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Учреждение образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУВ АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ  

НА 2020 ГОДНА 2020 ГОД  
по следующим отраслям наук и соответствующим специальностям 
за счет средств республиканского бюджета и на платной основе

АСПИРАНТУРА*

Специальность

Форма получения образования

дневная заочная 
соиска-

тельство

03.00.00 – Биологические науки

03.03.01 – физиология 1 — —

03.03.02 – антропология 2 — 2

13.00.00 – Педагогические науки

13.00.04 – теория и методика физического вос-
питания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культуры

8 8 4

*Указано количество мест для получения образования за счет средств республикан-
ского бюджета.

Освоение образовательной программы аспирантуры осуществляется: 
в дневной форме получения образования — 3 года, в заочной форме полу-
чения образования — 4 года, в форме соискательства — до 5 лет. Поступаю-
щие в аспирантуру на дневную и заочную форму получения образования 
должны сдать кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным 
дисциплинам до поступления.

ДОКТОРАНТУРА*
Специальность

Форма получения образования

дневная соискательство

13.00.00 – Педагогические науки

13.00.04 – теория и методика физического вос-
питания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культуры

2 —

*Указано количество мест для получения образования за счет средств республикан-
ского бюджета.

Освоение образовательной программы докторантуры осуществляется: 
в дневной форме получения образования — 3 года, в форме соискатель-
ства — до 5 лет.

Прием лиц для получения послевузовского образования осуществляется 
в порядке, определенном Положением о подготовке научных работников 
высшей квалификации в Республике Беларусь (Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 01.12.2011 № 561). 

Подготовка научных работников высшей квалификации осуществляется 
на договорной основе. 

Зачисление в аспирантуру и докторантуру БГУФК — 1 ноября 2020 года. 

По вопросам поступления в аспирантуру и докторантуру БГУФК обращаться: 

220020, г. Минск, пр. Победителей, 105, кабинет 550.

Тел.: +375 17 3775355          E-mail: aspirantura@sportedu.by.

Прием документов в аспирантуру и докторантуру 
с 1 августа по 30 сентября 2020 года. УНП 100007545
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Учреждение образования 
«Белорусский государственный экономический университет»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 

И ДОКТОРАНТУРУ НА 2020 ГОДИ ДОКТОРАНТУРУ НА 2020 ГОД  
по следующим отраслям науки и соответствующим специальностям за счет 

средств республиканского бюджета и на платной основе
АСПИРАНТУРА*

Специальность

Форма получения 
образования

днев-
ная 

заоч-
ная 

соиска-
тельство

08.00.00 – Экономические науки

08.00.01 – экономическая теория 2 — 1

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 9 — 1

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит 2 — —

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика — 1 1

08.00.13 – математические и инструментальные методы 
экономики

1 — 1

08.00.14 – мировая экономика 3 — 1

12.00.00 – Юридические науки

12.00.02 – конституционное право; конституционный про-
цесс; муниципальное право

1 — —

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право

1 — —

12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения 1 — —

23.00.00 – Политические науки

23.00.02 – политические институты, процессы и технологии 1 — —
*Указано количество мест для получения образования за счет средств республиканского 

бюджета.

Освоение содержания образовательной программы аспирантуры осуществляется: 
в дневной форме получения образования — 3 года, в заочной форме получения об-
разования — 4 года, в форме соискательства — до 5 лет. Поступающие в аспиран-
туру на дневную и заочную форму получения образования должны сдать кандидатские 
экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам до поступления.

ДОКТОРАНТУРА*

Специальность

Форма получения 
образования

днев-
ная 

соиска-
тельство

08.00.00 – Экономические науки

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 5 2

08.00.10  – финансы, денежное обращение и кредит 1 —

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика 1 1

08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики 1 —

08.00.14 – мировая экономика 1 —
*Указано количество мест для получения образования за счет средств республиканского 

бюджета.

Освоение содержания образовательной программы докторантуры осуществляется: 
в дневной форме получения образования — 3 года, в форме соискательства — 
до 5 лет.
Прием лиц для получения послевузовского образования осуществляется в порядке, 
определенном Положением о подготовке научных работников высшей квалификации 
в Республике Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561). 

Лица, поступающие в аспирантуру и докторантуру БГЭУ, предварительно проходят 
собеседование на профильных кафедрах.

Подготовка научных работников высшей квалификации осуществляется 
на договорной основе. 

Зачисление в аспирантуру и докторантуру БГЭУ — 1 ноября 2020 года. 

По вопросам поступления в аспирантуру и докторантуру БГЭУ обращаться: 
220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, учебный корпус 6, комн. 17.

Тел.: (+375 17) 209-78-85             E-mail: aspirantura@bseu.by

Прием документов в аспирантуру и докторантуру 
с 1 августа по 30 сентября 2020 года (кроме субботы, воскресенья).

Время работы приемной комиссии: с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30.

Проезд: трол. 3, 15, 16, 17, 34, 41, авт. 59, 79, 93 до ост. «Площадь Ванеева».

УНП 100926541

УВАГА! 

