
Кi раў нiк Ган кон га на зва ла «гiс та рыч ным кро кам» 
пры няц це за ко на пра ек та аб нац бяс пе цы

Пры няц це пар ла мен там Кi тая за ко на пра ек та аб аба ро не на цы я -

наль най бяс пе кi ў Ган кон гу ста ла най больш важ най па дзе яй для

гэ та га спе цы яль на га ад мi нiст ра цый на га ра ё на КНР з мо ман ту яго 

ўтва рэн ня 1 лi пе ня 1997-га. Пра гэ та за явi ла кi раў нiк ган конг скай 

ад мi нiст ра цыi Кэ ры Лам на цы ры мо нii свят ка ван ня 23-й га да вi ны 

пе ра хо ду бы ло га бры тан ска га анк ла ва пад кi тай скi су ве рэ нi тэт. 

«Гэ ты за ка на даў чы акт з'яў ля ец ца не аб ход ным i свое ча со вым для 

ад наў лен ня ста бiль нас цi», — ска за ла яна на ўра чыс тым пры ёме 

ў Ган конг скiм цэнт ры вы ста вак i кан фе рэн цый. Но вы за кон, па 

сло вах Лам, вер не ў пра вiль нае рэ чы шча фор му лу «ад на кра i на — 

дзве сiс тэ мы». Мяс цо вы лi дар пры зна ла, што мi ну лы год вы даў ся 

для Ган кон га са мым скла да ным, го рад су тык нуў ся з мност вам 

вы клi каў. Но вы за кон на кi ра ва ны на пра ду хi лен не i па ка ран не 

дзе ян няў, якiя па гра жа юць на цы я наль най бяс пе цы ў Ган кон гу: 

се па ра тыз му, тэ ра рыз му, пад ры ву дзяр жаў най ула ды i змо вы з 

за меж ны мi ан ты кi тай скi мi сi ла мi. Дзя ку ю чы гэ та му юры дыч на му 

ак ту ўла ды Кi тая змо гуць спы няць дзе ян нi ра ды ка лаў, якiя ўчы нi лi 

з чэр ве ня да лiс та па да мi ну ла га го да бес па рад кi, ад якiх па цяр пе ла 

эка но мi ка спе цы яль на га ад мi нiст ра цый на га ра ё на. За кон пра ду-

гледж вае ства рэн не на тэ ры то рыi Ган кон га спе цы яль най сi ла вой 

струк ту ры, пад спра ва здач най цэнт раль на му ўра ду.

400 мiль ё наў ча ла век стра цi лi ра бо ту з-за пан дэ мii
Па звест ках Мiж на род най ар-

га нi за цыi пра цы (МАП), толь кi ў 

дру гiм квар та ле бя гу ча га го да 

стра цi лi ра бо ту 400 мiль ё наў ча-

ла век па ўсiм све це. Вось у што 

вы лi ла ся стра та 14 пра цэн таў ра-

бо чых га дзiн. Асаб лi ва ўраз лi вы мi 

лi чаць экс пер ты ра бо чыя мес цы, 

якiя зай ма юць жан чы ны. Па звест ках 

Мiж на род най ар га нi за цыi пра цы, яны 

скла да юць 57 пра цэн таў ра бот нi каў, 

за ня тых ня поў ны ра бо чы дзень. Ме-

на вi та та кiя су пра цоў нi кi бу дуць ска-

ро ча ныя ў пер шую чар гу. «Жан чы ны 

скан цэнт ра ва ны ў тых сек та рах, якiя най больш па цяр пе лi ад пан-

дэ мii. Яны вель мi шы ро ка прад стаў ле ны ў сфе ры ахо вы зда роўя 

i са цы яль на га за бес пя чэн ня», — ад зна чыў ге не раль ны ды рэк тар 

МАП Гай Рай дэр. Ка ля 340 мiль ё наў ча ла век па ўсiм све це мо-

гуць стра цiць ра бо ту да кан ца гэ та га го да. Та кi пра гноз агу ча ны 

ў дак ла дзе Мiж на род най ар га нi за цыi пра цы. У iм пад крэс лi ва ец-

ца, што гэ та най гор шы сцэ на рый з усiх маг чы мых, але ён мо жа 

ажыц ця вiц ца, ка лi зноў прый дзец ца ўвес цi ка ран цiн з-за дру гой 

хва лi пан дэ мii ка ра на вi ру са.

