
22 ЛЮТАГА  2014 г. СУБОТА Кошт 1800 рублёў№ 34  (27644)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЛІЧБА ДНЯ

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

ISSN 1990 - 763X

Фо
 та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

6

2

Дзень аба рон цаў Ай чы ны для кур сан таў 
агуль на вай ско ва га фа куль тэ та Ва ен най ака-
дэ міі Ар ту ра і Аляк сея ЦІШ КО пра хо дзіць 

па-ся мей на му. І не та му, што свя та юна кі ад-
зна ча юць на ма лой Ра дзі ме. Ад чуць род нае 
пля чо мо гуць яны і ў сце нах на ву чаль най 

уста но вы. Толь кі за зір ні ў су сед нюю ка зар му 
— і на су страч вый дзе твой ся мей нік, 
та бе ўсміх нец ца брат.

АДЗІН ЛЁС АДЗІН ЛЁС 
НА ДВАІХНА ДВАІХ

23 лютага — Дзень абаронцаў Айчыны23 лютага — Дзень абаронцаў Айчыны  ��

Долар ЗША    9730,00
Еўра 13340,00
Рас. руб. 273,00
Укр. грыўня 1051,89

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 22.02.2014 г. 

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

ПА ЛІ ТЫ КА ЭКА НО МІ ЦЫ 
НЕ ТА ВА РЫШ?

Па лі тыч ны кры зіс ва Укра і не пры вёў да па дзен ня кур саў 
на цы я наль ных ва лют у кра і нах Цэнт раль на-Ус ход няй Еў-
ро пы.

Ся род гэ тых дзяр жаў — Венг рыя, Поль шча, Ру мы нія, Сер-
бія, Хар ва тыя і Чэ хія. Зні жа ец ца, зра зу ме ла, і курс грыў ні. А 
між на род нае рэй тын га вае агенц тва Standard & Poor's па ні зі ла 
сён ня доў га тэр мі но вы крэ дыт ны рэй тынг Укра і ны ў за меж най 
ва лю це на ад ну пры ступ ку да пе рад дэ фолт на га ўзроў ню ССС. 
«Агенц тва лі чыць, што ў ця пе раш няй сі ту а цыі зні жа ец ца маг-
чы масць укра ін ска га ўра да аб слу гоў ваць даў гі і па вы ша ец ца 
ня пэў насць ад нос на да лей ша га пра да стаў лен ня Ра сі яй фі нан-
са вай да па мо гі кра і не на пра ця гу 2014 го да», — па ве дам ля юць 
ін фар ма генц твы.

На «стро гай ды е це» ся дзіць і ра сій скі ру бель: ён ста біль на ху-
дзее. Ні я кія за ха ды не да па ма га юць у змя нен ні сі ту а цыі. Праў да, 
у хут кім ча се «драў ля ны» мо жа атры маць не вя лі кі штур шок для 
пад' ёму. Спра ва ў тым, што яшчэ адзін па лі тыч ны кры зіс — у Ал-
жы ры — мо жа не ўза ба ве спра ва ка ваць рост цэн на наф ту, ад якіх 
ру бель да во лі моц на за ле жыць. Ка ра цей, у гэ тай аф ры кан скай 
кра і не праг на зу юць паў тор ныя ата кі тэ ра рыс таў на інф ра струк тур-
ныя аб' ек ты ў мес цах зда бы чы наф ты. Ка лі пра гноз спраў дзіц ца, 
то кошт наф ты рэз ка па вы сіц ца. Вось толь кі экс пер ты ка жуць, 
быц цам та кі пад' ём бу дзе ня доў гім.

