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«Мік сы», «мар кі», «спай сы»... 
Пра ва ахоў ні кі і ўра чы б'юць тры во гу: 
хва ля псі ха троп ных рэ чы ваў 
лі та раль на за хліст вае Бе ла русь. 
Іх ужы ван не ста ла фа таль ным за 
апош нія два ме ся цы ў Мін ску для ся мі 
ма ла дых лю дзей, у якіх на пе ра дзе 
бы ло ўсё жыц цё... Рас паў сюдж ва ец ца 
гэ тая атру та пе ра важ на з да па мо гай 
вір ту аль най пра сто ры, у якой юна кі і 
дзяў ча ты пра вод зяць усё больш ча су. 
Та му ка рэс пан дэнт «Звяз ды» пра вёў 
экс пе ры мент: а ці на са мрэч так лёг ка 
зда быць зел ле?

Стаў лю ся бе на мес ца ча ла ве ка, які жа-
дае на быць до пінг для пад роб кі шчас ця... 
Апы нуў шы ся на ста рон цы па пу ляр на га по-
шу ка ві ка, па чы наю ўво дзіць фра зу, і ўжо 
на пя тым сім ва ле ў вя лі кім спі се з'яў ля ец ца 
па трэб ны ра док. Зна чыць, коль касць за пы-
таў ма лень кай на зваць не атрым лі ва ец ца. 
З да па мо гай спе цы яль на га сэр ві су, які да-
па ма гае ад соч ваць па пу ляр насць за пы таў, 
вы свят ляю, што агуль ная коль касць іх з 
та кі мі сло ва мі ў ме сяц да ся гае 
не каль кіх ты сяч...

ЗНАЙ СЦІ ДЫ ЛЕ РА ЗНАЙ СЦІ ДЫ ЛЕ РА 
ЗА ЧА ТЫ РЫ ГА ДЗІ НЫЗА ЧА ТЫ РЫ ГА ДЗІ НЫ
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НО ВЫЯ ВА РЫ ЯН ТЫ 
КА А ПЕ РА ЦЫI

Учо ра Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ чу 
з кi раў нi ком Рэс пуб лi кi Мар до вiя Ра сiй скай Фе дэ ра цыi 
Ула дзi мi рам Вол ка вым. Бе ла рус кi кi раў нiк пра па на ваў 
Мар до вii пра пра ца ваць но выя ва ры ян ты ка а пе ра цыi для 
вы пус ку вы со ка тэх на ла гiч на га кан ку рэн та здоль на га бе-
ла рус ка-ра сiй ска га пра дук ту.

«Трэ ба пра пра ца ваць но выя ва ры ян ты ка а пе ра цыi, за дзей нi-
чаў шы для гэ та га не толь кi наш вы твор чы, але i на ву ко ва-тэх на-
ла гiч ны i кад ра вы па тэн цы ял для вы пус ку вы со ка тэх на ла гiч на га 
кан ку рэн та здоль на га бе ла рус ка-ра сiй ска га пра дук ту», — ска заў 
Прэ зi дэнт.

Па вод ле слоў кi раў нi ка дзяр жа вы, раз вiц цё ўсе ба ко ва га су пра-
цоў нiц тва з рэ гi ё на мi Ра сii за ста ец ца ад ным з важ ней шых пры яры-
тэ таў для Бе ла ру сi. «На шы пра мыя кан так ты без пе ра боль шан ня 
мож на на зваць ас но вай ганд лё ва-эка на мiч ных су вя зей дзвюх кра-
iн», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, эка но мi кi Бе ла ру сi i Мар до вii ў не чым па доб ныя 
i ў мно гiм да паў ня юць ад на ад ну. «Та му, лi чу, не па мы лю ся, на-
зваў шы асноў ны мi на прам ка мi ўза е ма дзе ян ня вы твор чую ка а-
пе ра цыю, аг ра пра мыс ло вы комп лекс, бу даў нi чую, iна ва цый ную 
сфе ры», — ска заў Прэ зi дэнт. Ра зам з тым ён кан ста та ваў, што 
аб' ёмы ўза ем на га ганд лю Бе ла ру сi з Мар до вi яй у мi ну лым го дзе 
знi зi лi ся ў па раў на ннi з 2012 го дам больш чым у два ра зы i скла лi 
ка ля $50 млн. А ў да кры зiс ным 2008 го дзе гэ ты па каз чык скла даў 
пры клад на $170 млн. Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра ка на ны, што не-
аб ход на пе ра адо лець не га тыў ныя тэн дэн цыi i ад на вiць уз ро вень 
ганд лё ва-эка на мiч ных ад но сiн. «Гэ та на ша га лоў ная з ва мi за да-
ча», — ска заў Прэ зi дэнт.

