
Ёсць у гэ тым доб рая сім ва ліч насць — ме на ві та ў дні Па мя ці са 
сталічнага абеліска Пе ра мо гі, які ця пер рэ стаў ру юць, зды ма юць за ве су і 
рыш та ван ні. Праў да, ра бо ты спе цы я ліс там яшчэ хо піць. Сяр гей САЧОК — 
чакан шчык, звар шчык, бу даў нік, ця пер зай ма ец ца рэ стаў ра цы яй брон-
за вых ба рэль е фаў у ніж няй част цы абел іс ка. Май стар, які ўжо двац-

цаць га доў пра цуе ў прад пры ем стве «Бел рэ стаў ра цыя», дру гі раз бя рэ 
ўдзел у ад наў лен ні пом ні ка. На гэ тым фо та ён ачы шчае і ча ка ніць ба-
рэль еф, ство ра ны вя до мым скульп та рам, на род ным мас та ком Бе ла-
ру сі Сяргеем Се лі ха на вым. А на чар зе — ба рэль еф ра бо ты сла ву та га 
За іра Азгу ра.

СПЫ НIЦЬ 
НЕ БЯС ПЕЧ НЫ ВIР

Рас сле да ван не нар ка тыч ных зла чын стваў 
па чы на ец ца з iн тэр нэт-раз вед кi

Ня гле дзя чы на ак тыў ную 

i шмат ба ко вую ба раць бу 

з не за кон ным рас паў-

сюдж ван нем i спа жы-

ван нем псi ха тро паў, гэ-

тая праб ле ма не тра цiць 

сва ёй васт ры нi. Пра гэ та 

iш ла раз мо ва на ня даў-

няй на ра дзе ў Прэ зi дэн-

та. Кi раў нiк дзяр жа вы 

кан ста та ваў, што пры ня-

тыя ў Бе ла ру сi ў 2014 го дзе сiс тэм ныя ме ры да зво лi лi пе ра ла мiць 

сi ту а цыю. Але ка заць, што пра цiў нiк пе ра мо жа ны кан чат ко ва, 

па куль ра на. Та му за цi каў ле ным ве дам ствам трэ ба ду маць, што 

ра бiць да лей, якiя ха ды яшчэ здзейс нiць, каб па ста вiць чар го выя 

за сло ны на шля ху нар кат ра фi ку i рас паў сюдж ван ня дур ма ну 

ўнут ры кра i ны.

А аб' ём нар кат ра фi ку праз Бе ла русь рас це. Сё ле та агуль ная ва га 

кан фiс ка ва ных нар ка тыч ных i псi ха троп ных рэ чы ваў ужо пе ра-

сяг ну ла то ну. I гэ та толь кi за 9 ме ся цаў! З iх 500 кi ла гра маў знай-

шлi мi лi цы я не ры, а ас тат нiя 600 — па гра нiч нi кi i мыт нi кi. Гэ тыя 

лiч бы агу чыў на чаль нiк га лоў на га ўпраў лен ня па нар ка кант ро лi 

i су праць дзе ян нi ганд лю людзь мi Мi нiс тэр ства ўнут-

ра ных спраў Бе ла ру сi Ге надзь КА ЗА КЕ ВIЧ.
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ЗВАНЫ 
АД ПЕНСІЯНЕРА

АСАБЛІВАСЦІ 
«АСЕННЯГА 
САЛОНА»

• Аляк сандр Лу кашэнка 

за цвер дзiў пра гноз ныя 

па ра мет ры на 2020 год: 

рост ВУП на 2,8 %, экс-

пар ту на 3,6 %, iн фля цыя 

не больш за 5 %.

• Бе ла русь i Уз бе кi стан 
вы ка на лi ўжо трэць ме ра-
пры ем стваў пад пi са най у 
2018 го дзе да рож най кар ты 
па раз вiц цi су пра цоў нiц тва 
па мiж кра i на мi, па ве да мiў 
прэм' ер-мi нiстр Бе ла ру сi 
Сяр гей Ру мас на су стрэ чы 
з Прэ зi дэн там Уз бе кi ста на 
Шаў ка там Мiр зi ё е вым.

• Бе ла рус банк знi зiў 

стаў кi па крэ ды тах на 

жыллё.

• Мiнск упры го жаць 
30 на ва год нiх ёлак, ад на з 
са мых не звы чай ных бу дзе 
ка ля Ра ту шы.

• У «Вя лi кiм ка ме нi» 

пла ну ец ца па бу да ваць 

за вод па вы пус ку ру ха-

вi коў кла са Еў ра-6 для 

лег ка ву шак.

КОРАТКА

СТАР. 12
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Па вел КА ЛАУР,

стар шы ня праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка:

«Мы з Цэнт раль ным 
бан кам Ра сіі прын цы по ва 
да мо ві лі ся аб гар ма ні за цыі 
гра шо ва-крэ дыт ных 
па лі тык па асоб ных 
пы тан нях. І ў Бе ла ру сі, 
і ў Ра сіі па ві нен 
быць адзін рэ жым 
ма не тар най па лі ты кі — 
гэ та тар ге та ван не 
ін фля цыі. У Ра сіі гэ ты 
рэ жым ужо ўка ра нё ны, 
у Бе ла ру сі трэ ба 
бу дзе яго рэа лі за ваць. 
Мы пра ду гледж ва ем, 
што ка лі за ка на даў ства 
бу дзе пры ве дзе на 
ў па ра дак для ад па вед нас ці 
гэ та му рэ жы му, 
то ён мо жа па чаць 
функ цы я на ваць 
з 1 сту дзе ня 2021 го да».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 5

Ак ту аль наАк ту аль на З ЛЮ БОЎЮ, 
МІНСК

Як мас та кі га во раць з го ра дам 
на мо ве стрыт-ар ту

У ся рэ дзі не ліс та па да ў Мінск пры е дзе мас тац кі ду эт з Іс па ніі, 

каб за вяр шыць ма ну мен таль ны стрыт-арт-трып ціх на ву лі цы 

Пры тыц ка га. Два з трох му ра лаў на ад ной з га лоў ных транс-

парт ных ар тэ рый ста лі цы ўжо ра ду юць во ка пра хо жых і аў та-

ма бі ліс таў. А ўсе ра зам шмат мет ро выя кар ці ны на тар ца вых 

фа са дах да моў №№ 134,136, 150 — част кі адзі най кан цэп цыі 

між на род на га пра ек та «Бу ду чы ня», які прад стаў-

ляе Бе ла русь заўт раш ня га дня.
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