
10 СНЕЖНЯ  2013 г. АЎТОРАК Кошт 1800 рублёў№ 232  (27597)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ISSN 1990 - 763X

4 5

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 10.12.2013 г. 
Долар ЗША    9400,00
Еўра 12880,00
Рас. руб. 287,00
Укр. грыўня 1148,44

3

АНОНС «ПРА МОЙ ЛІ НІІ»
УСЕ ПЫ ТАН НІ ГРА ШО ВА-КРЭ ДЫТ НАЙ ПА ЛІ ТЫ КІ

18 снеж ня 2013 го да з 11.00 да 12.00 у рэ дак цыі на шай га зе ты ад бу-
дзец ца «пра мая лі нія» з удзе лам стар шы ні праў лен ня На цы я наль на-
га бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь Над зеі Анд рэ еў ны ЕР МА КО ВАЙ. Ка лі 
вас хва лю юць пы тан ні ста біль нас ці кур су бе ла рус ка га руб ля, за ха ван ня 
ўлас ных збе ра жэн няў, пра цэн таў па ўкла дах і крэ ды тах і лю быя ін шыя 
ас пек ты гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі на шай кра і ны, — тэ ле фа нуй це!

За да ваць пы тан ні пад час «пра мой лі ніі» мож на бу дзе па тэ ле фо-
нах 8 (017) 287 18 66 і 8 (017) 287 18 71. Па пя рэд нія пы тан ні да сы-
лай це на элект рон ны ад рас рэ дак цыі іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу.

ЯНУ КО ВІЧ 
ПА РА ІЦ ЦА З ПА ПЯ РЭД НІ КА МІ

Прэ зі дэнт Укра і ны Вік тар Яну ко віч пад тры маў ідэю пра вес ці 
агуль на на цы я наль ны «круг лы стол» з удзе лам прад стаў ні коў 
ула ды і апа зі цыі для по шу ку кам пра мі су ў кра і не. Пра гэ та ў 
па ня дзе лак па ве дам ля ец ца на сай це кі раў ні ка дзяр жа вы. З 
пра па но вай пра вес ці «круг лы стол» для вы ра шэн ня па лі тыч-
на га кры зі су 5 снеж ня вы сту пі лі тры бы лыя лі да ры Укра і ны — 
Ле а нід Краў чук, Ле а нід Куч ма і Вік тар Юшчан ка. На аў то рак 
10 снеж ня ўжо за пла на ва на су стрэ ча дзе ю ча га і трох бы лых 
прэ зі дэн таў для «аб мер ка ван ня най важ ней шых пы тан няў, якія 
ста яць пе рад кра і най». Ра ней Краў чук, Куч ма і Юшчан ка вы-
сту пі лі з за явай, у якой пад тры ма лі пра тэст апа зі цый ных сіл 
су праць ад мо вы аб ін тэ гра цыі Укра і ны з Еў ра са ю зам. Да та 
пра вя дзен ня агуль на на цы я наль нага «круг ла га ста ла» па куль 
не на зы ва ец ца.

ПУ ЦІН ЛІК ВІ ДА ВАЎ РІА «НА ВІ НЫ»
Прэ зі дэнт РФ Ула дзі мір Пу цін пад пі саў указ аб лік ві да цыі 

ін фар ма цый на га агенц тва РІА «На ві ны». На яго ба зе бу дзе 
ство ра на «Між на род нае ін фар ма цый нае агенц тва «Ра сія сён-
ня». Ген ды рэк та рам но ва га агенц тва пры зна ча ны вя ду чы 
тэ ле ка на ла «Ра сія 1» Дзміт рый Кі ся лёў. Згод на з ука зам, ге не-
раль ны ды рэк тар «Ра сія сён ня» пры зна ча ец ца і вы зва ля ец ца 
ад па са ды прэ зі дэн там. Як вы ні кае з апуб лі ка ва на га Крам лём 
да ку мен та, асноў ным кі рун кам дзей нас ці но ва га агенц тва 

ста не асвят лен не за мя жой 
дзяр жаў най па лі ты кі Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі і ра сій ска га 
гра мад ска га жыц ця. Акра-
мя та го, Пу цін рэ ар га ні за ваў 
«Российскую га зе ту», да лу-
чыў шы да яе рэ дак цыю ча-
со пі са «Родина».