Бе ла русь га то ва за бяс печ ваць мар доў скiх парт нё раў шы ро кiм 
спект рам аў та ма бiль най, да рож на-бу даў нi чай, сель ска гас па дар чай, 
па са жыр скай, ка му наль най тэх нi кi, у тым лi ку з вы ка ры стан нем 
уза е ма пры маль ных фi нан са вых iн стру мен таў i ў рам ках вы твор-
чай ка а пе ра цыi.

Кi раў нiк дзяр жа вы пад крэс лiў, што Мар до вiя, як i Бе ла русь, 
мае раз вi тую пра мыс ло васць, а гэ та доб рая ба за для раз вiц ця 
ка а пе ра цыi. «Пры пра пра цоў цы но вых ва ры ян таў ка а пе ра цыi, дзе 
пла ну ец ца за дзей нi чаць на ву ко ва-тэх на ла гiч ны i кад ра вы па тэн-
цы ял, трэ ба па шы раць су пра цоў нiц тва ВНУ i на ву ко ва-да след чых 
ар га нi за цый», — ска заў Прэ зi дэнт.

Як вя до ма, у маi 2014 го да ў Мiн ску прой дзе чэм пi я нат све ту па 
ха кеi, а Мар до вiя рых ту ец ца да ар га нi за цыi мат чаў чэм пi я на ту све ту 
па фут бо ле ў 2018 го дзе, які пройдзе ў Расіі. Як лi чыць Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, мар доў скi бок мо жа вы ка рыс тоў ваць во пыт бе ла рус кiх 
бу даў нi коў. Акра мя та го, у Бе ла ру сi вы раб ля юць буд ма тэ ры я лы, 
лiф та вае аб ста ля ван не i га то вы за бяс пе чыць па трэб нас цi мар доў-
скiх бу даў нi коў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма за кра нуў тэ му раз вiц ця су вя зей у 
гу ма нi тар най сфе ры. «Вы нам не чу жыя лю дзi — нас тры ва ла звяз-
вае агуль ная куль ту ра i гiс то рыя», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. На яго 
дум ку, шмат аб чым свед чыць той факт, што юбi лей ны мi ме да ля мi 
«70 га доў вы зва лен ня Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад ня мец ка-фа шысц кiх 
за хоп нi каў» бу дуць уз на га ро джа ны больш за 120 жы ха роў Мар до вii, 
якiя пры ма лi ўдзел у ба я вых дзе ян нях i вы зва лен нi Бе ла ру сi.

Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што на пе ра га во рах бе ла рус кi бок га то вы 
мак сi маль на апе ра тыў на раз гле дзець усе пра па но вы i вый сцi на 
кан крэт ныя да моў ле нас цi ў мэ тах па шы рэн ня ўза е ма вы гад на га 
су пра цоў нiц тва з Мар до вi яй.

Паводле матэрыялаў БЕЛТА.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст      +12°
Віцебск      +9°
Гомель      +13°
Гродна      +11°
Магілёў      +10°
Мінск      +11°  

Са праўд ная ата ка цык ло наў ча кае Бе ла русь у 
блі жэй шы час. Аб гэ тым на прэс-кан фе рэн цыі, пры-
све ча най па вод ка вай сі ту а цыі ў рэс пуб лі цы і га тоў-
нас ці ор га наў і пад раз дзя лен няў МНС да лік ві да цыі 
на ступ стваў вес на вой па вод кі, па ве да міў на чаль нік 
служ бы гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі-
кан ска га гід ра ме тэа цэнт ра Дзміт рый РА БАЎ, пе ра-
д ае БЕЛ ТА.

Як ад зна чыў сі ноп тык, у апош нія дні ся рэд ня су тач ная 
тэм пе ра ту ра па вет ра бы ла на 6-11 гра ду саў вы шэй шая 
за нор му. Та кое на двор'е больш па доб нае на кра са віц-
кае. Та кім цёп лым па ча так са ка ві ка ў Бе ла ру сі бы вае 
пры клад на раз у 20-30 га доў, па за ха дзе рэс пуб лі кі — 
адзін раз у пяць га доў.

