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Стар шы ня гар вы кан ка ма Ула-

дзi мiр Цу ма раў па ве да мiў пра 

га рад скiя аб' ек ты, рэа лi за ва ныя 

ў 2017—2020 га дах. У iх лi ку ка-

пi таль ны ра монт з ма дэр нi за цы-

яй мiн скай ша шы з бу даў нiц твам 

уяз ной ар кi ў го нар 750-год дзя 

Магi лё ва (яна, да рэ чы, па бу да ва-

на за кошт спон са раў), ка пi таль ны 

ра монт мос та па пра спек це Мi ру 

це раз Дуб ро вен ку, ка пi таль ны 

ра монт з ма дэр нi за цы яй ву лi цы 

Пер ша май скай, ка пi таль ны ра-

монт пу цеп ра во да це раз чы гун ку 

па пра спек це Мi ру, па лаца куль ту-

ры, тэ нiс ных кортаў.

Кi раў нiк дзяр жа вы пад ра бяз-

на па цi ка вiў ся са цы яль най iнф ра-

струк ту рай мiк ра ра ё на Ка зi мi раў-

ка, у якiм па вы нi ках паў год дзя 

пла ну ец ца зда ча ба сей на. Яшчэ 

адзiн важ ны са цаб' ект — га рад ская 

баль нi ца, дзе за вер ша ны ка пi таль-

ны ра монт ра дзiль на га до ма.

У перс пек ты ве ў Ма гi лё ве ма-

юць на мер вы ра шаць праб ле му, 

якая ўзнi кае праз на яў насць уся го 

ад ной вы яз ной ма гiст раль най ву-

лi цы. Па ўзгад нен нi з Прэ зi дэн там 

па ча та бу даў нiц тва ша шы-дуб лё-

ра. Сё ле та бу дзе вы ка на на пер шая 

чар га. Пры на яў нас цi да стат ко ва-

га фi нан са ван ня бу даў нiц тва мо жа 

быць за вер ша на ўжо на ле та.

«Го рад па вi нен быць пры го-

жы. Я ж ка заў тры-ча ты ры га ды 

та му, што мы пры вя лi ўсе га ра ды 

ў па ра дак, а Ма гi лёў ад стаў — на-

ват не як ня ём ка бы ло. I апош нiм 

аб'ек там, дзе нам трэ ба бы ло 

пад цяг нуц ца, быў Брэст. Да свя та 

Брэс та мы i Брэст пры вя лi сур' ёз на 

ў па ра дак. Та му сён ня на сель нiц-

тву аб лас ных цэнт раў ёсць чым 

га на рыц ца», — па ра да ваў ся бе-

ла рус кi лi дар, да даў шы, што ця пер 

спра ва за зруч ны мi транс парт ны мi 

зно сi на мi i доб ра ўпа рад ка ван нем. 

«Але са мае га лоў нае для вас — гэ-

та пра мыс ло васць. Пра мыс ло выя 

прад пры ем ствы трэ ба пры во дзiць 

у па ра дак. Зной дуц ца iн вес та ры, 

якiя з за да валь нен нем прый дуць 

у Ма гi лёў i бу дуць пра ца ваць», — 

ад зна чыў Прэ зi дэнт.

Час для ду шы
Па езд ка на Ма гi лёў шчы ну пры-

па ла на Тра ец кую баць коў скую 

су бо ту, у якую пра ва слаў ныя вер-

нi кi па мi на юць сва iх па мер лых. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ска рыс таў-

ся маг чы мас цю i за па лiў свеч кi ў 

хра ме Свя та-Мi коль ска га жа но ча-

га ма нас ты ра, з якiм су сед нi чае 

парк.

На вы ха дзе з царк вы кi раў нi ка 

дзяр жа вы аб сту пi лi вер нi кi. «Не зга-

ня лi ж на су стрэ чу?» — удак лад нiў 

ён, чым вы клi каў шчы ры смех. Раз-

мо ва ад бы ла ся не над та доў гая, 

але, як заў сё ды, шчы рая i ду шэў-

ная. Лi дар кра i ны за ўва жыў, што 

Ма гi лёў шчы на ўвай шла ў пад'ём 

за хва раль нас цi на CОVID-19 

апош няя, ка лi вi ру лент насць вi ру са 

ўжо па сла бе ла, а ўво гу ле хва ро ба 

ця пер час цей пра ця кае ў лёг кай 

фор ме, але ўра чы яшчэ пад стра-

хоў ва юц ца — шпi та лi зу юць за ра-

жа ных на не каль кi дзён.

