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• У Бе ла ру сі пас ля тэр-

мі но вай ва ен най служ бы 

мож на бу дзе атры маць 

зніж ку на аду ка цыю.

• За меж ныя ін вес та ры 

ўкла лі ў І паў год дзі ў эка но-

мі ку Бе ла ру сі $4,5 млрд.

• «Го мель транс нафта 

Друж ба» пад клю чы ла 

пад вод ны пе ра ход на 

наф та пра вод зе Ма зыр — 

Брэст.

• Стан цыю абез жа лез-

ван ня па бу да ва лі ў аг ра га-

рад ку Іва наў ска га ра ё на.

• Твор чы пра ект «Віцеб-

скі квАР Тал» аднаў ля ец-

ца з 15 ве рас ня.

• Се зон збо ру брус ніц 

па чаў ся ў Брэсц кай воб-

лас ці.

КОРАТКА

ФАРМАЦЭЎТЫЧНЫ 
КЛАСТАР 
ЕАЭС І СНД

ЗМАГАННЕ І КАХАННЕ 
НА ФРОНЦЕ

Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ, 

мі ністр ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю:

«У лі пе ні рэ гу ля ван не цэн 
на са цы яль на знач ныя 
та ва ры бы ло па доў жа на 
яшчэ на 90 дзён. 
Па куль мы ма ем на мер 
па доў жыць рэ гу ля ван не. 
Да кан ца го да та кія ме ры 
за ста нуц ца. Гэ та дае 
свой вы нік. Ка лі ў цэ лым 
на рын ку сва бод ных 
цэн (г. зн. цэн, якія 
не рэ гу лю юц ца дзяр жа вай) 
тэмп рос ту за апош нія 
12 ме ся цаў склаў 3,7 %, 
дык па рэ гу лю е мых 
са цы яль на знач ных 
та ва рах — 2,4 %. Сё ле та 
дзя ку ю чы гэ тым ме рам 
мы да сяг ну лі зні жэн ня 
цэн па са цы яль на знач ных 
та ва рах».

ЦЫТАТА ДНЯ

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці

Як эма цы я наль на 
ўца лець у сям'і 
і на ра бо це

Ме ды я цыя для школь ні каў, 
біз нес ме наў, су жэн цаў...

Двое сяб роў — улас ні кі біз не су на працягу ся мі га доў спра ча лі ся 

і су дзі лі ся, ад стой ва ю чы свае пра вы. Ка лі па спра ба ва лі ад пра-

ца ваць сі ту а цыю з ме ды я та рам, да мо ві лі ся за тры су стрэ чы. 

Ран кам адзін з іх патэлефанаваў дру го му і ска заў, што ўпер шы-

ню за час іх ва ра га ван ня нар маль на спаў, бо ўсе сем га доў жыў 

у ста не стрэ су. А ка лі б ра ней чуў пра ме ды я цыю, уся го гэ та га 

мож на бы ло б па збег нуць. Што та кое ме ды я цыя, ка му і чым яна 

мо жа да па маг чы, з які мі праб ле ма мі звяр та юц ца лю дзі да ме ды-

я та раў і ка го не вар та да пус каць да гэ тай пра цэ ду ры — пра ўсё 

гэ та і яшчэ больш рас каз ва лі экс пер ты пад час круг ла га ста ла, 

які ар га ні за ва лі ў Бел ТА.

Шанц на пры мі рэн не, ка лі не ві даць вый сця
Ме ды я цыя — пры зна ны ва ўсім све це спо саб вы ра шэн ня спрэ чак. 

Яна ста ла раз ві вац ца ў дру гой па ло ве XX ста год дзя ў ЗША, Вя лі ка бры-

та ніі, Аў стра ліі і па сту по ва рас паў сю дзі ла ся ў Еў ро пе. У Бе ла ру сі яе 

ста наў лен не па ча ло ся ў 2011-2012 га дах з пі лот на га пра ек та раз віц ця 

па за су до вай ме ды я цыі, які быў пад тры ма ны Вы шэй шым гас па дар чым 

су дом. Ста ноў чы вы нік гэ тай спро бы пры вёў у 2013-м да пры няц ця за-

ко на аб ме ды я цыі. Ця пер яна па сту по ва пра ні кае ў роз ныя 

сфе ры на ша га жыц ця. СТАР. 4СТАР. 4

КАБ УРА ДЖАЙ 
НЕ ЗГА РЭЎ

Пад час кож най убо рач най кам па ніі ў Бе ла ру сі рэ гіст ру юц ца 

ўзга ран ні сель ска гас па дар чай тэх ні кі. Вось і бя гу чы год не 

стаў у гэ тым пла не вы клю чэн нем. Па жар кам бай на быў за фік-

са ва ны сё ле та ў жніў ні. Над звы чай нае зда рэн не ад бы ло ся ў 

по лі ка ля вёс кі Пят роў шчы на Глы боц ка га ра ё на.

Ка лі ра та валь ні кі пры бы лі на мес ца, то ўвесь кам байн быў ахоп-

ле ны аг нём. Кі роў ца кам бай на здо леў па кі нуць ка бі ну са ма стой на. 

Ён спра ба ваў па ту шыць по лы мя, але даць ра ды агню без да па мо гі 

не здо леў. У вы ні ку бы лі зні шча ны зад нія ко лы кам бай на, па шко джа-

ны ма тор ны ад сек і зад няя част ка тэх ні кі. Мер ка ва ная 

вер сія па жа ру — ка рот кае за мы кан не элект ра пра вод кі. СТАР. 3СТАР. 3
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Вось та кая яга да!Вось та кая яга да!
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