра ўзы хо дзяць су свет ныя эта ло ны), а так са ма 
вы ні кі пра цы ў кас міч най сфе ры.

Пра між на род нае на ву ко вае су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю рас ка заў 
Ан тон НА ВУ МА ВЕЦ, ві цэ-прэ зі дэнт На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Укра і ны: «Яно мае вя лі кую гіс то рыю. Уво гу ле, мож на вель мі доў га 
пе ра ліч ваць сфе ры, у якіх мы су пра цоў ні ча ем, але трэ ба імк нуц ца 
да боль ша га і не спы няц ца на тым, што ёсць».

На пер шым па вер се га лоў на га кор пу са ака дэ міі па ча ла сваю пра-
цу вы ста ва вы ні каў іна ва цый най дзей нас ці ву чо ных Ака дэ міі на вук. 
Экс па зі цыя скла да ец ца з пры клад на 500 най ноў шых тэх ніч на-на ву ко-
вых рас пра цо вак бе ла рус кіх на ву коў цаў, кніг ву чо ных-гу ма ні та ры яў. 
На вы ста ве мож на ўба чыць прак тыч на ўсе апош нія да сяг нен ні НАН: 
ад здым каў з бе ла рус ка га кас міч на га апа ра та да но вых га тун каў 
буль бы і морк вы.

Ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя 85-год дзю НАН і Дню бе ла рус кай 
на ву кі, пра цяг нуц ца сён ня. 

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Прэ зі дэнт Аляксандр Лукашэн-
ка ўчора раз гле дзеў кад ра выя 
пы тан ні. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве-
да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:
РАЧ КО ВА Сяр гея Ана толь е ві ча — 

Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Сул та на це Аман 
і Ал жыр скай На род най Дэ ма кра тыч най 
Рэс пуб лі цы па су мя шчаль ніц тве;

АСТ РОЎ СКА ГА Аляк санд ра Пят ро-
ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ка ра леў-
стве Да нія па су мя шчаль ніц тве.

Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду на 
на зна чэн не:

КЛЕ ЦА Анд рэя Ана толь е ві ча — на-
мес ні кам стар шы ні Брэсц ка га абл вы-
кан ка ма;

ГА РА ДЗЕЦ КА ГА Дзміт рыя Мі ка ла е-
ві ча — кі раў ні ком ад мі ніст ра цыі Ле нін-
ска га ра ё на г. Брэс та;

ТКА ЧУ КА Сяр гея Ана толь е ві ча — 
стар шы нёй Ло еў ска га рай вы кан ка ма;

АГЕЙ Але ны Аляк санд раў ны — на-
мес ні кам стар шы ні Гро дзен ска га абл-
вы кан ка ма;

ТАР ГОН СКА ГА Але га Ме чы сла ва ві-
ча — стар шы нёй Сло нім ска га рай вы-
кан ка ма;

ЯН ЧЭЎ СКА ГА Анд рэя Ула дзі сла ва-
ві ча — стар шы нёй Слуц ка га рай вы кан-
ка ма;

КІ СЯ ЛЁ ВА Ула дзі мі ра Аляк се е ві ча 
— пер шым на мес ні кам стар шы ні Ма гі-
лёў ска га абл вы кан ка ма;

ОСІ ПА ВА Аляк санд ра Ва сіль е ві ча 
— стар шы нёй Баб руй ска га рай вы кан-
ка ма;

БАЛТ РУ КО ВІ ЧА Пят ра Іва на ві ча — 
на мес ні кам стар шы ні Дзяр жаў на га ка-
мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях.

