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• Бе ла рус кая мыт ня ў 
І паў год дзі гэтага го да 
па поў ні ла бюд жэт на 
Br4,3 млрд.

• «По лацк транс наф та 

Друж ба» пла нуе цал кам 

ачыс ціць наф та пра вод 

«Уне ча—По лацк 2» ад 

бруд най ра сій скай наф ты 

да 25 лі пе ня.

• У Брэсц кай воб лас ці 
да кан ца го да пла ну ец ца 
за вяр шыць бу даў ніц тва 
18 ма лоч на-та вар ных 
фер маў.

• Спарт шко лы Го мель-

скай воб лас ці атры ма юць 

Br55 тысяч па пра ек це 

«Алім пій скі шлях».

• Коль касць за гі ну лых 
на па жа рах у Гро дзен скай 
воб лас ці ў 2019 го дзе 
ска ра ці ла ся амаль у два 
ра зы.

КОРАТКА

Больш за 300 
аб' ек таў ганд лю ад кры ла ся 
ў кра і не з па чат ку дзе ян ня 
Ука за № 345 «Аб раз віц ці 
ганд лю, гра мад ска га 
хар ча ван ня і бы та во га 
аб слу гоў ван ня» ў сель скай 
мяс цо вас ці. Да ку мен там 
для арэн да даў цаў 
ганд лё вых аб' ек таў на 
ся ле пра ду гле джа ны шэ раг 
іль гот і прэ фе рэн цый. 
На прык лад, спе цы яль ны 
рэ жым па дат ка аб кла дан ня 
на пе ры яд з 1 сту дзе ня 
2018 го да да 31 снеж ня 
2022 го да, ільго ты пры 
ад чу жэн ні аб' ек таў 
не ру хо май ма ё мас ці на 
тэ ры то рыі сель скай 
мяс цо вас ці і ма лых 
га рад скіх па ся лен няў. 
Сён ня дзе ян не ўка за 
рас паў сюдж ва ец ца на 
18 тысяч 913 на се ле ных 
пунк таў, уклю ча ю чы 
аг ра га рад кі, што скла дае 
80,3 % сель скіх на се ле ных 
пунк таў кра і ны. 
За пе ры яд дзе ян ня ўка за 
тут ад кры ла ся 
306 аб' ек таў роз ніч на га 
ганд лю і 61 аб' ект 
гра мад ска га хар ча ван ня. 
З лі ку тых, хто 
ска рыс таў ся льго та мі 
ўка за, больш за 70 % — 
прад пры маль ні кі, ас тат нія — 
юры дыч ныя асо бы.
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Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

БЫЦЬ 
ЗДА РО ВЫМ 

АБО 
ЗДА ВАЦ ЦА ІМ

Ці заў сё ды 
вы гад на 

афарм ляць баль ніч ны
Ся род зна ё мых у мя не ёсць шмат жанчын, 

якія звяр та юц ца да ўра ча пры лю бым 

за ня ду жан ні і пры кож най маг чы мас ці 

афарм ля юць баль ніч ны ліст. А вось мае 

сяб ры моц на га по лу пе ра важ на п'юць 

ле кі на ра бо це, ціш ком хва рэ юць або 

возь муць ад гул на 1-2 дні, але да ўра чоў не 

звяр та юц ца. Не, не та му, што яны дак та рам 

не да вя ра юць, прос та муж чы нам ня го жа 

хва рэць, ды і на огул гро шай на гэ тым не 

за ро біш. Вось так ду ма юць мае 
та ва ры шы.

Днямі ў Іўі двух га до вы хлоп чык у два ры жы ло га сек та ра атры маў сур' ёз ную 

траў му. Ма лы су ну ў па лец у трэ на жор, на якім у гэ ты час зай ма ла ся ін шае дзі ця. 

Па цяр пе ла га апе ра тыў на пе ра вя лі ў баль ні цу ў Грод на для ака зан ня спе цы я лі-

за ва най да па мо гі, але ў вы ні ку ён за стаў ся без паль ца на пра вай ру цэ. След чы 

ка мі тэт пра во дзіць пра вер ку па фак це зда рэн ня, след чыя ўжо вы свет лі лі, што 

пля цоў ка бы ла аб ста ля ва на на леж ным чы нам. Дзі ця атры ма ла траў му з пры-

чы ны аса біс тай не асця рож нас ці, а так са ма ад сут нас ці дзейс на га 

кант ро лю з бо ку ма ці.

СТАР. 4

Сі ту а цыяСі ту а цыя

КАБ ГУЛЬ НЯ 
НЕ СКОНЧЫЛАСЯ 

БЯДОЙ
Па якіх пра ві лах па він на быць абста ля ва на дзі ця чая пля цоў ка 

і як збе раг чы сваё дзі ця ад траў ма тыз му на ёй

СТАР. 13
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На гра вій цы па між Док шы ца мі і Уша ча мі (пры бліз на 

160 кі ла мет раў ад Мін ска) я су стрэў гру пу ве ла сі пе дыс таў, 

якія спы ні лі ся ка ля ўка заль ні ка на вёс ку Чар ні ца 1-я і ўваж-

лі ва вы ву ча лі да рож ную кар ту. У іх ніх ру ках — на ві га та ры 

і тэ ле фо ны з марш ру та мі. Бы ло бач на, што гэ та ту рыс ты, 

якія ня даў на тра пі лі пад моц ны дождж. Я пра па на ваў ім сваю 

да па мо гу, але ванд роў ні кі толькі ўсмі ха лі ся і па каз ва лі, што 

ў іх усё «окей». Я да ве даў ся, што яны пры еха лі з Га лан дыі, 

і ў ад каз на маё пы тан не: «Ці па да ба ец ца вам Бе ла русь?», 

друж на па ка за лі вя до мы ўсім знак, які сім ва лі зуе сло ва 

«цу доў на».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

КРА І НА ПА ДА РОЖ ЖАЎ


