
Акра мя Ан то на яшчэ два хлоп цы і шэсць дзяў чат 

пес ня мі, тан ца мі, вер ша мі дэ ман стра ва лі сваё ўсе-

ба ко вае раз віц цё. А сам ён ста ра ўся быць на сцэ не 

мак сі маль на шчы рым. «Сён ня я да ка заў, што, на ват 

ка лі не ўме еш спя ваць і тан ца ваць, пе ра мо га ўсё ад но 

мо жа быць за та бой», — ска заў хло пец.

Стаць най леп шым у кон кур се — ня прос та. Ад нак, як 

з іро ні яй за ўва жае Ан тон, «скла да ней, чым ву чо ба ў ме-

ды цын скім, ні чо га не бы вае». За пяць га доў бу ду чы ўрач 

па спеў і дзя цей па ля чыць, і ў хут кай да па-

мо зе па пра ца ваць, і на ват ро ды пры няць.
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• На лі ча ная ся рэд няя 

за ра бот ная пла та ра бот ні-

каў Бе ла ру сі ў каст рыч ні ку 

скла ла BYN999,7.

• У кра і не пла ну ец ца 

за ма ца ваць пра ва су да 

на кі роў ваць му жа і жон-

ку пе рад раз во дам на су-

стрэ чу з ме ды я та рам.

• Бе ла рус ка Вік то рыя 

Ке бі ка ва ўпер шы ню ў гіс то-

рыі ай чын най шко лы бок са 

за ва я ва ла брон за вую ўзна-

га ро ду чэм пі я на ту све ту.

• З 26 ліс та па да да 

6 снеж ня ДАІ пра вя дзе 

рэс пуб лі кан скую ак цыю 

для па пя рэ джан ня і пра-

фі лак ты кі ДТЗ у зі мо вы 

пе ры яд.

• Урач з Пін ска за не ака-

зан не да па мо гі па цы ен ту, 

які ў той жа дзень па мёр, 

атры маў паў та ра го да аб ме-

жа ван ня во лі і штраф.
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Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Да ступ насць ле ка вых 
прэ па ра таў для бе ла ру саў 
па вы ша ец ца з го ду 
ў год за кошт раз віц ця 
на цы я наль най фар мін дуст рыі 
і ўдас ка на лен ня сіс тэ мы 
за ку пак, а так са ма 
па ве лі чэн ня бюд жэт на га 
фі нан са ван ня на за куп ку. 
За апош нія дзе ся ці год дзі 
бюд жэт ныя асіг на ван ні 
на ба раць бу з ВІЧ/СНІ Дам, 
ге па ты там С, ту бер ку лё зам 
па вя лі ча ны больш чым 
у тры ра зы. У 2018 го дзе 
ўжо 86 % фі нан са вых 
срод каў на за куп ку 
ан ты рэ тра ві рус ных 
прэ па ра таў за бяс пе ча ны 
за кошт срод каў 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. 
Ра зу ме ю чы важ ную ро лю 
за бес пя чэн ня до сту пу 
па цы ен таў да ле ка вых 
прэ па ра таў на леж най 
якас ці, мы ідзём шля хам 
раз віц ця на цы я наль най 
фар мін дуст рыі».
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Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

СТАР. 13

Ты тул за стаў ся ў Гро дзен шчы ны: яе 

ўра джэн ка, мі ну ла год няя пе ра мож ца 

Аляк санд ра Рад ко віч, уз ра да ва ла ся і з 

го на рам аб вяс ці ла, што сё ле та яго ўла-

даль ні кам стаў пя ці курс нік Гро дзен ска га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та 

Ан тон ЛЕ МЕШ (на фота). Жу ры пры зна ла 

юна ка най леп шым у фі на ле VІІІ рэс пуб-

лі кан ска га ма ла дзёж на га кон кур су Бе ла-

рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі 

«Сту дэнт го да — 2018».

Ві ват, най леп шыя!Ві ват, най леп шыя!

Па эт, пе ды ятр, «Пла тон»
У Мін ску вы бра лі «Сту дэн та го да — 2018»
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Уз во дзіць сум лен на 
і якас на

Па вод ле слоў Аляк санд ра 

Лукашэн кі, гэ та па ся джэн не ўжо 

мож на на зваць тра ды цый ным. 

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: па доб ныя 

ме ра пры ем ствы бу дуць пра во-

дзіц ца рэ гу ляр на, гэ та зна чыць 
пры клад на адзін раз на паў го да.

«На ша на ра да на цэ ле на перш 
за ўсё на тое, каб атры маць ад гэ-
та га ме ра пры ем ства вы нік», — 
за явіў ён.

Прэ зі дэнт рас ка заў пра абу-

раль ную сі ту а цыю, аб якой яму 

ня даў на да ла жы лі. У Мін ску па бу-

да ва лі ква тэ ры з кош там квад рат-

на га мет ра ў 650 до ла раў, лю дзі 

ста я лі ў чар зе, каб іх ку піць. Але 

тут з'я ві ла ся не каль кі гра ма дзян, 

якія ку пі лі 64 ква тэ ры і за на ступ-

ны дзень амаль усе па спе лі пе ра-

пра даць ужо па рын ка вай, больш 

вы со кай ца не.