На зна ча ю чы кі раў ні коў мяс цо вых 
вы ка наў чых ор га наў, Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ад зна чыў, што, зы хо дзя чы з 
прад стаў ле ных да ных, пы тан няў да іх 
пра фе сі я на ліз му і на яў нас ці не аб ход-
на га во пы ту ра бо ты з людзь мі ня ма. 
«Але трэ ба мець на ўва зе, што пе ры яд 
мы пе ра жы ва ем сур' ёз ны. Аб гэ тым ужо 
ня ма ла ска за на, у тым лі ку мною. Не 
ха чу пе ра больш ваць тыя праб ле мы і 
скла да нас ці, якія іс ну юць у эка но мі цы, 
і чым яны аб умоў ле ны. Але вель мі спа-
дзя ю ся, што ў гэ тым го дзе мы бу дзем 
жыць знач на лепш і здо ле ем пе ра адо-
лець тыя не га тыў ныя тэн дэн цыі, якія 
ха рак тэр ны для на шай эка но мі кі, ды і 
не толь кі для яе. Усё ў рэш це рэшт за-
ле жыць ад нас», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, асаб лі-
васць за клю ча ец ца яшчэ і ў ма ю чых 
ад быц ца знач ных вы бар чых кам па ні ях, 
якія пач нуц ца з вы ба раў у мяс цо выя Са-
ве ты дэ пу та таў. «Гэ та эк за мен, мы гэ та 
не скры ва ем, лю дзі нас бу дуць ацэнь-
ваць. Усе стрэ лы бу дуць на кі ра ва ны, ве-
да е це ў ка го, але ўся ля кія бе ды і ня го ды 
рас хлёб ваць, перш за ўсё, вам. Вы на 
пе ра да вой, вы ма е це ста сун кі з на шы мі 
людзь мі. Ме на ві та яны бу дуць да ваць 
ацэн ку на шай ра бо це. Та му я вель мі 
пра шу вас гэ ты па лі тыч ны скла даль нік 
не скі даць з ра хун каў», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ся да 
пы тан ня аб не аб ход нас ці ства рэн ня 
ў Бе ла ру сі ней кай па лі тыч най сі лы ў 
вы гля дзе вя ду чай пар тыі. «Я ўжо не як 
за да ваў пы тан не, мо жа, ры та рыч нае: 
мо жа, для больш паў на цэн на га гра мад-
ска-па лі тыч на га жыц ця ў на шай кра і не 
не ха пае ней кай вя ду чай пар тыі? Усе 
кра і ны, асаб лі ва ва кол, пост са вец кія 
рэс пуб лі кі та кія пар тыі ма юць. Мы — 
не. Я, шчы ра ка жу чы, аб са лют на быў 
бы не су праць, ка лі бы ла б ней кая па-
лі тыч ная сі ла, якая да па ма га ла б нам 
пра ца ваць з кад ра мі. Гэ та вель мі сур'-
ёз нае пы тан не. Усё вы ра ша юць лю дзі. 

Тут у нас вель мі шмат праб лем, і тая 
сіс тэ ма, якая ство ра на праз вер ты каль 
ула ды, без аль тэр на тыў ная. Ня ма кан-
ку рэн цыі. Гэ та дрэн на», — лі чыць бе-
ла рус кі лі дар.

«На маё пы тан не аб ней кай гра мад-
ска-па лі тыч най сі ле, па чы на ю чы ад 
прэм' ер-мі ніст ра, кі раў ні ка Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та, за вяр ша ю чы па моч ні-
ка мі, гвал там кры ча лі, што та кая па-
лі тыч ная сі ла сён ня не па трэб на, усё ў 
ру ках стар шынь гар-, рай вы кан ка маў, 
абл вы кан ка маў. Та му ства раць неш та 
штуч нае не трэ ба. Мо жа і так, але раз-
мо ва та кая бы ла, — пра доў жыў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Лі чу, што ў пра цэ се гэ тых 
элек та раль ных па дзей, якія прой дуць у 
блі жэй шы час, нам трэ ба вель мі сур' ёз-
на за няц ца гэ тым пы тан нем. Але гэ та 
не зна чыць, што мы штуч на ство рым 
ней кую пар тыю па ўзо ру КПСС. Вось 
гэ та бу дзе ўжо зу сім ня доб ра».

«Але я гэ ту раз мо ву рас па чаў для 
та го, каб вы маг лі ўсё ж та кі аба пер-
ці ся на гра мад скія ар га ні за цыі, і та кія 
ар га ні за цыі ў кра і не ёсць, на якія ўла да 
мо жа аба пер ці ся ў гэ тых элек та раль ных 
пра цэ сах. Яны вы лу ча юць і пад трым лі-
ва юць сва іх кан ды да таў, і гэ та доб ра. 
Ка жуць, што вы ба ры ў мяс цо выя Са-
ве ты — гэ та рэ пе ты цыя пар ла менц кіх 
вы ба раў і на ват прэ зі дэнц кіх. Доб ра, 
ня хай бу дзе так. Да вай це бу дзем рэ-
пе ці ра ваць, але так, каб бы ла ка рысць 
для на ша га на ро да. Не бу дзем ні чо га 
ра біць штуч на. І я не прос та вас пра-
шу, а па тра бую, каб ні я кай штуч нас ці 
тут не бы ло», — да даў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка.

