
Ка ля 80 %
скла дае ся рэд не га да вая 
за паў няль насць 
бе ла рус кіх здраў ніц. Што 
не ма ла важ на, ды на міч на 
раз ві ва ец ца экс парт па слуг. 
Што год у нас пра хо дзіць 
са на тор на-ку рорт нае 
ля чэн не і азда раў лен не 
больш за 200 ты сяч 
за меж ных гра ма дзян, 
да хо ды ад рэа лі за цыі па слуг 
скла да юць ка ля $100 млн. 
Пры гэ тым ад зна ча ец ца 
рост да хо даў ад экс пар ту 
зга да ных па слуг ле тась і ў 
пер шым паў год дзі 2019-га. 
У мі ну лым го дзе вы руч ка ад 
рэа лі за цыі па слуг за меж ным 
гра ма дзя нам здраў ні ца мі 
кра і ны ў па раў на нні з 
2017 го дам па вя лі чы ла ся на 
13,2 % і скла ла Br193,3 млн. 
Па па пя рэд ніх пра гно зах, 
вы руч ка ад экс пар ту па слуг 
здраў ні ца мі па вы ні ках 
гэ та га го да скла дзе ка ля 
Br222 млн, а ўся го ў Бе ла ру сі 
азда ро віц ца больш за 
220 ты сяч ін ша зем цаў. 
У на шы здраў ні цы 
пры яз джа юць гос ці з 
больш чым 50 кра ін све ту. 
Пры гэ тым най боль шую 
ўдзель ную ва гу скла да юць 
ра сі я не — 86 пра цэн таў.
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• Больш за 6,2 мільёна 

тон збож жа на ма ло ча на на 

сёння ў Бе ла ру сі.

• Пла та за ка ры стан-
не школь ны мі пад руч-
ні ка мі ў но вым на ву-
чаль ным го дзе скла дзе 
Br12,75.

• Удзел у ЧС па лет нім 

бія тло не ў «Раў бі чах» возь-

муць ат ле ты з 26 кра ін.

• Ядзер нае па лі ва 
на Бе лА ЭС за вя зуць во-
сен ню.

• Гра ма дзян ка Бе ла ру сі 

за гі ну ла ў Аль пах. Це ла 

33-га до вай жанчыны выя-

ві лі ра ні цай 21 жніў ня на 

вы шы ні ў 3 700 м у ра ё не 

га ры Ма тэр хорн.
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На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні

Пар ты рас туць 
ра зам з вуч ня мі

У не ка то рых школь ні каў і іх баць коў яшчэ ёсць ты дзень, 

каб па да гнаць су кен кі і што ні кі пад рост, які змя ніў ся за 

ле та, ку піць сшыт кі з алоў ка мі, а вось шко лы Го мель шчы ны 

ўжо прай шлі пра вер ку на га тоў насць да но ва га на ву чаль на га 

го да.

У аг ра га рад ку Па ка лю бі чы Го мель ска га ра ё на шко ла зна хо дзіц ца 

на са мым уз гор ку. Ад сюль ад кры ва ец ца ма ляў ні чы від на ся дзі бы, 

бач ны шмат па вяр хові кі но вых мік ра ра ё наў Го ме ля, які шчыль на пад-

сту пае да гэ та га на се ле на га пунк та. Ці ка ва, у 1811 го дзе тут бы ла 

па бу да ва на ка мен ная пра ва слаў ная Ні кіц кая царк ва. А по бач з ёй у 

1824 го дзе раз мяс ці ла ся цар коў на-пры ход ская шко ла, у якой ву чы лі ся 

10 дзя цей мяс цо вых за мож ных ся лян.

Шко ла ў аг ра га рад ку Па ка лю бі чы.

Ся мей ныя ка лі зіі: Ся мей ныя ка лі зіі: 
мер ка ван не спе цы я ліс тамер ка ван не спе цы я ліс та

ПА КУЛЬ 
МА ЦІ І БАЦЬ КА 
ДЗЕ ЛЯЦЬ ДЗІ ЦЯ,
ма ло му лепш па быць у пры тул ку... 

за гро шы баць коў
«Вас трэ ба па ка раць, не мес ца вам у дзяр жаў ных ор га нах! 

Гэ та з-за вас, дзяў чы нак сап лі вых, якія ні чо га не ве да юць 

пра ся мей ныя ад но сі ны, у якіх ня ма сва іх дзя цей, суд 

ня пра віль нае ра шэн не пры няў і мя не ні хто не па слу хаў. 

Вы ж з ма ёй бы лой жон кай зга ва ры лі ся»... Так кры чаў 

Ана толь, ма хаў ку ла ка мі і сту каў па ста ле, па тра бу ю чы 

дру гое за клю чэн не, якое, на яго дум ку, ста не ас но вай для 

ад ме ны ра шэн ня су да, які па ста на віў, што ча ты рох га до вая 

Па лі нка па він на жыць з ма ці. Та кія па гро зы і па про кі для 

спе цы я ліс таў па апе цы (па пя чы цель стве), якіх, да рэ чы, 

уся го 12 ча ла век на дзе вяць ра ё наў ста лі цы, не на ві на і не 

рэд касць. Най боль шая коль касць зва ро таў у ор га ны апе кі 

і ка мі тэт па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма да ты чыц ца ме на ві та 

ся мей ных спрэ чак па між бы лы мі су жэн ца мі аб вы зна чэн ні 

па рад ку зно сін і мес ца жы хар ства дзя цей...

Як вя до ма, Ма ла дзеч на не азёр ны і тым больш не мар скі го рад. 

Але жы хар гэ та га мястэчка Яў ген СА КА ЛОЎ не пер шае дзе ся ці-

год дзе «хо дзіць» пад вет ра зя мі. Ка лісь ці па чы наў з вінд сер фін га, 

ву чыў ся і ка таў ся на На ра чы, Брас ла вах, Мін скім мо ры, удзель ні-

чаў у спа бор ніц твах. Ця пер на ўзбра ен ні Яў ге на ін шы «ка ра бель», 

які ў спры яль нае на двор'е клі ча яго на вод ныя пра сто ры. Дня мі 

ама тар кай сер фін га (ка тан не на кай це — вя ліз ным па вет ра ным 

змеі) Яў ген Са ка лоў чар го вы раз на ве даў Ві лей скае ва да схо ві шча, 

каб ад чуць і ўтай ма ваць сты хію ва ды і вет ру.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ЖНІ ВЕНЬ, ВЕ ЦЕР, ЖНІ ВЕНЬ, ВЕ ЦЕР, 
ХВА ЛІХВА ЛІ


