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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за цвер дзіў ра шэн не на ахо ву 
Дзяр жаў най гра ні цы Бе ла ру сі ор га на мі па гра ніч най служ бы ў 2017 го дзе

Як па ве да міў ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА, Прэ зі дэнт ад зна чыў, 
што ле тась тэ ма ахо вы гра ні цы двой чы аб мяр коў ва ла ся на яго 
ўзроў ні. «Бы ла пра ве дзе на пра вер ка прак тыч най дзей нас ці 
ор га наў па гра ніч най служ бы, якую вы, на пэў на, ус пры ня лі не 
зу сім ад на знач на. Усе ва ен ныя ве дам ствы, перш за ўсё па-
гра ніч ныя вой скі, бу дуць у фо ку се ўва гі Прэ зі дэн та. Да гэ та га 
трэ ба пры вы каць. Та кая ўва га гэ тым пы тан ням удзя ля ец ца не 
дар ма», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, ня прос тая між на род ная аб ста ноў ка, уз-
рас тан не тэ ра рыс тыч най не бяс пе кі ў све це, не за кон ная міг ра-
цыя, рас паў сюдж ван не нар ко ты каў, зброі пры му ша юць бес пе-
ра пын на па вы шаць уз ро вень аба ро ны ру бя жоў кра і ны. «Па куль 
не да во дзіц ца раз ліч ваць, што ў хут кім ча се па гроз на шай 
па гра ніч най бяс пе цы ста не менш», — за явіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што прак тыч на ў што дзён-
ным рэ жы ме вы ра ша ец ца шмат пы тан няў, якія да ты чац ца гра-
ні цы і не па срэд на дзей нас ці па гра ніч на га ве дам ства. Дзяр жа-
вай па ста ян на вы дзя ля юц ца не аб ход ныя срод кі на па ляп шэн не 
ўзроў ню ма тэ ры яль на га за бес пя чэн ня дзей нас ці па гра ніч ні каў. 
«Вя до ма, ні ад но ве дам ства яшчэ не ска за ла, што срод каў да-
стат ко ва. Але трэ ба шу каць ін шыя фор мы. Улад ка ван ня, перш 
за ўсё, і аба ро ны Дзяр жаў най гра ні цы», — ска заў ён.

На гра ні цы ўвод зяц ца ў строй но выя комп лек сы кант ро лю і 
на зі ран ня, вя дзец ца су пра цоў ніц тва па ад па вед най тэ ма ты цы з 
Еў ра пей скім са юзам. «Вя до ма, гэ та су пра цоў ніц тва па він на быць 
больш аб' ём ным. Та му што мы ня сём вя лі кую на груз ку па аба ро не 
Еў ра пей ска га са ю за па асоб ных на прам ках, та кіх, як не за кон ная 
міг ра цыя, нар ка ган даль, ган даль людзь мі. Гэ та нам абы хо дзіц ца 
ў доб рыя гро шы», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт за ўва жыў, што свой уклад у спра ву ахо вы Дзяр жаў-
най гра ні цы тра ды цый на ўно сяць не толь кі па гра ніч ні кі, але і звы-
чай ныя гра ма дзя не, якія пра жы ва юць у пры гра ніч най зо не.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма за кра нуў пы тан ні ап ты мі за цыі ў 
ор га нах па гра ніч най служ бы, кан ста та ваў шы, што іх коль касць 
і ця пер па раў наль на не вя лі кая. «Але тым не менш трэ ба па-
гля дзець па пе ра раз мер ка ван ні аса бо ва га скла ду. Трэ ба менш 
лю дзей у ін сты ту тах, цэнт раль ных і ін шых апа ра тах, а больш 
не па срэд на на гра ні цы», — за явіў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся тым, што ро біц ца для аб-
ляг чэн ня пе ра ся чэн ня гра ні цы гра ма дзя на мі ў пунк тах про пус-
ку, які мі ме ра мі ў да лей шым пла ну ец ца за бяс печ ваць па ра дак у 
па гра ніч най зо не і на пры гра ніч най тэ ры то рыі. У лі ку аба зна ча-
ных пы тан няў так са ма бы ло па вы шэн не ўзроў ню пра фе сій най 
пад рых тоў кі ва ен на слу жа чых і ства рэн не ап ты маль ных умоў 
для жыц ця і служ бы аса бо ва га скла ду.

