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Аляк сандр Лу ка шэн ка на-
га даў пра сі ту а цыю на «Ба-
ры саў дрэ ве». «Ня ўжо я яшчэ 
па ві нен ез дзіць і па ра дак на-
во дзіць?! Го да, ба чы це, не 
ха пі ла, і бе га юць, ка жуць: 
за ты дзень усё зро бім. За 
год не зра бі лі, а за ты дзень 
зро бяць! Што гэ та зна чыць? 
За гу бяць там міль ё ны, міль-
яр ды бе ла рус кіх руб лёў, за-
го няць у бруд тэх ні ку і бу дуць 
ге ра іч на пе ра адоль ваць усё 
тое, што на ва ра ці лі. Гэ та хі-
ба нар маль на? Так быць не 
па він на! Тым больш на та кім 
прад пры ем стве», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры-
знаў, што «Ба ры саў дрэў» быў 
ад ста лым прад пры ем ствам, 
ад нак дзяр жа ва вы дзе лі ла 
гро шы на яго ма дэр ні за цыю, 
а та му не аб ход на бы ло пры-
во дзіць яго ў на леж ны стан. 
«Ка лі та бе дзяр жа ва да па-
ма гае і там ма бі лі за ва ны лю-
дзі — трэ ба ва ру шыц ца. Год 
та му па ста віў за да чу. Пры яз-
джаю. Доб ра, не ўсё зра бі лі, 
га ла ва цяп ства, яшчэ неш та. 
Дык яны ж гэ та спра бу юць 
сха ваць! На вош та вы гэ та 
ха ва е це? Мне ж да стат ко ва 
гля нуць і ім гнен на ўба чыць, 
ку ды іс ці. Дык на вош та вы гэ-
та ро бі це?».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 
пра е дзе па ўсіх знач ных прад-

пры ем ствах, дзе ра ней да ваў 
да ру чэн ні. «Не прэ зі дэнц кая 
гэ та спра ва, але што ра біць, 
ка лі ўрад не пра цуе? Яны ха-
дзі лі і ду ма лі, што прой дзе. 
Вось гэ та га быць не па він-
на», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. 
Га во ра чы пра Ба ры са Ба ту-
ру, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-
зна чыў, што гэ та быў адзін з 
леп шых гу бер на та раў, ад нак 
да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа-
вы па він ны без да кор на вы-
кон вац ца.

Звяр та ю чы ся да мэ ра Мін-
ска Мі ка лая Ла дуць кі, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка па ста віў 
за да чу цал кам пад рых та ваць 
ста лі цу да зі мы, на вес ці па ра-
дак ва ўсіх ра ё нах Мін ска.

«Вось за за во дам ко ла-
вых ця га чоў ужо цэ лых не-
каль кі га доў смет нік. Ні Ка-
бя коў, ні Ла дуць ка гэ та га не 
ба чаць!» — ад зна чыў Прэ зі-
дэнт. «Ка лі мы ся бе цы ві лі за-
ва ны мі лі чым, ка лі мы цэнтр 
Еў ро пы, трэ ба быць цы ві лі за-
ва ны мі людзь мі. Вось ад куль 
маё па тра ба ван не. За меж ні кі 
да нас пры яз джа юць: ах, які 
Мінск пры го жы, як у вас хо ра-
ша. Дык да вай це бу дзем ад-
па вя даць гэ та му», — да даў 
Прэ зі дэнт.

...сі ту а цыі на ва лют ным 
рын ку

«Мы па ста ві лі пе рад са бой 
га лоў ную за да чу — не да-
пус ціць аб ва лаў. І мы ба чым, 
што сі ту а цыя ста бі лі зу ец ца»,

