
На двор'е На двор'е   ��

НА ВЫ ХАД НЫЯ 
ПА ХА ЛА ДАЕ 

У ня дзе лю праг на зу ец ца
на ват мок ры снег 

На пра ця гу гэта га тыд ня тэ ры то рыя на шай кра і ны яшчэ 
за ста нец ца пад уплы вам зо ны па вы ша на га ціс ку, та му і ў 
аў то рак бу дзе пе ра важ на без апад каў, па ве да мі ла рэ дак-
цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры-
ро ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Між ін шым, ужо сён ня да нас за ві тае ўме ра ны паў ноч ны ве цер, 
па паў ноч ным ус хо дзе — па ры ва мі да 14 м/с. Мак сі маль ная тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўдзень 7–12 цяп ла. Не бу дзе апад каў і ў се ра ду, 
ад нак ра ні цай па паў днё вым за ха дзе сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы ад мі нус 3 да плюс 2 гра ду саў, удзень — 5–11 цяп-
ла. Да во лі кам форт на і без апад каў ча ка ец ца ў чац вер і пят ні цу, 
ка лі сла бы ту ман маг чы мы толь кі ў паў днё вых ра ё нах Бе ла ру-
сі. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад мі нус 3 да плюс 4 гра ду саў,
удзень — 7–12 цяп ла, а па паў днё вым за ха дзе пры грэе на ват да 
плюс 15 гра ду саў. Цу доў нае вес на вое на двор'е, але…

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, на вы-
хад ныя ха рак тар на двор'я іс тот на зме ніц ца. У гэ тыя два дні ча-
ка юц ца сур' ёз ныя апад кі, га лоў ным чы нам дождж, а ў ня дзе лю 
ча сам бу дзе іс ці і мок ры снег. Ста не са праў ды вет ра на, што яшчэ 
па гор шыць на двор'е. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы праг на зу ец ца 
ад мі нус 3 да плюс 4 гра ду саў, удзень у су бо ту яшчэ ад плюс 
5 па паў ноч ным за ха дзе, да 15 цяп ла па паў днё вым ус хо дзе. 
Іс тот на па ха ла дае ме на ві та ў ня дзе лю, ка лі ўдзень бу дзе толь кі 
2–8 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Саль да знеш ня га ганд лю та-
ва ра мі і па слу га мі Бе ла ру сі за 
сту дзень 2014 го да скла ла ся да-
дат нае ў па ме ры $259,2 млн.

За лю ты бе ла ру сы пра да лі 
на яў най і без на яў най ва лю ты на 
$736,6 млн у эк ві ва лен це, ку пі-
лі — $756,1 млн. 

Бі лет на матч ЧС па ха кеі ў 
Мін ску дае пра ва толь кі ад на-
ра зо ва га ўез ду ў Бе ла русь на 
бяз ві за вай асно ве ў пе ры яд пра-
вя дзен ня чэм пі я на ту.

У Бе ла ру сі па вы ша ны мі ні-
маль ныя ад пуск ныя цэ ны на 
ал ка голь ныя на піт кі ма цун кам 
боль шым за 28% і на спірт эты-
ла вы з хар чо вай сы ра ві ны.

Па вод ле пра ек та па гад нен-
ня аб пе ра мя шчэн ні служ бо вай 
і гра ма дзян скай зброі па між 
дзяр жа ва мі — чле на мі Мыт на га 
са ю за, кра і ны МС увя дуць адзі-
ны да ку мент на пе ра мя шчэн не 
зброі, адзі ны еў ра зій скі па ляў-
ні чы бі лет, з якім гра ма дзя не 
змо гуць ез дзіць на па ля ван не 
па тэ ры то рыі са ю за на адзі ных 
пад ста вах без да дат ко вых да-
зво лаў.

Кам па нія CSM Bessac (Фран-
цыя) па ста віць іна ва цый нае аб-
ста ля ван не для бу даў ніц тва трэ-
цяй лі ніі мінск ага мет ро кош там 
амаль 11,5 млн еў ра.
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
ПЕ КІН ЗА КЛІ КАЎ ЗША БЫЦЬ БОЛЬШ 
СТРЫ МА НЫ МІ ВА ЎКРА ІН СКІМ ПЫ ТАН НІ 

