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Фiнансавая палiтыка

Усе вытворчасцi працуюць
практычна з поўнай загрузкай
Пра гэта паведамiў на прэс-канферэнцыi генеральны дырэктар ААТ «Беларускi металургiчны завод — кiруючая кампанiя холдынга «Беларуская
металургiчная кампанiя» Дзмiтрый КОРЧЫК.
«Беларускi металургiчны завод за паўгоддзе экспартаваў прадукцыi, калi казаць у натуральным выражэннi, каля 92 %. Так, ёсць знiжэнне, але яно
не крытычнае. Гэта звязана з закрыццём шэрагу вытворчасцяў i знiжэннем
заказаў як у аўтамабiльнай прамысловасцi, так i нафтавай галiне», — адзначыў генеральны дырэктар.

БАНКIРЫ ПАДСТАВIЛI ПЛЯЧО
Натуральна, на эканомiцы завода апошнiм часам адбiлася знiжэнне цэн на
металапрадукцыю. Але дзякуючы падтрымцы банкаўскай сiстэмы i ўрада прадпрыемству ўдалося вытрымаць удар. Нягледзячы на складаныя знешнiя ўмовы,
у цэлым, па словах генеральнага дырэктара, сёння завод функцыянуе стабiльна.
«Усе вытворчасцi працуюць — дзесьцi з невялiкiм знiжэннем, але практычна з
поўнай загрузкай. Мы забяспечаны сыравiнай i матэрыяламi», — сказаў Дзмiтрый Корчык.
Яшчэ кiраўнiк БМЗ заўважыў, што падчас пандэмii прадпрыемства не сышло са сваiх традыцыйных рынкаў i ў няпростых умовах стабiльна забяспечвала
выпуск прадукцыi на заказ з неабходнай высокай якасцю. «У прынцыпе, па
дынамiцы лiпеня мы бачым, што павялiчваюцца заказы на металапрадукцыю
еўрапейскiх аўтамабiльных заводаў, перш за ўсё па металакордзе», — дадаў ён.

ЦУДА-ЧЫГУН ДЛЯ ЕЎРАПЕЙЦАЎ
Дзмiтрый Корчык асобна спынiўся на новых распрацоўках. Ён падкрэслiў,
што дзякуючы выключна iнвестыцыйным укладанням, якiя былi зроблены
ў апошнiя гады, на вытворчасцi сёння ёсць магчымасць актыўна займацца
новымi вiдамi марак сталi ў адпаведнасцi з досыць высокiмi патрабаваннямi
аўтавытворцаў, у першую чаргу еўрапейскiх. Паводле яго слоў, за мiнулы год
было асвоена каля 265 новых вiдаў вырабаў. Зараз працэдуры апрабавання i
сертыфiкацыi праходзiць яшчэ каля паўсотнi. Асаблiва варта ўдзялiць павышаную ўвагу новым гатункам чыгуну з надзвычай высокiмi характарыстыкамi.
Варта адзначыць, што БМЗ актыўна супрацоўнiчае з акадэмiчнымi iнстытутамi, у прыватнасцi з БНТУ. «У нас ёсць каледж у Жлобiне — фiлiял БНТУ.
Усiм маладым спецыялiстам гэтай установы, а гэта каля 90 %, мы даём работу на прадпрыемстве. У 2017 годзе наш вытворчы гiгант атрымаў статус
навуковай арганiзацыi, больш за 260 нашых супрацоўнiкаў займаюцца новымi
распрацоўкамi», — расказаў генеральны дырэктар.
Па ўзроўнi вытворчасцi прамысловай прадукцыi Беларускi металургiчны завод займае вядучае месца сярод прадпрыемстваў Беларусi. Колькасць занятых
тут перавышае 12 тысяч чалавек. «Ён стаў найбуйнейшым прадпрыемствам
падобнага профiлю ў Еўропе i з'яўляецца высокатэхналагiчнай структурай
металургiчнай галiны. Складаецца з чатырох звязаных адным тэхналагiчным
ланцужком вытворчасцяў — металургiчнай, пракатнай, трубнай, метызнай —
i цэхаў iнфраструктуры. Штогод больш за 80 % вырабленай заводам прадукцыi
адпраўляецца на экспарт», — падкрэслiў Дзмiтрый Корчык.
Сяргей КУРКАЧ.