Еў ра і до лар на гэ тым тыд ні не па ка за лі ней кіх ад мет ных вы ні-
каў. На ай чын ным жа ва лют ным рын ку на ві ны на ступ ныя. До лар 
па да ра жэў яшчэ на 20 руб лёў (плюс 0,2%) да 9730, а еў ра — на 
30 руб лёў (плюс 0,2%) да 13340. Ра сій скі ру бель у чар го вы раз 
зні зіў ся: на 2,5 гра шо вай адзін кі (мі нус 0,9%) да 273.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Ня гле дзя чы на аб ве шча нае ў ноч 
на пят ні цу ра шэн не Вяр хоў най 
Ра ды аб ад ме не ан ты тэ ра рыс-
тыч най апе ра цыі, за ціш ша ака-
за ла ся ня доў гім. Апоўд ні ў пят-
ні цу ра ды ка лы са збро яй па ча лі 
пра ры вац ца да бу дын ка Ра ды ў 
Кі е ве, ве ду чы пры гэ тым агонь 
па су пра цоў ні ках унут ра ных 
вой скаў, пе рад ае NЕWSru.uа. 
Маг чы ма, па клас ці ка нец гвал ту 
змо гуць да тэр мі но выя вы ба ры 
прэ зі дэн та, на якія зга дзіў ся Вік-
тар Яну ко віч.

Прэ зі дэнт Укра і ны пас ля пе ра моў 
з лі да ра мі апа зі цыі і прад стаў ні ка мі 
кра ін Еў ра са ю за за явіў, што іні цы юе 
вяр тан не да Кан сты ту цыі 2004 го да з 
пе ра раз мер ка ван нем паў на моц тваў у 
бок пар ла менц кай рэс пуб лі кі і пад-
рых тоў ку да вы ба раў.

«За яў ляю пра тое, што я іні-
цы юю да тэр мі но выя прэ зі дэнц кія 
вы ба ры. Я іні цы юю так са ма вяр-
тан не да Кан сты ту цыі 2004 го да з 

пе ра раз мер ка ван нем паў на моц тваў 
у бок пар ла менц кай рэс пуб лі кі». Яну-
ко віч так са ма за клі каў да «па чат ку 
пра цэ ду ры фар мі ра ван ня ўра да на-
цы я наль на га да ве ру».

«У гэ тыя тра гіч ныя дні, ка лі Укра і на 
па нес ла та кія цяж кія стра ты, ка лі за-
гі ну лі лю дзі па абод ва ба кі ба ры кад, 
лі чу сва ім аба вяз кам пе рад свет лай 
па мяц цю за гі нулых за явіць: ні чо га ня-
ма больш важ на га за жыц цё ча ла ве-
ка, — ска за на ў да ку мен це. — І ня ма 
та кіх кро каў, якія б мы ўсе ра зам не 
па він ны бы лі зра біць, каб ад на віць мір 
ва Укра і не».

Між тым да ныя са цы я ла гіч на га 
апы тан ня кам па ніі «Со цыс», апуб-
лі ка ва ныя 31 сту дзе ня, па каз ва юць, 
што, ка лі б вы ба ры ад бы лі ся 2 лю та-
га, у трой цы лі да раў мог бы ака зац-

ца дзе ю чы кі раў нік дзяр жа вы Вік тар 
Яну ко віч.

Тым ча сам Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Укра і ны пры вя ло тра гіч-
ную ста тыс ты ку. З 18 па 21 лю та га 
з мес ца аб васт рэн ня су тык нен няў у 
цэнт ры Кі е ва да бры гад эк стран най 
ме ды цын скай да па мо гі і ва ўста но-
вы ахо вы зда роўя го ра да Кі е ва па 
ме ды цын скую да па мо гу звяр ну лі ся 
577 па цяр пе лых, 369 з іх шпі та лі за-
ва ны. З па чат ку су тык нен няў за гі ну лі 
77 ча ла век...

З гэ тай на го ды па ка заль ны зва-
рот да на ро да в.а. мі ніст ра ўнут ра-
ных спраў Укра і ны Ві та ля За хар чан-
кі. Тэкст раз ме шча ны на афі цый ным 
сай це ве дам ства.

