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«Рашэнні прыняты,
але неабходна
сканцэнтравацца на іх рэалізацыі»
Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Леанід Заяц далажыў
Прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку аб развіцці рэгіёна
Прэзідэнт адзначыў, што яшчэ пры назначэнні на пасаду
галоўнай задачай кіраўніка Магілёўшчыны было вывесці
вобласць на дастойны ўзровень, каб рэгіён «не плёўся ў
хвасце». Па яго словах, вобласць «не надта рванула», але
ўсё ж дадала па ВУП за мінулы год.
«Адзі ная, ма быць, вобласць, — ды і ў свеце мала
дзяржаў, якія б па ВУП дадалі
за мінулы год. Усюды падзенне. Кітай 2,5 працэнта дадаў,
але не 7-8 працэнтаў, як гэта
бы ло ра ней», — заўва жыў
Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт акцэнтаваў увагу
на тым, што Магілёўшчына па
валавым рэгіянальным прадукце спрацавала амаль на 101 %.
«Нядрэнны паказчык, і ў гэтых
адносінах трэба аддаць належнае, але ўсе ас татнія паказчыкі ў нас могуць быць лепшыя. Таму бачыць толькі станоўчае і не звяртаць увагі на
тое, дзе трэба напружвацца,
будзе няправільным. Мы тады

проста спынімся ў развіцці», —
дадаў кіраўнік краіны.
«Але тое, што вам удалося
магіляўчан расштурхаць, —
гэта не аспрэч ны факт. Па
многіх кірунках на рэспубліканскім узроўні былі прыняты рашэнні, што датычыліся
Ма гі лёў шчы ны. На прык лад,
паўднёвы ўсход Магілёўшчыны — адпаведныя прэферэнцыі, падтрымка, праек ты па
прадпрыемствах, падтрымка ў
сацыяльнай сферы. Як кажуць,
наверсе рашэнні прыняты, але
неабходна сканцэнтравацца
на іх рэалізацыі», — заявіў
кіраўнік краіны.
Ён пацікавіўся у губернатара ўражаннямі за перыяд рабо-

Каментарый у тэму
Па словах старшыні Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта Леаніда ЗАЙЦА,
валавы рэгіянальны прадукт у памеры 100,9
% — найлепшы вынік па краіне за 2020 год.
Пры гэтым сельская гаспадарка забяспечыла
рост — 105,5 % ва ўсіх катэгорыях гаспадарак, сельгаспрадпрыемствы — 108,8 %, прамысловасць — 103,4 %, гандаль — 100,7 %.
Усё гэта дало магчымасць павысіць заробкі ў
рэгіёне на 13 %.
«Канешне, гэта недастаткова, яшчэ шмат
рэзерваў. Мы гэта бачым, усе недахопы. Усе
ўпушчэнні з'яўляюцца нашымі рэзервамі для
павелічэння і колькасных, і якасных паказчыкаў.
Уся наша наступная дзейнасць — аграрнікаў,
прамыслоўцаў, усіх жыхароў Магілёўскай воб-

ты на пасадзе і яго бачаннем
таго, што неабходна зрабіць,
каб вобласць яшчэ дадала ў
развіцці.
«Прашу мець на ўвазе, Леанід Канстанцінавіч, як я ўчора
(на нарадзе з кіраўніцтвам Савета Міністраў. — «Зв.») казаў:
2021 год асаблівы. Асаблівы
тым, што абсалютна невыразны. Вызначанасцяў ніякіх
няма. Мы не ведаем, як будзе
развівацца сусветная эканоміка», — папярэдзіў Прэзідэнт.
Ён папрасіў улічваць у рабоце
не толькі гэтыя фактары, але і
абмежаванасць сродкаў, і ціск
на краіну звонку і знутры. «Мы,
канешне, на калені не ўстанем,
не рухнем, гэта адназначна.
Але ў развіцці павінны гэта
ўлічваць. Трэба мабілізаваць
усё тое, што ёсць», — рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.
Марыя ДАДАЛКА.

