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• До ля ААТ «ААБ Бе ла-

рус банк» на рын ку жыл лё-

ва га крэ ды та ван ня скла дае 

амаль 50 %.

• Га тоў насць апош ніх 

шас ці пус ка вых комп лек-

саў для вы да чы ма гут-

нас ці з Бе лА ЭС скла дае 

больш за 70 %.

• Хі рур гі ней ра хі рур гіч-

на га ад дзя лен ня Ма гі лёў-

скай га рад ской баль ні цы 

хут кай ме ды цын скай да-

па мо гі пра вод зяць больш 

за 500 ней ра хі рур гіч ных 

апе ра цый у год. З іх ка ля 

200 на па зва ноч ні ку, у тым 

лі ку за ме ну па зван коў.

• У ра цэ Ні шчы ка ля 

аг ра га рад ка Кляс ці цы Ра-

сон ска га ра ё на дай ве ры і 

края знаў цы знай шлі част-

кі ста ро га мос та і млын.
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Люд мі ла ЛЁГ КАЯ, 

на чаль нік ад дзе ла 

ме ды цын скай да па мо гі 

ма ці і дзе цям га лоў на га 

ўпраў лен ня ар га ні за цыі 

ме ды цын скай да па мо гі 

і экс пер ты зы Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя:

«У Мі ніс тэр стве ахо вы 
зда роўя Бе ла ру сі 
і ўпраў лен нях па ахо ве 
зда роўя абл вы кан ка маў мы 
зай ма ем ся ма ні то рын гам 
па ве дам лен няў пра збор 
срод каў на ля чэн не
і рэ абі лі та цыю бе ла ру саў 
за мя жой, у тым лі ку 
і для та го, каб даць 
ацэн ку та му, ці ўвесь 
аб' ём ме ды цын скай 
да па мо гі і рэ абі лі та цыі 
гэ тае дзі ця або да рос лы 
ча ла век атры маў у нас. 
Ма ні то рым з мэ тай 
вы свят лен ня, для ча го 
ме на ві та ажыц цяў ля ец ца 
збор гро шай праз рэ кла му 
на тэ ле ба чан ні
і ў ін шых СМІ».

ЦЫТАТА ДНЯ

СПЕ ЧА НА З ДУ ШОЙ

РЭ ВІ ЗІЯ 
ПЕ РАД ЗІ МОЙ

Як дых тоў на пад рых та вац ца да ха ла доў?
Да на ды хо ду ха ла доў за ста ло ся зу сім ні чо га. Ме на ві та та-

му ка нец жніў ня — са мы час пра вес ці пра вер ку па тэн цый на 

не бяс печ ных мес цаў з про ці па жар на га пунк ту гле джан ня ва 

ўлас ным до ме. Як пра ві ла, гэ та пяч ное аб ста ля ван не і элект-

рыч ная пра вод ка.

— У Мін скай воб лас ці па-ра ней ша му ў сель скай мяс цо вас ці, ды і 

час та ў ра ён ных цэнт рах для ацяп лен ня жыл ля вы ка рыс тоў ва юць печ-

ку, — ка жа афі цый ны прад стаў нік Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях па Мін скай воб лас ці Анас та сія ШВАЙ БО ВІЧ. — Шмат 

дзе іх уз рост ужо вель мі па важ ны.

Сі ноп ты кі абя ца юць, што но чы ў най блі жэй шыя дні бу дуць ужо ха-

лад на ва тыя. Та му са мы час пра ве рыць, на коль кі ж печ ка не пра пус кае 

ку ро дым у жы лое па мяш кан не. Сцен кі печ кі і ко мін трэ ба па бя ліць, а 

пас ля ў ёй пра па ліць. Ка лі не дзе ў кор пу се з'я ві лі ся трэ шчы ны — дым 

іх «пад све ціць», як на фо та плён цы. Іх і трэ ба за тын ка ваць. Так са ма 

па між печ чу і сця ной аба вяз ко ва па він на быць так зва ная ад ступ ка — 

па вет ра ны пра ме жак, які бу дзе вы кон ваць ро лю цеп ла во га іза ля та ра 

для дрэ ва.