«Да вай це па пра цу ем так, як трэ ба, 
каб лю дзі на ват ду маць не маг лі аб тым, 
што за мест ця пе раш няй ула ды мо жа 
быць ней кая ін шая. А што для гэ та га 
трэ ба зра біць, вы ўсе цу доў на ра зу ме е-
це: у бу даў ніц тве, ЖКГ, сель скай гас па-
дар цы, аба ро не ча ла ве ка, яго асноў ных 
пра воў на пра цу, да стой ную зар пла ту, 
жыц цё, бяс пе ку, ін шых пы тан нях. Вось 
тут да вай це зро бім па мак сі му ме, і лю-
дзі нас заў сё ды пад тры ма юць. Та му гэ-
ты па лі тыч ны скла даль нік бу дзе вель мі 
важ ны ў блі жэй шы час у ва шай ра бо-
це. Але ўсё бу дзе ні што, ка лі не бу дзе 
пра ца ваць эка но мі ка. Эка но мі ка — гэ-
та фун да мент», — пад крэс ліў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Ка лі бу дуць раз ві вац ца прад пры ем-
ствы, а эка но мі ка склад ва ец ца ў кра і-
не з вы ні каў ра бо ты кан крэт ных прад-
пры ем стваў, па вер це, бу дзе ўсё, і ўсе 
элек та раль ныя цык лы мы пе ра жы вём. 
Та му з пер ша га ж дня вам на ле жыць 
не ад клад на за няц ца прад пры ем ства мі, 
якія ўва хо дзяць у сфе ру ва шай ад каз-
нас ці. Асаб лі ва стар шы ням гар-, рай-
вы кан ка маў і кі раў ні кам ад мі ніст ра цый 
у га ра дах. Гэ та зо на ва шай ад каз нас ці. 
І не дзя лі це яе ні з кім, усё роў на з вас 
бу дзе па тра ба ван не», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма пра ка-
мен ці ра ваў асоб ныя за явы, што кі раў-
ні кі ў Бе ла ру сі, ні бы та, ба яц ца пры маць 
ра шэн ні. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што за 
па мыл ку, якая не звя за на з ка руп цы яй 
і аса біс тым ін та рэ сам, яшчэ ні хто ні ко га 
не па ка раў. «Але ка лі ты ня дрэн на пра-
цу еш, але не дзе са бе на кі шэнь — тур-
ма за бяс пе ча на. Та му прос тая ло гі ка: 
дзей ні чай це ра шу ча, трэ ба ры зы ка ваць 
— ры зы куй це, ба чы це, што бу дзе за 
гэ тай ры зы кай дрэн на, — не ра бі це, не 
ба чы це — усё роў на спра буй це, — за-
клі каў Прэ зі дэнт. — Час сён ня та кі, што 
трэ ба дзей ні чаць. І гэ та пус тыя раз мо вы 
аб тым, што хтось ці ба іц ца. Той, хто ба-
іц ца, па ві нен парт фель па клас ці і пай сці, 
так хоць атры мае ней кую нар маль ную, 
мо жа, ра бо ту. А ка лі ця бе вы га няць, 
пра ца ўлад ка вац ца ўжо вы шэй, чым ты 
быў, і на кі ру ю чую па са ду не маг чы ма. 
Та му трэ ба дзей ні чаць».

Но вы брэнд Но вы брэнд 
на цы я наль най на цы я наль най 

скарб ні цы скарб ні цы 
на ву ко вых на ву ко вых 

ве даўве даў

Па ляп ша ем умо вы 
вя дзен ня біз не су

Ста ноў чую ды на мі ку пад атко-
вых пе ра ўтва рэн няў ад люст-
роў вае пра грэс на шай кра і ны ў 
спра ва зда чы Су свет на га бан ка 
«Вя дзен не біз не су-2014» па па-

каз чы ку «Па дат ка аб кла дан не», 
рас каз вае На дзея Суд нік. Згод на 
з гэ тым рэй тын гам ця пер Бе ла-
русь зай мае 133 мес ца ў све це 
(на ша па зі цыя за год па леп шы-
ла ся аж но на 23 пунк ты, а ў па-
раў на нні з ацэн кай 2008 го да — 
на 45 пунк таў).