Вы бух у тэ ге ран скай клi нi цы 
пры вёў да шмат лi кiх ах вяр

Вы бух i на ступ ны за iм па жар у ад-

ной з клi нiк на поў на чы Тэ ге ра на ста лi 

пры чы най гi бе лi па мен шай ме ры 19 ча-

ла век. Пра гэ та па ве да мi ла дзяр жаў нае 

тэ ле ба чан не Iра на. Агенц тва IRNA, цы-

ту ю чы прад стаў нi ка ўпраў лен ня па жар-

най ахо вы го ра да, пе рад ало, што 15 за-

гi ну лых — гэ та жан чы ны. Iн шае агенц тва — MEHR — ад зна чы ла, 

што ў клi нi цы ў мо мант iн цы дэн ту зна хо дзi ла ся не каль кi дзя сят каў 

ча ла век. Двац цаць ча ла век уда ло ся вы ра та ваць. У якас цi па пя-

рэд няй пры чы ны зда рэн ня на зы ва юць не па лад кi з кiс ла род ны мi 

ба ло на мi, з якiх ад бы ла ся ўцеч ка. Гэ та дру гi iн цы дэнт та ко га ро ду 

за апош нiя не каль кi дзён — менш як ты дзень та му на iн шай ус-

кра i не Тэ ге ра на ад быў ся вы бух га зу ка ля ва ен на га аб' ек та.
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• Стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лi кi Нацыяналь-

нага сходу На тал ля Ка-

ча на ва пра вя ла су стрэ чу 

з твор чай iн тэ лi ген цы яй 

Бе ла ру сi.

• З 1 лi пе ня ўсту пае ў 

сi лу па гад нен не аб спра-

шчэн нi вi за ва га рэ жы му 

па мiж Бе ла рус сю i ЕС.

• Стаў ка рэ фi нан са ван-

ня з 1 лi пе ня знi жа ец ца да 

7,75 %.

• Знi шчаль нi кi Су-30СМ 

за сту пi лi на ба я вое дзя жур-

ства на авiя ба зе ў Ба ра на-

вi чах.

• Па мёр ак цёр Вiк тар 

Пра ску рын.

• Пра цоў ныя пен сii па вы-

ша юц ца ў Бе ла ру сi з 1 лi-

пе ня.

КОРАТКА
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АД КРЫ ТА!
Важ ная куль тур ная па дзея 
для Пры пяц ка га Па лес ся 

i но вае сло ва ў птуш ка га доў лi 
Го мель скай воб лас цi. 

Што агуль на га?
Ма зыр шчы на пе ра жы вае 

бу даў нi чы бум. Уве дзе ны 

ў экс плу а та цыю шэ раг 

аб' ек таў, за вяр шэн ня 

ра монт ных i ад наў лен чых 

ра бот на якiх 

жы ха ры ра ё на ча ка лi 

з не цяр пен нем.

Праз сем се зо наў вяр тан не 

да до му! Ма зыр скi дра ма тыч-

ны тэ атр iмя Iва на Ме ле жа 

ад свят ка ваў ува хо дзi ны пас ля 

маш таб най рэ кан струк цыi.

Тру па пра цяг не вы сту паць на 

род най сцэ не ў сва iм гiс та рыч-

ным мес цы.

Бу ды нак тэ ат ра, якi мае ста-

тус гiс то ры ка-куль тур най каш-

тоў нас цi, быў па бу да ва ны ў кан-

цы 20-х — па чат ку 30-х га доў 

мi ну ла га ста год дзя. У 2013-м 

па жар знi шчыў знач ную част ку 

па мяш кан няў ар хi тэк тур на га 

пом нi ка. Ар тыс там да вя ло ся 

шу каць, дзе пра во дзiць рэ пе ты-

цыi, раз мяс цiць дэ ка ра цыi, а га-

лоў нае ду маць, як пра цяг ваць 

па каз ваць спек так лi. Знач ную 

пло шчу ма зыр ска га драм тэ ат ра 

ра за бра лi i фак тыч на 

ад бу да ва лi на но ва.
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Дзень з асаб лi вым сэн сам
Да ра гiя су ай чын нi кi!

