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Ра шэн ні пра ад клю чэн не ацяп лен ня пры ма-
юц ца на асно ве доў га тэр мі но ва га ме тэа пра-
гно зу. Гэ та зна чыць, што ка лі сён ня цёп ла, 
а заўт ра па ха ла дае, ба та рэі ў ква тэ рах зноў 
ста нуць цяп лей шы мі і мерз нуць гра ма дзя-
нам не да вя дзец ца. Пра гэ та ка рэс пан дэн-
ту «Звяз ды» па ве да міў на чаль нік ад дзе ла 
энер ге ты кі і на ву ко ва-тэх ніч на га раз віц ця 
Мін жыл кам га са Вя ча слаў ШМІТ.

У кож ным до ме ёсць цеп ла пунк ты, якія пра цу юць 
у ад па вед нас ці з тэм пе ра тур ным гра фі кам. На ват ця-
пер, пры рэ корд на вы со кай для са ка ві ка тэм пе ра ту ры, 

ра ды я та ры ў іх за ста юц ца цёп лы мі, а па да ча цяп ла на 
ка цель ных рэ гу лю ец ца аў та ма тыч на, у за леж нас ці ад 
та го, на коль кі пра гра ва ец ца па вет ра на ву лі цы.

Але ў мэ тах эка но міі пры доб рым на двор'і па да-
ча цяп ла спы ня ец ца ў так зва ныя мес цы агуль на га 
ка ры стан ня — на прык лад, у ра ды я та ры на лес віч-
ных мар шах у пад' ез дах. У той жа час ба та рэі ў 
ква тэ рах усё ад но грэ юць.

Кан чат ко ва ж па да ча цяп ла пры пы ня ец ца, ка лі 
ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу 
трох дзён тры ма ец ца ад плюс 8 гра ду саў і вы шэй. 
Гэ ту нор му ўста на ві лі ле тась: да гэ туль пад ста вай 
для ад клю чэн ня ацяп лен ня з'яў ля ла ся за ха ван не 
та кой тэм пе ра тур най нор мы ця гам пя ці дзён.

Спа чат ку ба та рэі пе ра ста нуць грэць у гра мад-
скіх, ад мі ніст ра цый ных бу дын ках і пра мыс ло вых 
прад пры ем ствах, пас ля ацяп лен не ад клю чаць у жы-
лых да мах, ін тэр на тах, гас ці ні цах, і толь кі по тым 
цяп ло пе ра ста не па сту паць у дзі ця чыя да школь ныя, 
школь ныя, ля чэб на-пра фі лак тыч ныя, ме ды цын скія 
ўста но вы, му зеі, біб лі я тэ кі, дзяр жаў ныя ар хі вы і 
ўста но вы са цы яль на га аб слу гоў ван ня.

Але, ка лі мер ка ваць па пра гно зах сі ноп ты каў, 
ад бу дзец ца гэ та яў на не ў блі жэй шыя дні.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Стаў кі па да тку за зда чу жыл ля ў арэн ду бы лі зме не ны ад па вед ным 
ра шэн нем Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў, якое апуб лі ка ва на 
на На цы я наль ным пра ва вым пар та ле.

Ад ра зу на га даю, што фік са ва ныя па ме-
ры пад атко вых ста вак пры мя ня юц ца, ка лі 
агуль ны да ход пры ват на га ўлас ні ка ад зда-
чы па мяш кан няў за год не пе ра вы сіў 37,835 
млн руб лёў.

Та кія стаў кі для Мін ска вы зна ча юц ца ў 
за леж нас ці ад эка но мі ка-пла ні ро вач най зо-
ны здым на га жыл ля. Так, стаў ка па да тку на 
жы лыя па мяш кан ні (за кож ны па кой), са до-
выя до мі кі і да чы ў пер шай эка но мі ка-пла-
ні ро вач най зо не скла дзе 200 ты сяч руб лёў 
у ме сяц, у дру гой — 170 ты сяч, у трэ цяй і 
чац вёр тай — 140 ты сяч, у пя тай — 120 ты сяч 
руб лёў. За ўва жу, што ра ней за зда чу жыл ля ў пер шай эка но мі ка-пла ні ро вач най 
зо не ква тэ раз дат чык што ме сяц вы плач ваў у бюд жэт 135 ты сяч, у дру гой зо не 
— 110 ты сяч, у трэ цяй, чац вёр тай і пя тай зо нах — 95 ты сяч руб лёў.