ПАСТУПАЕМ У АСПІРАНТУРУ 

І ДАКТАРАНТУРУ

ООО «ФЭК» СООБЩАЕТ 
о проведении 14.07.2020 торгов в форме открытого аукциона 

по продаже имущества: 

• Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-7127413, рас-
положенного по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35а-302 – 451 474,10 бело-
русского рубля. 
• Здание приемного пункта стеклотары с инвентарным номером 500/С-25845, 
расположенного по адресу: г. Минск, пр-т Пушкина, 29а – 129 647,91 бело-
русского рубля. 

Подробную информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by. 

УНП 100160307

Учреждение образования 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

В 2020 ГОДУ В АДЪЮНКТУРУ АКАДЕМИИ МВД ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПРИЕМ НА СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

на дневную форму получения образования: 12.00.08 – уголовное право и кри-
минология; уголовно-исполнительное право (2 места), 12.00.09 – уголовный процесс 
(1 место), 12.00.12 – криминалистика; оперативно-розыскная деятельность (7 мест), 
12.00.14 – административное право; административно-деликтное право; администра-
тивный процесс (1 место),  19.00.06 – юридическая психология (1 место);

на заочную форму получения образования: 12.00.02 – конституционное право; 
конституционный процесс; муниципальное право (1 место), 12.00.03 – гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право (1 место), 12.00.12 – криминалистика; оперативно-розыскная деятельность 
(6 мест).

Срок обучения в дневной форме – 3 года, в заочной – 4 года, в форме со-
искательства – 5 лет, в форме соискательства в целях сдачи кандидатских 
экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам – 2 года.

Право на поступление в адъюнктуру Академии МВД предоставляется сотрудникам 
органов внутренних дел, не достигшим на момент зачисления 36 лет (дневная форма 
обучения), имеющим диплом о высшем образовании, склонность к научным иссле-
дованиям, опыт практической работы не менее трех лет в должности среднего и 
старшего начальствующего состава, положительно зарекомендовавшим себя по 
службе, сдавшим кандидатские экзамены и зачет по общеобразовательным дисци-
плинам до поступления в адъюнктуру. Отбор кандидатов на поступление в адъюнкту-
ру возлагается на соответствующие профилирующие кафедры Академии МВД.

В докторантуру Академии МВД (дневная форма получения образования) 
планируется осуществить прием по специальности 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве  (1 место).

Подробнее о приеме в адъюнктуру и докторантуру можно узнать 
на сайте Академии МВД (www.amia.by) или по телефону (8 017) 289-21-40. 

Адрес: 220005, г. Минск, пр-т Машерова, 6.

За яў ні каў з усіх кут коў цэнт раль на га 

рэ гі ё на вы слу хаў па моч нік Прэ зі дэн-

та — ін спек тар па Мін скай воб лас ці 

Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ пад час тэ ле фон най лі ніі 

ў Мі набл вы кан ка ме.

Ана толь Іва на віч з Чэр ве ня па скар дзіў-

ся, што ву лі ца Га га ры на, дзе ён жы ве, у 

не зда валь ня ю чым ста не. Сё ле та ў Чэр ве ні 

прой дуць аб лас ныя «Да жын кі», і Ігар Яў-

се еў за пэў ніў, што ў ме жах пад рых тоў кі да 

свя та вы е дзе на мес ца, каб аца ніць маш-

та бы ра бот, а так са ма да ру чыць вы пра віць 

праб ле му, якая хва люе за яў ні ка.

У Люд мі лы Вік та раў ны з За слаў 'я пад-

топ лі ва ец ца ўчас так. Спра ва ў тым, што на 

да ро зе ня пра віль на па кла дзе на тру ба, та му 

сцё ка выя во ды трап ля юць у ага род гас па-

ды ні. Ку ды толь кі ні звяр та ла ся жан чы на, 

а воз і сён ня тут. Ігар Яў се еў па абя цаў вы-

ехаць на мес ца і пры няць не аб ход ныя ме ры 

па вы праў лен ні ста но ві шча.

Зі на і да Аляк санд раў на з вёс кі Крас нае 

Ма ла дзе чан ска га раё на рас ка за ла, што 

по бач з яе до мам зна хо дзіц ца ўчас так, які 

пус туе ка ля пя ці га доў. Яго гас па дар — 

ін ва лід, жы ве ў ін тэр на це. Зям ля за рас ла 

быль ня гом, з'я віў ся хмыз няк. Ігар Яў се еў 

за пэў ніў, што пы тан не бу дзе вы ра ша на: ён 

звя жац ца са стар шы нёй сель вы кан ка ма і 

вы свет ліць, хто па ві нен да гля даць учас-

так, — маг чы ма, у до ма ўла даль ні ка ёсць 

сва я кі.

Ра бот нік Бе лА За Анд рэй Ула дзі мі ра віч з 

жон кай вы хоў ва юць ча ты рох не паў на лет ніх 

дзя цей. Шмат дзет ная сям'я бу дуе льгот-

нае жыл лё ў Жо дзі не. Але яны не мо гуць 

прэ тэн да ваць на 120 квад рат ных мет раў. 

