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ПА РЭЙ КАХ 
І НА КРЫ ЛАХ

Цяг нік да Бу да пеш та, са ма лёт да Ве ны
У прэс-цэнт ры До ма прэ сы ад бы ла ся прэс-кан фе рэн цыя на 

тэ му «Усе да ро гі вя дуць у Бе ла русь: перс пек ты вы раз віц ця 

па са жыр скіх пе ра во зак у кра і не». Прад стаў ні кі чы гун кі і авія-

цыі па дзя лі лі ся сва і мі дум ка мі на гэ ты конт.

У Пра гу — без пе ра са дак
Уся го ле тась па слу га мі чы гун кі ска рыс та ла ся амаль 80 міль ё наў 

па са жы раў, з іх 3,8 міль ё на — у між на род ных зно сі нах, рас ка заў 
пер шы на мес нік на чаль ні ка па са жыр скай служ бы Бе ла рус кай 

чы гун кі Аляк сандр ДРОЖ ЖА.

Ён ад зна чыў, што на ша кра і на мае чы гу нач ныя зно сі ны з усі мі 
сва і мі су се дзя мі. Але больш за ўсё рэй ка мі мы звя за ныя з Ра сі яй, дзе 
пры сут ні чае 30 пар між на род ных цяг ні коў, з якіх 20 пар бе ла рус ка га 
фар мі ра ван ня. Уся го на ша кра і на мае пра мую чы гу нач ную су вязь з 
7 фе дэ раль ны мі акру га мі на шай су сед кі, а ка ля 70 % пе ра во зак між на-
род ных зно сін ажыц цяў ля ец ца ме на ві та з Ра сі яй. За апош ні год коль-
касць па са жы раў з гэ тай кра і ны па вя лі чы ла ся ў два з па ло вай ра зы.

Так са ма чатыры па ры між на род ных цяг ні коў на ша кра і на мае 
з Літвой, дзве па ры — з Лат ві яй, шэсць пар цяг ні коў — з Поль шчай. 
Акра мя гэ та га, мы чы гу нач ным транс пар там з Бе ла ру сі мо жам да-
ехаць у Ка зах стан, Мал до ву, Гер ма нію, Фран цыю, Іта лію і Аў стрыю. 
«У кан цы 2019 го да па шы ра на сет ка бес пе ра са дач ных зно сін з кра-
і на мі За ход няй Еў ро пы, — ка лі кан крэт на, то з Вар ша вай». Так са ма 
з'я віў ся цяг нік Брэст — Пра га. Ця пер спе цы я ліс ты чы гун кі пра цу-
юць з за ход ні мі парт нё ра мі з на го ды яго пад аў жэн ня 
да Венгрыі.

Ве дай на шыхВе дай на шых

Сем цу даў Бе ла ру сі 
ад Ган ны Лі сіц кай

На ўро ках ма тэ ма ты кі асі по віц кай на стаў ні цы 
вуч ні ванд ру юць па ўсёй кра і не і пад ліч ва юць 

эка на міч ны эфект ад сва іх па да рож жаў
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• Фе дэ ра цыі праф са-
юзаў Бе ла ру сі пры су джа-
ны Га на ро вы дзяр жаў ны 
сцяг.

• Бу ды нак До ма дру-

ку ў Мін ску пра да лі за 

Br6,22 млн. Функ цы я-

наль нае пры зна чэн не 

не ру хо мас ці вы зна ча на 

як ад мі ніст ра цый на-дзе-

ла вое.

• У прад пры ем стваў 
«Бел легп ра ма» ёсць за пас 
у 550 тыс. ме ды цын скіх ма-
сак.

• Да ту пра вя дзен ня 

«Еў ра ба чан ня-2020» мо-

гуць пе ра нес ці. Ар га ні за-

та ры мо гуць аб ме жа ваць 

коль касць на вед валь ні-

каў шоу ці на огул пра вес-

ці яго ў пус тых за лах.

• У Мін скай воб лас ці 
леп шая баль ні ца зна хо-
дзіц ца ў Стоўб цах, леп-
шы ФАП — ва Уз дзен скім 
раёне.

• ЗША і Рэс пуб лі ка 

Ка рэя ад кла да юць пра-

вя дзен не су мес ных ва-

ен ных ву чэн няў з-за ка-

ра на ві руса.

КОРАТКА

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ, 

пер шы на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

«На се ле ныя пунк ты, 
дзе за хоў ва ец ца 
ды на мі ка і пра жы вае 
ка ля 200 дзя цей, 
трэ ба пад трым лі ваць. 
Зна чыць, лю дзі там 
хо чуць жыць, у тым 
лі ку і мо ладзь. Дзяр жа ва 
па він на за бяс печ ваць 
мі ні маль ны стан дарт: 
да ступ насць да школь най 
уста но вы, шко лы, 
куль тур на га цэнт ра. 
Ка лі гэ та бу дзе 
ства рац ца, лю дзі бу дуць 
за трым лі вац ца. Раз віц цё 
сель скіх рэ гі ё наў — адзін 
з клю ча вых кі рун каў 
дзяр жаў най па лі ты кі».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3 Ган на ЛІ СІЦ КАЯ да ра бо ты па ды хо дзіць твор ча.

СТАР. 4СТАР. 4

Не пер шы год удзель ні ча юць у рэ стаў ра цыі і кан сер ва цыі ру-
ін пом ні ка дой лід ства — Галь шан ска га зам ка бу даў ні кі Ула дзі-
мір ЛІ ХА РАД і Анд рэй СУ ХА ДОЛЬ СКІ. Яны пра ца ва лі на ад наў-
лен ні ад ной з зам ка вых ве жаў, дзе ўжо пра ве де ны му ляр скія 

і атын ко вач ныя ра бо ты, уз ве дзе ны шат ра па доб ны дах. Ця пер 
май стры вы клад ва юць у ве жы ма за іч ную пад ло гу, дэ та лі для 
якой вы раб ле ны па вод ле ста ра жыт на га зам ка ва га ўзо ру.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ма за і ка Ма за і ка 
зам ка вай зам ка вай 

ве жыве жы