Вер нi кi, у сваю чар гу, да лу чы лi-

ся да слоў па дзя кi на ста я цель нi цы 

ма нас ты ра iгу мен нi Еф ра сiн нi за 

тое, што ў Бе ла ру сi пад час пан дэ-

мii не за кры ва лi ся хра мы.

Зай шла гу тар ка пра ўспа мi ны 

кi раў нi ка дзяр жа вы, пра ўра жан нi 

сён няш ня га дня i пра доб рыя спа-

дзя ван нi на бу ду чы ўра джай.

«Гэ та бы ла цяж кая 
ба раць ба, якая сён ня 
не скон ча на»

Раз мо ва пра доў жы ла ся ў сце-

нах Бе ла рус ка-Ра сiй ска га ўнi вер-

сi тэ та. Тут яна на бы ла ўжо больш 

стро гi ха рак тар, ды i аў ды то рыя 

ча ка ла кi раў нi ка дзяр жа вы iн-

шая — дзяр жаў ныя слу жа чыя, ак-

тыў воб лас цi.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў сва iм 

вы ступ лен нi звяр нуў асаб лi вую 

ўва гу на скла да насць мо ман ту, якi 

за раз пе ра жы вае кра i на ра зам з 

усiм све там. Ён на га даў пра тое, 

што ня даў на ка заў: «На жаль, у гэ-

ты мо мант у ад но сыш лi ся ча ты ры 

га лоў ныя «пан дэ мii», ка лi iх мож на 

так на зваць».

Пер шая — у ахо ве зда роўя. 

Кi раў нiк дзяр жа вы на ме ра на паў-

та рыў сваю пер ша па чат ко вую 

ха рак та рыс ты ку: «...Ка ра на вi рус, 

якi да вёў да псi хо зу ўсю пла не-

ту... Ду маю, прой дзе час, вы так-

са ма прый дзе це да та кой дум кi. 

Ка жу «псi хо зу», бо не ка му ён па-

трэбны».

«Увесь свет сён ня спы нiў ся, 

эка но мi ка не прос та за сто па ры-

ла ся — пе ра ку ле ная эка но мi ка 

ўся го све ту, а вя ду чыя кам па нii, 

мiль яр дэ ры i дзяр жа вы ў кi шэ ню 

па ла жы лi трыль ё ны до ла раў», — 

ска заў ён. Пры гэ тым нi хто па куль 

не ве дае, ка му гэ та бы ло па трэб на 

i цi ру кат вор ная тая пан дэ мiя.

«Дру гая пан дэ мiя — эка на мiч-

ная. Не дзе аб' ек тыў на спа ло ха лi ся 

ка ра на вi ру са, не дзе з iн шых пры-

чын эка но мi ка ў све це спы нi ла ся. 

Не толь кi ў кра i нах, якiя раз вi ва юц-

ца, але i ў най буй ней шых дзяр жа-

вах i са юзах све ту, — ска заў лi дар 

Бе ла ру сi. — ...На ша эка но мi ка 

экс пар та а ры ен та ва ная. Больш 

за па ло ву вы раб ле на га мы пра-

да ём на знеш нiх рын ках. Не та му, 

што нам так за ха це ла ся. Па-пер-

шае, на ша эка но мi ка так ство ра на 

з даў нiх ча соў, а па-дру гое, нам па-

трэб на ва лю та, каб жыць».

Год для бе ла рус кiх экс пар цё-

раў рас па чаў ся доб ра, але по тым 

ад быў ся аб вал у су свет най эка-

но мi цы. I яны не змаг лi па збег-

нуць уда ру, хоць гра нi цы кра i ны 

не за кры ва лi ся, вы твор часць не 

спы ня ла ся.

«Доб ра яшчэ, што гэ та зда-

ры ла ся на па чат ку го да i на шым 

пра мыс ло вым прад пры ем ствам 

уда ло ся за ку пiць сы ра вi ну i камп-

лек ту ю чыя. Мы ў гэ тым гла баль-

ным све це вель мi за леж ныя ў 

эка на мiч ных ад но сi нах, — ска-

заў бе ла рус кi лi дар. — У нас ня ма 

вя лiз ных за па саў наф ты i га зу, 

iн шых ка рыс ных вы кап няў, каб 

мож на бы ло на за па сiць вя лiз-

ныя рэ зер вы».

Трэ цяя пан дэ мiя — па лi тыч ная. 

«Пе рад вы бар ная кам па нiя на кла-

ла свой ад бi так на ўсё тое, што 

ад бы ва ец ца сён ня ў све це i ў на-

шай кра i не...» — ак цэн та ваў ува гу 

кi раў нiк дзяр жа вы.

