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• Саў мін па шы рыў спіс 

кам па ній, якім бу дуць па-

ско ра на вяр таць ПДВ.

• У Го мель скай воб лас ці 

до ля дзярж ма ё мас ці, якая 

не вы ка рыс тоў ва ец ца, 

скла дае 2,4 %.

• Па мер ла на род ная 

ар тыст ка Бе ла ру сі Іры на 

Са вель е ва.

• Урад вы зна чыў ме д-

у ста но вы для бяс плат на га 

ЭКА.

• ААН за пра шае дзя-

цей і пад лет каў паў дзель-

ні чаць у кон кур се пла ка-

таў да Су свет на га дня 

хар ча ван ня.

• Се зон па ля ван ня на 

ла ся, але ня і лань ад кры-

ва ец ца 20 жніў ня.

КОРАТКА
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Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ, 

ды рэк тар 

Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па азда раў лен ні 

і са на тор на-ку рорт ным 

ля чэн ні на сель ніц тва:

«По пыт на азда раў лен не 
ў бе ла рус кіх са на то ры ях 
ста біль ны. У нас на 
19 жніў ня зна хо дзіц ца 
больш за 20,2 ты ся чы 
ча ла век, за паў няль насць 
са на то ры яў — амаль 80 %. 
Гэ та ап ты маль ны 
па каз чык з улі кам дзе ю чых 
рэ ка мен да цый па за ха ван ні 
су праць э пі дэ міч ных 
мер і са цы яль на га 
дыс тан цы я ван ня. 
Ад зна ча ем так са ма 
ўстой лі вы по пыт на 
пу цёў кі ў сва бод най 
рэа лі за цыі: па іх сён ня 
азда раў ля ец ца ка ля 
10 ты сяч ча ла век. З іх 
за меж ных гра ма дзян — 
1907. Што дня іх за яз джае 
ка ля 100 ча ла век. Ся род 
за меж ных гра ма дзян 
больш за 90 % — ра сі я не».

ЦЫТАТА ДНЯ

Спа жы вец кі ко шыкСпа жы вец кі ко шык

Ідзём 
на Ка ма роў ку
П ры лю бых уз ру шэн нях 

лю дзям трэ ба ес ці
Ві зіт ная карт ка Мін ска — Ка ма роў скі ры нак — су стра кае 

ня звык лай ад сут нас цю па куп ні коў, ды і пра даў цоў не над-

та шмат: то тут, то там — пус тыя пры лаў кі. Зрэш ты, асар-

ты мент па-ра ней ша му шы ро кі і раз на стай ны, а пра даў цы 

доб ра зыч лі выя, га то выя па гу та рыць з па куп ні ка мі на лю быя 

тэ мы і да ра ваць вам 20 ка пе ек, ка лі на па куп ку іх не ха пае. 

Бо на Ка ма роў ку лю дзі хо дзяць у тым лі ку па 

ду шэў насць.

Будзь це піль ныя!Будзь це піль ныя!

«Пра дам ІPHONE11 
у вы дат ным ста не»

Пад вы гля дам пра даў цоў тэ ле фо наў, 
мэб лі і ін шых та ва раў 

вас мо гуць пад ма нуць мах ля ры
Гэ тым ле там у ін тэр нэ це зноў ак ты ві за ва лі ся мах ля ры, якія 

кра дуць гро шы з кар так бе ла ру саў. І ро бяць гэ та праз па пу-

ляр ныя сай ты па про да жы і куп лі та ва раў на кшталт «Ку фа ра». 

Ледзь не ста ла ад ной з та кіх ах вяр і я — што ра біць, та кая 

вось дур ні ца.

У афе ру мя не ўцяг ну ла дач ка — знай шла на «Ку фа ры» пры ват ную 

аб' яву аб про да жы іPhone11 (не но ва га, але ма ра-ма ра), на пі са ла пра-

даў цу і па кі ну ла мой ну мар тэ ле фо на. Праз ней кі час аб' ява знік ла, а 

мне на «Вай бер» прый шло па ве дам лен не: «Доб ры дзень, Але на, вы 

мне пі са лі на конт іPhone11. У коль кі змо жа це пад' ехаць да мя не?» 

Не да кан ца ве ра чы ў сваё шчас це (бо та кія ай фо ны па пры маль най 

ца не — уся го 1500 руб лёў — за бі ра юць вель мі хут ка), ад каз ваю, што 

ў лю бы час. Дзяў чы на-пра да вец па ве дам ляе, што яна зна хо дзіц ца ў 

Ма ла дзеч не. Па коль кі я ў ад па чын ку і на ма шы не, то га то ва па ехаць і ў 

Ма ла дзеч на. Га дзі на ў да ро зе — хі ба пе ра шко да на шля ху да ма ры?

Пра да вец удак лад няе, ці з Мін ска я па еду, і пра па нуе зра біць па-ін ша му: 

«У мя не тэ ле фон ця пер з са бой, бо ра ні цай па він на бы ла су стрэц ца з ча ла-

ве кам, а ён не прый шоў. Пра цую на скла дзе транс парт най кам па ніі. Маг ла 

б са ма кур' е ра са зніж кай апла ціць да вас. Вам бы яго ў Мінск пры вез лі, 

плюс вы б пра ве рыць яго маг лі пры кур' е ру. Як вам та кі ва ры янт? Праз 

дзве-дзве з паловай га дзі ны яго вам ужо пры вя зуць. За ад но і гро шы на 

бен зі не сэ ка но мі це». Ні я кія па да зрэн ні на той мо мант у мя не 

яшчэ не за ра дзі лі ся, па га джа ю ся і на та кі ва ры янт.

У Свя та-Ус пен скай царк ве Брас ла ва — пом ні ку дой лід ства 1897 го да 

па бу до вы — прай шло свя точ нае на ба жэн ства ў го нар Пра аб ра жэн ня, якое 

ў на ро дзе на зы ва юць Спа сам, аль бо Яб лыч ным Спа сам. Пра вёў лі тур гію 

і здзейс ніў аб рад асвя чэн ня са да ві ны на ста я цель пры хо да про та і е рэй 

Мі ха іл Ка ля да.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Спас у азёр ным Спас у азёр ным 
Брас ла веБрас ла ве