* * *
Ста ні слаў ЗАСЬ, сак ра тар Са ве та бяс пе кі:

«ПА МЕЖ НЫМ ВЕ ДАМ СТВАМ ПРА ВЕ ДЗЕ НА 
ВЯ ЛІ КАЯ РА БО ТА ПА ЎМА ЦА ВАН НІ БЯС ПЕ КІ 

НА ЗНЕШ НІХ РУ БЯ ЖАХ»
Ста ні слаў Зась ад зна чыў, што ў цэ лым сіс тэм ных праб лем 

або пра ва лаў у дзей нас ці Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та 
ў мі ну лым го дзе не да пу шча на. Па вод ле яго слоў, у ра шэн ні 
на ахо ву дзярж гра ні цы вы зна ча ны за да чы, якія цал кам уліч-
ва юць асаб лі вас ці аб ста ноў кі, што склад ва ец ца на знеш ніх 
ру бя жах кра і ны.

Ад ной з та кіх асаб лі вас цяў дзярж сак ра тар Са ве та бяс-
пе кі на зваў ра шэн не аб увя дзен ні бяз ві за ва га рэ жы му для 
гра ма дзян 80 дзяр жаў, якія пры бы ва юць у кра і ну на тэр мін 
да 5 су так праз На цы я наль ны аэ ра порт Мінск. «Гэ та ні як не 
ўплы вае на бяс пе ку і на шай дзяр жа вы, і на шых су се дзяў. 
Та му што прак тыч на ні чо га ў пла не кант ро лю за пры быц цём 
не мя ня ец ца. Як і ра ней, лю бы гра ма дзя нін бу дзе пра хо дзіць 
паш парт ны кант роль. Пры гэ тым ад сей ва юц ца асо бы, зна-
хо джан не якіх у на шай кра і не не па жа да на з тых ці ін шых 
пры чын», — за явіў ён.

«Дру гой ад нос на но вай асаб лі вас цю, якая сфар мі ра ва ла ся 
ва кол на шых знеш ніх ме жаў, з'яў ля ец ца тое, што на ўсход няй 
гра ні цы ра сій скі бок у ад на ба ко вым па рад ку ўвёў аб ме жа ва-
ны паш парт ны кант роль у ад но сі нах да за меж ных гра ма дзян 
у пунк тах пе ра ся чэн ня гра ні цы па між Бе ла рус сю і Ра сі яй. Гэ та 
ні як не ўплы вае на тран зіт на шых гру заў і па са жы раў у цэ лым, 
але да стаў ляе не ка то рыя ня зруч нас ці за меж ным гра ма дзя нам, 
якія ця пер вы му ша ны шу каць больш доў гі аб' яз ны шлях», — 
ад зна чыў дзярж сак ра тар Са ве та бяс пе кі.

«Але гэ та спра ва Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Ка лі яны лі чаць, што 
гэ та па вы шае аба ро не насць іх кра і ны, — гэ та іх пра ва. Хоць 
асаб лі ва га сэн су ў гэ тым я не ба чу», — да даў Ста ні слаў Зась.

Сі ту а цыю на бе ла рус ка-ра сій скай гра ні цы ў па чат ку сту дзе-
ня ка мен та ва лі і ў бе ла рус кім знеш не па лі тыч ным ве дам стве. 
У пры ват нас ці, Бе ла русь пра па нуе Ра сіі на час пе ра мо ваў па 
про пус ку гра ма дзян трэ ціх кра ін праз су мес ную мя жу пры трым-
лі вац ца ра ней шай прак ты кі, якая апраў да ла ся бе.

