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Эка но мi ка Но вай Зе лан дыi аб ва лiц ца 
на 20 пра цэн таў

ВУП Но вай Зе лан дыi сё ле та ў пер-

шым квар та ле ўпаў на 1,6 пра цэн та 

ад нос на чац вёр та га квар та ла 2019 

го да i склаў 310 мiль яр даў но ва зе-

ланд скiх до ла раў ($200 млрд), свед-

чаць да ныя афi цый най ста тыс ты кi. 

Экс пер ты мяр ку юць, што па дзен не 

ВУП мо жа да сяг нуць 20 % у кра са вi-

ку—чэр ве нi, пi ша The Wall Street Journal. «Вы нi кi за квар тал па ка-

за лi маш таб нае па дзен не эка на мiч най ак тыў нас цi, та му што аб-

ме жа ван нi на па езд кi ўсту пi лi ў сi лу i кра i на пе рай шла да за крыц ця 

эка но мi кi», — ад зна ча ец ца ў па ве дам лен нi ста туп раў лен ня, у якiм 

так са ма пад крэс лi ва ец ца, што па дзен не ВУП у сту дзе нi—са ка вi ку 

ака за ла ся са мым моц ным за 29 га доў.

На зва ны пе ра мож ца ў ганд лё вай вай не ЗША i Кi тая
Дзве най буй ней шыя эка но мi кi све ту ста лi менш кан ку рэн та-

здоль ныя з-за ганд лё вай вай ны, ад зна ча ец ца ў да сле да ван нi 

Мiж на род на га iн сты ту та кi раў-

нiц ка га раз вiц ця (IMD). ЗША 

апус цi лi ся на сем па зi цый у рэй-

тын гу кан ку рэн та здоль нас цi да 

дзя ся та га мес ца, а Кi тай стра цiў 

шэсць па зi цый, апы нуў шы ся на 
20-м. У вы нi ку iн шыя кра i ны, 

якiя змаг лi пад няц ца вы шэй у 
рэй тын гу, на зва ны пе ра мож ца мi 
ад су праць ста ян ня дзвюх кра iн. 
Так, Сiн га пур, Да нiя i Швей ца рыя 

па леп шы лi свае па зi цыi i ўзна ча-

лi лi спiс. Ганд лё выя вой ны на нес-

лi шко ду эка но мi кам Кi тая i ЗША, 

цал кам змя нiў шы тра ек то рыi iх 

рос ту, ад зна ча ец ца ў спра ва зда чы IMD. Рэй тын гi IMD ацэнь-

ва юць 63 кра i ны па сот нях фак та раў, та кiх як за ня тасць, кошт 

жыц ця, дзяр жаў ныя вы дат кi, па лi тыч ная ста бiль насць i аба ро на 
пра воў iн тэ ле кту аль най улас нас цi.

Млеч ны шлях змя шчае звыш 30 па за зем ных 
цы вi лi за цый

Да та кой вы сно вы прый шлi да-
след чы кi з На тын гем ска га ўнi вер-
сi тэ та, пе рад ае ня мец кi ча со пiс Der 
Spiegel. «Па ацэн цы на ву коў цаў, 
у на шай род най га лак ты цы мо жа 
iс на ваць ка ля 36 ра зум ных цы вi-
лi за цый. Ад нак з да па мо гай ця пе-

раш няй тэх нi кi вы явiць iх або звя зац ца з iмi вель мi цяж ка, — 
ад зна ча юць экс пер ты ў на ву ко вым ча со пi се The Astrophysical 

Journal. — Iдэя за клю ча ец ца ў раз гля дзе эва лю цыi ў кас мiч ным 

маш та бе. Ка лi вы ка заць зда гад ку, што на iн шых пла не тах, як 

i на Зям лi, для раз вiц ця ра зум на га жыц ця па тра бу ец ца ка ля 

5 мiль яр даў га доў, то ў на шай га лак ты цы па вiн на быць як мi нi-

мум не каль кi дзя сят каў ак тыў ных цы вi лi за цый».
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• Сён ня па чы на ец ца 
па да ча да ку мен таў для 
рэ гiст ра цыi кан ды да таў 
у прэ зi дэн ты.