«Ад нак ужо ў гэ тыя вы хад ныя нас ча ка юць скла да ныя 
ўмо вы на двор'я, — пра доў жыў ён. — Ула ду над на двор'-
ем возь ме ат лан тыч ны цык лон, і на двор'е кар ды наль на 
зме ніц ца». У су бо ту на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 
ча ка юц ца апад кі (па куль у вы гля дзе даж джу), ве цер з па-
ры ва мі да 15-22 мет раў у се кун ду. Днём у су бо ту і ў ноч 
на ня дзе лю па ры вы вет ру бу дуць да ся гаць 25-28 мет раў 
у се кун ду. У да да так да гэ та га па ха ла дае. У ня дзе лю на 

боль шай част цы тэ ры то рыі так са ма ча ка юц ца апад кі (у 
асноў ным у вы гля дзе сне гу і мок ра га сне гу), ча ка ец ца 
мя це лі ца, на да ро гах мес ца мі мо гуць уз нік нуць снеж ныя 
за но сы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 0 — мі нус 
5 гра ду саў, днём — ад мі нус 1 па поў на чы да плюс 5 гра-
ду саў па поўд ні.

«Але на гэ тым усё не скон чыц ца, — ад зна чыў Дзміт рый 
Ра баў. — У па чат ку на ступ на га тыд ня прый дзе чар го вы 
цык лон. Ча ка юц ца скла да ныя ўмо вы на двор'я. На боль шай 
част цы тэ ры то рыі бу дзе ве цер з па ры ва мі да 15-20 мет раў 
у се кун ду, мес ца мі — да 25 мет раў у се кун ду. Апад кі бу дуць 
у асноў ным у вы гля дзе сне гу, мок ра га сне гу. Пра ней кія 
моц ныя ма ра зы па куль га ва рыць не да во дзіц ца — тэм пе-
ра ту ра па вет ра бу дзе бліз кай да ну ля вой ад зна кі: ноч чу 
— сла ба ад моў най, днём — сла ба да дат най».

У ся рэ дзі не на ступ на га тыд ня прый дзе трэ ці цык лон, 
які так са ма на боль шую част ку тэ ры то рыі пры ня се снег, 
мок ры снег з па ры віс тым вет рам.

Па пя рэд не, па вод ле слоў Дзміт рыя Ра ба ва, на двор'е 
па леп шыц ца толь кі на на ступ ныя вы хад ныя. На боль-
шай част цы кра і ны спы няц ца апад кі, тэм пе ра ту ра па-
вет ра зноў пач не па сту по ва па вы шац ца.

У БЛІ ЖЭЙ ШЫ ЧАС 
НАС АТА КУ ЮЦЬ ЦЫК ЛО НЫ

Ма ры я на ШЧОТ КІ НА, 
мі ністр пра цы і са цы яль най 
аба ро ны

«Кі раў ні кі прад пры ем стваў 
па він ны нес ці пер са наль ную 
ад каз насць за ня вы пла ту за-
ра бот най пла ты. Ка лі ча ла век 
ста но віц ца кі раў ні ком прад-
пры ем ства, ён бя рэ на ся бе 
ад каз насць за пра цоў ны ка лек-
тыў. І яго не па срэд ны аба вя зак 
як най маль ні ка — свое ча со ва 
вы плач ваць за ра бот ную пла ту 
або за кошт улас ных рэ сур саў 
прад пры ем ства, або за кошт 
крэ ды таў. Гэ та кан крэт ная 
ад каз насць кан крэт на га ча ла-
ве ка. Ка лі бу дзем за ня вы пла ты 
на кла даць ад мі ніст ра цый ныя 
спаг нан ні і штра фы на прад-
пры ем ства, то гро шы бу дуць 
іс ці з агуль най кі шэ ні. Трэ ба 
ўліч ваць, што за ра бот ная 
пла та скла дае 64,5% да хо даў 
на сель ніц тва і гро шы кож на-
му пра цаў ні ку па трэб ны свое-
ча со ва для апла ты асноў ных 
рас хо даў».

Імя жы ха ра вёс кі Лі паў ка Кас цю ко віц ка га ра ё на Аляк санд ра За пе кі на на 
пра ця гу мно гіх га доў за пар тры ва ла тры ма ец ца ў лі ку пе ра мож цаў Ма гі лёў-
шчы ны па вы твор час ці і зда чы ма ла ка дзяр жа ве. На пад вор'і гэ та га апан та-
на га жы вё ла во да ўтрым лі ва ец ца 28 дой ных ра гуль, ад якіх у зі мо вы час за 
су ткі атрым лі вае па 330 літ раў ма ла ка.