На фо не за яў ЗША аб га тоў нас ці ака заць 
укра ін ска му на ро ду «сур' ёз ную пад трым ку» 
ў вяр тан ні кант ро лю над Кры мам, но выя 
ўла ды яко га рых ту юць паў вост раў да рэ фе-
рэн ду му аб ува хо джан ні ў склад РФ, ад бы-
ла ся тэ ле фон ная раз мо ва кі раў ні ка Бе ла га 
до ма — Ба ра ка Аба мы — з кі тай скім лі да-
рам Сі Цзінь пі нам. Ра ней, ка лі Ва шынг тон 
і ЕС яшчэ толь кі аб мяр коў ва лі ўвя дзен не санк цый су праць Ра сіі, Пе кін 
вы сту піў з за явай су праць прак ты кі па гро зы санк цы я мі ў між на род най па лі-
ты цы. І ця пер стар шы ня КНР за клі каў Аба му да стры ма нас ці ва ўкра ін скім 
пы тан ні. Пе кін на стой вае на тым, каб кры зіс быў вы ра ша ны пры да па мо зе 
дып ла ма тыч ных і па лі тыч ных срод каў, шля хам пе ра моў і кан суль та цый. 
«Сі ту а цыя ва Укра і не над звы чай скла да ная. У гэ тых умо вах усе ба кі па-
він ны пра яў ляць стры ма насць, каб не да пус ціць вы ха ду на пру жа нас ці на 
но вы ві ток», — за явіў Сі Цзінь пін.

НЕ ДА ХОП СНУ ПА РАЎ НАЛЬ НЫ 
З АЛ КА ГОЛЬ НЫМ АП'Я НЕН НЕМ 

З-за не да хо пу сну ў ар га ніз ме па вы ша ец ца кан цэнт ра цыя стрэ са ва га 
гар мо ну кар ты зо лу. Тро хі па дае тэм пе ра ту ра це ла, і іму ні тэт пе ра стае пра-
ца ваць у поў ную сі лу. А вось мозг у та кой сі ту а цыі дзей ні чае гэ так жа, як 
і пры ал ка голь ным ап'я нен ні. З пунк ту гле джан ня вы ка нан ня за дан ня на 

зро ка ва-ма тор ную ка ар ды на цыю, кож ная 
га дзі на ня спан ня ад па вя дае да дат ко вай 
кан цэнт ра цыі спірт но га ў кры ві, роў най 
0,004%. Атрым лі ва ец ца, што ча ла век, які 
спаў менш за пяць га дзін, мае па ру ша ную 
ка ар ды на цыю. Час цей за ўсё з гэ тай праб-
ле май су ты ка юц ца ма ла дыя лю дзі, бо яны 
дрэн на пе ра жы ва юць не да хоп сну.
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Мі ка лай ЛА ДУЦЬ КА,
стар шы ня Мін гар вы кан ка ма:

«Агі та цый ная кам па нія па вы ба-
рах у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та-
таў у Мін ску пра хо дзіць ак тыў-
на. У ёй удзель ні ча юць іні цы я-
тыў ныя гру пы ўсіх за рэ гіст ра ва-
ных кан ды да таў у дэ пу та ты. На 
маю дум ку, агі та цый ную ра бо ту 
ў гэ тыя дні не аб ход на вес ці па-
ста ян на, ні я кіх пе ра шкод быць 
не па він на. Ха цеў бы звяр нуць 
ува гу на тое, што да жы ха роў 
ста лі цы трэ ба да нес ці ін фар ма-
цыю пра ўсіх кан ды да таў у дэ-
пу та ты, якія пры ня лі ра шэн не 
ба ла та вац ца ў Мін скі га рад скі 
Са вет дэ пу та таў. Не аб ход на 
да стой нае і да стат ко вае во ле-
вы яў лен не жы ха роў Мін ска на 
ма ю чых ад быц ца вы ба рах».

Два дзе ся ці год дзі Кан сты ту-
цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь — тэр мін 
для гіс то рыі па раў наль на не вя лі-
кі. Кан сты ту цыя, якая ўпер шы ню 
ў на шай гіс то рыі бы ла пры ня та 
шля хам сва бод на га дэ ма кра тыч-
на га во ле вы яў лен ня, ад люст ра-
ва ла ма раль ны, па лі тыч ны ўзро-
вень гра мад ства, яго асноў ныя 
ідэі кан ца ХХ ста год дзя, ува со бі-
ла ў са бе са цы яль ныя ідэа лы бе-
ла рус ка га на ро да, якія най больш 
яр ка вы ра жа ны ў вер шы Я. Ку па-
лы «А хто там ідзе?» 