• Пер са нал Бе лА ЭС 
упер шы ню ўзяў удзел у 
мiж сiс тэм най су праць-
а ва рый най трэ нi роў цы.

• У Бе ла ру сi зме не-
ныя тэр мi ны ўступ най 
кам па нii.

• Iн тэр ак тыў ную аду ка-
цый ную эка ла гiч ную сцеж-
ку для да шка лят рас пра-
ца ва лi сту дэн ты БДУ.

• Ор дэ нам Ма цi ўзна-
га ро джа ны 114 бе ла ру-

сак.
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

Ма ла до му па цы ен ту з ЗША, якi 

ў вы нi ку iн суль ту меў па ра лiч 

ка неч нас цяў i не мог раз маў ляць, 

бе ла рус кiя ней ра хi рур гi пра вя лi 

ля чэн не ства ла вы мi клет ка мi. 

З Мiн ска муж чы на ад' яз джаў, 

раз маў ля ю чы цэ лы мi фра за мi, 

i мог са ма стой на ру хац ца. Як 

на вы кi бе ла рус кiх ней ра хi рур гаў 

да па ма га юць вы ра тоў ваць жыц цi 

ў са мых ня прос тых вы пад ках, 

«Звяз дзе» рас ка заў на пя рэ дад нi 

Дня ме ды цын ска га ра бот нi ка 

вя до мы ней ра хi рург, на мес нiк 

ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це 

РНПЦ не ўра ло гii i ней ра хi рур гii, 

док тар ме ды цын скiх на вук, 

пра фе сар, член-ка рэс пан дэнт НАН 

Бе ла ру сi Юрый ШАНЬ КО.

«Маск вi чы з iн сты ту та iмя 
Бур дэн кi бы лi ўра жа ны»

Ле тась бе ла рус кая ней ра хi рур гiя ад зна чы ла 

свой 70-га до вы юбi лей.

— Раз вi ваць яе па чы наў сла ву ты не ўро лаг, 

ака дэ мiк Мi ка лай Гра шчан коў, якi ў пас ля ва ен ны 

час пры быў у на шу кра i ну i ўзна ча лiў Прэ зi ды ум 

НАН Бе ла ру сi. З яго iнi цы я ты вы бы ло ство ра на 

пер шае ней ра хi рур гiч нае ад дзя лен не, у якое ў 

хут кiм ча се прый шоў пра ца ваць да цэнт Яф рэм 

Злот нiк. Ме на вi та ён стаў за сна валь нi кам мiк ра-

ней ра хi рур гii ў Са вец кiм Са ю зе. У яго ву чы лi ся 

мно гiя, у тым лi ку вы дат ны ра сiй скi ней ра хi рург 

Аляк сандр Ка на ва лаў. У Бе ла ру сi пер шы мi па-

ча лi раз вi ваць са су дзiс тую ды яг нос ты ку — ан-

гi яг ра фiю i хi рур гiю анеў рыз маў ар тэ рыя льных 

i ар тэ рыя вя ноз ных маль фар ма цый — яшчэ ў 

тыя га ды, ка лi мно гiя лi чы лi, што з'яў лен не анеў-

рыз маў са су даў га лаў но га моз га аб умоў ле на 

сi фi лi сам, — па чы нае са зна ка вых гiс-

та рыч ных вех пра фе сар Шань ко.

