
За ты дзень да па чат ку ЧС па 
ха кеі ўсе му зей ныя ўста но вы кра-
і ны, за вы клю чэн нем Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі-
кай Ай чын най вай ны, пя рой дуць 
на но вы рэ жым ра бо ты — пры-
маць на вед валь ні каў тут бу дуць 
не толь кі днём, але і ноч чу.

Мі ніс тэр ства фі нан саў 26 лю-
та га пра вя дзе аў кцы ён цэн па 
про да жы праз Бе ла рус кую ва-
лют на-фон да вую бір жу дзяр-
жаў ных аб лі га цый, на мі ні ра ва-
ных у за меж най ва лю це, на су му 
$50 млн.

У Мін ску стаў кі адзі на га па да-
тку з ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў па вя лі ча ны ў ся рэд нім 
на 17,5-18 пра цэн таў.

Го мель скі аб' яд на ны аў-
та вак зал услед за ўні тар ным 
прад пры ем ствам «Мінск транс» 
ад мя ніў аў то бус ныя рэй сы да 
Кі е ва (Укра і на). Ад праў лен не 
па ста ян ных кі еў скіх рэй саў ця-
пер ажыц цяў ля ец ца толь кі да 
Чар ні га ва.

Ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная 
пла та ме ды цын скіх ра бот ні каў 
у ста лі цы ў 2013 го дзе скла ла 
Br4,3 млн.

Аг ра пра мыс ло вы комп лекс 
Бе ла ру сі з-за аф ры кан скай чу-
мы сві ней не да атры маў пры-
клад на 15 тыс. тон сві ні ны.

У Вы да вец ка га до ма «Звяз да» з'я віў ся но вы, па-са праўд на му ці ка вы і пры го жы пра ект — 
ча со піс «Род ная пры ро да». Ба га та ілюст ра ва ны ўні каль ны мі фо та здым ка мі пей за жаў род най 
зям лі, яе вя лі кіх і ма лых на сель ні каў — звяроў і птушак, рас лін і кве так, ча со піс, ка лі яго гар та еш, 
абу джае са мыя свет лыя па чуц ці, го нар за сваю пры го жую кра і ну, до рыць ад чу ван не су лад дзя 
з на ва коль ным све там. Акра мя та го, у ім шмат па зна валь най ін фар ма цыі, якая, не су мнен на, 
бу дзе ці ка вая і да рос лым, і школь ні кам. Да пры кла ду, з ну ма ра, які вый дзе на на ступ ным тыд-
ні, вы да ве да е це ся пра клі ма тыч ныя асаб лі вас ці і рэ кор ды бе ла рус кай зі мы, пра тое, ад куль 

у Бе ла веж скай пу шчы з'я ві лі ся дзі кія ко ні (тар па ны) і як 
вы гля дае са мая ма лень кая са ва; прачытаеце, як у хат ніх 
умо вах вы рас ціць ка ва вае дрэ ва, за воч на пра гу ля е це ся па 
фан тас тыч ных мяс ці нах за ба ло ча на га ле су...

А мы ўжо разам з Міністэрствам прыродных рэсурсаў і ахо-
вы навакольнага асяроддзя, якое з'яўляецца заснавальнікам 
часопіса, пра цу ем над на ступ ны мі ну ма ра мі і, па вер це, рых-
ту ем чы та чам «Род най пры ро ды» ня ма ла сюр пры заў і ад-
крыц цяў.

Пра адзін сюр прыз — ужо ця пер. На на ступ ным тыд ні на 
ста рон ках «Звяз ды» бу дуць апуб лі ка ва ны пы тан ні вік та ры ны 
«Сцеж ка мі род най пры ро ды». Яе пе ра мож цы атры ма юць 
па мят ныя па да рун кі. Пад каз ка: знай сці ад ка зы амаль на ўсе 
пы тан ні мож на бу дзе, пра чы таў шы све жы ну мар ча со пі са 
«Род ная пры ро да»....

І гэ та да лё ка не ўсё. За хоў ва ю чы інт ры гу да апош ня га, 
усё ж хо чам па ве да міць: «Род ная пры ро да» ка мусь ці з вас 
да па мо жа стаць ула даль ні кам фо та ка ме ры з уль тра зум-аб'-
ек ты вам, якім зруч на зды маць звя роў і пту шак на ват на вя-
лі кай ад лег лас ці. Якім чы нам? Пра гэ та — кры ху паз ней.

Са чы це за пуб лі ка цы я мі «Звяз ды», пы тай це ў кі ёс ках ці 
біб лі я тэ ках све жы ну мар «Род най пры ро ды, ці каў це ся на 
по шце аб умо вах пад піс кі на на ступ ныя ну ма ры.

Да лу чай це ся — бу дзе ці ка ва!
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Сочынскія 
вынікі 

прадказваюць... 
звяркі

Кі еў скі Май дан, які пра ста яў спа кой на ноч 
на чац вер на фо не па гад нен ня аб пе ра мір'і, 
за клю ча на га прэ зі дэн там Укра і ны і лі да ра мі 
апа зі цыі, але, як вы свет лі ла ся, не пад тры ма-
на га ра ды ка ла мі, ра ні цай у чац вер ак ты ві за-
ваў ся. На пло шчу па ча лі сця кац ца ўсё но выя 
гру пы ак ты віс таў, так што яшчэ да поўд ня іх 
коль касць пе ра вы сі ла, па вод ле роз ных ацэ-
нак, 10-30 ты сяч. Ад на ча со ва ад на ві лі ся ба-
я выя дзе ян ні. Ка рэс пан дэн ты ін фар ма генц-
тваў, якія пра цу юць на Май да не, па ве да мі лі 
пра коль касць за гі ну лых ад 7 да 20. Ін фар ма-
цыю пра сем за бі тых афі цый на па цвер дзі ла 
мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Укра і ны. Та кім 
чы нам, агуль ная коль касць за гі ну лых з мо-
ман ту ад наў лен ня су тык нен няў ак ты віс таў і 
су пра цоў ні каў сі ла вых струк тур на сён няш ні 
дзень скла дае 35 ча ла век, па ве да мі лі ў мі-
ніс тэр стве.

Учо ра ра ды ка лы пе рай шлі ў 
на ступ лен не. Мі тын гоў цы пра-
рва лі ся да бу дын ка Вяр хоў най 
Ра ды. У пар ла мен це за яві лі, што 

ён не бу дзе пра ца ваць у чац вер і пят ні цу, там 
бы ла аб ве шча на тэр мі но вая эва ку а цыя. Эва-
ку я ва лі і бу ды нак ура да. Так са ма ёсць звест кі 
аб эва ку а цыі гас цін іцы «Кі еў», дзе жы вуць у 
тым лі ку дэ пу та ты Ра ды.

Па звест ках МУС, у хо дзе бес па рад каў 
па ра не ны 23 бай цы спец пад раз дзя лен ня 
«Бер кут» і сал да ты ўнут ра ных вой скаў. Па 
пра ва ахоў ні ках вя дзец ца пры цэль ны агонь з 
аг ня стрэль най зброі. Ра ней на сай це ве дам-
ства па ве дам ля ла ся, што ўдзель ні кі ма са вых 
бес па рад каў вы ка рыс тоў ва юць спец па тро ны. 
Пра гэ та свед чыць агляд спец тэх ні кі пра ва-
ахоў ні каў. След ча-апе ра тыў ная гру па пад час 
агля ду ва да мё таў кан ста та ва ла, што страл кі 
цэ лі лі ме на ві та ў лю дзей, якія кі ра ва лі спец-
тэх ні кай, — боль шасць стрэ лаў пры па лі на 
ка бі ну і ла ба вое шкло. Част ка пра бо ін утво-
ра на ў вы ні ку стрэ лаў па тро на мі, здоль ны мі 

пра біць ме та ліч ную 
аба ро ну спец аў та-
ма бі ляў.

Кі раў нік Крым-
ска га пар ла мен та 
Ула дзі мір Кан стан-
ці наў, які ўчо ра пра-
во дзіў за пла на ва-
ныя ра ней пе ра мо-
вы з КПРФ, ЛДПР, 
«Адзі най Ра сі яй» у 
Маск ве, не вы клю-

чыў ад дзя лен ня Кры ма ад Укра і ны ў вы пад ку 
аб васт рэн ня сі ту а цыі ў кра і не.

«Маг чы ма. Ка лі кра і на раз ва ліц ца. Усё да 
гэ та га і ідзе», — ска заў у чац вер Кан стан ці наў 
«Ін тэр фак су». Ён лі чыць, што «шанц вы ра та-
ваць кра і ну яшчэ ёсць. Ён вель мі пры від ны, але 
ён яшчэ ёсць». «Хоць дэ фак та рас чля нен не 
Укра і ны ўжо ад бы ло ся. Як у та кіх умо вах пра во-
дзіць вы ба ры? Пы тан не аб пер са на лі ях ця пер 
не ста іць, спа чат ку трэ ба «па ту шыць па жар» 
у кра і не. Ка лі яго не па ту шыць, то ня ма ча го 
бу дзе ра та ваць», — за явіў Кан стан ці наў.

На пя рэ дад ні прэ зі дэнт РФ Ула дзі мір Пу-
цін за клі каў За хад жорст ка асу дзіць эк стрэ-
міс таў ад апа зі цыі ў Кі е ве і ад мо віц ца ад 
аб ві на вач ван няў на ад рас укра ін скіх улад. 
Пра гэ та ён за явіў у тэ ле фон най раз мо ве з 
канц ле рам ФРГ Ан ге лай Мер кель. «Пу цін 
пад крэс ліў важ насць ад маў лен ня за ход ніх 
кра ін ад аб ві на ваў ча га ўхі лу ў да чы нен ні да 
дзяр жаў на га кі раў ніц тва Укра і ны, а так са ма 
важ насць жорст ка га асу джэн ня апа зі цый ных 
сіл, ві на ва тых у ар га ні за цыі су праць праў ных 
эк стрэ місц кіх і тэ ра рыс тыч ных дзе ян няў», — 
ад зна чы лі ў прэс-служ бе Крам ля.
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Таямніцы 
беларускіх 
класікаў — 

у адной кнізе

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!  ��

«РОД НАЯ ПРЫ РО ДА»:
ЧЫ ТАЙ І ЛЮ БУЙ СЯ!

Пас ля плас тыч най апе ра цыі Юля Ку ба ра ва 
пра вя ла ча ты ры тыд ні ў ко ме... Да апош няй 
се кун ды яе баць кі ве ры лі, што іх дач ка бу-
дзе жыць...

«ПАС ЛЯ СМЕР ЦІ ЮЛІ
Я АТРЫ МАЎ АД ЯЕ ПА ДА РУ НАК»

З та го дня, як Юрый і Ала Ку ба ра вы з Грод на па-
ха ва лі сваю адзі ную дач ку, прай шло больш як 9 ме-
ся цаў... Але яны да гэ туль не мо гуць па ве рыць, што іх 
Юлі больш ня ма... Я гэ та, вя до ма, ра зу ме ла, та му, ка лі 
шчы ра, не ад ра зу ад ва жы ла ся на браць ну мар Юрыя. 
Ба я ла ся, каб, не дай Бог, ней кім не да рэ чным пы тан-
нем не за кра нуць за жы вое... Юрый ад ра зу ж пай шоў 
на кан такт. Мя не ўра зі ла, на коль кі цёп ла баць ка га-
ва рыў пра сваю дач ку. Па ду ма ла, што па між імі бы лі 
вель мі ад кры тыя, да вер лі выя ад но сі ны. І 
не па мы лі ла ся.

На га дзін ні ку роў на 11.00, і тут 
жа раз да ец ца пер шы тэ ле фон ны 
зва нок. Аляк сандр Ру мак бя рэ 
труб ку, на ціс кае на кноп ку гуч най 
су вя зі…

— Доб ры дзень!  Да вас звяр та ец-
ца Шэ лег Ала Ры го раў на са Слуц ка. 
Ха це ла б да ве дац ца пра ад рас ную са-
цы яль ную да па мо гу. Я ін ва лід 2 гру-
пы, пен сія не вя лі кая. Ці ма гу я атры-
маць са цы яль ную да па мо гу?
— Коль кі скла дае ва ша пен сія?

— 1,6 млн руб лёў.
— Для та го, каб атры маць дзяр жаў ную 

ад рас ную да па мо гу, трэ ба, каб ча ла век 
ад па вя даў пэў ным кры тэ ры ям. Асноў ны 
кры тэ рый — гэ та ўзро вень яго да хо даў. 
Раз ліч ваць на да па мо гу мо жа той, у ка го 
да ход мен шы за бюд жэт пра жыт ко ва га 

мі ні му му (БПМ). Сён ня БПМ скла дае 1 млн 
128 тыс. руб лёў. Гэ тая ўмо ва да ты чыць 
што ме сяч най да па мо гі. Вы, як са мі ба чы-
це, не пад па да еце пад яе. Але вы мо жа-
це звяр нуц ца па ра за вую да па мо гу. Там 

кры тэ рый — 150% 
БПМ. Гэ тая су ма ця-
пер раў ня ец ца 1 млн 
692 тыс. руб лёў, так што вы ма е це пра ва 
на пад трым ку. Вам трэ ба звяр нуц ца ва 
ўпраў лен не па пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не Слуц ка га рай вы кан ка ма 
па та кую да па мо гу. Яны па він ны ўзяць ад 
вас за яву, а ра шэн не бу дзе пры маць ка-
мі сія рай вы кан ка ма, якую ўзна чаль вае, як 
пра ві ла, на мес нік стар шы ні.

Яшчэ для па жы лых лю дзей, пен сі я не раў 
да па мо га аказ ва ец ца са срод каў Фон ду 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва (ФСАН). 
Так што звяр тай це ся, да па мо гу вы мо жа це 
атры маць.

(Пра цяг «пра мой лі ніі» чы тай це ў на-
ступ ных ну ма рах «Звяз ды».) 

Свят ла на БУСЬ КО.

НЕ ПАТУРАЦЬ ЭКСТРЭМІЗМУ
Рэс пуб лі ка Бе ла русь за не па ко е на аб васт рэн нем сі ту а цыі ва 
Укра і не, што пры вя ло да ча ла ве чых ах вяр. Аб гэ тым га во-
рыц ца ў за яве Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі, па ве-
дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Мы лі чым не да пу шчаль ны мі ра ды каль ныя, про ці праў ныя ме та-
ды вы ра шэн ня ўнут ры па лі тыч ных роз на га лос сяў, — ад зна ча ец ца ў 
за яве. — Нель га не звяр нуць ува гу на тое, што пры ацэн цы дра ма-
тыч ных па дзей, якія пра хо дзі лі ва Укра і не апош нія ме ся цы, кра і ны 
За ха ду не ад на ра зо ва пад крэс лі ва лі «мір ны» ха рак тар ак цый пра-
тэс ту і не ха це лі за ўва жаць не за кон на га за хо пу ад мі ніст ра цый ных 
бу дын каў, вы ка ры стан ня дэ ман стран та мі ў су тык нен нях з мі лі цы яй 
«как тэй ляў Мо ла та ва», а так са ма аг ня стрэль най зброі».

Та кая па зі цыя, якая мя жуе, па сут нас ці, з па ту ран нем ра ды ка-
ліз му і эк стрэ міз му, ады гра ла сваю не га тыў ную ро лю ў эс ка ла цыі 
на сіл ля, лі чаць у бе ла рус кім МЗС. Па ды хо ды, што пры мя ня юц ца 
ад нос на па дзей ва Укра і не, вель мі ад роз ні ва юц ца ад тых ацэ нак, 
якія гу чаць у су вя зі з пра тэс ны мі ак цы я мі ў ін шых еў ра пей скіх кра-
і нах, дзе пра ва ахоў ным ор га нам да во дзіц ца пры мя няць сі лу для 
на вя дзен ня пра ва па рад ку.

У за яве так са ма га во рыц ца: «Бе ла русь пас ля доў на вы сту пае за 
ўрэ гу ля ван не ўкра ін ска га па лі тыч на га кры зі су мір ны мі срод ка мі, 
пры без умоў ным вы ка нан ні кан сты ту цый ных норм пра ва і без умя-
шан ня звон ку. Зноў вы каз ва ем над зею на хут чэй шую ста бі лі за цыю 
сі ту а цыі ва Укра і не».

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА НА КІ РА ВАЎ 
СПА ЧУ ВАН НІ ВІК ТА РУ ЯНУ КО ВІ ЧУ

Прэзідэнт Беларусі на кі ра ваў спа чу ван ні прэзідэнту Украіны 
Вік та ру Яну ко ві чу ў су вя зі з гі бел лю лю дзей у вы ні ку ма са вых 
бес па рад каў у Кі е ве. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ-
бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Бе ла русь заў сё ды асу джа ла про ці праў ныя дзе ян ні ўдзель ні каў 
па лі тыч ных кан флік таў і не кан сты ту цый ныя ме та ды вы ра шэн ня 
ўнут ры па лі тыч ных роз на га лос сяў, якія не па збеж на пры вод зяць да 
эс ка ла цыі на сіл ля», — га во рыц ца ў спа чу ван ні.

Ад імя бе ла рус ка га на ро да і ся бе аса біс та Аляк сандр Лу ка шэн ка 
так са ма вы ка заў спа чу ван ні род ным і бліз кім за гі ну лых і па жа дан ні 
хут чэй ша га вы зда раў лен ня па цяр пе лым.

ПАД ТРЫМ КА ПА АД РА СЕ 
На мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Аляк сандр Ру мак

ад ка заў на пы тан ні на шых чы та чоў наконт дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі

ЗНОЎ ЛЬЕЦ ЦА КРОЎ...
Лі да ры апа зі цыі стра ці лі кант роль над на тоў пам. Коль касць ах вяр рас це

Ор дэ нам Ма ці ўзна га ро джа ны 
89 шмат дзет ных жан чын

За на ра джэн не і вы ха ван не пя ці і больш дзя цей ор дэ нам Ма ці 
ўзна га ро джа ны 89 шмат дзет ных жан чын з роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. 
Ад па вед ны ўказ Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 
20 лю та га, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Ся род уда сто е ных гэ тай уз на га ро ды — ра бот ні ца Пру жан ска га 
дзяр жаў на га аграр на-тэх ніч на га ка ле джа Іры на За рэ мба і на стаў ні ца 
гім на зіі № 2 го ра да Брэс та Ва лян ці на Лук' ян чук.

У лі ку ін шых ор дэ нам Ма ці так са ма ўзна га ро джа ны ме ды цын ская 
сяст ра Док шыц кай цэнт раль най ра ён най баль ні цы Тац ця на Дай лі-
дзё нак, ра бот ні ца Пет ры каў ска га ляс га са Але на Шчу ка, са ні тар ка 
Слаў га рад скай ЦРБ Жан на Са ўчан ка і са цы яль ны ра бот нік Ня свіж-
ска га ра ён на га тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва Свят ла на Дзя мі да ва.

На двор'еНа двор'е  ��

Цёп ла 
і вільготна

На двор'е, якое ўста ля ва ла ся 
ця пер, па тэм пе ра тур ным рэ жы ме 
на 4-9 гра ду саў пе ра вы шае клі ма-
тыч ную нор му і ад па вя дае кан цу 
са ка ві ка. Пра гэ та па ве да мі ла ка-
рэс пан дэн ту БЕЛ ТА га лоў ны сі-
ноп тык Рэс пуб лі кан ска га гід ра ме-
тэа цэнт ра Люд мі ла Па ра шчук.

У вы хад ныя ма ла ру хо мы ат-
мас фер ны фронт з Поль шчы пры-
ня се на тэ ры то рыю Бе ла ру сі сы-
рое на двор'е. Днём у су бо ту і на 
пра ця гу су так у ня дзе лю ў мно гіх 
ра ё нах кра і ны ча ка юц ца дождж 
і мок ры снег. Ноч чу і ра ні цай у 
асоб ных ра ё нах ту ма н, маг чы мы 
сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 
да плюс 4 гра ду саў, днём — ад 0 
да 5 цяп ла, па паў днё вым за ха дзе 
кра і ны да плюс 7 гра ду саў.

У па чат ку на ступ на га тыд ня 
тэм пе ра ту ра па вет ра ў нач ныя 
га дзі ны скла дзе ад мі нус 4 да 
1 гра ду са цяп ла, пры пра яс нен-
нях да 5-7 ма ро зу. Днём ад 0 да 
5 цяп ла, па паў днё вым за ха дзе 
мес ца мі плюс 6-8 гра ду саў. У 
асоб ных ра ё нах маг чы мы сла-
быя апад кі ў вы гля дзе мок ра га 
сне гу і даж джу. 

БольБоль  �� Баць ка за гі ну лай па цы ент кі «Эка мед сэр ві са»:

«МЫ ДА АПОШ НЯ ГА ВЕ РЫ ЛІ,
ШТО ЮЛЕЧ КА ПРА ЧНЕЦ ЦА...»

ДА ВЕД КА «Звяз ды»

Дзяр жаў ная ад рас ная са цы яль ная да-
па мо га — гэ та:

— што ме сяч ная і ад на ра зо вая са цы-
яль ныя да па мо гі,

— са цы яль ная да па мо га для па крыц ця 
вы дат каў на на быц цё пад гуз каў,

— са цы яль ная да па мо га на апла ту 
тэх ніч ных срод каў са цы яль най рэ абі лі-
та цыі,

— за бес пя чэн не пра дук та мі хар ча ван-
ня дзя цей пер шых двух га доў жыц ця.

Чэм пі я нат све ту па лоў лі ры бы на мар мыш ку, які заўт ра стар-
туе на вяс ляр ным ка на ле пад За слаў ем, аб' яд наў прад стаў-
ні коў роз ных кан ты нен таў. За пе ра мо гу па спра ча юц ца ры-
ба  кі-спарт сме ны трох час так све ту — Еў ро пы, Азіі, Аме ры кі. 
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на ве да лі трэ ні роў ку і блі жэй па зна-
ё мі лі ся з удзель ні ка мі тур ні ру.

Зда ва ла ся б, старт спа бор ніц тваў яшчэ не на сту піў, але ёсць ад-
чу ван не, што кож ны ры ба лоў ужо за га дзя ўклю чыў ся ў ба раць бу. Не, 
яны, без умоў на, ві та юц ца, раз маў ля юць, жар ту юць, але ка лі аказ ва-
юц ца сам-на сам з лун кай, іх дум кі пры све ча ны толь кі спа бор ніц твам. 
І ў кож на га з іх — свая тэх ні ка по шу ку ры бы, свае фін ты — гуль ня 
мар мыш кай. На прык лад, для боль шай зруч нас ці ўваж лі вы ман го лец 
Бат сай хан Рад на а сам буу, пра да вец ма біль ных тэ ле фо наў з Улан-Ба-
та ра, на огул лёг на лёд, аба пер ся на сваю тор бу і ўта ро піў ся ва чы ма 
на па пла вок. Жа дан не ўдзель ні чаць у чэм пі я на це да лё кіх ман голь скіх 
ры ба коў на огул здзіў ляе і пры му шае па ва жаць. Як ка жа Бат сай хан, 
каб тра піць у Мінск, яму і яго та ва ры шам да вя ло ся ля цець у Стам бул 
з да за праў кай у Біш ке ку, пра вес ці коль кі дзён у Тур цыі, і 
толь кі пас ля ад пра віц ца ў Бе ла русь! 

$30 млн
за ра бі ла на ля чэн ні ў Бе ла ру сі 
за меж ных гра ма дзян і на кі ра-
ва ла ў бюд жэт сіс тэ ма ахо вы 
зда роўя. Уся го за мі ну лы год 
ля чэн не ў Бе ла ру сі атры ма-
лі ка ля 160 тыс. за меж ні каў. 
Толь кі коль касць гра ма дзян 
Укра і ны, якія атры ма лі мед-
да па мо гу ў бе ла рус кіх ля чэб-
ных уста но вах, па вя лі чы ла-
ся амаль у 1,5 ра за. Пра гэ та 
за яві ла на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня ар га ні за цыі ме ды-
цын скай да па мо гі Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя Але на 
Бог дан. Па вод ле яе слоў, на-
пра цоў кі бе ла рус кіх ме ды каў 
за па тра ба ва ныя ка ле га мі з 
кра ін Са друж нас ці. У Ка зах-
ста не спе цы я ліс ты з Бе ла-
ру сі да па ма га лі вы строй ваць 
роз на ўзроў не вую сіс тэ му ака-
зан ня ме ды цын скай да па мо-
гі ма ці і дзі ця ці. Ства рэн не 
та кой сіс тэ мы ў Бе ла ру сі 
пры вя ло да та го, што ця пер 
кра і на па па каз чы ку дзі ця-
чай смя рот нас ці зна хо дзіц-
ца на ўзроў ні та кіх кра ін, як 
Аў стрыя, Вя лі ка бры та нія, 
Швей ца рыя.

Долар ЗША    9720,00
Еўра 13360,00
Рас. руб. 272,00
Укр. грыўня 1086,03

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 21.02.2014 г. 
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Пра мая лі нія Пра мая лі нія   ��

Падпісныя індэксы 
індывідуальны — 74926
ведамасны — 749262

Нашы госці:
Алтангерэл Ігоры

і Батсайхан Раднаасамбуу
з Манголіі.

Арунас Коска з Літвы.

Эліза Саарэла з Фінляндыі.

ГУЛЬНІ ГУЛЬНІ 
З МАРМЫШКАЙЗ МАРМЫШКАЙ