На пры ёме гра ма дзян Мінск ага ра ё на 
кі раў ні ку цэнт раль на га рэ гі ё на Ся мё ну 
Ша пі ру так са ма да вя ло ся вы слу хаць 
шмат за яў ні каў з ана ла гіч ны мі пы тан ня-
мі. Ды рэк тар ад на го з пры ват ных прад-
пры ем стваў, якое зай ма ец ца вы твор-
час цю бу даў ні чых ме та ліч ных вы ра баў 
і кан струк цый, пра сіў па са дзей ні чаць у 
за кан чэн ні пра цэ ду ры афарм лен ня да-
ку мен таў на зя мель ны ўчас так у вёс цы 
Луж кі Сма ля віц ка га ра ё на. У 2012 го дзе 
рай вы кан кам уз гад ніў акт вы ба ру ўчаст-
ка ў 70 со так для ўзвя дзен ня вы твор чых 
па мяш кан няў. На дзел зна хо дзіў ся ў ме-
жах на се ле на га пунк та, та му ўзгад нен-
ня Мі набл вы кан ка ма не па тра ба ва ла ся. 
Ка лі быў пад рых та ва ны пра ект, вы свет-
лі ла ся: учас так не мо жа быць ад ве дзе-
ны. Спра ва ў тым, што, пры пе ра но се 
да ку мен та цыі з па пя ро вых план шэ таў 
на элект рон ныя нось бі ты, 35 со так зям лі 
«вый шлі» за ме жы вёс кі, тра пі лі, так бы 
мо віць, пад юрыс дык цыю Мі набл вы кан-
ка ма. Ды рэк та ру пра па на ва лі пра вес ці 
пра цэ ду ру ўзгад нен ня яшчэ раз. Ён так і 
зра біў. Але афі цый ных да ку мен таў, якія 
ўста наў лі ва лі б пра ва ва ло дан ня ўчаст-
кам, ён так і не атры маў. А ў 2014-м на-
дзел увай шоў у аўк цы ён ную зо ну, і ў 
ад па вед нас ці з за ка на даў ствам ча ла век 
не змог за вяр шыць пра цэ ду ру ад во ду.

У ана ла гіч най сі ту а цыі ака за ла ся і 
яшчэ ад но пры ват нае прад пры ем ства. 
Яно прай шло ўсе пра цэ ду ры ўзгад нен ня 
па вы ба ры і ад вод зе ўчаст ка для бу даў-
ніц тва аб' ек та пры да рож на га сэр ві су на 
26-м кі ла мет ры тра сы Мінск—Ві цебск у 
Сма ля віц кім ра ё не. Рас пра ца ва лі ад па-
вед ны пра ект, але за над та скла да най 
ака за ла ся кан струк цыя бу дын ка. Зра зу-
ме лі, што не ўклад ва юц ца ў вы зна ча ныя 
для бу даў ніц тва тэр мі ны і звяр ну лі ся ў 

рай вы кан кам з прось бай па доў жыць іх 
на год. Ця пер учас так, як і па пя рэд ні, 
увай шоў у аў кцы ён ную зо ну. Які вы хад? 
Ку піць зям лю на аў кцы ё не? Але кі раў нік 
сцвяр джае, што ў пад рых тоў чыя ра бо-
ты ўкла дзе на шмат срод каў. Ды і дзе 
га ран тыя, што, у прын цы пе, ужо рас чы-
шча ную пля цоў ку не пе ра хо пяць ін шыя 
фір мы. «Да ўсіх па він ны быць ад ноль ка-
выя ад но сі ны. Усім, хто хо ча атры маць 
учас так, не аб ход на прай сці праз аў кцы-
ён. У кан цы 2013 го да кі раў нік дзяр жа вы 
даў да ру чэн не па ства рэн ні аў кцы ён ных 
зон для про да жу зям лі. Гэ та зроб ле на 
для та го, каб вы клю чыць ка руп цый ны 
склад нік. Да та го ча су бы ло вы да на 
шмат ак таў вы ба ру зя мель ных участ-
каў», — кан ста та ваў Ся мён Ша пі ра.

Тут ёсць два ва ры ян ты ра шэн ня праб-
ле мы — вы ку піць зям лю па ка даст ра вым 
кош це або звяр нуц ца ў суд. Гу бер на тар 
пра па на ваў за яў ні ку так са ма паў дзель-
ні чаць у аў кцы ё не па про да жы не да бу да-
ва най гас ці ні цы на тым жа Сма ля віц кім 
на прам ку. Але муж чы на ад мо віў ся.