Спра ва ў тым, што муж чы на пра даў ста-

ры, не  пры дат ны для жыц ця дом пло шчай 

47 «квад ра таў» у вёс цы. Як ад каз ва юць у 

роз ных ін стан цы ях, ён не мае пра ва на суб-

сі дыю на та кі мет раж. Ігар Яў се еў за пэў ніў, 

што пад клю чыць юрыс таў, а пы тан не возь-

ме на аса біс ты кант роль.

— У асноў ным звяр та юц ца лю дзі з бы-

та вы мі пы тан ня мі, — па ве да міў Ігар Яў се еў 

жур на ліс там. Ча сам да ку мен ты да во дзіц ца 

на кі роў ваць у пра ку ра ту ру, як у вы пад ку з 

раз мер ка ван нем жыл ля ў но вым до ме, па-

бу да ва ным для ме ды каў.

Лю дзі звяр та юц ца са сва і мі праб ле ма мі 

на тэ ле фон ныя лі ніі, та му што да вя ра юць 

Прэ зі дэн ту і яго па моч ні кам, лі чыць Ігар 

Ула дзі мі ра віч. Сён ня на кант ро лі па моч ні ка 

Прэ зі дэн та шмат пы тан няў: азда раў лен не 

дзя цей, бу даў ніц тва дзі ця чых са дкоў і школ, 

свое ча со вая вы пла та за ра бот най пла ты. 

«Гэ та важ нае пы тан не, якое па ста віў кі раў-

нік дзяр жа вы, — пад крэс ліў Ігар Яў се еў. — 

На Мін шчы не ўся го тры прад пры ем ствы, 

дзе за роб кі мен шыя за 600 руб лёў. І мы 

раз бі ра ем ся, ча му».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЛЬГОТ НАЕ ЖЫЛ ЛЁ, ДА РО ГІ І ЗАР ПЛА ТА
Што яшчэ хва люе жы ха роў Мін шчы ны

 Дарэчы

ГЛЫ БІ НЯ ПЕ РА ПРА ЦОЎ КІ НАФ ТЫ 
ПА ВЯ ЛІ ЧЫЦ ЦА ДА 90 %

У чац вер, 11 чэр ве ня, спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та На та ля КА ЧА НА ВА на ве да ла 

ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Наф тан».

Як па ве дам ляе Бел ТА, яна су стрэ ла ся з ка лек ты вам гэ та га прад пры ем ства. Пад час су стрэ чы 

су пра цоў ні кі змаг лі за даць пы тан ні, якія іх ці ка вяць, і з пер шых вус наў да ве дац ца пра асноў ныя 

кі рун кі дзяр жаў най па лі ты кі ў роз ных сфе рах. Аб мяр коў ва лі ся ра бо та эка но мі кі, пы тан ні жыл ля, 

за роб каў, транс парт най інф ра струк ту ры і элект ра транс пар ту. Су стрэ ча прай шла ў ад кры тай і 

да вер лі вай ат мас фе ры.

На тал ля Ка ча на ва пад крэс лі ла, што тры мае на кант ро лі пра цэс ма дэр ні за цыі за во да, ра бо ты 

вы хо дзяць на фі ніш ную пра мую. У вы ні ку пла ну ец ца па вя лі чыць глы бі ню пе ра пра цоў кі наф ты да 

90 %. Ін вест праг ра ма ўклю чае комп лекс нае раз віц цё прад пры ем ства, ства рэн не но вых вы твор-

час цяў і рэ кан струк цыю дзе ю чых пля цо вак. «Наф тан» ужо за вяр шыў рэ кан струк цыю ўста ноў кі 

пер ша снай пе ра пра цоў кі наф ты АТ-8.

Як ад зна чыў ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Наф тан» Аляк сандр ДЗЯ МІ ДАЎ, на за вод зе пра-

цяг ва ец ца пра гра ма па па стаў ках аль тэр на тыў най наф ты. «Сён ня ўпер шы ню пры бы ла аме ры-

кан ская наф та га тун ку Bakken слан ца ва га па хо джан ня. За апош нія 5-6 ме ся цаў гэ та трэ ці га ту нак 

наф ты, які тут ра ней не пе ра пра цоў ва лі. Спа чат ку па сту па ла нар веж ская наф та, пас ля араб ская. 

Ды вер сі фі ка цыя па ста вак сё ле та пра цяг нец ца», — па ве да міў ён.

Па ацэн ках спе цы я ліс таў, аме ры кан ская наф та па сва іх ха рак та рыс ты ках не са сту пае га тун ку 

Urals. «Чор нае зо ла та» з ЗША мае вы шэй шы па тэн цы ял утры ман ня свет лых наф та пра дук таў.