КАМ БІ НЕ ЗОН БРУ СА ЛІ 
ПАЙ ШОЎ З МА ЛА ТКА

У Ган кон гу ад быў ся аў кцы ён, на якім з 
ма ла тка пай шоў жоў ты кам бі не зон ле ген-
дар на га ак цё ра і май стра ба я вых мас тац-
тваў Бру са Лі, па ве дам ляе Bloomberg. Лот 
пры нёс аў кцы ён на му до му Spіnk Chіna 650 
ты сяч ган конг скіх до ла раў (ка ля 83 ты сяч 
до ла раў ЗША). Хто ме на ві та стаў па куп-
ні ком кас цю ма з філь ма «Гуль ня смер ці» 
1972 го да, не па ве дам ля ец ца. Уся го ж на 
тар гах бы ло прад стаў ле на ча тыр нац цаць ло таў, звя за ных 
з іме нем Бру са Лі. Ся род іх, на прык лад, нун ча кі (450 ты сяч 
ган конг скіх до ла раў), абу так для за ня ткаў кунг-фу (40 ты-
сяч), бам бу ка вы кій (80 ты сяч до ла раў) і ін шыя прад ме ты. 
Тар гі ў Ган кон гу бы лі пры све ча ны 40-й га да ві не з дня смер ці 
Бру са Лі.

У ЛІТВЕ НЕ ДА ХОП РА БО ЧАЙ СІ ЛЫ
Ня гле дзя чы на тое, што ўзро вень бес пра цоўя ў Літ ве скла-

дае 11,9%, амаль 40% лі тоў скіх пра ца даў цаў, як за яў ляе ды-
рэк тар Ін сты ту та пра цы і са цы яль ных да сле да ван няў Ба ляс лаў 
Гру жэў скіс, су ты ка юц ца з не да хо пам ква лі фі ка ва най ра бо чай 
сі лы, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Прэм' ер-мі ністр Літ вы 
Аль гір дас Бут кя ві чус ад зна чае, што Літ ва па він на імк нуц ца 
да пры цяг нен ня спе цы я ліс таў роз на га про фі лю: ад ква лі фі-
ка ва ных ра бо чых, звар шчы каў, то ка раў, ман таж ні каў да вы-
со ка ква лі фі ка ва ных ін жы не раў і ме не джа раў. Лі тоў ская бір жа 
пра цы ўжо за цвер дзі ла спіс пра фе сій, прад стаў ні коў якіх у 
Літ ве ві да воч на не ха пае і якіх мож на ле галь на ўво зіць з-за 
мя жы. Гэ та звар шчы кі, швач кі, ку ха ры рэ ста ра наў, кі роў цы-
даль на бой шчы кі. У Еў ра са ю зе 26% пра ца даў цаў скар дзяц ца 
на не да хоп ква лі фі ка ва най пра цоў най сі лы. Асаб лі ва імк лі ва ў 
ЕС рас це по пыт на пра цоў ную сі лу ў сфе ры ахо вы зда роўя.

СПЕ ЦЫІ ДА ПА МО ГУЦЬ 
САР ДЭЧ НІ КАМ 

І ДЫЯ БЕ ТЫ КАМ
Су час ная ме-

ды цы на, як і не-
тра ды цый ная, 
пры знае ка рысць 
спе цый. Да пры-
кла ду, на сен не 
ка лянд ры ба га та 
на лі на ла ол і дзе-
ка на вую кіс ла ту, 
пі ша Fіnancіal Express. Гэ тыя злу чэн ні зні жа юць 
уз ро вень «шкод на га ха лес тэ ры ну» і цук ру, па-
вя ліч ва ю чы кан цэнт ра цыю «ка рыс на га ха лес-
тэ ры ну». 1—2 чай ныя лыж кі ка лянд ры па ка за-
ны асо бам з хва ро ба мі сэр ца і дыя бе там.

