
На гэ тым тыд нi ў Мiн ску 
стар та ваў кон курс пры га-
жос цi «Miss Supranational 
2013». У бе ла рус кую ста лi-
цу пры бы лi ўжо больш за 70 
яго ўдзель нiц з роз ных кра iн 
све ту, яшчэ ка ля 10 ча ла век 
ар га нi за та ры ча ка юць у най-
блi жэй шы час.

«Сё ле та шоу абя цае стаць са-
мым маш таб ным за ўсю гiс то рыю 
кон кур су, — сцвяр джа юць на тэ ле-
ка на ле АНТ. — Па раў най це: ле тась 
у iм удзель нi ча лi дзяў ча ты з 56 кра iн 
све ту, а сё ле та — аж но з 80!»

У ка го «шпiль кi» 
боль шыя?

Каб не быць га ла слоў ны мi i пе-
ра даць маш таб дзеi, што на зы ва ец-
ца, з пер шых кро каў, ар га нi за та ры 
зла дзi лi на ад крыц цi кон кур су дэ-
фi ле ўсiх дзяў чат, якiя ўжо пры бы лi 
ў Бе ла русь. Пра ход па ды ва но вай 
да рож цы на вы са чэз ных аб ца сах 
(«шпi лек» i плат фор маў менш за 
15 см зда ец ца, не бы ло нi ў ад ной) 
ся мi дзя сят каў зграб ных, тан ка но гiх 
фей як тра ды цый на сла вян скай, так 
i зу сiм эк за тыч най знеш нас цi — гэ-
та, шчы ра ка жу чы, вы пра ба ван не 
не для сла бых нер ваў. Па мя та ю чы 
аб тым, што пер шае ўра жан не мае 
вя лi кае зна чэн не, да вы ха ду «на ка-
ме ры» дзяў ча ты па ды шлi грун тоў-
на. Цем на ску рыя ўдзель нi цы пад-

крэс лi ва лi сваё ха раст во блiс ку чы-
мi i вог нен на-чыр во ны мi су кен ка мi, 
не шмат лi кiя блан дзiн кi «iг ра лi» на 
кант рас тах; не ка то рыя пры цяг ва-
лi во ка ад чай ны мi мi нi, iн шыя абу-
джа лi фан та зiю за ман лi вы мi мак сi; 
дзяў ча ты з Саль ва до ра i Па на мы 
пад крэс лi лi даў жы ню i строй насць 
но жак цём ны мi ле гiн са мi, а прад-
стаў нi ца Шры-Лан кi вы лу чы ла ся 
тым, што адзi ная з усiх вый шла на 
под ыум у джын сах... На ват звык-
лыя да ўся го фа то гра фы раз-по раз 
за хоп ле на ўзды ха лi, ад зна ча ю чы, 
што не ка то рыя дзяў ча ты вы лу ча-
лi ся зу сiм не ма дэль ны мi фор ма-
мi. Гэ та ад мет насць ме на вi та «Miss 
Supranational»: кон курс ство ра ны 
для апя ван ня на ту раль най пры га-
жос цi, та му яго ўдзель нi цы не «за-
цiс ну ты» ў ме жы «ад 170 i вы шэй» 
цi «90-60-90».

— Як ба чы це, мы не жар та ва-
лi: гэ та мак сi маль ная коль касць 
удзель нiц за час iс на ван ня кон кур-
су «Miss Supranational», — рэ зю-
ма ваў пер шы на мес нiк стар шы нi 
праў лен ня АНТ Сяр гей Хо мiч. — 
Мы за мах ну лi ся на пра вя дзен-
не вель мi маш таб на га пра ек та, 
гран ды ёз на га шоу, вар та га та го, 
каб яго па гля дзець. Але га лоў ная 
за да ча яшчэ больш ам бi цый ная 
i шы ро кая — рэ кла ма кра i ны на 
мiж на род ным уз роў нi. Ужо ёсць 
да моў ле насць аб транс ля цыi кон-
кур су ў больш як 100 кра i нах.

