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Кло пат пра лю дзей з глы бін кі — ме на ві та гэ та 
за да ча яд нае бе ла рус кія ўла ды і Ка мі тэт рэ гі ё-
наў Еў ра пей ска га са ю за. Дня мі ў Мінск пры быў 
стар шы ня гэ тай ар га ні за цыі Мар ку Мар ку ла, кі-
раў нік дзяр жа вы су стрэў ся з ім учо ра ў Па ла цы 
Не за леж нас ці. Пад час раз мо вы ак цэнт ста віў ся 
на эка на міч ным су пра цоў ніц тве му ні цы паль на-
га ўзроў ню.

Трэ ба ска заць, што эка на міч ная па лі ты ка на шай 
дзяр жа вы яшчэ з 90-х га доў ба зі ра ва ла ся на пад трым-
цы вё сак, ма лых га ра доў.

— Вель мі ра ды з ва мі су стрэц ца — яшчэ і ў сі лу та го, 
што вы зай ма е це ся вель мі сур' ёз най праб ле май, — ад-
зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — З гэ ты мі праб ле ма мі 
мы су ты ка ем ся даў но, яшчэ з са вец кіх ча соў. Гэ та тыя 
праб ле мы, які мі жы вуць на шы лю дзі там, у глы бін цы, 
на мес цах: у сё лах, ма лых га ра дах. Мы з'яў ля ем ся на-
дзей ны мі парт нё ра мі ўсіх тых, хто ў Еў ро пе дбае пра 

доб рае і шчас лі вае жыц цё лю дзей, што жы вуць перш 

за ўсё ў глы бін цы.

Дня мі ў ста лі цы прай шло па ся джэн не Бю ро Кан фе-
рэн цыі рэ гі я наль ных і мяс цо вых ор га наў ула ды Ус ход-
ня га парт нёр ства, у якім пры ня лі ўдзел ка ля 20 прад-
стаў ні коў струк тур Еў ра са ю за.

— Ва шы ме ра пры ем ствы, якія прай шлі ў Бе ла ру сі, 
як раз цес на ўпля та юц ца ў тка ні ну нар ма лі за цыі ад но-
сін Бе ла ру сі з Еў ро пай, — звяр нуў ува гу кі раў нік краі-
ны. — Вы вы пра цоў ва е це ад па вед ныя рэ ка мен да цыі 
Еў ра пей ска му са ю зу па вя лі кім спект ры ад но сін па між 

Бе ла рус сю і Еў ра са ю зам — асаб лі ва для ар га ні за цыі 

Ус ход ня га парт нёр ства. Я вам вель мі ўдзяч ны за тыя 
кі рун кі су пра цоў ніц тва, якія бы лі раз гле джа ны перш 
за ўсё ў Бе ла ру сі пад час па ся джэн ня ва ша га бю ро. Я 
цал кам упэў не ны, што ві зіт ва шых спе цы я ліс таў з'я-
віц ца чар го вым кро кам у на ладж ван ні доб ра су сед скіх 
ад но сін па між Бе ла рус сю і Еў ра пей скім са юзам.

Прэ зі дэнт пры знаў ся, што ён быў аса біс та за ці-
каў ле ны ў пры ез дзе ў Бе ла русь стар шы ні Ка мі тэ та 
рэгіёнаў ЕС:

— Ін та рэс мой за клю ча ец ца ў тым, каб вы блі жэй 
па зна ё мі лі ся з Бе ла рус сю і ўба чы лі ад кры тасць на-
шай кра і ны. Ну і яшчэ аса біс ты, праг ма тыч ны ін та рэс. 
Я ні ра зу не быў на ва шай ра дзі ме ў Фін лян дыі, але 
ча мусь ці мне зда ец ца, што гэ та тая кра і на, з якой мы 
па він ны браць па мно гіх кі рун ках прык лад, як трэ ба 
ўлад коў ваць сваю кра і ну. Ду маю, што ў воль ны ад 
асноў най пра цы час вы ўдзе лі це трош кі ўва гі для та-
го, каб зблі зіць Фін лян дыю з Бе ла рус сю. Мы ў гэ тым 
вель мі за ці каў ле ныя.