Аме ры кан ская наф та ста ла 12-й тан кер най па стаў кай у гэ тым го дзе для Бе ла ру сі ад аль тэр на-

тыў ных па стаў шчы коў. Агуль ны аб' ём тан кер ных па ста вак наф ты пе ра вы сіў міль ён тон.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Ад мах вац ца ні ад ко га не трэ ба. Там, 

дзе трэ ба да па маг чы лю дзям, трэ ба да па-

маг чы», — ад на знач на вы ка заў ся Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

У 2019 го дзе кож ны пя ты зва рот гра ма дзян, 

які па сту піў у Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та, да ты-

чыў ся не за да во ле нас ці ра бо тай ка му наль ных 

служ баў. Сё ле та тэн дэн цыя, на жаль, за хоў ва-

ец ца. Час цей за ўсё скар дзяц ца на якасць ка пі-

таль на га і бя гу ча га ра мон ту.

«І мы спа кой на на гэ та гля дзім. Бу даў ні кі і ін-

шыя ро бяць не прос та ня якас на — гэ так, ні бы та 

на ўмыс на. Ну ка лі ты вы ра шыў ад ра ман та ваць 

дах, дык зра бі, каб на га ла ву не цяк ла ва да і каб 

лю дзі ў ква тэ рах та зі кі не пад стаў ля лі ў дождж!» — 

кі раў нік дзяр жа вы быў ка тэ га рыч ны.

А вось скар гі на не на леж нае ўтры ман не 

пад' ез даў здзіў ля юць Прэ зі дэн та, бо бруд ны 

пад' езд — гэ та перш за ўсё праб ле ма са міх жы-

ха роў.

«Стар шы ня гар-, рай вы кан ка ма па ві нен 

мець у ся бе ар мію лю дзей, якія бу дуць ба чыць, 

бу дуць ра ман та ваць. І гэ та «ар мія» — у ЖКГ. 

Гэ та па він на быць сфе ра ад каз нас ці мяс цо вых 

ор га наў ула ды», — пе ра ка на ны Прэ зі дэнт.

Яшчэ ад но не па ра зу мен не лю дзей да ты чыц ца 

доб ра ўпа рад ка ван ня два роў і на се ле ных пунк таў. 

На пры вя дзен не іх у па ра дак бюд жэт ныя гро шы 

па він ны вы дат коў вац ца мі ні маль на, ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, гэ та так са ма сфе ра іні-

цы я ты вы са міх га ра джан ці вяс коў цаў. За да ча 

ўла ды — ар га ні за ваць жы ха роў.

«Бюд жэт ныя гро шы па він ны іс ці на больш 

іс тот ныя ме ра пры ем ствы кштал ту ка пі таль-

на га ра мон ту бу дын каў, ка на лі за цыі, цеп ла-

трас», — раз ме жа ваў Прэ зі дэнт.

Шмат на ра кан няў па сту пае на ра бо ту ня даў на 

ство ра най служ бы 115. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

лі чыць, што яна па він на зна хо дзіц ца не ў ЖКГ, 

а ў рай вы кан ка ме ці ін шай ар га ні за цыі.

«Мяр кую, ва ўра дзе трэ ба са мым сур' ёз ным 

чы нам па гля дзець, як функ цы я нуе гэ та служ ба. 

Каб тут не бы ло фар ма ліз му, каб яна пра ца ва-

ла як хут кая да па мо га... І тры маць на кант ро лі 

ўсе скар гі і зва ро ты», — аба зна чыў па ды хо ды 

кі раў нік кра і ны.

Праб ле мы га лі ны да кан ца не вы ра ша ны, пад-

су ма ваў Прэ зі дэнт і за клі каў знай сці ад ка зы на 

ўсе на яў ныя пы тан ні.

ВА ДА ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ
На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір Ку ха раў 

да ла жыў, што ў Бе ла ру сі за бяс пе ча на вы ка нан не 

клю ча вых па каз чы каў раз віц ця га лі ны.

«Ме ры, якія пры ма юц ца, да зва ля юць за бяс-

пе чыць фар мі ра ван не та ры фаў на па слу гі ЖКГ 

у ме жах пя ці до ла ра ва га ка лі до ра — ме ха нізм 

праз рыс ты і зра зу ме лы для гра ма дзян. Па ўсіх 

па слу гах, якія аказ ва юц ца, за вы клю чэн нем па-

да грэ ву ва ды і ацяп лен ня, за бяс пе ча на поў ная 

акуп насць пла ця жа мі на сель ніц тва. Па крыц цё 

на сель ніц твам вы дат каў па вы ні ках бя гу ча га го-

да праг на зу ец ца на ўзроў ні 83,2 пра цэн та», — 

па ве да міў ві цэ-прэм' ер.

Да кан ца го да пла ну ец ца вы ка наць да ру чэн не 

Прэ зі дэн та аб за ме не 11 300 ліф таў. Да 2025 го-

да ўсе ка рыс таль ні кі бу дуць за бяс пе ча ныя якас-

най піт ной ва дой. У 2016—2018 га дах па Бе ла ру сі 

бы ло па бу да ва на 60 стан цый абез жа лез ван ня, 

ле тась — 269. Сё ле та пла ну ец ца ўвес ці ў экс-

плу а та цыю яшчэ 275. До ступ да якас най ва ды 

да дат ко ва атры ма юць больш за дзвес це ты сяч 

бе ла ру саў, пе ра важ на вяс коў цаў.