— ска заў кі раў нік дзяр жа-
вы. «Вы бе га е це сён ня па 
аб мен ні ках і ча ка е це ней кай 
дэ валь ва цыі. Прос та раю 
вам: не ра бі це гэ та га і не ча-
кай це», — ска заў Прэ зі дэнт. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што сён ня ста віц ца за-
да ча ма дэр ні за цыі прад пры-
ем стваў у тым лі ку і для та го, 
каб вы ра шыць праб ле му з 
ва лю тай. «Вя до ма, за раз не 
вель мі доб ры час для ма дэр-
ні за цыі, кры зіс ныя з'я вы ў 
Еў ро пе, Ра сіі, ін шыя пост са-
вец кія рэс пуб лі кі прос та аб-
ва лі лі ся. З кры зі су мы ра на 
ці поз на вый дзем, але без 
ма дэр ні за цыі бу дзе скла да-
на раз горт вац ца», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«Ка лі мы ад ста нем, то не 
пра да дзім пра дук цыю. Быц-
цам бы гро шы тра цім не ма-
лыя, але спы няц ца нель га, 
каб по тым не ад стаць ад су се-
дзяў», — ад зна чыў Прэ зі дэнт. 
Ён да даў, што пра да ваць на 
тра ды цый ных рын ках ста но-
віц ца ўсё ця жэй. «Але трэ ба 
па мя таць ад но: як бы ні бы ло 
скла да на і цяж ка, нам трэ ба 
вы хо дзіць на ін шыя рын кі. 
Увесь час нель га ма ліц ца на 
Ра сію. Пра се ла Ра сія — і мы 
па чы на ем ку ляц ца», — ска-
заў Прэ зі дэнт. «Вя до ма, гэ та 
ня прос та. У не ка га ж трэ ба 
ад ва я ваць гэ тыя рын кі. Але 
ў нас та кі лёс. Ін ша га не да-
дзе на», — ска заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў, што сён ня не аб ход на 
хут чэй пе ра хо дзіць на вы ка-
ры стан не ай чын най сы ра ві ны 
ў вы твор час ці, за куп ля ю чы за 
мя жой толь кі тое, ча го ня ма ў 
Бе ла ру сі. Па вод ле яго слоў, 
гэ та знач на тан ней і шмат у 
чым вы ра шае праб ле му з ва-
лю тай.

...удас ка на лен ні сіс тэ мы 
най му на пра цу

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў, што ў кра і не пла-
ну юць да пра ца ваць пра ві лы 
пры ёму на ра бо ту. «Нам, ві-
даць, трэ ба вяр нуць неш та 
на кшталт ха рак та рыс тык з 
па пя рэд ня га мес ца пра цы, — 
ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — 
Вель мі мно гія ду ма юць так: 
маў ляў, Прэ зі дэнт пры му сіць 
вы пла ціць за ро бак, а мы бу-
дзем ку рыць або п'я ны мі ха-
дзіць на пра цу. Мы па він ны ў 
блі жэй шы час упа рад ка ваць 
сіс тэ му най му на пра цу, пе ра-
хо ду з ад на го мес ца пра цы на 
ін шае», — да даў Прэ зі дэнт.

Га во ра чы аб кант ракт най 
сіс тэ ме, Аляк сандр Лу ка шэн-
ка пад крэс ліў, што на пра ця гу 
паў го да ўсе па він ны пе рай сці 
на та кую фор му пра цы. «У нас 
яшчэ шмат лю дзей пра цуе без 
кант рак таў. Ня хай праф са ю зы 
зой муц ца гэ тым пы тан нем», 
— ска заў кі раў нік дзяр жа вы. 
«Ва ўсім па ві нен быць па ра-
дак. Так ро біць увесь свет», 
— ад зна чыў ён.

За ва я ваць но выя рын кі

Ра бот нi кi Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў нi коў На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае 
спа чу ван не са вет нi ку-кан суль тан ту ад дзе ла па за бес пя-
чэн нi дзей нас цi Па ста ян най ка мi сii Па ла ты прад стаў нi коў 
па ахо ве зда роўя, фi зiч най куль ту ры, ся мей най ма ла-
дзёж най па лi ты цы Мi най ча вай Лi дзii Мi хай лаў не ў су вя зi 
з на пат каў шым яе вя лi кiм го рам — смер цю БАЦЬ КI.

