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Урад Мек сі кі рас сак рэ ціў 
звест кі па ар тэ фак тах, 
якія бы лі зной дзе ны 
больш за сот ню га доў 
та му. Мно гія з прад ме таў 
да лё кай эпо хі на ўпрост 
мо гуць свед чыць пра 
на вед ван не пла не ты 
кас міч ны мі пры шэль ца мі, 
ад люст роў ваць пла не ты, 
ін ша зем ныя кас міч ныя 
апа ра ты і на ват са міх 
жы ха роў ін шых све таў.

На пра ця гу 50 га доў мек сі кан цы з 
пра він цыі Ха ліс ка збі ра лі і сіс тэ ма ты за-
ва лі свае зна ход кі: фан тас тыч ныя прад-
ме ты па сту па лі ў аб' яд на ны му зей, 
коль касць экс па на таў яко га на гэ ты 
мо мант пе ра вы шае 400. На ўсіх з іх 
ма юц ца вы явы, якія цал кам мо гуць 
мець ін ша пла нет ны змест. На прык-
лад, як лі чаць пры хіль ні кі кан так таў 
ін ша пла не цян з на шы мі прод ка мі, 
на ад ным з ар тэ фак таў на ма ля ва ны 
пры шэ лец і яго кас міч ны ка ра бель, на 
ін шым — пла не та Са турн і НЛА, што 
тлу ма чыць: гэ ты апа рат пры ля цеў не 
з глы бінь кос ма су, а з ад ной з пла нет 
Со неч най сіс тэ мы. Вы ра бы з за гад ка-
вы мі ма люн ка мі на столь кі ма ляў ні чыя, 

што да след чы кі лёг ка мо гуць 
уя віць гіс то рыю маг чы май ка-
ла ні за цыі Зям лі. На тэ ры то рыі 
су час най дзяр жа вы Мек сі ка 
іс на ва ла най вя лік шая ім пе рыя 
ацтэ каў — Ме шы ка. Як вя до ма, 
яны ва ло да лі раз ві той куль ту-
рай і лю бі лі ад люст роў ваць паў-
ся дзён нае жыц цё на ка мен ных і 
ке ра міч ных вы ра бах. Як лі чаць 
пры хіль ні кі тэ о рыі су стрэч ацтэ-
каў з ін ша пла не ця на мі, за ма-
лёў кі ін ша пла не цян і НЛА вы-
сту па юць ус кос ным свед чан нем 

не толь кі на зі ран ня за дзей нас цю 
пры шэль цаў, але і шчыль на га ўзае-
ма дзе ян ня з імі.

Са ма са бой на прош ва ец ца 
вы сно ва: у най ста ра жыт ныя ча сы 
прад стаў ні кі па за зем ных цы ві лі за-
цый не ба я лі ся ўсту паць у кан такт 
з жы ха ра мі Зям лі. Ча му ж ця пер не 
ад бы ва юц ца ана ла гіч ныя кан так-
ты? На ву коў цы лі чаць, што пры-
чы най з'яў ля ец ца за над та вя лі кая 
агрэ сія, вель мі ха рак тэр ная для 
су час на га гра мад ства, а так са ма 
імк нен не ва ен ных за ва ло даць пе-
ра да вы мі тэх на ло гі я мі ін ша пла не-
цян, па тэн цый на не бяс печ ны мі для 
ўся го ча ла вец тва. Лю дзі, якія жы-

лі шмат ста год дзяў та му, бы лі ку ды 
больш гу ман ны мі, менш ва яў ні чы мі 
і за хоў ва лі ста ра жыт ную муд расць, 
хоць су час ныя гіс то ры кі спра бу юць 
па ка заць іх вар ва ра мі і дзі ку на мі. Да-
след чы кі ж лі чаць: дзі кун ства і вар-
вар ства з'я ві лі ся ў су час ным гра мад-
стве, якое вы зна ча ец ца зайз драс цю 
да ба га тых і па гар дай да бед ных, а 
асноў най мер кай уза е ма ад но сін вы-
сту па юць гро шы
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Дай джэстДай джэст  ��

Усе но выя аў та ма бі лі ў ЗША, вы пуск якіх 
пач нец ца ў 2023 го дзе, па він ны быць 
асна шча ны сіс тэ ма мі аб ме ну да дзе ны мі v2v 
(vеhісlе-tо-vеhісlе, «аў та ма біль — аў та ма біль»), 
якія пра ду гледж ва юць аб мен ін фар ма цы яй 
аб марш ру тах і хут ка сці ру ху па між усі мі 
ма шы на мі на да ро зе, як ад зна ча ец ца ў пра ек це 
апа вя шчэн ня На цы я наль на га ўпраў лен ня 
па бяс пе цы ру ху на тра сах (NHTSА) ЗША. Гэ ты 
да ку мент, як ча ка ец ца, увой дзе ў но вы стан дарт 
бяс пе кі ма тор ных транс парт ных срод каў (FMVSS).