Мар ку Мар ку ла па дзя ка ваў за цёп лы пры ём і рас-
ка заў, што ар га ні за цыя, якую ён прад стаў ляе, на ліч вае 
ка ля 350 чле наў. Гэ та кі раў ні кі ла каль ных і рэ гі я наль-
ных ура даў. Стар шы ня Ка мі тэ та рэ гі ё наў так са ма звяр-
нуў ува гу, што ўплыў ар га ні за цыі ў Еў ро пе да стат ко ва 
вы со кі. Па яго сло вах, асаб лі вую ўва гу Ка мі тэт рэ гі ё наў 
ўдзя ляе «як і ўла ды Бе ла ру сі, жы ха рам га ра доў, вё сак, 
не вя лі кіх на се ле ных пунк таў» таму, каб за бяс пе чыць 
па трэб ны ўзро вень са цы яль най за бяс пе ча нас ці і не аб-
ход ны ўзро вень жыц ця.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

МЭ ТА — ДАБ РА БЫТ ГЛЫ БІН КІ
Прэ зі дэнт су стрэў ся са стар шы нёй Ка мі тэ та рэ гі ё наў ЕС

Толь кі на пле нар ным па ся-
джэн ні пад пі са ны да га во ры 
на су му амаль 63 міль ё ны до-
ла раў. Ін вест пра ек ты па він ны 
ады граць важ ную ро лю ў эка-
на міч ным раз віц ці Го мель-
шчы ны і кра і ны ў цэ лым. Уся-
го ж у фо ру ме паў дзель ні ча лі 
прад стаў ні кі 16 кра ін све ту.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір 
СЯМАШ КА, ві та ю чы ўдзель ні каў 

фо ру му, ак цэн та ваў ува гу на тым, 

што ў Го мель скай воб лас ці заў сё-

ды на да ец ца вя лі кае зна чэн не іна ва-

цый най і ін вес ты цый най дзей нас ці:

— У наш час тут рэа лі зу ец ца 

не каль кі сур' ёз ных ін вест пра ек таў: 

ма дэр ні за цыя Ма зыр ска га НПЗ, бу-

даў ніц тва за во да суль фат най бе ле-

най цэ лю ло зы ў Свет ла гор ску, Пет-

ры каў ска га гор на-ўзба га чаль на га 

комп лек су, а ў Доб ру шы — за во да 

па вы твор час ці кар до ну. Гэ та да-

зво ліць па вя лі чыць аб' ёмы вы твор-

час ці і ства рыць но выя пра цоў ныя 

мес цы.

Го мель шчы на мя жуе з Ра сі яй 

і Укра і най. Ме на ві та праз воб ласць 

пра хо дзяць са мыя буй ныя чы гу-

нач ныя і аў та ма біль ныя ма гіст ра лі, 

якія звяз ва юць Бал тый скае і Чор нае 

мо ры. Паўд нё ва-ўсход няя воб ласць 

Бе ла ру сі з'яў ля ец ца важ ным тран-

зіт ным ка лі до рам па між кра і на мі Еў-
ра са ю за і Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за. Да та го ж амаль 70% ра до ві-
шчаў ка рыс ных вы кап няў рэс пуб лі кі 
раз ме шча на ў гэ тым рэ гі ё не.

— Мы імк нём ся, каб ін вес ты цый-
ная па лі ты ка бы ла доў га тэр мі но вай 
і за бяс печ ва ла ра цы я наль нае ўза е-
ма дзе ян не дзяр жаў на га і пры ват на-
га ка пі та лу, — ад зна чыў стар шы-
ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Уладзі мір ДВОР НІК. — Сур' ёз ным 
кі рун кам для раз віц ця пра мыс ло-
ва га па тэн цы я лу асоб ных рэ гі ё наў 
Го мель скай воб лас ці з'яў ля ец ца 
за сва ен не аль тэр на тыў ных кры ніц 
энер гіі, маг чы масць ка а пе ра цыі 
ў ме та лур гіі. Па-ра ней ша му ак ту-
аль ны мі ў цэ лым для рэ гі ё на за ста-