Жывая памяць

Рэгулятар параiў
банкам не хiтрыць
з працэнтамi
па крэдытах

«КАЦЮША» КАЛЯ ПАДНОЖЖА КУРГАНА
Легендарную «Кацюшу» ўчора ўстанавiлi ў музеi ваеннай тэхнiкi
пад адкрытым небам каля Кургана Славы

Такая выснова напрошваецца сама сабой, калi чытаеш лiст Нацбанка, якi фiнансавы рэгулятар накiраваў беларускiм банкам у сувязi з выяўленымi
падчас праверак парушэннямi.
Як вядома, у адпаведнасцi з Банкаўскiм кодэксам
крэдытадавец не мае права ў аднабаковым парадку павялiчваць памер працэнтаў за карыстанне крэдытам. Гэта
сапраўды так, але разам з тым у некаторых крэдытных
дагаворах асобных банкаў замацавана права банка павялiчыць памер працэнтнай стаўкi. Пагадзiцеся, глупства
нейкае атрымлiваецца. Таму ў Нацбанку звярнулi на гэта
ўвагу i лiчаць, што наяўнасць у дагаворах падобных умоў
не адпавядае патрабаванням заканадаўства. Каб падобных супярэчнасцяў у далейшым не ўзнiкала, Нацыянальны
банк звярнуў увагу фiнансавых iнстытутаў на неабходнасць няўхiльна выконваць патрабаваннi заканадаўства
па крэдытных дагаворах.
Акрамя таго, было выяўлена, што асобныя банкi не
прытрымлiваюцца рэкамендацыi аб знiжэннi павышанага
памеру працэнтаў па крэдыце для тых, хто не вярнуў крэдыт у тэрмiн, а таксама рэкамендацыi аб суразмернасцi
штрафаў. Так, у крэдытных дагаворах некаторых банкаў
прадугледжана, што за нясвоечасовае вяртанне крэдыту
працэнтная стаўка павялiчваецца ў 2—3 разы.
Галоўны банк краiны лiчыць, што прымяненне такiх
павышаных працэнтаў можна расцэньваць як дадатковую штрафную санкцыю за парушэнне ўмоў крэдытнага
дагавора. Акрамя таго, крэдытаатрымальнiкi абавязаныя
выплацiць пеню ў памеры ад 0,01 % да 3 % за кожны дзень
пратэрмiноўкi альбо штраф. Гэта не адпавядае рэкамендацыi Нацбанка аб неўжываннi двух i больш вiдаў штрафных
санкцый за адно парушэнне. Атрымлiваецца, што асобным
банкам рэкамендацыi рэгулятара як пусты гук?
У Нацыянальным банку мяркуюць, што такая фiнансавая нагрузка не толькi не стымулюе да своечасовага
выканання абавязацельстваў крэдытаатрымальнiкамi,
але i прыводзiць да яго немагчымасцi. Таму фiнансавы
рэгулятар краiны рэкамендуе прыслухацца да яго парад
больш уважлiва.
Цяпер банкам неабходна прыняць меры, каб адпавядаць патрабаванням заканадаўства пры заключэннi i
выкананнi крэдытных дагавораў, забяспечыць суразмернасць штрафных санкцый з панесенымi банкам выдаткамi,
а таксама знiзiць павышаныя працэнты. Даць справаздачу
аб праведзенай рабоце банкi павiнны не пазней першых
дзён жнiўня.
Сяргей КУРКАЧ.