ласці — будзе накіравана на паляпшэнне паказчыкаў», — сказаў журналістам Леанід Заяц.
Ён расказаў і пра дасягненні паўднёвага
ўсходу Магілёўшчыны, развіццю якога аддаецца асаблівая ўвага. Губернатар падкрэсліў,
што гэтыя тэрыторыі добра працавалі ў земляробстве і прыраслі па збожжы ў 1,4 раза,
у 1,6 раза — па рапсе, нарыхтавалі больш
кармоў, павялічылася выручка на аднаго работніка на 20,3 %, выраслі заробкі.
«Але гэтага ўзроўню развіцця недастаткова, каб можна было зраўняцца нават з сярэднімі абласнымі паказчыкамі. Таму праграма,
якая прынята, і тыя нормы ўказа, што закладзены, дазволяць нам на працягу будучай пяцігодкі выраўняць паказчыкі, а па некаторых
нават выйсці наперад», — паведаміў Леанід
Заяц.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Ва ўрадзе

На шляху да мадэрнізацыі
Увод у эксплуатацыю комплексу запаволенага каксавання
на «Нафтане» кампенсуе страты ад падатковага манеўру
Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Раман ГАЛОЎЧАНКА пасля наведвання нафтапрамысловага прадпрыемства. Як перадае прэс-служба ўрада,
кіраўнік урада адзначыў, што комплекс запаволенага каксавання — аб'ект
вельмі складаны, і яго будаўніцтва зацягнулася на некалькі гадоў.
«Плануем у маі скончыць будаўнічамантажную частку і неадкладна прыступіць да пуска-наладкі. У найлепшым
выпадку да пачатку чацвёртага квартала гэтага года, а калі складанасці паўстануць, то да канца года, маем намер
выйсці на атрыманне першага прадукту
ад гэтай устаноўкі», — адзначыў Раман
Галоўчанка.
Каб кантраляваць інвестпраект і
пазбягаць адставанняў, кожныя два
тыдні на «Нафтане» працуе штаб пад
кіраўніцтвам міністра архітэктуры і будаўніцтва Руслана Пархамовіча і старшыні канцэрна «Белнафтахім» Андрэя
Рыбакова.

На сем'ях дзяржава
не эканоміць
Маштабная і рознабаковая падтрымка сем'яў з дзецьмі — візітная картка
Беларусі. І нават у няпростых эканамічных умовах на сем'ях дзяржава
не эканоміла і не будзе эканоміць. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ерміністра Ігар ПЕТРЫШЭНКА, вітаючы ўдзельнікаў рэспубліканскага адкрытага дыялогу «Шматдзетная сям'я — прыярытэт дзяржаўнай сямейнай
палітыкі», які праходзіць у палацавым ансамблі Нацыянальнага гісторыкакультурнага музея-запаведніка «Нясвіж», перадае карэспандэнт БелТА.
«Аснова для павышэння эканамічнага патэнцыялу сем'яў з дзецьмі створана.
Інвеставаны значныя сродкі па ўсіх жыццёва важных для іх кірунках, — адзначыў Ігар
Петрышэнка. — Толькі летась на падтрымку сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей, было
накіравана каля Br4,65 мільярда бюджэтных сродкаў. Гэта тры працэнты ВУП».
Ён заклікаў удзельнікаў сустрэчы
актыўна ўключацца ў абмеркаванне:
як зрабіць так, каб шматдзетных сем'яў
рабілася больш, а іх уладкаванне была больш камфортнае. На сустрэчы
прысутнічалі шматдзетныя бацькі —
20 сем'яў з усіх рэгіёнаў краіны.

Добрая навіна

У ЕС могуць зноў забараніць «неістотныя паездкі»
Саміт ЕС, які прайшоў у рэжыме відэаканферэнцыі, завяршыўся дасягненнем пэўнага кансенсусу. Ва ўмовах развіцця пандэміі гэта дазволіць
супольнасці пазбегнуць пагранічнага хаосу, які назіраўся падчас першай
хвалі COVІD-19. Мэта заключаецца ў тым, каб кантраляваць распаўсюджанне віруса без прыпынення дзеяння Шэнгенскіх правілаў. Лідары краін Еўрасаюза пагадзіліся, што граніцы павінны быць адкрытыя, але прызналі
верагоднасць новага строгага абмежавання «неістотных паездак». Гэта
адносіцца як да знешніх, так і да ўнутраных граніц ЕС. Што датычыцца паездак з трэціх краін, якія не ўваходзяць у супольнасць, то да адпраўлення
ўсім неабходна будзе зрабіць тэст ПЛР.