Кур ку ма ка рыс ная для сэр ца з-за кур ку-
мі ну. Гэ та моц ны ан ты ак сі дант, які зні жае 
ры зы ку ўтва рэн ня тром баў, за па лен ня. А 
чор ны пе рац змя шчае ак тыў нае злу чэн не 
пі пе рын, якое так са ма зні жае ха лес тэ рын. 
Гэ та да зва ляе ад на віц ца сэр цу пас ля сар-
дэч на га пры сту пу.

Ка ры ца сты му люе кро ва зва рот, па зі тыў на 
ад бі ва ец ца на су ад но сі нах «шкод на га» і «ка-
рыс на га ха лес тэ ры ну», па ляп шае па каз чы кі 
ін су лі на вай рэ зіс тэнт нас ці. Ім бір рас слаб ляе 
кры вя нос ныя са су ды, сты му люе пры ток кры-
ві і аб ляг чае боль. Ён так са ма зды мае за па-
лен не, якое ня рэд ка су пра ва джае дыя бет, 
хва ро бы сэр ца і рак. Яшчэ ім бір раз рэ джвае 
кроў і зні жае ха лес тэ рын. Час нок так са ма 
зні жае ха лес тэ рын, ры зы ку ўтва рэн ня тром-
баў і вы со ка га ціс ку.

За мі ну лыя су ткі з мін скіх ву ліц вы вез лі 
амаль 7 ты сяч ку ба мет раў сне гу.

Дру го га «Хаў е ра», на шчас це, не зда ры ла ся. 
Тым не менш, бе лыя гур бы на да хах, тра ту а рах 
і ма шы нах пры му сі лі ху цень ка ўзяц ца за пра цу, 
каб рас чыс ціць «пра сто ру для жыц ця». Як па-
ве да міў жур на ліс ту «Звяз ды» на мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра па бя гу чым утры ман ні 
дзяр жаў на га вы твор ча га аб' яд нан ня «Гар ра-
маў та дар» Мін гар вы кан ка ма» Ана толь ЖА-
МОЗ ДЗІК, га рад скія ву лі цы ра та ва лі ад сты хіі з 
да па мо гай 600 адзі нак спе цы я лі за ва най тэх ні кі, 
а на пры бі ран ні пры пын каў гра мад ска га транс-
пар ту, пе ра кры жа ван няў, пе ша ход ных пе ра хо-
даў, мас тоў і пу цеп ра во даў пра ца ва ла больш за 

700 ча ла век. Для ба раць бы з га ла лё дам бы ло 
вы ка ры ста на 500 тон со лі і 650 ку ба мет раў пяс-
ча на-са ля вой су ме сі.

Пры браць снег спя ша юц ца і са ста ліч ных да-
хаў. Па ін фар ма цыі дзя жаб' яд нан ня «Мін ская 
га рад ская жыл лё вая гас па дар ка», у пер шую 
чар гу рас чы шча юць снег на стрэ хах тых да моў, 
якія раз ме шча ны ўздоўж асноў ных ма гіст ра ляў 
ста лі цы. У гэ тай спра ве вель мі да па ма га юць 
аў та выш кі. Та кая не бяс печ ная пра ява га рад ской 
зі мы, як ле дзя шы, на шчас це, сё ле та яшчэ не 
па спе ла стаць праб ле май. Як па ве дам ля юць у 
дзярж аб' яд нан ні, вя лі кай коль кас ці ле дзя шоў на 
да хах па куль не за ўва жа на, та му па збаў ляц ца 
ад іх ня ма не аб ход нас ці.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

За мі ну лыя вы хад ныя на да ро гах кра-
і ны бы ло за рэ гіст ра ва на 479 да рож на-
транс парт ных зда рэн няў з ма тэ ры яль най 
шко дай.