Ва ўрачыстым мiтынгу ўзялi ўдзел ветэраны Вялiкай
Айчыннай вайны i працы, моладзь, прадстаўнiкi органаў
улады, кiраўнiцтва Федэрацыi прафсаюзаў Беларусi. Дата адкрыцця экспаната абраная невыпадкова. Менавiта ў
гэты дзень — 14 лiпеня 1941 года — пад Оршай прагрымеў першы залп гэтай славутай баявой машыны.
Работы па пошуку i рэстаўрацыi «Кацюшы» вялiся каля года. Частка дэталяў была выраблена на аснове ўзораў з Ваенна-гiстарычнага музея артылерыi Санкт-Пецярбурга, а вось
пульт кiравання стральбой, часткi аблiцоўкi, колы i дыскi былi
знойдзеныя пошукавiкамi ў Ленiнградскай вобласцi i адноўлены
беларускiмi рэстаўратарамi.
З'яўленне баявой машыны каля Кургана Славы стала магчымым дзякуючы агульным намаганням усiх галiновых прафсаюзаў. Яшчэ ў студзенi быў абвешчаны старт збору сродкаў
на папаўненне экспазiцыi музея. Акрамя таго, на добраўпарадкаванне новага манумента былi выдаткаваныя грошы,
заробленыя падчас рэспублiканскага суботнiка.

Фота БелТА.

Металургiя
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Здарэннi

ЗГУБIЛАСЯ ЦЭЛАЯ ВЁСКА
Не папаўняйце гэты спiс
Больш за 60 чалавек (фактычна насельнiцтва невялiчкай вёскi) заблудзiлася ў лясах з пачатку года. Iх шукалi ратавальнiкi сумесна з работнiкамi
iншых ведамстваў i валанцёрамi. Пра гэта расказаў начальнiк упраўлення
аварыйна-выратавальных службаў i лiквiдацыi надзвычайных сiтуацый
МНС Сяргей НОВIК.
За два гады iснавання пошукава-выратавальнай службы МНС (яна была створана ў маi 2018 года) ратавальнiкi сумесна з работнiкамi мiлiцыi, лясной гаспадаркi i валанцёрамi ўжо знайшлi 768 чалавек, якiя згубiлiся, у тым лiку 65 дзяцей.
«У сярэднiм за год губляецца 350-400 чалавек па краiне. У 2018-м было знойдзена 279 чалавек, з iх 31 дзiця, у 2019-м — 425 дарослых i 26 дзяцей, за шэсць
месяцаў 2020-га — 64 чалавекi, з iх восем дзяцей», — праiнфармаваў Сяргей
Новiк.
Ён расказаў, што цяпер штодня знiкаюць у лясах два-тры чалавекi. Як правiла, гэта дарослыя. «Часта губляюцца бабулi, дзядулi, якiя забываюць узяць з
сабой мабiльны, забываюць папярэдзiць дзяцей, унукаў», — сказаў начальнiк
упраўлення.
Каб не згубiцца ў лесе, перад выхадам варта вывучыць карту мясцовасцi,
узяць тэлефон з навiгатарам i поўнай зарадкай, мiнiмальную аптэчку, ваду, запалкi, невялiкi запас ежы. Перад паходам у лес лепш паведамiць сваякам або
знаёмым пра меркаваны маршрут i час вяртання. Калi маеце кампанiю, можна
скарыстацца свiстком. Яго гук чуваць за 2-3 кiламетры. Не варта надзяваць камуфляж — адзенне павiнна быць шчыльнае i яркае. Не перашкодзяць чырвоная
кепка, хустка або любы прыкметны прадмет. У пахмурнае надвор'е паход лепш
адкласцi.

ДВОЕ СЛУХАЛI
МУЗЫКУ...
У Гомелi расследуюць
двайное забойства
У аўторак ноччу ў Гомелi таксiст ехаў па
вулiцы Дворнiкава i знайшоў каля праезнай часткi мужчыну з раненнямi. На месца здарэння выклiкалi хуткую дапамогу
i мiлiцыю. Медыкi, якiя прыбылi, канстатавалi смерць мужчыны. У альтанцы на
дваровай тэрыторыi недалёка ад праезнай часткi следчыя выявiлi другога
мужчыну без прыкмет жыцця.
Папярэдне ўстаноўлена, што два мясцовыя
жыхары ва ўзросце 32 i 38 гадоў ноччу ў гэтай альтанцы гучна слухалi музыку. «Iм былi
нанесены цялесныя пашкоджаннi, ад якiх яны
памерлi», — адзначылi ў СК.
Узбуджаная крымiнальная справа па пункце
1 часткi 2 артыкула 139 КК (забойства дзвюх
асоб). Асобу злачынца i вiдавочцаў здарэння
ўстанаўлiваюць. Прызначаны экспертызы.
Грамадзян, якiм што-небудзь вядома пра
злачынства, просяць патэлефанаваць па нумары (8 029) 743-75-45 або 102.
Паводле БелТА.