Па ацэн цы мі ніс тэр ства транс пар ту ЗША, паў сюд нае вы-
ка ры стан не сіс тэм v2v да зво ліць іс тот на зні зіць ава рый насць 
на да ро гах, та му што па вы сіць пра ін фар ма ва насць кі роў цаў 
пра сі ту а цыю на да ро гах. Аў та ма бі лі, у пры ват нас ці, змо гуць 
са ма стой на аб мень вац ца адзін з ад ным ін фар ма цы яй аб 
ма неў рах і хут ка сці ру ху з ахо пам у 360 гра ду саў. Акра мя 
та го, яны бу дуць пе ра да ваць адзін ад на му свае ка ар ды на ты. 
Даль насць пе ра да чы сіс тэ мы v2v скла дзе 300 мет раў. Згод-
на з пра ек там NHTSА, да 2019 го да мі ніс тэр ства транс пар ту 
ЗША вы зна чыць дак лад ны і поў ны спіс пра ві лаў уста ля ван ня 
сіс тэм v2v на аў та ма бі лі, а так са ма за цвер дзіць стан дарт 
ра бо ты та ко га аб ста ля ван ня. У 2021 го дзе но выя пра ві лы 
ўсту пяць у сі лу, але да 2023-га бу дуць на сіць рэ ка мен да-
цый ны ха рак тар.

У сваю чар гу, яшчэ адзін дэ парт амент мі ніс тэр ства — Фе-
дэ раль нае кі раў ніц тва тра са мі — вя дзе ра бо ту над кі ра ван нем 
для ін ша га стан дар ту аб ме ну да ны мі — «аў та ма біль—інф ра-
струк ту ра» (v2і, vеhісlе-tо-іnfrаstruсturе). Гэ ты стан дарт да зва-
ляе аў та ма бі лям «раз маў ляць» з роз ны мі эле мен та мі пра ез-
жай част кі — свят ла фо ра мі, да рож ны мі зна ка мі, участ ка мі, 
на якіх ідзе ра монт, і г. д. Па ацэн цы NHTSА, вы ка ры стан не 
сіс тэм v2v і v2і да па мо жа лік ві да ваць ці змяк чыць на ступ ствы 
да 80% ава рый на скры жа ван нях і пры зме не па лос ру ху
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Мы ве да ем, што му раш кі — 
да во лі не звы чай ныя на ся ко мыя, 
якія ва ло да юць пэў на га ро ду 
ка лек тыў ным ро зу мам. Але, 
аказ ва ец ца, ін ды ві ду аль ныя 
асо бі ны так са ма здоль ныя на 
вель мі не тры ві яль ныя ўчын кі, 
якія свед чаць аб не ма лым 
ро зу ме.

Ішв тан Ма а ка з вен гер ска га ўні вер-
сі тэ та Се ге да ра зам з ка ман дай пра па-
на ва лі двум ві дам не вя лі кіх му ра шак з 
ро ду Aphaenogaster вад касць, якая змя-
шчае ва ду і мёд, ра зам 
з шэ ра гам ін стру мен таў, 
з да па мо гай якіх гэ тую 
вад касць на ся ко мыя 
маг лі пе ра нес ці да ся бе 
ў гняз до. Му раш кі па ча-
лі экс пе ры мен та ваць з 
ін стру мен та мі і вы бра лі 
тыя, якія бы ло ляг чэй за 
ўсё нес ці і якія ўбі ра лі 
больш за ўсё вад ка сці. 
Яны бра лі губ кі ці па пе ру, 
хоць ні та го, ні дру го га ў 
іх му раш ні ках ні ко лі не 
бы ло. Гэ та дае ву чо ным 
маг чы масць мер ка ваць, 
што му раш кі мо гуць 
ацэнь ваць ха рак тар як 
ма тэ ры я лу, так і вад ка-
сці, а так са ма што яны 

мо гуць хут ка ву чыц ца вы ка ры стан ню 
но вых ін стру мен таў. Не ка то рыя ві ды 
му ра шак вя до мыя тым, што яны ка рыс-
та юц ца пры ла да мі, але да дзе ны экс пе-
ры мент упер шы ню пра дэ ман стра ваў, 
што гэ тыя на ся ко мыя здоль ныя хут ка 
вы бі раць най больш зруч ную пры ла ду.

Му раш кам пра па ноў ва лі ся на вы бар 
роз ныя ін стру мен ты як на ту раль на га 
па хо джан ня, на кшталт па ла чак, яло-
вых іго лак і пяс чы нак, так і штуч на га. 
На ся ко мыя па ча лі ад ра зу экс пе ры мен-
та ваць з прад ме та мі і хут ка вы бра лі 
пры дат ныя. Му раш кі ві ду Aphaenogaster 

subterranea ад да ва лі пе ра ва гу не вя лі кім 
ка мяч кам гле бы для пе ра но су раз ве-
дзе на га ва дой мё ду і губ кі для чыс та га 
мё ду. Боль шасць му ра шак на ват па-
рва лі губ кі на част кі, каб бы ло больш 
зруч на іх пе ра но сіць. А прад стаў ні кі 
ві ду Aphaenogaster senіlіs спа чат ку вы-
ка рыс тоў ва лі ўсе ін стру мен ты ад ноль-
ка ва, але хут ка за ся ро дзі лі ся на па пе ры 
і губ цы, якія ўбі ра лі пра па на ва ныя пры-
сма кі, г. зн. му ра шы вы бра лі ап ты маль-
ную стра тэ гію па во дзін у хо дзе ра бо ты, 
пры ня ўшы да ўва гі ўсмокт ван не і зруч-
насць пе ра нос кі прад ме та.