Па вя лі чы лі ся пад атко выя стаў кі і па арэн дзе га ра жоў. Ця пер за зда чу 
ме та ліч ных або драў ля ных га ра жоў і ма шы на-мес цаў трэ ба бу дзе за пла ціць 
ад 45 да 75 ты сяч, а за зда чу жа ле за бе тон ных або цаг ля ных га ра жоў — ад 
75 да 90 ты сяч руб лёў у за леж нас ці ад эка но мі ка-пла ні ро вач най зо ны. Па 
ін шых не жы лых па мяш кан нях дзей ні чае стаў ка па да тку ад 15 да 30 ты сяч 
руб лёў за 1 квад рат ны метр пло шчы.

Спе цы я ліс ты пры ват на га рын ку арэн ды ўпэў не ны, што та кое за пла на-
ва нае і ня знач нае па вя лі чэн не фік са ва най пад атко вай стаў кі ўво гу ле не 
паў плы вае на агуль ную цэ на вую тэн дэн цыю гэ та га сек та ра. Цэ ны на арэн ду 
ў ста лі цы і так «за шкаль ва юць».

Сяр гей КУР КАЧ.

Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ, ды-
рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра па азда раў лен ні і са-
на тор на-ку рорт ным ля чэн ні 
на сель ніц тва:

«На азда раў лен не школь-
ні каў у пе ры яд вяс но вых 
ка ні кул вы дзе ле на амаль 
Br10 млрд са срод каў дзяр-
жаў  на  га  са  цы  яль  на  га 
стра ха ван ня. У ла ге рах з 
дзён ным зна хо джан нем 
атры ма юць маг чы масць 
ад па чыць і ўма ца ваць зда-
роўе на пра ця гу не менш 
за шэсць дзён 61 тыс. 650 
школь ні каў. Фі нан са ван не 
на гэ тыя мэ ты вы дзе ле на 
з раз лі ку 26 тыс. 565 руб лёў 
на адзін лож ка-дзень, як і 
пад час зі мо вых ка ні ку лаў. 
У ла ге рах для хлоп чы каў і 
дзяў чы нак тра ды цый на ар-
га ні зу юц ца азда раў лен чыя, 
куль тур ныя, спар тыў ныя 
ме ра пры ем ствы».

У яе шы коў нае проз ві шча — Ка ця ры на 
Рас кош ная. Ёй 30 га доў. Яна не ба іц ца 
ез дзіць па Мін ску ад на... «Што тут дзіў-
на га?» — спы та е це вы. Тое, што Ка ця-
ры на на ра дзі ла ся сля пой.

«Я НА ВУ ЧЫ ЛА СЯ 
НЕ ПА НІ КА ВАЦЬ 

У НЕ ЗНА Ё МЫМ МЕС ЦЫ»
Яна су стра кае мя не на пер-

шым па вер се прад пры ем ства, 
дзе пра цуе. У яе пра мая па ста-
ва, пры ем ны го лас, пры яз ная 
ўсмеш ка. Мы ідзём да яе ка бі не-
та. Ка ця ры на тры ма ец ца вель-
мі ўпэў не на, толь кі ка ля са ма га 
ліф та су ты ка ец ца з хлоп цам, які 
вы хо дзіць ад туль. Ну што ж, і са 
мной та кое бы вае, ка лі за ду ма-
ю ся...

На пэў на, у кож на га з нас 
зной дуц ца зна ё мыя, якія губ-
ля юц ца і па ні ку юць у не зна ё-
мым мес цы. Тут жа ча ла век, 
па збаў ле ны асноў на га ка на ла 
ўспры ман ня — зро ку. Як жа яна 
ары ен ту ец ца ў двух міль ён ным 
го ра дзе? Ня ўжо ёй не 
страш на?

Долар ЗША    9800,00
Еўра 13580,00
Рас. руб. 269,00
Укр. грыўня 1077,52

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 12.03.2014 г. 