юц ца пы тан ні вы твор час ці пра дук-

таў хар ча ван ня, пе ра пра цоў кі ад хо-

даў і мак сі маль на га вы ка ры стан ня 

рэ сур саў, у тым лі ку ка рыс ных вы-

кап няў. Што год уклад ва ем рэ сур сы 

ў раз віц цё не аб ход най іна ва цый най 

інф ра струк ту ры, тэх на пар каў, сва-

бод най эка на міч най зо ны і ін ку-

ба та раў біз не су. На шы дзе ла выя 

парт нё ры змо гуць у поў най ме ры 

ска рыс тац ца ўсі мі пе ра ва га мі та кіх 

ін тэ гра цый, як Мыт ны са юз і Еў ра-

зій скі эка на міч ны са юз.

Пад час пле нар на га па ся джэн ня 
пад пі са на 10 да ку мен таў, у тым лі ку 
два да га во ры і во сем пра та ко лаў 
пра на ме ры. У пры ват нас ці: на тэ-
ры то рыі Ма зыр ска га ра ё на з удзе-
лам бе ла рус ка-дац кай кам па ніі 
ТАА «Бай сціл» бу дзе ство ра на вы-
твор часць па на ня сен ні па лі мер на га 
па крыц ця на ме та ліч ныя па верх ні. 
Яшчэ адзін ін вест да га вор да ты чыц-
ца ар га ні за цыі вы твор час ці но вых 
цу ке рак на ба зе фаб ры кі «Спар-
так». Пяць аб' ек таў не ру хо мас ці 
пра да дзе на на аў кцы ё не, які пра вёў 
фонд «Го мель абл ма ё масць». Пад-
пі са ны да га вор пра су пра цоў ніц тва 
па між Го мель скай воб лас цю і аў та-
ном ным кра ем Ва я во дзі на Сер біі.

Пад час ра бо ты Го мель ска га эка-
на міч на га фо ру му прай шла і вы-
стаў ка «Вяс на ў Го ме лі», дзе сваю 
пра дук цыю прад ста ві лі пра мыс ло-
выя і ту рыс тыч ныя прад пры ем ствы 
Бе ла ру сі, Бран скай (Ра сія), Чар ні-

гаў скай (Укра і на) аб лас цей і Га га у зіі 

(Мал до ва), а так са ма 180 ра мес ні-

каў з Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

Вы шэй шы дзярж са вет Са юз най 
дзяр жа вы прой дзе ў чэр ве ні

Па ся джэн не Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве та Са юз най дзяр-
жа вы ад бу дзец ца 30 чэр ве ня ў Маск ве. Пра гэ та ўчо ра па ве-
да міў мі ністр за меж ных спраў Ула дзі мір МА КЕЙ на су стрэ чы 
з ма ла ды мі дып ла ма та мі і ве тэ ра на мі дып ла ма тыч най служ бы 
Бе ла ру сі і Ра сіі.

— У кан цы чэр ве ня ад бу дзец ца Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які 
пра хо дзіць пад па тра на жам на шых прэ зі дэн таў. 30 чэр ве ня ад бу дзец ца 
па ся джэн не Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве та Са юз най дзяр жа вы, — 
ска заў Ула дзі мір Ма кей.

Пра вя дзен ню Вы шэй ша га дзярж са ве та Са юз най дзяр жа вы бу дзе 
па пя рэд ні чаць па ся джэн не ка ле гіі МЗС Бе ла ру сі і Ра сіі.

— Мы бу дзем аб мяр коў ваць шэ раг ак ту аль ных пы тан няў на ша га 
ўза е ма дзе ян ня, — пра ін фар ма ваў кі раў нік дып ла ма тыч на га ве дам ства 
кра і ны.

Ві зіт у Мінск прад стаў ні коў ве тэ ран скіх і ма ла дзёж ных струк тур праф-
са юз най ар га ні за цыі МЗС Ра сіі пра хо дзіць у фар ма це ме ра пры ем стваў, 
пры мер ка ва ных да 25-год дзя ўста наў лен ня дып ла ма тыч ных ад но сін 
па між дзвю ма кра і на мі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by



Мер ка ван неМер ка ван не  

АД БІ РАЦЬ 
ЦІ НЕ ПУС КАЦЬ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Бры тан скі прэм' ер Тэ рэ за Мэй вы сту пі ла з ка рот кай 

за явай, у якой аха рак та ры за ва ла зда рэн не як «жах лі-
вую тэ ра рыс тыч ную ата ку». «Мы глы бо ка су пер ажы-
ва ем ах вя рам, род ным і сва я кам па цяр пе лых», — пад-
крэс лі ла Тэ рэ за Мэй. У знак жа ло бы над рэ зі дэн цы яй 
прэм' ер-мі ніст ра на Даў нінг-стрыт быў пры спу шча ны 
дзяр жаў ны сцяг.

