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• Па гад нен не пра бяз ві-

за вы рэ жым па між Бе ла рус-

сю і Кі та ем учо ра ўсту пі ла ў 

сі лу. Бе ла ру сы мо гуць зна-

хо дзіц ца ў Кі таі без ві зы да 

30 дзён у ад ной па езд цы, але 

не больш за 90 дзён у год.

• У Бе ла ру сі ў лі пе ні 

за фік са ва на дэ фля цыя: 

ін дэкс спа жы вец кіх цэн 

на та ва ры і па слу гі ў лі пе-

ні 2018 го да ў па раў на нні 

з чэр ве нем 2018 го да 

склаў 99,8 %.

• Еў ра зій ская эка на міч-

ная ка мі сія аб мя жоў вае 

коль касць ан ты бі ё ты каў у 

пра дук тах.

• Бе ла ру сы ў ноч з 

12 на 13 жніў ня змо гуць 

уба чыць да 110 падаючых 

зо рак за га дзі ну — на гэ ты 

час пры па дае пік ме тэ ор-

на га па то ку Пер се і ды.

• На 103-м кі ла мет ры 

тра сы М6 Мінск — Грод на ў 

Іў еў скім ра ё не су тык ну лі ся 

лег ка ві кі «Пе жо» і «Рэ но». 

У апош нім былі дзеці двух 

і пя ці га доў. Цяж кіх на ступ-

стваў да па маг лі па збег нуць 

аў та крэс лы, у якіх зна хо дзі-

лі ся малыя.
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На 19,4 % 
(да $20,2 млрд) 
па вя лі чы ла Бе ла русь 
у сту дзе ні — чэр ве ні 
2018 го да экс парт 
та ва раў і па слуг 
у па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам 
мі ну ла га го да. 
Знеш не ганд лё вы аба рот 
та ва раў і па слуг склаў ся 
ў су ме $40,1 млрд, што 
на 20,7 % больш, чым 
у сту дзе ні — чэр ве ні 
2017 го да. Да дат нае 
саль да знеш ня га ганд лю 
та ва ра мі і па слу га мі 
скла ла $329,4 млн. 
Знеш не ганд лё вы аба рот 
та ва раў вы рас 
на 21,5 % да $33,6 млрд. 
Знеш не ганд лё вы аба рот 
па слуг ад зна ча ны на 
ўзроў ні $6,57 млрд 
(116,9 % да сту дзе ня — 
чэр ве ня 2017 го да).

ГЭ ТА БЫ ЛО 
ФЕ Е РЫЧ НА!

За мат чам Лі гі Еў ро пы на ста ліч ным ста ды ё не 

на зі ра ла больш за 21 ты ся чу гле да чоў, 

з іх ка ля дзвюх ты сяч — фа на ты гас цей.

Ста ліч ныя ды на маў цы вый шлі на па яды нак 

3-га раў нда са зна ка мі тым са пер ні кам 

з бе ра гоў Ня вы за ра джа ны мі і ўпэў не ны мі 

ў са бе. Гэ та ад бі ла ся на таб ло ўжо 

на 12-й хві лі не, лік ад крыў Ураш Ні ка ліч, 

ста ды ён тры ум фа ваў ад не ча ка най ра дас ці. 

А ка лі ў ся рэ дзі не пер ша га тай ма пе ра ва гу пад во іў 

Ула дзі мір Хва шчын скі, тры бу ны ўза рва лі ся яшчэ гуч ней. 

Ні на Га ла віч пад за на вес пер шай па ло вы су стрэ чы 

за сму ціў пі цер цаў яшчэ раз, а кроп ку ў дру гім 

тай ме па ста віў дубль Ура ша Ні ка лі ча — 4:0.

ЛІЧБА ДНЯ

Як мін скае «Ды на ма» раз гра мі ла 
пі цер скі «Зе ніт»

ЖНІ ВЕНЬ СКАЕ ВО РЫ ВАЖНІ ВЕНЬ СКАЕ ВО РЫ ВА

Ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік 

з Лу нін ца Мі ка лай ПА ШКЕ ВІЧ на во дзіць 

па ра дак на ага ро дзе сва ёй ся дзі бы

 ў вёс цы Ка жан-Га ра док, рых туе гле бу 

пад бу ду чы — 2019 го да — ура джай.
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СТАР. 13

Прэ зі дэнт на ве даў дзі ця чую 
баль ні цу ў Го ме лі і «Гом сель маш»

Чар го вая ра бо чая па езд ка кі раў ні ка дзяр жа вы 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ад бы ла ся ў Го мель. Пад час 

яе бы лі раз гле джа ны пы тан ні са цы яль на-эка на міч-

на га раз віц ця рэ гі ё на. Су пра цоў ні кі «Гом сель ма ша» 

так са ма змаг лі за даць пы тан ні Прэ зі дэн ту.

Най перш — зда роўе
Рэ кан струк цыя дзі ця чай аб лас ной клі ніч най баль ні цы пра-

хо дзі ла два га ды. У вы ні ку коль касць лож каў па вя лі ча на да 

552 адзі нак. З ін шых клі нік пе ра ве дзе ны ўсе дзі ця чыя ад дзя лен ні 

хі рур гіч на га і са ма тыч на га про фі ляў, ад дзя лен ні для но ва на ро-

джа ных і не да но ша ных дзе так. З'я ві ла ся маг чы масць 

ар га ні за ваць ра бо ту алер га ла гіч ных лож каў. СТАР. 2

ДЗЕ ЦЯМ — КЛО ПАТ, ДЗЕ ЦЯМ — КЛО ПАТ, 
АГ РА РЫ ЯМ — ТЭХ НІ КУАГ РА РЫ ЯМ — ТЭХ НІ КУ
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