— Цяж кай пра цы ні ко лі не ба яў ся і лёг кіх шля хоў ў жыц ці не шу каў, — ка жа 
Аляк сандр. — Сель ская гас па дар ка — гэ та мая сты хія, хоць яна і па тра буе шмат 
вы сіл каў, умен ня і кло па ту.

Толь кі за мі ну лы год ма ла ка збор шчык За пе кін здаў дзяр жа ве 105 тон сы ра дою, 
а яшчэ вы га да ваў і здаў у мяс цо вую гас па дар ку 32 ця ля ці.

Гэ та не сак рэт, што на доі за ле жаць ад кар моў і пле мян ной ра бо ты. А так са ма 
ўмен ня пра віль на па да іць ка ро ву. За свае ста ран ні Аляк сандр атры маў ад «Ба-
бу лі на га гла ды ша» да іль ны апа рат, але па-ра ней ша му част ку свай го стат ку до іць 
уруч ную. Ёсць у Аляк санд ра і па моч ні кі — дзве дач кі. На ват ма лод шая — 12-га до-
вая Яў ге нія — да па ма гае баць ку і ця лят да гле дзець, і ма ла ко пра філь тра ваць.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аўтара.

         М леч ны шлях          М леч ны шлях 
          праз Лі паў купраз Лі паў ку

Надвор'еНадвор'е  ��Абі ту ры ент-2014Абі ту ры ент-2014  ��

ПРА ФЕ СІЙ НА-ПСІ ХА ЛА ГІЧ НАЯ ГУ ТАР КА 
АД МЯ НЯ ЕЦ ЦА?

Рэ гіст ра вац ца ці не рэ гіст ра вац ца абі-
ту ры ен там для пра хо джан ня пра фе сій-
на-псі ха ла гіч най гу тар кі? 

Гэ тае пы тан не сён ня ці ка віць да стат ко ва 
вя лі кую коль касць абі ту ры ен таў, якія пла на-
ва лі па сту паць у ВНУ на ад ну з 10 спе цы яль-
нас цяў, дзе ў па пя рэд нія га ды аба вяз ко вай 
умо вай бы ло атры ман не рэ ка мен да цыі для 
ўдзе лу ў кон кур се ад спе цы яль най ка мі сіі. За-
да чай чле наў ка мі сіі бы ло аца ніць кру га гляд, 
ма ты ва цыю абі ту ры ен таў і ўсвя дом ле насць 
іх пра фе сій на га вы ба ру.

Дзе ля спра вяд лі вас ці трэ ба ска заць, што ў 
апош нія га ды ад маў ля лі ў рэ ка мен да цыі толь кі 
адзін кам. Ме на ві та та му мно гія і не ра зу ме лі 
сэн су гэ тай вель мі пра ца ём кай і ня тан най пра-
цэ ду ры. І вось дня мі, на на ра дзе ў кі раў ні ка 
дзяр жа вы, пры све ча най уступ най кам па ніі, 
на рэш це пра гу чаў на мер ад мо віц ца ад пра вя-
дзен ня пра фе сій на-псі ха ла гіч най гу тар кі.

Між ін шым, рэ гіст ра цыя на па пя рэд ні пра ф-
ад бор стар та ва ла яшчэ 5 са ка ві ка і бу дзе доў-
жыц ца да кан ца ме ся ца. Да кан ца са ка ві ка 
пла ну юць пры няць і но вую рэ дак цыю Пра ві-
лаў па ступ лен ня ў ВНУ. Але што ра біць абі ту-
ры ен там сён ня? Асаб лі ва тым, ка му трэ ба да-
бі рац ца да ВНУ з сель скай мяс цо вас ці? Ехаць 
ці не ехаць у аб лас ны цэнтр або ста лі цу?

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі ад ка заць на гэ-
тае пы тан не не змаг лі. Праў да, і ін фар ма цыя 
аб рэ гіст ра цыі на пра фе сій на-псі ха ла гіч ную 
гу тар ку знік ла з пар та ла Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі. Мож на бы ло б па ра іць абі ту ры ен там 
не спя шац ца з рэ гіст ра цы яй, але на сай тах 
ВНУ, вы зна ча ных мес цам пра вя дзен ня гу тар-
кі, абі ту ры ен таў па-ра ней ша му за пра ша юць 
за рэ гіст ра вац ца да 31 са ка ві ка. Та му за ста-
ец ца спа дзя вац ца, што ў га лоў ным аду ка-
цый ным ве дам стве кра і ны ў блі жэй шы час 
усё ж та кі рас ста вяць кроп кі над «і».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Су стрэ ча на ўзроў ні на мес ні-
каў кі раў ні коў МЗС кра ін СНД, 
якую пла на ва лі пра вес ці ў Мін-
ску 14 са ка ві ка, не ад бу дзец ца 
з-за афі цый най ад мо вы ад удзе-
лу ўкра ін ска га бо ку.

