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Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуван-
не Міністру замежных спраў Рэспублікі Беларусь Макею 
Уладзіміру Уладзіміравічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім 
горам — смерцю БАЦЬКІ.

РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» выказвае шчырыя 
спачуванні Міністру замежных спраў Рэспублікі Беларусь 
Макею Уладзіміру Уладзіміравічу ў сувязі з напаткаўшым яго 
вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.

Аляк санд ра Ду лі ба за ня ла 6-е мес ца і ўста-
на ві ла но вы рэ корд Бе ла ру сі па ма ра фон-
скім бе гу.
Дыс тан цыю Бо стан ска га ма ра фо ну яна пе ра-

адо ле ла за 2 га дзі ны 21 хві лі ну 29 се кун даў, гэ та 
леп шы вы нік ся род спарт сме нак з Еў ро пы.

Пе ра мож цай за бе гу трэ ці раз за пар ста ла ке-
ній ка Ры та Джэп ту, якая пе ра адо ле ла дыс тан цыю 
за 2 га дзі ны, 18 хві лін і 57 се кун даў (гэ та но вы 
рэ корд ма ра фо ну). Се раб ро ў Бу зу неш Дэ бу з 
Эфі о піі (2:19,59), трэ цяй фі ні ша ва ла яе су ай чын-
ні ца Ма рэ Дзі ба ба (2:20.35).

Ся род муж чын леп шым стаў аме ры кан скі спарт-
смен Меб Кеф ле зі гі, яго вы нік — 2 га дзі ны, 8 хві лін, 
37 се кун даў. Дру гое і трэ цяе мес ца за ня лі ке ній скія 
бе гу ны — Уіл сан Чэ бет (2:08.48) і Франк лін Чэпк-
во ні (2:08.50). Чац вёр тым стаў укра ін скі спарт смен 
Ві таль Ша фар, які па ка заў вы нік 2:09.38.

Ле тась пад час ма ра фо ну, 15 кра са ві ка, на 
фі ні шы дыс тан цыі ўза рва лі ся два за плеч ні кі з 
са ма роб ны мі бом ба мі. У вы ні ку зда рэн ня за гі-
ну ла трое, па цяр пе ла больш за 260 ча ла век. Та-
му сё ле та спа бор ніц тва пра хо дзі ла ва ўмо вах 
па вы ша ных мер бяс пе кі. Па лі цэй скія вы ра шы лі 
па вя лі чыць коль касць за га ро дак, якія акрэс лі ва-
юць марш рут бе гу ноў, за дзей ні чаць 3,5 ты ся чы 
пра ва ахоў ні каў, вы ка рыс тоў ваць ві дэа ка ме ры і 
вер та лё ты. Бе гу нам за га да лі на сіць рэ чы ў праз-
рыс тых па ке тах, за ба ра ні лі браць на спа бор ніц-
твы больш за літр вад ка сці.

Усё гэ та не па мен шы ла коль касць спартс ме-
наў і гле да чоў (сё ле та ў ма ра фо не ўдзель ні ча лі 
36 ты сяч бе гу ноў, гэ та на дзе вяць ты сяч ча ла век 
больш, чым ле тась). На дыс тан цыі за пра бе гам 
на зі ра лі ка ля міль ё на гле да чоў, ні я кіх сур' ёз ных 
ін цы дэн таў не ад бы ло ся.

Бры тан скі ма ра фо нец Марк Хэй зел херст ска-
заў пе рад за бе гам: «Я ду маю, кож ны з нас хо ча 
па бег чы, каб ад даць да ні ну бе гу і гэ та му го ра ду. 
Ду маю, у гэ тым га лоў нае ад роз нен не ад ле таш-
ня га ма ра фо ну».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ

�

ФактФакт  ��

БУДЗЬ ЦЕ ЗДА РО ВЫЯ!
25 кра са ві ка бу дзе ўра чыс та зда дзе ны ў экс плу а та цыю но вы 
хі рур гіч ны комп лекс Гро дзен скай аб лас ной дзі ця чай баль-
ні цы.

Ка ля 120 міль яр даў руб лёў за тра ча на на яго асна шчэн не са мым 
су час ным ды яг нас тыч ным і ля чэб ным аб ста ля ван нем для ака зан ня 
хі рур гіч най да па мо гі дзе цям з пер шых дзён жыц ця да 18-га до ва-
га ўзрос ту. У пры ват нас ці, асоб ная рэ ані ма цыя аб ста ля ва на для 
праб лем ных но ва на ро джа ных, якіх аб лас ная дзі ця чая баль ні ца на 
спе цы яль ным рэ ані ма бі лі пры во зіць да ся бе з усёй Гро дзен шчы ны. У 
но вым кор пу се бу дзе так са ма пра ца ваць ад дзя лен не траў ма та ло гіі і 
ар та пе дыі, пры чым не толь кі для пла на вай, але і для эк стран най да-
па мо гі траў мі ра ва ным дзе цям. Для гэ та га на пер шым па вер се по бач 
з пры ём ным ад дзя лен нем аб ста ля ва ны апе ра цый на-рэ ані ма цый ны 
блок, ёсць так са ма спе цы яль ны ло жак-кю вез для ля чэн ня дзя цей, 
якія атры ма лі апё кі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

«ЛЯС НАЯ» СТА НЕ «ДАЧ НЫМ ПРА ЕЗ ДАМ», 
А «КРА МА» З ГЕА ЛА ГІЧ НАЙ — «ВЫ СО КАЙ»

З 1 мая ў ста лі цы бу дуць пры свое ны но выя наз вы шэ ра гу 
пры пы нач ных пунк таў гра мад ска га транс пар ту — каб вы клю-
чыць дуб лі ра ван не най мен няў.

Па ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск транс», пры-
пы нач ны пункт «На ту ра ліс таў» на пра спек це Не за леж нас ці ў абод-
вух на прам ках ста не «Дзі ця чай чы гун кай». Два «Вал га град скія» 
на ад най мен най ву лі цы ста нуць «Ст.м. «Мас коў ская» (у на прам ку 
ву лі цы Ке дыш кі) і «Ке дыш ка» (у на прам ку пра спек та Не за леж нас ці). 
Пры пы нач ны пункт «Ка тэ джы» па ву лі цы Ф. Ска ры ны ў абод вух на-
прам ках бу дзе ця пер на зы вац ца «Яз мі на вай». «Ляс ная» з Дач на га 
пра ез да атры мае наз ву апош ня га — зноў жа ў абод вух на прам ках. 
Ана ла гіч ная сі ту а цыя і з пры пы нач ным пунк там «Да чы» на ву лі цы 
Пар ні ко вай: з па чат ку мая ў абод вух на прам ках ён бу дзе на зы вац ца 
«Пар ні ко вай». «Кра ма» з Геа ла гіч най пе ра ўтво рыц ца ў «Вы со кую», 
а «Га ра док» з МКАД у на прам ку Лі пак — у «Ф. Ска ры ны». Пры пы-
нач ны пункт «Сла він ска га» з ад най мен най ву лі цы ў на прам ку ДС 
«Сла він ска га» бу дзе пе рай ме на ва ны ў «Се ва сто паль скі парк».

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
вы зна чы ла ся 
з пе ра лі кам пе да га гіч ных 
спе цы яль нас цяў, 
на якія школь ныя ме да ліс ты 
і пе ра мож цы аб лас ных 
алім пі яд змо гуць па сту паць 
без эк за ме наў.

Так, ула даль ні кам дып ло маў І, 
ІІ і ІІІ сту пе няў трэ ця га (аб лас но-
га і Мінск ага га рад ско га) эта па 
рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па ву-
чэб ных прад ме тах, пра ве дзе ных 
Мі ніс тэр ствам аду ка цыі ў на ву-
чаль ным го дзе, да дзе на пра ва 
па сту паць без ус туп ных іс пы таў 
на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці, 
для якіх гэ ты прад мет вы зна-
ча ны прад ме там пер ша га про-
філь на га іс пы ту. Та кое ж пра ва 
ма юць асо бы, уз на га ро джа ныя 
за ла тым і ся рэб ра ным ме да лём і 
вы пуск ні кі ся рэд ніх спе цы яль ных 
на ву чаль ных уста ноў, якія ма юць 
дып лом з ад зна кай. Праў да, ёсць 
ад на ўмо ва: для па ступ лен ня на 

пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці без 
эк за ме наў вы шэй зга да ным ка тэ-
го ры ям абі ту ры ен таў да вя дзец ца 
пра да ста віць у пры ём ную ка мі сію 
ВНУ рэ ка мен да цыю ад пе да га гіч-
на га са ве та ўста но вы, якую яны 
скон чы лі.

У пе ра лік спе цы яль нас цяў 
увай шлі да школь ная і па чат-

ко вая аду ка цыя, гіс то рыя і 
гра ма да знаў чыя дыс цып лі ны, 
бія ло гія, хі мія, геа гра фія, ма тэ-
ма ты ка, ін фар ма ты ка, фі зі ка, 
тэх ніч ная твор часць, бе ла рус-
кая мо ва і лі та ра ту ра, рус кая 
мо ва і лі та ра ту ра, тэх ніч ная 
пра ца і прад пры маль ніц тва, 
аб слу го вая пра ца, вы яў лен чае 
мас тац тва, ла га пе дыя, сур да-
пе да го гі ка, тыф ла пе да го гі ка, 
алі гаф рэ на пе да го гі ка, са цы-
яль ная пе да го гі ка і ін шыя.

Пры пра вя дзен ні ўступ най 
кам па ніі на пе да га гіч ных спе цы-
яль нас цях у гэ тым го дзе бы ло 
вы ра ша на зра біць упор на тых, 
хто ра зу мее і ве дае, на вош та ён 
вы браў для ся бе тую ці ін шую 
спе цы яль насць. У Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі ўпэў не ны, што з мэ-
та на кі ра ва най мо лад дзю трэ ба 
па чы наць пра ца ваць яшчэ на 
эта пе ву чо бы ў стар шых кла сах. 
Пер шыя кро кі ў гэ тым кі рун ку 
бы лі зроб ле ны яшчэ ле там 2013 
го да, ка лі ў на цы я наль ным дзі-
ця чым аду ка цый на-азда раў лен-
чым цэнт ры «Зуб ра ня» бы ла ар-
га ні за ва ная зме на для бу ду чых 
на стаў ні каў і вы клад чы каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Абі ту ры ент-2014Абі ту ры ент-2014  ��

На пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці — 
без эк за ме наў, але з рэ ка мен да цы яй

Да школь ная аду ка цыя
Па чат ко вая аду ка цыя
Гіс то рыя і гра ма да знаў чыя 
дыс цып лі ны
Бе ла рус кая мо ва 
і лі та ра ту ра
Рус кая мо ва і лі та ра ту ра
Бія ло гія і геа гра фія
Ма тэ ма ты ка і ін фар ма ты ка
Фі зі ка і ін фар ма ты ка
Фі зі ка і тэх ніч ная твор часць
Тэх ніч ная пра ца 
і прад пры маль ніц тва
Аб слу го вая пра ца 
і прад пры маль ніц тва
Аб слу го вая пра ца 
і вы яў лен чае мас тац тва
Ла га пе дыя

Сур да пе да го гі ка
Тыф ла пе да го гі ка
Алі гаф рэ на пе да го гі ка
Са цы яль ная пе да го гі ка
Бія ло гія 
(на ву ко ва-пе да га гіч ная 
дзей насць)
Геа гра фія 
(на ву ко ва-пе да га гіч ная 
дзей насць)
Ма тэ ма ты ка 
(на ву ко ва-пе да га гіч ная 
дзей насць)
Фі зі ка 
(на ву ко ва-пе да га гіч ная 
дзей насць)
Хі мія (на ву ко ва-пе да га гіч ная 
дзей насць)

Пе ра лік пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў, 
на якія пе ра мож цы аб лас ных алім пі яд 

і вы дат ні кі змо гуць па сту паць без эк за ме наў:
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Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��
БЕ ЛА РУС КА — НАЙ ЛЕП ШАЯ 

З ЕЎ РА ПЕ ЕК НА БО СТАН СКІМ МА РА ФО НЕ

Мін скі мет ра па лі тэн ра іць 
па са жы рам па мя таць пра маг-
чы масць за га дзя на бы ваць і 
па паў няць пра яз ныя на асно ве 
бес кан такт ных смарт-кар так.

— Ку піць пра яз ны аль бо па-
поў ніць той, што ёсць, мож на ў 
лю бы дзень ме ся ца. Гэ та да ты-
чыць як пра яз ных на коль касць 
дзён, так і на коль касць па ез-
дак, — па ве да міў прэс-сак ра-
тар ка му наль на га ўні тар на га 
прад пры ем ства «Мін скі мет-
ра па лі тэн» Анд рэй КУЗЬ МІН.

Зу сім не аба вяз ко ва ча каць 
да апош ня га дня ме ся ца і ства-
раць чэр гі. «Пра доў жыць жыц-

цё» сва ёй смарт-карт кі мож на ў 
ка сах мет ра па лі тэ на, а так са ма 
ў спе цы яль ных ін фа кі ёс ках, якія 
ўста ноў ле ны на ўсіх стан цы ях 
мет ро. У ка се №3 на стан цыі 
«Пло шча Ле ні на» пра да юць 
пра яз ныя па без на яў ным раз-
лі ку з 9.00 да 12.00 і з 13.00 да 
16.00. Вы хад ныя — су бо та і ня-
дзе ля.

Вар та па мя таць, што ка лі вы 
пер ша па чат ко ва на бы лі пра яз-
ны на коль касць дзён (на прык-
лад, на ме сяц ці дэ ка ду) і тэр мін 
дзе ян ня яшчэ не скон ча ны, то 
па поў ніць яго мож на толь кі на 
коль касць дзён. Мак сі мум  — на 

45. З пра яз ным на коль касць па-
ез дак сі ту а цыя, лі чы, ана ла гіч-
ная. Толь кі вось у гэ тым вы пад-
ку на карт ку мож на «за пі саць» 
да 60 да дат ко вых па ез дак і 
дзей ні чаць яна бу дзе на пра-
ця гу 60 дзён з да ты апош ня га 
па паў нен ня.

Не вар та хва ля вац ца: ас та-
так рэ сур су на ўсіх ты пах пра яз-
ных за хоў ва ец ца. Вя до ма, пас-
ля па куп кі не трэ ба вы кід ваць 
чэк. Ён да па мо жа ра за брац ца 
ў вы пад ку збою бес кан такт най 
смарт-карт кі.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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КАБ НЕ «ПРА ПІ САЦ ЦА» Ў ЧЭР ГАХ...
Пад зем каПад зем ка  ��

(Заканчэнне. Пачатак на 1—2-й стар.)
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

ўнут ра ны ры нак — не толь кі ін дуст рыя 
гас цін нас ці. У яго ар га ніч на мо гуць быць 
упі са ны на ву ка ё міс тыя вы твор час ці, ме-
ды цын скія, аду ка цый ныя, транс парт ныя, 
ла гіс тыч ныя, ін фар ма цый ныя па слу гі. 
Кі раў нік дзяр жа вы так са ма звяр нуў ува-
гу на ін фар ма ты за цыю кра і ны, пад крэс-
ліў шы, што гэ ты кі ру нак па ві нен стаць 
без умоў ным пры яры тэ там у дзей нас ці як 
ура да ў цэ лым, так і кож на га ве дам ства ў 
асоб нас ці. «Мы раз ліч ва ем, што ў бу ду-
чы ні ін фар ма ты за цыя не толь кі па вы сіць 
эфек тыў насць кі ра ван ня і праз рыс тасць 
мно гіх пра цэ дур, але і рэз ка па шы рыць 
унут ра ны ры нак элект рон ных па слуг. А 
гэ та як раз той сек тар эка но мі кі, які ў су-
час ным све це раз ві ва ец ца са мы мі фан-
тас тыч ны мі тэм па мі», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

«Маш таб ная ін фар ма ты за цыя на ту-
раль ным чы нам, без уся ля ка га ад мі ніст-
ра цый на га пры му су пры вя дзе да та го, 
што і кам па ніі, за рэ гіст ра ва ныя ў на шым 
Пар ку вы со кіх тэх на ло гій, у боль шай 
сту пе ні пач нуць пра ца ваць не толь кі на 
за ход нія фір мы, але і на наш унут ра ны 
ры нак», — да даў Прэ зі дэнт.

ТРЫ СПО СА БЫ ВЫ РА ШЭН НЯ 
ПЕН СІЙ НАЙ ПРАБ ЛЕ МЫ

Не зай мац ца вы ра шэн нем пен сій-
най праб ле мы нель га, лі чыць Прэ зі дэнт. 
«Нам уда ло ся да біц ца пас ля доў на га рос-
ту і свое ча со вас ці пен сій ных вы плат. Але 
і тут у нас ёсць пэў ныя пла ны, — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Вы ба чы це, што 
ра бо чых рук ста но віц ца менш, пен сі я не-
раў да во лі шмат. «Ні дзе ў све це па куль не 
зной дзе на ап ты маль на га спо са бу вы ра-
шэн ня та кой праб ле мы. Нам тут не трэ ба 
бег чы на пе ра дзе па ра во за. Але не зай-
мац ца вы ра шэн нем пен сій най праб ле мы 
нель га», — пры знаў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт лі чыць, што, па-пер шае, не-
аб ход на больш глы бо ка пра пра ца ваць 
пы тан ні аб тым, як за ці ка віць на сель ніц-
тва пра ца ваць даў жэй, пас ля да сяг нен ня 
пен сій на га ўзрос ту.

Па-дру гое, па трэб ны пра па но вы па ды-
фе рэн цы я цыі па ме раў пен сій. «Мы ад вя-
лі на шых пен сі я не раў ад мя жы бед нас ці. 
Сён ня ся рэд няя пен сія вы шэй шая за спа-
жы вец кі бюд жэт пен сі я не ра. Та му на стаў 
час па ду маць, як зра біць так, каб той, 
хто больш унёс у пен сій ны фонд, больш і 
атрым лі ваў, пай шоў шы на пен сію, — пад-
крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Тым 
больш што з 2003 го да ў нас вя дзец ца 
пер са ні фі ка ва ны ўлік усіх ад лі чэн няў».

Па-трэ цяе, трэ ба больш ак тыў на раз-
ві ваць доб ра ах вот нае стра ха ван не да-
дат ко вых пен сій як кар па ра тыў нае, так і 
аса біс тае (та кі во пыт у све це ёсць).

РА ЗА БРАЦ ЦА З ПРАБ ЛЕ МА МІ 
Ў СФЕ РЫ ЖКГ

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, у кра і-
не скла ла ся та кая сі ту а цыя, што ра бо чай 
гру пе пад эгі дай Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю да во дзіц ца пе ра гля даць нор мы 
і нар ма ты вы вы дат каў, якія ад но сяц ца на 
са бе кошт ка му наль ных па слуг, ацэнь ваць 
струк ту ру кі ра ван ня ЖКГ, ла віць там па ся-
рэд ні каў і гэ так да лей. «Хоць лю быя фак-
ты па вы шэн ня кош таў звыш пра гноз на га 
ўзроў ню, асаб лі ва на спа жы вец кія та ва ры, 
па він ны быць прад ме там ста ран на га ана-
лі зу і раз бо ру для ўра да і абл вы кан ка маў», 
— ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ужо на пер ша па чат ко вым эта пе ра-
бо чая гру па для вы ра шэн ня праб лем ных 
пы тан няў у ЖКГ вы яў ляе шэ раг сур' ёз ных 
па ру шэн няў. Га вор ка ідзе як пра за вы шэн-

ні кош таў на па слу гі ЖКГ, на яў нас ці па ся-
рэд ні каў там, дзе іх быць не па він на, так 
і аб ін шых праб ле мах. «Ужо на пер шым 
эта пе рас сле да ван ня мы ба чым ка ла саль-
нае за вы шэн не та ры фаў, якое па кры ва ец-
ца бюд жэ там (та му што на сель ніц тва ўсё 
роў на 100% не пла ціць)», — кан ста та ваў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Вель мі спа дзя ю-
ся, што тая ка мі сія, якая пра цуе па вёс цы 
на ча ле з прэм' ер-мі ніст рам, са праў ды 
гэ так жа вы тра се іх са шта ноў і па ка жа 
ім, як яны пра цу юць, ку ды гро шы ідуць», 
— ска заў у су вя зі з гэ тым Прэ зі дэнт. Пры 
гэ тым ён яшчэ раз пад крэс ліў: ужы ваць 
ула ду, ана лі за ваць вы дат кі, кант ра ля ваць 
аб грун та ва насць па вы шэн ня та ры фаў трэ-
ба прад мет на, а не ча каць, ка лі Прэ зі дэнт 
ство рыць чар го вую ка мі сію.

АДУ КА ЦЫЯ Ў БЕ ЛА РУ СІ 
НЕ МАЕ ПА ТРЭ БЫ Ў РЭ ФОР МАХ

«У апош ні час мы шмат га во рым пра 
тое, што на ша аду ка цыя мае па трэ бу ў 
ней кай ка рэк ці роў цы. Я не ска жу, што 
нам па трэб на рэ фор ма. Ні я кіх рэ фор маў 
у аду ка цыі нам сён ня не трэ ба. Трэ ба пад-
ка рэк та ваць. Менш нам па трэб на сён ня 
лю дзей з вы шэй шай аду ка цы яй, больш 
у пра фе сій на-тэх ніч ныя ўста но вы трэ ба 
на кі ра ваць — да вай це на кі ру ем і спы нім 
уся ля кія раз мо вы аб рэ фор ме», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Кі раў нік дзяр жа вы 
ад зна чыў, што сён ня не аб ход на ска ар ды-
на вац ца, па гля дзець, што трэ ба зра біць у 
аду ка цыі. «Да вай це скла дзем гэ ты план 
на тры га ды на пе рад, каб лю дзі ра зу ме лі і 
ве да лі, што нам трэ ба зра біць. Зай мі це ся, 
ка лі лас ка, гэ тым ва ўра дзе і Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 
лю бая па спя хо вая эка но мі ка не маг чы мая 
без апо ры на тое, што ў су час ным све це 
на зы ва ец ца ча ла ве чым ка пі та лам. «Свет 
ужо прый шоў да ра зу мен ня, што аду ка цыя 
і зда роўе ча ла ве ка — ас но ва так зва на-
га ча ла ве ча га ка пі та лу. Гэ та эка на міч ныя 
ка тэ го рыі. Сён ня рыначны кошт мно гіх вя-
ду чых су свет ных кар па ра цый грун ту ец ца 
вы ключ на на ка ман дах ін тэ ле кту а лаў, якія 
пра цу юць у іх, на здоль нас ці гэ тых ка ман-
даў ге не ры ра ваць но выя пра дук ты і ідэі. 
І на ват у тых кам па ні ях, якія зай ма юц ца 
тра ды цый ны мі ві да мі дзей нас ці», — ска-
заў Прэ зі дэнт.

Сён ня не аб ход на ўсвя до міць, ад зна-
чыў кі раў нік дзяр жа вы, што аду ка цыя 
пра хо дзіць праз усё жыц цё. «Та кое ма-
гіст раль нае раз віц цё цы ві лі за цыі: ча ла век, 
яго ве ды зай ма юць усё больш знач нае 
мес ца, па сту по ва вы цяс ня ю чы на пе ры-
фе рыю ма тэ ры яль ныя рэ сур сы, фі нан сы 
і на ват ін фар ма цыю», — да даў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

ТРЭ БА РАЗ ВІ ВАЦЬ ПЛАТ НЫЯ 
МЕ ДЫ ЦЫН СКІЯ ПА СЛУ ГІ

У раз віц ці ай чын най ахо вы зда роўя 
да сяг ну ты пры кмет ныя пос пе хі. Ука ра ня-
юц ца су час ныя ме ды цын скія тэх на ло гіі, 
но выя ме та ды ды яг нос ты кі і ля чэн ня. «Але 
мы па він ны ра зу мець: якас ная ме ды цы на 
— гэ та вы ключ на до ра га, гэ та са мае да ра-
гое за да валь нен не ў лю бой кра і не. На ват 
у са мых раз ві тых, са мых ба га тых кра і нах 
дзяр жа ва не здоль ная ўзяць на ся бе ўсе 
вы дат кі ў ме ды цын скай сфе ры, — ад зна-
чыў ён. — Мы пад трым лі ва ем і бу дзем 
пад трым лі ваць ме ды цы ну. Але прый шоў 
час ука ра няць но выя фор мы — у пры ват-
нас ці, раз ві ваць, па пу ля ры за ваць ся род 
на сель ніц тва доб ра ах вот нае ме ды цын-
скае стра ха ван не».

Ба за вы ўзро вень дзяр жа ва за бяс пе-
чыць усім і заў сё ды, за пэў ніў Прэ зі дэнт, 
пад крэс ліў шы, што гэ та пра мое аба вя-

за цель ства дзяр жа вы. «У нас не па ві нен 
ва ляц ца пад пло там хво ры ча ла век, ка лі 
ў яго ня ма стра хоў кі, як гэ та ад бы ва ец ца 
ў ба га тай Аме ры цы і з чым зма га ец ца ця-
пе раш ні прэ зі дэнт Злу ча ных Шта таў Аме-
ры кі, ні як не мо жа пра вес ці гэ тую рэ фор му 
ў па трэб ным для на сель ніц тва пла не», — 
ска заў бе ла рус кі лі дар.

Акра мя ба за ва га ўзроў ню, ёсць вы со-
ка тэх на ла гіч нае ля чэн не, і на яго ака зан-
не ў кра і не за тра ча ны міль яр ды до ла раў. 
«І хто хо ча атры маць асаб лі выя ўмо вы 
ля чэн ня і асаб лі вую якасць, па ві нен ра зу-
мець — гэ та не бяс плат на, — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Пры му сіць ча ла-
ве ка вы клас ці з сва ёй кі шэ ні поў ны кошт 
апе ра цыі мы ні ко лі не змо жам, мы на гэ та 
не пой дзем. На ват у за мож на га ча ла ве ка 
гро шай на гэ та мо жа не ха піць. Для гэ та га 
ва ўсім све це і іс ну юць стра ха выя сіс тэ мы. 
Прый шоў час і ў нас адап та ваць леп шы 
су свет ны во пыт».

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, трэ ба 
ак тыў на раз ві ваць плат ныя па слу гі ў ме-
ды цы не, доб ра ах вот нае ме ды цын скае 
стра ха ван не. «Да рэ чы, на гэ ты конт мной 
ня даў на пад пі са ны спе цы яль ны ўказ, якім 
сфе ра доб ра ах вот на га ме ды цын ска га 
стра ха ван ня іс тот на па шы ра на», — да-
даў ён.

«У Бе ла ру сі ёсць лю дзі, якія сён ня па-
він ны пла ціць, якія мо гуць пла ціць і хо-
чуць за пла ціць, каб ме ды цы на нар маль на 
раз ві ва ла ся», — ска заў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка.

За кра на ю чы пы тан не за ра бот най пла-
ты ме ды каў, кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў: 
«Усім ура чам агу лам ні ад на дзяр жа ва 
пла ціць не бу дзе, і мы так са ма не бу дзем. 
Каб шмат атрым лі ваць, трэ ба сэр ца пе-
ра са джваць, трэ ба вы со ка тэх на ла гіч ныя 
апе ра цыі пра во дзіць і быць эфек тыў ным 
ура чом, каб да ця бе іш лі лю дзі. Па трэб на 
ды фе рэн цы я цыя ў апла це пра цы».

«Яшчэ раз пад крэс лю: ме ды цы на бы-
ла і за ста ец ца бяс плат най, — ак цэн та ваў 
Прэ зі дэнт. — Але трэ ба даць маг чы масць 
тым, хто га то вы больш пла ціць за су пер-
якас нае аб слу гоў ван не, зра біць гэ та. 
Больш за тое, та кі па ды ход дыс цып лі нуе 
ча ла ве ка — ён па чы нае ра зу мець, што 
зда роўе каш туе гро шай, па чы нае са чыць 
за са бой, вес ці зда ро вы лад жыц ця, пра-
віль на вы хоў ваць сва іх дзя цей, уну каў. На-
ша за да ча — вы ха ваць у ча ла ве ка ад каз-
насць за сваё зда роўе». Ён пры знаў, што 
тут ёсць пра ца і для дзяр жа вы — зра біць 
за ня ткі фіз куль ту рай да ступ ны мі па ца не, 
зруч ны мі і пры ваб ны мі ў пер шую чар гу 
для пад рас та ю ча га па ка лен ня.

ПРЫ НА РА ДЖЭН НІ Ў СЯМ'І 
ТРЭ ЦЯ ГА ДЗІ ЦЯ ЦІ ДЗЯР ЖА ВА БУ ДЗЕ 
АД КРЫ ВАЦЬ ДЭ ПА ЗІТ НА $10 ТЫС.

«На жаль, да гэ та га ча су вы зна чаль-
ным фак та рам рос ту коль кас ці на сель ніц-
тва Бе ла ру сі з'яў ля ец ца міг ра цыя. Ра зам 
з тым на ме ці лі ся па зі тыў ныя змя нен ні ў 
ды на мі цы на ра джаль нас ці. Пе ра лом ны 
быў 2013 год — на ра дзі ла ся больш за 
118 тыс. дзе так. Гэ та мак сі маль ная коль-
касць на ра джэн няў за апош нія два дзе ся-
ці год дзі, — ска заў Прэ зі дэнт. — Пры ня тыя 
дзяр жа вай ме ры па пад трым цы сем' яў, 
якія вы хоў ва юць дзя цей, знай шлі вод гук у 
на сель ніц тва. І гэ ту пад трым ку мы бу дзем 
аказ ваць і ў да лей шым».

Што да ты чыц ца бя гу чай пад трым кі, 
то пра па ну ец ца кам пен са ваць сям'і не-
да атры ма ны да ход у су вя зі з до гля дам 
дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў, што ме сяц 
вы плач ва ю чы па 35 пра цэн таў ад ся рэд-
ня ме сяч най зар пла ты на кож нае не паў-
на лет няе дзі ця ў сям'і. «Ка лі сён ня пры 
з'яў лен ні дру го га дзі ця ці (а мы скан цэнт-
ра ва лі ся ме на ві та на дру гім дзі ця ці, на-

ра джэн не яко га трэ ба сты му ля ваць) ма ці 
атрым лі вае 40 пра цэн таў ад ся рэд ня ме-
сяч най зар пла ты ў рэс пуб лі цы, і толь кі на 
гэ та на ро джа нае дзі ця, то па-но ва му сям'і 
бу дзе вы плач вац ца па 35 пра цэн таў ужо 
на кож нае не паў на лет няе (і на пер шае, 
і на дру гое). У цэ лым атрым лі ва ец ца 70 
пра цэн таў ся рэд ня ме сяч най зар пла ты», 
— рас тлу ма чыў Прэ зі дэнт.

Доў га тэр мі но вая пад трым ка пра ду-
гледж вае, што пры на ра джэн ні ў сям'і трэ-
ця га дзі ця ці дзяр жа ва бу дзе ад кры ваць 
дэ па зіт на су му $10 тыс., якія сем'і змо-
гуць атры маць пас ля да сяг нен ня гэ тым 
дзі цем паў на лец ця, ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі да ру чыў ура ду ў 
двух ме сяч ны тэр мін пад рых та ваць на 
асно ве гэ тых і ін шых кан крэт ных пра па-
ноў пра ект ад па вед на га нар ма тыў на га 
пра ва во га ак та.

ГА ДА ВІ НА ВЫ ЗВА ЛЕН НЯ — 
АД НА З ГА ЛОЎ НЫХ ПА ДЗЕЙ ГО ДА

«Сё ле та мы ад кры ва ем Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын-
най вай ны, ска заў Прэ зі дэнт. — Гэ та ўні-
каль ны аб' ект на пост са вец кай пра сто ры, 
у све це і Еў ро пе». «Мы вы му ша ны бы лі 
яго па бу да ваць та му, што мно гія па ча лі 
за бы ваць пра той пе ры яд гіс то рыі, пра 
ге ра ізм, які пра явіў наш на род, укра ін цы, 
ра сі я не і ін шыя на ро ды Са вец ка га Са ю за 
ў імя вы ра та ван ня Баць каў шчы ны, — ад-
зна чыў бе ла рус кі лі дар. — Для мо ла дзі 
гэ та вель мі важ на».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў 
2012 го дзе ў Па слан ні ўпер шы ню бы ло 
ска за на аб ад ра джэн ні вы твор час ці слуц-
кіх па ясоў. «Сён ня слуц кія па ясы ста лі зда-
быт кам гра мад ства. Нам уда ло ся ўзна віць 
уні каль нае тва рэн не ча ла ве чых рук, якое 
не са сту пае ўзо рам та го пе ры я ду», — ска-
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ка лі мы бу дзем па мя таць сваё мі ну-
лае, ад наў ляць стра ча нае, зна чыць, мы 
ве да ем, ад куль прый шлі і ча го хо чам», 
— рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт.

МЫ ГА ТО ВЫ ДА ЧЭМ ПІ Я НА ТУ
Прэ зі дэнт за кра нуў тэ му ма ю ча га ад-

быц ца ў Мін ску чэм пі я на ту све ту па ха кеі. 
Па вод ле яго слоў, сён ня Мінск га то вы да 
пра вя дзен ня чэм пі я на ту. «Але ж гос ці (іх 
бу дуць дзя сят кі ты сяч, а мо жа, і сот ня) 
па едуць па ўсіх га ра дах і вёс ках. І не ка то-
рыя сю ды пры едуць, каб «па ка лу пац ца», 
як на Алім пі я дзе ў Со чы (ка лі гля дзяць не 
на тое, як вы сту па юць ат ле ты, а шу ка юць 
бруд, каб яго па ка заць), — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Мне ўжо ка жуць, што 
трэ ба жур на ліс таў, якія пры едуць на чэм-
пі я нат све ту, не пус каць ні ку ды за ме жы 
«Мінск-Арэ ны». Што за глуп ства! Ня хай 
жур на ліс ты едуць, гля дзяць, пі шуць. Але 
ка лі ўба чаць бруд — на пі шуць, сфа та гра-
фу юць. Дык да вай це вы чыс цім кра і ну, 
кож ную вё сач ку, асаб лі ва ка ля Мін ска, і 
аб лас ныя га ра ды». Прэ зі дэнт пад крэс ліў: 
«А ка лі ка гось ці па кры ты куць (жур на ліс-
ты. — За ўва га БЕЛ ТА), то ска жу дзя куй 
і бу ду раз бі рац ца з ты мі, ка го па кры ты-
ка ва лі».

«Чэм пі я нат ад кры вае пе рад на мі бліс-
ку чыя перс пек ты вы. Пра вя дзём на вы-
со кім уз роў ні — і ўсе па едуць ад нас з 
жа дан нем вяр нуц ца, пры вез ці да нас 
яшчэ гро шы і тут іх па тра ціць, — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Най важ ней шая 
за да ча — за бяс пе чыць кам форт нае і бяс-
печ нае зна хо джан не гас цей і ўдзель ні каў 
чэм пі я на ту све ту».

А што да ты чыц ца не па срэд на спор ту, 
то за яго, як ска заў Прэ зі дэнт, «возь мем-
ся, вось прой дзе чэм пі я нат све ту — возь-
мем ся так, што ў ка гось ці тра шчаць рэ бры 

бу дуць». «Спорт — гэ та вя лі кая па лі ты-
ка. Гэ та не жарт, гэ тым трэ ба зай мац ца», 
— за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён рас-
тлу ма чыў, што пас ля пе ра мо гі Да р'і До-
мра ча вай і бе ла рус кіх фрыс тай ліс таў на 
зі мо вых Алім пій скіх гуль нях у Со чы мно гія 
да ве да лі ся пра Бе ла русь больш, чым за 
доў гія га ды да гэ та га. Кі раў нік дзяр жа вы 
пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі па він на быць 
на ла джа на сіс тэ ма пад рых тоў кі пра фе-
сій ных спарт сме наў. Ён ад зна чыў, што ў 
дзяр жа ве ство ра на пэў ная інф ра струк-
ту ра, якая па він на слу жыць як для пад-
рых тоў кі пра фе сій ных спарт сме наў, так і 
для агуль на га ка ры стан ня на сель ніц твам. 
«Той жа ха кей. Мы па бу да ва лі ня ма ла ха-
кей ных пля цо вак. Пры гэ тым я па тра бую, 
каб гэ та бы лі не прос та ха кей ныя пля цоў-
кі, а ўні вер саль ныя па ла цы. Каб на гэ тай 
пля цоў цы, да пры кла ду, як у Ма гі лё ве ці 
Мін ску, лёд за сла лі за ве чар, а та кія па-
крыц ці ўсю ды ёсць, па ста ві лі крэс лы — 
кан цэрт, яшчэ ней кае ме ра пры ем ства. 
Та кія спар тыў на-куль тур ныя комп лек сы. 
Мы гэ та зра бі лі. Ча сам на ват тан цу юць 
больш на ха кей ных пля цоў ках, чым зай-
ма юц ца ха ке ем. Мы па він ны дак лад на вы-
зна чыц ца, част ку інф ра струк ту ры трэ ба ў 
пры яры тэ це ад даць спар тыў ным шко лам 
і спарт сме нам. А част ку — на сель ніц тву. 
Каб баць кі ка та лі ся там ра зам з ма лы мі. 
Так па ці ху мы за цяг ва ем на гэ тыя аб' ек-
ты мо ладзь. І больш за тое — дзе ці час та 
цяг нуць на гэ тыя аб' ек ты баць коў, тым не 
хо чац ца, ім ляг чэй на ка на пе па ля жаць, 
а дзі ця цяг не яго зай мац ца спор там. Гэ-
та так са ма ста ноў чы мо мант», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

За кра на ю чы яшчэ раз тэ му ха кея, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
толь кі праз спа бор ніц твы мож на вы рас-
ціць са праўд ных ха ке іс таў. «Не бу дзе спа-
бор ніц тваў — не вы га ду ем нар маль ных 
бай цоў у ха кеі. Я час та ка жу: сён ня спорт, 
і ў асаб лі вас ці ха кей, гэ та не спа бор ніц-
тва, гэ та вай на. Ты вы хо дзіш на пля цоў ку 
і па ві нен зма гац ца. Вы ж ба чы це, якія там 
пра ві лы, якая гэ та гуль ня. Ледзь пра зя ваў 
— ця бе зня суць у борт, а яшчэ і вы ле ціш 
праз гэ ты борт. Гэ та вай на, і мы ака за лі ся 
не га то вы мі. Усе лю дзі ад ноль ка выя, ха-
ке іс ты ад ноль ка выя, ва ро ты ад ноль ка выя, 
па пяць іг ра коў гу ля юць. Але мы ма раль на 
апы ну лі ся не га то вы мі да гэ тай ба раць бы, 
да гэ тай бой кі, да гэ тай вай ны. І ка лі мы з 
дзі ця ча га ўзрос ту не пач нём іх вы хоў ваць 
та кім чы нам — то ні чо га не бу дзе. Вось 
што нам трэ ба ра біць на гэ тых аб' ек тах, 
якія мы па бу да ва лі. А па куль ня ма сіс тэ-
мы — мы прос та це ля па ем ся на лё дзе. 
Тое ж да ты чыц ца і фут бо ла, і ін шых ві даў 
спор ту», — ска заў ён.

Прэ зі дэнт асаб лі ва ад зна чыў, што ўсе 
тыя аб' ек ты, якія бы лі ство ра ны да чэм пі-
я на ту све ту па ха кеі ў Мін ску, бу дуць за-
дзей ні ча ны і пас ля яго пра вя дзен ня. «Усё, 
што мы па бу да ва лі, бу дзе за дзей ні ча на, 
гэ та заў сё ды аку піц ца, гэ та ін вес ты цыі ў 
ча ла ве чы ка пі тал, та му што не мо жа быць 
ні я ка га ка пі та лу без зда роўя», — пад крэс-
ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Пад вод зя чы вы ні кі свай го зва ро ту да 
на ро да і пар ла мен та, Прэ зі дэнт за клі каў 
не ўспры маць па слан не лі та раль на, як кі-
раў ніц тва да дзе ян ня. «Нель га сён ня лі та-
раль на ўспры няць тое, што ска за на, маў-
ляў, да вай це бу дзем рэа лі зоў ваць, та му 
што кі раў нік дзяр жа вы так ска заў. Не. Гэ та 
— ад праў ная кроп ка для больш шы ро ка-
га раз гля ду праб лем», — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. «Да вай це па ду ма ем, 
па ды ску ту ем, пра ана лі зу ем усе пы тан ні, 
зро бім для ся бе ад па вед ныя вы сно вы, для 
та го, каб заў сё ды іс на ва ла на ша кра і на і 
жыў на ёй так, як жы ве — мір на, наш на-
род», — ска заў Прэ зі дэнт.

Паводле БЕЛТА.

МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА І СУМЛЕННАЯ ЎЛАДА — 
ФУНДАМЕНТ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ КРАІНЫ І РОСКВІТУ НАЦЫІ

АктуалііАктуаліі  ��

БЕ ЛА РУСЬ ВЫ КОН ВАЕ 
МІЖ НА РОД НЫЯ 

АБА ВЯ ЗА ЦЕЛЬ СТВЫ 
ПА ЯДЗЕР НАЙ БЯС ПЕ ЦЫ

Са мае га лоў нае, што му сіць хва ля ваць лю бую кра і ну, якая 
раз ві вае ядзер ную энер ге ты ку, — пы тан ні аба ро не нас ці. 
Асаб лі ва гэ та важ на для Бе ла ру сі, якая ўжо атры ма ла ў 
спад чы ну на ступ ствы ава рыі на Чар но быль скай атам най 
элект ра стан цыі. Над звы чай ная сі ту а цыя на ядзер ным аб'-
ек це ў лю бой кра і не аба вяз ко ва вы хо дзіць за яе ме жы. Та-
му пы тан ні, якія да ты чац ца ядзер най бяс пе кі, мож на сме ла 
на зваць між на цы я наль ны мі.
Асноў ны да ку мент, які рэг ла мен туе гэ тыя ад но сі ны, — Кан вен-

цыя аб ядзер най бяс пе цы, ра ты фі ка ва ная ў 1994-м (Бе ла русь да яе 
да лу чы ла ся ў 1998-м). Раз на тры га ды кож ная кра і на, якая па ста ві-
ла свой под піс, му сіць рых та ваць спра ва зда чу аб яе вы ка нан ні.