Прэ зі дэнт ЗША До наль д Трамп на зваў ар га ні за та-
раў вы бу ху ў Ман чэс тэ ры «зла вес ны мі лу зе ра мі». «Я 
не бу ду на зы ваць іх па чва ра мі, та му што ім спа да ба-
ец ца та кі яр лык. Я на зы ваю іх лу зе ра мі», — ска заў 
аме ры кан скі прэ зі дэнт пад час свай го ві зі ту ў Віф ле ем. 
Прэ зі дэнт Трамп так са ма паведаміў, што «зла вес ная 
ідэа ло гія па він на быць цал кам зні шча на». «На ша гра-
мад ства не мо жа пры няць пра цяг гэ та га кро ва пра-
ліц ця», — ска заў ён пад час су стрэ чы з па лес цін скім 
лі да рам Мах му дам Аба сам.

Тым ча сам па лі цыя Ман чэс тэ ра арыш та ва ла ў паўд-
нё вай част цы го ра да 23-га до ва га муж чы ну ў рам ках 
рас сле да ван ня тэ рак та на ста ды ё не «Ман чэс тэр-арэ-
на», па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. За тры ма ны па-
да зра ец ца ў да тыч нас ці да тэ рак ту.

Вя до ма так са ма, што арыш ты бы лі пра ве дзе ны ў 
ра ё нах Чорл та на і Эш та на. Па апош ніх да ных па лі цыі, 
за тры ма ныя не каль кі ча ла век.

Кан сер ва та ры, лей ба рыс ты і ін шыя буй ныя пар тыі 
Вя лі ка бры та ніі пры пы ні лі свае пе рад вы бар чыя кам па ніі 
пе рад усе агуль ны мі вы ба ра мі 8 чэр ве ня пас ля вы бу ху 
на «Ман чэс тэр-арэ не».

Ка лі ў хо дзе след ства вер сія тэ рак та не бу дзе аспрэ-
ча ная, то вы бух у кан цэрт най за ле «Ман чэс тэр-арэ на» 
ста не са мым кры ва вым тэ рак там у Бры та ніі пас ля 
вы бу хаў у лі пе ні 2005 го да ў Лон да не, у вы ні ку якіх 
за гі ну лі больш за 50 ча ла век.

Аме ры кан ская поп-спя вач ка Ары я на Гран дэ вы ка за-
ла спа чу ван ні ў су вя зі з гі бел лю лю дзей, якія прый шлі на 
яе кан цэрт у Ман чэс тэ ры. Хоць 23-га до вая выканаўца не 
па цяр пе ла ў вы ні ку на па ду, ад нак, з яе слоў, яна пе ра-
жы ла моц нае ўзру шэн не. «Раз-
бі тае сэр ца, мне вель мі-вель мі 
шка да. У мя не ня ма слоў», — та-
кое па ве дам лен не апуб лі ка ва на 
ў «Тві та ры» спя вач кі.

На кан цэрт Ары я ны Гран дэ, 
якая ка рыс та ец ца вя лі кай па-
пу ляр нас цю ў бры тан скіх дзяў-
ча так-пад лет каў, са бра лі ся ў 
асноў ным ма ла дыя лю дзі, бы ло 
шмат школь ні каў.