ААТ «ААБ Бе ла рус банк» па-
ча ло вы пуск між на род ных кар-
так VІSA і MasterCard з ра хун кам 
у ра сій скіх руб лях.

Вік то рыя Аза ран ка ад мо ві ла-
ся ад удзе лу ў тэ ніс ным тур ні ры 
ў Ма я мі. Ад мо ва ад вы ступ лен ня 
вы клі ка на траў май ступ ні.

У Бе ла ру сі да зво ле на вы ка-
рыс тоў ваць элект рон ныя та вар-
на-транс парт ныя на клад ныя. 
Элект рон ныя та вар на-транс-
парт ныя і та вар ныя на клад ныя 
ў вы гля дзе элект рон ных да ку-
мен таў лі чац ца ство ра ны мі, ка-
лі яны пад пі са ны элект рон ным 
ліч ба вым под пі сам удзель ні каў 
элект рон на га аб ме ну да ны мі, 
пе ра да дзе ны і атры ма ны праз 
апе ра та ра элект рон на га да ку-
мен та а ба ро ту.

У Му зеі су час на га вы яў лен ча-
га мас тац тва ў Мін ску ад кры ла ся 
ме ма ры яль ная вы стаў ка скульп-
та ра Ула дзі мі ра Жба на ва «Ад мя-
не», пры мер ка ва ная да 60-год дзя 
з дня на ра джэн ня май стра.

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

Асаблівасці 
рэпетыцыйнага 

тэсціравання

Прышчэпка 
супраць 

раку

МА ЛА ДЫМ РА БОТ НІ КАМ — 
БОЛЬ ШЫЯ ВЫ ПЛА ТЫ ПА БАЛЬ НІЧ НЫХ

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч пад тры маў па-
зі цыю Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі ад нос на ка рэк ці-
роў кі сі ту а цыі, у якой ака за лі ся ра бот ні кі, што ад пра ца ва лі 
менш за паў го да да на ступ лен ня ча со вай не пра ца здоль-
нас ці, па ве дам ляе прэс-служ ба Фе дэ ра цыі праф са юзаў.

Па вод ле слоў стар шы ні ар га ні за цыі Ле а ні да Ко зі ка, пры ня тыя 
ра ней ра шэн ні аб змян шэн ні па ме ру да па мог па ця жар нас ці і ро-
дах, асаб лі ва для жан чын, стра ха выя ўзно сы за якіх вы плач ва лі ся 
менш чым за 6 ме ся цаў і якія вы ліч ва лі ся, зы хо дзя чы з мі ні маль-

на га па ме ру, ідуць у раз рэз 
з дзяр жаў най дэ ма гра фіч-
най па лі ты кай па па ве лі чэн ні 
на ра джаль нас ці. Ця пер жа ў 
па ста но ву №569, якая да ты-
чыц ца апла ты баль ніч ных ліс-
тоў, бу дуць уне се ны зме ны. 
Ма ла дыя ра бот ні кі змо гуць 
атры маць срод кі, якія да зво-
ляць на быць не аб ход ныя ле-
кі, на бор пра дук таў.

Святлана БАРЫСЕНКА.

СС  �� тала вядоматала вядома

КОЛЬ КАСЦЬ АХ ВЯР ВЫ БУ ХУ Ў НЬЮ-ЁР КУ 
ДАСЯГНУЛА 6 ЧАЛАВЕК

Яшчэ 74 ча ла ве кі, па ве дам ляе NBС, па цяр пе лі, пры чым 
двое з іх (жан чы на і дзі ця) зна хо дзяц ца ў кры тыч ным ста не. 
Не каль кі ча ла век лі чац ца пра па ўшы мі без вес так. Вы бух ад-
быў ся 12 са ка ві ка ка ля 9:30 ра ні цы па мяс цо вым ча се ў ра ё не 
Ус ход ні Гар лем. У вы ні ку аб ру шы лі ся су сед нія пя ці па вяр хо-
выя жы лыя бу дын кі. Па вод ле слоў улад, адзі ным сіг на лам аб 
уцеч цы га зу быў зва нок мяс цо вай жы хар кі ў энер ге тыч ную 
кам па нію Соnsоlіdаtеd Еdіsоn Іnс, якая аб слу гоў вае дом. Яна 
па ве да мі ла пра пах га зу за не каль кі хві лін да вы бу ху.

