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З ВЫШЫНІ ТЭХНАЛОГІЙ

ЦЫТАТА ДНЯ

Аддзяленне функцыянальнай дыягностыкі
і УГД Віцебскага абласнога дыягнастычнага
цэнтра папоўнілася трыма новымі высокатэхналагічнымі апаратамі УГД. Два з іх установа
аховы здароўя набыла за ўласныя сродкі,

Летнія перспектывы

Беларускія вучоныя
распрацоўваюць імпланта ты для па ляп шэн ня
зрошч ван ня кас ця вой
тканкі.

• МНС заклікае бацькоў
нагадаць дзецям правілы
бяспекі напярэдадні летніх
канікулаў.
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Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

• Клубу патрыётаў Падзвін ня прысвояць імя
генерал-лейтэнанта Івана Лісава.
Гала-канцэрт і піратэхнічнае шоу адкрыюць
першы дзень фестывалю
нацыянальных культур у
Гродне.

ЯК СЭКАНОМІЦЬ
НА «КАМУНАЛЦЫ»

Прагуляцца па экасцежцы да стаянкі
першабытнага чалавека можна ў батанічным садзе

•

ім можна выявіць адслаенне сятчаткі, разрывы,
іншародныя целы, памутненне шклопадобнага
цела, вызначыць кантузіі. Дакладнасць дыягностыкі дзякуючы гэтаму апарату павысілася
ў дзясяткі разоў.

Жыллё маё

ЗЯЛЁНЫ ААЗІС
СТАЛІЦЫ

КОРАТКА

•

а адзін перадало Міністэрства аховы здароўя.
Абсталяванне дазволіць пашырыць спектр
УГД-даследаванняў і выяўляць анказахворванні на першай стадыі. Яшчэ адной навінкай
для ВАДЦ стаў афтальмалагічны B-сканер. На

Для большасці мінчан і гасцей сталіцы
Цэнтральны батанічны сад — адно з любімых месцаў адпачынку, куток жывой
пры ро ды ў са мым
цэнтры мегаполіса.
Штогод яго наведваюць больш як 200 тысяч чалавек. Нават у
зімовы час года гасцям тут прапануюць
розныя актыўнасці:
для іх ладзяць экскур сіі па аран жарэях трапічных раслін, арганізоўваюць
Скульптура вучонага ХVІ стагоддзя
на Алеі акадэмікаў. Гэта час, калі на тэрыторыі
фестываль-конкурс
Беларусі пачалі развівацца садова-батанічнае
лядовых і снежных
мастацтва і ландшафтная архітэктура.
скульптур, ліхтароў,
адзначаюць на яго тэрыторыі Каляды і Масленіцу... Але з мая,
калі ў садзе расцвітаюць сакура, магнолія, пладовыя дрэвы, рададэндраны і бэз, тут назіраецца сапраўдны
аншлаг.

СТАР. 4

Хто мае права на вяртанне грошай,
а хто — заплаціць цалкам
Атрымаць пераразлік за некаторыя камунальныя паслугі — вываз смецця, работу ліфта, газ і ваду (пры адсутнасці лічыльнікаў) — могуць жыхары, якія адсутнічалі па месцы пастаяннай
рэгістрацыі больш як дзесяць дзён запар. Аднак такое правіла не распаўсюджваецца на катэгорыю так званых дармаедаў — беларусаў працаздольнага ўзросту, якія не працуюць і
выехалі з краіны з 1 сакавіка гэтага года тэрмінам больш як на
30 дзён (выключэнне — выезд для лячэння ці аздараўлення).
Яны будуць плаціць «камуналку» за жыллё, што знаходзіцца
ў іх уласнасці, цалкам — па эканамічна абгрунтаваных тарыфах.

СТАР. 3

Фота Ірыны СІДАРОК.

«Нягледзячы на санкцыйны
ціск, працягвае выконвацца
найважнейшая сацыяльная
задача — заробкі
ў рэальным выражэнні
растуць. Па выніках
чатырох месяцаў іх тэмп
склаў 102 працэнты.
Топ краінавых лідараў
па намінальным узроўні
заробкаў застаўся
нязменным. Гэта ІT,
банкі і фінансы,
навуковая дзейнасць,
прамысловасць. Але для
нас не менш важна, што
высокія тэмпы рэальнага
росту дэманстравалі
даходы работнікаў тых
галін, якія эфектыўна
выраблялі і паспяхова
рэалізоўвалі сваю
прадукцыю на знешніх
рынках. Гэта ў першую
чаргу прадпрыемствы
дрэваапрацоўкі (111,4 %),
металургіі (105,1 %),
вытворцы машын і
абсталявання (104,9 %).
Іншымі словамі, прыбаўка
да зарплаты была
сапраўды зароблена.
Урад прымае шэраг мер
па падтрыманні даходаў
грамадзян, асабліва
ў бюджэтнай сферы».
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