Ге роі пер шай су свет най Ге роі пер шай су свет най   ��

ЧАС ПРЫ МІ РЫЎ УСІХ
Ва ўсім све це 11 ліс та па да ў 11 га дзін ра ні цы пра хо дзіць 
агуль на на цы я наль ная хві лі на маў чан ня. Лю дзі но сяць 
ка ля сэр ца чыр во ныя ма кі, зроб ле ныя з па пе ры, як 
сім вал пра лі тай кры ві. Ме на ві та ў гэ ты дзень у 1918 го-
дзе бы ла па стаў ле на фі наль ная кроп ка ў Пер шай су-
свет най вай не, бы ло пад пі са на па гад нен не аб спы нен ні 
аг ня вых дзе ян няў. Сё ле та і ў бе ла рус кай ста лі цы гэ ты 
дзень прай шоў пад зна кам ус па мі наў пра мі ну лыя па-
дзеі: ад бы ла ся прэ зен та цыя кні гі Вя ча сла ва Бан да рэн кі 
«Ге роі Пер шай су свет най».

Гэ тае вы дан не ўяў-
ляе са бой 12 на ры-
саў — ка рот кіх бія гра-
фій лю дзей, якія на-
заў сё ды ўпі са лі свае 
ім ёны ў гіс то рыю тых 
ча соў. Ся род іх — вы-
дат ны пал ка во дзец 
і ка ман дзір ба я во га 
ка раб ля, сын вя лі ка га 
кня зя і прос ты да нскі 
ка зак, пер шы ў Ра сій-
скай ім пе рыі лёт чык-
зні шчаль нік і сяст ра 
мі ла сэр нас ці, ва ен ны 
свя тар і бра вы гу сар-
скі афі цэр…

Кні га вый шла ў ра-
сій скім вы да вец тве 
«Ма ла дая гвар дыя» ў прэ стыж най Се рыі «ЖЗЛ» — «Жыц цё 
зна ка мі тых лю дзей» — на кла дам у 6000 эк зэмп ля раў. Ад нак 
аў тар ад зна чае, што на ўмыс на ра біў яе з бе ла рус кім ухі лам, 
бо лё сы мно гіх ге ро яў, апі са ных у кні зе, цес на звя за ны з Бе-
ла рус сю.

Вы дан не мае вы дат ную па лі гра фіч ную якасць. Яно да поў-
не на ста ры мі здым ка мі, якія ра ней ні дзе не дру ка ва лі ся. Ся-
род іх, на прык лад, уні каль ныя фо та, зроб ле ныя ў раз бу ра ным 
у 1915 го дзе Брэс це. Вя ча слаў Бан да рэн ка ад зна чае:

— Ка лі мы згад ва ем гэ тую вай ну ме на ві та ў су вя зі з Бе ла рус-
сю, то не мо жам не звяр нуць ува гу на тое, што яна ня зму ша на 
ўпіс вае гіс то рыю на шай кра і ны ў агуль на еў ра пей скі і су свет ны 
кан тэкст. Бо ся род ва ен на слу жа чых, якія зма га лі ся на на шай 
тэ ры то рыі, акра мя су ай чын ні каў, бы лі са мыя роз ныя лю дзі. 
На ба ку Рус кай ар міі тут зма га лі ся поль скія, чэ ха сла вац кія, 
і ла тыш скія страл кі. Ня гле дзя чы на тое, што Бал га рыя ака за-
ла ся ся род кра ін-во ра гаў, у Рус кай ар міі бы лі і бал га ры. Ма ла 
хто ве дае, што за нас та ды ва я ва лі фран цуз скія лёт чы кі… Ка лі 
раз гля даць пра ціў ні каў, то Аў стра-Вен гер ская ар мія ўяў ля ла 
са бой ві не грэт: аў стрый цы, венг ры, хар ва ты, сер бы, сла вен цы, 
укра ін цы, нем цы… Час та на на шай зям лі ра зы гры ва лі ся поў-
ныя жа ху сцэ ны, ка лі з роз ных ба коў фрон ту маг лі сы хо дзіц ца 
прад стаў ні кі ад ной на цыі. Але час усіх пры мі рыў. Сён ня ў Бе-
ла ру сі мож на знай сці вай ско выя мо гіл кі, на якіх по бач ля жаць 
бы лыя во ра гі.