— З 24 са ка ві ка па 4 кра са ві ка ў штаб-ква тэ ры МА ГА ТЭ ў Ве не 
ад бы ла ся VІ На ра да ба коў Кан вен цыі аб ядзер най бяс пе цы, — га-
во рыць пер шы на мес нік мі ніст ра па над звы чай ных сі ту а цы ях 
Ва сіль СЦЕ ПА НЕН КА. — Пад час яе на ша дэ ле га цыя прад ста ві ла 
і аба ра ні ла VІ На цы я наль ны дак лад Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У склад 
дэ ле га цыі ўвай шлі прад стаў ні кі Мі ніс тэр стваў ахо вы пры ро ды і на-
ва коль на га ася род дзя, за меж ных спраў, энер ге ты кі і над звы чай ных 
сі ту а цый. На гэ ты раз асаб лі вая ўва га ў спра ва зда чы на да ва ла ся 
бу даў ніц тву пер шай бе ла рус кай атам най элект ра стан цыі. Пы тан ні 
нам за да ва лі прад стаў ні кі роз ных кра ін: як тых, хто мае раз ві тую 
атам ную энер ге ты ку, так і тых, якія та кіх струк тур не ма юць уво-
гу ле. Най боль шы ін та рэс да на ша га дак ла ду пра яві лі су се дзі, якія 
больш за ўсіх ці ка вяц ца ўзроў нем бяс пе кі на шай бу ду чай элект-
ра стан цыі — Ра сія, Укра і на, Поль шча і Літ ва. Азна ё міц ца з гэ тым 
да ку мен там мо жа кож ны ча ла век. Ён раз ме шча ны на афі цый ным 
сай це МА ГА ТЭ.

Су пра цоў ніц тва між кра і на мі му сіць ад бы вац ца і з да па мо гай ін шых 
да ку мен таў. Адзін з іх — кан вен цыя Эс па, якая рэг ла мен туе маш та бы 
ўздзе ян ня на на ва коль нае ася род дзе ў транс гра ніч ным кан тэкс це. Тут 
жа па між Літ вой і Бе ла рус сю па куль іс ну юць роз на га лос сі.

— За раз Мі ніс тэр ства ахо вы пры ро ды і на ва коль на га ася род дзя 
рых туе аб ноў ле ны пра ект да га во ра аб су пра цоў ніц тве ў рам ках кан-
вен цыі Эс па. Не ўза ба ве ён бу дзе на кі ра ва ны лі тоў ска му бо ку, які 
ра ней па га дзіў ся на ад наў лен не пе ра моў. І гэ тае пы тан не аба вяз ко ва 
трэ ба вы ра шаць, — лі чыць на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня эка на-
міч на га су пра цоў ніц тва і ўстой лі ва га раз віц ця га лоў на га ўпраў-
лен ня шмат ба ко вай дып ла ма тыі Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
Аляк сей РАЙ МАН. — Па гля дзі це на кар ту. У нас на па раў наль на 
не вя лі кім ка вал ку тэ ры то рыі раз мя шча юц ца тры ядзер ныя пра ек ты. 
Гэ та вы вад з экс плу а та цыі Іг на лін скай АЭС і бу даў ніц тва бе ла рус кай 
стан цыі. Акра мя та го, пла ну ец ца ўзвя дзен не Ві са гін скай АЭС...

Ка лі ж уза е ма дзей ні чан не па між Бе ла рус сю і Літ вой бу дзе ад ноў-
ле на, то на ладзіцца і ўза ем ны аб мен ін фар ма цы яй, і кан суль та цыі 
спе цы я ліс таў. І гэ та бу дзе лепш для ўсіх.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
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Да гадавіны вызваленняДа гадавіны вызвалення  ��

У ГО НАР ГЕ НЕ РА ЛА РА МА НА ВА
У Ма гі лё ве пла ну юць уста на віць бюст ле ген дар на му ка ман-
дзі ру 172-й страл ко вай ды ві зіі. З та кой іні цы я ты вай вы сту-
пі ла кі раў ніц тва фі лі яла «Бел дзярж стра ха» па Ма гі лёў скай 
воб лас ці.

У па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны 172-я ды ві зія пад ка ман-
да ван нем ге не ра ла-ма ё ра Ра ма на ва ра зам з ін шы мі злу чэн ня мі 
ар міі на тры тыд ні ска ва ла на ступ пра ціў ні ка ка ля ме жаў Ма гі лё ва 
і на нес ла яму ад чу валь ныя стра ты рап тоў ны мі контр ата ка мі. Проз-
ві шчам ад важ на га аба рон цы ў аб лас ным цэнт ры на зва на ад на з 
ву ліц. Пла ну ец ца, што бюст з'я віц ца на яе скры жа ван ні з ву лі цай 
Ча люс кін цаў.

— Мі ха іл Ра ма наў — вель мі зна ка вая асо ба для Ма гі лё ва. Ге не-
рал фак тыч на кі ра ваў аба ро най го ра да, — пад крэс ліў не па срэд ны 
іні цы я тар ідэі, ды рэк тар фі лі яла «Бел дзярж стра ха» па Ма гі лёў-
скай воб лас ці Ана толь ГЛАЗ. — Спро ба ства рыць пом нік у го нар 
гэ та га муж на га ча ла ве ка ра бі ла ся не ад на ра зо ва. Але без вы ні ко ва. 
На гэ ты раз спра ву пла ну ец ца да вес ці да кан ца. Ге не раль ны ды-
рэк тар прад пры ем ства Сяр гей Яку біц кі вы ка заў зго ду на фі нан са-
ван не пра ек та.

Мяс цо выя ўла ды, у сваю чар гу, збі ра юц ца да па маг чы з яго ажыц-
цяў лен нем і доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры то рыі. Пла ну ец ца, што бюст 
бу дзе ўста ноў ле ны сё ле та на пя рэ дад ні свят ка ван ня Дня го ра да.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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