Дзяр жаў та інс пек цыя за клі кае кі роў цаў быць 
уваж лі вы мі і асця рож ны мі за ру лём у скла да-
ных умо вах на двор'я і пра скла да ных да рож ных 
умо вах. Пад час моц ных апад каў трэ ба ру хац-
ца з уклю ча ным бліж нім свят лом фар, вы бі раць 
бяс печ ную хут касць і дыс тан цыю, з асаб лі вай 
асця рож нас цю ру хац ца па мас тах, эс та ка дах, па-
блі зу пе ша ход ных пе ра хо даў, ад мо віц ца ад рэз кіх 
тар ма жэн няў і ма неў раў.

Кі роў цы, за хоў вай це пра ві ла пар коў кі і не па-
кі дай це аў та ма бі лі на краі пра ез най част кі, каб 
не пе ра шка джаць нар маль на му ру ху транс пар ту 
і пра цы сне га ўбо рач най тэх ні кі.

У ДАІ на гад ва юць, што ачы шча ная і апра ца ва-
ная про ці га ла лёд ным са ста вам да ро га не ад ра-
зу ро біц ца бяс печ най. Па тра бу ец ца час і пэў ная 
ін тэн сіў насць ру ху транс парт ных срод каў, каб 

су месь па ча ла «пра ца ваць» і вы кон ваць свае 
функ цыі. У гэ тых умо вах важ на вы бі раць бяс-
печ ную хут касць.

Не аб ход на пра яў ляць асаб лі вую ўва гу пры 
з'яў лен ні на пра ез най част цы пе ша хо даў. Цёп-
лая верх няя воп рат ка ро біць не па ва рот лі вы мі, 
ша лі кі і ка пю шо ны аб мя жоў ва юць агляд, а дрэн-
ная бач насць і сліз кая да ро га пе ра шка джа юць 
лю дзям хут ка ад рэ ага ваць на не бяс пе ку, ка лі 
тая ўзні кае.

Пе ша хо дам так са ма не аб ход на быць вель мі 
ўваж лі вы мі. Пе ра хо дзіць да ро гу — толь кі ва ўста-
ноў ле ных мес цах. На ват на рэ гу лю е мых пе ша ход-
ных пе ра хо дах не па чы наць пе ра ход, па куль усе 
аў та ма бі лі не спы няц ца.

Дзяр жаў та інс пек цыя на гад вае так са ма, што 
ве ла сі пе дыс там і кі роў цам ма пе даў, згод на з 
пра ві ла мі да рож на га ру ху, пад час сне га па ду і 
га ла лё дзі цы ру хац ца на двух ко ла вым транс пар це 
ўво гу ле за ба ро не на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Мі ка лай ЛА ДУЦЬ КА, 
стар шы ня Мінск ага 
гар вы кан ка ма:

«На рын ку гас ці ніч ных па-
слуг у на ва год нія і ка ляд ныя 
свя ты ўсплёс ку цэн быць не 
па він на. Усе са на то рыі, пра-
фі лак то рыі пад Мінск ам вы-
куп ле ныя — гэ та ма са лю-
дзей, яны па він ны атры маць 
на бор усіх па слуг — куль тур-
ных, спар тыў ных, за баў ляль-
ных, ганд лё вых. Га вор ка ідзе 
пра міль ё ны до ла раў. Ад каз-
ныя кі раў ні кі струк тур ных 
пад раз дзя лен няў вы кан ка ма 
па він ны ад пра ца ваць усе пы-
тан ні па якас ці па слуг гас ці-
ніч на га комп лек су. Не аб ход на 
так са ма ве даць, як рэ агуе ры-
нак пры ват ных гас ці ніч ных 
па слуг, у тым лі ку ква тэр на 
су ткі, ці не рэз ка там па вя лі-
ча ны цэ ны. Мы па він ны ва ло-
даць усёй сі ту а цы яй».
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Су стрэ лі сцю жуСу стрэ лі сцю жу  ��

З ПЕР ШЫМ «ПА ДА РУН КАМ» СНЕЖ НЯ!