Гэ тае вы дан не мож на лі чыць не вя лі кай кры хой у да ні не па мя-
ці, якая на шым за гі ну лым пра дзе дам не бы ла ад да дзе на. Ге ро ям 
Пер шай су свет най не ўру ча лі юбі лей ных ме да лёў, не вы плач-
ва лі спе цы яль ных пен сій. У па мяць аб іх не за паль ва юць Веч ны 
агонь, і квет кі на Дзень Пе ра мо гі ім пры но сяць вель мі рэд ка. Та-
му так, у бія гра фі ях, на пі са ных па-мас тац ку ці ка ва і над звы чай 
праў дзі ва, лё сы рэ аль ных ге ро яў вы плы ва юць з за быц ця.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ, фо та аў та ра

� 

У ніж няй па ла це пар ла мен та 
пра цяг ва ец ца аб мер ка ван не ма-
тэ ры я лаў па пра ек це бюд жэ ту 
на 2014 год. Учо ра ад бы ло ся па-
шы ра нае па ся джэн не трох ка мі-
сій, на якіх дэ пу та ты аб мяр коў ва лі 
раз лі кі асноў ных рас пра цоў шчы-
каў га лоў на га фі нан са ва га да ку-
мен та кра і ны.

Пры чы ны па мы лак 
Пра гноз на бя гу чы год меў на ўва зе 

тэм пы рос ту ва ла во га ўнут ра на га пра-
дук ту 8,5%, ця пер мы ма ем 1,1%, а да 
кан ца го да па він ны вый сці на 1,3%.

Вік тар ПІ НІ ГІН, пер шы на мес нік 
ды рэк та ра На ву ко ва-да след ча га 
эка на міч на га ін сты ту та Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі Бе ла ру сі, па тлу ма чыў дэ пу-
та там, ча му рас пра цоў шчы кі пра гно зу 
так знач на па мы лі лі ся год та му.

— Два пра цэнт ныя пунк ты ВУП эка-
но мі ка Бе ла ру сі стра ці ла з-за ка лій на-
га кры зі су, 2,2% — з-за не да па ста вак 
ра сій скай наф ты, яшчэ 0,4% — з-за 
дрэн на га ўра джаю збож жа вых. Па мыл-
ко вы мі ў гор шы бок ака за лі ся і пра гно зы 
па тэм пах рос ту двух асноў ных ганд лё-
вых парт нё раў на шай кра і ны — Ра сіі 
і Еў ра пей ска га са ю за, што па цяг ну ла 
зву жэн не знеш ніх рын каў, — ска заў ён.

Асаб лі вас цю 2013 го да з'яў ля ец ца 
і 20-пра цэнт на е па дзен не экс пар ту за-
мест за пла на ва на га вы со ка га рос ту. 
Той не вя лі кі пры рост ВУП, які ма ец ца, 
за бяс пе чы ла ўнут ра нае спа жы ван не. 
Апош няе тлу ма чыц ца тым, што гра шо-
вая ма са на рошч ва ла ся з улі кам рос ту 
ВУП у па ме ры 8,5%. Да та го ж у кра і не 
над та хут ка рас лі за роб кі (на 20% пры 
рос це пра дук цый нас ці пра цы 2%).

На сё ле та так са ма пры па лі пі ка выя 
зна чэн ні па вы пла це Бе ла рус сю знеш-
няй па зы кі, і гэ тая сі ту а цыя за ха ва ец ца 
ў блі жэй шыя два га ды.

Пра гноз на 2014-ы год 
Рас пра цоў шчы кі пра гно зу на бу ду чы 

год на стой ва юць на тым, каб асноў ным 
век та рам раз віц ця ста ла на рошч ван не 
экс пар ту пры аб ме жа ван ні ўнут ра на га 
спа жы ван ня.