Жы ха ры аг ра га рад ка Чу ры ла ві чы 
рас ка за лі, што ў 2011 го дзе ім быў пра-
да стаў ле ны зя мель ны ўчас так у арэн ду 
на 50 га доў для бу даў ніц тва аб' ек та на 
19-м кі ла мет ры да ро гі Р3 Мінск—Мі ка-
шэ ві чы ў ра ё не вёс кі Са ма хва ла ві чы. 
31 мая 2016-га Мін скі рай вы кан кам пры-
няў ра шэн не аб спы нен ні пра ва па ста ян-

на га ка ры стан ня ім. І ця пер гас па да ры 
па він ны яго вы зва ліць. Мяс цо выя ўла-
ды ма ты ву юць сваё ра шэн не тым, што 
аран да тар па ру шыў умо вы па гад нен ня: 
да 2016 го да аб' ект не быў па бу да ва-
ны. Праў да, на гэ тым на дзе ле з'я ві ла ся 
не каль кі па бу доў: не вя лі кая буд ка для 
вар таў ні ка, які ахоў вае аў та ма біль ную 
ста ян ку, бу ды нак для ра мон ту тэх ні кі. 
Але аб' ект пры да рож на га сэр ві су пра ду-
гледж вае ін шае. Як пра ві ла, гэ та комп-
лек сы, дзе кі роў цы, па са жы ры мо гуць 
ад па чыць, пад сіл ка вац ца, пе ра на ча ваць. 
Та му кі раў нік ста ліч най воб лас ці пад тры-
маў ра шэн не рай вы кан ка ма. Пры гэ тым 
ён за ўва жыў, што ў Мін скай воб лас ці 
ёсць пры кла ды ада бран ня аб' ек таў у 
ін вес та раў, якія не вы ка на лі ўзя тыя на 
ся бе аба вя за цель ствы. «Мэ та вае пры-
зна чэн не аб' ек таў вы зна ча ец ца на пер-
ша па чат ко вым эта пе ін вест да га во ра, і 
за гэ та ня суць ад каз насць як ін вес тар, 
так і абл вы кан кам», — пад крэс ліў Ся-
мён Ша пі ра.

Кі раў нік ад ной з фер мер скіх гас па да-
рак ха дай ні ча ла аб вы дзя лен ні да дат ко-
ва га зя мель на га ўчаст ка. У 2005 го дзе 
ёй бы ло вы дзе ле на 3,5 гек та ра зям лі. 
По бач зна хо дзі ла ся звал ка, яе пры бра лі, 
мес ца ўпа рад ка ва лі і ага ра дзі лі. Ця пер 
тут утуль на, кам форт на, уста ноў ле ны 
аль тан кі. Гас па ды ня пра сі ла па са дзей-
ні чаць ёй у тым, каб да лу чыць гэ тыя 23 
сот кі да агуль на га на дзе лу і ўза ко ніць 
па бу до вы. Але ёй бы ло ад моў ле на ў гэ-
тым, па коль кі пры хоп ле ныя «ліш кі» зна-
хо дзяц ца ў ле са пар ка вай зо не. Па за ко не 
яны мо гуць вы дзя ляц ца толь кі па ра шэн-
ні Прэ зі дэн та. Што даты чыц ца па бу доў, 
то ўзве дзе ныя без ад па вед на га да зво лу 
ўла даў па він ны быць зне се ны. Ім не мо-
жа быць на да дзе ны юры дыч ны ста тус. 
Ад па вед нае ра шэн не Мі набл вы кан ка ма 
дзей ні чае да во лі пра цяг лы час.

Ра зам з тым Ся мён Ша пі ра на га даў, 
што на Мін шчы не вы яў ле на і ўзя та на 
ўлік 15 тыс. гек та раў ня вы ка ры ста ных 
зя мель, якія пра па ну юць фер ме рам. І 
за яў ні цы мо гуць пра да ста віць хоць 50—
100 гек та раў у лю бым ра ё не воб лас ці. 
Але жан чы на хо ча ме на ві та ў Мін скім 
ра ё не, і па жа да на по бач са сва ім участ-
кам. Та кой маг чы мас ці ў гус та за се ле-
ным пры ста ліч ным ра ё не ня ма.