А хто там ідзе, а хто там ідзе 
У агром ніс тай
 та кой гра ма дзе?
— Бе ла ру сы…
А ча го ж, ча го за ха це ла ся ім, 
Па гар джа ным век,
 ім, сля пым, глу хім?
— Людзь мі звац ца.

Кан сты ту цыя як пра дукт пэў най 
сту пе ні раз віц ця гра мад ства з'я ві-
ла ся найвы шэй шым да сяг нен нем 
па лі тыч най і пра ва вой куль ту ры 
на ро да. Ра зам з тым, яна ўзнік ла 
не на пус тым мес цы. Кан сты ту-
цыя ўваб ра ла ў ся бе па пя рэд нюю 
тра ды цыю бе ла рус ка га кан сты ту-
цы я на ліз му, во пыт кан сты ту цый-
на га бу даў ніц тва ў СССР, кра і нах 
За ход няй Еў ро пы, вы сно вы на ву кі 
кан сты ту цый на га пра ва.

Пры няц цю Кан сты ту цыі па пя-
рэд ні чаў па ча так кан сты ту цый най 
рэ фор мы, якая пра хо дзі ла па ра-
лель на са ста наў лен нем но вай бе-
ла рус кай дзяр жаў нас ці ва ўмо вах 
вост рай па лі тыч най ба раць бы. 
Да стат ко ва ўспом ніць Дэк ла ра-
цыю аб дзяр жаў ным су ве рэ ні тэ це 
(27 лі пе ня 1990 г.), важ ныя па ла-
жэн ні якой прад вы зна чы лі змест 

но вай Кан сты ту цыі. Ва ўмо вах 
па ля ры за цыі гра мад скай свя до-
мас ці, на рас таль на га ча кан ня лю-
дзей аб пры знан ні па лі тыч на га і 
эка на міч на га плю ра ліз му Кан сты-
ту цыя 1978 го да імк лі ва пе ра тва-
ра ла ся ў ар ха іч ны да ку мент, што 
па тра ба ва ла яе бес пе ра пын на га 
аб наў лен ня. Шмат лі кія за ко ны аб 
змя нен нях і да паў нен нях бе ла рус-
кай Кан сты ту цыі 1978 го да (толь кі 
з лі пе ня 1990 г. па лю ты 1994 г. 
та кія за ко ны пры ма лі ся 16 ра зоў) 
да ты чы лі ся асноў гра мад ска га 
ла ду, ста ту су па лі тыч ных пар тый, 
ар га ні за цыі і дзей нас ці ор га наў 
дзяр жаў най ула ды. Імк лі вае раз-
віц цё кан сты ту цый на га пра цэ су 
за вяр шы ла ся да сяг нен нем па лі-
тыч на га кам пра мі су, вы пра цоў-
кай і за клю чэн нем гра мад ска га 
па гад нен ня, юры дыч ным афарм-
лен нем яко га ста ла Кан сты ту цыя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Кан сты ту цыя як най важ ней шы 
па лі ты ка-пра ва вы да ку мент, вы-
шэй шы акт на ро да ўлад дзя юры-
дыч на афор мі ла якас на но вую 
сіс тэ му дзяр жаў нас ці, па лі тыч ныя 
і са цы яль на-эка на міч ныя зме ны, 
якія ад бы лі ся ў дзяр жа-
ве і гра мад стве.

ЛЮДЗЬ МІ ЗВАЦ ЦА 
Кож ная дзяр жа ва мае свае най важ ней шыя эта пы раз віц ця, 
па дзеі, якія аказ ва юць у да лей шым лё са вы зна чаль ны ўплыў 
на са цы яль ныя і куль тур ныя пра цэ сы.
15 са ка ві ка 1994 го да — гіс та рыч ная па дзея, якая ста ла сім-
ва лам якас на га змя нен ня бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. У гэ ты 
дзень бы ла пры ня та но вая Кан сты ту цыя — Асноў ны За кон 
на шай дзяр жа вы. Як вя до ма, зна чэн не Кан сты ту цыі ў лю бой 
дзяр жа ве та кое вя лі кае, што сам факт яе пры няц ця ацэнь-
ва ец ца як крок да дэ ма кра тыі, да па лі тыч най, са цы яль най 
ста біль нас ці.

Та кая аль тэр на ты ва 
не ўза ба ве бу дзе 
пра па на ва на юна кам 
пры зыў но га ўзрос ту, 
якія ад маў ля юц ца 
слу жыць у ар міі. Вя до ма, 
ад на го не жа дан ня тут 
не да стат ко ва. У пер шую 
чар гу, за ко на пра ект «Аб 
аль тэр на тыў най служ бе», 
які па сту піў на раз гляд 
у Па ла ту прад стаў ні коў, 
бу дзе ты чыц ца тых 
хлоп цаў, для ка го 
на шэн не і пры мя нен не 
зброі су пя рэ чыць іх 
рэ лі гій ным пе ра ка нан ням.

