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• На цы я наль ны аэ ра порт 

Мінск з 1 жніў ня за пус кае 

но вую па слу гу для па са жы-

раў між на род ных рэй саў — 

FаstTrасk. Сэр віс да зво ліць 

прай сці пе рад па лёт ны да-

гляд пас ля рэ гіст ра цыі ў 

пры яры тэт ным па рад ку.

• У Мін ску ў 2019 го дзе 

на доб ра ўпа рад ка ван не 

вы дат ку юць з бюд жэ ту 

Br10 млн.

• На тэ ры то рыі наф та-

ба зы ў Брэс це ўчо ра га рэў 

па лі ва зап раў шчык. Па жар 

лік ві да ва ны, па цяр пе лых 

не бы ло.

КОРАТКА

Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ,

мі ністр фі нан саў:

«Бюд жэт Бе ла ру сі 
2020 го да пра ду гледж вае 
пра цяг рэа лі за цыі пра гра мы 
ся мей на га ка пі та лу. 
Уста наў лі ва ец ца па мер 
суб сі дыі Br22,5 тысячы 
на 2020 год, зы хо дзя чы 
з гэ та га, мы пла ну ем 
у бюд жэ це ка ля Br350 млн. 
Гэ та бу дзе кры ні цай 
фар мі ра ван ня дэ па зіт ных 
ра хун каў шмат дзет ных 
сем' яў у 2020 го дзе. 
Гэ тыя рэ сур сы так са ма 
бу дуць за дзей ні ча ны 
і ў эка но мі цы, бо ста нуць 
кры ні ца мі фі нан са ван ня 
і крэ ды та ван ня 
інф ра струк тур ных 
пра ек таў, дзяр жаў ных 
прад пры ем стваў для іх 
ма дэр ні за цыі і раз віц ця. 
Акра мя та го, у бюд жэ це 
бу дуць за рэ зер ва ва ныя 
срод кі для па ско ра на га 
вы ра шэн ня за да чы па 
за бес пя чэн ні жыл лём 
шмат дзет ных 
сем' яў. У бюд жэ це 
пра ду гледж ва юц ца 
суб сі дыі на па тан нен не 
кош ту жыл ля, 
суб сі да ван не пра цэнт ных 
ста вак для кан крэт ных 
атры маль ні каў».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСЦЕРАГЧЫСЯ 
АД ФАЛЬШЫВЫХ 
ГРОШАЙ

БЕЛАРУСКІЯ 
ПАХАВАННІ 
Ў КНЯЖАЦКІМ 
АРХІВЕ
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СТАР. 5

Лад жыц цяЛад жыц ця

...І НІ Я КАЙ ЭК ЗО ТЫ КІ!
Мод ныя трэ ні роў кі 

для лю дзей з ін ва лід нас цю
У Лід скай дзі ця ча-юнац кай спар тыў най шко ле 

№ 4 ня даў на афі цый на ад кры ла ся ін клю зіў ная 

спар тыў ная за ла з без бар' ер ным ася род дзем.

Пер шы ў на шай кра і не ін струк тар ін клю зіў на га крас-

фі та Вік тар ЗА ХА РАЎ, сам ка ля сач нік з 2001 го да, на ват 

пе ра ехаў на час пра ек та з Ба ры са ва ў Лі ду, каб пра во дзіць 

за ня ткі з мяс цо вы мі жы ха ра мі. У каст рыч ні ку збі ра ец ца ў 

Мінск — трэ ні ра ваць лю дзей у ста ліч ным клу бе «Пан да крас-

фіт». «Ка лі не ажа ню ся тут і не за ста ну ся», — 

усмі ха ец ца ён.

Праб ле мы і ра шэн ніПраб ле мы і ра шэн ні

Адзі ны ну мар 115 
і служ бы за каз чы каў

Ка му наль ні кі Мін шчы ны 
ўдас ка наль ва юць свае па слу гі

Як пра цуе жыл лё ва-ка му наль ная 

гас па дар ка цэнт раль на га рэ гі ё на, 

што вы кон ва ец ца, а што не, і што 

ро біц ца, каб палепшыць ста но ві-

шча — гэ тыя і ін шыя пы тан ні пра-

ана лі за ва лі пад час па ся джэн ня 

Мі набл вы кан ка ма.

У ме жах Дзяр жаў най пра гра мы 

«Кам форт нае жыл лё і спры яль нае 

ася род дзе» на 2016—2020 га ды Мін-

скі аб лас ны Са вет дэ пу та таў за цвер-

дзіў рэ гі я наль ны комп лекс ме ра пры-

ем стваў.

— Фі нан са ван не іх ажыц цяў ля ец-

ца рыт міч на: за пер шае паў год дзе 

2019 го да на кі ра ва на 130,5 міль ё-

на руб лёў з бюд жэ ту. Ра зам з тым 

з два нац ца ці па каз чы каў вы ка на ны 

сем. У Дзяр жын скім, Са лі гор скім, 

Чэр вень скім ра ё нах не рэа лі за ва на 

па шэсць за пла на ва ных пунк таў, у 

ас тат ніх ра ё нах — па два-тры. Ча-

му? Спра ва ў абы яка вас ці ці ў не чым 

ін шым? — звяр нуў ся да пры сут ных 

стар шы ня Мі набл вы кан ка ма Ана-

толь ІСА ЧАН КА.

— Вель мі ак ту аль нае пы тан не — за-

бес пя чэн не жы ха роў Мін шчы ны якас-

най піт ной ва дой. За пер шы квар тал 

2019-га пры за дан ні 91,3 % фак тыч ны 

па каз чык склаў 90,8 %. Але да кан ца 

го да пла ну ем па бу да ваць 40 стан цый 

абез жа лез ван ня ў пят нац ца ці ра ё нах 

воб лас ці, што да зво ліць па леп шыць 

сі ту а цыю. Для гэ та га пры ма юц ца не-

аб ход ныя за ха ды: рас пра ца ва ны ме-

ра пры ем ствы, гра фі кі ўво ду ў дзе ян не 

аб' ек таў, — за пэў ніў на чаль нік упраў-

лен ня жыл лё ва-ка му наль най гас па-

дар кі, энер ге ты кі і па лі ва Мі набл вы-

кан ка ма Аляк сандр ЯХ НА ВЕЦ. — 

Што да ты чыц ца за ме ны во да пра-

вод ных і ка на лі за цый ных се так, то ў 

пер шым паў год дзі ў не ка то рых ра ё-

нах ра бо ты вя лі ся ніз кі мі тэм па мі, а ў 

асоб ных да іх на огул не пры сту па лі. 

Пры чы на — у зры ве тэр мі наў рас пра-

цоў кі пра ект на-каш та рыс-

най да ку мен та цыі. СТАР. 4

Трэ ці се зон да па ма гае баць ку на ўбор цы збож жа вых 

у ААТ «Сле дзю кі» Бы хаў ска га ра ё на сту дэнт ка чац вёр та га кур са 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ор дэ наў Каст рыч ніц кай Рэ ва лю цыі 

і Пра цоў на га Чыр во на га Сця га сель ска гас па дар чай ака дэ міі 

(БДСГА) Ва ле рыя Пан ця ле е ва.

На здымку: Ві та лій і Ва ле рыя ПАН ЦЯ ЛЕ Е ВЫ.
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КОЛАС ВЫШЭЙ ЗА ПОЯС