ЛЕТА. ВIЦЕБСК. ФЕСТЫВАЛЬ
Гатоўнасць
нумар адзiн
Яшчэ за доў га да стар ту
фестывалю многiя спрачалiся,
цi варта наогул яго праводзiць.
На нядаўняй прэс-канферэнцыi мiнiстр культуры Беларусi
Юрый Бондар нагадаў, што за
ўвесь час геаграфiя мастацкага форуму ахапiла 75 краiн на
пяці кантынентах, i фак тычна
адказаў усiм крытыкам разам:
«За гады свайго iснавання фестываль стаў вiзiтоўкай нашай
краiны, жамчужынай мiжнароднага фестывальнага руху i своеасаблiвым культурным брэндам
Беларусi. Ён яскрава i самабытна прапагандуе сучасную i традыцыйную культуру Беларусi на
мiжнародным узроўнi, паспяхова
выконваючы важную мiсiю захавання адзiнай творчай прасторы
славянскiх народаў».
Так, сёлета фэст адназначна
будзе не такi, як заўсёды, але —
будзе. I гэта ў лiку iншага — наш
адказ скептыкам, ад старажылаў да некаторых капрызных
прадстаўнiкоў СМI, якiя сцвярджаюць, што «базар» штогод
толькi паўтараецца i дэградуе,
маўляў, нiчога новага. Але кiраўнiк дырэкцыi мiжнароднага
фестывалю «Славянскi базар у
Вiцебску» Глеб Лапiцкi перакананы, што падзея сёлета будзе
рэкорднай па маштабнасцi. Лапiцкi падкрэслiвае: падрыхтоўка
па традыцыi распачынаецца на
наступны дзень пасля завяршэння папярэдняга фэсту i iдзе
штодня з ранiцы да ночы. Цяпер,
безумоўна, улiчваючы нюансы
ў сувязi з вiруснай небяспекай,
арганiзатары робяць усё, каб забяспечыць бяспеку гараджан i
шматлiкiх гасцей свята.
Нераскрытых iнтрыг, акрамя
таго, каму дастанецца перамога
ў мiжнародным дзiцячым конкурсе i конкурсе маладых выканаўцаў, засталося няшмат. Адна
з галоўных — адкрыццё новай
зоркi на адмысловай Алеi зорак,
закладзенай у 2009 годзе каля
амфiтэатра. На ёй ужо красуюць
iмёны лаўрэатаў Спецыяльнай
прэмii Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Праз мастацтва — да
мiру i ўзаемаразумення» Андрэя Пятрова, Алы Пугачовай,
Сафii Ратару, Аляксандры Пахмутавай, Валерыя Лявонцьева,
Уладзiмiра Мулявiна i ансамбля
«Песняры», Iгара Лучанка, Льва
Лешчанкi, Эдзiты П'ехi, Надзеi
Бабкiнай, Палада Бюльбюльаглы, Мiхаiла Фiнберга i Нацыянальнага акадэмiчнага канцэртнага аркестра Беларусi, Тамары
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Канцэртнае «меню»

Гвердцытэлi, Розы Рымбаевай,
Таiсii Павалiй... У розных крынiцах ходзяць чуткi, што сёлета
спiс папоўнiць Фiлiп Кiркораў,
але ды рэк цыя «Сла вян ска га
базару» старанна захоўвае маўчанне на гэты конт.

