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Па ста ян ны прад стаў нік Ра сіі 
пры ААН Ві таль Чур кін 
па мёр у Нью-Ёр ку за дзень 
да свай го 65-год дзя

На дып ла ма-
тыч ную служ бу 
ён па сту піў у 1974 
го дзе, у 1992-м 
стаў на мес ні кам 
мі ніст ра за меж-

ных спраў Ра сіі. З 

1994 па 1998 год — па сол Ра сіі ў Бель-

гіі, па ста ян ны прад стаў нік пры НА ТА. 

У да лей шым зай маў па са ду па сла ў 

Ка на дзе, па сла па асо бых да ру чэн нях. 
З кра са ві ка 2006 го да — па ста ян ны 
прад стаў нік Ра сіі пры ААН. Прэ зі дэнт 
Ра сіі Ула дзі мір Пу цін пад пі саў указ аб 

уз на га ро джан ні Ві та ля Чур кі на ор дэ нам 
Муж нас ці. Як па ве да мі ла прэс-служ ба 
Крам ля, уз на га ро да пры су джа на «за 
са ма ад да насць, стой касць і вы со кі пра-
фе сі я на лізм, пра яў ле ныя на па са дзе 
па ста ян на га прад стаў ні ка Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі пры Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 
На цый у Нью-Ёр ку».

Мех ры бан Алі е ва пры зна ча на 
пер шым ві цэ-прэ зі дэн там 
Азер бай джа на

Прэ зі дэнт Азер бай джа на Іль хам 
Алі еў пры зна чыў сваю жон ку Мех ры-
бан Алі е ву пер шым ві цэ-прэ зі дэн там 
рэс пуб лі кі. Пад стар шын ствам Алі е ва 
ад бы ло ся па ся джэн не Са ве та бяс пе кі 
кра і ны. На ім кі раў нік дзяр жа вы прад-
ста віў пер ша га ві цэ-прэ зі дэн та. Па вод-
ле кан сты ту цыі Азер бай джа на, пер шы 

ві цэ-прэ зі дэнт бя рэ на ся бе паў на моц-
твы кі раў ні ка дзяр жа вы, ка лі той не 
здоль ны вы кон ваць свае аба вяз кі.

The Іndependent за інт ры га ва ла 
чы та чоў дзіў ным здым кам

Бры тан скае вы дан не The 
Іndependent апуб лі ка ва ла фа та гра фію, 
на якой ад люст ра ва на па ра на бе ра зе 
во зе ра, і пра па на ва ла чы та чам знай-
сці на здым ку трэ ця га ча ла ве ка. Тым, 
хто не спра віў ся з за да чай, жур на ліс ты 
пад ка за лі раз гад ку. У на ві са ю чых га-
лі нах на вер се здым ка пра гля да ец ца 
кон тур не маў ля ці. Мно гія ка рыс таль ні кі 
Twіtter, ка мен ту ю чы ма лю нак, ад зна ча-
лі, што га зе та апуб лі ка ва ла па мыл ко-
вы ад каз, па коль кі трэ цім ча ла ве кам 
на са мрэч з'яў ля ец ца фа то граф, які 
зна хо дзіц ца за кад рам.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-
кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «АТЭК» г. Витебск, ул. Терешковой, д. 11, 8 (0212) 26-12-10

Лот №1. 19/1000 долей (площадь 140,1 кв. м) в праве собственности на капи-
тальное строение с инв. №200/С-54163 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Терешковой, 11, назначение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей, наименование – главный производ-
ственный корпус. Нач. цена: 54 233 руб. без НДС. Задаток: 5 423,30 руб.

Лот №2. 11/1000 долей (площадь 82,1 кв. м) в праве собственности на капи-
тальное строение с инв. №200/С-54163 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Терешковой, 11, назначение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей, наименование – главный производ-
ственный корпус. Нач. цена: 31 781 руб. без НДС. Задаток: 3 178,10 руб.

Лот №3. 13/1000 долей (площадь 95,2 кв. м) в праве собственности на капи-
тальное строение с инв. №200/С-54163 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Терешковой, 11, назначение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей, наименование – главный производ-
ственный корпус. Нач. цена: 36 852 руб. без НДС. Задаток: 3 685,20 руб.

Лот №4. 84/1000 долей (площадь 635,2 кв. м) в праве собственности на капи-
тальное строение с инв. №200/С-54163 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Терешковой, 11, назначение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей, наименование – главный производ-
ственный корпус. Нач. цена: 245 888 руб. без НДС. Задаток: 24 588,80 руб.