«Аба ра ня ю чы эк стрэ міс таў, вы 
зма га е це ся не су праць ула ды або мі-

лі цыі — вы ва ю е це су праць 
ся бе і сва ёй Ра дзі мы», — за-
явіў ён. «Ка лі я ба чу сён ня 
лю дзей, якія ста яць у чэр гах 
па хлеб, у чэр гах да бан ка-
ма таў і аў та за пра вак, ба чу 
во чы жан чын, якія вы во зяць 
з Кі е ва сва іх дзя цей, а так-
са ма скры ваў ле ных лю дзей, 
па цяр пе лых у вы ні ку су-
праць ста ян ня, у мя не цяж ка 
на ду шы. Цяж ка ад та го, што 
хтось ці імк нец ца па дзя ліць 
на род, — га во рыц ца ў зва ро-

це . — І ка лі СМІ ка жуць, што з ад на го 
бо ку за гі ну лі 13 ча ла век, а з дру го-
га — 67, для мя не гэ та гу чыць дзі ка, 
бо гэ та за гі ну лі 80 на шых гра ма дзян, 
укра ін цаў, якіх увод зяць у зман уме-
лай пра па ган дай». На дум ку кі раў ні-
ка МУС, лю дзі ў рэ гі ё нах бла кі ру юць 
дзяр жаў ныя ўста но вы і ад дзя лен ні 
мі лі цыі, але пры гэ тым не ра зу ме юць 
да кан ца сут нас ці тых пра цэ саў, якія 
сён ня ад бы ва юц ца ў дзяр жа ве. «Ка го 
яны аба ра ня юць? Куч ку эк стрэ міс таў, 
якім не па трэб ны спа кой у дзяр жа ве? 
Або іх ляль ка во даў, якія дзей ні ча юць 
па сцэ на ры ях Сі рыі, Егіп та і ін шых 
кра ін, што фак тыч на сён ня ўцяг ну ты ў 
ха ос. Ня ўжо мы хо чам, каб пра цяг ва-
лі ся ма ра дзёр ства і па гро мы? Ня ўжо 
нас ні чо му не на ву чы ла гіс то рыя? Бо 
заўт ра гэ тыя ба е ві кі са збро яй прый-
дуць да до му да лю дзей: ка мусь ці 
спа да ба ец ца чы ясь ці ма шы на, і ён 
яе за бя рэ, а ка мусь ці не спа да ба ец ца 
хтось ці — і ён яго за б'е», — ад зна чае 
Ві таль За хар чан ка.

У якас ці пры кла ду ён пры во дзіць 
сі ту а цыю ў Льво ве, дзе хоць і аб ве-
шча на ўла да на род най ра ды, але 
рай ад дзе лы ўзя ты ў аб ло гу, пе ра-
ста ла пра ца ваць лі нія 102. Лю дзі ў 
па ні цы і не мо гуць вы клі каць мі лі-
цыю, пра цяг ва юц ца па гро мы і ма ра-
дзёр ства, але звяр нуц ца па да па мо гу 
і аба ро ну ад ба е ві коў ня ма да ка го.

ЯНУ КО ВІЧ ПА ГА ДЗІЎ СЯ НА ДА ТЭР МІ НО ВЫЯ ВЫ БА РЫ
Ці спы ніць хва лю на сіл ля да га вор з лі да ра мі апа зі цыі?

ДА РА ГІЯ СУ АЙ ЧЫН НІ КІ!
Па ва жа ныя во і ны і ве тэ ра ны 

Уз бро е ных Сіл!
Сар дэч на він шую вас з Днём аба рон цаў Ай-

чы ны і Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
Гэ та свя та ста ла са праў ды на род ным. Яно 

сім ва лі зуе пе ра ем насць па тры я тыч ных тра-
ды цый, муж насць і сі лу ду ху лю дзей у па го-
нах, якія ста яць на вар це мі ру і бяс пе кі род-
най кра і ны.

У гэ тым го дзе, ка лі ад зна ча ец ца 70-год дзе 
вы зва лен ня рэс пуб лі кі ад ня мец ка-фа шысц-
кіх аку пан таў, мы ад чу ва ем асаб лі вую ўдзяч-
насць ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

якія ад ста я лі на шу не за леж насць. Іх подз віг 
— прык лад для но вых па ка лен няў аба рон цаў 
Ра дзі мы.

Сал да ты і афі цэ ры Уз бро е ных Сіл з го на-
рам пра даў жа юць слаў ныя тра ды цыі ге ро яў-
вы зва лі це ляў, за бяс печ ва ю чы су ве рэ ні тэт і 
тэ ры та ры яль ную цэ лас насць дзяр жа вы.