Во ін скі аба вя зак у та кім вы-
пад ку бу дзе за ме не ны пра цоў-
ным. Праў да, за мест звы чай ных 
1,5 го да аль тэр на тыў шчы каў ча-
ка юць 2,5 го да. Але на гра ма-
дзян цы.

— Аль тэр на тыў ную служ бу 
юна кі бу дуць пра хо дзіць у ар га ні-

за цы ях ахо вы зда роўя, са цы яль-
най сфе ры, жыл лё ва-ка му наль-
най, сель скай і ляс ной гас па дар-
кі, — за зна чыў на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ. — Так са-
ма хлоп цы бу дуць за дзей ні ча ны 
ў ар га ні за цы ях, якія зай ма юц ца 

доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры то-
рый, бу даў ніц твам і ра мон там 
да рог, у пад раз дзя лен нях па 
над звы чай ных сі ту а цы ях.

У якіх кан крэт на ўста но вах 
бу дуць пра хо дзіць пра цоў ную 
служ бу юна кі, вы зна чыць Мі-
ніс тэр ства пра цы і са ца ба ро ны. 
Да па мо гуць у гэ тым і абл вы кан-
ка мы. Толь кі гэ та не зна чыць, 
што пра ца ваць юна кі бу дуць па 
мес цы жы хар ства. Маг чы ма, 
ка мусь ці па шчас ціць. Толь кі ўсё 
роў на пра жы ваць яны бу дуць не 
до ма, а ў доб ра ўпа рад ка ва ных 
гра ма дзян скіх ін тэр на тах.

За 2,5 го да служ бы пра ду гле-
джа ны ад па чы нак — 30 дзён. У 
ар міі, да рэ чы, не на мно га менш. 
Як і ў вой ску, для ма ла дых лю-
дзей з вы шэй шай аду ка цы яй іс-
нуе бо нус: для іх служ ба бу дзе 
цяг нуц ца кры ху больш за 1,5 го-
да. У ар міі, у сваю чар гу, юна коў 
з дып ло мам аб за кан чэн ні ВНУ 
больш чым год не тры-
ма юць.

На слы ху На слы ху   ��

АЛЬ ТЭР НА ТЫЎ НЫЯ САЛ ДА ТЫ 
ЗА МЕСТ ВА ЕН НАЙ ФОР МЫ — СПЕЦ ВОП РАТ КА, ЗА МЕСТ АЎ ТА МА ТА — ВЕ НІК І РЫД ЛЁЎ КА 

«ДА ЖЫН КІ»
зме няць фар мат 

Рэс пуб лі кан скі фес ты валь-кір маш пра цаў ні коў вёс кі «Да-
жын кі» зме ніць фар мат. Та кое ра шэн не пры ня та 10 са ка-
ві ка ў час дак ла да Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі Аляк санд ру Лу-
 ка шэн ку па гэ тым пы тан ні, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ-
бе бе ла рус ка га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на тое, што «Да жын кі» з'яў ля-
юц ца ка рыс ным для кра і ны свя там, па коль кі за час іх пра вя дзен-
ня бы лі пры ве дзе ны ў па ра дак як вя лі кія, так і не вя лі кія га ра ды. 
«Там, дзе прай шлі кір ма шы, пас ля гэ та га за ста ваў ся доб ры след 
для на ро да. У гэ тым каш тоў насць гэ та га фес ты ва лю. Але ска жам 
шчы ра, што ёсць і пэў ныя не да хо пы ў гэ тым пра цэ се ў той фор ме і 
ў тым вы гля дзе, у якім мы гэ та пра во дзі лі», — лі чыць Прэ зі дэнт.