Ула ды спа кой на зай ма лi ся 

сва ёй спра вай — кант ра ля ва лi 

ля чэн не лю дзей, ар га нi зоў ва лi 

па сяў ную, але, ня гле дзя чы на пэў-

ныя пос пе хi, знай шлi ся кры ты кi як 

звон ку, так i ўнут ры кра i ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на-

ваў ра бiць вы сно вы па ўзроў нi смя-

рот нас цi, на га даў, што за апош нiя 

ме ся цы бы лi за куп ле ныя дзя сят кi 

апа ра таў кам п'ю тар най та маг ра-

фii, з да па мо гай якiх з боль шай 

дак лад нас цю ды яг нас ту ец ца «ка-

вiд ная» пнеў ма нiя.

«Усё гэ та да ло ся ня лёг ка, — 

ад зна чыў Прэ зi дэнт. — Дзя ка ваць 

бо гу, што не аб ры ну ла ся сiс тэ ма 

ахо вы зда роўя... Нам па куль, i, 

ду маю, уво гу ле, уда ло ся па-

збег нуць край ня га сцэ на рыю, 

пры тым мы не за кры ва лi кра i-

ну... Мы па ка за лi, што ёсць та-

кая Бе ла русь, што яна стой кая, 

муд рая, моц ная i мо жа спраў-

ляц ца з гэ тай пан дэ мi яй».

Па сло вах лi да ра дзяр жа вы, гэ та 

бы ла цяж кая ба раць ба, якая сён ня 

не скон ча на i з якой, на жаль, на-

пэў на, мы бу дзем жыць яшчэ доў гi 

час.

«Я пра шу гэ та мець на ўва зе. 

А ма гi ляў ча нам, ня гле дзя чы на 

тое што вi ру лент насць вi ру са 

асла бе ла, быць вель мi асця рож-

ны мi i бе раг чы ста рых. Не рас-

слаб ляй це ся нi ў якiм ра зе», — 

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што 

i да пра фi лак ты кi трэ ба па ды сцi з 

цвя ро зым ро зу мам — бы ваць на 

све жым па вет ры, зай мац ца фiз-

куль ту рай.

Што да iза ля цыi, то кi раў нiц-

тва кра i ны, па сло вах Прэ зi дэн та, 

га то ва пры не аб ход нас цi пай сцi 

на лю быя ме ры. Ра шэн не мо жа 

быць пры ня тае i та кое, але па куль 

у край нiх ме рах ня ма па трэ бы.

Тут боль шай не бяс пе кай з'яў ля-

ец ца «iн фа дэ мiя». Чац вёр тай пан-

дэ мi яй Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў 

сi ту а цыю ў iн фар ма цый най сфе ры.

«Нi хто нi чо га не дасць 
прос та так»

Па сло вах кi раў нi ка кра i ны, пан-

дэ мiя паў плы ва ла на свет у цэ лым 

i Бе ла русь у пры ват нас цi так, што 

прад пры маль нi кам трэ ба «за зям-

ляц ца» на ра дзi ме.

«Чым вы бу дзе це зай мац ца: 

ма лым, ся рэд нiм бiз не сам цi 

буй ным — па чы най це! Нi хто нi-

чо га не дасць прос та так, нi хто 

нi чо га не пры ня се. Трэ ба за ха-

ваць тое, што ў нас ёсць. А для 

гэ та га трэ ба быць як ку лак — 

адзi ны мi», — Прэ зi дэнт зноў па-

пра сiў сур' ёз ную ўва гу звяр нуць 

на пра мыс ло выя прад пры ем ствы. 

Па кож ным з ма гi лёў скiх гi ган таў 

трэ ба вы пра ца ваць кан крэт ную 

пра гра му.

Лi дар кра i ны за па тра ба ваў 

ня ўхiль на га вы ка нан ня дзяр жаў-

най пра гра мы раз вiц ця паўд нё ва-

ўсход нiх ра ё наў Ма гi лёў скай воб-

лас цi. «Мы па вiн ны даць лю дзям 

там не толь кi над зею, але i шанц 

жыць, га да ваць дзя цей. Я па бу ду 

там, па гля джу, — па абя цаў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Пра гра ма 

пры ня та, яна па вiн на рэа лi зоў вац-

ца. Тым больш, там жы ве вель мi 

шмат чар но быль цаў».

Яшчэ адзiн ас пект, на якiм спы-

нiў ся бе ла рус кi лi дар, — зар пла та, 

якая па вiн на вы плач вац ца лю дзям 

свое ча со ва i ў поў ным аб'ёме.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

г. Ма гi лёў.
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Кра i ны АПЕК+ пра цяг ну лi ска ра чэн не зда бы чы 
наф ты да кан ца лi пе ня

Мi нiст ры кра iн АПЕК+ 

да мо вi лi ся за ха ваць 

агуль ную кво ту 9,7 мiльё-

на ба ра ляў у су ткi яшчэ 

на ме сяц. Пра гэ та ў сва-

iм Twitter на пi саў кi раў-

нiк мi нэ нер га Аб' яд на ных 

Араб скiх Эмi ра таў (ААЭ) Су хейль Маз руi. Пра тое, што 

пер шы этап ска ра чэн ня зда бы чы наф ты, рэа лi за цыя яко га 

бы ла пры зна ча ная на май i чэр вень, пад аў жа ец ца яшчэ 

на ме сяц, так са ма па ве дам ля ец ца ў вы нi ко вым ка мю нi ке 

на сай це АПЕК. Кра i ны, якiя не змаг лi вы ка наць умо вы 

здзел кi на 100 %, аба вя за лi ся кам пен са ваць не вы ка нан не 

квот на пра ця гу трох на ступ ных ме ся цаў — лi пе ня, жнiў-

ня i ве рас ня, вы нi кае з да ку мен та. Ге не раль ны сак ра тар 

АПЕК Ма ха мед Бар кiн да пад крэс лiў важ насць па гад нен ня 

па ска ра чэн нi i на зваў яго важ ным ме ха нiз мам для ад наў-

лен ня ба лан су i ста бi лi за цыi су свет на га рын ку.

Вя лi ка бры та нiя ўвя ла ка ран цiн для ўсiх, 
хто пры бы вае на Аль бi ён

Ад па ня дзел ка ў Бры-

та нii па ча ло ся дзе ян не 

14-дзён на га ка ран цi ну 

для ўсiх, хто ўяз джае, у 

тым лi ку пад да ных Злу-

ча на га ка ра леў ства. 

Мяр ку ец ца, што ў гэ тых 

лю дзей у пе ры яд iх зна-

хо джан ня ў iза ля цыi су-

пра цоў нi кi служ бы ахо вы 

зда роўя бу дуць вы ба рач на браць тэс ты на вi ру са нось бiц-

тва. Рэ жым, якi ўвя лi ўла ды, не дзей нi чае ў да чы нен нi да 

тых, хто вяр та ец ца з так зва най «адзi най мiг ра цый най 

пра сто ры» — у яе ўва хо дзяць Iр ланд ская рэс пуб лi ка i 

вост раў Мэн. Дзе ян ня мi ўра да не за да во ле ныя, у пры-

ват нас цi, прад стаў нi кi авiя кам па нiй, якiя лi чаць, што гэ та 

на ня се шко ду iн дуст рыi ту рыз му Бры та нii, не ка жу чы пра 

рост бес пра цоўя. У Iс па нii па доб ныя ме ры ўвес цi ха це-

лi, але за тым, аца нiў шы маг чы мую шко ду для сек та ра 

па да рож жаў, якi скла даў у да пан дэ мiч ныя ча сы звыш 

12 пра цэн таў ВУП, ад iдэi ад мо вi лi ся.

Но вая Зе лан дыя ад мя нi ла ўсе аб ме жа ван нi 
па ка ра на вi ру се

Кра i не ўда ло ся спы нiць 

рас паў сюдж ван не ка ра на-

вi ру са, i ўрад вы ра шыў з 

поў на чы аў то рка (15.00 па-

ня дзел ка па мiн скiм ча се) 

цал кам ад мя нiць усе ра ней 

уве дзе ныя аб ме жа ван нi, 

у тым лi ку па тра ба ван не 

са цы яль на га дыс тан цы я-

ван ня. Пра гэ та аб' явi ла прэм' ер-мi нiстр Джа сiн да Ар дэрн, 

пi ша Sydney Morning Herald. Жы ха рам ар хi пе ла га зноў мож-

на пра во дзiць лю быя ме ра пры ем ствы з лю бой коль кас цю 

ўдзель нi каў, ка рыс тац ца ўсi мi вi да мi транс пар ту, ез дзiць па 

ўсёй кра i не. Да зва ля ец ца ра бо та ўсiх прад пры ем стваў. Ар-

дэрн ад зна чы ла: яна амаль упэў не ная, што ў кра i не бу дуць 

но выя вы пад кi за ра жэн няў. Ад нак ця пер, па яе сло вах, урад 

за ся ро дзiц ца на но вай мэ це — ад наў лен нi эка но мi кi.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Трэ ба за ха ваць тое, што ў нас ёсць. 
А для гэ та га трэ ба быць як ку лак — адзi ны мi»

Пад мi коль скi парк — лю бi мае мес ца ад па чын ку ма гi ляў чан.
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