«ПРА ВЯ ЛI КЛЕ ТАЧ НУЮ ТЭ РА ПIЮ — 
I ПА ЦЫ ЕНТ 

ПА ЧАЎ РАЗ МАЎ ЛЯЦЬ I ХА ДЗIЦЬ»
Як бе ла рус кiя не ўро ла гi вы ра тоў ва юць жыц цi 

ў са мых ня прос тых вы пад ках
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Ад бас ты ё на 
да фор та

Кан цэп цыя экс па зi цыi, а 
пасут нас цi яшчэ ад на го му-
зея на тэ ры то рыi Ме ма ры-
яль на га комп лек су «Брэсц кая 
крэ пасць-ге рой» вы спя ва ла 
на пра ця гу дзе ся цi год дзяў. 
На за па шва лi ся ўспа мi ны ве-
тэ ра наў, ар хiў ныя звест кi, да-
сле да ван нi на ву коў цаў. I мес-
ца для яго бы ло вы зна ча на 

за га дзя — Ус ход нi форт. Вось 
толь кi пра вес цi ра монт, рэ-
стаў ра цый ныя ра бо ты ўда ло ся 
ня даў на, у асноў ным дзя ку ю-
чы срод кам, якiя вы дзе ле ны з 
бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы. 
Яшчэ вяс ной тут вя лi ся ра-
бо ты па доб ра ўпа рад ка ван нi. 
На рэс пуб лi кан скiм су бот нi ку 
прад стаў нi кi аб лас но га i га-
рад ско га вы кан ка маў па са-
дзi лi тут лi па вую алею. За раз 
тэ ры то рыя i сам му зей цал кам 

га то выя пры маць пер шых на-
вед валь нi каў.

Пры гэ тым ёсць маг чы масць 
па гля дзець не толь кi экс па зi-
цыю, але i сам Ус ход нi форт, 
якi скла да ец ца амаль з сот нi 
па мяш кан няў. Да рэ чы, толь кi 

дзя ся тая част ка з iх, пры клад-

на 420 квад рат ных мет раў, ад-

ве дзе на пад му зей ныя па коi. 

Пра цяг ласць эк скур сii скла дае 

паў та ры га дзi ны. Яе марш рут 

пра хо дзiць не толь кi ўнут ры 
фор та, але i звон ку, пра ду гле-
джа ны час на агляд ме ма ры-
яль най зо ны.

Ад на з за лаў экс па зi цыi пры-
све ча ная гiс то рыi Ус ход ня га 
фор та. На ўва хо дзе на вед валь-
нi кi ад ра зу за ўва жаць чыр во ную 
цэг лу, якая са ма з'яў ля ец ца гiс-
та рыч най каш тоў нас цю. На цаг-
лi нах мож на раз гле дзець да ты 
вы твор час цi, та ды бы ло пры ня та 
iх на но сiць, — з 1864 да 1869-га. 

Яшчэ пад час прэ зен та цыi кан-

цэп цыi но ва га пра ек та на мес нiк 

ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо-

це ме ма ры яль на га комп лек су 

Ла ры са БI БIК на зва ла Ус ход нi 

форт вель мi каш тоў ным у сэн-

се вы ву чэн ня ўма ца ван няў ХIХ 

ста год дзя: «Хут кае раз вiц цё на-

раз ной ар ты ле рыi пра дык та ва-
ла па трэ бу бу да ваць, ма дэр нi за-
ваць i ўма цоў ваць па доб ныя збу-
да ван нi. У гэ тым сэн се форт — 
клю чык да та го, што Брэсц кая 
крэ пасць з бас ты ён на га ты пу 
бы ла пе ра ўтво ра ная 
ў фор та вую».

Ма ё ру Гаў ры ла ву 
i iн шым ге ро ям крэ пас цi

22 чэр ве ня ў Брэсц кай крэ пас цi ад кры ва ец ца 
но вая экс па зi цыя, пры све ча ная аба рон цам Ус ход ня га фор та
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Для ўча раш ня га ме ра пры ем ства ў 