Вы каз ваю шчы рую ўдзяч насць усім, хто 
ўно сіць да стой ны ўклад ва ўма ца ван не аба ра-
на здоль нас ці Бе ла ру сі.

Жа даю вам зда роўя, мі ру, шчас ця і пос пе-
хаў на служ бе і ў пра цы на ка рысць Ай чы ны.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

22 ты с. 
338 ча ла век 

за рэ гіст ра ва ны кан ды да та мі ў 
дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў 
Бе ла ру сі. Ся рэд няя коль касць 
кан ды да таў на 18 ты сяч 816 
вы бар чых акру г — 1,2. За рэ-
гіст ра ва ныя кан ды да ты ў дэ-
пу та ты вы лу ча лі ся шля хам 
збо ру под пі саў вы бар шчы каў 
— 66,8%, ад пра цоў ных ка лек-
ты ваў — 34,6%, ад па лі тыч-
ных пар тый — 3%. Пе рад вы-
бар ная агі та цыя кан ды да таў 
прой дзе па 22 са ка ві ка ўключ-
на, па ве да міў сак ра тар Цэнт р -
вы бар ка ма Мі ка лай Ла за вік. 
Па сло вах сак ра та ра ЦВК, 
прэ тэн дэн ты на дэ пу тац кі 
ман дат пас ля рэ гіст ра цыі, 
якая пра хо дзі ла 11-20 лю та га, і 
атры ман ня па свед чан ня маг лі 
пры сту паць да пе рад вы бар най 
агі та цыі. Мі ка лай Ла за вік рас-
па вёў аб асноў ных на ва цы ях у 
пра вя дзен ні агі та цыі ў су вя зі з 
пры ня ты мі па праў ка мі ў вы-
бар чае за ка на даў ства. «Са мае 
асноў нае — за ба ро не на агі та-
цыя за бай кот вы ба раў, пры-
чым не толь кі кан ды да там у 
дэ пу та ты, але і лю бо му ін ша-
му гра ма дзя ні ну», — ад зна чыў 
сак ра тар ЦВК.

ГАЛОЎНАЕ ДЛЯ МЗС — 
ПАДТРЫМАННЕ НАШЫХ 

ЭКАНАМІЧНЫХ  ІНТАРЭСАЎ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 21 лю та га пры няў з 
дак ла дам мі ніст ра за меж ных спраў Ула дзі мі ра Ма кея. Аб гэ-
тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што кры тэ рыі ра бо ты на знеш-
не па лі тыч ным век та ры за ста юц ца ня змен ныя. «Га лоў нае — гэ та 
пад тры ман не на шых эка на міч ных ін та рэ саў. Апош нім ча сам пра-
па ну ец ца ад крыц цё шэ ра гу па соль стваў за мя жой. Я аб са лют на 
не су праць гэ та га, але па соль ствы па він ны ад кры ва цца вы ключ на 
з гэ тай мэ тай, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — Нам ні я кай гла-
баль най па лі ты кай у све це зай мац ца ня ма ча го. Ка лі ў нас ёсць 
эка на міч ны ін та рэс у ней кай кра і не ў пла не ды вер сі фі ка цыі, перш 
за ўсё экс пар ту, знеш ня га ганд лю, та ды там і на ша па лі ты ка».

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў да ла жыць аб ра бо це па вы ка нан ні ра ней да-
дзе ных да ру чэн няў, у тым лі ку ў сфе ры еў ра зій скай ін тэ гра цыі, пад рых-
тоў кі да га во ра аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. Пры гэ тым Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па пра сіў зра біць ак цэнт ме на ві та на праб лем ных мо ман тах. 
«Гэ та пра цэс но вы, ён не мо жа іс ці без якіх-не будзь ус клад нен няў, праб-
лем. Гэ та га прос та не бы вае», — за ўва жыў бе ла рус кі лі дар.