Вiн шую вас з Днём Не за леж нас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Для кож на га бе ла ру са гэ тае свя та на поў не на асаб лi вым сэн сам. На ша больш чым 1000-га до вая 

гiс то рыя — па ста ян ная ба раць ба на ро да за сваю зям лю, ду хоў ныя каш тоў нас цi i са ма вы зна чэн не. 

I на ват пас ля з'яў лен ня на кар це све ту су ве рэн най Рэс пуб лi кi Бе ла русь нам па ста ян на да во дзiц ца 

ад стой ваць пра ва на са ма стой ны шлях раз вiц ця.

Сiм ва лiч на, што га лоў нае свя та кра i ны — яшчэ i дзень вы зва лен ня бе ла рус кай ста лi цы ад ня мец ка-

фа шысц кiх за хоп нi каў. Вя лi кая Пе ра мо га вы ра та ва ла нас ад знi шчэн ня. Мы свя та ша ну ем подз вiг 

па ка лен ня пе ра мож цаў, якiя адо ле лi гроз на га во ра га i ўзня лi кра i ну з ру iн.

Сён ня Рэс пуб лi ка Бе ла русь — не за леж ная дзяр жа ва, якая ад бы ла ся, дзе кож ны гра ма дзя нiн мо жа 

да сяг нуць лю бых вы шы няў у пра фе сii, твор час цi, спор це, гра мад скiм i ся мей ным жыц цi.

Мы i на да лей бу дзем ума цоў ваць наш су ве рэ нi тэт i бу да ваць бу ду чы ню кра i ны на прын цы пах спра-

вяд лi вас цi, раў на праўя i кло па ту аб лю дзях.

Жа даю вам, па ва жа ныя сяб ры, зда роўя, даб ра бы ту i мiр на га не ба над га ла вой.

Са свя там!

З Днём Рэс пуб лi кi!
Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы былі простыя 
сал даты...»

ЖЫВІ І КВІТНЕЙ, БЕЛАРУСЬ!

Мi ну ла бо лей за трыц цаць га доў з та го ча-

су, як ад бы лi ся мае су стрэ чы з ле ген дар ны мi 

зем ля ка мi, што пад час вай ны як са праўд ныя 

муж чы ны ўзя лi ў ру кi зброю — спа чат ку па поў-

нi лi шэ ра гi на род ных мсцi ўцаў, по тым храб ра 

зма га лi ся на пе ра да вых ру бя жах, гна лi аку-

пан та з на шай зям лi. I Ула дзi мi ра Кар не ен ку, 

i Льва Ха да но вi ча мож на па пра ве на зваць 

вы зва лi це ля мi Баць каў шчы ны. Дзе вят нац ца-

цi га до вы юнак Лё ва Ха да но вiч ава ло даў умен-

нем раз вед чы ка-пад рыў нi ка (ад тых ча соў у 

яго за стаў ся на груд ны знак «Вы дат нiк раз-

вед кi»), а Ва ло дзя Кар не ен ка ў гэт кiм са мым 

уз рос це за слу жыў ужо пер шыя свае ўзна га ро-

ды — дзве зор кi сал дац кай сла вы, пры чым на 

тэ ры то рыi Бе ла ру сi — у Бы хаў скiм ра ё не. 

Не здар ма сён ня, на пя рэ дад нi свя та, iх парт рэ ты 

ўпры гож ва юць «Звяз ду» — га зе ту-пар ты зан ку 

i пад поль шчы цу. Коль кi б нi мi ну ла ча су, я па-

ра ней ша му з цеп лы нёю i хва ля ван нем згад ваю 

тыя не пра цяг лыя, але ду шэў ныя су-

стрэ чы i раз мо вы.

Да ро га мі Сла вы. Вы зва лi це лi Бе ла ру сiДа ро га мі Сла вы. Вы зва лi це лi Бе ла ру сi

«Звяз да» пра цяг вае пра ект «Да ро га мi Сла вы», якi за пус цi ла 

су мес на з му зе ем гiс то рыi Уз бро е ных Сiл. У ме жах пра ек та 

мы апа вя да ем пра ва ен ны шлях поў ных ка ва ле раў ор дэ на 

Сла вы, якiя на ра дзi лi ся ў Бе ла ру сi або звя за лi з ёй свой 

да лей шы лёс.

