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• Пер шую ў Бе ла ру сі 

дзяр жаў ную кар па ра цыю 

пла ну ец ца ства рыць на ба-

зе ар га ні за цый Дзяр жаў на-

га ка мі тэ та па ма ё мас ці.

• У рам ках пра ек та 

«Кры чаў — ма лы ра зум-

ны го рад. Кры чаў скі ра-

ён. Раз ві вац ца ра зам» у 

2019 го дзе бу дуць ство-

ра ны «ра зум ны» дом і 

«ра зум ная» фер ма.

• У про філь ных кла сах 

аграр най на кі ра ва нас ці на-

ву ча ец ца больш за 1,2 ты-

ся чы школь ні каў Бе ла ру сі.

• Фо та паст кі ў ля сах 

Ві цеб скай воб лас ці з 

па чат ку го да да па маг лі 

выявіць 86 па ру шэн няў.

• У Іва цэ віц кім ра ё не жы-

хар ка Ба ра на віч 1974 г. н. 

на аў та ма бі лі «Аў дзі» збі-

ла двух ла сёў. Жан чы ну з 

траў ма мі да ста ві лі ў баль-

ні цу.

КОРАТКА

$7 млрд 
439,9 млн 

(у эк ві ва лен це) 
скла лі, па па пя рэд ніх 
да ных, між на род ныя 
рэ зер во выя ак ты вы Бе ла ру сі 
на 1 снеж ня 2018 го да, 
па ве да міў На цы я наль ны 
банк. За ліс та пад 2018 го да 
зо ла та ва лют ныя рэ зер вы 
вы рас лі на $323,3 млн 
(на 4,7 %) пас ля 
рос ту ў каст рыч ні ку 
2018 го да на $181,3 млн 
(на 2,6 %). Ура дам 
і На цы я наль ным бан кам 
у ліс та па дзе вы ка на на 
знеш ніх і ўнут ра ных 
аба вя за цель стваў 
у за меж най ва лю це 
на агуль ную су му 
ка ля $150 млн. Згод на 
з Асноў ны мі на прам ка мі 
гра шо ва-крэ дыт най 
па лі ты кі на 2018 год, 
аб' ём між на род ных 
рэ зер во вых ак ты ваў 
на 1 сту дзе ня 2019 го да 
з улі кам па га шэн ня ўра дам 
Бе ла ру сі і На цы я наль ным 
бан кам унут ра ных 
і знеш ніх аба вя за цель стваў 
у за меж най ва лю це па ві нен 
склас ці не менш як $6 млрд.
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Па сут нас ці спра выПа сут нас ці спра вы

У ЗО НЕ НЕ БЯС ПЕ КІ... 
УРАЧ

Да па мо га па тра бу ец ца 
не толь кі па цы ен там

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя за цвер дзі ла кан цэп цыю 

цэнт раў ма ні то рын гу і пра фі лак ты кі псі ха ла гіч ных ры-

зык у пра фе сій най дзей нас ці ме ды цын скіх ра бот ні каў. 

Пі лот ныя пра ек ты ўжо за пу шча ны у Мін ску, Мін скай, 

Гро дзен скай і Брэсц кай аб лас цях.

— Но выя цэнт ры бу дуць раз мя шчац ца на ба зе сі му ля цый-

на-атэс та цый ных цэнт раў для ад пра цоў кі прак тыч ных на вы каў 

ме ды каў, якія сён ня ак тыў на раз ві ва юц ца пры пад трым цы Су-

свет на га бан ка, — рас ка за ла жур на ліс там на чаль нік упраў лен-

ня кад ра вай па лі ты кі, уста ноў аду ка цыі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Воль га МАР ШАЛ КА. — У 2019 го дзе яны ад кры юц ца 

ў 17 ме ды цын скіх ка ле джах, у 2020-м — у ча ты рох про філь ных 

ВНУ, а ў 2021—2022 га дах — у Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі 

пас ля дып лом най аду ка цыі. Пі лот ны пра ект па ві нен да па маг чы ад-

пра ца ваць асноў ныя на прам кі ра бо ты цэнт раў псі ха ла гіч най пад-

трым кі і да лей ша га іх раз віц ця. Сут насць на ва цыі — да па маг чы 

ра бот ні кам сіс тэ мы ахо вы зда роўя ў па пя рэдж ван ні і вы ра шэн ні 

роз ных псі ха ла гіч ных праб лем, якія ўзні ка юць у іх пра фе сій най 

дзей нас ці. Пры чым ак цэнт ро біц ца ме на ві та на пра фі лак ты ку. 

Бу дуць вы яў ляць так са ма і пра фе сій ныя стрэ са ры, 

вы ву чаць псі ха ла гіч ны клі мат у ка лек ты вах.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

«ІС ТО ТЫ, ЗДОЛЬ НЫЯ 
АД ЧУ ВАЦЬ СТРАХ 

І БОЛЬ»
Дэ пу та ты су стрэ лі ся з ак ты віст кай, якая па тра буе 

кар ды наль ных змен у сфе ры ахо вы жы вёл
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Ша ка лад ны гам бітШа ка лад ны гам біт

Не звы чай ны тур нір ад быў ся ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі. 

На ву чэн цаў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра алім пій скай пад рых тоў кі па 

шах ма тах і шаш ках ча каў са праўд ны ка ляд ны цуд: за мест звы чай ных 

фі гур на шах мат ных дош ках раз мяс ці лі ся ша ка лад ныя пеш кі, сла ны, 

ко ні і фер зі. Але гэ та не адзі ны сюр прыз. За ла му зея, дзе ад бы ваў ся 

ша ка лад ны шах мат на-ша шач ны тур нір, бы ла так са ма аб стаў ле на 

са лод кі мі экс па на та мі. Жы вё лы, ага род ні на, на ват пі я ні на — усё гэ-

та вы раб ле на з са праўд на га ша ка ла ду, які, як ака за ла ся, бы вае не 

толь кі бе лы або чор ны, але і зя лё ны, жоў ты і на ват ру жо вы. Як рас-

ка заў ме не джар пра ек та «Мас тац тва ша ка ла ду» Мі ха іл Фі лі мо наў, 

ідэя та кіх ме ра пры ем стваў за ра дзі ла ся ў Ган кон гу ка ля шас ці га доў 

та му. У Бе ла ру сі та кая вы стаў ка ла дзіц ца ўпер шы ню. Ма тэ ры я лам 

для фі гур ста ла мяс цо вая сы ра ві на. За тым з'я ві ла ся ідэя зра біць для 

дзя цей ка ляд ны па да ру нак, вось і зла дзі лі ша ка лад ны шах мат на-ша-

шач ны тур нір.

Анд рэй СА ЗО НАЎ, фо та аў та ра.

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ 
НЕ МЯНЯЮЦЬ!НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

Аляксандра КАСПЯРОВІЧ, 
пяцігадовая ўдзельніца турніру: 

«Гуляць у шакаладныя шахматы цікава. 
Але было б яшчэ цікавей, 

калі б знятую фігуру дазволілі з'есці...»