На мяс цо вых ві дах па лі ва ўжо пра цуе больш 

за 72 пра цэн ты ка цель няў сіс тэ мы ЖКГ. Сё ле-

та па ча та бу даў ніц тва яшчэ 64 та кіх ка цель няў, 

пра ін фар ма ваў Ула дзі мір Ку ха раў.

ВЁС КА ЯК ПА РА ТУ НАК І АД ДУ ШЫ НА
Як пра ві ла, Прэ зі дэнт у сва іх ра бо чых па езд-

ках не аб мя жоў ва ец ца ад ной тэ май. Яшчэ з вер-

та лё та Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на 

ход сель гас ра бот на Ві цеб шчы не. А по тым за па-

тра ба ваў за няц ца якас цю на рых тоў кі кар моў.

«Вяс на бы ла не звы чай ная сё ле та, і як ні ко лі 

зя лё ная Бе ла русь. Ну пры га жосць! — па дзя ліў ся 

по тым на на ра дзе кі раў нік дзяр жа вы. — І апра-

цоў ваць гле бу па ча лі лепш. Шмат яшчэ вуз кіх 

мес цаў, але я гля джу на на шы ма лень кія вё сач кі, 

ху та ры, не перс пек тыў ныя вёс кі, як ра ней іх на-

зы ва лі, на аг ра га рад кі — я ба чу, коль кі кі ну тых 

пры ся дзіб ных участ каў, да моў, і ду маю: вось пан-

дэ мія пад штурх ну ла ж нас да та го, каб лю дзі пай-

шлі ў вёс кі і па ча лі скуп ляць гэ тыя ўчас тач кі».

Прэ зі дэнт на га даў ска за нае ім ра ней: жы ву-

чы ў цэнт ры Еў ро пы, не вар та ад маў ляц ца ад 

пры ся дзіб ных участ каў.

«Хто не хо ча зай мац ца, пра да юць за ша лё ныя 

гро шы. І едуць да нас, у гэ тыя вёс кі, не толь кі 

бе ла ру сы. Ад кры ва юць біз нес, пра цу юць, і ні хто 

не стог не, не пла ча, што ў нас дык та ту ра, што ў 

нас бяз лад дзе, што нам трэ ба сіс тэ му мя няць... 

Я ха чу звяр нуц ца да бе ла ру саў, каб яны не 

стра ці лі гэ ту маг чы масць на быць у вёс цы, на 

ад да ле ным ху та ры ка ва лак зям лі, ад на віць 

дом ці па бу да ваць не вя лі кі, каб на вы хад ныя 

пры ехаць, ста рых ад вез ці на ней кі час з го ра-

ду», — за клі каў кі раў нік дзяр жа вы.

Асаб лі ва пры дас ца ка ва лак зям лі ў вы пад ку 

маг чы май дру гой хва лі эпі дэ міі ка ра на ві ру са, 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«А ка лі ты ня бед ны, па бу ду еш гэ ты дом — а 

там за ста ло ся тры-ча ты ры ча ла ве кі, не ка то рыя 

пен сі я не ры — за пла ці ім, яны та бе і дом да гле-

дзяць, і лю дзі бу дуць пры спра ве. Та му на гэ та 

неабходна звяр нуць сён ня сур' ёз ную ўва гу. І нам 

трэ ба пад гля дзець, якія для гэ та га неабходна 

пры няць ра шэн ні. Каб ча ла век «на ды баў», як у 

на ро дзе ка жуць, гэ ту ся дзі бу не вя ліч кую, і ка жа: 

ха чу ку піць. Трэ ба зра біць, каб ён ім гнен на пы тан-

не гэ та вы ра шыў. На мес цах», — за па тра ба ваў 

Прэ зі дэнт.

ПЕ РАД ЗА КО НАМ УСЕ РОЎ НЫЯ
Пас ля на ра ды Прэ зі дэнт па ды шоў да па ла чан, 

якія сты хій на са бра лі ся ка ля гар вы кан ка ма.

Прэ зі дэнт ад зна чыў ця пе раш нюю эпі дсі ту а-

цыю і тое, што ў Ві цеб скай воб лас ці з гэ тай праб-

ле май су тык ну лі ся ра ней, чым у ін шых рэ гі ё нах. 

З ін ша га бо ку, тыя, хто пе ра хва рэў, ужо мо гуць 

не ба яц ца ні дру гой, ні трэ цяй хва лі з улі кам на-

бы та га іму ні тэ ту. «Пе ра жы вём. Не та кое пе ра-

жы ва лі», — за пэў ніў ён.

Лю дзі за да ва лі Аляк санд ру Лу ка шэн ку роз ныя 

пы тан ні, звяр та лі ся з пры ват ны мі прось ба мі. Па 

ўсіх іх Прэ зі дэнт да ру чыў ра за брац ца і ака заць 

не аб ход ную да па мо гу. У пры ват нас ці, гэ та даты-

чы ла ся пы тан няў шмат дзет най ма ці, вы ра шэн ня 

бы та вых пы тан няў.

Жур на ліст МТРК «Мір» па ці ка ві ла ся ў кі раў ні-

ка дзяр жа вы яго мер ка ван нем пра па дзеі ва кол 

бан ка «Газп ра ма» ў Бе ла ру сі.

