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ЛІ ДА РЫ КІ ТАЯ І ЗША 
МЯР КУ ЮЦЬ ПРА ВЕС ЦІ РА БО ЧУЮ ВЯ ЧЭ РУ Ў ОСА ЦЫ

Стар шы ня КНР Сі Цзінь пін і 

прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп, 

як ча ка ец ца, су стрэ нуц ца ў фар-

ма це ра бо чай вя чэ ры на па лях 

са мі ту G20, які прой дзе ў Оса цы 

28—29 чэр ве ня, па ве да мі ла га зе-

та South Chіna Mornіng Post. «Гэ та 

бу дзе, па сут нас ці, паў то рам [фар ма ту] са мі ту ў Ар ген ці не ў снеж ні 

мі ну ла га го да», — ад зна чы ла вы дан ню кры ні ца, зна ё мая з хо-

дам пад рых тоў кі ме ра пры ем ства. Трамп па ве да міў жур на ліс там 

пра за пла на ва ную су стрэ чу з Сі Цзінь пі нам на G20. Ра зам з тым 

аме ры кан скі лі дар у ін тэр в'ю тэ ле кам па ніі CNBC па пя рэ дзіў, што 

ўла ды ЗША не ад клад на ўвя дуць да дат ко выя пош лі ны на кі тай скія 

та ва ры, ка лі стар шы ня КНР не пры е дзе на са міт G20 у Оса ку. На 

дум ку апы та ных ган конг скай га зе тай ана лі ты каў, су стрэ ча па між 

лі да ра мі дзвюх кра ін ва ўмо вах ця пе раш ня га аб васт рэн ня ганд-

лё вай вай ны па між ЗША і Кі та ем уяў ля ец ца вель мі ак ту аль най, 

на ват ка лі яна не паў плы вае на ўрэ гу ля ван не су пя рэч нас цяў. «Гла-

баль ныя фон да выя рын кі хо чуць упэў не нас ці ў тым, што ка на лы 

ка му ні ка цый на вы шэй шым уз роў ні па між лі да ра мі дзвюх вя ду чых 

эка на міч ных дзяр жаў за ста юц ца ад кры тыя», — ад зна чыў дэ кан 

Шко лы біз не су Ма я мі Джон Квелч.

НА ПА СА ДУ ПРЭМ' Е РА 
БРЫ ТА НІІ ПРЭ ТЭН ДУ ЮЦЬ 
10 КАН ДЫ ДА ТАЎ

За па са ду кі раў ні ка Кан сер ва-

тыў най пар тыі Вя лі ка бры та ніі, а 

так са ма прэм' ер-мі ніст ра кра і ны 

бу дуць зма гац ца 10 кан ды да таў. Пра 

гэ та га во рыц ца ў афі цый ным па ве дам-

лен ні кі ру ю ча га ка мі тэ та пар тыі. Ся род 

кан ды да таў зна чац ца бы лы мі ністр за-

меж ных спраў Бо рыс Джон сан, кі раў нік 

Мінп ры ро ды Майкл Гоўв, экс-лі дар па-

ла ты аб шчын Анд рэа Лід сам, а так са ма 

дзе ю чы кі раў нік Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Джэ рэ мі Хант, 

бы лы мі ністр па пы тан нях Brexіt Да мі нік Ра аб, мі ністр між на род-

на га раз віц ця Ро ры Сцю арт, кі раў нік МУС Са джыд Джа від. Акра -

мя гэ та га, за па са ду прэм' е ра па зма га ец ца кі раў нік бры тан ска га 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Мэцью Хэн как, кі раў нік Мінп ра цы 

Эс тэр Мак ві, а так са ма прад стаў нік Мін фі на пры па ла це аб шчын 

Марк Хар пер. Па лі то ла гі праг на зу юць, што ня гле дзя чы на та кую 

коль касць прэ тэн дэн таў, ба раць ба раз гор нец ца па між Джон са-

нам, Хан там, Ра а бам і Гоў вам. Па ве дам ля ец ца, што но вы прэм' ер 

ус ту піць у свае пра вы блі жэй да кан ца лі пе ня, а да гэ та га ча су 

вы кон ваць аба вяз кі кі раў ні ка ўра да Вя лі ка бры та ніі бу дзе Тэ рэ за 

Мэй, якая скла ла з ся бе паў на моц твы 7 чэр ве ня.