У ЗША больш за 120 чалавек абвінавацілі
ў арганізацыі беспарадкаў
Абвінавачанні ў арганізацыі беспарадкаў
у Вашынгтоне і ў захопе Капітолія 6 студзеня прад'яўлены ўжо больш чым 120 жыхарам
ЗША. Пра гэта, як паведаміла тэлекампанія
CNN, Міністэрства юстыцыі праінфармавала
адміністрацыю прэзідэнта Джозэфа Байдэна.
Характар абвінавачанняў вар'іруецца ад незаконнага пранікнення ў будынак Кангрэса ЗША да нападу на паліцэйскіх.
Некаторым падсудным, адзначае тэлекампанія, інкрымінуюцца і больш
сур'ёзныя абвінавачанні — арганізацыя змовы і пагрозы здзяйснення
гвалтоўных дзеянняў. Прадстаўнікі Мінюста апавясцілі новую адміністрацыю пра тое, што «агульнанацыянальныя пошукі» падазраваных будуць
працягнуты.

Брытанскія кампаніі ўцякаюць з каралеўства
Каля 50 брытанскіх кампаній пераехала ў Францыю. Яны пачалі ўцякаць
з-за «брэксіту». Пра гэта заявіў кіраўнік Банка Францыі Франсуа Вілеруа
дэ Гал. «Брэксіт» дапамог французскай эканоміцы перавабіць частку
брытанскіх кампаній і іх актывы (сумарна на 170 мільярдаў еўра), сёлета
гэты працэс паскорыцца, упэўнены кіраўнік ЦБ. Амаль 2,5 тысячы рабочых
месцаў ужо былі пераведзены з Вялікабрытаніі ў Францыю. За першыя восем месяцаў мінулага фінансавага года дзяржаўныя пазыкі Вялікабрытаніі
павялічыліся да рэкордных 240,9 мільярда фунтаў стэрлінгаў (323 мільярда
долараў). Краіна сутыкнулася з самым вялікім бюджэтным дэфіцытам за
ўсю сваю гісторыю (у мірны час).

Таксама падчас паездкі на Віцебшчыну Раман Галоўчанка ўзяў удзел у
адкрыцці вытворчасці высокаліквіднай
экалагічна чыстай прадукцыі па традыцыйных і новых тэхналогіях у Верхнядзвінскім раёне. Прэм'ер-міністру далажылі аб рабоце ТАА «Чырвоны Бор
ЭкаПрадукт», канцэпцыі яго развіцця,
асноўнай дзейнасці і наменклатуры
прадукцыі.
Рэалізаваны інвестпраект завяршае
поўны цыкл аховы, аднаўлення папуляцыі,
здабычы дзікіх жывёл, перапрацоўкі мяса
і рэалізацыі канчатковаму спажыўцу высакаякасных экапрадуктаў з мяса дзічыны.
Марыя ДАДАЛКА.

«У бя гу чай пя ці год цы ўрад працягне працаваць над рашэннем ключа вых для на шых сем' яў пы тан няў.
Нам неабходна забяспечыць даступнасць розных відаў жылля, асабліва
для ма ладых сем' яў», — да даў Ігар
Петрышэнка. Асноўныя прыярытэты
адлюстраваны ў асноўным праграмным дакуменце краіны — Праграме
сацыяльна-эканамічнага развіцця на
2021—2025 гады, праект якой вынесены на ўсенароднае абмеркаванне
на пя рэ дад ні VІ Усе бе ла рус ка га народнага сходу, — заўважыў намеснік
прэм'ер-міністра.