«Шчы ра ска жу, у ню ан сы па куль не па гру жа-

ны. У дэ та лях не ве даю, што там ад бы ва ец ца. 

Але я да ру чыў стар шы ні Ка мі тэ та дзярж кант ро-

лю (там фі нан са вая мі лі цыя гэ тым зай ма ец ца). 

Ця пер у вя лі кіх аб' ёмах ідуць апе ра тыў ныя і след-

чыя ме ра пры ем ствы», — ад зна чыў кі раў нік дзяр-

жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што на шля ху 

ў По лацк у вер та лё це пра чы таў асноў ныя ма тэ-

ры я лы ў ад но сі нах да бан ка і за явы. «Што мя не 

ўра зі ла: гэ ты ня год нік, інакш не на за ву: я, маў ляў, 

ні пры чым, да мя не прэ тэн зій ні хто не мае, гэ та 

яны там...» — за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы.

«Слу хай це, яны ўсе бы лі не толь кі ў яго на мес-

ні ка мі. Гэ та ад на шай ка-лей ка. Мы гэ та ба чым з 

2016 го да. Мы гэ та ба чы лі. На вош та ж ты на іх 

ва ліш сён ня? Ты быў кі раў ні ком, яны ў ця бе на-

мес ні ка мі. І ўсё, што там тва ры ла ся, маг ло без 

кі раў ні ка ад бы вац ца? Не», — ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. Па вод ле яго слоў, ёсць поў-

ная ін фар ма цыя, што «гэ та яго бы лі за ду мы, ён 

утва рыў гэ тыя струк тур ныя пра клад кі кштал ту 

«Пры ват лі зін га».

«Пра ца ва лі па гэ тым бан ку і па іх з 2016 го да. 

Вы яві лі вы вад гро шай, за меж ныя ра хун кі, за меж-

ную ўлас насць іх. На Кіп ры. У Лат віі ра хун кі, Лон-

да не... — рас ка заў Прэ зі дэнт. — Але за меж ні кі ін-

фар ма цыю нам (з 2016 го да мы пра сі лі) да лі толь кі 

ў снеж ні мі ну ла га го да. Пра ва ахоў ныя ор га ны ак ты-

ві за ва лі гэ тыя дзе ян ні. Та му з'я ві лі ся пы тан ні».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў за даць ад-

па вед на му ча ла ве ку пы тан не, ча му той хо ча іс ці 

ў прэ зі дэн ты. «Ка лі рыль ца ў пуш ку, не лезь 

ту ды. Та му што ця бе за мар дуе сам на род. 

Ча го па лез — та му што зра зу меў, што да яго 

прый дуць і над зе нуць на руч ні кі. А ў нас жа ця пер 

вы гад на зай мац ца па лі ты кай, каб стаць вяз нем 

сум лен ня. Вось ча му ён пай шоў ту ды. Але гэ та 

яму не да па мо жа», — за явіў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што гэ ты ча ла век 

ця пер «кры чыць: да тыч ны — не да тыч ны, ула ды 

ціс нуць на не ка га...» «Як пе рад Бо гам кля ну ся, 

што мне гэ та ця пер у пе рад вы бар чай кам па ніі 

не трэ ба. Та му што бу дуць кры чаць: ба іц ца 

не ка га...» — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

«Я ні ко га не ба ю ся! І мне гэ тая сі ту а цыя ня вы-

гад ная, але ня год ні каў трэ ба бы ло спы няць, 

та му што па ча лі ха ваць кан цы ў ва ду. Не атры-

ма ла ся», — ска заў Прэ зі дэнт.

«І я ха чу, каб ён тра піў на вы ба ры. Каб ён 

прый шоў і рас ка заў, ад куль улас насць на Кіп ры, 

як пры та кой «лу ка шэн каў скай дык та ту ры» ён 

ства рыў гэ тую ўлас насць, як ён ха бар да ваў, дзя-

ліў гро шы, ча му за меж ны банк гэ тым зай маў ся... 

Гэ та ўсё трэ ба рас ка заць бе ла ру сам. І яны ня хай 

по тым вы зна чац ца. Але вяз нем сум лен ня мы яго 

не зро бім», — ска заў Прэ зі дэнт.

Ён за явіў, што ў да дзе ным вы пад ку па вы ні-

ках рас сле да ван ня бу дуць за про ша ныя Ін тэр пол 

і за меж ныя спе цы я ліс ты, каб яны пра ана лі за ва лі 

да ку мен ты: «Ра сі ян, аме ры кан цаў, еў ра пей цаў — 

і ад дам ім да ку мен ты. І хай яны зро бяць вы сно вы 

на ад па вед насць дзе ян няў пра ва ахоў ных ор га наў 

на шым за ко нам». «Вы не ду май це, што там з 

бо ку Лу ка шэн кі ней кі на кат. Ні я ка га на ка ту ня-

ма. Мне гэ та ця пер і не трэ ба бы ло», — за пэў ніў 

бе ла рус кі лі дар.

