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• Кам бай нер СВК імя В. І. 

Крам ко Гро дзен ска га ра-

ё на Анд рэй Ра се нік (на 

фота) пер шым у кра і не на-

ма ла ціў звыш трох тысяч 

тон збож жа.

• Ча ты ры стан цыі трэ-

цяй лі ніі ста ліч на га мет ро 

пла ну ец ца ад крыць у пер-

шай па ло ве 2020 го да.

• У Бе ла ру сі до ля без на-

яў ных апе ра цый па карт ках 

вы рас ла за І паў год дзе да 

53,9 %.

• У Ла гой ску па бу ду-

юць за вод па вы твор час-

ці паў фаб ры ка таў для 

бур ге раў.

• Мах ляр з Пін ска га ра ё на 

за ва ло даў чу жы мі гра шы ма 

і ма ё мас цю на 350 тысяч 

беларускіх рублёў.

КОРАТКА

Аляк сей АЎ РА МЕН КА, 

мі ністр транс пар ту 

і ка му ні ка цый:

«У чэр ве ні 2018 го да бы ла 
за цвер джа на кан цэп цыя 
раз віц ця аб лас ных аэ ра пор таў, 
у якой сфар му ля ва ны агуль ныя 
ме ра пры ем ствы, у тым лі ку 
пры цяг нен не ту рыс тыч ных 
па то каў, раз віц цё 
інф ра струк ту ры аб слу гоў ван ня 
па са жы раў, гру заў, тэх ніч на га 
аб слу гоў ван ня па вет ра ных 
суд наў. Гэ тая ра бо та бу дзе 
пра цяг ну та. Сё ле та доб ра 
спра ца ва ла чар тар ная 
пра гра ма, мы на зі ра ем 
сур' ёз ны рост ва ўсіх
аб лас ных аэ ра пор тах — 
прак тыч на ў два ра зы ў 
па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам мі ну ла га го да. 
Кан цэп цыя пра ду гледж вае 
да лей шае раз віц цё 
чар тар ных і рэ гу ляр ных 
пе ра во зак з пры цяг нен нем 
авія кам па ніі «Бел авія», 
а так са ма авія кам па ній 
бліз ка га за меж жа, у тым 
лі ку лаў кост-кам па ній. 
З авія кам па ні я мі Ра сіі, Укра і ны, 
бюд жэт ны мі авія кам па ні я мі 
Еў ро пы пра пра цоў ва юц ца 
пы тан ні па маг чы мас ці 
ад крыц ця рэй саў у аб лас ныя 
аэ ра пор ты Бе ла ру сі».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЯК ЗМАГАЦЦА 
З «МАЎКЛІВЫМ 
ЗАБОЙЦАМ»

МІНПРЫРОДЫ: 
«ЗАЛАТАЯ» ТЭМА 
ЗАКРЫТАЯ 3
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СТАР. 9

Клі матКлі мат

СЮР ПРЫ ЗЫ 
НА ДВОР'Я
Ці маг чы ма за га дзя пад рых та вац ца 

да не стан дарт на га ле та?
Ва ўмо вах зме ны клі ма ту і звя за ных з ёй пры род ных ка та кліз маў 

свое ча со вы і дак лад ны пра гноз на двор'я ста но віц ца ўсё больш 

важ най за да чай. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца пра гно зу 

апад каў.
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ГІС ТО РЫІ
Які плён да ла дзярж пра гра ма 

«За мкі Бе ла ру сі»?
Без кло па ту пра мі ну лае, без па ва гі да сва ёй гіс то рыі і яе 

вы ву чэн ня ня ма бу ду чы ні ні ў ад ной дзяр жа вы. Ме на ві та 

та му дзе ля за ха ван ня і па маг чы мас ці ад наў лен ня 

ар хі тэк тур най спад чы ны ў на шай кра і не бы ла рас пра ца ва ная 

і за цвер джа ная дзярж пра гра ма «За мкі Бе ла ру сі».

Са вет Мі ніст раў за цвер дзіў яе 6 сту дзе ня 2012 го да. Са ма пра гра ма 

дзей ні ча ла з 2012-га да 2016 го да, а паз ней ста ла част кай больш маш таб-

най дзяр жаў най пра гра мы «Куль ту ра Бе ла ру сі» на 2016—2020 га ды.

Дзярж пра гра ма ме ла на мэ це ства рэн не спры яль ных умоў для за-

ха ван ня, ад наў лен ня і ра цы я наль на га вы ка ры стан ня аб' ек таў гіс то ры-

ка-куль тур най спад чы ны, раз віц ця ўнут ра на га і ўяз но га ту рыз му.

Да рэ чы, па вод ле пад лі каў да след чы каў, у Бе ла ру сі ў роз ны час 

іс на ва ла не менш за 150 зам каў, ад мет ных па сва ёй гіс то рыі, ар-

хі тэк тур ных і ланд шафт ных асаб лі вас цях. На сён ня ў Дзяр жаў ным 

спі се гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў — больш за 15 зам каў і іх 

фраг мен таў, а так са ма ка ля 20 за мчы шчаў — пом ні каў 

ар хеа ло гіі, што за ха ва лі ся ў куль тур ным слаі. СТАР. 4–5

 Гас цей фес ты ва лю па ра да ва лі вя до мыя 

бар ды, а так са ма ры ба лоў ныя спа бор ніц т-

вы, тур нір па пляж ным ва лей бо ле, кон-

 курс «Ка ра ле ва бард-ры бал кі» з На тал ляй 

На ва жы ла вай, Ку бак бард-ры бал кі па бе гу, 

кон курс аў тар скай пес ні і ін шае. Ар га ні-

за та ра мі фес ты ва лю вы сту пі лі Ма гі лёў-

скі абл вы кан кам, Бы хаў скі рай вы кан кам, 

аб лас ны гра мад скі са вет па раз віц ці аг-

ра эка ту рыз му, твор чае аб' яд нан не «Сваё 

ася род дзе» і Па лац куль ту ры воб лас ці.

Фо та Бел ТА.

ЛА ВІ СЯ, РЫБ КА, ЛА ВІ СЯ, РЫБ КА, 
ПАД... МУ ЗЫ КУПАД... МУ ЗЫ КУ

У па сёл ку Гру дзі чы на Бы хаў ска га ра ё на 

на бе ра зе Чы гі рын ска га ва да схо ві шча

 прай шоў Х Між на род ны му зыч ны фес ты валь 

«Вя лі кая бард-ры бал ка».