Як пра ін фар ма ва лі ў прэс-
служ бе, но вая рэ дак цыя пра ві-
лаў пры ёму не пра ду гледж вае 
якіх-не будзь ка рэн ных змен у 
сфар мі ра ва най і ў цэ лым зла-
джа най сіс тэ ме ар га ні за цыі 
пры ёму ў ВНУ і ССНУ, у якой 
у якас ці асноў най фор мы ар га-
ні за цыі ўступ ных іс пы таў вы ка-
рыс тоў ва ец ца ЦТ.

Но вая рэ дак цыя на цэ ле на 
ў пер шую чар гу на вы ра шэн не 
праб лем на бо ру абі ту ры ен таў 
на вост ра дэ фі цыт ныя спе цы яль-
нас ці ўста ноў вы шэй шай аду ка-
цыі, якія ўзнік лі ў апош нія га ды 
пад уплы вам дэ ма гра фіч ных 
і не ка то рых ін шых фак та раў, 
спра шчэн не пра цэ ду ры вы ра-
шэн ня шэ ра гу ар га ні за цый ных 
і тэх ніч ных пы тан няў пра вя-
дзен ня ўступ най кам па ніі, якія 
не паў плы ва юць на зні жэн не 
ўзроў ню яе аб' ек тыў нас ці і праз-
рыс тас ці, а так са ма рэа лі за цыю 
пра па ноў дзяр жаў най ка мі сіі па 
кант ро лі за хо дам пад рых тоў кі і 
пра вя дзен ня ўступ ных іс пы таў у 
2013 го дзе.

ПА ТРЭБ НА РАН НЯЯ 
ПРА ФЕ СІЙ НАЯ 
АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ

Ва ўступ ным сло ве Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што сум ным вы ні кам пры ём-
най кам па ніі мі ну ла га го да ста лі 
сот ні не за поў не ных бюд жэт ных 
мес цаў. «Мы па він ны дак лад на 
ра за брац ца, ча му так зда ры-
ла ся. Мо жа быць, кад ры, якія 
рых ту юць у ВНУ, не за па тра ба-
ва ныя? Жыц цё свед чыць, што 
гэ та не так. Зна чыць, га лоў ная 
пры чы на ў ніз кай па пу ляр нас-
ці не ка то рых спе цы яль нас цяў у 
мо ла дзі», — лі чыць бе ла рус кі 
лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры-
вёў мер ка ван не шэ ра гу экс пер-
таў аб тым, што эфек тыў ным 
срод кам пры цяг нен ня абі ту-
ры ен таў маг ла б стаць ран няя 
пра фе сій ная ары ен та цыя. Гэ тыя 
экс пер ты, у пры ват нас ці, пра-
па ну юць раз гле дзець маг чы-
масць ўка ра нен ня про філь на га 
на ву чан ня, а так са ма ад крыц ця 
спе цы я лі за ва ных кла саў і школ 

з ухі лам.

