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Br2,94 млрд 
склаў пра фі цыт рэс пуб лі-
кан ска га бюд жэ ту ў сту дзе-
ні—лі пе ні 2019 го да, па ве дам-
ляе Мі ніс тэр ства фі нан саў. 
Да хо ды рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту скла лі ся на ўзроў ні 
Br14,38 млрд, або 60,3 % ад 
удак лад не на га га да во га пла-
на.  Рас хо ды рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту скла лі Br11,44 млрд 
(51,5 % удак лад не на га га да во-
га пла на).
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Двац цаць шос ты раз у Бе ла ру сі прай шоў Дзень бе ла рус ка га пісь мен-

ства. Фес ты валь па чаў свой шлях з По лац ка ў 1994 го дзе. Паз ней, 

у 1998 го дзе, бы ло пры ня та ра шэн не пра во дзіць свя та ў пер шую 

ня дзе лю ве рас ня.

«Ле ген дар ныя по ста ці вяр та юц ца»
У ня дзе лю, 1 ве рас ня, ме ра пры ем ствы па ча лі ся з са ма га ран ку. У ва ко лі цах 

Жы ро віц ка га ма нас ты ра, у заа са дзе Эдэм, быў за кла дзе ны Сад Ма літ вы. Та кія 

са ды іс ну юць у мно гіх га ра дах, дзе ра ней ла дзі лі Дні пісь мен ства. Іні цы я тар пра-

ек та — між на род ная экс пе ды цыя «Да ро га да свя ты няў». У яе скла дзе — паэ ты, 

жур на ліс ты, пісь мен ні кі, мас та кі.

Ад ной з клю ча вых па дзей свя та ў Сло ні ме мож на на зваць ад крыц цё пом ні ка 

канц ле ру ВКЛ, ста рас ту го ра да Льву Са пе гу, які пра віў тут у ХVІ—ХVІІ ста год-

дзях, зра біў знач ны ўнё сак у яго раз віц цё і на срод кі якога ажыц ця ві ла ся пер шае 

вы дан не Ста ту та ВКЛ 1588 го да. У праў лен не Льва Са пе гі го рад атры маў герб 

з вы явай за ла то га льва. Пе рад ад крыц цём ка ля пом ні ка вы сту піў дзяр жаў ны 

ан самбль тан ца Бе ла ру сі, удзель ні кі яко га ў шля хет ных стро ях ні бы та пе ра нес лі 

пры сут ных у эпо ху Ся рэд ня веч ча.

Ад кры ва ючы пом нік, мі ністр ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВІЧ ад зна чыў, што ле ген дар ныя по ста ці вяр та юц ца ў су ве рэн ную 

Бе ла русь у пом ні ках, кні гах з да па мо гай су час ных твор цаў. І гэ та доб ры знак 

уша на ван ня на шай спад чы ны. На дум ку стар шы ні Сло нім ска га рай вы кан-

ка ма Ге на дзя ХО МІ ЧА, пом нік ста не яшчэ ад ным зна ка вым аб' ек там го ра да, 

ту рыс тыч най сла ву тас цю, мес цам для ка ла рыт ных фо та здым каў. А маг чы ма, 

і пры кла дам для га ра джан, які пры му сіць за ду мац ца пра тое, што кож ны мо жа 

зра біць для сва ёй ма лой ра дзі мы. Доў га ча ка ным на зваў аб' ект яго аў тар Іван 

МІС КО. Ён на ват вы ка заў па жа дан не даць пло шчы, дзе ўста ля ва ны ве ліч ны 

ма ну мент, імя Льва Са пе гі.

Ад сюль удзель ні кі свя та на кі ра ва лі ся да цэнт раль най пло шчы. Ве ліч насць 

шэс цю на да ва лі ха руг вы з наз ва мі га ра доў — ста ліц фес ты ва лю. Як вя до ма, 

іх ра зам са Сло ні мам 26. Ся род гас цей — прад стаў ні кі кі раў ніц тва кра і ны, дып-

ла ма ты, бе ла рус кія і за меж ныя пісь мен ні кі. Ну і, вя до ма, мяс цо выя 

жы ха ры, якія прый шлі цэ лы мі сем' я мі на ве ліч нае ме ра пры ем ства.

СЛО НІМ: 
СВЯ ТА Ў ХА ТУ!

Ся рэд ні чэк 
за ста ма та ло гію — 
4—5 ты сяч до ла раў

— Ва ўсім све це лю дзі з больш ба га тых 

кра ін едуць у менш за бяс пе ча ныя, каб атры-

маць больш тан ныя ме ды цын скія па слу гі. 

Аме ры кан цы, на прык лад, на вед ва юць Мек сі ку 

і Кос та-Ры ку, скан ды на вы — кра і ны Пры бал-

ты кі, а пры бал ты едуць да нас, — рас каз вае 

Ула дзі слаў АНД РО САЎ, за сна валь нік апе-

ра та ра ме ды цын ска га ту рыз му Mеd Trаvеl 

Bеlаrus. — Ле тась Бе ла русь на ве да ла 150 

ты сяч ме ды цын скіх ту рыс таў. Пры гэ тым Ра-

сію ў 2017 го дзе — уся го 110 ты сяч.

Най боль шым по пы там ка рыс та юц ца эс тэ-

тыч ныя кі рун кі ме ды цы ны, у пер шую чар гу — 

ста ма та ло гія.

— Па пры го жыя зу бы едуць вя лі кія плы ні 

лю дзей. Cя рэд ні чэк за меж ні ка — 4—5 ты сяч 

до ла раў, — ка жа Ула дзі слаў Анд ро саў.

У топ-10 кра ін, з якіх пры яз джа юць да нас 

ту рыс ты з гэ ты мі мэ та мі, — Ра сія, Лат вія, Літ-

ва, Эс то нія, Укра і на, Ка зах стан, Вя лі ка бры та-

нія, Гер ма нія, Із ра іль, Поль шча.

— Пры бал ты едуць да нас з-за ніз кіх цэн, 

укра ін цы і ка за хі — бо ў іх праб ле ма атры маць 

якас ныя па слу гі, а з Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, 

Із ра і ля і Поль шчы пры яз джа юць на шы гра-

ма дзя не, якія ў свой час ту ды 

пе ра еха лі.
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ТУ РЫС ТАМ... У БАЛЬ НІ ЦУ
Ад куль едуць і што ле чаць 

у Бе ла ру сі 
за меж ні кі
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На ша кра і на ста но віц ца ўсё больш пры-

ваб най для за меж ных ту рыс таў, у пры ват-

нас ці тых, хто едзе сю ды па ме ды цын скія 

па слу гі. Ле тась Бе ла русь з та кі мі мэ та мі 

на ве да ла 150 ты сяч ча ла век. Най больш 

за па тра ба ва ны мі з'яў ля юц ца ста ма та ла-

гіч ныя па слу гі, плас тыч ная хі рур гія, пра-

фі лак тыч нае ме ды цын скае аб сле да ван не 

і кан суль та цыі спе цы я ліс таў па не ўра ло гіі, 

аф таль ма ло гіі, кар дыя ло гіі і ін шых кі рун-

ках. Пры яз джа юць за меж ні кі і для ля чэн-

ня, у тым лі ку ства ла вы мі клет ка мі ў бе ла-

рус кіх ан ко ла гаў і транс план то ла гаў. Вы-

кон ва юц ца і та кія скла да ныя пра цэ ду ры, 

як унут ры вант роб нае ля чэн не па ро каў 

сэр ца, вер ты каль ныя ро ды і зме на по лу.

ПА ЧА ТАК ЛЕ ТА ПІ СУ
У сва ім вы ступ лен ні на школь най лі ней цы кі раў нік 

дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што гэ ты 

дзень асаб лі вы, бо ўсё тут, у гэ тай шко ле, ад бы ва ец ца 

ўпер шы ню: пер шы зва нок, уро кі, зна ём ства вуч няў і 

пе да го гаў. «Тут пач нец ца ле та піс школь ных буд няў на 

мно гія дзе ся ці год дзі на пе рад, але ўсе вы на заў сё ды 

бу дзе це тут пер шыя», — ска заў ён дзе цям.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што но вы бу ды нак шко-

лы зна хо дзіц ца на ву лі цы, на зва най у го нар ге ро яў, 

якія ад ста я лі сваю зям лю ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

РАЗ МО ВА 
З БУ ДУ ЧЫ НЯЙ
Прэ зі дэнт ад крыў у ста лі цы но вую шко лу

Бу даў ніц тва ся рэд няй шко лы № 93 

бы ло рас па ча та ў Мін ску ў сту дзе-

ні мі ну ла га го да. Яна зна хо дзіц ца ў 

но вым гу ста на се ле ным мік ра ра ё не 

Вя лі кі Лес, на тэ ры то рыі бы ло га ва-

ен на га га рад ка Уруч ча, на ву лі цы 

Ге ро яў 120-й ды ві зіі. Сё ле та но вая 

ўста но ва аду ка цыі пры ня ла больш за 

800 вуч няў з 1-га да 10-га кла са. Прэ-

зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзяў 

удзел ва ўра чыс тым ад крыц ці на ву-

чаль най уста но вы і пра вёў там не за-

пла на ва ны ўрок са стар ша клас ні ка мі. СТАР. 2

Фота БелТА.