УЛА ДЫ КРЫ МА АД МО ВІ ЛІ СЯ АД ДА ВАЦЬ УКРА І НЕ 
«АР ТЭК» І РА ДО ВІ ШЧЫ НАФ ТЫ

Ула ды Кры ма за яві лі аб на ме ры вы вес ці з пад па рад ка-
ван ня Укра і ны між на род ны дзі ця чы ла гер «Ар тэк». З ад-
па вед най за явай вы сту піў спі кер пар ла мен та аў та ном най 
рэс пуб лі кі Ула дзі мір Кан стан ці наў. «Ар тэк» мы ім не ад да-
дзім, — ад зна чыў ён. — Гэ та наш сім вал, мы па ду ма ем, у 
чыё пад па рад ка ван не яго пе ра вес ці. Вя до ма, ён за ста нец ца 
між на род ным азда раў лен чым дзі ця чым ла ге рам». Кан стан-

ці наў так са ма пад крэс ліў, што «Ар тэк» — гэ та «брэнд Са ю за, для вя лі кай коль кас ці лю дзей, 
якія жы лі ў СССР». «Ар тэк», раз ме шча ны на паў днё вым бе ра зе Кры ма, быў за сна ва ны ў пер-
шай па ло ве ХХ ста год дзя. Ён стаў са мым вя до мым дзі ця чым ла ге рам у СССР, дзе ад па чы ва лі 
дзе ці ў тым лі ку і з-за мя жы. Сён ня між на род ны дзі ця чы цэнтр «Ар тэк», па вод ле ін фар ма цыі 

на яго сай це, з'яў ля ец ца дзяр жаў ным прад пры ем ствам Укра-
і ны, зна хо дзіц ца ў пад па рад ка ван ні Дзяр жаў на га кі раў ніц тва 
спра ва мі ўкра ін ска га прэ зі дэн та. Ра ней кі раў ніц тва Кры ма 
аб вяс ці ла, што ўлас насць Укра і ны на тэ ры то рыі паў вост ра ва 
бу дзе на цы я на лі за ва на. Ра до ві шча наф ты і га зу ў Чор ным 
і Азоў скім мо рах, у тым лі ку «Адэ скае» і «Без на зоў нае», а 
так са ма бу рыль ныя ўста ноў кі «Чар на мор наф та га за» цал кам 
пя рой дуць ва ўлас насць Кры ма.

КОЛЬ КІ ВА ДЫ 
ТРЭБА ВЫ ПІ ВАЦЬ 

ШТО ДНЯ?
Усім доб ра вя до ма, што ча ла ве ку 

жыц цё ва не аб ход на пад трым лі ваць 
да стат ко вы ўзро вень вад ка сці ў це ле. 
А лю дзям, якія бу дуць са чыць за фі гу-
рай і знеш няй 
пры га жос цю ў 
цэ лым, асаб-
лі ва не аб ход-
на ад соч ваць 
па каз чы кі спа-
жы ван ня ва-
ды, за яў ля юць 
ме ды кі. Ёсць 
фі зі я ла гіч ная 
нор ма спа жы ван ня ва ды кож ным ча-
ла ве кам, яна скла дае 30 мі лі літ раў на 
1 кг ва гі ча ла ве ка. На прык лад, ка лі ва-
ша ва га 70 кі ла гра маў, то нор ма спа-
жы ван ня вад ка сці 30 х 70 = 2,1 літ ра. 
Сю ды ўва хо дзіць уся вад касць, якая 
вы ка рыс тоў ва ец ца ча ла ве кам на пра-
ця гу дня: ва да, чай, со кі. Ма ла ко і суп 
— гэ та ўжо ежа. Лю дзям у га ра чым клі-
ма це і спарт сме нам трэ ба піць больш, 
зы хо дзя чы з фор му лы 50 мі лі літ раў на 
кі ла грам ва гі. Абяз вод жван не ар га ніз-
ма вель мі не бяс печ нае для зда роўя. 
Лі чыц ца, што ка лі ча ла век ад чуў сма гу, 
яго ар га нізм ужо абяз вод жа ны. Та му 
кож ныя 1,5-2 га дзі ны пі це па 100-200 
мі лі літ раў вад ка сці.


