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• Ся рэд ні за ро бак у Бе-

ла ру сі ў кра са ві ку склаў 

Br1074.

• У Брэсц кай крэ пас ці 

ўчо ра су стрэ лі 25-міль ён-

на га на вед валь ні ка.

• У сту дзе ні — кра са-

ві ку Бе лАЗ у 1,3 ра за па-

вя лі чыў экс парт у кра і ны 

да лё ка га за меж жа.

• Бе ла рус кія ме ды кі вы-

ка на лі рэ транс план та цыю 

пе ча ні жы хар цы Япо ніі.

• Збор ная Бе ла ру-

сі зай мае 14-е мес ца ў 

рэй тын гу Між на род най 

фе дэ ра цыі ха кея (ІІHF).

• Жы хар Слуц ка шу каў 

маг ні там клю чы ў ра цэ 

Случ і знай шоў мі на мёт-

ную мі ну ча соў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

КОРАТКА

Сяр гей РУ МАС, 

прэм' ер-мі ністр:

«У 1-м квар та ле вы ка на на 
шэсць з сямі най важ ней шых 
па ра мет раў пра гно зу са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця. 
Не вы ка на ны толь кі па каз чык 
па экс пар це та ва раў і па слуг. 
Мы ў най блі жэй шы час 
уста но вім ал га рытм, як мы 
бу дзем пра ца ваць па экс пар це, 
каб тыя мі ніс тэр ствы, 
дзярж ор га ны, па соль ствы, 
якія не вы кон ва юць гэ ты 
па каз чык, што ме сяц ад чу ва лі 
на пру жан не, і па вы ні ках 
паў год дзя мы ўвай шлі б 
ва ўста ноў ле ныя за дан ні. 
За сту дзень — са ка вік 
экс парт та ва раў зні зіў ся на 
$250 млн — гэ та на 3,2 % 
ні жэй, чым у ана ла гіч ным 
пе ры я дзе 2018 го да. Зні зі лі ся 
аб' ёмы экс пар ту пра дук таў 
наф та пе ра пра цоў кі, гру за вых 
аў та ма бі ляў, ма шын для ўбор кі 
сель гас куль тур. За тое іс тот на 
пры рас лі па экс пар це па слуг у 
ІT-сфе ры — 30 %, пры ба ві лі 
і ў сфе ры транс парт ных 
па слуг — 2,5 %».
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Гра мад скі кло патГра мад скі кло пат
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ЖЫЦ ЦЯ
Якія са цы яль ныя іні цы я ты вы бе ла ру саў 
атры ма лі пры знан не на Sосіаl Wееkеnd

Трэ нін гі для баць коў не да но ша ных дзя цей, ства рэн не ін-

клю зіў на га пля жа для лю дзей з ін ва лід нас цю на тэ ры то рыі 

Мінск ага мо ра, на род ны ма ні то рынг дроб ных час ціц у па вет ры, 

якія з'яў ля юц ца фак та ра мі ры зы кі раз віц ця сур' ёз ных за хвор-

ван няў, — гэ тыя і яшчэ 12 пра ек таў-фі на ліс таў зма га лі ся за 

пры за вы фонд у 75 000 руб лёў тры нац ца та га се зо на кон кур су 

са цы яль ных пра ек таў Sосіаl Wееkеnd. Ня даў на бы лі на зва ныя 

пра ек ты-пе ра мож цы.

Лю дзі з ДЦП хо чуць ву чыц ца, пра ца ваць, 
зай мац ца спор там і... жыць як усе

Яна Кар маш з Брэс та ка лісь ці не маг ла тра піць ра кет кай па мя чы, а 

ця пер яна кан ды дат у май стры ін вас пор ту, чэм пі ён ка Бе ла ру сі па на-

столь ным тэ ні се ся род лю дзей з па ру шэн нем апор на-ру халь на га апа-

ра ту. У 13-м се зо не кон кур су са цы яль ных пра ек таў Sосіаl Wееkеnd 

дзяў чы на прад ста ві ла пра ект свай го трэ не ра Юрыя Ла га дзю ка 

«Рэ абі лі та цыя дзя цей з ДЦП праз на столь ны тэ ніс», які да па мог 

сот ням хлопчыкаў і дзяўчынак з ін ва лід нас цю стаць на п'е дэс тал 

і ад чуць ся бе чэм пі ё на мі. Гэ ты пра ект атры маў Гран-пры кон кур су, 

а вы ступ лен не Яны — са мыя бур ныя і доў гія апла дыс-

мен ты гле да чоў.

Ула дзі мір ГУ ШЧА (на фо та зле ва) і 

Аляк сандр ХРЫ ТА НО ВІЧ жы вуць у вёс цы 

За азер'е Сен нен ска га ра ё на. У вёс цы, дзе 

зу сім ня шмат жы ха роў, іх  пад вор кі зна -

хо дзяц ца по бач. Не толь кі су сед ства, але і 

ад ноль ка вы ка рыс ны за ня так зблі жае муж-

чын — пча ляр ства. Бо лей за трыц цаць га доў 

та му яны асво і лі тэх на ло гію ўтры ман ня пчол, 

па ста ві лі на сва іх пры ся дзіб ных участ ках па 

не каль кі дзя сят каў пча лі ных до мі каў і па спе-

лі стаць са праўд ны мі ка ры фе я мі мя до вай 

спра вы. Ула дзі мір Паў ла віч у ма ла до сці да-

па ма гаў свай му баць ку, пча ля ру-ама та ру, 

і атры маў ад яго муд рыя па ра ды. А яго су-

сед Аляк сандр Іва на віч, пра цу ю чы ў кал га се 

трак та рыс там, а по тым і ў ляс ніц тве, па сяб-

ра ваў з ляс га саў скім пча ля ром і за сво іў ад

яго каш тоў ную на ву ку. Гэ ты мі дня мі су се-

дзі на сва іх пчальніках пра вод зяць чар го-

вы агляд пе рад ро е ва га ста ну пчол — ужо 

чац вёр ты пас ля гэ тай зі мы, да па ма га юць 

адзін ад на му, дзе ляц ца во пы там «са лод ка-

га» ра мяст ва.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

АГЛЯД ПЧА ЛІ НАЙ ГАС ПА ДАР КІАГЛЯД ПЧА ЛІ НАЙ ГАС ПА ДАР КІ
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Ровар — эка ла гіч ны транс парт 
ці га лаў ны боль для пе ша хо даў і ша фё раў?
За апош нія дзе сяць га доў у Бе ла ру сі стаў лен не да ве ла сі пе даў 

і іх ула даль ні каў змя ні ла ся ка рэн ным чы нам. Мець «двух ко ла га 

ко ні ка» ця пер не ме ней мод на, чым аў та ма біль. Да бі рац ца на 

ім на пра цу — зна чыць быць у трэн дзе. У ад ным толь кі Мін ску 

на ліч ва ец ца ка ля 800 ты сяч ве ла сі пе даў, для бяс печ на га ру ху 

якіх ак тыў на ства ра юц ца кам форт ныя ўмо вы. Ад нак дзіў ная 

рэч: не ка то рыя ве ла сі пе дыс ты па ча лі па во дзіць ся бе быц цам 

тая баб ка з каз кі пра за ла тую рыб ку. Чым больш для 

іх ро біц ца, тым боль ша га яны па тра бу юць.
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