Маг чы ма, му раш кі ро-
ду Aphaenogaster раз ві лі 
та ко га ро ду здоль нас ці 
з-за та го, што ў іх ма лень-
кі страў нік, які не па шы-
ра ец ца. Па коль кі гэ тыя 
на ся ко мыя жы вуць у да-
во лі агрэ сіў ным ася род-
дзі, пра цэс на ту раль на га 
ад бо ру мог за ах воч ваць 
па доб ныя стра тэ гіі па во-
дзін. Цал кам маг чы ма, 
ка лі мер ка ваць па хут ка-
сці і ак тыў нас ці, што му-
раш кам на ват спа да ба лі-
ся но выя ма тэ ры я лы, якіх 
яны прос та не ба чаць у 
на ту раль ным ася род дзі
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У све це жы вёлУ све це жы вёл  ��

МУ РАШ КІ РА ЗУМ НЕЙ ШЫЯ,МУ РАШ КІ РА ЗУМ НЕЙ ШЫЯ,
ЧЫМ ЛЮ ДЗІ ПРА ІХ ДУ МА ЮЦЬЧЫМ ЛЮ ДЗІ ПРА ІХ ДУ МА ЮЦЬ

Та ям ні цы Зям ліТа ям ні цы Зям лі  ��

АЦТЭ КІ СУ СТРА КА ЛІ СЯ АЦТЭ КІ СУ СТРА КА ЛІ СЯ 
З ІН ША ПЛА НЕ ЦЯ НА МІ?З ІН ША ПЛА НЕ ЦЯ НА МІ?

За сак рэ ча ныя ар тэ фак ты За сак рэ ча ныя ар тэ фак ты 
як но вае свед чан не іс на ван ня НЛАяк но вае свед чан не іс на ван ня НЛА

АЎ ТА МА БІ ЛІ БУ ДУЦЬ АЎ ТА МА БІ ЛІ БУ ДУЦЬ 

«РАЗ МАЎ ЛЯЦЬ» «РАЗ МАЎ ЛЯЦЬ» 

АДЗІН З АД НЫМАДЗІН З АД НЫМ

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона со снижением цены 

по продаже автомобилей, принадлежащих 

РУП «Жилкоммунтехника» (Продавец) 

на праве хозяйственного ведения:

Лот №1: Автомобиль VOLKSWAGEN POLO, номер кузова 
WVWZZZ9NZ3Y005797, 2003 г.в. Тип ТС – легковой хэтчбэк. Цвет – черный. 
Двигатель – бензиновый. КПП – механическая. Количество мест – 5. Количе-
ство дверей – 3. Оборудование – автомагнитола. Шины – летние. Диски – штам-
пованные. Транспортное средство не на ходу. Находится по адресу: г. Минск, 
ул. Чапаева, 4. Начальная цена – 4 978,20 бел. руб. Задаток – 248,91 
бел. руб.

Лот №2: Мусоровоз MAZ 437043 МСБ-10, номер рамы Y3M43704390000700, 
2008 г.в. Тип ТС – грузовой специальный мусоровоз. Цвет – белый. Тип 
КП – механическая; количество мест – 3. Двигатель – дизельный. Шины – 
летние. Диски – штампованные. Оборудование: емкость для сбора мусора; 
гидравлическое оборудование для бокового опрокидывания контейнеров.  
Транспортное средство не на ходу. Находится по адресу: г. Минск, ул. Чапае-
ва, 4. Начальная цена – 8 110,80 бел. руб. Задаток – 405,54  бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 369, УНП 190055182. Получатель – РУП «Институт недвижи-
мости и оценки». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот №__), проводимом 
09 марта 2017 г. 
Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов 
согласно действующему законодательству.
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, 
увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку, должен 
заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 10 (де-
сяти) банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при за-
ключении договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Про-
давцу расходы на публикацию объявления на сайте bankrot.gov.by в сумме 
не более 120,00 (Сто двадцать белорусских рублей 00 копеек) в денежных 
знаках образца 2009 г.
Затраты, связанные со снятием транспортного средства с учета, несет 
Победитель аукциона (Претендент на покупку).
Аукцион состоится 09.03.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 
13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. Оконча-
ние приема заявлений – 06.03.2017 в 11.00.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 09.12.2016. С полным текстом извещения можно ознакомиться 
на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец – РУП «Жилкоммунтехника», контактный телефон 8 (017) 204 
71 51.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аук-
циона. Контактное лицо для осмотра Объектов аукциона: Сайко Андрей 
Геннадьевич 8 (044) 552-42-92
� Организатор аукциона: 8(017) 306–00–57, 8(029) 356–90–03, 8(029) 

550–09–52 � www.ino.by � e–mail: torgi@ino.by