Ад са бо раў 
да «Бе лА Заў»

Не ва ўсiх дзяў чат да ро га на сё-
лет нi кон курс бы ла лёг кай. Хтось цi 
ўво гу ле не да ехаў з-за праб лем з 
вi зай, хтось цi згу бiў ба гаж у шмат-
лi кiх сты коў ках авiя рэй саў — па-
нен кi з Ру ан ды i Но вай Зе лан дыi 
да гэ туль яшчэ ча ка юць пры быц-
ця сва iх рэ чаў. Але боль шасць 
удзель нiц прос та вель мi ста мi ла ся 
з-за доў гай да ро гi i зме ны ча са вых 
па ясоў. Аб са лют ны рэ корд у гэ-
тым сэн се па ста вi ла прад стаў нi ца 
М'ян мы Вiн Хiнт Ва, у якой з яе 
ня ве дан нем нi вод най мо вы, акра-
мя род най, шлях да бе ла рус кай 
ста лi цы за няў трое су так!

Ця гам блi жэй шых 14 дзён 
удзель нiц ча кае ванд роў ка па Бе-
ла ру сi. У гра фi ку азна ям ляль най 
па езд кi — Са фiй скi са бор у По-

лац ку, дом-му зей Мар ка Ша га ла i 
ам фi тэ атр «Сла вян ска га ба за ру» 
ў Вi цеб ску, эк скур сiя па Лiд скiм, 
Ня свiж скiм i Мiр скiм зам ках, вод-
ная пра гул ка па Аў гус тоў скiм ка-
на ле, зна ём ства з Бе ла веж скай 
пу шчай, агляд па мят ных мяс цiн 
Брэс та i Грод на, вi зiт на прад пры-
ем ства «Бе лАЗ», а па ра лель на 
— што дзён ныя рэ пе ты цыi дэ фi ле 
i ха рэа гра фii для бу ду ча га шоу.

— У мно гiх кон кур сах пры-
га жос цi не ма лое зна чэн не мае 
даб ра чын ны склад нiк. Цi бу-
дзе ён пры сут нi чаць на «Miss 
Supranational 2013»? — па цi ка вi-
лi ся мы ў прэ зi дэн та кам па нii Nova 
Scena, што з 2009 го да вы сту пае 
ар га нi за та рам кон кур су, Гер хар-
да Пар шут ка фон Лi пiн ска га.

— Мы iмк нём ся не паў та раць 
тое, што iс нуе на iн шых кон кур сах 
пры га жос цi, а пры дум ваць свае 

но выя, ад мет ныя ха ды. Сё ле та, 
на прык лад, кож ная з удзель нiц 
пры вез ла кнi гi i аль бо мы пра сваю 
кра i ну, якiя дзяў ча ты па до раць На-
цы я наль най бiб лi я тэ цы Бе ла ру сi.

«Лю дзi лю бяць 
ес цi буль бу»

Рап там у строй ных, у лю бым 
сэн се, шэ ра гах пры га жунь уз нi кае 
су мят ня: 17-га до вая прад стаў нi ца 
Гва дэ лу пы Эла дзi Ода дан стра цi-
ла пры том насць. Ахоў нi кi тэр мi-
но ва ад нес лi дзяў чы ну за ку лi сы, 
дзе па кла лi на ка на пу, да лi ва ды 
i вы клi ка лi ўра чоў. Праў да, ужо 
праз не каль кi хвi лiн кан кур сант ка 
ачу ня ла i з да па мо гай пе ра клад-
чы цы за пэў нi ла ар га нi за та раў i 
прэ су, што з ёю усё ў па рад ку.

— Не тое каб я пе ра хва ля ва-
ла ся цi там дрэн на спа ла — мо жа, 
прос та аклi ма ты за цыя i сто ма, — з 
кры ху са рам лi вай усмеш кай вый-
шла да нас пры га жу ня. Яна рас-
ка за ла, што пер шыя ўра жан нi ад 
кра i ны атры ма ла вель мi па зi тыў-
ныя. Па вод ле яе слоў, у Бе ла ру сi 
зу сiм не хо лад на ў лю бым сэн се: 
усiм удзель нi цам кон кур су быў ака-
за ны вель мi цёп лы пры ём. Да рэ чы, 
Эла дзi ву чыц ца на фi ло ла га, вель-
мi цi ка вiц ца iн шы мi мо ва мi i пры-
зна ла ся, што ха це ла б вы ву чыць 
коль кi слоў на бе ла рус кай. «Доб ры 
ве чар, мя не за вуць Эла дзi», — пра-
дэ ман стра ва ла яна свае пер шыя 
за свое ныя сло вы. Пра Бе ла русь 
дзяў чы на з Гва дэ лу пы (як, зрэш ты, 
i боль шасць кан кур сан так) ра ней 
не ве да ла амаль нi чо га, хi ба толь-