Па ла цы Не за леж нас цi не бы ло над-

звы чай най на го ды. На ра да аб ме-

рах пад трым кi рэ аль на га сек та ра 

эка но мi кi з бо ку бан каў скай сiс тэ-

мы — пла на вая, яна бы ла ўне се на 

ў гра фiк кi раў нi ка кра i ны ад ра зу ж 

пас ля фар мi ра ван ня но ва га скла ду 

ўра да. Пры яго пры зна чэн нi Прэ-

зi дэнт Бе ла ру сi па ста вiў за да чу — 

не прос та не да пус цiць па дзен ня 

на шай эка но мi кi ў гэ тым го дзе, а 

«вы ха пiць» кож ны шанц для ру ху 

на пе рад. Пер ша па чат ко ва на ме-

ра пры ем ства за пра сi лi кi раў нi ка 

Нац бан ка Паў ла Ка ла у ра, прэм' ер-

мi нiст ра Ра ма на Га лоў чан ку, на мес-

нi ка кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi-

дэн та Дзмiт рыя Кру то га, па моч нi-

ка Прэ зi дэн та Ва ле рыя Бель ска га 

i стар шы ню КДК Iва на Тэр тэ ля. 

У апош нi мо мант склад удзель нi каў 

быў па шы ра ны, у тым лi ку прад-

стаў нi ка мi рэ гi ё наў i вi цэ-прэм' е-

ра мi. Але па чаў су стрэ чу кi раў нiк 

кра i ны з пы тан няў па лi тыч ных.

МО МАНТ IС ЦI НЫ
Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў, што 

ўваж лi ва со чыць за сi ту а цы яй у кра i-

не, су стра ка ец ца з ак ты вам у рэ гi ё нах, 

пра цоў ны мi ка лек ты ва мi. «Што да ты-

чыц ца Мiн ска, Мiн скай воб лас цi, тут 

кi раў нiц тва пры сут нi чае, мы яшчэ су-

стрэ нем ся на ўзроў нi ак ты ваў ва шых 

рэ гi ё наў i па га во рым, што ад бы ва ец ца ў 

кра i не, — анан са ваў ён. — Ды вы i са мi 

лю дзi аду ка ва ныя, ба чы це, што сён ня 

фо кус усiх па лi тыч ных iн та рэ саў скан-

цэнт ра ва ны на Бе ла ру сi, як з За ха ду, 

так i з Ус хо ду».

Прэ зi дэнт да даў, што ця гам апош нiх 

су так ак ты вi за ва лi ся пэў ныя сi лы, якiя 

па чы на юць iн тэн сiў на раз гой дваць сi ту-

а цыю ў кра i не.

Гэ та, па яго сло вах, ве да лi даў но i 

па спе лi зра бiць не каль кi кро каў на апя-

рэ джан не — са рваць пла ны маш таб най 

дэ ста бi лi за цыi Бе ла ру сi i да вя дзен ня 

кра i ны да ста ну «май да на».

«Та кая бы ла мэ та. Та му мас кi са рва-

ны з пэў ных ля лек, якiя бы лi ў нас тут, 

i ляль ка во даў, якiя ся дзяць за ме жа мi 

Бе ла ру сi», — пад крэс лiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён на га даў пра вя лi кiя i ма лыя ка ру се-

лi збо ру под пi саў, ка лi ад ны i тыя ж лю дзi 

пад пiс ва лi ся за ўсiх кан ды да таў. Да ка-

ру се лi з лю дзей, па сло вах Прэ зi дэн та, 

да да лi ся аў та ма бi лi, якiя кру жы лi ва кол 

ад на го квар та ла i сiг на лi лi на су праць 

бу дын ка КДБ.

«Мы гэ та ўсё ба чым i ра зу ме ем. Ра зу-

ме ем, што ад бы ва ец ца, i ве да ем гэ тыя 

тэх на ло гii. Вi даць, што тут не кан струк-

тыў ную па зi цыю за ня лi прад стаў нi кi асоб-

ных СМI, i пры чым за ход нiх. Iгар Пят ро вiч 

(Сер ге ен ка, кi раў нiк Ад мi нiст ра цыi Прэ зi-

дэн та. — «Зв.»), на гэ та трэ ба жа лез на 

рэ ага ваць, не трэ ба тут нi ко га ба яц ца. Вы 

як нi хто ба чы це, што на ко не на ват не ста-

бiль ная Бе ла русь — чыс цень кая i ўтуль-

ная. На ко не — не за леж насць кра i ны. 

