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Помнік Леніну ў Магілёве

Адказны сакратар управы Кансэрватыўна-Хрысьціянскай партыі БНФ Алесь
Чахольскі паведаміў Свабодзе, што ён разам зь сябрамі гатовы ўзяцца за

Яшчэ на гэтую тэму

ўтылізацыю помніку Леніну ў Магілёве.

На рамонт помніка Леніну
ў Магілёве зь бюджэту
выдаткуюць 160 тысяч
рублёў

У сеціве зьбіраюць подпісы супраць рамонту помніка Леніну ў Магілёве, на які
заплянавана выдаткаваць 160 тысяч рублёў з гарадзкога бюджэту.

Магілёўскія камунальнікі
пра помнік Леніну: зьнесьці
даражэй, чым рамантаваць
за 160 тысяч рублёў

ГЛЯДЗІЦЕ ТАКСАМА:

Магілёўскія камунальнікі пра помнік
Леніну: зьнесьці даражэй, чым
рамантаваць за 160 тысяч рублёў



Апошнія навіны
Паводле генэральнага дырэктара ўпраўленьня камунальных прадпрыемстваў

15:59

Міхаіла Галушкова, зьнесьці помнік каштавала б яшчэ даражэй, чым яго

Міністэрства здароўя Беларусі далучылася да
ўсясьветнага флэшмобу «Заставайцеся дома»

рамантаваць. Як тлумачаць камунальнікі, найбольшая частка выдаткаў —
гранітныя пліты. Яны і самі па сабе дорага каштуюць, і працаваць зь імі трэба
будзе ўручную, без усялякіх грузапад’ёмных мэханізмаў.
Завершыць рамонт помніка Леніну на аднайменнай плошчы ў Магілёве маюць

15:56
«Пакараньне будзе». Трэнэрку, якая
абуральна выказвалася пра беларускую мову,
выклікалі ў райвыканкам

намер да 20 красавіка. Да пачатку красавіка арганізатары закупкі зьбіраюць
15:52

прапановы ад падраднікаў.

2 гады — наймаладзейшаму беларусу з
COVID-19. Ці трэба хвалявацца бацькам?



«Я і мае сябры гатовыя ўзяць справу ў свае
рукі. У нас ёсьць і тэхніка, і ўсё неабходнае
для ўтылізацыі. Мы можам ўтылізаваць гэты

15:47
ФАТАФАКТ. Доктарка, якая лечыць хворых на
COVID-19, на працы і пасьля яе

помнік, калі будзе згода гарадзкіх уладаў. Усё
гэта зробім самі, для гораду нічога ня будзе

15:43

каштаваць», сказаў Свабодзе адказны

Беларус пра Іркуцк: У крамах — хапун, масак
няма, тэст здаць немагчыма

сакратар управы Кансэрватыўна-

Алесь Чахольскі

Хрысьціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі.

15:41
Ці шмат Беларусь выдаткавала на барацьбу
з каранавірусам? Адной карцінкай

ГЛЯДЗІЦЕ ТАКСАМА:

Аднавіў Крыж Пакуты, усталяваў сотні
крыжоў. 10 фактаў пра Алеся Чахольскага

15:34
Перанесьлі агульнанацыянальныя алімпіяды
школьнікаў
усе навіны за дзень >

Менавіта зь ягонай ініцыятывы і дзякуючы ягоным намаганьням ў 2007 годзе
быў адноўлены зламаны вандаламі Крыж Пакуты, у той жа час таксама была
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Карантын у Кітаі вачыма
беларускі

адноўленая Лава Клінтана пасьля чарговага акту вандалізму.

ГЛЯДЗІЦЕ ТАКСАМА:

Біл Гейтс наказаў
рыхтавацца да віруснай
эпідэміі яшчэ ў 2015 годзе

«Чалавек з арматурай рэгулярна
прыходзіць у Курапаты». Што цяпер
з лавай Клінтана, якую разбурылі год
таму?

Як перажываюць пандэмію
каранавірусу ў вёсцы
больш відэа і фота

Алесь Чахольскі паведаміў, што нядаўна яго дапыталі ў сьледчым камітэце
Менскага раёну, і быў дапытаны ў адноўленай справе аб вандалізме ў
дачыненьні да памятнага знаку ад народу ЗША, так званай Лавы Клінтана і
памятнага знаку, які ўсталявалі ў Курапатах улады.

Самае чытанае

1
Ганна Соўсь

9 патрабаваньняў. Беларускія лекары з
Эўропы і ЗША зьвярнуліся да ўладаў

бэтон на будоўлі
2 «Мясіць
стабільнасьці ня будзе каму» —

Журналістка Радыё Свабода

журналіст Сяргей Дарафееў
зьвярнуўся да «людзей зь беларускага
тэлевізара»

Рэдактарка суполкі «Толькі жанчыны» ў Фэйсбуку

памерлай віцяблянкі
3 Муж
пацьвердзіў, што ў яго ўзялі аналіз на

sousa@rferl.org

 ФЭЙСБУК



 ТВІТЭР

каранавірус

 ПАДПІСАЦЦА

робіць нашых дзяцей
4 «Белмова
тупейшымі». Пэдагог з Клімавічаў
запісала відэаролік пра «крык душы»

Камэнтаваць тут можна праз Facebook. Нам таксама
можна напісаць на адрас radiosvaboda@gmail.com
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нас зачыняюць. Як ляжыцца ў
5 Часам
скурвэндыспансэры з падазрэньнем
на каранавірус
райцэнтры на Гомельшчыне выявілі
6 Укаранавірус.
Хворая не была за мяжой

7
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Памёр рэфарматар сельскай
гаспадаркі, да якога Машэраў
прылятаў раіцца на гэлікоптэры

лекар дзіцячага
8 Галоўны
шпіталя Менску заклікаў людзей
заставацца дома
Тое, што мы напрацавалі за
9 Алексіевіч:
апошнія паўстагодзьдзя, зьляцела, і
мы зноў сядзім па сваіх пячорах
аховы здароўя
10 Міністэрства
паведаміла пра 76 пацьверджаных
заражэньняў каранавірусам, 15
вылечаных і 20 тысяч тэстаў
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