У пры ват нас ці, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што фес ты-
валь за дум ваў ся як пад вя дзен не вы ні каў сель ска гас па дар ча га 
го да, ад нак у па чат ку во се ні, ка лі пра во дзіц ца свя та, яшчэ ра на 
га ва рыць пра вы ні кі, па коль кі ня ма ла сель гас куль тур яшчэ за-
ста ец ца не ўбра на, на прык лад цук ро выя бу ра кі, ку ку ру за. «Інакш 
ка жу чы, мы пад во дзім вы ні кі фак тыч на толь кі па збож жа вых 
куль ту рах. Вось у гэ тым пэў ны не да хоп», — за ўва жыў кі раў нік 
дзяр жа вы. Ён пад крэс ліў, што за асно ву трэ ба браць перш за 
ўсё не ва ла выя аб' ёмы, ура джай насць, аб' ёмы вы раб ле на га, а 
эфек тыў насць про да жаў, атры ма ны пры бы так, гро шы на ра хун-
ках. «А та кую ін фар ма цыю мы мо жам мець толь кі па вы ні ках 
го да», — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У той жа час Прэ зі дэнт лі чыць, што з бо ку гу бер на та раў на ме-
ці ла ся ней кая ўтры ман ская па зі цыя ў тым пла не, што на мес цах 
за пра вя дзен не «Да жы нак» зма га юц ца толь кі та му, што з рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ ту вы дзя ля юц ца срод кі, за якія на іх тэ ры то рыі 
пры во дзіц ца ў па ра дак пэў ны на се ле ны пункт. Па вод ле слоў 
кі раў ні ка дзяр жа вы, доб ра ўпа рад ка ван не га ра доў — гэ та доб ра, 
гэ та трэ ба ра біць і за ха ваць і ў бу ду чыні.

Ад нак, як лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка, на ўзроў ні Прэ зі дэн та 
вы ні кі сель ска гас па дар ча га го да трэ ба пад во дзіць больш «дак-
лад на і маш таб на». У пры ват нас ці, ён пра па на ваў уша ноў ваць 
аг ра ры яў у Па ла цы Не за леж нас ці ў па чат ку ка лян дар на га го да, 
дзе бу дуць уру чац ца ў тым лі ку і дзяр жаў ныя ўзна га ро ды.

Што да ты чыц ца фар ма ту «Да жы нак», то пры ня та ра шэн не 
пра во дзіць іх у ра ё нах на ба зе ад на го з аг ра га рад коў. На дум ку 
Прэ зі дэн та, та кім чы нам за 10–12 га доў яны бу дуць пры ве дзе ны 
ў поў ны па ра дак. «Гэ та зна чыць, мы да дзім но вае ды хан не аг-
ра га рад кам. І змо жам за вяр шыць тую пра гра му, якую мы пе рад 
са бой па ста ві лі», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

На аб лас ным уз роў ні «Да жын кі» бу дуць пра во дзіц ца ў ра ён ных 
цэнт рах, за вы клю чэн нем га ра доў аб лас но га пад па рад ка ван ня і 
тых, дзе пра хо дзіў ужо фес ты валь-кір маш, што так са ма дасць 
маг чы масць на леж ным чы нам іх доб ра ўпа рад ка ваць.

Пры ня та ра шэн не змя ніць на мі на цыі, па якіх пра во дзіц ца рэс-
пуб лі кан скае спа бор ніц тва. У пры ват нас ці, не бу дуць пад во дзіц ца 
вы ні кі ся род сель ска гас па дар чых ар га ні за цый (іх фі лі ялаў), ра ё наў 
і аб лас цей за да сяг нен не вы со кіх па каз чы каў на ўбор цы ўра джаю 
збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур. У той жа час уво дзіц ца на мі-
на цыя па ўзна га ро джан ні стар шых кам бай не раў і кам бай не раў, 
пры цяг ну тых у сель гас ар га ні за цыі на ўбор ку збож жа вых і зер не-
ба бо вых куль тур. Так са ма пра па ну ец ца ўша ноў ваць і пе ра мож-
цаў рэс пуб лі кан ска га ся мей на га сель ска гас па дар ча га пра ек та 
«Ула дар вёс кі».
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ЗНІК ЛЫ «БО ІНГ»
СПА РА ДЗІЎ ВЕР СІЮ 

ПРА «МІС ТЫЧ НУЮ ЗА ГАД КУ» 
Вы ра та валь ні кам, якія шу ка лі знік лы ў Паўд нё ва-Кі тай-

