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ПА ЛЁТ 
НАД ГРОД НАМ
Па вет ра ны ту рызм ка рыс та ец ца по пы там 

па ўсёй кра і не
Но вы ат рак цы ён стаў не ад' ем най част кай на роз ных га рад скіх 

свя тах. Не так даў но ска рыс та лі ся маг чы мас цю здзейс ніць па-

лёт на вер та лё це ка ля 1,5 ты ся чы гро дзен цаў і гас цей го ра да. 

Аха піць та кую коль касць ама та раў ад рэ на лі ну пі ло ты змаг лі 

за ты дзень — ме на ві та столь кі МІ-2 ба раз ніў па вет ра над го ра-

дам. Та кі пра цяг лы тэр мін па лё таў у Грод не быў здзейс не ны 

ўпер шы ню. Каб уба чыць Грод на з вы шы ні, да МІ-2 збі ра лі ся 

вя лі кія чэр гі.

Па вет ра ная ванд роў ка ста но віц ца но вым ат рак цы ё нам на га рад скіх 
свя тах, рас каз ва юць су пра цоў ні кі Ві цеб ска га аэ ра клу ба. І ка лі ра ней 
та кія эк скур сіі пра хо дзі лі адзін дзень, то па сту по ва пі ло ты за трым лі-
ва лі ся ў го ра дзе, які іх за пра шаў, на два аль бо тры дні. Па лё ты пад час 
свят ка ван ня 890-га до ва га юбі лею Грод на доў жы лі ся цэ лы ты дзень і 
ста лі для пі ло таў свое асаб лі вым рэ кор дам.

Мно гія пры хо дзі лі, каб здзейс ніць даў нюю ма ру — уба чыць го рад 
з вы шы ні пту шы на га па лё ту. Са мы мі на пру жа ны мі для пі ло таў ста лі 
вы хад ныя пад час свя та го ра да. У адзін з та кіх дзён пра ка ці ла ся ка ля 
350 ча ла век. Раз-по раз уз ды ма лі ся но выя па са жы ры: мо ладзь, баць-
кі з дзець мі, пен сі я не ры. Ра бот ні кі аэ ра клу ба рас ка за лі, што са ма му 
ма ло му бы ло тры га ды, а ся род ста лых — 80-га до вая гро дзен ка, якая 
прый шла з унуч кай.

Па лёт доў жыў ся ка ля пя ці хві лін і ад бы ваў ся на вы шы ні 
400 мет раў. Мес ца стар ту раз мяс ці лі ка ля ганд лё ва га цэнт ра.
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• На Не жын скім гор на-

аба га чаль ным кам бі наце 

за вяр шы ла ся да стаў ка 

пер ша га з двух ство лап ра-

ход чых SBR-комп лек саў. 

З пры чы ны вя лі кіх га ба-

ры таў ма шы ны (ва га SBR 

ка ля 400 т) транс пар ці роў-

ка гру зу вы кон ва ла ся па 

част ках на 42 фу рах.

• У Бе ла ру сі ўпер шы ню 
вы ка на на паў тор ная пе-
ра сад ка сэр ца. Муж чы ну, 
яко му яна спат рэ бі ла ся, 
упер шы ню вы ка на лі транс-
план та цыю ў 2013 го дзе. 
Увесь гэ ты час ён жыў паў-
на вар тас ным жыц цём, пра-
ца ваў.

• З Кі е ва ў пер шы рэйс 

28 ве рас ня вый шаў но вы 

цяг нік ча ты рох ста ліц 

№ 31/32 Кі еў — Мінск — 

Віль нюс — Ры га.

• Мін ча не мо гуць да ве-
дац ца да ту ўклю чэн ня ацяп-
лен ня ў ква тэ рах ан лайн.