кi што на двор'е ў нас блiз кае да 
лон дан ска га, а ты по выя хар чо выя 
пра дук ты — буль ба ды га рэл ка. 
Зрэш ты, у не ка то рых дзяў чат, як 
па ка за ла па пя рэд няе ан ке та ван не, 

уяў лен нi пра Бе ла русь яшчэ больш 
фан тас тыч ныя: «на цы я наль ная му-
зы ка — «Ка цю ша», «кра i на рых ту-
ец ца да пра вя дзен ня чэм пi я на ту 
све ту па фут бо ле», «вя до мы спя-
вак — Аляк сандр Ры бак», «на-
двор'е ўлет ку па доб нае да Эк ва-
до ра» i г.д. Ар га нi за та ры абя ца юць 
зра бiць усё маг чы мае, каб на пры-
кан цы кон кур су сi ту а цыя змя нi ла ся 
i дзяў ча там бы ло што рас ка заць на 
ра дзi ме пра на шу кра i ну.

Прад стаў нi цы ж кра iн-су се дак 
па СНД, доб ра зна ё мыя з бе ла рус-
кай кльту рай, мо вай i тра ды цы я мi, 

акра мя па зi тыў ных эмо цый i но ва-
га во пы ту, спа дзя юц ца дзя ку ю чы 
кон кур су за вес цi но вых сяб роў i 
пад цяг нуць анг лiй скую мо ву. «Нас 
па ся лi лi ра зам з дзяў чы най з Тур-
цыi, што мя не вель мi ра дуе, — па-
дзя лi ла ся сва i мi ўра жан ня мi ўкра-
iн ка Ка ця ры на Ша ду ла ва, — бо я 
вы му ша на бу ду ак тыў на ка рыс-
тац ца анг лiй скай. Хоць па сту по ва, 
мяр кую, мы ўсё ад но па дзе лiм ся 
на гру пы па вод ле мен та лi тэ ту, ка-
му з кiм цi ка вей».

Га мяль чан ка Ве ра нi ка Ча чы на, 
якая на «Miss Supranational 2013» 
прад стаў ляе Бе ла русь, пры зна ла-
ся, што ця пер вель мi вост ра ад чу-
вае го нар i ад каз насць, ус кла дзе-
ную на яе: «Я па ста ра юся год на 
прад ста вiць на шу кра i ну i зра бiць 
усё маг чы мае, каб у дзяў чат за-
ста лi ся толь кi са мыя пры ем ныя 
ўра жан нi ад на вед ван ня Бе ла ру-
сi». Для та го, каб рэа лi за ваць гэ-
тыя пла ны, у 17-га до вай сту дэнт кi 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi-
тэ та транс пар ту ёсць кры ху больш 
за 2 тыд нi эк скур сiй ных па ез дак, 
куль тур на-за баў ляль ных ме ра пры-
ем стваў, па пя рэд нiх мi нi-кон кур саў 
i рэ пе ты цый. 6 ве рас ня кон курс фi-
нi шуе ў ста лiч ным Па ла цы спор ту, 
дзе не каль кi дзя сят каў пры га жунь 
па спа бор нi ча юць за га лоў ныя 
ўзна га ро ды кон кур су — ад мыс ло-
вую ка ро ну ка ра ле вы пры га жос цi i 
прыз у 25 ты сяч до ла раў.

I пры го жая, i ра зум ная
А яшчэ та ле на вi тая, аба яль-

ная, плас тыч ная, шчы рая, ад-

кры тая — ме на вi та та кой ба чаць 
бу ду чую пе ра мож цу ар га нi за та ры 
кон кур су. Зрэш ты, сё ле та ў гэ ты 
спiс да ба вiц ца яшчэ ад на аба вяз-
ко вая ха рак та рыс ты ка: спар тыў-
ная! Дзяў чат, хоць мно гiя з iх пра 
тое яшчэ не ве да юць, на пя рэ дад-
нi чэм пi я на ту све ту па ха кеi- 2014 
ча кае блiз кае зна ём ства з гэ тым 
вi дам спор ту.