РАЗ БІ ТАЕ СЭР ЦА МАН ЧЭС ТЭ РАРАЗ БІ ТАЕ СЭР ЦА МАН ЧЭС ТЭ РА

Ка пі тал для паўд нё ва г а рэ гі ё на
Пад ве дзе ны вы ні кі ХІV Го мель ска га эка на міч на га фо ру му

У пер шай па ло ве мая па са жы-
ры, якія рэ гу ляр на па да рож ні ча юць 
па між ЗША і Еў ро пай, за мер лі ў 
прад чу ван ні не пры ем нас цяў — у 
СМІ бы ла анан са ва на за ба ро на 
пра во зу ноў тбу каў у руч ной па-
кла жы на рэй сах у гэ тым кі рун ку. 
Па пя рэд не бы ло дак лад на вя до ма, 
што аб ме жа ван ні за кра нуць За ход-
нюю і Ус ход нюю Еў ро пу, але ўсё 
маг ло ака зац ца знач на шы рэй, бо 
трак тоў ка аме ры кан скі мі авія кам-
па ні я мі еў ра пей скай геа гра фіі маг-
ла ака зац ца не дак лад най. Пер шая 
праб ле ма за клю ча ец ца ў тым, што 
па роз ных кла сі фі ка цы ях ва Ус ход-
нюю Еў ро пу ўклю ча юць не толь кі 
Ра сію, Бе ла русь, Укра і ну, Ру мы нію, 
Мал до ву, Бал га рыю, Сер бію, Гру-
зію, Ар ме нію і Азер бай джан, але 
час та і Поль шчу, Венг рыю, Чэ хію, 
Сла ва кію (якія на зы ва юць ся бе 
Цэнт раль най Еў ро пай), а так са ма 
і Літ ву, Лат вію і Эс то нію (ка лі раз-
гля даць кла сі фі ка цыю ЮНЕС КА), 
якія са мі ся бе па зі цы я ну юць як Паў-
ноч ную Еў ро пу. Дру гая праб ле ма 
ў тым, што ра шэн не аб ме жа вац ца 
толь кі За ход няй і Ус ход няй Еў ро-
пай у кла січ ным ра зу мен ні бы ло 
не зра зу ме лым з пунк ту гле джан-
ня па трэб бяс пе кі. З усіх на зва ных 
кра ін Ус ход няй Еў ро пы, якая раз-
гля да ла ся ў мак сі маль на шы ро кім 
ра зу мен ні, тэ ра рыс тыч ныя ры зы-
кі па вы ша ны перш за ўсё ў Ра сіі і 
Укра і не, а ў тых жа кра і нах Бал тыі, 
на прык лад, тэ ра рызм прак тыч на 
ну ля вы.

Так што цал кам маг ло ака зац-
ца, на прык лад, што пад За ход няй 
Еў ро пай у ЗША ра зу ме юць аў та ма-
тыч на і Паў днё вую, якая ў най боль-
шай сту пе ні пры ля гае да рэ гі ё наў з 
вы со кай ры зы кай тэ ра рыз му. Гэ та 
вы ні кае са зроб ле ных ра ней дзе-
ян няў. У са ка ві ку гэ та га го да ЗША 
ўжо за ба ра ні лі пра но сіць у руч ной 
па кла жы тэх ні ку па са жы рам, якія 
пе ра мя шча юц ца з 10 аэ ра пор таў, 
у тым лі ку з ААЭ, Са удаў скай Ара-
віі, Ка та ра, Тур цыі і ін шых ус ход ніх 
кра ін і кра ін Паў ноч най Аф ры кі. А 
гэ тыя дзяр жа вы зна хо дзяц ца на 
па ро зе Паўд нё вай Еў ро пы, а зу-
сім не За ход няй. Ка лі браць зноў 
жа прык лад ня даў на ўве дзе ных 
аб ме жа ван няў у Вя лі ка бры та ніі, 
то там па са жы рам з гэ та га рэ гі ё на 
ўжо нель га пра вес ці ні чо га, акра мя 
ма біль на га тэ ле фо на, аб ме жа ван ні 
рас паў сюдж ва юц ца, акра мя ноўт-
бу каў, і на план шэ ты і фо та апа ра-
ты. А ўсё па чы на ла ся не каль кі га-
доў та му ўся го толь кі з за ба ро ны 
браць з са бой у са лон ва ду.