— Хоць ім парт аё міс тасць бе ла рус ка-
га экс пар ту да ся гае 50%, кож ны міль ён 
пры рос ту экс пар ту дае 500 ты сяч пры-
рос ту ста ноў ча га саль да знеш ня га ганд-
лю, ча го нель га ска заць пра ўнут ра нае 
спа жы ван не, — звяр нуў ува гу пар ла-

мен та ры яў Вік тар Пі ні гін. — Ня гле дзя-
чы на больш ніз кую ім парт аё міс тасць 
унут ра на га спа жы ван ня, кож ны ру бель 
яго дае 35 ка пе ек да дат ко ва га ім пар ту. 
На ша вы твор часць на ла джа на так, што 
пры вы ключ на ўнут ра ным спа жы ван ні 
не па збеж на бу дзе на рошч вац ца ім парт. 
Та му асноў ная за да ча — на рошч ван не 
экс пар ту, ад па вед на — ста ноў ча га саль-
да. Гэ та да зво ліць вы ра шаць пы тан ні 
знеш няй па зы кі, ство рыць маг чы мас ці 
для да лей ша га на рошч ван ня ўнут ра на га 
спа жы ван ня і ім парт аза мя шчэн ня пры 
вы твор час ці ай чын ных та ва раў.

Рост ВУП на 2014 год ацэнь ва ец-
ца ў па ме ры 3,3%, з іх 3,1% — за кошт 
рос ту экс пар ту. «Мы фак тыч на сціс ка ем 
унут ра нае спа жы ван не: спа жы ван не хат-
ніх гас па да рак, ва ла выя на за па шван ні, 
ін вес ты цыі, — па ве да міў эка на міст. — 
Мяр ку ем, што част ка срод каў на сель ніц-
тва бу дзе на кі ра ва на не на спа жы ван не, 
а на бу даў ніц тва жыл ля, у тым лі ку ма-
ла па вяр хо вае».

Бюд жэт — без дэ фі цы ту 
Пра тое, што пра ект рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту Бе ла ру сі на 2014 год пла ну ец-
ца зба лан са ваць па да хо дах і рас хо дах, 
па ве да міў пар ла мен та ры ям на мес нік 
на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 
бюд жэт най па лі ты кі Мі ніс тэр ства фі-
нан саў Алег СЕ ЛІ ВЕРС ТАЎ.

Ся род важ ней шых кры ніц да хо ду 
кан са лі да ва на га бюд жэ ту, які, як мяр-
ку ец ца, скла дзе Br205,1 трлн, ён на зваў 
пад атко выя да хо ды ад знеш не эка на-
міч най дзей нас ці. «Пла ну ец ца больш 
за Br26 трлн з рос там на 10,4 пра цэн-
та», — ска заў ён.

Што да ты чыц ца вы дат каў, то на аб-
слу гоў ван не дзяр жаў на га доў гу мяр ку-
ец ца вы дат ка ваць Br10 трлн. У 2014 го-
дзе пра ду гледж ва юц ца знач ныя срод кі 
на ака зан не пад трым кі рэ аль на му сек та-
ру эка но мі кі. Як і ў па пя рэд нія га ды, яны 
бу дуць аказ вац ца ў фор ме змян шэн ня 
ста вак па бан каў скіх крэ ды тах.

Ка го лі чыць дар ма е дам 
Вель мі ажыў ле ную дыс ку сію вы клі-

ка ла пра па но ва на мес ні ка стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па дзяр жаў ным бу-
даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
і рэг ла мен це Ва лян ці ны ЖУ РАЎ СКАЙ 
па поў ніць да ход ную част ку рэс пуб лі кан-
ска га бюд жэ ту за кошт асоб, якія не бя-
руць удзел у фар мі ра ван ні бюд жэ ту.

— Ця пер ва ўра дзе раз гля да ец ца пы-
тан не аб уста наў лен ні па да тку для гра-
ма дзян, якія не ўдзель ні ча юць у фар мі ра-
ван ні да ход най част кі бюд жэ ту шля хам 
вы пла ты па дат каў, па коль кі ні дзе фар-
маль на не пра цу юць, але ка рыс та юц ца 
са цы яль ны мі да бро та мі, якія фі нан су юц-
ца з бюд жэ ту, — па ве да мі ла на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня фі нан са ван ня 
са цы яль най сфе ры і на ву кі Мі ніс тэр-
ства фі нан саў Свят ла на КРЭ ТА ВА.

Ужо рас пра ца ва ны пра ект ад па вед-
на га ўка за, дзе пра па ну ец ца вы зна чыць 
што га до вы пла цеж у па ме ры Br2,6 млн. 
Гэ тыя срод кі пла ну ец ца на кі роў ваць 
на фі нан са ван не са цы яль най сфе ры. 