Прос та жа да юць зла маць кра i ну», — 

за явiў бе ла рус кi лi дар.

Ён за явiў, што не трэ ба яго ста вiць 

пе рад вы ба рам. «Ка лi я па вя ду ся бе дэ-

ма кра тыч на i па ка жу, што я бе лень кi i 

пу шыс ты, — у мя не шанц стра цiць кра i ну 

ўво гу ле. I я та ды бу ду пра кля ты ця гам 

го да. Нi хто мне i ўсiм нам, зра зу ме-

ла, не да руе знi шчэн ня Бе ла ру сi», — 

ак цэн та ваў ува гу Прэ зi дэнт.

На сут нас цi вы ба ру Аляк сандр Лу ка-

шэн ка спы нiў ся асоб на: «Мя не прос та 

штур ха юць да та го, каб Лу ка шэн ка пай-

шоў на ней кае сi ла вое вы ра шэн не гэ тай 

сi ту а цыi. Вы ве да е це, вось та кi вы бар. 

Але вы па вiн ны ве даць, што я нi ў якiм 

вы пад ку — нi па сва iх функ цы я наль-

ных аба вяз ках (як Прэ зi дэнт па Кан-

сты ту цыi), нi прос та як ча ла век, якi 

па клаў усё сваё жыц цё на ства рэн не 

гэ тай не за леж най, су ве рэн най дзяр-

жа вы, — нi ко му не да зво лю зла маць 

гэ ту кра i ну. Я ха чу, каб мя не ра зу ме лi 

вы i iн шыя — для мя не ня ма боль шай 

каш тоў нас цi, чым Бе ла русь, су ве рэн-

ная i не за леж ная, i на за ха ван не гэ тай 

кра i ны я пай ду, ча го б мне гэ та нi каш-

та ва ла».

Прэ зi дэнт па пра сiў i па пя рэ дзiў лю-

дзей, якiя дэ ста бi лi зу юць сi ту а цыю, не 

ра бiць гэ та га i не пры му шаць ула ды iс цi 

на пэў ныя ме ры рэ ага ван ня. Ён так са ма 

звяр нуў ся да баць коў, бо част ка ак тыў-

ных удзель нi каў ву лiч ных ак цый — пад-

лет кi, якiя не па мя та юць Бе ла ру сi ся рэ-

дзi ны 1990-х: «Па гля дзi це, ка лi лас ка, 

за сва i мi дзець мi. Рас тлу мач це iм, што 

па ру шаць за кон не да зво ле на. Я не ха-

чу, каб яны тра пi лi ў ней кую скла да ную 

сi ту а цыю».

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што не 

вар та ра бiць ге ро яў з мах ля роў.

ДЗЯ ЛIЦЬ НЕ ТРЭ БА — 
УСЮ ДЫ НА ШЫ ЛЮ ДЗI

Тэ ма, з якой па ча ла ся на ра да, мае 

да чы нен не i да эка но мi кi, лi чыць Прэ-

зi дэнт.

«Ха чу, каб вы ра зу ме лi, што я ска заў, 

i што сён ня пы тан не ста iць шы рэй i 

глы бей — за ха ван не як мi нi мум дзяр-

жаў нас цi i не за леж нас цi на шай Бе ла-

ру сi, гэ тай не за леж нас цi i дзяр жаў нас цi, 

якая зва лi ла ся нам на га ла ву без вой наў 

i кры вi, як гэ та бы ло ў iн шых», — ска заў 

ён i паў та рыў, што га лоў ная праб ле ма 

сён ня — не «ка ру се лi» i жы выя лан цу гi 

на ву лi цах.

Свет па чы нае ад кры ва цца пас ля пан-

дэ мii, але iза ля цыя не да па маг ла, i па-

чы на юц ца раз мо вы пра дру гую хва лю 

ка ра на вi ру са.