Пад час рэ фор мы знач на зні жа-
на пад атко вая на груз ка на эка но мі-
ку. Яе па каз чык (пра пар цы я наль-
насць пад атко вых да хо даў да ВУП) 
за апош нія пяць га доў зні зіў ся на 
8,9% (з 36,1% да ВУП у 2008 го дзе 
да 27,2% у ацэн цы за 2013 г.). І сё-
ле та праг на зу ец ца зні жэн не та кой 
на груз кі яшчэ на 0,7%.

«Ру лет ку» — 
пад асаб лі вы кант роль

На тал ля Кан дра цен ка па ве да-
мі ла, што сё ле та пад атко вай га лі-
ной за вер ша ны ме ра пры ем ствы 
па ства рэн ні спе цы яль най кам п'ю-
тар най ка са вай сіс тэ мы (СККС), 
якая за бяс печ вае кант роль за 
аба ро та мі ў сфе ры іг раль на га біз-
не су. Ле тась з пер шых дзён снеж-
ня ін фар ма цыя, якая фар мі ру ец ца 
СККС, бес пе ра пын на ак ту а лі зу ец-
ца ў рэ жы ме рэ аль на га ча су ў мэ-
тах яе вы ка ры стан ня для кант ро лю 
за дзей нас цю ў сфе ры 
іг раль на га біз не су.

ІГ РАЛЬ НЫ БІЗ НЕС 
ТРАП ЛЯЕ ПАД СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫ 

РЭ ЖЫМ ПА ДАТ КА АБ КЛА ДАН НЯ
Пра асноў ныя пад атко выя на ва цыі і на прам кі 
да лей ша га ўдас ка на лен ня сіс тэ мы па дат ка аб-
кла дан ня іш ла раз мо ва пад час ан лайн-кан фе-
рэн цыі на сай це БЕЛ ТА, у якой пры ма лі ўдзел 
на мес ні ца на чаль ні ка ўпраў лен ня пад атко вай 
па лі ты кі — на чаль ні ца ад дзе ла па дат ка аб кла-

дан ня да хо даў Мі ніс тэр ства фі нан саў На дзея 
СУД НІК і на мес ні ца на чаль ні ка ўпраў лен ня 
пра мо га па дат ка аб кла дан ня га лоў на га ўпраў-
лен ня ме та да ло гіі па дат ка аб кла дан ня ар га ні-
за цый Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах На-
тал ля КАН ДРА ЦЕН КА.
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ІНА ВА ЦЫЙ НАЕ РАЗ ВІЦ ЦЁ — ІНА ВА ЦЫЙ НАЕ РАЗ ВІЦ ЦЁ — 
НА КАРЫСЦЬ ГРА МАД СТВАНА КАРЫСЦЬ ГРА МАД СТВА

Зі ма пра цяг вае гас па да рыць у нас 
па-сур' ёз на му. І ў блі жэй шыя дні 
тэ ры то рыя Бе ла ру сі за ста нец ца 
пад уплы вам ма гут на га ан ты цык-
ло ну, сфар мі ра ва на га ў ха лод ным 
арк тыч ным па вет ры, 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.

Та му ў пят ні цу ча ка ец ца без іс тот ных 
апад каў. Мак сі маль ная тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе 
ва гац ца ў ме жах 10-15 ма ро зу, 
а ў асоб ных ра ё нах бу дзе да ся-
гаць на ват мі нус 17 гра ду саў. 
Ана маль на «бу я ніць» хо лад пач-
не ўжо на вы хад ныя. Апад каў 
амаль не праг на зу ец ца, толь кі 
ў ня дзе лю мес ца мі па Брэсц кай 
воб лас ці маг чы мы ка рот ка ча со-
вы снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы ста не да ся гаць мі нус 17-
23 гра ду саў, а ў асоб ных ра ё нах 
бу дзе зні жац ца на ват да 24-29 
ма ро зу. Ма ра зы «пад мі нус 30» 
ча ка юц ца ў бяз вет ра ных мяс ці-
нах у ні зі нах. Удзень ча ка ец ца 
мі нус 11-17 гра ду саў, і толь кі па 
паў днё вым за ха дзе хо лад не бу-
дзе та кім «злым». 

Да во лі ха лод нае на двор'е праг на-
зу юць сі ноп ты кі і ў па чат ку на ступ на га 
тыд ня. У па ня дзе лак пе ра важ на без 
апад каў, толь кі па паў днё вым за ха дзе 
ка рот ка ча со вы снег. Уна чы на па ня дзе-
лак — мі нус 17-23, па паў ноч ным ус хо дзе 
— 24-27 ма ро зу; удзень ча ка ец ца мі нус 
11-16 гра ду саў. Па цяп лен ня не трэба ча-
каць да ся рэ дзі ны на ступ на га тыд ня.

Сяр гей КУР КАЧ.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

За ня ткі спы ніць 
толь кі 

25-гра дус ны ма роз
Ра шэн ні аб ад ме не за ня ткаў 
у шко лах у су вя зі з моц ны-
мі ма ра за мі пры ма юц ца не 
Мі ніс тэр ствам аду ка цыі, а 
мяс цо вы мі ўла да мі. 

Як па тлу ма чы ла прэс-сак ра-
тар га лоў на га аду ка цый на га 
ве дам ства Юлія ВА НІ НА, пад-
ста вай для пры няц ця та ко га ра-
шэн ня мо жа стаць тэм пе ра ту ра 
па вет ра мі нус 25 гра ду саў і ні жэй 
пры хут ка сці вет ру больш як 2 
мет ры ў се кун ду. У пер шую чар гу 
за ня ткі спы ня юц ца ў па чат ко вай 
шко ле. Да школь ным уста но вам 
у моц ныя ма ра зы не рэ ка мен ду-
ец ца пра во дзіць пра гул кі на све-
жым па вет ры, а за ня ткі спор там 
у школь ні каў па він ны пра хо дзіць 
толь кі ў спар тыў ных за лах.

У роз ных рэ гі ё нах Бе ла ру сі 
тэм пе ра тур ны фон мо жа ад роз-
ні вац ца на 5—10 гра ду саў. У рэ-
гі ё нах, дзе тэм пе ра ту ра не апус-
ціц ца ні жэй за нор му, за ня ткі ў 
шко лах ад мя няц ца не бу дуць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На двор'еНа двор'е  ��

МА РА ЗЫ — АМАЛЬ ДА МІ НУС 30!
Арк тыч ны хо лад ча кае нас ужо ў вы хад ныя

ТОЛЬ КІ ТРЭЦЬ РА СІ ЯН МА ЮЦЬ ЗБЕ РА ЖЭН НІ
Са цы ё ла гі вы свет лі лі, што до ля ра сі ян, якія па ве дам ля юць, што ма юць 

збе ра жэн ні, за ста ец ца прак тыч на ня змен най на пра ця гу апош ніх пя ці га-
доў. Гэ та пры клад на трэць рэ спан дэн таў (34%).

Ад па вед на, амаль дзве трэ ці ра сі ян (62%) не ма юць збе ра жэн няў. Гэ-
та перш за ўсё рэ спан дэн ты з ніз кім уз роў нем да хо ду (79%) і мо ладзь ва 
ўзрос це 18—24 га доў (66%). Пры гэ тым су му менш за 243 тыс. руб лёў 
ра сі я не ў ся рэд нім збе ра жэн ня мі не лі чаць. Кож ны трэ ці рэ спан дэнт (35%) 
пры знаў ся, што збі ра ец ца ра біць збе ра жэн ні ў блі жэй шы час. Час цей за 

ін шых мяр ку юць збі раць гро шы маск ві чы і пе цяр бурж цы (42%). Больш за па ло ву апы та ных 
(57%) па ве да мі лі, што не пла ну юць ад кла даць гро шы ў блі жэй шай бу ду чы ні.

