
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 КУР ЛЕН КА.

— Дзя нiс Мi ка ла е вiч, на якую пад трым ку мо гуць раз лiч-

ваць суб' ек ты гас па да ран ня Мiн скай воб лас цi, най больш па-

цяр 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 кра-

са 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 зна ча ны льго ты i прэ фе рэн цыi ў 

част цы па дат ка аб кла дан ня i арэнд ных ад но сiн.
— Прад пры ем ствы i ар га нi за цыi якiх сфер дзей нас цi най больш 

ад чу лi на са бе на ступ ствы пан дэ мii?

— У боль шай сту пе нi — гра мад ска га хар ча ван ня, ту рыз му. У транс-

парт най га лi не iс тот на знi жа ны па са жы ра а ба рот у рэ гу ляр ных на прам-

ках, ад зна ча ец ца ад моў ная ды на мi ка гру за а ба ро ту i экс пар ту транс-

парт ных па слуг.

Скла да ная сi ту а цыя з на паў нен нем са на тор на-ку рорт ных ар га нi за-

цый i гас цi нiц. За груз ка срод каў раз мя шчэн ня ў ся рэд нiм скла дае 33 %. 

Ра зам з тым у кра са вi ку гэ та га го да па каз чык не пе ра вы шаў 13 %.

Ад нак ця пер суб' ек та мi гас па да ран ня пры ма юц ца ра шэн нi аб ад наў-

лен нi ра бо ты аб' ек таў гра мад ска га хар ча ван ня. Асоб ныя ту рыс тыч ныя 

прад пры ем ствы па чы на юць фар мi ра ваць пра па но вы на лет-

нi ад па чы нак.
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• Са вет Рэс пуб лi кi пра-

вя дзе да кан ца лi пе ня се-

рыю пра мых тэ ле фон ных 

лi нiй.

• У Бе ла ру сi больш за 

8 % ВУП iдзе на пад трым-

ку сем' яў з дзець мi.

• Прэм' ер-мi нiстр Бе ла-

ру сi Ра ман Га лоў чан ка сён-

ня ў Маск ве су стрэ нец ца са 

стар шы нёй ура да Ра сii Мi-

ха i лам Мi шус цi ным.

• Бе ла русь за ня ла 

40-е мес ца ў рэй тын-

гу ААН па га тоў нас цi да 

элект рон на га ўра да.

• Шмат функ цы я наль ныя 

«ра зум ныя вок ны» рас пра-

ца ва лi на ву коў цы БДУ.

• Бел тэ ле ра дыё кам-

па нiя па ка жа асноў ныя 

ме ра пры ем ствы «Сла-

вян ска га ба за ру ў Вi цеб-

ску».

• «Бел мыт ня сэр вiс» 

увай шоў у топ-3 бе ла рус-

кiх транс парт на-ла гiс тыч-

ных кам па нiй.

• Лет няя шко ла юных 

эка на мiс таў ад кры ва ец ца 

16 лi пе ня ў БДУ.

• «Бел авiя» 15 лi пе ня 

вы ка нае чар тар ны рэйс 

Таш кент — Мiнск.

КОРАТКА

Ва лян цiн ШАТ РАЎ КА, 

пер шы на мес нiк мi нiст ра 

ляс ной гас па дар кi:

«Асноў ная пры чы на 
ўзнiк нен ня ўзга ран няў 
у ляс ным фон дзе — 
не вы ка нан не гра ма дзя на мi 
па тра ба ван няў па жар най 
бяс пе кi. Аб ме жа ван нi 
i за ба ро ны на на вед ван не 
ля соў увод зяц ца згод на 
з ра шэн ня мi мяс цо вых 
вы ка наў чых i рас па рад чых 
ор га наў на пад ста ве 
атры ма ных да ных 
Бел гiд ра ме та пра клас 
па жар най не бяс пе кi 
(уз га раль нас цi). Клас 
па жар най не бяс пе кi што дня 
мя ня ец ца, i аб ме жа валь ныя 
ме ры апе ра тыў на ўно сяц ца 
на кар ту за ба ро наў 
i на вед ван няў на сай це 
Мiн ляс га са».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4СТАР. 4

Праб ле мы i ра шэн нiПраб ле мы i ра шэн нi

ЭКА НО МI КА I НА СТУП СТВЫ ПАН ДЭ МII
Як вый сцi на ра ней шы ўзро вень

АЛЕКСАНДРЫЯ САБРАЛА СЯБРОЎАЛЕКСАНДРЫЯ САБРАЛА СЯБРОЎ
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Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка афі цый на 
ад крыў рух па но вым мос це, які злу чыў пра вы 
і ле вы бе ра гі Со жа. На гэ ты мост мяс цо выя 
жы ха ры і ўла ды ўскла да юць вя лі кія над зеі 
па раз віц ці паўд нё ва г а ўсхо ду Ма гі лёў шчы ны 
і слаў га рад ска га За сож жа ў пры ват нас ці: 
15 пра цэн таў тэ ры то рыі ад дзе ле ныя 
ад ас тат ня га ра ё на ра кой, праз якую ні ко лі 
не бы ло зруч най пе ра пра вы (у цёп лую па ру го да 
во сем вё сак з рай цэнт рам злу чаў пан тон ны 
мост, а ў ха лод ную трэ ба бы ло ра біць круг у сто 
кі ла мет раў). Мост да зво ліць звя заць па між 
са бой ра ё ны паўд нё ва г а ўсхо ду Ма гі лёў скай 
воб лас ці ўстой лі вай су вяз зю з са мы мі су час ны мі 
на груз ка мі. Акра мя та го, мост за бяс печ вае 
леп шы до ступ да мяс цо вай сла ву тас ці — 
Бла кіт най кры ні цы, якую на вед ва юць дзя сят кі 
ты сяч лю дзей не толь кі з Бе ла ру сі, 
але і з ін шых кра ін.

«Без да рог Бе ла ру сі ня ма. 
Гэ та і на строй лю дзей, і эка но мі ка, 
і тран зіт, на якім мож на за ра біць»

СТАР. 2СТАР. 2

На мі ну лыя вы хад ныя 
на бе ра зе Дняп ра, 
у аг ра га рад ку 
Алек санд рыя бы ло 
шмат люд на. І гэ та 
ўжо тра ды цыя — 
ку паль скі фес ты валь 
у Шкло ўскім ра ё не 
ўжо ка то ры год збі рае 
гас цей з усіх ку точ каў 
Бе ла ру сі, з бліз ка га 
і да лё ка га за меж жа. 
На шы ка рэс пан дэн ты 
так са ма там бы лі, 
і аб тым, што па чу лі 
і ўба чы лі, га то вы 
па дзя ліц ца са сва і мі 
чы та ча мі. Гля дзі це 
2-ю і 8-9-ю ста рон кі — 
пра цяг ку паль скай 
гіс то рыі там.
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