«Дзе га ран тыя, што мы зноў не тра пiм 

у гэ тую хва лю? Та кой га ран тыi ня ма, та-

му нам трэ ба са брац ца i жыць ва ўмо-

вах, у якiх зна хо дзiм ся. Ка лi Нац банк i 

пэў ныя чле ны ўра да гэ та га не ра зу ме-

юць — зна чыць, рых туй це ся на вы хад. 

Iн ша га не да дзе на. Трэ ба скан цэнт ра-

вац ца, усе рэ сур сы аб' яд наць, па-пер-

шае, каб да па маг чы лю дзям», — за явiў 

кi раў нiк кра i ны.

Ён зноў абу рыў ся тым, што не ка то рыя 

ра бо та даў цы зна хо дзяць гро шы на ўлас-

ны ад па чы нак за ме жа мi кра i ны, але не 

на вы пла ту за роб каў ра бот нi кам.

Прэ зi дэнт за га даў да па маг чы прад-

пры ем ствам, дак лад на вы зна чыў шы пры 

гэ тым, хто мае та кую па трэ бу. Яе не па-

вiн ны атры маць тыя, хто склаў ру кi цi 

пра цуе на склад.

«Нам гэ та не трэ ба. У нас сён ня ёсць 

шмат «жы вых» кант рак таў. I ў пры ват ных 

кам па нiй, i ў дзяр жаў ных. Тут дзя лiць не 

трэ ба — усю ды лю дзi. Але iм трэ ба кры-

ху да па маг чы, пад штурх нуць, — упэў-

не ны лi дар кра i ны. — Ча му та кi «жы вы» 

кант ракт, па якiм мож на заўт ра па ста вiць 

10-20-100 ма шын, ча му яго не пра крэ-

ды та ваць, ка лi мы ба чым, што заўт ра ён 

вер не гро шы?»

Сi ту а цыя ў эка но мi цы са праў ды 

не звы чай ная, па га дзiў ся Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, але трэ ба пры маць ад па вед-

ныя ме ры. Асаб лi ва кi раў нi ка дзяр жа вы 

хва лю юць функ цы я на ван не прад пры ем-

стваў — буй ных, сiс тэм ных ар га нi за цый, 

у якiх вя лi кая коль касць за ня тых i якiя 

па цяр пе лi з-за ка ра на вi ру са, — i iх крэ-

дыт ная пад трым ка з бо ку бан каў. Тут у 

фо ку се пы тан нi: што з экс пар цё ра мi, як 

iдзе вы ка нан не аба вя за цель стваў i ра бо-

та з ва лют най вы руч кай?

«У са ка вi ку, кра са вi ку i маi бы лi асоб-

ныя скар гi прад пры ем стваў, што бан кi 

знi жа юць лi мi ты пе ра крэ ды та ван ня (га-

сiц ца крэ дыт, але нель га атры маць зноў 

хоць бы тую ж су му). Па вел Ула дзi мi ра вiч 

(Ка ла ур. — «Зв.»), я не ве даю, як там 

iдуць спра вы, але ба чу па гэ тых бур жу ях 

у Бел газп рам бан ку. Мiль ё ны, сот нi мiль-

ё наў — вы гэ та га, ма быць, не ба чы лi — 

вы во дзi лi за ме жы кра i ны. I нi хто ця пер не 

мо жа рас тлу ма чыць, хто, ку ды i на вош та 

вы во дзiў. Ку ды, мы ра за бра лi ся з да па-

мо гай лю дзей у па го нах. На жаль, вы гэ-

та га не ба чы лi», — звяр нуў ся Аляк сандр 

Лу ка шэн ка да стар шы нi Нац бан ка.

Прэ зi дэнт пра цяг нуў пе ра лiк праб лем 

у бан каў скай сiс тэ ме. Ся род iх — па гар-

шэн не ўмоў па но вых па зы ках: прад' яў-

ля юць за лiш нiя па тра ба ван нi, не iдуць 

на су страч па рэ струк ту ры за цыi ста рых 

даў гоў, хоць бы ў якас цi ча со вай пе ра-

д ыш кi да кан ца го да, ба яц ца за свае не-

ма лыя бо ну сы i прэ мii.

Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз па-

пя рэ дзiў бан кi аб не аб ход нас цi за быц ца 

пра бо ну сы: «Я не пра вас аса бiс та. А пра 

ка мер цый ныя бан кi, якiя да ру чыў узяць 

пад кант роль i фак тыч на iх пад па рад ка-

ваў вам. Нi я кiх бо ну саў, нi я кiх прэ мiй! 

Там бед ных ня ма. Гэ та да ты чыц ца 

асаб лi ва гэ та га го да».

Па прось бе ста ро га ўра да Прэ зi дэнт 

па га дзiў ся з па ве лi чэн нем лi мi ту га ран-

тый бюд жэ ту — 500 мiль ё наў руб лёў га-

ран тыi ўра да i 700 мiль ё наў руб лёў га-

ран тыi мяс цо вых ор га наў ула ды, па 100 

мiль ё наў руб лёў на кож ны рэ гi ён. Кi раў нiк 

кра i ны па цi ка вiў ся, як iдзе вы бар ка гэ тых 

да дат ко вых рэ сур саў, коль кi прад пры ем-

стваў iх ужо атры ма лi i на якiя мэ ты.

«У пер шую чар гу срод кi па вiн ны iс-

цi на пад трым ку за ня тас цi i за роб каў. 

Што тут ха ваць? Мы iдзём да лю дзей i 

про сiм iх нас пад тры маць. Як вас ча ла-

век пад тры мае, ка лi мы iм не да па маг лi? 

Тое, што дзяр жа ва па вiн на за пла цiць, 

яна за пла цi ла. Тра пi лi прад пры ем ствы, 

пра цоў ныя ка лек ты вы ў скла да ную сi-

ту а цыю — мы iм па вiн ны да па маг чы за-

раз», — пад крэс лiў бе ла рус кi 

лi дар.

Пра гэ та жур на лiс там па ве да мiў ге не раль-

ны пра ку рор Аляк сандр КА НЮК. У Ге не-

раль най пра ку ра ту ры ў ад па вед нас цi з 

за ка на даў ствам раз гле джа ны ма тэ ры я лы 

кры мi наль най спра вы Бел газп рам бан ка, 

якiя па сту пi лi з Дэ парт амен та фi нан са вых 

рас сле да ван няў КДК для вы зна чэн ня пад-

след нас цi.

«Па вы нi ках iх вы ву чэн ня з улi кам на яў ных 

до ка заў Ге не раль ная пра ку ра ту ра прый шла да 

ад на знач най вы сно вы аб не аб ход нас цi ква лi фi-

ка цыi дзе ян няў асоб, якiя пра хо дзяць па спра ве, 

як учы не ных у скла дзе зла чын най ар га нi за цыi. 

У су вя зi з чым мною пры ня та ра шэн не аб уз бу-

джэн нi кры мi наль най спра вы па част ках 2 i 3 

ар ты ку ла 285 Кры мi наль на га ко дэк са», — пра-

iн фар ма ваў Аляк сандр Ка нюк.

«З улi кам та го, што зла чын ныя дзе ян нi 

здзяйс ня лi ся сiс тэм на, на пра ця гу доў га га ча су, 

з вы ка ры стан нем транс на цы я наль ных су праць-

праў ных схем, яны ства ры лi рэ аль ную па гро зу 

iн та рэ сам на цы я наль най бяс пе кi на шай кра i ны 

як у фi нан са вай, так i iн шых сфе рах, — пад-

крэс лiў генп ра ку рор. — Та му да лей шае рас сле-

да ван не гэ тай кры мi наль най спра вы да ру ча на 

след чым пад раз дзя лен ням ор га наў дзяр жаў най 

бяс пе кi Бе ла ру сi».