Сцэны без сцен
Оpen air — менавiта такi фармат аб'ядноўвае ўсе без выключэння мерапрыемствы «Славянскага базару ў Вiцебску —
2020». Тыя iмпрэзы i канцэрты,
якiя немагчыма было перанесцi
з закрытых памяшканняў пад адкрытае неба, на жаль, давялося
выключыць з праграмы — але
самыя папулярныя ў фестывальнай публiкi артысты выступяць
у зборных канцэртах. У Летнiм
амфiтэатры iх запланавана сем:
гала-канцэрт адкрыцця «Славянскага базару ў Вiцебску»
(16 лiпеня), праграма Дня Саюзнай дзяржавы «Жывая музыка
кiно» (17 лiпеня), «Залаты хiт»
(у ноч на 18 лiпеня), «Залаты хiт»
i «Шансон ТБ — усе зоркi» (18 лiпеня), канцэрт «Беларусь вiтае
сяброў» i гала-канцэрт закрыцця
фестывалю (19 лiпеня). На цяперашнi момант дырэкцыя чакае
артыстаў, удзельнiкаў i гасцей
больш чым 20 краiн свету, а на
кожную з iмпрэз засталося каля
1000 бiлетаў.
Звярнiце ўвагу: у мэтах санiтарнай бяспекi служба аховы
фестывалю сёлета абмяжуе для
гледачоў доступ на сцэну, таму
падарыць з рук у рукi любiмаму
артысту букет цi сувенiр атрымаецца, толькi калi той выйдзе
ў залу. Наўзамен дырэкцыя прапануе паўдзельнiчаць у акцыi
«Букет дабрынi» — пералiчыць
суму, якую меркавалася патрацiць на кветкi, на спецыяльны
дабрачынны рахунак, сродкi з
якога накiруюць у дапамогу дзецям.
Новы мабiльны канцэртны
комплекс, узведзены каля КЗ
«Вiцебск», прыме не толькi дзiцячы мiжнародны конкурс (на
сёння вядома, што ў iм возьмуць
удзел юныя артысты з 16 краiн),

але i стане пляцоўкай для iншых
праектаў. Менавiта тут упершыню адкрыецца бясплатны начны
кiнатэатр, у якiм дзякуючы нацыянальнай кiнастудыi «Беларусьфiльм» будуць паказаныя
«Брэсцкая крэпасць», «Правiлы
геймера», кiнаальманах «Вайна. Застацца чалавекам» (усяго запланавана тры «Кiнаночы»:
з 16 на 17 лiпеня, з 17-га на 18-е

i з 19-га на 20-е; пачатак сеансаў у 23.30). 17 лiпеня на гэтай
пляцоўцы фiнiшуе II Мiжнародны танцавальны праект Dream
Dance Fest — у фiнале за званне
найлепшага паспаборнiчаюць
12 калектываў з 11 розных гарадоў.
Таксама ўпершыню 18 лiпе ня тут ад будзец ца пра ект
Promofest Top Artist — канцэрт
маладых беларускiх выканаўцаў, якiя яшчэ толькi шукаюць
шлях да сваёй публiкi i патэнцыйных прадзюсараў. Сярод
удзельнiкаў гэтых канцэртаў,
напрыклад, заяўленыя Ян Яраш,
Анжалiка Пушнова, Хелена Мерааi, Саша Захарык, Вольга Сацюк, VAL, Веранiка Цубiкава ды
iншыя артысты, чые iмёны ўжо
гучалi ў розных мiжнародных
конкурсах i тэлепраектах.
Тут жа будуць прахо дзiць
i «Зорныя гадзiны» — вялiкiя
прэс-канферэнцыi папулярных
артыстаў i калектываў, за якiмi
ўпершыню не ў анлайн-трансляцыi, а непасрэдна змогуць назiраць прыхiльнiкi.

Мастацкi форум — вялiкi жывы арганiзм, у рабоце якога, натуральна, могуць здарацца збоi i
форс-мажоры, але арганiзатары
робяць усё магчымае, каб аператыўна скарэктаваць усе непрадбачаныя сiтуацыi. Таму, напрыклад,
калi санiтарная служба Германii не
дазволiла выезд з краiны Томасу
Андэрсу, якi мусiў выступаць у другiм аддзяленнi конкурсу маладых
выканаўцаў, творчае спаборнiцтва перафарматавалi — цяпер яно
пройдзе кампактна, у адзiн дзень.
19 лiпеня ў 16 гадзiн канкурсанты
(на цяперашнi момант пацвердзiлi свой удзел прадстаўнiкi 14 краiн) выканаюць «Славянскi хiт»
у суправаджэннi Прэзiдэнцкага
аркестра — i гэтыя выступленнi
стануць часткай канцэрта «Беларусь вiтае сяброў», а ўжо ў 22 гадзiны маладыя выканаўцы прадставяць кожны свой «Сусветны
хiт» на гала-канцэрце закрыцця
фестывалю.