скім мо ры Bоеіng –777–200 рэй са MH370, зноў не ўда ло ся 
знай сці аб лом кі лай не ра з 227 па са жы ра мі і 12 чле на мі 
экі па жа на бор це. У дру гой па ло ве па ня дзел ка ўсе на-
д зеі по шу ка ві каў бы лі звя за ны з «жоў тым прад ме там» 
у ра ё не знік нен ня лай не ра. Мер ка ва ла ся, што гэ та мог 
быць вы ра та валь ны плыт. Ад нак на кі ра ва ны на пра вер ку 
в'ет нам скі вер та лёт раз ве яў над зеі. Гэ та ўжо трэ цяя зна-
ход ка з па чат ку по шу каў. Вы яў ле ныя ра ней дзве вя лі кія 
алей ныя пля мы на 
па верх ні (а ў ін шым 
мес цы — маг чы мы 
аб ло мак па вет ра на-
га суд на) не ме лі да-
чы нен ня да знік ла га 
«Бо ін га». Лай нер, 
які вы кон ваў рэйс 
з Ку а ла-Лум пу ра ў 
Пе кін, по шу ка ві кі 
ўжо на зва лі «не бы-
ва лай за гад кай у гіс то рыі авія цыі». Маш та бы по шу ка вай 
апе ра цыі і поў ная ад сут насць зна хо дак пры му ша юць экс-
пер таў мер ка ваць угон ці на ват вы бух бом бы на бор це. 
Пра гэ та мо жа свед чыць і той факт, што са ма лёт да мо-
ман ту знік нен ня не пе ра да ваў дыс пет ча рам па ве дам лен-
няў пра тры во гу ці тэх ніч ныя не па лад кі. Але рас шыф роў ка 
да ных з аме ры кан ска га спа да рож ні ка са чэн ня па ка за ла, 
што той не фік са ваў вы бу хаў над аква то ры яй ра ё на знік-
нен ня. А ра да ры па спе лі за фік са ваць раз ва рот лай не ра. 
Як мяр ку юць авія цый ныя ўла ды Ма лай зіі, пі ло ты маг лі 
зра біць гэ та з на ме рам вяр нуц ца на зад у Ку а ла-Лум пур.
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ВЕ ТЭ РА НАМ —
ЛЕП ШЫЯ СА НА ТО РЫІ КРА І НЫ 

Усе ўдзель ні кі і ін ва лі ды Вя лі кай Ай чын най вай ны ў гэ тым 
го дзе бу дуць за бяс пе ча ны пу цёў ка мі ў здраў ні цы.

Па сло вах ды рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па азда раў лен ні 
і са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні на сель ніц тва пры Са ве це Мі ніст раў 
Ге на дзя Бал ба тоў ска га, сё ле та, ка лі мы свят ку ем 70-год дзе вы-
зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, асаб лі вая 
ўва га бу дзе на да дзе на гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян.

Пры гэ тым ён па абя цаў, што пу цёў кі на са на тор на-ку рорт нае 
ля чэн не і азда раў лен не ін ва лі даў і ўдзель ні каў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны бу дуць за куп ле ны ў леп шыя са на то рыі рэс пуб лі кі: са на-

то рый «Пры азёр ны» Кі раў ніц тва 
спра ва мі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, са на то рыі «Па рэч ча», 
«Ра дон», са на то рыі «Пры дняп-
роў скі», «Лёт цы», са на то рый КУП 
«Брэс таг разд раў ні ца», Ле пель скі 
ва ен ны са на то рый і ін шыя.

Свят ла на БУСЬ КО

�

Да рэ чы 

У 2013 го дзе 1109 ве тэ ра-
наў і ін ва лі даў Вя лі кай Ай чын-
най вай ны бы лі на кі ра ва ны на 
са на тор на-ку рорт нае ля чэн не 
за кошт срод каў рэс пуб лі кан-
ска га бюд жэ ту і срод каў Са-
юз най дзяр жа вы.

Нечакана сонечнае і цёплае надвор'е паклікала ў нядзелю 
шматлікіх жыхароў сталіцы на адпачынак у Лошыцкі парк.

ЦЭ НЫ ВЫ РАС ЛІ НА 2%
У Бе ла ру сі ін фля цыя за лю-
ты ў па раў на нні са сту дзе-
нем скла ла 2%, па ве дам ляе 
На цы я наль ны ста тыс тыч ны 
ка мі тэт.

Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на 
та ва ры і па слу гі ў лю тым склаў 
102%, у ад но сі нах да снеж ня 
2013-га — 103,6%. Цэ ны на хар-
чо выя та ва ры ў лю тым у па раў-
на нні са сту дзе нем вы рас лі на 
1,8%, у па раў на нні са снеж нем 
мі ну ла га го да — на 4,2%. Цэ ны 
на не хар чо выя та ва ры ў лю тым 
у па раў на нні са сту дзе нем ста лі 
вы шэй на 0,3%, са снеж нем 2013 
го да — на 0,9%.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

З ВЯСНОЙ НАВЫПЕРАДКІ