У той жа час апе ра тыў нае су пра ва джэн не рас-

сле да ван ня кры мi наль най спра вы бу дзе ажыц-

цяў ляць ДФР КДК, да даў Аляк сандр Ка нюк.

Па вод ле Бел ТА.

Пад ра бяз нас цiПад ра бяз нас цi

Сiс тэм на i доў гi час
Зла чын ныя дзе ян нi фi гу ран таў спра вы Бел газп рам бан ка ства ры лi 

рэ аль ную па гро зу iн та рэ сам на цы я наль най бяс пе кi Бе ла ру сi

«Для мя не ня ма боль шай каш тоў нас цi, 
чым Бе ла русь, су ве рэн ная i не за леж ная»
На на ра дзе ў Прэ зi дэн та аб мяр коў ва лi, якiя бан каў скiя ме ры да па мо гуць 

вы вес цi эка но мi ку з кры зi су i ў бу ду чым го дзе рас цi ся рэд не су свет ны мi тэм па мi

АД КАЗ НАЯ МI СIЯ, ВЫ СА КА РОД НАЯ ПРА ФЕ СIЯ
Заўт ра ме ды кi Бе ла ру сi ад зна ча юць сваё пра фе сiй нае свя та. З Днём ме ды цын скiх ра бот нi каў 

iх па вiн ша ваў Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Вы вы бра лi для ся бе ад ну з най важ ней шых i са мых вы са ка род ных пра фе сiй на зям лi. Ва ша 

ад каз ная мi сiя — за ха ваць ча ла ве ку зда роўе, а ча сам i жыц цё. Да ўра чоў, якiя да па ма га юць 

лю дзям пе ра адо лець бе ды i ня го ды, ва ўсе ча сы ста вi лi ся з бяз меж най па ва гай», — га во рыц ца 

ў вiн ша ван нi.

Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што сён ня свет пра хо дзiць чар го вы стрэс-тэст: зма га ец ца з 

пан дэ мi яй ка ра на вi рус най iн фек цыi. «На шчас це, у Бе ла ру сi вы бу да ва на сiс тэ ма ахо вы зда роўя 

з моц най эпi дэ мi я ла гiч най служ бай, су час ны мi на ву ко ва-прак тыч ны мi цэнт ра мi, аб ста ля ва ны мi 

клi нi ка мi, улас най фар ма цэў тыч най вы твор час цю i, са мае га лоў нае, да стат ко вай коль кас цю 

прак ты ку ю чых ме ды каў. Ме на вi та ва шы са ма ад да ная пра ца, вер насць аба вяз ку, вы со кая 

ква лi фi ка цыя i кам пе тэнт насць да зва ля юць за бяс пе чыць да ступ най i якас най ме ды цын скай 

да па мо гай усё на сель нiц тва рэс пуб лi кi», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што эпi дэ мiя яшчэ не за вяр шы ла ся, але ра зам з тым 

ён пе ра ка на ны, што дзя ку ю чы пра фе сi я на лiз му лю дзей у бе лых ха ла тах Бе ла русь пе ра мо жа 

ў гэ тай ба раць бе.

Ус ход нi форт — асаб лi вая ста рон ка ў гiс то рыi аба ро ны 

крэ пас цi. Гэ ты ру беж стаў апош няй апо рай яе 

аба рон цаў. Пас ля ве ра лом на га на па дзен ня на крэ пасць 

тут знай шлi ўкрыц цё ка ля 400 ча ла век. Iх згур та ваў 

у тры ро ты i ўзна ча лiў ле ген дар ны ма ёр Гаў ры лаў. 

Кож най ро це быў ад ве дзе ны ўчас так аба ро ны, па мiж iмi 

ўста ноў ле на тэ ле фон ная су вязь... Як раз вi ва лi ся да лей 

па дзеi, рас ка жуць эк скур са во ды i шмат лi кiя ма тэ ры я лы 

экс па зi цыi.

СТАР. 2
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