— Пры ве зя це ў «Мiнск-Арэ-
ну» i дас це пры ме раць фор му? 
— удак лад ня ем у Сяр гея Хо мi ча.

— I кань кi да дзiм, i на лёд па-
ста вiм! — да дае пер шы на мес нiк 
стар шы нi праў лен ня за кры та га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва «Дру гi 
на цы я наль ны тэ ле ка нал». — Хо-
чам даць маг чы масць дзяў ча там 
су стрэц ца з гуль ца мi на цы я наль-
най ха кей най збор най, але гэ та 
за ле жыць ад iх за ня тас цi.

— Ця пер толь кi ля нi вы не пад-
кол вае ўдзель нiц кон кур саў пры-
га жос цi пы тан нем «Зям ля кру цiц-
ца ва кол Сон ца цi Сон ца ва кол 
Зям лi». Пла ну е це зла дзiць пэў ны 
тэст на iн тэ лект?

— За не каль кi дзён да фi на лу 
жу ры пра вя дзе з кож най удзель-
нi цай мi нi-iн тэр в'ю, ацэнь ва ю чы 
кру га гляд i зна ход лi васць — улас-
на, тут i пра явяц ца iн тэ ле кту аль-
ныя здоль нас цi дзяў чат i iх умен не 
пад трым лi ваць га вор ку на роз ныя 
тэ мы.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ 

і БЕЛТА

�
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.58 20.26 14.28
Вi цебск — 5.45 20.19 14.34
Ма гi лёў — 5.48 20.16 14.28
Го мель — 5.49 20.08 14.19
Гродна — 6.14 20.40 14.26
Брэст    — 6.19 20.37 14.18

Iмянiны
Пр. Германа, Іосіфа, Леаніда, 
Мікалая, Мірона, Рыгора.
К. Іааны, Казіміра, Францішка.

Месяц
Поўня ў 4.45. 
Месяц у сузор’і Рыб. 
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Ёсць ча ты ры вi ды дак та роў:
1) Ад ны нi чо га не ўме юць, за тое ўсё 

ве да юць. Гэ та тэ ра пеў ты.
2) Дру гiя нi чо га не ве да юць, за тое ўсё 

ўме юць. Гэ та хi рур гi.
3) Псi хi ят ры нi чо га не ве да юць i не ўме-

юць.
4) I ёсць ура чы, якiя ўсё ве да юць i ўсё 

ўме юць. Але лю дзi трап ля юць да iх за-
над та поз на...

Таб лет кi ад го ла ду пры ду ма ны ўжо 
даў но. Яны на зы ва юц ца кат ле та мi.

— Ты ку ды ся род но чы?
— Пай ду пра ве ру, ці не га рыць дзе ў 

до ме свят ло.
— І мне пры ха пі ка ва ла чак.

У ста ра жыт най Спар це брыд кіх, але 
ба га тых хлоп чы каў спус ка лі ў прор ву 
на фу ні ку лё ры.
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Шэф, 
дзе Wі-Fі?

ЯР КАЕ i не за быў нае адзен не ў рэт ра-сты лi i аздоб-
ле ныя ве ла сi пе ды — вось што спат рэ бi ла ся мо-
ла дзi, каб паў дзель нi чаць у не звы чай ным ве ла-

пра бе гу. Мо ла дзе вая суб куль ту ра 1950-1960-х га доў 
зноў ста ла па пу ляр най пас ля вы ха ду кар цi ны Ва ле рыя 
Та да роў ска га. I са праў ды, хлоп цы i дзяў ча ты, ды яшчэ 
i на ве ла сi пе дах, вы лу ча лi ся ся род на тоў пу.