6% апы та ных не ста лі б ра біць збе ра жэн ні ні на якія мэ ты. У апы тан ні ўдзель ні ча лі 1600 ча-
ла век са 130 на се ле ных пунк тах у 42 аб лас цях, кра ях і рэс пуб лі ках Ра сіі.

ЧЫР ВО НАЕ ВІ НО, ША КА ЛАД І ТРУС КАЛ КІ 
ПРА ДУ ХІ ЛЯ ЮЦЬ РАЗ ВІЦ ЦЁ ДЫЯ БЕ ТУ

Як бы ло вы свет ле на, фла во но і ды, якія змя шча юц ца ў яга-
дах, рэ гу лю юць узро вень цук ру ў кры ві. Асаб лі ва да па ма га юць 
злу чэн ні ан та цы я ны. Іх, да рэ чы, мож на знай сці не толь кі ў 
трус кал ках, але ў чор ных па рэч ках, ажы не і чар ні цах, і так-
са ма ў ша ка ла дзе і чыр во ным ві не. Су пра цоў ні кі Уні вер сі тэ та 
Ус ход няй Анг ліі і Ка ра леў ска га ка ле джа Лон да на пе ра ка на ны: 
ак тыў нае спа жы ван не пра дук таў, ба га тых гэ ты мі злу чэн ня мі, 
звя за на са зні жэн нем па каз чы каў ін су лі на вай рэ зіс тэнт нас ці 
і з леп шым рэ гу ля ван нем цук ру. Плюс злу чэн ні зды ма юць 
за па лен не, якое мо жа па гра жаць за хвор ван ня мі.

Экс пер ты пра ве ры лі гэ тую тэ о рыю на пры кла дзе амаль 
2000 жан чын. На ву коў цы ацэнь ва лі аб' ём спа жы ван ня шас ці 
пад кла саў фла ва но і даў. По тым ана лі за ва лі ся ўзо ры кры ві на 
прад мет рэ гу ля ван ня цук ру і за па лен ня. Ака за ла ся, ак тыў нае 
спа жы ван не ан та цы я наў і фла во наў най больш эфек тыў на 
зні жа ла рэ зіс тэнт насць да ін су лі ну. А вось вы со кі узро вень 
спа жы ван ня ан та цы я наў сам па са бе змян шаў ўзро вень хра-
ніч на га за па лен ня, якое, да рэ чы звя за на не толь кі з дыя бе там, 
але за па лен нем і хва ро ба мі сэр ца.

ЗША ПА ГРА ЖАЕ 
ТЭХ НІЧ НЫ ДЭ ФОЛТ

ЗША да кан ца лю та га мо гуць 
апы нуц ца ў ста не тэх ніч на га дэ-
фол ту. Эка но мі ка і біз нес праз 
ме сяц вы чар па юць рэ сур сы, не-
аб ход ныя для вы ка нан ня між-
на род ных фі нан са вых аба вя за-
цель стваў. Ужо ў каст рыч ні ку 
2013 дзярж доўг ЗША да сяг нуў 
вы зна ча най за ко нам мя жы на 
ўзроў ні 16,7 трыль ё на до ла раў. 
Мі ністр фі нан саў Джэй каб Лью 
за явіў, што «на стой лі ва за клі-
кае Кан грэс рас па чаць кро кі па 
па вы шэн ні мя жы дзяр жаў на га 
доў гу, каб за бяс пе чыць пэў-
насць і ста біль насць эка но мі кі 
і фі нан са вых рын каў».

Не за леж ныя экс пер ты па пя-
рэдж ва лі, што, ка лі праб ле ма не 
бу дзе ўрэ гу ля ва на, на фі нан са-
вых рын ках мо жа па чац ца па ні ка, 
якая пры вя дзе да не прад ка заль-
ных на ступ стваў для эка но мі кі 
не толь кі ЗША, але і ін шых кра-
ін. Як ад зна ча ла, у пры ват нас ці, 
ды рэк тар-рас па рад чы ца МВФ 
Мі шэль Ла гард, аме ры кан скія 
дзяр жаў ныя каз на чэй скія аба-
вя за цель ствы на столь кі шы ро-
ка ўка ра нё ны ва ўсе фі нан са выя 
сек та ры, што ад іх устой лі вас ці 
за ле жыць ста но ві шча гла баль-
най эка но мі кі ў цэ лым.
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