Бальніцы вяртаюцца
да звычайнага рэжыму

На гэтым тыдні ў рэгіёнах Беларусі паступова паляпшалася эпідэмічная абстаноўка. Некаторыя аддзяленні бальніц
пачынаюць працаваць у звычайным рэжыме. Аднак да
перапрафілявання ў рэгіёнах падыходзяць узважана, бо ў
лютым штогод адзначаецца сезонны пад'ём захваральнасці на вострыя рэспіраторныя інфекцыі. Пра гэта паведамляе
прэс-служба Міністэрства аховы здароўя.
У Брэсцкай вобласці цалкам
прайшлі працэдуру дэзынфекцыі
і аднавілі работу ў звычайным
рэжыме цэнтральныя раённыя
бальніцы Жабінкаўскага, Камянецкага і Маларыцкага раёнаў.
На Віцебшчыне з 18 студзеня аднавілі работу ў звычайным рэжыме 86 ложкаў у цэнтральных раённых бальніцах.
З 21 студзеня цалкам працуе ў
штатным рэжыме Віцебскі абласны спецыялізаваны цэнтр.
З 25 студзеня аднаўляе работу
Віцебскі абласны рэабілітацыйны цэнтр для інвалідаў і ветэранаў баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых краін.
У Гродзенскай вобласці да
звы чай на га рэ жы му ра бо ты
вяртаецца Гарадская клінічная
бальніца № 3 Гродна. Цяпер тут
праводзяцца дэзынфекцыйныя і
падрыхтоўчыя мерапрыемствы.
Працаваць у звычайным рэжыме клініка пачне з 22 студзеня.
Прымаць пацыентаў пачнуць
неўралагічнае, тэрапеўтычнае,
кардыялагічнае і псіханеўрала-

гічнае аддзяленні. Цяпер у рэгіёне для звычайнага рэжыму работы перапрафілявана больш
за 300 ложкаў.
У Гомельскай вобласці дадаткова вернуты ў звыклы рэжым функцыянавання: з 21 студзеня — аддзяленне паталогіі
цяжарнасці Гомельскай гарадской клінічнай бальніцы № 1
з да лейшым па этап ным перапрафіляваннем у звычайны
рэжым усёй медустановы, а з
22 студзеня — кардыялагічнае
аддзяленне на 30 ложкаў у Мазырскай гарадской бальніцы.
У Магілёўскай вобласці на
гэтым тыдні праходзіла дэзынфекцыя ў Магілёўскай абласной
клінічнай бальніцы, з 24 студзеня яна мусіць прымаць профільных пацыентаў. Таксама на гэтым тыдні Бабруйскі міжраённы
анкалагічны дыспансер будзе
праводзіць мерапрыемствы па
вяртанні да звычайнага рэжыму
работы.
На Міншчыне плануе вяртанне да звыклай работы Вало-

жынская цэнтральная раённая
бальніца. Першае аддзяленне
на 20 ложкаў праходзіць дэзынфекцыю. Таксама адкрываюцца
першыя профільныя аддзяленні на 100 ложкаў у Салігорскай
цэнтральнай раённай бальніцы.
А з 29 студзеня плануецца адкрыць для планавага прыёму
першыя 20 ложкаў у Жодзінскай
цэнтральнай гарадской бальніцы. Акрамя таго, плануецца перапрафіляваць пасля работы з
COVІD-19 і першыя аддзяленні
ў Мінскай цэнтральнай раённай
бальніцы ў Атоліна.
У ста лі цы ад кры ва юц ца
для профільных пацыентаў гарадская гінекалагічная бальніца, раддом № 2, а таксама
11-я бальніца. Плануецца, што
ў 11-й бальніцы будуць адкрыты месцы для рэабілітацыі на
185 ложкаў. Акрамя таго, мяркуецца адкрыць з 25 студзеня
60 ложкаў уралагічнага аддзялення ў 4-й бальніцы. У планах
пераход на звычайны рэжым
работы з 1 лютага аддзяленняў
1-й гарадской бальніцы — кардыялагічнага, нефралагічнага,
рэўматалагічнага і эндакрыналагічнага. Таксама плануецца,
што ў гэты час адкрыецца гарадскі цэнтр астэапарозу.
Алена КРАВЕЦ.