«Я пра гэ та ска заў, але я не 
ра зу мею, якая больш ран няя 
праф ары ен та цыя і якія кла сы з 
ухі лам па трэб ны для та го, каб 
агі та ваць і пры цяг нуць вуч няў 
школ да па ступ лен ня ў пе да-
га гіч ныя ВНУ. Якая тут яшчэ 
па трэб на праф ары ен та цыя, 
ка лі са мі шко лы з пер ша га па 
апош ні клас вы кон ва юць гэ тую 
функ цыю. Яны (дзе ці — за ўва-
га БЕЛ ТА) ба чаць з 6-7 га доў 
тое, чым трэ ба бу дзе зай мац ца 
ця пе раш ня му вуч ню, а заўт ра 
на стаў ні ку. Але, тым не менш, 
на стаў ні каў у нас не ха пае», 
— за ўва жыў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка. Па вод ле яго слоў, сіс-
тэ ма ран няй праф ары ен та цыі 
пра па ну ец ца без яко га-не будзь 
ана лі зу та го, які ад гэ та га бу дзе 
вы нік.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан-
ста та ваў, што ў су час ных вы-
пуск ні коў школ змя ні лі ся ма ты-
вы, якія ўплы ва юць на вы бар 
імі жыц цё ва га шля ху. «Ра ней, 
на прык лад, для вы пуск ні ка быў 
важ ны і прэ стыж ны сам факт 
па ступ лен ня ў ВНУ. А ця пер 
праг ма тыч ная мо ладзь імк нец-
ца вы бі раць спе цы яль нас ці, якія 
ў бу ду чым да дуць доб ры за ро-
бак. Акра мя ву чо бы, у яе з'я ві лі-
ся і ін шыя пры ваб ныя ва ры ян ты 
жыц це ўлад ка ван ня — на прык-
лад, прад пры маль ніц тва», — 
ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў су вя-
зі з гэ тым за ўва жыў, што мно гія, 
скон чыў шы ВНУ, лі чаць ся бе га-
то вы мі біз нес ме на мі або ад ра зу 
раз ліч ва юць на вы со кі за ро бак. 
«На ват ка лі не біз нес мен, то лі-
чыць, што ў яго па він ны быць 
на бі ты «зя лё най ка пус тай» кі-
шэ ні і яшчэ не дзе іс на ваць ра-
хун кі — не толь кі ў Бе ла ру сі, 
але і за яе ме жа мі, — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт. — Да лё ка не кож ны 
ма ла ды ча ла век мо жа быць па-
спя хо вым прад пры маль ні кам і 
біз нес ме нам. Гэ та вель мі цяж-
кая пра ца».

На дум ку Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі, тое, што ма ла дыя лю дзі, 
скон чыў шы ВНУ, ужо ба чаць ся-
бе буй ны мі біз нес ме на мі, ней-
кі мі Рак фе ле ра мі су час нас ці, 

у не ка то рай сту пе ні дрэн на». 
Ус кок вае ў гэ тую ні шу, а по-
тым аказ ва ец ца, што ён ні ку-
ды не вар ты прад пры маль нік. 
І атрым лі ва ец ца, што мо ладзь, 
су тык нуў шы ся з гэ тым, па чы-
нае скар дзіц ца і крыў дзіц ца, 
што ўла да не ства ры ла, ба чы це, 
ней кіх умоў і ў нас у кра і не ўсё 
дрэн на», — за ўва жыў кі раў нік 
дзяр жа вы. «Та му мо ла дзі трэ-
ба ўбіць у га ла ву, што мы не 
су праць прад пры маль ніц тва 
— гэ та доб ра. Але па спя хо вае 
прад пры маль ніц тва і біз нес — 
най ця жэй шая пра ца, і не кож-
на му гэ та да дзе на», — да даў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

НЕ ДА ПУС КАЦЬ 
ПРА ЯЎ КА РУП ЦЫІ

Прэ зі дэнт за клі каў чы ноў-
ні каў і кі раў ні коў ар га ні за цый 
зра біць вы сно вы з па дзей ва 
Укра і не і не да пус каць пра яў 
ка руп цыі. «Не дай Бог, мы ў 
ва шых ВНУ вы явім ней кую там 
ка руп цыю. Толь кі іды ёт пас ля 
па дзей ва Укра і не не зро біць ад-
па вед ных вы сноў», — пад крэс-
ліў Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся да 
ўдзель ні каў на ра ды. «У асно ве 
раз ва лу кра і ны, які ад быў ся ў 
су сед няй дзяр жа ве, ля жыць 
раз вал эка но мі кі і страш ная 
ка руп цыя. Вось дзве пры чы-
ны, якія раз бу ры лі дзяр жа ву», 
— пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў-
не ны, што якім бы ні быў стан 
эка но мі кі ў дзяр жа ве, ме на ві та 
ка руп цыя з'яў ля ец ца той ір жой, 
якая бу дзе раз' ядаць усё.