На 2021 год пе ра не се ны
адзiн з са мых ча ка ных канцэртаў — «Рок на ўсе часы».
Бiлеты на яго пры неабходнасцi можна здаць цi абмяняць са
знiжкай 11 %. Але ў дырэкцыi
за пэў нi ва юць, што на бы тыя
квiткi будуць дзейсныя i налета, таму, калi вы марыце паслу хаць «Чыжа & Со», «Агату
Крысцi», «Воплi Вiдаплясава»,
Аляксандра Iванова з гуртом
«Ронда» i Дзядзьку Ваню, проста адкладзiце бiлеты ў надзейнае месца да гадзiны «iкс».
Адна з на вiнак у афiшы —
канцэрт май строў мас тацтваў
Украiны «З Україною в серцi!»,
якi ад будзец ца ў Лет нiм амфiтэ атры 18 лiпеня а 18-й гадзi не. У пра гра ме за яўле ныя
то па выя ар тыс ты роз ных пака ленняў — Мiкалай Гнацюк,
Iры на Бi лык, Та i сiя Па ва лiй,
ка ме дый ны ду эт «Кролики»,
Цi на Ка раль, гур ты «ТИК»
i KAZKA, «тан цу ю чая скрыпка» KADI, квар тэт «Геть ман»
i iн шыя ка лек ты вы i вы канаўцы.

Упершыню ў межах «Славянскага базару» пройдзе свята
сямейнага адпачынку — Color
Fest, што адбудзецца 19 лiпеня ў
комплексе культурна-масавага
адпачынку iмя Савецкай Армii.
Свежае паветра, сацыяльная
дыстанцыя, фестываль фарбаў
i разнастайная музычна-танцавальная праграма, а таксама
роставыя лялькi, машыны мыльных бурбалак i дыму, творчыя
майстар-класы, пляцоўка вiртуальнай рэальнасцi i нават зона
Tik-Tok — у асартыменце.
Яшчэ адно вiдовiшчнае, маштабнае i бяспечнае для прысутных свята зладзiць МНС — паказальныя выступленнi «Утаймаванне стыхiй: паветра, агонь,
вада, зямля» пройдуць 18 лiпеня
на набярэжнай Заходняй Дзвiны, на пляцоўцы каля мемарыяльнага комплексу савецкiх
воiнаў-вызвалiцеляў.

У Вiцебску
ўсе лятаюць
Адзiн з самых яркiх i ўлюбёных гасцямi фестывалю праектаў — VI фэст вулiчнага мастацтва «На сямi вятрах» — сёлета
таксама скарэк таваў фармат.
Нязменная засталася галоўная
iдэя: сем кiрункаў мас тацтва
(тэатр, музыка, перформанс,
харэаграфiя, фаер-шоу, паэзiя,
вы яўлен чае мас тац тва), сем
жанраў i сем пляцовак. Сквер
Маякоўскага, вулiца Талс тога
i арт-прастора на Талстога, 7,
Пушкiнскi мост i Пушкiнская
плошча, дворык Цэнтра сучаснага мастацтва — сёлета да гэтых пляцовак дадасца мост над
рэчышчам Вiцьбы, дворык беларускага тэатра «Лялька» i самая
незвычайная пляцоўка — неба
Вiцебска.
«У Вiцебску ўсе лятаюць», —
намякаючы на палотны славутага Марка Шагала, арганiзатары фэсту запрашаюць кожнага
ахвотнага ўзяць удзел у новым
чэленджы. Патрэбныя толькi
ва ша жа дан не, пры сут насць