Пра па но вы дэ пу та таў 
— Дэ пу та ты ў сва ёй пра цы над ма-

тэ ры я ла мі па фар мі ра ван ні бюд жэ ту 
на на ступ ны год ро бяць ак цэнт на ра цы-
я наль нае і эфек тыў нае вы ка ры стан не 
бюд жэт ных срод каў, — ска заў жур на-
ліс там стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад-
но сі нах і срод ках ма са вай ін фар ма цыі 
Анд рэй НА ВУ МО ВІЧ. — У нас ёсць прак-
тыч ныя за ўва гі па дзярж пра гра мах, ёсць 
пра па но вы па фар мі ра ван ні да рож на га 
фон ду. Трэ ба так са ма пра ду гле дзець па-
ве лі чэн не ар ты ку ла вы дат каў на сель скія 
Са ве ты, якія вы ра ша на за ха ваць.

— Ка мі сія па за ка на даў стве Па ла ты 
прад стаў ні коў вы ву чы ла ма тэ ры я лы, 
якія рых ту юц ца па за ко на пра ек це аб 
рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на 2014 год, 
і ў цэ лым мы згод ны з пра па но вай ура да 
па фар мі ра ван ні як да ход най, так і рас-
ход най част кі бюд жэ ту, — да да ла дэ пу-
тат Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў-
стве На тал ля ГУЙ ВІК. — Важ на, што, 
як і ў па пя рэд нія га ды, бюд жэт за хоў вае 
сваю агуль на дзяр жаў ную і са цы яль ную 
на кі ра ва насць. У поў ным аб' ёме пра па-
ноў ва ец ца сфар мі ра ваць і вы дат кі для 
бюд жэт ных ар га ні за цый, што азна чае іх 
бес пе ра бой ную дзей насць. Вель мі ра-
дуе, што ўрад па чуў пра па но ву дэ пу та-
таў пра ду гле дзець вы дат кі на фі нан са-
ван не да рож най гас па дар кі. Да рож ным 
гас па дар кам пла ну ец ца вы дзе ліць амаль 
удвая больш срод каў, чым у па пя рэд нія 
га ды, і ў 5 ра зоў больш — на ка пі таль ны 
ра монт да рог.

Яшчэ ад на пра па но ва да ты чыц ца 
ўвя дзен ня ад каз нас ці за не эфек тыў нае 
вы ка ры стан не бюд жэт ных срод каў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Пар ла менц кі Пар ла менц кі   ��
             дзён нік              дзён нік АСНОЎ НАЯ ЗА ДА ЧА — 

НА РОШЧ ВАН НЕ ЭКС ПАР ТУ 

Вя ча слаў
БАН ДА РЭН КА
пад час
аў то граф се сіі.

Да ве да ма чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь

15 ліс та па да 2013 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Са-
ве та Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца 
па ся джэн не трэ цяй се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.

СКЛАД БО ЕП РЫ ПА САЎ
быў зной дзе ны на тэ ры то рыі бы хаў ска га ўчаст ка прад-
пры ем ства «Ма гі лёў хле бап ра дукт».

Гэ та зда ры ла ся пад час зем ля ных ра бот. Ма шы ніст эк ска-
ва та ра ка паў тран шэю пад во да пра вод, ка лі рап там яго коўш 
пад няў ра зам з зям лёй з дзя ся так ір жа вых бал ва нак. Пра ца 
бы ла спы не на, а на мес ца зна ход кі вы клі ка ны пра ва ахоў ныя 
служ бы. Як па ве да мі лі ў Ма гі лёў скім аб лас ным упраў лен ні МНС, 
зной дзе на 30 мі на мёт ных мін ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Але кан чат ко вую ліч бу на за вуць са пё ры в/ч 5523, якія ця пер 
вя дуць ра бо ты па іх абяс шкодж ван ні. Па сло вах ста ра жы лаў, 
бо еп ры па сы зной дзе ны як раз там, дзе пра хо дзі ла мя жа бы ло-
га аэ ра дро ма.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