З пунк ту гле джан ня бяс пе кі 
та кое но ва ўвя дзен не ўяў ля ла ся 
су мнеў ным. Ка лі так ужо асце ра-
га юц ца вы бу хоў кі ў га джэ це, то 
заў сё ды ёсць прос ты спо саб пра-
ве рыць — па пра сіць па са жы ра яго 

ўклю чыць. Сам не ад на ра зо ва ба-
чыў, як гэ та ад бы ва ец ца ў аэ ра пор-
тах пад час пра хо джан ня кант ро лю 
бяс пе кі, і пы тан не вы ра ша ец ца на 
мес цы вель мі хут ка. Вы твор цы 
скла да най тэх ні кі на столь кі спа бор-
ні ча юць у мі ні я цю ры за цыі сва іх вы-
ра баў, што ўста віць у су час ны ноў-
тбук або план шэт вы бу хоў ку без 
стра ты пра ца здоль нас ці пры ла ды 
прак тыч на не маг чы ма. Ну а ка лі 
па паў ся ўжо зу сім ста ры цяж кі ноў-
тбук — адзін раз на дзвес це па са-
жы раў — то яго мож на пра ве рыць 
і больш дэ та лё ва.

Але гэ та мы мо жам раз ва жаць 
та кім чы нам, а сі ла выя струк ту ры, 
ахоп ле ныя служ бо вым за па лам, 
звы чай на ро бяць так, як ім пра-
сцей. Ня ма ноў тбу ка ў руч ной па-
кла жы — ня ма і пы тан ня аб тым, ці 
мо жа ў ім быць вы бу хоў ка.

17 мая ад быў ся скан дал, з яко-
га стаў зра зу ме лы та кі на мер па 
за ба ро не ноў тбу каў. Па вы ні ках 
су стрэ чы Прэ зі дэн та ЗША Трам па 
з мі ніст рам за меж ных спраў Ра сіі 
Лаў ро вым у прэ су пра са чы ла ся ін-
фар ма цыя, што сак рэт ны агент ад-
ной з дру жа люб ных да ЗША кра ін 
па ве да міў аб на ме ры «Іс лам скай 
дзяр жа вы» па да рваць пры да па мо-
зе за мі ні ра ва на га ноў тбу ка аме ры-
кан скі са ма лёт.

У вы ні ку 18 мая пас ля пе ра га во-
раў па між прад стаў ні ка мі ЕС і чы-
ноў ні ка мі Мі ніс тэр ства ўнут ра най 
бяс пе кі ЗША ста ла вя до ма, што 
за ба ро на на пра воз ноў тбу каў усё 
ж уво дзіц ца не бу дзе. Якім чы нам 
уда ло ся ўга ва рыць сі ла ві коў ад мо-
віц ца ад яе?

Зра зу ме ла, што мно гія па са жы-
ры па цяр пе лі б, ка лі б з са бой нель-
га бы ло пра нес ці ноў тбук. У най-
боль шай сту пе ні цяж ка прый шло ся 
б ар хі тэк та рам, у якіх на вель мі да-
ра гія ноў тбу кі ўста ноў ле ны ма гут-
ныя пра гра мы, што каш ту юць ты-
ся чы до ла раў. Іх у звы чай ны ба гаж 
дак лад на здаць не ры зык неш. Ня-
прос та прый шло ся б і ву чо ным, якія 
лю бяць збі раць мност ва да ных на 
свае ноў тбу кі, ім да вя ло ся б усё гэ та 
ка пі я ваць на флэш кі пе рад кож ным 
па лё там і аран да ваць пас ля пры ез-
ду ноў тбу кі за мя жой. Але ду ма ец ца, 
га лоў ная пры чы на — па зі цыя вель мі 
ўплы во вых у ЗША і ЕС біз нес ме наў. 
Яны ад увя дзен ня за ба ро ны апы ну-
лі ся б у вель мі скла да най сі ту а цыі, 
асаб лі ва тыя, хто імк нец ца што га-
дзі ны пры сут ні чаць на бір жы, скла-
да ныя пра гра мы па ўза е ма дзе ян ні з 
якой за гру жа ны на іх ноў тбу кі. За імі 
ста яць трыль ё ны до ла раў уза ем ных 
ін вес ты цый на тэ ры то рыі за ход ня га 
све ту, і цяр пець ня зруч нас ці яны не 
збі ра юц ца.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук




