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• Еў ра зій скі банк раз-

віц ця раз гля дае яшчэ 

адзін пра ект з ААТ «Бе ла-

русь ка лій» на $300 млн.

• Ма ла дзёж ныя экі па жы 

рэс пуб лі кі на ма ла ці лі звыш 

216 ты сяч тон збож жа но-

ва га ўра джаю.

• Па цяр пе лы ў Ан ка ры 

бе ла рус кі дып ла мат вы-

пі са ны з баль ні цы, ён ідзе 

на па праў ку.

• Бан каў скі спе цы я ліст 

са Сло ні ма пад ман ным 

шля хам за ва ло да ла больш 

чым Br540 ты сяч. Спра ва 

пе ра да дзе на ў суд.

КОРАТКА

5573 ма ла дыя 
спе цы я ліс ты — 
вы пуск ні кі ме ды цын скіх 
ВНУ і ка ле джаў пры бы лі 
пазаўчо ра на пер шыя 
ра бо чыя мес цы ва ўста но вы 
ахо вы зда роўя. Пер шы 
ра бо чы дзень 1 жніўня быў 
у 2965 ура чоў-спе цы я ліс таў 
і 2608 ура чоў-ін тэр наў. 
У тым лі ку ў ар га ні за цыі 
ахо вы зда роўя Мін ска 
пры бы лі 1368 ма ла дых 
спе цы я ліс таў, Мін скай 
воб лас ці — 805, 
Ма гі лёў скай — 685, 
Ві цеб скай — 575, 
Гро дзен скай — 486, 
Го мель скай — 765, 
Брэсц кай — 672, у 
ар га ні за цыі ахо вы 
зда роўя рэс пуб лі кан ска га 
пад па рад ка ван ня — 217.
Ця пер у га лі не 
308 425 ра бот ні каў. 
Коль касць тых, хто мае 
вы шэй шую ме да ду ка цыю, 
скла дае 52 717, ся рэд нюю 
спе цы яль ную аду ка цыю — 
115 312. За апош нія 
пяць га доў коль касць 
ура чоў-спе цы я ліс таў 
вы рас ла на 8,8 %, 
спе цы я ліс таў з ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цы яй — 
на 4,2 %.

ЛІЧ БА ДНЯ

У ПОШУКАХ 
НОВЫХ СТРАТЭГІЙ 
ЗЕМЛЯРОБСТВА

САКРЭТЫ ВІНА 
РАСКРЫВАЕ 
АЙЧЫННЫ 
САМЕЛЬЕ
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АН ТА ЛО ГІЯ 
АШУ КАН СТВА

Мы пра цяг ва ем зна ё міць чы та чоў з пры кла да мі 

мах ляр ства і дзе лім ся па ра да мі, 

як не стаць іх ах вя рай. Сён ня раз мо ва пой дзе 

пра пра дук ты хар ча ван ня. Саль ма не лёз, 

тры хі не лёз, лі ха ман ка — бр-р-р, лепш на огул 

не ве даць пра гэ тыя хва ро бы. Ле там ры зы ка 

пад ха піць та кую не ча ка насць уз рас тае 

ў ра зы. За гад чык 

ад дзя лен ня 

гі гі е ны хар ча ван ня 

Ма гі лёў ска га 

аб лас но га 

Цэнт ра гі гі е ны, 

эпі дэ мі я ло гіі 

і гра мад ска га 

зда роўя Вя ча слаў 

ГУР СКІ (на фота)

рас каз вае, 

як гэ та га 

па збег нуць, 
і пры во дзіць 

пры кла ды 
з прак ты кі.

На ву лі цах ста лі цы ў лет нія ме ся цы з'яў ля ец ца ўсё 

больш ве ла сі пе дыс таў, для Мін ска гэ та ўжо не дзі ва. 

Сё ле та га ра джа не не маг лі не за ўва жыць ве лі зар ную 

коль касць ме на ві та жоў тых ве ла сі пе даў — гэ та 

пер шы ў кра і не бай кшэ рынг «Ко ла байк». 

Пас ля яго за пус ку ў на ві нах усё час цей мож на 

па чуць пра дзіў ныя пры го ды гэ тых са мых жоў тых 

ве ла сі пе даў. Яны аказ ва юц ца то ў ра цэ, то на да ху 
бу дын ка, іх спра бу юць са гнаць ці ра за браць, а сам 
двух ко ла вы транс парт мож на су стрэць у са мых 
не ча ка ных мес цах. Час ця ком та кая спан тан ная 
пар коў ка за мі нае і пе ша хо дам, і аў та ма бі ліс там. 
«Ко ла байк» з'яў ля ец ца бай кшэ рын гам, які пра цуе 
без ба за вых стан цый, гэ та зна чыць, ве ла сі пед, 
які ты ўзяў на пра кат, мож на па кі нуць 
у лю бым мес цы го ра да.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫ 
БАЙ КШЭ РЫНГ 

З АІST(амі)
Бе ла рус кія ве ла сі пе ды, праграма і стан цыі. 
«Мо та ве ла за вод» га то вы за пус ціць но вы 

пра ект, а го рад — не

Се зон школь ных кір ма шоў-ба за раў стар та ваў у Го мель скай воб лас ці 

15 лі пе ня. За пла на ва на ка ля 300 кір ма шо вых ме ра пры ем стваў, у тым лі ку амаль 

200 па шы ра ных кір ма шоў вы хад но га дня. Акра мя та го, для зруч нас ці па куп ні коў 

у шэ ра гу ганд лё вых ар га ні за цый вы дзе ле ны да дат ко выя мес цы для про да жу 

та ва раў да но ва га на ву чаль на га го да, больш чым на 900 аб' ек тах па ўсёй воб лас-

ці афарм ля юць «Кут кі школь ні ка». У ганд лё вай сет цы ў рэ гі ё не ма ец ца шы ро кі 

асар ты мент пра дук цыі для школь на га се зо на: пісь мо выя і кан цы ляр скія та ва ры, 

адзен не, абу так, пан чош на-шкар пэ тач ныя вы ра бы, сум кі, за плеч ні кі і г. д. Фо
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РЫХТУЙ ЗАПЛЕЧНІК ЛЕТАМРЫХТУЙ ЗАПЛЕЧНІК ЛЕТАМ