АЗ БУ КА БЯС ПЕ КІ

ДА ВАЙ ЦЕ НЕ БУ ДЗЕМ 
РА ДА ВАЦЬ БЛЯ ХА РА!

Ця пе раш ні се зон брэсц кія «мар жы», па тра ды цыі, ад кры лі 
з пер шым сне гам. На бе ра зе ра кі Му ха вец 8 снеж ня са бра лі-
ся ама та ры зі мо ва га ку пан ня. І хоць не бы ло тра ды цый най 
па лон кі, бо ва да яшчэ не за мерз ла, ку пан не з аба вяз ко вым 
рас ці ран нем сне гам ад бы ло ся. 

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-
служ бы Мін гар вы кан ка ма, па 
ста не на ка нец ліс та па да на 
тэ ры то рыі Мін ска з улі кам но-
вых аб' ек таў у ста дыі бу даў-

ніц тва зна хо дзяц ца 42 жы лыя 
да мы са звыш нар ма тыў ны мі 
тэр мі на мі бу даў ніц тва (у іх лі ку 
і пяць праб лем ных аб' ек таў). Па 
18 аб' ек тах за каз чы ка мі вы сту-

па юць УКБ ра ё наў і аб' яд нан не 
«Мінск буд». Ас тат нія ўзво дзяць 
пры ват ныя за бу доў шчы кі. Ся-
род праб лем ных да моў аж но 
30 аб' ек таў уз во дзіц ца па лі ніі 
до ле ва га бу даў ніц тва. Ар га-
ні за цы я мі-за каз чы ка мі па гэ-
тых да мах бы лі рас пра ца ва ны 
гра фі кі ажыц цяў лен ня ра бот 
з за вяр шэн нем бу даў ніц тва ў 
2013—2014 га ды. Да ку мен ты 
аб гэ тым бы лі за цвер джа ны на 
па ся джэн нях ра ён ных ад мі ніст-
ра цый, на якіх ар га ні за цыі-за-
каз чы кі і пад рад ныя ар га ні за цыі 
па пя рэ джа ны аб ад мі ніст ра цый-
най і кры мі наль най ад каз нас ці ў 
рам ках дзе ю ча га за ка на даў ства 
за зрыў тэр мі наў уво ду аб' ек таў 
у экс плу а та цыю.

Што ты дзень ажыц цяў ля ец-
ца аб' езд «праб лем ных» да моў 
з удзе лам на мес ні ка стар шы ні 
Мін гар вы кан ка ма, а так са ма 
прад стаў ні коў ка мі тэ та бу даў-
ніц тва і ін вес ты цый Мін гар вы-
кан ка ма, ад мі ніст ра цый ра ё наў, 
кі раў ні коў ар га ні за цый за каз чы-
каў і ген пад рад чы кам, па вы ні-
ках якіх да юц ца ад па-
вед ныя да ру чэн ні.

Ста ліч нае бу даў ніц тваСта ліч нае бу даў ніц тва  ��

ПАД ПІЛЬ НЫМ КАНТ РО ЛЕМ УЛАД
Сё ле та ў ста лі цы за лі пень—ліс та пад уве дзе на ў экс плу а-
та цыю 35 жы лых да моў і 2 пус ка выя комп лек сы са звыш-
нар ма тыў ным тэр мі нам бу даў ніц тва, па ве да міў вы кон ва-
ю чы аба вяз кі стар шы ні ка мі тэ та бу даў ніц тва і ін вес ты цый 
Мін гар вы кан ка ма Аляк сандр СЦЯ ПА НАЎ на па ся джэн ні 
Мінск ага га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та.
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У РА БО ЦЕ 
З КI РУ Ю ЧЫ МI КАД РА МI 