Акра мя зя мель ных ад но сін і спрэ чак, 
да Ся мё на Ша пі ры звяр та лі ся і па іншых 
пы тан нях. 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

«ХА ЧУ НА ДЗЕЛ ЗЯМ ЛІ, АЛЕ... ПАД МІНСК АМ»
Ця пер учас так для бу даў ніц тва мож на атры маць толь кі з аў кцы ё на

Усім, хто хо ча атры маць учас так, 
не аб ход на прай сці праз аў кцы ён. 
Гэ та зроб ле на для та го, 
каб вы клю чыць ка руп цый ны 
склад нік.

Як па каз вае прак ты ка, у боль шас ці жы ха роў 
пры ста ліч ных ра ё наў уз ні кае шмат пы тан няў 
па зя мель ных ад но сі нах. Та кіх праб лем, як 
пра ві ла, ня ма па ад да ле ных ад Мін ска тэ ры-
то ры ях, у тым жа Круп скім, Ста ра да рож скім 
ра ё нах. А тут, зра зу ме ла, кож ны імк нец ца 
зай мець на дзел або па шы рыць яго — зям-
ля пад Мінск ам ня тан ная. І з кож ным го дам 
бу дзе да ра жэць. Нех та хо ча па бу да ваць 
вы твор часць — доб рая ла гіс ты ка, за бяс пе-
ча насць кад ра мі. Хтось ці га да мі зма га ец ца са спад чын ні ка мі, каб стаць 
адзі ным ула даль ні кам ста ро га баць коў ска га до ма, які не ўя ўляе са бой ма-
тэ ры яль най каш тоў нас ці, ды мес ціц ца на лад ным зя мель ным на дзе ле. А то 
па тра ба ван ні вы ста вяць чле ны са доў ніц кіх та ва рыст ваў, якія, па сут нас ці, 
з'яў ля юц ца дзяр жа вай у дзяр жа ве, са сва ім кі раў ніц твам, і па він ны вы ра-
шаць уза ем ныя спрэч кі, прэ тэн зіі, праб ле мы на агуль ным схо дзе.

Ка та стро фы ня ма
Ска ра чэн не па ста вак ра сій скай наф ты ў Бе ла русь 

па він на быць за ме шча на аль тэр на тыў ны мі ва ры ян та мі
Аб гэ тым за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка, пры ма ю чы з 
дак ла дам ві цэ-прэм' е ра Ула дзі мі ра Ся маш ку, па ве да міў 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Мы да маў ля лі ся, што ў най блі жэй шы час вы мне да ло жы це 
аб сі ту а цыі ў наф та га за вым комп лек се кра і ны, асаб лі ва ў су вя зі 
з па во дзі на мі Ра сіі. Па на шых да моў ле нас цях і па гад нен нях, 
ра ней за клю ча ных, якая ў нас аб ста ноў ка? Мы ні чо га не ўтой-
ва ем ад лю дзей. Утой ваць, я ду маю, не трэ ба. Ка та стро фы 
ня ма, але ска ра чэн не па ста вак наф ты ад Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
па він на быць за ме шча на аль тэр на тыў ны мі ва ры ян та мі», — за-
явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён ад зна чыў, што ад па вед ныя пы тан ні аб мяр коў ва лі ся яшчэ 
ў кан цы мі ну ла га го да. «І мы гэ тыя аль тэр на тыў ныя ва ры ян ты 
не прос та пра пра цоў ва лі. Мы не ка то рыя па спра ба ва лі, вы-
пра ба ва лі ўжо на прак ты цы, да стаў ля ю чы наф ту з Чор на га і 
Між зем на га мо раў на на шы наф та пе ра пра цоў чыя за во ды, каб 
на прак ты цы па гля дзець, як гэ та бу дзе вы гля даць эка на міч-
на», — ска заў Прэ зі дэнт.

Даб ра быт лю дзей 
за ле жыць ад па спя-
хо вас ці пры цяг нен ня 
за меж ных ін вес ты-
цый. Та кую дум ку 
вы ка заў Мі ха іл МЯС-
НІ КО ВІЧ, стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо-
ду, пад час вы яз но га 
па ся джэн ня ў Лід скім 
ра ё не Гро дзен скай 
воб лас ці Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні ор га-
наў мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня пры верх няй 
па ла це пар ла мен та.

