
Дру гая па ло ва ле та — гэ та час, ка лі ў лес па гры бы 
і яга ды вы праў ля ец ца шмат лю дзей. Для ад ных гэ та 
спо саб да дат ко ва га за роб ку, для дру гіх — вы дат ная 
маг чы масць пра вес ці воль ны час на све жым 
па вет ры і ў ці шы ні як ма га да лей ад го ра да. Ад нак 
і за блу дзіц ца ў ляс ным гу шча ры да во лі прос та 
не толь кі для не спрак ты ка ва на га ча ла ве ка…

— 72-га до вая жы хар ка Свіс лац ка га ра ё на Гро дзен скай воб лас ці 
ад пра ві ла ся на пра гул ку ў лес і пра па ла, — пры во дзіць да лё ка не 
адзін ка вы прык лад па моч нік мі ніст ра па над звы чай ных сі ту а цы ях 
Ві таль НА ВІЦ КІ. — По шу кі ста рой пра цяг ва лі ся не каль кі дзён. Урэш це 
яна звя за ла ся з ро дзі ча мі па ма біль ным тэ ле фо не. Дзя ку ю чы гэ та му 
мі лі цы я не ры змаг лі ўста на віць пры клад ны ра ён мес ца зна хо джан ня 
ста рой і хут ка яе знай шлі. Ака за ла ся, што да блі жэй шай вёс кі за-
ста ва ла ся ўся го толь кі пры клад на пяць кі ла мет раў. Але на ўрад ці іх 
змаг ла б прай сці ба бу ля, бо яна пра вя ла ты дзень на па лян цы 
без ежы і ва ды…

Праб ле ма з кад ра мі ў звы чай ных па лі клі ні ках па-
куль за хоў ва ец ца. Ура чоў не ха пае. Са мі ме ды кі ба-
чаць праб ле му най перш у вы со кіх на груз ках — яны 
не хо чуць і не мо гуць вы трым лі ваць пе ра груз кі за 
лю быя гро шы. А тым больш за ма лыя, што ад зна ча-
ец ца ме ды ка мі ўжо як дру гая част ка кад ра вай праб-
ле мы на пер шым уз роў ні ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі. Як жа раз гру зіць ура ча? Як змен шыць 
чэр гі ў па лі клі ні ках? Аказ ва ец ца, за да ча не та кая 
ўжо не вы ра шаль ная. Сва ім по гля дам на сі ту а цыю 
дзе ліц ца член Па ста ян най ка мі сіі па ахо ве зда роўя, 
фі зіч най куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі-
ты цы Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, стар шы ня Бе ла рус кай 
аса цы я цыі ўра чоў Дзміт рый ШАЎ ЦОЎ.
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КАБ ПАЦЫЕНТЫ 
ПЕРАСТАЛІ 
СКАРДЗІЦЦА,
А ЎРАЧЫ — ПЕРАГРУЖАЦЦА

Дру гі раз За слаўе ста не 
ста лі цай свя та вы со кай 
куль ту ры і ду хоў нас ці — 

Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства. Ме на ві та 
тут, па вод ле пад ан ня, 

у 985 г. па ся лі ла ся 
по лац кая кня зёў на, 

шчы рая пры хіль ні ца 
хрыс ці ян ства Раг не да 

з сы нам Ізя сла вам. 
Скульп тар Ана толь 

Ар ці мо віч і ар хі тэк тар Ігар 
Ма ро заў ства ры лі княгіні 

пом нік, які ўста ноў ле ны 
ў За слаўі ка ля га рад ско га 

До ма куль ту ры.

Пад Пад 
піль ным піль ным 
во кам во кам 
Раг не ды Раг не ды 
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Іры на НАР КЕ ВІЧ,
на мес нік мі ніст ра ганд лю:

«Ства рэн не дзяр жаў на га ін-
фар ма цый на га рэ сур су «Рэ-
естр бы та вых па слуг Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь» на кі ра ва на на 
сты му ля ван не раз віц ця прад-
пры маль ніц кай ак тыў нас ці ў 
гэ тай сфе ры. Так са ма рэ сурс 
да зво ліць пры цяг нуць у бы-
та вую сфе ру ін вес ты цыі. Ён 
бу дзе спры яць фар мі ра ван ню 
пра ва вых асноў сфе ры бы та-
во га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва і па вы шэн ню сту пе ні 
аба ро не нас ці пра воў спа жыў-
цоў быт пас луг. Акра мя та го, 
ін фар ма цый ная пля цоў ка мае 
на мэ це змян шэн не коль кас-
ці суб' ек таў і аб' ек таў, якія 
ажыц цяў ля юць не ле галь ную 
прад пры маль ніц кую дзей насць 
у гэ тай сфе ры. Па вод ле ацэ нак 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю, ка ля па ло вы сек та ра бы-
та вых па слуг зна хо дзіц ца сён-
ня ў так зва най «не ле галь най 
зо не». Та кім чы нам, дзяр жаў-
ны бюд жэт у су вя зі з утой-
ван нем вы руч кі што год не да-
атрым лі вае ка ля 50% агуль на-
га пад атко ва га па ступ лен ня 
ад дзей нас ці функ цы я ну ю чых 
аб' ек таў бы та во га аб слу гоў-
ван ня».

МІЖ ВОЛЬ НАЯ 
РА БІН ЗА НА ДА 
ЯК НЕ ЗА БЛУ ДЗІЦ ЦА
ПАД ЧАС ЛЯС НЫХ ВАНД РО ВАК?

Новыя 
тэхрэгламенты 

ў Мытным саюзе

Дзе знаходзяцца 
могілкі
салдат

Першай сусветнай?