ПАТРЭБНА СIС ТЭ МА
Аб гэ тым Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка за явiў 9 снеж ня, 
пры ма ю чы з дак ла дам прэм' ер-мi нiст ра Мi ха i ла Мяс нi ко вi ча, 
кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Анд рэя Ка бя ко ва i стар шы-
ню Ка мi тэ та дзярж кант ро лю Аляк санд ра Якаб со на, па ве да мi лi 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

Асноў най тэ май су стрэ чы ста ла пад рых тоў ка да пра вя дзен ня 10 
снеж ня рэс пуб лi кан скай на ра ды па вы ра шэн нi праб лем ных пы тан няў 
у бу даў нi чай га лi не i ўдас ка на лен нi ра бо ты з кi ру ю чы мi кад ра мi.

«На жаль, на вы шэй шым уз роў нi мы не вы пра ца ва лi сiс тэ му ра бо ты 
з кi ру ю чы мi кад ра мi, i ўсё атрым лi ва ец ца на ско кам i ад вы пад ку да 
вы пад ку. Доб ра, што ак ту аль ныя пы тан нi вы но сiм на раз гляд. Я гэ та 
га ва ру та му, што та кая сiс тэ ма па вiн на быць вы пра ца ва на, — ска заў 
Прэ зi дэнт. — Мы да гэ та га пы тан ня ў свой час па ды хо дзi лi i быц цам 
бы неш та там на ма ца лi. Та му нам трэ ба тут вы зна чыц ца. Мi нi мум раз 
у паў год дзе мы па вiн ны пра во дзiць та кiя ме ра пры ем ствы».

«Мы па вiн ны на ўзроў нi Прэ зi дэн та пра во дзiць гэ тыя ме ра пры-
ем ствы з на шым ак ты вам, каб ары ен та ваць лю дзей на вы ра шэн не 
важ ней шых за дач, якiя ста яць пе рад гра мад ствам. Пер шае пы тан-
не — гэ та сiс тэ ма. Сiс тэ мы гэ тай па куль ня ма», — ад зна чыў кi раў нiк 
дзяр жа вы.

Звяр та ю чы ся да прэм' ер-мi нiст ра, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што пра па но вы ра бо чай гру пы па вы ра шэн нi праб лем ных пы тан няў у 
бу даў нiц тве па вiн ны быць пра ана лi за ва ны i вы ву ча ны ва ўра дзе. «Якiм 
бы нi быў вя лi кi Ка бя коў i тыя, ка го ён са браў (ра бо та пра ве дзе на вя-
лi кая i, на пэў на, эфек тыў ная), усё ж та кi вам трэ ба пры маць ра шэн не. 
У но вы год мы па вiн ны вый сцi з но вым бу даў нi чым комп лек сам, а там 
ку ча пра па ноў па нар мат вор час цi, i ўжо сён ня трэ ба гэ тыя ра шэн нi 
пры няць. Але са мае га лоў нае — па гля дзець, якiя ра шэн нi i рэ ка мен да-
цыi гру пы трэ ба пад тры маць, а якiя — не. А, маг чы ма, i ў цэ лым. Я тут 
нi чо га не аб вяр гаю. Та му ра на сён ня Прэ зi дэн ту вы сту паць на га лоў най 
па дзеi го да i хва лiць ней кую гру пу», — за явiў кi раў нiк дзяр жа вы.

«На ра да прой дзе, мы аба зна чым праб ле мы, але з 1 сту дзе ня 2014 
го да мы гэ тыя праб ле мы па вiн ны вы ра шаць. I не дай бог у бу даў нi чым 
комп лек се, ды i па iн шых на прам ках (бу даў нiц тва — гэ та на ву ка для 
iн шых) з'я вяц ца та кiя ж не да хо пы, якiя мы на зi ра лi i ў гэ тым, i мi ну лыя 
га ды», — па пя рэ дзiў бе ла рус кi лi дар.

