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«Без дарог Беларусі няма.
Гэта і настрой людзей, і эканоміка,
і транзіт, на якім можна зарабіць»

ЦЫТАТА ДНЯ

• Савет Рэспублiкi правядзе да канца лiпеня серыю прамых тэлефонных
лiнiй.
• У Беларусi больш за
8 % ВУП iдзе на падтрымку сем'яў з дзецьмi.
• Прэм'ер-мiнiстр Беларусi Раман Галоўчанка сёння ў Маскве сустрэнецца са
старшынёй урада Расii Мiхаiлам Мiшусцiным.
• Бе ла русь за ня ла
40-е мес ца ў рэй тынгу ААН па гатоўнасцi да
электроннага ўрада.
• Шматфункцыянальныя
«разумныя вокны» распрацавалi навукоўцы БДУ.
• Белтэлерадыёкампанiя пакажа асноўныя
ме ра пры ем ствы «Славянскага базару ў Вiцебску».
• «Бел мыт ня сэр вiс»
увайшоў у топ-3 беларускiх транспартна-лагiс тычных кампанiй.
• Летняя школа юных
эканамiстаў адкрываецца
16 лiпеня ў БДУ.
• «Белавiя» 15 лiпеня
вы ка нае чар тар ны рэйс
Ташкент — Мiнск.
ISSN 1990 - 763X

Учора Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка афіцыйна
адкрыў рух па новым мосце, які злучыў правы
і левы берагі Сожа. На гэты мост мясцовыя
жыхары і ўлады ўскладаюць вялікія надзеі
па развіцці паўднёвага ўсходу Магілёўшчыны
і слаўгарадскага Засожжа ў прыватнасці:
15 працэнтаў тэрыторыі аддзеленыя
ад астатняга раёна ракой, праз якую ніколі
не было зручнай пераправы (у цёплую пару года
восем вёсак з райцэнтрам злучаў пантонны
мост, а ў халодную трэба было рабіць круг у сто
кіламетраў). Мост дазволіць звязаць паміж
сабой раёны паўднёвага ўсходу Магілёўскай
вобласці ўстойлівай сувяззю з самымі сучаснымі
нагрузкамі. Акрамя таго, мост забяспечвае
лепшы доступ да мясцовай славутасці —
Блакітнай крыніцы, якую наведваюць дзясяткі
тысяч людзей не толькі з Беларусі,
але і з іншых краін.
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АЛЕКСАНДРЫЯ САБРАЛА СЯБРОЎ

На мінулыя выхадныя
на беразе Дняпра,
у аграгарадку
Александрыя было
шматлюдна. І гэта
ўжо традыцыя —
купальскі фестываль
у Шклоўскім раёне
ўжо каторы год збірае
гасцей з усіх куточкаў
Беларусі, з блізкага
і далёкага замежжа.
Нашы карэспандэнты
таксама там былі,
і аб тым, што пачулі
і ўбачылі, гатовы
падзяліцца са сваімі
чытачамі. Глядзіце
2-ю і 8-9-ю старонкі —
працяг купальскай
гісторыі там.

Фота БелТА.

КОРАТКА

Фота БелТА.

Валянцiн ШАТРАЎКА,
першы намеснiк мiнiстра
лясной гаспадаркi:

«Асноўная прычына
ўзнiкнення ўзгаранняў
у лясным фондзе —
невыкананне грамадзянамi
патрабаванняў пажарнай
бяспекi. Абмежаваннi
i забароны на наведванне
лясоў уводзяцца згодна
з рашэннямi мясцовых
выканаўчых i распарадчых
органаў на падставе
атрыманых даных
Белгiдрамета пра клас
пажарнай небяспекi
(узгаральнасцi). Клас
пажарнай небяспекi штодня
мяняецца, i абмежавальныя
меры аператыўна ўносяцца
на карту забаронаў
i наведванняў на сайце
Мiнлясгаса».
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Праблемы i рашэннi

ЭКАНОМIКА I НАСТУПСТВЫ ПАНДЭМII
Як выйсцi на ранейшы ўзровень
Пан дэ мiя ка ра на вi ру са не най леп шым чы нам паў плы ва ла
на дзей насць шмат якiх га лiн на род на гас па дар ча га
комп лек су Мiн шчы ны. Як прад пры ем ствы i ар га нi за цыi
вы хо дзяць са скла да най сi ту а цыi, чым iм да па ма гае
дзяр жа ва, расказаў «Звяздзе» стар шы ня ка мi тэ та
эка но мi кi Мi набл вы кан ка ма Дзя нi с КУРЛЕН КА.
— Дзя нiс Мi ка ла е вiч, на якую пад трым ку мо гуць раз лiчваць суб' ек ты гас па да ран ня Мiн скай воб лас цi, най больш пацяр пе лыя ад пан дэ мii, — у тым лi ку i не дзяр жаў най фор мы
ўлас нас цi?
— Ад па вед на Ука зу Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 24 краса вi ка 2020 го да № 143 «Аб пад трым цы эка но мi кi» на да па мо гу
мо гуць раз лiч ваць суб' ек ты ўсiх фор маў улас нас цi, вi ды дзей нас цi
якiх най больш за зна лi не спры яль нае ўздзе ян не эпi дэ мi я ла гiч най

сi ту а цыi. У ме жах да ку мен та вы знача ны льго ты i прэ фе рэн цыi ў
част цы па дат ка аб кла дан ня i арэнд ных ад но сiн.
— Прадпрыемствы i арганiзацыi якiх сфер дзейнасцi найбольш
адчулi на сабе наступствы пандэмii?
— У большай ступенi — грамадскага харчавання, турызму. У транспартнай галiне iстотна знiжаны пасажыраабарот у рэгулярных напрамках, адзначаецца адмоўная дынамiка грузаабароту i экспарту транспартных паслуг.
Складаная сiтуацыя з напаўненнем санаторна-курортных арганiзацый i гасцiнiц. Загрузка сродкаў размяшчэння ў сярэднiм складае 33 %.
Разам з тым у красавiку гэтага года паказчык не перавышаў 13 %.
Аднак цяпер суб'ектамi гаспадарання прымаюцца рашэннi аб аднаўленнi работы аб'ектаў грамадскага харчавання. Асобныя турыстычныя
прадпрыемствы пачынаюць фармiраваць прапановы на летнi адпачынак.
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