За клi ка ем вас, па ва жа ныя чы та чы: ка лi ся род ва шых род ных 

i блiз кiх хтось цi або быў поў ным ка ва ле рам ор дэ на Сла вы, 

або аса бiс та iх ве даў i за ха ваў ус па мi ны цi фо та здым кi, то 

дзя лi це ся ва шы мi гiс то ры я мi з на мi! Наш ад рас: ву лi ца 

Б. Хмяль нiц ка га, 10а, Мiнск, 220013. Ад рас элект рон най 

пош ты: info@zviazda.by. Нi вод ны лiст не за ста нец ца без 

ува гi!

Сён ня мы апа вя да ем пра двух сал дат. Яны прай шлi праз усю 

вай ну. Адзiн з iх быў у дзе ю чым вой ску з ве рас ня 1941 го да, 

дру гi коль кi ча су пар ты за нiў, перш чым яго атрад злу чыў ся 

з час ця мi Чыр во най Ар мii. Свае ўзна га ро ды яны зда бы лi ў 

цяж кiх ба ях, у тым лi ку — i на тэ ры то рыi на шай кра i ны. СТАР. 3

Гэ тая апе ра цыя лi чыц ца ад ной з най леп-

шых у ва ен най гiс то рыi яшчэ i та му, што пад-

час яе бы ло вы ка ры ста на мно га не стан дарт-

ных, прын цы по ва но вых стра тэ гiч ных па ды-

хо даў. Бы лi па спя хо ва вы ра ша ны пы тан нi 

вы ба ру на прам ку ўда ру, ства рэн ня гру пi-

ро вак, вой скаў, ар га нi за цыi ўза е ма дзе ян ня 

па мiж злу чэн ня мi, да та го ж пад рых тоў ка 

маш таб на га на ступ лен ня за ста ла ся прак-

тыч на не за ўва жа ная пра цiў нi кам.

Подз вi гу во i наў, якiя вы зва ля лi Бе ла русь, 

пры све ча ны адзiн з га лоў ных бе ла рус кiх ме-

ма ры яль ных комп лек саў «Кур ган Сла вы», 

якi зна хо дзiц ца на 21-м кi ла мет ры ша шы 

Мiнск—Маск ва. Ме на вi та ў гэ тых мяс цi нах 

у лi пе нi 1944 го да пад час на сту паль най апе-

ра цыi «Баг ра цi ён» у акру жэн нi апы ну ла ся 

105-ты сяч ная ар мiя пра цiў нi ка. Раз гром 

гэ тай гру пi роў кi ў «Мiн скiм кат ле», якi за-

вяр шыў ся 11 лi пе ня 1944 го да, стаў ад ным 

з ра шу чых кро каў на шля ху вы зва лен ня 

Бе ла ру сi.

ПРЫ СТУП КI 
ПОДЗВІГУ

Но вы апо вед на Кур га не Сла вы
Апе ра цыя «Баг ра цi ён» па сва iм раз ма ху i 

коль кас цi за дзей нi ча ных войск ста ла ад ной 

з най буй ней шых у гiс то рыi Дру гой су свет най 

вай ны. Сi ла мi 1-га Пры бал тый ска га, 1-га, 2-га i 

3-га Бе ла рус кiх фран тоў быў на не се ны знi-

шчаль ны ўдар па фа шысц кай ар мii. Даў жы ня 

фрон ту ба я вых дзе ян няў да ся га ла 1100 кi ла-

 мет раў, глы бi ня пра соў ван ня вой скаў — 

560—600 кi ла мет раў. Пе рад па чат кам ба ёў за вы-

зва лен не Бе ла ру сi сi лы ча ты рох фран тоў 

на лiч ва лi звыш 2,4 мiль ё на ча ла век ба я во га 

скла ду, больш за 36 ты сяч гар мат i мi на мё таў, 

больш за 5 ты сяч тан каў i 5,3 ты ся чы са ма-

лё таў. Да та го ж у ты ле гру пы ар мiй «Цэнтр» 