А ўмо вы бы лі та кія: пад ве дам-

нае гар вы кан ка му прад пры ем ства 

ўзя ло на ся бе аба вя за цель ства з 

рэн та бель нас цю ў 5 % па бу да ваць 

жыл лё, ад даць яго гар вы кан ка му 

па та кой ца не, а да лей га рад скія 

ўла ды вы ра ша лі са мі: пра даць па 

рын ка вым кош це, ад даць ма ла за-

бяс пе ча ным, шмат дзет ным...

Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў не-

ад клад на ра за брац ца ў сі ту а цыі.

Ён пад крэс ліў: па ра дак трэ ба 

на вес ці ўсю ды, у Бе ла ру сі ўме-

юць і ве да юць, як пра ца ваць. 

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звяр нуў ува гу, што па тра ба ван ні 

Прэ зі дэн та па ба раць бе з ка руп-

цы яй і ін шы мі пра ва па ру шэн ня мі 

бу дуць да ве дзе ны да кож на га на 

мес цах.

Ён па пя рэ дзіў, што су ды атры-

ма лі пра мое ўка зан не: па куль не 

бу дзе змен у за ка на даў стве, ні-

ко га з асу джа ных за ка руп цыю 

да тэр мі но ва не вы пус каць. «За 

ка руп цыю бу дзем толь кі да да-

ваць, — пад крэс ліў бе ла рус кі лі-

дар. — 25-ы раз паў та раю: лепш 

бед ным на во лі, чым ба га тым у 

тур ме».

За мі ну лую пя ці год ку зні жа ны 

якас ныя па каз чы кі па ўсёй га лі-

не бу даў ніц тва. Па мен шыў ся яе 

ўклад у ва ла вы ўнут ра ны пра дукт, 

да пу шча на па дзен не аб' ёмаў пад-

рад ных ра бот, уз вя дзен ня жыл ля, 

аб васт ра юц ца праб ле мы не пла-

ця жоў, па гар ша ец ца фі нан са вы 

стан бу даў ні чых ар га ні за цый, 

кож ная чац вёр тая бу даў ні чая ар-

га ні за цыя страт ная.

Ра зам з тым на най важ ней шых 

аб' ек тах кра і ны не ха пае ква лі фі-

ка ва ных бу даў ні коў.

«Як мне дак лад ва юць, сё ле та ў 

га лі не на зі ра ец ца рост асноў ных 

па каз чы каў, — ска заў бе ла рус кі 

лі дар. — Але на фо не ўстой лі ва-

га па дзен ня ця пе раш няе па ляп-

шэн не з'яў ля ец ца не больш чым 

ажыў лен нем, част ко вым ад наў-

лен нем бы лых па зі цый, і мы не 

мо жам ка заць аб ста ноў чай ды-

на мі цы».

Ад нак, да даў кі раў нік дзяр жа-

вы, ёсць аб' ек тыў ныя пры чы ны 

не га тыў ных з'яў.

Больш жыл ля 
для ма ю чых па трэ бу 
і арэнд на га

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 

што бу даў ніц тва жыл ля заў сё ды 

з'яў ля ла ся най важ ней шым пры-

яры тэ там дзяр жаў най па лі ты кі 

ў га лі не. Ад нак з 2014 го да яго 

аб' ёмы па ста ян на зні жа юц ца — 

з амаль ся мі міль ё наў квад рат-

ных мет раў у 2010 го дзе да кры ху 

больш за ча ты ры ў 2017-м.

За два апош нія га ды іх коль-

касць па вя лі чы ла ся на во сем з 

па ло вай ты сяч. Пры гэ тым паў-

сюд на не вы кон ва ец ца да ру чэн-

не аб на кі ра ван ні шмат дзет ных 

сем' яў на бу даў ніц тва жыл ля на 

пра ця гу ад на го го да.

«Стаў лю за да чу ўра ду су мес на 

з абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар-

вы кан ка мам па вя лі чыць аб' ёмы 

бу даў ніц тва жыл ля для гэ тай ка-

тэ го рыі ма ю чых па трэ бу», — ска-

заў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў ра-

зам з бан ка мі вы зна чыць не аб-

ход ныя кры ні цы фі нан са ван ня, за 

два на ступ ныя га ды лік ві да ваць 

чар гу, якая ўтва ры ла ся, і вый сці 

на за бес пя чэн не шмат дзет ных 

сем' яў жыл лём на пра ця гу ад на-

го го да, як гэ та пра ду гле джа на 
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Акра мя та го, за не па ко е насць 

у Прэ зі дэн та вы клі кае на яў насць 

звыш нар ма тыў ных жы лых да моў 

(35), пра што ён ска заў чар го вы раз. 

Та кіх быць не па він на. Ён за явіў, што 

да ру чыць КДК і пра ку ра ту ры ра за-

брац ца з імі і «спы таць 

на ўсю ка туш ку».

БУ ДА ВАЦЬ — НЕ ГА РА ВАЦЬ
Вы ні кі се мі на ра-на ра ды ў Прэ зі дэн та аб па вы шэн ні эфек тыў нас ці бу даў ні ча га комп лек су
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Да вя лі кай су стрэ чы ў Па ла цы Не за леж нас ці 

па тэ ме бу даў ніц тва на бег ла ня ма ла пы тан няў. 

Лі та раль на кож нае з іх уваж лі ва раз гля да ла ся на на ра дзе. 

Якія ж ра шэн ні бы лі пры ня ты?