Ула дзі мір Ма кей пра ін фар ма ваў Прэ зі дэн та аб па зі цы ях ба коў пры 
пад рых тоў цы да га во ра аб ства рэн ні Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. 
Асоб на кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ло жа на аб пе ра га во рах, якія вя дуц ца 
Ра сі яй і Ка зах ста нам у кан тэкс це ўступ лен ня Ка зах ста на ў СГА. Прэ зі-
дэнт даў кан крэт ныя да ру чэн ні па пад рых тоў цы ад па вед ных па зі цый ных 
ма тэ ры я лаў для аб мер ка ван ня ў хо дзе ма ю ча га ад быц ца па ся джэн ня 
«трой кі», якое на ме ча на на ся рэ дзі ну са ка ві ка.

«Я ха цеў бы па чуць ін фар ма цыю аб на шай ра бо це на за ход нім на-
прам ку. Ду маю, ва ўсход нім на прам ку ў нас праб лем у прын цы пе ня ма, 
— ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Я ўчо ра трой чы раз маў ляў з Прэ зі-
дэн там Ра сій скай Фе дэ ра цыі. У блі жэй шы час, я ду маю, мы з Ула дзі мі-
рам Ула дзі мі ра ві чам зной дзем у сва ім гра фі ку маг чы масць су стрэц ца і 
аб мер ка ваць яшчэ раз су мес ныя дзе ян ні ў су час ных умо вах».

Прэ зі дэнт на га даў, што Бе ла русь імк нец ца пра во дзіць шмат век-
тар ную па лі ты ку. «Мы яе бу дзем ажыц цяў ляць. Нам не па трэб ны 
ні я кія праб ле мы на За ха дзе і тым больш на Ус хо дзе. Але гэ та не 
зна чыць, што мы па чы на ем ша ра хац ца, штось ці вы гад ваць, змя няць 
на шы кры тэ рыі, па лі ты ку. На ша па лі ты ка за ста ец ца ня змен най. Яна 
вы зна ча на ма ім Па слан нем да бе ла рус ка га на ро да і пар ла мен та», 
— ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ула дзі мір Ма кей да ла жыў, што на пра ве дзе най не каль кі дзён 
та му ка ле гіі МЗС бы лі пад ве дзе ны вы ні кі ра бо ты і па стаў ле ны за да-
чы на бя гу чы год. Па вод ле слоў мі ніст ра, па ла ві на з пя ці дзя сят каў 
бе ла рус кіх па соль стваў па вы ні ках го да не вы ка на лі ўста ноў ле ных 
па каз чы каў у част цы раз віц ця экс пар ту і пры цяг нен ня ін вес ты цый. 
«Да дзе ны аб са лют на кры тыч ныя ацэн кі ра бо це і цэнт раль на га 
апа ра ту МЗС, і за гра ну ста ноў, — ска заў мі ністр. — У блі жэй шы 
час бу дзе пад рых та ва ны ад па вед ны за гад МЗС, у якім бу дуць ад-
люст ра ва ны ўсе гэ тыя мо ман ты і зроб ле ны вы сно вы».

Што да ты чыц ца ад но сін Бе ла ру сі з Еў ра са ю зам і ЗША, Ула дзі мір 
Ма кей ад зна чыў, што ў гэ тай сфе ры на ме ці лі ся пэў ныя зру хі. «Мы 
лі чым, што сур' ёз на га пра ры ву не да сяг ну та з улі кам та го, што ў 
на шых ад но сі нах іс ну юць рэ аль ныя пе ра шко ды, якія, на жаль, не 
мо гуць быць пе ра адо ле ны на пра ця гу ад на го дня або ме ся ца, але 
на ме ці лі ся зру хі, якія да юць маг чы масць га ва рыць аб тым, што 
з'я ві ла ся на дзея на нар ма лі за цыю на шых ад но сін з ЕС і ЗША», — 
ска заў мі ністр.

Ула дзі мір Ма кей так са ма да ла жыў, як вя дзец ца ра бо та над па-
гад нен ня мі з ЕС аб аб ляг чэн ні ві за ва га рэ жы му і аб рэ ад мі сіі.