АД КРЫ ВА ЮЧЫ ГІС ТО РЫЮ НА НА ВА
Пас ля Прэ зі дэнт на кі ра ваў ся ў Спа са-Еф ра-

сін неў скі ма нас тыр. Там яго су стра ка лі ігу мен ня 

Еў да кія і на сель ні цы ма нас ты ра. Ві та лі ша ноў на га 

гос ця па цар коў най тра ды цыі спе вам зва ноў і па 

бе ла рус кай тра ды цыі — хле бам. Пе рад тым як 

рас ка заць пра на го ду і па ра дак ві зі ту Прэ зі дэн та ў 

ма нас тыр, кры ху звер нем ся да гіс то рыі гэ та га ду-

хоў на га комп лек су, з яко га бя рэ па ча так раз віц цё 

хрыс ці ян ства і пісь мен нас ці ў на шай ай чы не.

У комп лекс ува хо дзяць тры хра мы: ста ра жыт-

ная Спа са-Пра аб ра жэн ская царк ва, уклю ча ная 

ў спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў, Свя-

та-Кры жаў зві жан скі са бор і Свя та-Еф ра сін неў-

ская царк ва. Ме на ві та ў Спа са-Пра аб ра жэн скім 

хра ме XІІ ста год дзя (з яко га і па ча ла ся гіс то рыя 

ма нас ты ра) гэ тым ча сам ідзе маш таб ная рэ кан-

струк цыя. Царк ва, па бу да ва ная яшчэ пры жыц ці 

за ступ ні цы Бе ла ру сі Еф ра сін ні, змя шчае ўні каль-

ныя фрэс кі XІІ ста год дзя. Ство ра ныя пры за сна-

ван ні хра ма, у паз ней шы час яны бы лі сха ва ны 

пад рэ лі гій ным жы ва пі сам ін шых ста год дзяў. Але 

праз вя кі ста ра жыт ныя ма люн кі па ча лі пра яў-

ляц ца. Чым не цуд? Фрэс кі паз ней шых ча соў 

вы ра шы лі зняць. Рас пра ца ва ла ўні каль ную тэх-

на ло гію іх ад сла ен ня бе ла рус ка-ра сій ская ка ман-

да рэ стаў ра та раў. Для та го каб па гля дзець, якім 

чы нам ідуць ра бо ты, і за ві таў Прэ зі дэнт.

Пра ход рэ кан струк цыі кі раў ні ку кра і ны да ла-

жыў мі ністр куль ту ры Юрый Бон дар. Ён ад зна-

чыў, што, па чаў шы ра бо ты ў 2015 го дзе, зра зу-

ме лі: амаль ні чо га на ват спе цы я ліс ты не ве да юць 

пра гэ ту «жам чу жы ну» ста ра жыт най бе ла рус кай 

ар хі тэк ту ры. І рас ка заў пра не ка то рыя ад крыц ці, 

зроб ле ныя за гэ ты час.

«Вы свет лі ла ся, што пры выч ны аб' ём хра ма, які 

дай шоў да на шых дзён, не з'яў ля ец ца пер ша па чат-

ко вым, — па ве да міў Юрый Бон дар. — Храм меў 

паў ноч ную і паў днё вую га ле рэі — то-бок аб са лют на 

ін шую ар хі тэк ту ру, чым прад стаў ле на ця пер. Гэ та 

быў ве ліч ны ар хі тэк тур ны комп лекс, па бу да ва ны ў 

ві зан тый скім сты лі, пры бу даў ніц тве яко га бы лі вы-

ка ры ста ны ўні каль ныя ін жы нер ныя, ар хі тэк тур ныя 

ра шэн ні, ра ней не вя до мыя ў ста ра жыт най Ру сі».

Ён звяр нуў ува гу на тое, што тэх ні ка рэ кан струк-

цыі гэ та га хра ма ўні каль ная. Для та го каб ска ра ціць 

тэр мі ны рэ стаў ра цыі, ад на ча со ва пра вод зяц ца ар-

хеа ла гіч ныя рас коп кі. Прэ зі дэнт па раз маў ляў і са 

спе цы я ліс та мі з По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі-

тэ та, якія пра ца ва лі тым ча сам ка ля хра ма.

Асноў ныя ра бо ты па він ны скон чыць у 2024 

го дзе, што бу дзе пры мер ка ва на да 900-год дзя 

абі це лі ў 2025 го дзе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма за па ліў свеч ку 

ў Свя та-Кры жаў зві жан скім са бо ры і пры ла жыў ся 

да мо шчаў свя тых. Да рэ чы, ра ка са срэб ра, дзе 

змя шча юц ца мо шчы свя той Еф ра сін ні По лац кай, 

больш за 10 га доў та му бы ла вы раб ле на дзя ку-

ю чы пад трым цы дзяр жа вы і Прэ зі дэн та аса біс та. 

Сто я чы ка ля пра ва слаў най рэліквіі, кі раў нік краі-

ны вы ка заў спа дзя ван не, што за ступ ні ца да па-

мо жа Бе ла ру сі. 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, Ма рыя ДА ДА ЛКА,

г. По лацк.