у Вiцебску, натхненне i тэлефон. 16-19 лiпеня ў любы час
неабходна сфатаграфаваць вiцебскае неба i элемент горада
(шпiль ратушы, амфiтэатр, дахi
пазнавальных будынкаў), а пры
жаданнi таксама сябе i блiзкiх,
i выкласцi здымак з хэштэгам
#НебаВiцебска ў сацыяльных
сетках. Усе здымкi i вiдэаролiкi, зазначае кiраўнiк фэсту
«На сямi вятрах» Уладзiслава ЦВIКI, будуць падлiчаныя
як новы фестывальны рэкорд,
сабраныя i апублiкаваныя клубам «Фотакрок» у адмысловай
кнiзе.
...Паралельна з цэнтральнымi мерапрыемствамi «базарнай»
праграмы запланаваны i шэраг
iншых цiкавых мерапрыемстваў.
Напрыклад, 16 лiпеня Вiцебская
абласная фiлармонiя запрашае
ў дворык на канцэрт вакальнай
музыкi «У танальнасцi кахання»,
17-га тут выступiць славуты актэт балалаек «Вiцебскiя вiртуозы». Абласны краязнаўчы музей 17 лiпеня чакае наведвальнiкаў на выстаўках «Усё жыццё
ў святле рампы» (прысвечанай
народнай артыстцы Беларусi
Святлане Акружной) i «Iнтрыга... Працяг...» (партрэты з манет
аўтарства магiлёўскага мастака
Вадзiма Красоўскага). 18 лiпеня
з чыгуначнага вакзала адправiцца незвычайны цягнiк «#Беларусь. Моладзь. Натхненне», каля
100 пасажыраў якога наведаюць
памятныя месцы Вялiкай Айчыннай вайны, паўдзельнiчаюць у
патрыятычных, дабрачынных,
творчых i спартыўных мерапрыемствах i праз тыдзень фiнiшуюць у Мiнску. 19 лiпеня на вулiцы Пушкiна збярэ ўдзельнiкаў i
гледачоў Мiжнародны конкурс
майстроў традыцыйнага i сучаснага мастацкага роспiсу «Фарбы
нябёс». I гэта далёка не ўсе цiкавiнкi, якiя рыхтуюць для гасцей у
фестывальнай сталiцы. Словам,
сачыце за афiшай!
Аляксандр ПУКШАНСКI,
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота Ганны ЗАНКАВIЧ.

 Дарэчы
Учора каля галоўнай сцэнiчнай пляцоўкi «Славянскага базару ў Вiцебску» — Летняга амфiтэатра — журналiстам паказалi
мiлiцэйскiя вучэннi. Адпрацоўвалi агляд гледачоў перад уваходам у «чару» i дзеяннi ў выпадку няштатных сiтуацый, калi,
напрыклад, знойдуць небяспечныя прадметы.
Прыемная навiна: праходаў да кантрольна-прапускных пастоў стане на 10 больш. Гэта гарантыя таго, што не будзе
мiтуснi ў чаканнi чаргi.
Упершыню на «базары» будзе функцыянаваць iнтэлектуальная сiстэма вiдэаназiрання з iдэнтыфiкацыяй твару i транспартных сродкаў, i тых, хто знаходзiцца ў вышуку, змогуць
аператыўна затрымаць.
Кiраўнiцтва УУС Вiцебскага аблвыканкама нагадала пра
бязвiзавы ўезд з 6 да 25 лiпеня для iншаземцаў, якiя бяруць
удзел у фестывалi i папярэдне набылi бiлеты. Гэта стала магчыма, як i летась, згодна з распараджэннем Прэзiдэнта. У 2019-м
такiм чынам «базар» убачылi дзве тысячы чалавек.
Прывабныя дзяўчаты з ДАI сёлета зноў будуць кантраляваць
дарожны рух у цэнтры горада.
У вулiчных кавярнях ужываць алкаголь не забараняецца,
у 500-метровай зоне вакол амфiтэатра i iншых пляцовак таксама можна, але толькi прадукцыю ад арганiзацый-партнёраў
фэсту з выкарыстаннем «базарнага» таварнага знака.
19 лiпеня на плошчы Перамогi арганiзуюць iнтэрактыўную
пляцоўку УУС Вiцебскага аблвыканкама, на якой будуць праводзiць конкурсы з уручэннем падарункаў, можна будзе ўбачыць
спецыяльную тэхнiку ды iншае.