Лот №5. 13/1000 долей (площадь 98,8 кв. м) в праве собственности на капи-
тальное строение с инв. №200/С-54163 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Терешковой, 11, назначение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей, наименование – главный производ-
ственный корпус. Нач. цена: 38 246 руб. без НДС. Задаток: 3 824,60 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 27.03.2017 в 10.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатков и приема документов: с 22.02.2017 с 8.30 по 
24.03.2017 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней 
со дня проведения аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат 
по оценке имущества, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Обременения: 
договоры аренды сроком: по лоту №1 до 28.02.2018, по лоту №2 до 31.08.2017, 
по лоту №4 до 04.01.2018, по лоту №5 до 31.12.2017. Капитальное строение 
расположено на земельном участке площадью 1,3678 га с кадастровым номером 
240100000001011454 по адресу: г. Витебск, ул. Терешковой, 11

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами при-
нимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в 
порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 №609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать 
организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 
установленной формы с приложением документов:  документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. ли-
цом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверж-
дающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-
казательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засви-
детельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представ-
ляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального предпри-
нимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством 
порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, под-
тверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, 
возместить затраты по оценке имущества на расчетный счет, указанный в про-
токоле аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Задаток перечисляется на р/с 3012078870010 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 
153001117, УНП 390477566, получатель платежа ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 
Доп. информацию можно получить по тел: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: 
vcm74@mail.ru, marketvit.by

— Га вор ка ідзе аб вы яў лен ні эпі-
зо даў зла чын най дзей нас ці асоб, якія 
тра пі лі ў по ле зро ку мі лі цыі. Кры мі-
наль ная спра ва ўзбу джа ец ца па ней-
кім ад ным кан крэт ным фак це, а ўжо 
ў хо дзе след ства рас кры ва ец ца цэ лы 
шлейф ра ней шых зла чын стваў, — 
тлу ма чыць пра ку рор Мін скай воб-
лас ці Алег ЛАЎ РУ ХІН. — На прык-
лад, ёсць вы пад кі, ка лі за ад ным 
ча ла ве кам ста іць 111 эпі зо даў атры-
ман ня ха ба ру. Гэ та бы лы ін жы нер 
прад пры ем ства «Бел тэх агляд» па 
Мін ску і Мін скай воб лас ці, які ад каз-
ваў за до пуск транс парт ных срод каў 
да ўдзе лу ў да рож ным ру ху. Фі гу рант 
кры мі наль най спра вы зай маў гэ тую 
па са ду з 2013 па 2015 га ды, па чаў 
браць ха бар у 2014-м. Акра мя та го, 
яму ін кры мі ну ец ца се рыя мах ляр скіх 
дзе ян няў: браў у лю дзей гро шы і абя-
цаў унес ці ў ка су, але клаў са бе ў кі-
шэ ню. У цэ лым жа ён унёс у скар бон-
ку Мін шчы ны 140 эпі зо даў зла чын най 
дзей нас ці. Муж чы ну па гра жае ад 5 да 
15 га доў па збаў лен ня во лі.

За вяр ша ец ца рас сле да ван не 
кры мі наль най спра вы ў ад но сі нах 
да га лоў на га спе цы я ліс та ўпраў лен-
ня ан ты ма на поль най і ца на вой па-
лі ты кі Мі н абл вы кан ка ма. Жан чы на 
пра во дзі ла пра вер кі на пры ват ных і 
дзяр жаў ных прад пры ем ствах ганд лю. 

Вя до ма, у гэ тай сфе ры па ру шэн няў 
ха пае. Та му па да зра ва ная абя ца ла 
прад пры маль ні кам, служ бо вым асо-
бам спры яль на ра шыць пы тан не за 
ўзна га ро ду. Пад час след ства ўста-
ноў ле на 20 эпі зо даў зла чын ства.

Яшчэ адзін рэ кард смен — бы лы 
ге не раль ны ды рэк тар ад кры та га ак-
цы я нер на га та ва рыст ва «Мі наб лаў та-
транс». Яму ін кры мі ну ец ца кра дзеж 
ма ё мас ці прад пры ем ства, зло ўжы-
ван не служ бо вы мі паў на моц тва мі, у 
тым лі ку шля хам вы ка ры стан ня пра-
цы пад на ча ле ных на аб' ек тах, якія на-
ле жа лі яму аса біс та. Уся го вы яў ле на 
13 эпі зо даў зла чын ства. На не се ныя 
стра ты та ва рыст ву пе ра вы ша юць 400 
млн руб лёў. На яго ма ё масць на кла-
дзе ны арышт у па ме ры 500 тыс. до-
ла раў.