Прэ зі дэнт за явіў, што бе ла рус кі бок га то вы да ад кры та га і шчы-
ра га дыя ло гу з еў ра пей скі мі парт нё ра мі, ЗША, але не за кошт 
ушчам лен ня сва іх на цы я наль ных ін та рэ саў.

«МЗС бу дзе кі ра вац ца гэ ты мі ўста ноў ка мі кі раў ні ка дзяр жа вы 
ў ажыц цяў лен ні сва ёй дзей нас ці. Мы ба чым, да ча го пры во дзіць у 
тым лі ку і па ту ран не ра ды ка ліз му і эк стрэ міз му з бо ку не ка то рых 
на шых еў ра пей скіх парт нё раў на пры кла дзе не ка то рых су сед ніх 
кра ін», — ска заў Ула дзі мір Ма кей па вы ні ках су стрэ чы.

У Ві цеб скім абл вы кан-
ка ме ад бы ло ся вы яз ное 
па ся джэн не рэс пуб лі-
кан ска га шта ба па пад-
рых тоў цы і пра вя дзен ні 
фес ты ва лю-кір ма шу «Да-
жын кі-2014». У па ся джэн-
ні пры няў удзел на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 
Мі ха іл Ру сы.

Пры пад рых тоў цы Га рад-
ка да пра вя дзен ня рэс пуб лі-
кан ска га фес ты ва лю-кір ма шу 
«Да жын кі» ўсё па він на быць 
зроб ле на доб ра са сціп лым 
бюд жэ там, за явіў Мі ха іл Ру сы. 
Па вод ле яго слоў, ужо скла дзе на ба за вая 
пра гра ма па аб' ек тах, якія не аб ход на пад-
рых та ваць да пра вя дзен ня рэс пуб лі кан-
ска га свя та пра цаў ні коў вёс кі. Між тым, 
кож ны з іх вар та яшчэ раз уваж лі ва аца-
ніць на мес цы, пра ду маць мэ та згод насць 
за пла на ва ных ме ра пры ем стваў. Ва ўсім 
па ві нен пры сут ні чаць ра зум ны па ды ход. 
Пры гэ тым вы ра шыць пы тан ні з аб' ёмам 
не аб ход ных на пад рых тоў ку аб' ек таў срод-
каў вар та ў са мыя сціс лыя тэр мі ны, бо ўжо 
на на ступ ным тыд ні пла ну ец ца пад рых та-
ваць фі нан са вае аб грун та ван не.

«Га ра док — не вя лі кі на се ле ны пункт, 
та му на ўсёй яго тэ ры то рыі да свя та па-

ві нен быць на ве дзе ны ідэа льны па ра дак. 
Усё па він на быць зроб ле на ра зум на, тал-
ко ва, эфек тыў на і тан на. Ме ра ад каз нас ці 
кож на га — са мая вы со кая», — пад крэс-
ліў ві цэ-прэм' ер. Ён ад зна чыў, што асаб-
лі вую ўва гу трэ ба на даць аб' ек там, якія 
за кра на юць ін та рэ сы на сель ніц тва, каб 
по тым не бы ло скар гаў.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Аляк сандр Ко сі нец па ве да міў, што за вяр-
шыць пад рых тоў ку аб' ек таў Га рад ка да 
«Да жы нак» пла ну ец ца да 1 ве рас ня.

Як пра ін фар ма ваў стар шы ня Ві цеб-
ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Аляк-
сандр Аця саў, ра бо та па пад рых тоў цы 
Га рад ка да свя та пра цаў ні коў вёс кі па-

ча ла ся яшчэ ў 2013 го дзе. Аб лас ны-
мі служ ба мі быў вы зна ча ны пе ра лік 
аб' ек таў, якія не аб ход на пры вес ці ў 
на леж ны вы гляд, за моў ле на пра ект-
на-каш та рыс ная да ку мен та цыя. «На 
сён ня на 90% яна га то ва. Пы тан ні 
ёсць толь кі па асоб ных аб' ек тах, але 
яны вы ра ша юц ца. Та кім чы нам, да-
ку мен та цыя нас не стрым лі вае, мо-
жам па чы наць ак тыў на пра ца ваць», 
— ска заў Аляк сандр Аця саў.