Стар та вая кроп ка — пло шча Не за леж нас цi. Ме на-
вi та тут больш за пяць дзя сят ма ла дых лю дзей у не-
звы чай ных яр кiх стро ях су стрэ лi ся, каб пра ка цiц ца па 
ста лiч ных ву лi цах. Да рэ чы, па сло вах ар га нi за та раў, 
ра зам з мiн ча на мi ў ве ла пра бе гу паў дзель нi ча лi бе ла-
ру сы з iн шых кра iн, гос цi з Укра i ны.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Наш фар матНаш фар мат  ��

У МІНСК ЕДУЦЬ ПРЫГАЖУНІ
УДЗЕЛЬ НI ЦЫ КОН КУР СУ «MISS SUPRANATIONAL 2013» ПА ДО РАЦЬ КНI ГI НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ БIБ ЛI Я ТЭ ЦЫ

Да вед ка «Звяз ды»
«Miss Supranational» ува хо дзiць у трой ку най-

больш прэ стыж ных мiж на род ных кон кур саў 
пры га жос цi. Ра ней ён пра во дзiў ся вы ключ на 
ў Ла цiн скай Аме ры цы, але 5 га доў та му вый-
шаў на мiж на род ны ўзро вень i пе ра мяс цiў ся 
ў Еў ро пу.

Дзя ку ю чы пе ра мо зе ў ле таш нiм кон кур-
се бе ла рус кi Ка ця ры ны Бу рай сё ле та пра ва 
пры маць свя та пры га жос цi атры ма ла на ша 
кра i на.

Квiт кi на фi наль нае шоу «Miss Supranational 
2013» ужо ёсць у про да жы па ца не ад 70 да 
500 ты сяч руб лёў. Вес цi кон курс бу дуць тэ-

ле вя ду чыя ка на ла АНТ Дзя нiс Кур' ян i Iван 
Пад рэз. Па мiж вы ха да мi кан кур сан так у роз-
ных убо рах, уклю ча ю чы вi до вiшч нае дэ фi ле 
ў на цы я наль ных убо рах (бе ла рус кай удзель-
нi цы да яго ды зай нер На тал ля Ля ха вец шые 
эфект ную су кен ку з ка рун ка мi i вя за ным 
вер хам) пуб лi ка ўба чыць не каль кi му зыч-
ных ну ма роў. «Гэ та бу дзе квiн тэ сэн цыя ўся го 
та го, чым га на рыц ца Бе ла русь. На прык лад, 
пла ну ем за дзей нi чаць на цы я наль ную збор-
ную па мас тац кай гiм нас ты цы. Па ста ра ем-
ся прад ста вiць най су час ней шыя вi зу аль ныя 
эфек ты i вы дат ную «кар цiн ку», — ад зна чы ла 
рэ жы сёр-па ста ноў шчык шоу Ан жэ лi на Мi-
куль ская.

СТЫЛЬ НЫ ТРАНС ПАРТ ДЛЯ «СТЫ ЛЯГ»СТЫЛЬ НЫ ТРАНС ПАРТ ДЛЯ «СТЫ ЛЯГ»

«СА НА ТО РЫЙ НА ДА МУ»
Но вая па слу га — «Са на то рый на да му» — аказ ва ец ца ў По-
лац кім ра ё не. У пер шую чар гу яна ад ра са ва на тым адзі но кім 
са ста рэ лым, хто пра жы вае ў ад да ле ных ма ла на се ле ных пунк-
тах і не мае маг чы мас ці на ве даць па лі клі ні ку або вы ехаць у 
са на то рыі.

Як рас тлу ма чы лі ў По лац кім рай вы кан ка ме, па слу га — пра цяг пра ек та 
тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва ра ё-
на «Ля цім на да па мо гу», які рэа лі зу ец ца вось ужо дру гі год. На га даю, у 
склад «ля ту чай ка ман ды» ўва хо дзяць ме ды цын скі і са цы яль ны ра бот ні кі, 
цы руль нік, ва лан цё ры і ак ты віс ты гра мад скіх аб' яд нан няў, свя тар. Яны 
ез дзяць па ра ё не на не звы чай ным мік ра аў то бу се з ла га ты пам вя сё лай 
пчол кі. І ўжо на ве да лі больш як 180 ча ла век. Гэ тыя ві зі ты вель мі за па-
тра ба ва ны пен сі я не ра мі. Та му пра ца не абы яка вай да чу жых праб лем 
ка ман ды рас пі са на па за яў ках на ме ся цы на пе рад.

А ў рэа лі за цыі но вай па слу гі бя руць са мы ак тыў ны ўдзел су пра цоў-
ні кі По лац кай га рад ской цэнт раль най баль ні цы. Ся род іх док тар, што 
аб слу гоў вае тэ ры то рыю, дзе пра жы вае ча ла век, які мае па трэ бу ў 
да па мо зе, урач-рэ абі лі то лаг, ва ле о лаг... Ме ды кі пра вод зяць тут жа на 
да му пер ша сны агляд, пры мя ня юць фі зі я тэ ра пеў тыч ныя і не тра ды цый-
ныя ме та ды ля чэн ня. Так са ма пры зна ча юць комп лекс ля чэб на-азда раў-
лен чых пра цэ дур (з кур сам да 2 тыд няў), ме ды ка мен тоз ную тэ ра пію, 
ма саж ныя пра цэ ду ры; да юць рэ ка мен да цыі па про фі лі за хвор ван ня і 
хар ча ван ні з улі кам уз рос ту.

Ура чы па абя ца лі, што ма юць на мер та кім чы нам раз гля даць кож ны 
кан крэт ны вы па дак. З да па мо гай во пыт ных спе цы я ліс таў па жы лыя лю дзі 
атры ма юць маг чы масць свое ча со ва азда раў ляц ца, ума цоў ваць фі зіч ны і 
ду шэў ны стан, на ву чыц ца са ма стой на му прак тыч на му пры мя нен ню пры-
зна ча ных пра цэ дур і ме та даў ля чэн ня.

— Па ве лі чэн не ся рэд няй пра цяг лас ці жыц ця да 72-73 га доў — адзін з 
ча ка ных вы ні каў На цы я наль най пра гра мы дэ ма гра фіч най бяс пе кі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь на 2011-2015 га ды. У ця пе раш ні час ся рэд няя пра цяг ласць 
жыц ця ў ра ё не па вя лі чы ла ся з 69 га доў да 71 го да. Сён ня на По лач чы не 
на ліч ва ец ца больш за 400 ча ла век, якім не аб ход на да па мо га дзяр жа вы, 
— ад зна чы лі ў рай вы кан ка ме.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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СоцыумСоцыум  �� Бяспека на дарозеБяспека на дарозе  ��

Ма та цык лiс ты 
без пра воў

У вёс цы Iмя нiн Дра гi чын ска га ра ё на 20-га до вы 
хло пец, якi не меў пра воў на кi ра ван не, ехаў на не-
за рэ гiст ра ва ным ма та цык ле. На вяс ко вай ву лi цы 
ён збiў 8-га до вую дзяў чын ку i з мес ца зда рэн ня 
ўцёк. Дзi ця з чэ рап на-маз га вой траў май, пе ра ло-
ма мi да стаў ле на ў баль нi цу. Кi роў цу за тры ма лi па 
мес цы жы хар ства.

А ў Ма ла рыц кiм ра ё не да пус цiў ла ба вое су тык нен не 
з трак та рам 42-га до вы муж чы на. Пас ля ава рыi ён тра-
пiў у рэ анi ма цыю ў цяж кiм ста не. Па вод ле па пя рэд няй 
iн фар ма цыi аў та iн спек цыi, ва дзi цель ска га па свед чан ня 
ў яго ня ма.

Яна СВЕ ТА ВА.

Гру за вік су тык нуў ся 
з аў то бу сам

Гэ тае да рож на-транс парт нае зда рэн не ад бы ло ся 
па блі зу вёс кі Вань каў шчы на Пу ха віц ка га ра ё на.

Ва дзі цель гру за во га аў та ма бі ля не спра віў ся з кі-
ра ван нем, у вы ні ку ча го яго аў то су тык ну ла ся (у спа-
да рож ным на прам ку) з рэй са вым аў то бу сам. Кі роў ца 
апош ня га ў гэ ты мо мант пры маў апла ту за пра езд, аў-
то бус зна хо дзіў ся на пры пы нач ным пунк це.

— У аў то бу се ра зам з ва дзі це лем зна хо дзі ла ся 20 
ча ла век. Усе яны са ма стой на вый шлі з са ло на, — па-
ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС. — У вы-
ні ку да рож на-транс парт на га зда рэн ня па цяр пе ла пен-
сі я нер ка, якую бры га да хут кай ме ды цын скай да па мо гі 
шпі та лі за ва ла з за кры тай чэ рап на-маз га вой траў май 
лёг кай сту пе ні і ўда рам ног. Стан жан чы ны — ся рэд няй 
сту пе ні цяж кас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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