«Трэ ба вяр нуць лi цэн за ван не — вяр тай це. Трэ ба ўзмац нiць кант-
роль — уз мац няй це. Але рас хля ба нас цi ў ра бо це з на сель нiц твам не 
па вiн на быць. Асаб лi ва там, дзе ар га нi за цыi ма юць спра ву з гра шы ма 
лю дзей. Узя лi ў лю дзей гро шы, па абя ца лi ў гэ ты тэр мiн увес цi за гэ ту 
ца ну — увод зьце, i з доб рай якас цю. Не — поў нас цю кам пен са цыя, на-
ват у двух крат ным па ме ры, каб лю дзi на нас не крыў дзi лi ся. Да пус цi лi 
пра ва па ру шэн не — у тур му», — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ — 
ПА СТА ЯН НЫ ПРА ЦЭ С

Пы тан ні пра вя дзен ня комп лекс най ма дэр ні за цыі эка но мі кі 
Бе ла ру сі, а так са ма ра бо ты ма ло га і ся рэд ня га біз не су зна хо-
дзі лі ся ў цэнт ры ўва гі ў час дак ла да Аляк санд ру Лу ка шэн ку 
9 снеж ня на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Пят ра Пра ка по ві ча, па-
ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ма дэр ні за цыя, інакш ка жу-
чы, удас ка на лен не вы твор час ці, — гэ та па ста ян ны пра цэс. «Ка лі мы 
ства ры лі на ват но вае прад пры ем ства сён ня, то заўт ра ўжо трэ ба яго 
ўдас ка наль ваць, у ад ва рот ным вы пад ку ад ста нем. Я га ва ру гэ та не 
ў апраў дан не на тую кры ты ку, якая гу чыць з бо ку не ка то рых на шых 
апа не нтаў, што вось не свое ча со ва ма дэр ні за цыю па ча лі, што гэ та 
вя лі кія гро шы і гэ так да лей. Нель га так ста віць пы тан не: свое ча со-
ва — не свое ча со ва. Кож ны дзень трэ ба ма дэр ні за вац ца, — лі чыць 
кі раў нік дзяр жа вы. — На ўсё трэ ба звяр таць ува гу і ўдас ка наль ваць, 
па чы на ю чы ад ся бе і за кан чва ю чы ўсім, што ва кол ця бе. Гэ та не пад-
ля гае су мнен ню».

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што яго не па ко іць ін шы мо мант. «Ха це-
ла ся б, каб вы раз ве я лі маю на сця ро жа насць. Так, мы ма дэр ні зу ем 
прад пры ем ствы, каб атры маць перш за ўсё доб ры экс парт ны пра дукт, 
та му што экс парт — гэ та адзін з на шых пры яры тэ таў, па трэб на ва лю-
та, гэ та веч нае на ша пы тан не, якое мы, на пэў на, бу дзем вы ра шаць 
яшчэ доў га, як і па доб ныя да нас дзяр жа вы вы ра ша юць та кія пы тан ні. 
Ці не атры ма ец ца так, што мы сён ня ма дэр ні зу ем, узя лі за меж ныя 
крэ ды ты, за ку пі лі доб рае аб ста ля ван не, атры ма лі пра дукт, а заўт ра 
зноў за ва лім ім скла ды і не змо жам пра даць?» — ска заў кі-
раў нік дзяр жа вы. 2

«Хуткая 
дапамога» 

для вусатага 
сябра

Што думаюць 
дэпутаты 

аб правах чалавека 
ў Беларусі?

Жыццё ў камуне: 
як магчымасці 

страчваюць 
межы?

І зіма не бяда — І зіма не бяда — 
    лечаць снег і вада!    лечаць снег і вада!
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