ГА ЛОЎ НАЕ — ЖА ДАН НЕ 
І ЗДОЛЬ НАСЦЬ ПРА ЦА ВАЦЬ

Кі раў нік дзяр жа вы за ўва жыў, 
што га лоў нае зна чэн не мае на-
ват не вы со кі ўзро вень ве даў у 
мо мант па ступ лен ня, а жа дан не 
і здоль насць пра ца ваць, да бі-
вац ца вы ні ку ў пра цэ се ву чо бы. 
«Ці па трэб ны пад бор, мэ та выя 
на кі ра ван ні. Бо лёг ка вы зна-
чыць бу ду ча га пе да го га, бу ду-
ча га ва ен на га, які б га на рыў ся 
тым, што ён но сіць па го ны, што 
ён бу дзе аба ра няць Ра дзі му, 
— лі чыць Прэ зі дэнт. — Мы хо-
чам кан крэт ную пра цу пад мя-
ніць ней кай праф ары ен та цы яй, 
бал бат нёй. А на са мой спра ве 
ні чо га гэ та га не бу дзе. Усё як 
бы ло, так і за ста нец ца».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-
зна чыў, што ў пад па рад ка ван ні 
мно гіх мі ніс тэр стваў ёсць свае 
про філь ныя ўста но вы вы шэй-
шай аду ка цыі, якія ў свой час 
бы ло вы ра ша на па кі нуць ме на-
ві та ў гэ тых ве дам ствах, а не пе-
ра да ваць Мі ніс тэр ству аду ка цыі. 
«Але вы і ад ка жа це за на паў-
нен не гэ тых ВНУ. Вось га лоў ная 
ва ша за да ча», — пад крэс ліў бе-
ла рус кі лі дар, звяр та ю чы ся да 
пры сут ных мі ніст раў. Прэ зі дэнт 
за па тра ба ваў у пы тан ні мэ та ва-
га на бо ру зай мац ца кан крэт най 
спра вай: «Да мо ві лі ся з баць ка-
мі, з дзяў чы най або хлоп цам: 
хо чаш быць на стаў ні кам — вось 
та бе мэ та вае на кі ра ван не, ты 
па ві нен здаць эк за мен. Я не ка-
жу — атры маць там 
най вы шэй шы бал». 2 5

БАЧЫЦЬ НАСКРОЗЬ

У СТА ЛІ ЦЫ ПА ВЯ ЛІ ЧЫ ЛІ 
ФІК СА ВА НЫЯ ПА ДА ТКІ 
ЗА ПРЫ ВАТ НУЮ АРЭН ДУ

ББ  ез бар' е раўез бар' е раў

ЛЮ ДЗІ СПЯ ША ЮЦ ЦА,
БЯ ГУЦЬ І НЕ АД КАЗ ВА ЮЦЬ...
Сля пая дзяў чы на рас па вя дае, як мы вы гля да ем, 
ка лі нас толь кі чу юць і ад чу ва юць сэр цам

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

У КВА ТЭ РАХ БУ ДЗЕ ЦЁП ЛА

З УЛІКАМ 
СУ ЧАС НЫХ РЭА ЛІЙ

ШАНОЎНЫЯ
СЯБРЫ!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 

     адукацыі, культуры і аховы здароўя)
85 800 257 400

Працягваецца падпіска на «Звязду» на ІI квартал 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на 

ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай 
су вя зі; з да па мо гай аплат на-да-
ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-
пад піс ка» на сай це www.belpost.
by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; 
у паш таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым па да рун кам да 
свята для ва шых род ных і бліз-
кіх, для ва шых сяб роў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў учо ра на ра ду па ўдас ка на-
лен ні сіс тэ мы і ра бо ты па пры ёме ва ўста но вы вы шэй шай і 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да-
мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Што пачым 
на рынках?

Адказнасць 
за наркотыкі 
будзе расці

Асноўныя 
ворагі 

сексуальнасці

ПАР ЛА МЕНТ КРЫ МА ПРЫ НЯЎ 
ДЭК ЛА РА ЦЫЮ АБ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ

За за цвяр джэн не дэк ла ра-
цыі пра га ла са ва лі 78 дэ пу та таў 
Вяр хоў на га са ве та АРК з 81, 
што бра лі ўдзел у га ла са ван ні. 
Пры няц це дэк ла ра цыі не аб ход-
на для пра вя дзен ня рэ фе рэн ду-
му і на ступ на га маг чы ма га ўва-
хо джан ня Кры ма ў склад Ра сіі. 
У вы пад ку, ка лі ў вы ні ку пра мо га во ле вы яў лен ня на ро даў 
Кры ма бу дзе пры ня та ра шэн не аб ува хо джан ні Кры ма, 
уклю ча ю чы Аў та ном ную Рэс пуб лі ку Крым і го рад Се ва-
сто паль, у склад Ра сіі, Крым пас ля рэ фе рэн ду му бу дзе 
аб ве шча ны не за леж най і су ве рэн най дзяр жа вай з рэс пуб-
лі кан скай фор май праў лен ня, ад зна ча ец ца ў дэк ла ра цыі.

ЯНУ КО ВІЧ ЗВЕР НЕЦ ЦА Ў КАН ГРЭС 
І СЕ НАТ ЗША

Тым ча сам ад хі ле ны ад ула ды прэ зі дэнт Вік тар Яну-
ко віч за явіў аб на ме ры аспрэ чыць у аме ры кан скім су дзе 
ра шэн не ЗША аб вы дзя лен ні Укра і не фі нан са вай да па мо гі. 
Так са ма ён пла нуе звяр нуц ца ў Кан грэс і Се нат ЗША з 
па тра ба ван нем зра біць пра ва вую ацэн ку та ко га ра шэн-
ня. Пра гэ та ён за явіў у Рас то ве-на-До не жур на ліс там. 
Па вод ле слоў Вік та ра Яну ко ві ча, ра шэн не аб вы дзя лен ні 
да па мо гі Укра і не су пя рэ чыць аме ры кан ска му за ка на даў-

ству, па коль кі ў ім змя шча ец ца за ба ро на на фі нан са ван не 
ўра да, які не за кон на прый шоў да ўла ды. «Ні хто не мае 
пра ва за ах воч ваць раз бой і ан ты кан сты ту цый ныя пе ра ва-
ро ты», — ска заў ён. Яну ко віч так са ма аб ві на ва ціў кра і ны 
За ха ду ў тым, што яны «аслеп лі, стра ці лі па мяць і за бы лі ся, 
што та кое фа шызм». «За ста ю ся не толь кі адзі ным ле гі тым-
ным прэ зі дэн там, але вяр хоў ным га лоў на ка ман ду ю чым. Я 
жы вы, мя не не ад хі лі лі ад па са ды, як гэ та пра ду гле джа на 
Кан сты ту цы яй», — за явіў Вік тар Яну ко віч. Ён па абя цаў, як 
толь кі да зво ліць сі ту а цыя, аба вяз ко ва вяр нуц ца ў Кі еў.

ЗША І НА ТА НА КІ РОЎ ВА ЮЦЬ ДА МЕ ЖАЎ 
УКРА І НЫ СА МА ЛЁ ТЫ-РАЗ ВЕД ЧЫ КІ 
І ЗНІ ШЧАЛЬ НІ КІ

ЗША ма юць на мер у блі жэй-
шыя дні на кі ра ваць у Поль шчу 
больш аме ры кан скіх зні шчаль ні-
каў F-16. У па ве дам лен ні Пен та-
го на ад зна ча ец ца, што  гэ та  — 
«толь кі ад но з бач ных дзе ян няў, 
якія бы лі зроб ле ны ЗША» ў су вя зі 
з раз віц цём па дзей ва кол Укра і ны. Ра ней ЗША на кі ра ва лі 
да дат ко ва шэсць F-15С Еаglе для ўзмац нен ня па вет ра най 
мі сіі ў кра і нах Бал тыі. Акра мя та го, аме ры кан скі эс мі нец 
USS Truхtоn быў на кі ра ва ны ў Чор нае мо ра. Са ма лё ты-раз-
вед чы кі НА ТА пач нуць па тру ля ван не па вет ра най пра сто ры 
над Поль шчай і Ру мы ні яй, каб на зі раць за сі ту а цы яй ва 
Укра і не, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Прэс-сак ра тар НА-
ТА па ве да міў, што са ма лё ты-раз вед чы кі бу дуць ля таць на 
мя жы з Укра і най, ад нак вы ключ на над тэ ры то ры яй кра ін  — 

чле наў аль ян су. Коль касць са ма лё таў, якія ад пра вяц ца на 
па меж ныя з Укра і най тэ ры то рыі, не ўдак лад ня ец ца.

МАСК ВА І КІ ЕЎ ПРА ВОД ЗЯЦЬ 
ВА ЕН НЫЯ ВУ ЧЭН НІ

Як вы ні кае з па ве дам лен няў укра ін скіх СМІ, у на прам ку 
да пе ра коп ска га пе ра шый ка, які злу чае Крым скі паў вост-
раў з «вя лі кай зям лёй», па ча лі ру хац ца ўкра ін скія вой скі — 
у тым лі ку БТР і тан кі: уз бро е ныя сі лы Укра і ны пра вод зяць 
рап тоў ныя ву чэн ні ў Хер сон скай воб лас ці. Пад ра бяз нас цяў 
аб па за пла на вых ма неў рах ня шмат. Так, па ін фар ма цыі 
шэ ра гу мяс цо вых вы дан няў, для ўдзе лу ў ад пра цоў цы 
ву чэб ных за дач за дзей ні ча на ў тым лі ку бро не тэх ні ка з 
Льво ва: у вы хад ныя ві да воч цы на зі ра лі, як ка ло на БТР 
вы яз джае за ме жы го ра да, на кі роў ва ю чы ся на паў днё вы 
ўсход. У На ва град-Ва лын скім Жы то мір скай воб лас ці за ў-
ва жы лі пад рых тоў ку да вы ез ду на «ней кія вя лі кія ву чэн ні» 
30-й асоб най ме ха ні за ва най бры га ды. Ра сій скія вай скоў-
цы па ра лель на з укра ін скі мі па ча лі но выя «рап тоў ныя» 
маш таб ныя ву чэн ні, на гэ ты раз — у па вет ра на-дэ сант-
ных вой сках. «Ды ві зі ён ныя ка манд на-штаб ныя ву чэн ні з 
Іва ноў скім злу чэн нем ПДВ стар та ва лі 11 са ка ві ка. Уся го 
ў ву чэн нях бу дзе за дзей ні ча на ка ля 4000 дэ сант ні каў, 36 
па вет ра ных суд наў ва ен на-транс парт най і вай ско вай авія-
цыі», — па ве да міў прад стаў нік прэс-служ бы Мі на ба ро ны. 
Пад час ву чэн няў упер шы ню за больш чым 20 га доў прой-
дзе ма са вая вы сад ка дэ сан ту: у ёй пры муць удзел ка ля 
3500 вай скоў цаў. Мес цы пра вя дзен ня дэ сант най апе ра цыі 
ка ман да ван не злу чэн нем атры мае пад час ву чэн няў. Кі руе 
ма неў ра мі ка ман ду ю чы ПДВ ге не рал-пал коў нік Ула дзі мір 
Ша ма наў, які мае вя лі кі во пыт ба я вых дзе ян няў у Чач ні.

На ву коў цы Ін сты ту та фі зі кі імя Б.І. Сця па на ва На цы я наль-
най ака дэ міі на вук рас пра ца ва лі ла зер на-ап тыч ны тэ ра гер-
ца вы спект ро метр, які мож на выкарыстоўваць у ме ды цы не, 
вы твор час ці і сіс тэ мах бяс пе кі. Гэ ты пры бор з'яў ля ец ца для 
Бе ла ру сі ўні каль ным. Яго вы пра мень ван не, у ад роз нен не 
ад рэнт ге наў ска га, ап тыч на га і вы пра мень ван ня ЗВЧ-дыя па-
зо ну, здоль нае пра ні каць скрозь воп рат ку, па пе ру, кар дон, 
пласт ма сы (на прык лад, мож на ўба чыць унут ра ную по ласць 

зу ба) — прак тыч на праз усе рэ чы вы, акра мя ме та лу. А га-
лоў нае, на дум ку спе цы я ліс таў, — гэ та тое, што тэ ра гер ца вае 
вы пра мень ван не бяс шкод нае, у ад роз нен не ад рэнт ге наў-
ска га. 

На здым ку: за гад чык ла ба ра то рыі сіс тэм пе ра ўтва рэн ня свет-
ла вых па лёў Ін сты ту та фі зі кі імя Б.І.Сця па на ва На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Ге ор гій СІ НІ ЦЫН дэ ман струе «бяс шкод ны 
рэнт ген».
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