Во сем кры мі наль ных спраў за ве-
дзе на ле тась па ма тэ ры я лах пра ку-
рор скіх пра ве рак вы ка нан ня за ка на-
даў ства па ба раць бе з ка руп цы яй. 
Так, стар шы ня Аст ра шыц ка га ра доц-
ка га сель вы кан ка ма Мінск ага ра ё на 
вы да ла афі цый ныя да ку мен ты для 
рэ гіст ра цыі на тэ ры то рыі сель са ве та 
дач кі сва ёй сяб роў кі. Гэ та да зво лі ла 
па ста віць яе на ўлік асоб, якія ма юць 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў 
і пра да ста віць у пры ват ную ўлас насць 
зя мель ны ўчас так на льгот ных умо-
вах для бу даў ніц тва до ма. У вы ні ку 

дзяр жа ве на не се ны стра ты ў па ме ры 
больш чым 13 тыс. руб лёў.

Ле тась ор га на мі пра ку ра ту ры ў 
цэнт раль ным рэ гі ё не вы яў ле на 336 
фак таў па ру шэн ня ан ты ка руп цый на-
га за ка на даў ства. Па па тра ба ван ні 
пра ку ро раў Мін скай воб лас ці 200 ча-
ла век пры цяг ну ты да дыс цып лі нар най 
ад каз нас ці, 75 — да ад мі ніст ра цый-
най, 36 — да ма тэ ры яль най, шэсць 
па зба ві лі ся зай ма е мых па сад.

— Ка руп цыя ёсць у лю бой кра і-
не све ту, — раз ва жае пра ку рор. — 
Звес ці яе да ну ля не маг чы ма, па коль-
кі на яе ўплы вае ча ла ве чы фак тар. 
Ча му ча ла ве ку, які рас па ра джа ец ца 
дзяр жаў ны мі гра шы ма або ма ё мас-
цю, склад ана не па клас ці чу жое ва 
ўлас ную кі шэ ню? Мяр кую, тут пы тан-
не ма раль на га пла на. Акра мя та го, 
ка руп цый ныя зла чын ствы глы бо-
ка ла тэнт ныя: ха бар ні каў вы яў ляць 
скла да на.

Ме та ды па вы яў лен ні та кіх фак таў 
па він ны ўдас ка наль вац ца з бо ку апе-
ра тыў ных служ баў. Важ на, каб лю дзі 
ве да лі, што ра на ці поз на зла чын ныя 
дзе ян ні ста нуць зда быт кам гра мад-
скас ці і су да. Ра зам з тым, лі чыць 
Алег Лаў ру хін, не аб ход на раз ві ваць 
сфе ру гра мад ска га кант ро лю. Ра бот-
ні кі, якія пра цу юць у ар га ні за цы ях, 
на прад пры ем ствах, ве да юць, чым 
зай ма ец ца кі раў нік. «Сіс тэ ма гра-
мад ска га кант ро лю су праць дзе ян ня 
ка руп цыі, як адзін са срод каў пра фі-
лак ты кі, мае пра ва на жыц цё, — ад-
зна чыў пра ку рор, — і бу дзе раз ві вац-
ца. Та кая нор ма ўне се на і ў За кон аб 
ба раць бе з ка руп цы яй. Бу дзем гля-
дзець, ана лі за ваць, як яна пра цуе».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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Ра зам — су праць ка руп цыіРа зам — су праць ка руп цыі  ��

«ПЕ РА БЛЫ ТАЛІ» СВАЁ І ЧУ ЖОЕ
У 2016 го дзе ў Мін скай воб лас ці коль касць 
вы яў ле ных ка руп цый ных зла чын стваў 
па вя лі чы ла ся са 158 (у 2015-м) да 311. 
Най больш іх за рэ гіст ра ва на ў Мін скім, Ба ры саў скім, 
Ма ла дзе чан скім і Са лі гор скім ра ё нах. 
У лі да рах за мі ну лы год сфе ра дзяр жаў на га 
кі ра ван ня, ахо ва зда роўя, сель ская гас па дар ка, 
бу даў ніц тва, пра мыс ло васць. Ад па вед на ўзні кае 
пы тан не: гэ тыя ліч бы свед чаць пра ўзмац нен не 
ба раць бы з ка руп цы яй або пра рост апош няй?