КОРАТКА

Ва ле рый МА ЛА ШКА, 

мі ністр ахо вы зда роўя:

«Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя ба чыць сва ёй 
мэ тай раз віц цё ў ра ё нах 
між рэ гі я наль ных цэнт раў. 
Гэ та маг чы масць 
кан цэнт ра ваць 
вы со катэхна ла гіч нае 
аб ста ля ван не, пра фе сій ныя 
кад ры, тым са мым 
аказ ваць якас ную 
да па мо гу най боль шай 
коль кас ці на сель ніц тва. 
Гэ та мэ та згод на 
эка на міч на, важ на 
і для са міх лю дзей, 
якія атрым лі ва юць 
да па мо гу по бач з мес цам 
жы хар ства. Та кія цэнт ры 
ёсць у кож най воб лас ці. 
У пер шую чар гу ра бо ты 
вя дуц ца там, дзе не аб ход на 
па ве лі чэн не аб' ёмаў 
ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі, а так са ма 
там, дзе мы аба вя за ны 
па леп шыць умо вы 
зна хо джан ня па цы ен таў».
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У ІН ТА РЭ САХ 
ПА ЖЫ ЛЫХ ЛЮ ДЗЕЙ

Ста расць на зы ва юць за ла тым ча сам, і во сень, як вя до ма, так са ма 

на зы ва юць за ла той па рой. Мо жа, та му ў са мы раз гар во сень ска га 

се зо на 1 каст рыч ні ка ва ўсім све це ад зна ча ец ца Дзень па жы ло га 

ча ла ве ка. Сё ле та свет бу дзе свят ка ваць ужо 28-ы Дзень па жы-

ло га ча ла ве ка, на ша кра і на — 26-ы.

Са ма лёт бе ла рус ка га лі да ра пры зям ліў ся ў Ду шан бэ 

ве ча рам 27 ве рас ня. У аэ ра пор це яго су стра ка лі 

прэм'ер-мі ністр Та джы кі ста на Ка хір Рас улза да, 

мэр Ду шан бэ Рус там Эма ма лі і пер шы на мес нік стар шы ні 

Вы ка наў ча га ка мі тэ та СНД Вік тар Гу мін скі.

Учо ра кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ўзяў не па срэд ны ўдзел у са-
мі це. На вы со кай су стрэ чы Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за клі каў да адзін ства і 
су мес ных дзе ян няў унут ры СНД на фо не раз бу рэн ня іс ну ю чай сіс тэ мы 
між на род на га ганд лю. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: ня змен ным 
пры яры тэ там член ства Бе ла ру сі ў СНД за ста ец ца ўма ца ван не эка на-

міч на га су пра цоў ніц тва. Па вод ле яго слоў, пры гэ тым з па да чы За ха ду 
без апе ля цый на, у ад на ба ко вым па рад ку руй ну ец ца сіс тэ ма між на род-
на га ганд лю, якая ства ра ец ца дзе ся ці год дзя мі, а вы ка ры стан не не пра-
ва вых ме ха ніз маў пе ра тва ра ец ца ў нор му і ста віць на шы эка но мі кі ў 
сла бае ста но ві шча.

«Толь кі ра зам мы змо жам па спя хо ва су праць ста яць гэ тым но вым вы клі-
кам. З ад на го бо ку, мы па він ны аб' яд наць на ма ган ні для су мес най аба ро ны 
ін та рэ саў на гла баль ным рын ку, — звяр нуў ува гу бе ла рус кі лі дар. — З ін-
ша га — ак ты ві за ваць уза ем ны ган даль і ін вес ты цыі, па шы раць пра мыс-
ло вую ка а пе ра цыю. У цэ лым — ад ка заць кан са лі да цы яй і 
па вы шэн нем ро лі Са друж нас ці як рэ гі я наль на га гуль ца». СТАР. 2
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Бе ла русь ад но сіц ца да лі ку ста рэ ю чых на цый. На па ча так го да ў краі не 
пра жы ва лі 2 млн 377 ты сяч ча ла век, ста рэй шых за пра ца здоль ны ўзрост, 
у іх лі ку 696 ты сяч муж чын і 1 млн 681 ты ся ча жан чын.

Удзель ная ва га па жы лых ся род на сель ніц тва Бе ла ру сі скла дае 25,1 %. 
У сель скай мяс цо вас ці гэ ты па каз чык вы шэй шы — 32 %, у га ра дах — 
23,1 %. Пры гэ тым на 1 ты ся чу муж чын, ста рэй шых за пра ца здоль ны 
ўзрост, у Бе ла ру сі пры хо дзіц ца 2,4 ты ся чы жан чын.

Так са ма па ста не на 1 лі пе ня ў Бе ла ру сі пра жы ва лі 396 ча ла век, 
ста рэй шых за 100 га доў, у тым лі ку 41 муж чы на і 
355 жан чын. СТАР. 2