З аб лас но га бюд жэ ту на пад рых-
тоў чыя ра бо ты ле тась бы ло вы дзе ле на 
Br50 млрд. На 2014-ы на ўсе аб' ек ты 
бу даў ніц тва і рэ кан струк цыі, ра бо ты на 
якіх мо гуць фі нан са вац ца за кошт бюд-
жэт ных срод каў, пла ну ец ца на кі ра ваць 

Br435 млрд. Акра мя та го, фі нан са ван не 
бу дзе ажыц цяў ляц ца па лі ніі прад пры ем-
стваў і ар га ні за цый, улас ні каў аб' ек таў, 
спон сар скай да па мо гі.

Мі ха іл Ру сы да ру чыў Мін бу дар хі тэк-
ту ры ўзяць на кант роль кож ны аб' ект, 
які рых ту ец ца да рэс пуб лі кан скіх «Да-
жы нак», тэр мі ны вы ка нан ня пра ект на-
каш та рыс най да ку мен та цыі, бу даў ніц тва 
і рэ кан струк цыі.  «Будзь це ашчад ныя, 
але пры вя дзі це ў па ра дак го рад», — ска-
заў ён на за кан чэн не.

Пас ля ўдзель ні кі шта ба на ве да лі аб'-
ек ты ў Га рад ку і Га ра доц кім ра ё не.

Па вод ле па ве дам лен няў БЕЛ ТА.

Дзяр жаў ны кло патДзяр жаў ны кло пат  ��

«ДА ЖЫН КІ»: РА ЗУМ НА, ТАЛ КО ВА, 
ЭФЕК ТЫЎ НА І ТАН НА
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(Пра цяг «пра мой лі ніі». 
Па ча так у «Звяз дзе 

ад 21 лю та га 2014 го да.)
Не па спеў Аляк сандр Ру мак па-

клас ці трубку, як тут жа раз да ец ца 
на ступ ны тэ ле фон ны зва нок.

— Доб ры дзень! Гэ та вам 
тэ ле фа ну юць з Ха ло пе ні чаў 
Круп ска га ра ё на. Мя не за-
вуць Ску лу бо віч Ула дзі мір 
Яф рэ ма віч. Я ін ва лід 2 гру пы, 
жы ву адзін: ні сям'і, ні дзя-
цей. Якую я ма гу атры маць 
са цы яль ную да па мо гу?
— А ска жы це, ка лі лас ка, 

коль кі скла дае ва ша пен сія?
— Ця пер тро хі да ба ві лі, ста-

ла 2,3 млн руб лёў. Усю ды га во-
раць, як доб ра да па ма га юць у 
нас пен сі я не рам, а вось я ні я-
кай да па мо гі не атрым лі ваю.

— Ула дзі мір Яф рэ ма віч, а са-
цы яль ны ра бот нік да вас пры хо-
дзіць?

— Пры хо дзіць, да па ма гае.
— Ну вось, зна чыць, пра вас 

так са ма не за бы лі. Што ж ты чыц-
ца ад рас най са цы яль най да па-
мо гі, то ў вас та кая пен сія, што 
вы пад яе не пад па да еце. Але 
вы мо жа це звяр нуц ца па ма тэ-
ры яль ную да па мо гу з Фон ду са ц -
а ба ро ны на сель ніц тва.

— Я звяр таў ся. Мне ска за лі, 
што не па ло жа на.

— Ула дзі мір Яф рэ ма віч, вы 
на пі шы це за яву і ад дай це свай му 
сац ра бот ні ку. Яе па він ны раз гле-
дзець і даць вам ад каз.