ДэДэ  ��  крэт №3 крэт №3

АД НЫ НЕ МАГ ЛІ ПРА ЦА ВАЦЬ, 
ДРУ ГІЯ НЕ ХА ЦЕ ЛІ

Па ве дам лен ні аб не аб ход нас ці за пла ціць збор на фі-
нан са ван не дзяр жаў ных рас хо даў бы лі на кі ра ва ны 130 
жы ха рам Та ма шоў ска га сель са ве та Брэсц ка га ра ё на. 
Як па ве да мі ла стар шы ня сель вы кан ка ма Але на БУ РАК, 
з іх паў дзя сят ка бы лі па мыл ко вы мі. На прык лад, да ку-
мент атры ма ла дзяў чы на, якая ву чыц ца на шос тым 
кур се ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, так са ма хло пец, які 
слу жыў у ар міі, і жан чы на, што не каль кі га доў бес пе ра-
пын на пра цуе. Ме ха ніч ныя па мыл кі бы лі вы праў ле ны 
лёг ка, пра агрэ хі па ве да мі лі ў пад атко вую ін спек цыю.

Мяс цо вы ор ган ула ды не мо жа вы зва ліць ад пла ця жу, а 
вось па рэ ка мен да ваць гэ та зра біць ра ён най ка мі сіі, да па маг чы 
гра ма дзя ні ну са браць да ку мен ты, пад ка заць ча ла ве ку, ку ды 
звяр нуц ца, — у кам пе тэн цыі сель ска га Са ве та. У Та ма шоў цы 
знай шлі ся лю дзі, якія пра цяг лы час да гля да лі хво рых сва я коў, 
та му не маг лі пра ца ваць ва ўка за ны тэр мін.

— Стан зда роўя хво рых аль бо ін ва лі даў так са ма бы вае роз-
ным. У ад ным вы пад ку до гляд мож на су мя шчаць з пра цай, у 
дру гім — не, — раз ва жае Але на Іва наў на. — Пас ля кож на га зва-
ро ту мы вы яз джа лі і раз бі ра лі ся на мес цы. Так, на прык лад, унук 
да гля даў ба бу лю з ан ка ла гіч ным за хвор ван нем. Там скла ла ся 
сі ту а цыя, ка лі пры хво рай трэ ба бы ло зна хо дзіц ца ўвесь час. І 
гэ ты прык лад не адзін ка вы. У асноў ным з пры чы ны до гля ду хво-
рых род ных ра ён ная ка мі сія ўжо вы зва лі ла ад апла ты поў нас цю 
ці част ко ва 13 ча ла век з вё сак на ша га сель са ве та.

У хо дзе пра ве рак спе цы я ліс ты сель вы кан ка ма вы яві лі і та кія 
пры кла ды, якія па тра бу юць умя шан ня за ка на даў цаў. Ска жам, 
жон ка афі цэ ра-па гра ніч ні ка, зна хо дзя чы ся фак тыч на ў ле се, 
аб' ек тыў на не мо жа знай сці са бе ра бо ту. А па вод ле ця пе раш ніх 
нор маў, ня ма пад стаў вы зва ліць яе ад апла ты. Та кі ра док вар та 
да пі саць у нар ма тыў ныя да ку мен ты, лі чаць у сель са ве це. Ды і не-
ка то рыя вяс ко выя жы ха ры ў пэў ны пе ры яд не маг лі знай сці ра бо-
ту. Да па доб ных зва ро таў так са ма трэба па ста віц ца ўваж лі ва.

А вось боль шасць з тых, хто атры маў ліс ты з пад атко вай, па-
він ны пла ціць збор. Рэч у тым, што Та ма шоў скі сель са вет зна-
хо дзіц ца на мя жы з дзвюма дзяр жавамі — Укра і ны і Поль шчы. 
Ра ней, ка лі ва Укра і ну до ступ па ляс ных да ро гах быў фак тыч на 
бес пе ра шкод ным, тут сфар мі ра ва ла ся пра слой ка вяс коў цаў, 
якія ні ко лі не пра ца ва лі, а жы лі вель мі на ват пры стой на. У іх 
ад бу да ва ны доб рыя да мы, ёсць ня тан ныя ма шы ны, ста біль ны 
даб ра быт у сям'і. Мож на толь кі зда гад вац ца пра кры ні цы. За-
раз, пас ля дэ мар ка цыі мя жы, гэ тыя лю дзі пе ра клю чы лі ся на 
ле галь ныя па езд кі ў су сед нія кра і ны і займаюцца малым біз-
не сам. Яны ка рыс та юц ца ўсі мі са цы яль ны мі вы го да мі, атрым-
лі ва юць да ход, яны і па він ны пла ціць па да ткі. Не ка то рыя ўжо і 
за пла ці лі, — па ве да мі лі ў мяс цо вым ор га не ўла ды.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda@by

Пра мыс ло васць і сель ская гас па дар ка па ка за лі рост, 
па дзен не — бу даў ніц тва і роз ніч ны ган даль. Пра гэ та 
па ве да міў Анд рэй КА БЯ КОЎ, прэм' ер-мі ністр Бе ла-
ру сі, пад час чар го ва га па ся джэн ня прэ зі ды у ма Са-
ве та Мі ніст раў. На ім чле ны ўра да раз гле дзе лі вы ні кі 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны ў сту дзе ні 
бя гу ча га го да.

Па сло вах прэм' е ра, на леж ных вы ні каў па па каз чы ках 
па куль не атры ма на. Удак лад не ныя ліч бы ВУП па сту дзе ні — 
99,5 пра цэн та да 2016 го да пры пра гно зе на пер шы квар тал у 
99,6: ад ста ван не на 0,1 пра цэн та. Па вод ле слоў Анд рэя Ка бя-
ко ва, асноў ная пры чы на — не да па стаў ка наф ты з Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. «Год та му мы пе ра пра ца ва лі ў сту дзе ні наф ты 
на 0,8 міль ё на тон больш. За кошт гэ та га фак та ру стра ці лі 
3,3 пра цэнт на га пунк та ў пра мыс ло вас ці, 4,5 — у ап то вым 
ганд лі. У вы ні ку стра ча на 1,5 пра цэн та ВУП. Гэ та зна чыць, 
што пры па стаў цы наф ты на ўзроў ні мі ну ла га го да ВУП склаў 
бы 101 пра цэнт», — пад крэс ліў Анд рэй Ка бя коў. Пры гэ тым 
ён ад зна чыў, што кам пен са ваць та кі ад чу валь ны фак тар па-
куль не ўда ец ца, хоць над гэ тым і вя дзец ца ра бо та.

Кі раў нік ура да так са ма звяр нуў ува гу, што ў той жа час 
вы праў ля ец ца сі ту а цыя ў пра мыс ло вас ці. Тэмп рос ту ў сту дзе-
ні — 105,9 пра цэн та да та го ж пе ры я ду мі ну ла га го да. Пры тым 
у сту дзе ні 2017-га на 1,9 пра цэн та вы рас аб' ём вы твор час ці 
пра дук цыі сель скай гас па дар кі. За пер шы ме сяц го да ін фля-
цыя скла ла 0,9 пра цэн та, а ў сту дзе ні 2016-га — 1,9.

Так са ма Анд рэй Ка бя коў па ве да міў, што роз ніч ны ган даль 
у сту дзе ні асеў на 4,6 пра цэн та. На дум ку кі раў ні ка ўра да, 
ні хто не ад маў ляе ўплы ву да хо даў на сель ніц тва на гэ ты сек-
тар эка но мі кі, але ў ад ноль ка вых умо вах прад пры ем ствы 
су час ных фар ма таў ганд лю на рас ці лі та ва ра аба рот на 8,6 
пра цэн та, а ка му наль ныя ганд лё выя прад пры ем ствы зні зі лі 
яго на 9,3 пра цэн та.

Вы ра ша ю чы за да чу рос ту за ра бот най пла ты, нель га да-
пус ціць пе ра ко саў на спа жы вец кім рын ку, штуч на га рас круч-
ван ня ўнут ра на га по пы ту, лі чыць прэм' ер. «Пры вы ка нан ні 
за да чы па вы ха ду да кан ца го да на 1 ты ся чу руб лёў ся рэд няй 
за ра бот най пла ты бу дзем зы хо дзіць з та го, што гро шы па-
він ны быць за роб ле ны».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by
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РАЗ ДА ЧЫ «НЕ ЗА РОБ ЛЕ НЫХ ГРО ШАЙ» НЕ БУ ДЗЕ
У сту дзе ні ВУП у па раў на нні з мі ну лым го дам упаў з-за не да па ста вак наф ты