«Не аб ход на вы кон ваць 
па стаў ле ныя кі раў ні ком дзяр жа вы за да-
чы па вы ха дзе на ўзро вень за ра бот най 
пла ты пры клад на ў ты ся чу руб лёў. Ра-
біць так, каб даб ра быт лю дзей рос. Ін-
вес ты цыі да зва ля юць гэ та зра біць, яны 
пры вод зяць за са бой но выя тэх на ло гіі, 
да па ма га юць ства раць вы твор час ці і 
за бяс печ ва юць да стой ную за ра бот ную 
пла ту», — за явіў спі кер.

Дэ пу та ты мяс цо ва га ўзроў ню ў Бе ла ру-
сі — гэ та ка ля 19 ты сяч ча ла век, якія му-
сяць уклю чыц ца ў ра бо ту па пры цяг нен ні 
ін вес ты цый. Іх во пыт па ві нен быць за па-

тра ба ва ны ў гэ тым рэ чы шчы, а пра вя дзен-
не вы яз ных па ся джэн няў Са ве таў — гэ та 
свое асаб лі вая да дат ко вая шко ла для дэ пу-
та таў, лі чыць стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. 
До свед Гро дзен скай воб лас ці ў пры цяг-
нен ні ін вес ты цый з'яў ля ец ца ста ноў чым. 
Ра зам з Го мель скай воб лас цю гэ ты рэ гі ён 
у мі ну лым го дзе спра віў ся з да ве дзе ны мі 
за дан ня мі па пра мых за меж ных ін вес ты-
цы ях. Мі ха іл Мяс ні ко віч ба чыць да лей шую 
ра бо ту ў гэ тым кі рун ку перс пек тыў най.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

РЭ ГІ Ё НУ ДА ПА МО ГУЦЬ 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ

Се на та ры пра вя лі вы яз ное па ся джэн не ў Лід скім ра ё не

За ня тасцьЗа ня тасць  ��

ВЁС КА ПРЫ МАЕ 
РА БОТ НІ КАЎ

Ле тась 151 сям'я бес пра цоў ных пе ра еха ла 
на но вае мес ца жы хар ства і пра цы
Гэ тай ме рай дзяр жаў най пад трым-

кі час цей ка рыс та лі ся сем'і з не паў-
на лет ні мі дзець мі. У са ста ве сем' яў 
пе ра ва жа лі лю дзі пра ца здоль нага 
ўз росту. Пе ра ся ля лі ся зболь ша га ў 
сель скую мяс цо васць, у асноў ным у 
ме жах ад ной воб лас ці.

На пе ра езд служ ба за ня тас ці вы-
плач вае су му ў па ме ры 7 бюд жэ таў 
пра жы тач на га мі ні му му (на сён ня гэ та 
ка ля 1,2 ты ся чы руб лёў). Пры пе ра-
ся лен ні сям'і, у скла дзе якой не каль-
кі бес пра цоў ных, 7 бюд жэ таў да юць 
кож на му пры ўмо ве за клю чэн ня з імі 
да га во ра і атры ман ня га ран та ва на-
га мес ца ра бо ты. Тым, хто пе ра яз-
джае з га ра доў у ма лыя або ся рэд-
нія га рад скія па се лі шчы, у сель скую 
мяс цо васць, у га ра ды-спа да рож ні кі, 
да дат ко ва вы плач ва юць яшчэ два 
бюд жэ ты пра жы тач на га мі ні му му.

Гэ тая ме ра сты му люе пра цоў ную 
ма біль насць гра ма дзян, спры яе пе-
ра раз мер ка ван ню ра бот ні каў з улі-
кам па трэб нас цяў рэ гі ё наў у кад рах. 
Дзяр жаў най пра гра май аб са цы яль-
най аба ро не і са дзей ні чан ні за ня тас ці 
на сель ніц тва на 2016—2020 га ды пра-
ду гле джа на, што да па мо гу ў пе ра ся-
лен ні ака жуць больш як 700 сем' ям.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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Удзельнікі пасяджэння Савета па ўзаемадзеянні 
органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі 

наведалі Мінойтаўскі рамонтны завод.