«Пе ра жы вём. Не та кое пе ра жы ва лi»
Актуальны ка мен та рый

Па вы ні ках на ра ды на пы тан ні жур на ліс таў 

ад ка за лі пры сут ныя там спе цы я ліс ты.

Ула дзі мір КУ ХА РАЎ, ві цэ-прэм' ер:

«Сён ня быў раз гле джа ны ход вы ка нан ня 

ды рэк ты вы Прэ зі дэн та № 7 аб ра бо це ка му-

наль най гас па дар кі. Асноў ныя кі рун кі па ка за лі, 

што ў цэ лым усе за да чы, якія ста вяц ца пе рад 

сіс тэ май, вы кон ва юц ца. Сіс тэм ных праб лем 

у га лі не ня ма. Ра зам з тым тыя асоб ныя пы-

тан ні, што ўзні ка юць, бы лі аб мер ка ва ны. Прэ-

зі дэн там да дзе ны кан крэт ныя да ру чэн ні па іх 

вы ка ра нен ні і пры няц ці да дат ко вых мер. Акра-

мя та го, сён ня Прэ зі дэнт ак цэн та ваў ува гу на 

тым, што кі раў ні кі мяс цо вых ор га наў ула ды 

па він ны поў нас цю ад каз ваць за тыя пра цэ сы, 

што ад бы ва юц ца ў сіс тэ ме ЖКГ. Яны му сяць 

ажыц цяў ляць кант роль, та му што на га лі не за-

вя за на прак тыч на ўсё на сель ніц тва Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. І мяс цо выя ор га ны ўла ды па він ны не 

толь кі ажыц цяў ляць кант роль, але і рас пра цоў-

ваць стра тэ гію раз віц ця, кож ны ў сва ім рэ гі ё не, 

з улі кам асаб лі вас цяў, якія там іс ну юць».

Анд рэй ХМЕЛЬ, мі ністр жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі:

«Кі раў нік кра і ны звяр нуў асаб лі вую ўва гу 

на зва ро ты гра ма дзян, якія да ты чац ца ка пі-

таль на га ра мон ту жыл фон ду ў кра і не — гэ та 

ка ля 40 пра цэн таў усіх зва ро таў. Так са ма — на 

пы тан ні па доб ра ўпа рад ка ван ні два ро вых тэ-

ры то рый. Асноў ны па сыл, які кі раў нік дзяр жа-

вы да во дзіў да прад пры ем стваў ЖКГ, — уваж-

лі вае стаў лен не да лю дзей і іх праб лем. Для 

та го каб іх па спя хо ва вы ра шаць, Прэ зі дэнт 

дае больш улас ных паў на моц тваў для ра шэн-

ня пы тан няў ЖКГ на мес цах. Шмат удзя лі лі 

ўва гі прос тым спа дзя ван ням гра ма дзян, кан-

крэт на — гэ та пра гра ма «Чыс тая ва да». Мы 

пра цяг нем гэ ту ра бо ту, у бу ду чай пя ці год цы 

яна бу дзе ўзмоц не на».

Ме ра пры ем ствы ў рэ гі ё нах з удзе лам кі раў ні коў Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та пра цяг нуц ца. Пад час вы яз ных пры ёмаў з іх 

удзе лам гра ма дзя не змо гуць аса біс та да нес ці свае праб ле-

мы да кі раў ні коў вы со ка га ўзроў ню, а так са ма аб мер ка ваць 

пы тан ні, якія да ты чац ца ак ту аль ных ас пек таў раз віц ця іх 

ма лой ра дзі мы і кра і ны ў цэ лым. Для тых, хто з якіх-не будзь 

пры чын не мо жа прый сці на су стрэ чу аса біс та, пад час вы ез-

даў бу дуць ар га ні за ва ны пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі. Ну ма ры 

тэ ле фо наў раз ме шча ны на сай тах мяс цо вых ор га наў ула ды, 

а так са ма ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі.

16 чэр ве ня ў Слуц кім рай вы кан ка ме ў 10 га дзін пач не пра-

ца ваць на вы яз ным пры ёме пер шы на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім Ула дзі мі ра віч РЫ ЖАН КОЎ. 

17 чэр ве ня ў Аст ра вец кім рай вы кан ка ме з 10 да 12 га дзін бу-

дзе пра хо дзіць пра мая тэ ле фон ная лі нія з на мес ні кам кі раў ні-

ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэ ем Мі хай ла ві чам КУН ЦЭ ВІ-

ЧАМ, а з 12 га дзін пач нец ца аса біс ты пры ём. У гэ ты ж дзень у 

Бя ро заў скім рай вы кан ка ме бу дзе пра ца ваць на чаль нік га лоў-

на га ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч-

ных асоб Ры гор Іва на віч ШЛЫК: з 10 да 12 га дзін — на пра мой 

тэ ле фон най лі ніі, а з 12.00 — на аса біс тым пры ёме.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Рэ стаў ра та ры пра цу юць 
у Спа са-Е фра сiн неў скiм 
ма нас ты ры ў По лац ку.
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