СА РАН ЧА АТА КА ВА ЛА ВОСТ РАЎ САР ДЗІ НІЯ
Са ран ча зні шчае ўра джай на італь ян-

скім вост ра ве Сар дзі нія. Най мац ней шае 

за апош нія 60 га доў на шэс це на ся ко мых 

звяз ва юць з на ды хо дам ана маль най спя-

ко ты, якая ўста ля ва ла ся пас ля доў га га 

пе ры я ду ха лод на га і даждж лі ва га на-

двор'я. Са ран ча спус то шы ла ўжо звыш 

2000 гек та раў сель ска гас па дар чых угод дзяў. «Усё па ча ло ся ка ля 

ме ся ца та му, — рас ка заў Euronews фер мер Лу і джы Пу джы о ні. — 

Яны бы лі ма лень кі мі лі чын ка мі, а ця пер вель мі хут ка рас туць 

і зні шча юць усё на сва ім шля ху». У аса цы я цыі фер ме раў Іта ліі 

за яў ля юць, што ве лі зар ная коль касць на ся ко мых так са ма імк лі ва 

з'я дае се на, пры зна ча нае для кор му жы вёл.
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• У Ві цеб ску ад бы ло ся 

вы яз ное па ся джэн не ар-

га ні за цый на га ка мі тэ та па 

пад рых тоў цы і пра вя дзен-

ні фес ты ва лю «Сла вян скі 

ба зар» пад стар шын ствам 

на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра 

Іга ра Пет ры шэн кі.

• Ся рэд ні за ро бак 

у Са лі гор скім ра ё не ў 

2020 го дзе ча ка ец ца ка ля 

Br1,6 ты ся чы.

• У Брэс це за вяр шы ла-

ся ма дэр ні за цыя бу дын ка 

га рад ской баль ні цы хут кай 

мед да па мо гі.

КОРАТКА

СТАР. 2

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 
на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:
«Асаб лі васць сё лет няй 
ус туп най кам па ніі 
ў тым, што зні жа на 
па трэ ба эка но мі кі 
ў спе цы я ліс тах 
юры дыч на га 
і эка на міч на га про фі лю, 
але па вя лі ча на 
коль касць мес цаў для 
тых, хто па сту пае 
на спе цы яль нас ці 
ІT-сфе ры, ме ды цын скай 
га лі ны, фі зіч на га 
вы ха ван ня і спор ту, 
а так са ма аграр на га 
про фі лю. Ця пер 
вы бу доў ва ем 
пра гра му, каб бы лі 
пад рых та ва ныя тыя 
спе цы я ліс ты, у якіх 
у боль шай сту пе ні 
мае па трэ бу кра і на. 
Да гэ та га пы тан ня 
па ды хо дзім гнут ка, 
ра зам з за каз чы ка мі 
і га лі на мі фар мі ру ем 
план, рас пра цоў ва ем 
ад па вед ныя да ку мен ты, 
каб на ву чыць сту дэн та 
не аб ход на му».

ЦЫТАТА ДНЯ

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал 
і ІІ паўгоддзе

Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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Рэ тры ты, арт-па да рож жы, 
па лом ніц тва...

Які ад па чы нак мод ны ў бе ла ру саў

Мы пра цяг ва ем рас каз ваць пра тое, як роз ныя 

ве дам ствы рых ту юц ца да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. 

Сён ня пад на шу ўва гу тра пі ла Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях. Ме на ві та ра та валь ні кам 

пад час яко га-не будзь ня штат на га зда рэн ня да вя дзец ца 

пры няць на ся бе пер шы ўдар. Пра тое, у якой сту пе ні 

га тоў нас ці па ды хо дзяць да кан ты нен таль на га 

спар тыў на га фо ру му су пра цоў ні кі МНС, ка рэс пан дэн ту 

«Звяз ды» рас ка заў па моч нік мі ніст ра па над звы чай ных 

сі ту а цы ях Ві таль НА ВІЦ КІ.

За ня ткі на аб' ек тах
— Пад рых тоў ка да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў па ча ла ся яшчэ 

ў 2017 го дзе. Мы ска рыс та лі ся на пра цоў ка мі з ча соў чэм пі я-

на ту све ту па ха кеі, які быў пер шым на столь кі буй ным ме ра-

пры ем ствам у су час най гіс то рыі Бе ла ру сі. Да дат ко вы до свед 

мы атры ма лі ле тась, ка лі ез дзі лі на раз на стай ныя спар тыў ныя 

арэ ны, дзе пра во дзі лі ся мат чы чэм пі я на ту све ту па фут бо ле ў 

Ра сіі, — па ве да міў Ві таль На віц кі.

Мы пра вя лі тры нац цаць гар ні зон ных так ты ка-спе цы яль ных 

ву чэн няў. Іх аб' ек та мі ста лі «Мінск-Арэ на», «Чы жоў ка-Арэ на»,  

Па лац спор ту, Прэ зі дэнт-атэль, аў та вак зал «Цэнт раль ны»,  ста-

ды ён «Ды на ма»... Гэ та — не лі ча чы со цень так ты ка-спе цы-

яль ных за ня ткаў на ўсіх спар тыў ных аб' ек тах і ва ўсіх мес цах 

пра жы ван ня.

Важ на, што за ня ткі пра во дзі лі ся з кож най дзя жур най зме най. 

Мы ста ві лі за мэ ту, каб усе на шы су пра цоў ні кі асвя жы лі ў па мя ці 

пла ні роў ку гэ тых аб' ек таў. Боль шасць з іх для нас не но вая. Але, 

у пры ват нас ці, На цы я наль ны Алім пій скі ста ды ён «Ды на ма» быў 

вель мі іс тот на пе ра бу да ва ны. І та му бы ло важ на, каб усе на шы 

су пра цоў ні кі зна ё мі лі ся з но вай пла ні роў кай не па 

пла нах, а не па срэд на на мес цах.

ДЗЯ ЖУР СТВА — 
СУ ТКІ ПРАЗ СУ ТКІ
Як ра та валь ні кі рых ту юц ца да Гуль няў?

СТАР. 2

СТАР. 3

Су час ных бе ла ру саў ужо да лё ка не заў-

сё ды за да валь няе тра ды цый ны пляж ны 

ад па чы нак у Егіп це і Тур цыі ці кла січ ныя 

эк скур сій ныя па езд кі. Мно гія шу ка юць 

ча гось ці но вень ка га, ма раць не пра звы-

чай нае па да рож жа, а пра па езд ку, дзе 

мож на бы ло б «пе ра за гру зіц ца», на тхніц-

ца, атры маць ней кі но вы во пыт. І та кіх 

пра па ноў ця пер ха пае. Та кім чы нам, якія 

но выя кі рун кі ту рыз му атрым лі ва юць усё 

боль шае раз віц цё апош нім ча сам?

Ёга-ту ры 
і псі ха ла гіч ныя рэ тры ты

А так са ма па да рож жы да мес цаў сі лы і гэ-

так да лей... Звы чай на ар га ні зу юць та кія ту ры 

псі хо ла гі і псі ха тэ ра пеў ты, ін струк та ры ёгі і 

ме ды та цыі.

Абя ца юць роз нае, у за леж нас ці ад кі рун ку. 

Най час цей ка жуць, што вы зра зу ме е це свае 

са праўд ныя жа дан ні, на ву чы це ся абы хо дзіць 

пе ра ка нан ні, якія вас аб мя жоў ва юць, пач ня це 

дзей ні чаць і мя няць сваё жыц цё да леп ша га. 

А яшчэ мо гуць быць спе цы я лі за ва ныя рэ тры-

ты, на якіх вас мо гуць на ву чыць, як спраў ляц ца 

са сва і мі крыў да мі, стра ха мі, або, на прык лад 

гне вам.

Та кія ту ры ар га ні зу юць на пры ро дзе, да лё ка 

ад га рад ско га шу му. Але, на прык лад, ёга-рэ-

трыт — гэ та не звы чай ны ад па чы нак на све-

жым па вет ры, да яко га мы пры вык лі. Кож ны 

дзень яго ўдзель ні каў ча ка юць прак ты кі ёгі, 

пры чым, як звы чай на сцвяр джа юць трэ не ры, 

во пыт пры гэ тым не аба вяз ко вы. Дні, на сы ча-

ныя за ня тка мі ёгай, ме ды та цы я мі (па жа дан ні), 

з су стрэ ча мі сві тан ня і лю ба ван нем за ха дам 

сон ца, з ар га ні за ва ным зда ро вым, час цей за 

ўсё ве ге та ры ян скім хар ча ван нем, да па ма га-

юць раз гру зіць ар га нізм, скі нуць 

ліш нія кі ла гра мы і ад на віць сі лы.
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Бе ла рус кі дзяр жаў ны ме ды цын скі ўні вер сі тэт — адзін з 

40 пунк таў пра вя дзен ня ЦТ у на шай кра і не. Учо ра ў шас ці яго 

аў ды то ры ях па він ны бы лі пі саць тэст 452 ча ла ве кі, але, як заў-

сё ды, пэў ны пра цэнт з тых, хто за рэ гіст ра ваў ся, на эк за мен не 

прый шлі. Рус кую мо ву ў БДМУ бу дуць зда ваць 798 ча ла век, для 

іх да вя ло ся «бра ні ра ваць» ужо 11 аў ды то рый.

За блы тац ца ў ка лі до рах ме ду ні вер сі тэ та не маг чы ма. Уся 

ла гіс ты ка доб ра пра ду ма ная, паў сюль раз ме шча ны пака заль-

ні кі-пад каз кі. На ўва хо дзе ўсе абі ту ры ен ты пра хо дзяць стро гі 

фэйс-кант роль: ар га ні за та ры су па стаў ля юць фо та ў да ку мен тах, 

так бы мо віць, з «ары гі на лам». З ксе ра ко пі яй паш пар та абі ту ры-

ен таў не пра пус цяць, як і з ва дзі цель скім па свед чан нем. Пе рад 

аў ды то ры яй абі ту ры ен ты пра хо дзяць яшчэ адзін паш парт ны 

кант роль і цяг нуць ну мар свай го мес ца ў аў ды то рыі. Ад яго бу-

дзе за ле жаць ва ры янт тэс та.

Вы свят ля ец ца, што ад на з абі ту ры ен так прый шла на эк за мен 

з да вед кай з ор га наў унут ра ных спраў за мест паш пар та, але 

па коль кі фа та гра фіі ў гэ тым да ку мен це ня ма, яе на эк за мен 

пра пус ціць не мо гуць — ра яць паз ней звяр нуц ца з «пра віль най 

да вед кай» у дзярж ка мі сію, каб быць да пу шча най да ўдзе лу ў 

ЦТ у рэ зер во вы дзень.

— Шчы ра ка жу чы, лег ка дум насць абі ту ры ен таў, якія зда юць 

паш парт для ад крыц ця ві зы ў час пра вя дзен ня ЦТ ці для ней кіх 

ін шых пра цэ дур, нас здзіў ляе. Ня ўжо для іх гэ та больш важ нае, 

чым пры ём ная кам па нія і па ступ лен не? — за ўва жае сак ра тар 

ар га ні за цый най ка мі сіі па пра вя дзен ні цэнт ра лі за ва на га 

тэс ці ра ван ня на ба зе БДМУ Яў ген ЧАР НА ВУС. — Мы ма ем 

пра ва пра пус ціць абі ту ры ен та на ЦТ толь кі з ары гі на лам паш-

пар та, да вед кай з ві дам на жы хар ства або да вед кай з ор га наў 

МУС уста ноў ле най фор мы, якая свед чыць аб стра це 

га лоў на га да ку мен та. СТАР. 2

Мін чан ка Ак са на СПІ ЧА КО ВА, Кі рыл КА ЛЯ ГА з Док шыц, Да р'я ЯРА ШЭ ВІЧ з Ган ца віц ка га

ра ё на і Мі кі та ЕЎ СТАФ' ЕЎ з га рад ско га па сёл ка Га ра дзея Ня свіж ска га ра ё на па зна ё мі лі ся

і па сяб ра ва лі на пад рых тоў чым ад дзя лен ні БДМУ. Ні хто з іх не су мня ваў ся, якую мо ву ім

зда ац а Ц , до а, беларус уюзда ваць на ЦТ, — вядома, бе ла рус кую!

АДАД ЛІК ПА ЧАЎ СЯ ЛІК ПА ЧАЎ СЯ

Уча раш ні дзень атры маў ся га ра чы ва ўсіх 

сэн сах: у 30-гра дус ную спё ку ў Бе ла ру сі 

стар та ва ла цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не. 

Ня бес ная кан цы ля рыя ака за ла ся 

да абі ту ры ен таў ня лі тас ці вай...

Бе ла рус кую мо ву (а ме на ві та з тэс та па род най 

мо ве і рас па чаў ся эк за ме на цый ны ма ра фон) 

сё ле та па жа да ла зда ваць больш як 22 ты ся чы 

абі ту ры ен таў. Для па раў на ння: на рус кую мо ву 

за рэ гіст ра ва ла ся амаль 63 ты ся чы ча ла век.

Абі ту ры ен ты 
зда лі 
пер шыя 
тэс ты

ПРА ЦА ВАЦЬ 
ДЗЕ ЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ
Прэ зі дэнт пра вёў кад ра выя пе ра ста ноў кі

Юрый Ка ра еў, на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў — ка ман-

ду ю чы ўнут ра ны мі вой ска мі, бу дзе ўзна чаль ваць МУС. Ула-

дзі мір Ка ра нік, га лоў ны ўрач Мінск ага га рад ско га клі ніч на га 

ан ка ла гіч на га дыс пан се ра, за ме ніць Ва ле рыя Ма ла шку на 

ча ле Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. Ра зам з но вы мі мі ніст ра мі 

на зна чэн не на па са ду на мес ні ка Дзяр жаў на га сак ра та ра

Са ве та бяс пе кі ў «кад ра вы» аў то рак атры маў Аляк сандр 

Рах ма наў. Ва сіль Ге ра сі маў ста не пер шым на мес ні кам стар-

шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю. Яго бы лую па са ду 

(на мес ні ка стар шы ні КДК) зой ме Дзміт рый Бас ко. На дру гі 

тэр мін паў на моц тваў на зна ча на член праў лен ня На цы я наль-

на га бан ка Іло на Ляд ніц кая.

Так са ма сён ня Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзгад ніў на па са ды стар-

шынь Ма гі лёў ска га і Лёз нен ска га рай вы кан ка маў — ад па вед на 

Але га Чы кі ду і Сяр гея Зям чон ка, а на мес ца кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі 

Ле нін ска га ра ё на го ра да Ма гі лё ва — Аляк сея Ба гай чу ка. Па моч нік 

Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ві цеб скай воб лас ці Ві таль Воўк вер нец-

ца ў сфе ру пра мыс ло вас ці: ён уз год не ны ге не раль ным ды рэк та рам 

ААТ «Мін скі трак тар ны за вод». На ва кант ную па са ду на мес ні ка 

стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма ўзгод не ны Рус лан Стра хар, 

а чле нам Брэсц ка га абл вы кан ка ма — Дзміт рый Га ра дзец кі.

ПРЫ РО ДА І ПА ГО ДА
У пер шую чар гу Прэ зі дэнт раз гле дзеў на зна чэн не кі ру ю чых 

кад раў мяс цо вых ор га наў ула ды: стар шынь Лёз нен ска га (Сяр гея 

Зям чон ка), Ма гі лёў ска га (Але га Чы кі ду) рай вы кан ка маў і кі раў ні ка 

ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва (Аляк сея Ба гай чу ка).

Асноў ная па ра да кад рам: быць блі жэй да лю дзей.

Но вым кі раў ні кам прый дзец ца вы ра шаць шмат лі кія пы тан ні 

сель скай гас па дар кі. «Мя не на сця рож вае тая сі ту а цыя, якая склад-

ва ец ца (але яна не ад на род ная па кра і не), у су вя зі з клі ма тыч ны мі 

ўмо ва мі. Больш за ўсіх цер піць за раз цэнтр Бе ла ру сі. На ўсхо дзе 

хоць не як, але пра хо дзі лі даж джы. Тэм пе ра ту ра больш-менш, я не 

ска жу нар маль ная, але не як мож на тры ваць. Тут сі ту а цыя вель мі 

сур' ёз ная», — ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы даў рэ ка мен да цыі па аграр ных пы тан нях, 

каб не стра ціць па се ваў. Мі ну лы год быў не ўра джай ны, і амаль 

усе рэ зер вы збож жа-фу ра жу вы ка ры ста ны. «Ка лі мы тое, што за-

раз рос цім на збож жа, убя ром у ся наж, тран шэю, трэ ба па паў няць 

чымсь ці збож жа вую гру пу. І тут асаб лі вая на дзея на ку ку ру зу», — 

лі чыць кі раў нік дзяр жа вы.

На яго дум ку, сі ту а цыя ў Лёз нен скім і Ма гі лёў скім ра ё нах з-за 

струк ту ры гле баў не та кая скла да ная, як у цэнт раль ным рэ гі ё не.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на дрэн ную ра бо ту Гід ра мет цэнт ра Бе ла-

ру сі, на звест кі яко га ары ен ту юц ца аг ра рыі: «З ім трэ ба неш та ра біць: 

ці раз га няць, ці пры вес ці ў пры том насць. У леп шым вы пад ку ў якісь ці 

дзень на 50—70 % апраўд валь насць і дак лад насць пра гно заў».

Зноў ус пом ніў кі раў нік кра і ны пра сла быя гас па дар кі. Іх трэ ба 

«ўзяць на бук сір» прад пры ем ствам. «Гэ та ад на-дзве, дзесь ці тры 

гас па дар кі ў ад ным ра ё не. Па воб лас ці на бя рэц ца 20—30 гас па да-

рак. Іх трэ ба раз мер ка ваць і пад тры маць. У Ма гі лёў скім ра ё не яны 

больш-менш нар маль ныя і па він ны «вы паў заць» з гэ та га, — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.— Та му для нас вель мі важ на за раз пад тры маць 

вёс ку. У гэ ты вель мі скла да ны пе ры яд нам ні ў якім ра зе нель га 

да пус ціць спа ду ў сель скай гас па дар цы».

Ары ен та вац ца ў зга да най сфе ры эка но мі кі трэ ба на но выя кі рун-

кі, на прык лад, авеч ка га доў лю. У кра і не ёсць пус ту ю чыя тэ ры то рыі, 

на якіх мож на па свіць гэ тых не пе ра бор лі вых жы вёл. Ра ней у кра і не 

тры ма лі сот ні ты сяч аве чак. « Мне ўрад пі ша, прос та брыд ка чы таць. 

Ка лі я б не ра зу меў у гэ тым ні чо га — мож на бы ло б ад піс ку гэ ту 

тры ваць. Да 2025 го да яны да да дуць 133 % аве чак. То-бок авеч ка-

га доў ля бу дзе ў нас. Мы бу дзем аве чак раз во дзіць — гэ та воў на, 

аў чы на, ба ра ні на, быц цам на рын ку за па тра ба ва ная. Ка ра цей, бу-

дзем раз во дзіць гэ тых аве чак. Дык што та кое 33 % да 2025 го да? 

Гэ та сён ня ад на авеч ка, заўт ра бу дзе ад на і тры дзя ся тыя авеч кі. Ну 

што гэ та за тэм пы?» — абу рыў ся Аляк сандр Лу ка шэн ка. Пра дук ты 

авеч ка га доў лі мож на лёг ка ўка ра ніць у пра мыс ло васць. З воў най 

пра цуе Кам воль ны кам бі нат, шмат лі кія прад пры ем ствы лёг кай 

пра мыс ло вас ці мо гуць пе ра пра цоў ваць ску ру.

Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз на га даў но вым кі раў ні кам пра 

бу ду чую вы бар чую кам па нію. «Ка лі лас ка, за бяс печ це да стой нае 

пра вя дзен не гэ тых кам па ній, каб ка мар но са не пад та чыў. У нас для 

гэ та га ёсць усё. Мы так са бе вя лі кія. І я ра зу мею, і вы ра зу ме е це, што 

на род ужо не па мі рае ад лю бо ві да нас. Але на род вы дат на ра зу мее, 

што дзе ю чая сён ня ў Бе ла ру сі ўла да — гэ та адзі ная, уні каль ная з'я-

ва не толь кі на пост са вец кай пра сто ры», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.