Па ка заль ным з'яў ля ец ца вы па дак, які ад быў ся ў Мар' і най Гор цы 

14 мая. На ву лі цы Кі ра ва за га рэў ся пры ват ны дом. Ра та валь ні кі, якія 

пры бы лі на мес ца па дзей, вы яві лі, што ўнут ры драў ля най па бу до вы 

ад бы ва ец ца ад кры тае га рэн не. У па коі пас ля яны знай шлі це лы дзвюх 

жан чын. Ад ной з іх бы ло 94 га ды, дру гой — 70. Уз га ран не ад бы ло ся

з-за ня спраў най печ кі. Па жар так са ма зні шчыў дах на пло шчы ў 

25 квад рат ных мет раў і ма ё масць унут ры до ма.

Не з'яў ля ец ца вы клю чэн нем з про ці па жар най пра фі лак ты кі і га-

ры шча. На ту раль на, што ўчас так ко мі на, які там пра хо дзіць, не мо жа 

кант ра ля вац ца гас па да ром у па ста ян ным рэ жы ме. Акра мя та го, ёсць у 

ко мі не ад но «сла бае» мес ца — там, дзе ён су да кра на ец ца 

з драў ля ны мі пе ра крыц ця мі да ху. СТАР. 4

Ва лян ці на ГМІР, На тал ля ХМА РУК, Га лі на ШЭ ЛЕСТ, Ра і са ШПУ-

ДЗЕЙ КА і Ва лян ці на ЛІ ЧЭЎ СКАЯ (на фо та) — жы хар кі су сед ніх 

вё сак Дзе раў ная і Га рад ная. Іх аб' яд ноў вае не толь кі зям ляц тва 

і су сед ства, але і пра ца, і ўмен не збе ра гаць мяс цо выя на род ныя 

звы чаі і тра ды цыі. Па-пер шае, жан чы ны з'яў ля юц ца са цы яль ны мі 

ра бот ні ка мі і пра цу юць у ад ной уста но ве — у Сто лін скім цэнт ры 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. У кож най з іх пад апе-

кай па не каль кі пен сі я не раў ста рэй ша га ўзрос ту. А па-дру гое, у 

вёс ках іх ве да юць і як май стрых па вы печ цы, знат ных ка ра вай ніц. 

Вось і на ня даў нім вяс ко вым свя це жан чы ны дэ ман стра ва лі сваё 

мас тац тва — дух мя ныя ка ра ваі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

У цэнт ры ўва гіУ цэнт ры ўва гі  

Школь ны абед: 
смач на, ка рыс на, пры го жа
Што ра біць, каб на ву чэн цы не за мя ня лі 
зда ро вае хар ча ван не пі ца мі і са сіс ка мі?

Якім па він на быць дзі ця чае хар ча ван не: смач ным ці ка рыс ным? 

А ці мож на зра біць яго ад на ча со ва і смач ным, і ка рыс ным, асаб-

лі ва ў школь най ста ло вай? У На ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры 

НАН Бе ла ру сі па хар ча ван ні вы ра шы лі з да па мо гай ан ке та ван ня 

рас ста віць усе кроп кі над «і».

— Мы да мо ві лі ся з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі, што ў ан ке та ван ні бу-

дуць удзель ні чаць амаль усе шко лы, — рас ка заў на чаль нік ад дзе ла 

хар ча ван ня НПЦ па хар ча ван ні Ва ле рый ШЫ ЛАЎ. — Нас ці ка віць, 

як ацэнь ва юць школь нае хар ча ван не са мі вуч ні, іх баць кі і пе да го гі, і 

на пад ста ве атры ма най ін фар ма цыі бу дзем ра біць вы сно вы.

Аў та раў ан ке ты, у пры ват нас ці, ці ка віць сту пень за да во ле нас ці якас-

цю хар ча ван ня ў школе, скла дан нем ме ню, ар га ні за цы яй рэ жы му хар ча-

ван ня, са ні тар ным ста нам ста ло вай... За поў ніць ан ке ту мож на на сай це 

На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра НАН па хар ча ван ні httр://

www.nеw.bеlрrоduсt.соm/uslugі/аnkеtіrоvаnіе.html СТАР. 4
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