
ISSN 1990 - 763X

13 ЛЮТАГА 2020 г. ЧАЦВЕР № 29 (29143)

ГЕОРГІЙ КАЛДУН: 
«ЧАЛАВЕКАМ 
ТРЭБА ЗАСТАВАЦЦА 
ЗАЎСЁДЫ»

АДЗНАЧЫЦЬ 
СВЯТА Ў... 
БІБЛІЯТЭЦЫ

• За меж ныя ін вес та-

ры ўкла лі ў 2019 го дзе 

ў эка но мі ку Бе ла ру сі 

$10 млрд.

• У Ві цеб ску на ра дзі лі-

ся пер шыя ў гэ тым го дзе 

трай ня ты.

• У Бе ла ру сі пад рых-

та ва ны пра ект ука за аб 

пе ра ўтва рэн ні ляс га саў 

у дзяр жаў ныя ка зён ныя 

прад пры ем ствы.

• Ту рыс тыч ны комп лекс 

пла ну юць па бу да ваць у Ма-

гі лё ве ў пар ку Пад ні кол ле. 

Ён раз мес ціц ца на бе ра зе 

Дняп ра, а тэ ра са бу дзе зна-

хо дзіц ца непасрэдна над 

ва дой.

• Транс ля цыю ад кры-

тых су до вых па ся джэн няў 

у ін тэр нэ це пла ну ец ца ўрэ-

гу ля ваць за ка на даў ча.

КОРАТКА

Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУК, 

мі ністр спор ту 

і ту рыз му:

«Па тра ба ван ні 
да ад бо ру на Алім пі я ду 
ста лі больш жорст кія. 
Ня гле дзя чы на гэ та, 
мы ідзём па гра фі ку 
мі ну ла га алім пій ска га 
ча ты рох год дзя. 
Мы ба чым, што 
на стар ты ў То кіа, 
акра мя 69 спарт сме наў, 
якія ўжо вы ка на лі 
нар ма ты вы, мо гуць 
ада брац ца яшчэ 
ка ля 30 ча ла век. 
Хтось ці зро біць гэ та 
па рэй тын гу, хтось ці 
змо жа вый граць лі цэн зію 
на ад бо рач ных тур ні рах. 
Ад па вед ная ра бо та 
вя дзец ца. Ка лі та кіх 
спарт сме наў бу дзе 
больш, зна чыць, для нас 
жа бу дзе лепш».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3

Сталічны часСталічны час

МІНСК БУ ДУЕ 
«СА ЦЫ ЯЛ КУ»

Яшчэ ні ко лі не бы ло та ко га, каб у го ра дзе 
па ча лі ўзво дзіць або пра ек та ваць 

ад ра зу 28 дзі ця чых сад коў
А са праў ды, у апош нія га ды ў ста лі цы ў но вых мік ра ра ё нах 

жыл лё бу да ва ла ся апе рад жаль ны мі тэм па мі. Аб' ек таў са цы-

яль на га пры зна чэн ня ві да воч на не ха па ла, асаб лі ва цяж кая сі-

ту а цыя скла ла ся з дзі ця чы мі сад ка мі. Баць кі ва зі лі сва іх ка ра-

пу заў на да лё кія ву лі цы ра ё наў ці на ват у ін шыя мік ра ра ё ны...

І вось на рэш це спраў дзі ла ся. У ін вес ты цый най пра гра ме ме-

га по лі са па вя лі чы ла ся коль касць аб' ек таў са цы яль на га пры-

зна чэн ня: ся рэд нія шко лы, аб' ек ты да школь най аду ка цыі 

і ахо вы зда роўя бу дуць бу да ваць ма са ва — там, дзе іх са праў-

ды не ха пае, па ве да мі ла стар шы ня ка мі тэ та бу даў ніц тва 

і ін вес ты цый Мін гар вы кан ка ма Іры на ГОН ТА РА ВА.

Фі нан са ван не вы рас ла ў ра зы
Па сло вах стар шы ні ка мі тэ та, ця пер у Мін ску пра ек ту юц ца і бу ду юц-

ца 44 аб' ек ты аду ка цыі, 28 дзі ця чых да школь ных уста ноў, 28 аб' ек таў 

ахо вы зда роўя.

Агуль ны аб' ём срод каў, на кі ра ва ных на пра ек та ван не, бу даў ніц тва 

і рэ кан струк цыю аб' ек таў ахо вы зда роўя ў 2020—2021 га дах, роў ны 

179,8 млн руб лёў. У па раў на нні з мі ну лым го дам гэ тая су ма па вя лі-

чы ла ся ў два ра зы. На ўста но вы аду ка цыі, у тым лі ку да школь ныя, 

вы дзе ле на 109,5 млн руб лёў (у 2019 го дзе гэ тая су ма бы ла мен шая 

пры бліз на на 25 млн). Бюд жэт на бу даў ніц тва і рэ кан струк цыю аб'-

ек таў са цы яль най аба ро ны вы рас у тры ра зы і скла дае 

3 млн руб лёў.

Сар дэч на за пра ша ем!Сар дэч на за пра ша ем!

Ха ляль ная кух ня, 
трох зор ка выя га тэ лі і... 

бе ла рус кая мо ва
Чым за ва біць за меж ных ту рыс таў 

у на шу кра і ну?
Буй ныя спар тыў ныя ме ра пры ем ствы, бяз віз і пра ду ма ная 

кар пат лі вая ра бо та прад стаў ні коў тур га лі ны па ча лі да ваць 

свой плён — да нас па еха лі за меж ні кі. Пры чым мы па куль 

не па спя ва ем за тэм па мі рос ту ці ка вас ці да на шай кра і ны — 

трэ ба яшчэ шмат зра біць для та го, каб якас на аб слу жыць усіх 

гас цей. На прык лад, Бе ла русь па куль не га то ва да на плы ву 

ту рыс таў з му суль ман скіх кра ін, якім не аб ход на спе цы фіч-

нае ме ню, у Мін ску ж рэ ста ра ны з ха ляль най ежай 

мож на пе ра лі чыць па паль цах. СТАР. 4

Бы лы пі лот гра ма дзян скай авія цыі, лёт чык-вы пра ба валь нік, а ця пер 
ста ліч ны пен сі я нер Ва лян цін ГОС ЦЕЎ у свой час вы кон ваў ад каз ныя па лё ты 
з вы шэй шы мі асо ба мі Бе ла ру сі — на бор це яго він та во га са ма лё та «ІЛ-14» 
час та бы ва лі Кі ры л Ма зу раў і Пётр Ма шэ раў, якім бы ло не аб ход на ля цець 
з Мін ска ў Маск ву. Прай шло бо лей за пяць дзе сят га доў, а тыя «па вет ра ныя» 
га дзі ны, пра ве дзе ныя за штур ва лам лай не ра, ва сьм ідзе сяці двух га до-
ва му Ва лян ці ну Аляк се е ві чу ўзгад ваць асаб лі ва пры ем на: як-ні як, яму 
да вя ра лі вы кон ваць дзяр жаў ную, а мо жа, і гіс та рыч ную мі сію. Экс-пі ло та 

ця пер ня рэд ка мож на ўба чыць на ко ліш няй уз лёт на-па са дач най па ла се 
аэ ра пор та Мінск-1, на якой ця пер уз вод зяц ца квар та лы шмат функ цы я наль-
на га жыл лё ва га комп лек су «Мінск—Мір» і пра клад ва юц ца но выя да ро гі ды 
ву лі цы, дзе зроб ле ны гэ ты зды мак. У апош нія га ды сва ёй лёт най кар' е ры 
наш герой вы пра боў ваў рэ ак тыў ныя па са жыр скія лай не ры «ТУ-124», 
«ТУ-134», «ЯК-40» і «ЯК-42» пас ля кап ра мон ту на авія за вод зе, які так са ма 
мес ціў ся на тэ ры то рыі ста ро га аэ ра пор та.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

З УС ПА МІ НАЎ АБ НЕ БЕЗ УС ПА МІ НАЎ АБ НЕ БЕ