— Вас тур буе Ва сі леў скі Аляк-
сандр Кузь міч са Шкло ва.
— Слу хаю, Аляк сандр Кузь-

міч. Што за пы тан не ў вас?
— Я ін ва лід 2 гру пы з дзя-

цін ства. У мя не ёсць аў та ма-
біль «Ака» 1999 го да вы пус ку. 
Я на быў яго па лі ніі «са бе са». 
І без гэ тай ма шы ны я ні ку ды. 
Але спра ва ў тым, што згод на 
з транс парт ным па дат кам, што 
быў уве дзе ны, я па ві нен за пла-

ціць тры ба за выя ве лі чы ні. А 
яшчэ за тэх агляд... І ўсё гэ та 
са сва ёй пен сіі. Крыўд на, што 
мне, ін ва лі ду, трэ ба пла ціць, як 
і ўсім. У мя не ж на ват не ма ла-
літ раж ка, а мік ра аў та ма біль.

— Я па дзя ляю ва шу тры во гу, 
Аляк сандр Кузь міч. Але сён ня 
льго ты па дзяр жаў най пош лі не 
пра ду гле джа ны толь кі для ме ха-
ніч ных транс парт ных срод каў з 
руч ным кі ра ван нем. Каб вы ра-
шыць пы тан не па ін шых транс-
парт ных срод ках, мож на звяр-
нуц ца ў тэ ры та ры яль ны ор ган 
Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні-
ка цый і пад атко вую ін спек цыю.

 — Гэ та тэ ле фа нуе жы хар 
вёс кі Глуш ка ві чы Лель чыц-
ка га ра ё на Гра мы ка Ігар Мі-
ка ла е віч.
У на шай сям'і 6 ча ла век, з 

іх чац вё ра — дзе ці. Якая су ма 
па він на вы хо дзіць на ад на го ча-
ла ве ка, каб мець пра ва на ад-

рас ную са цы яль ную да па мо гу? 
На шым дзе цям 6 ме ся цаў, 5,9 і 
12 га доў. На кож на га ча ла ве ка 
ў ме сяц у прош лым го дзе атры-
ма лі 980 ты сяч руб лёў.

— Вы, як я ра зу мею, ужо звяр-
та лі ся ва ўпраў лен не па пра цы, за-
ня тас ці і са цы яль най аба ро не...

— Так.
— Вам, пэў на, тлу ма чы лі... 

Сён ня ўста ноў ле ны бюд жэт пра-
жы тач на га мі ні му му ў па ме ры 
1 млн 128 тыс. руб лёў. Але, ка лі 
мы бя ром сям'ю, то да гэ тай су-
мы пры мя ня ец ца ка э фі цы ент — 
тут уліч ва ец ца эфект су мес на га 
пра жы ван ня, бо яно абы хо дзіц ца 
тан ней і ідзе эка но мія срод каў. 
Гэ та за цвер джа на па ста но вай 
Са ве та Мі ніст раў №274. Дык 
вось, ка лі мы пры ме нім гэ ты ка-
э фі цы ент да вас, то аказ ва ец ца, 
што ваш да ход уся го на 3 ты ся-
чы, але пе ра вы шае той, пры якім 
вы мо жа це раз ліч ваць 
на да па мо гу.

Пра мая лі ніяПра мая лі нія  ��

ПАД ТРЫМ КА ПА АД РА СЕ
На мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны ад ка заў на пы тан ні 
на шых чы та чоў на конт дзяр жаў най ад рас най са цы яль най да па мо гі

На варце міру і бяспекі роднай краіны

Уладзімір Ар ча коў на зна ча ны 
на мес ні кам дзярж сак ра та ра 

Са ве та Бяс пе кі Бе ла ру сі
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на зна чыў пал-
коў ні ка Ула дзі мі ра Ар ча ко ва на мес ні кам дзяр жаў на га сак-
ра та ра Са ве та Бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, вы зва ліў шы 
яго ад па са ды на чаль ні ка ўпраў лен ня Ка мі тэ та дзяр жаў-
най бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Ві цеб скай воб лас ці. 
Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Ге не рал-ма ёр Аляк сей Ял фі маў вы зва ле ны ад па са ды на мес-
ні ка дзяр жаў на га сак ра та ра Са ве та Бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
зволь не ны з ва ен най служ бы ў за пас па ўзрос це.

Пал коў нік Сяр гей Фе ак ціс таў на зна ча ны на чаль ні кам упраў-
лен ня Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Ві цеб-
скай воб лас ці. Ад па вед ныя ўка зы Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пі саў 21 лю та га.