дзей нi ча ла 150 пар ты зан скiх бры гад i 49 асоб-

ных атра даў, удзел якiх у апе ра цыi меў стра тэ-

гiч нае зна чэн не. За тры днi да пе ра хо ду Чыр-

во най Ар мii ў на ступ лен не пар ты за ны па ча лi 

трэ цi этап «рэй ка вай вай ны». Толь кi за ад ну 

ноч 20 чэр ве ня 1944 го да пар ты за на мi па ўсёй 

тэ ры то рыi Бе ла ру сi бы ло ўза рва на больш за 

40 ты сяч рэ ек, та кiм чы нам рух ня мец кiх войск 

па чы гун цы быў па ра лi за ва ны.

Абя цан нi пад час пе рад вы бар най кам па-

нii — спра ва ба дай што аба вяз ко вая, а вось 

iх iм гнен нае вы ка нан не да каз вае, што той, 

хто iх даў, слоў на ве цер не кi дае. На га да-

ем: пад час ра бо чай па езд кi ў Вi цеб скую 

воб ласць у чэр ве нi дзе ю чы кi раў нiк дзяр-

жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што 

па пра сiў кi раў нi ка сва ёй iнi цы я тыў най гру-

пы аб пра ця гу збо ру под пi саў, хоць iх бы ло 

ўжо да стат ко ва.

«...Не та му, што нам не ха пае под пi саў. Мы 

атрым лi ва ем ве лi зар ны ма сiў iн фар ма цыi знi-

зу — пра тое, што там ад бы ва ец ца. Уся яна 

ана лi зу ец ца, i асноў ныя пы тан нi, якiя хва лю юць 

лю дзей, вы крыш та лi зоў ва юц ца — i на стол Прэ-

зi дэн ту», — рас тлу ма чыў та ды бе ла рус кi лi дар.

Як вы нiк та кой «крыш та лi за цыi» — най больш 

ак ту аль ныя для на сель нiц тва праб ле мы, агу ча-

ныя людзь мi i пад час вы яз ных пры ёмаў i пра мых 

тэ ле фон ных лi нiй, якiя рэ гу ляр на пра вод зяц ца 

па ўсёй кра i не, i пры збо ры под пi саў iнi цы я тыў-

най гру пай вы бар шчы каў у пад трым ку вы лу-

чэн ня кан ды да там у Прэ зi дэн ты Аляк санд ра 

Лу ка шэн кi, знай шлi ад люст ра ван не ў рас па ра-

джэн нi Прэ зi дэн та «Аб да дат ко вых ме рах па вы-

ра шэн нi ак ту аль ных пы тан няў жыц ця дзей нас цi 

на сель нiц тва».

На ка рысць бе ла ру саў
Рас па ра джэн не бу дзе ўва соб ле на ў кан крэт-

ных спра вах на ка рысць жы ха роў Бе ла ру сi, цы туе 

Бел ТА кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Iга ра 

Сер ге ен ку. Ад мi нiст ра цыя Прэ зi дэн та iмк нец ца 

па ста ян на быць у кан так це з на сель нiц твам: 

пра во дзiць вы яз ныя пры ёмы ў рэ гi ё нах, пра мыя 

тэ ле фон ныя лi нii, раз гля дае зва ро ты i за явы гра-

ма дзян, збi рае iн фар ма цыю з рай вы кан ка маў, 

абл вы кан ка маў.

«Увесь гэ ты ве лi зар ны ма сiў iн фар ма цыi 

пра ана лi за ва ны. Да дат ко ва быў за дзей нi ча ны 

ма нi то рынг са цы я ла гiч ных служ баў i iн шых iн-

сты ту таў. I па да ру чэн нi Прэ зi дэн та бы ло пад-

рых та ва на гэ тае рас па ра джэн не. У iм знай шлi 

ад люст ра ван не прак тыч на ўсе кi рун кi: ме ды-

цын скае за бес пя чэн не, сфе ра па слуг, ЖКГ, 

го ра да бу даў нiц тва, бу даў нiц тва да рог, не ма-

ла важ ныя пы тан нi, звя за ныя з са цы яль най па-

лi ты кай, цэ на ўтва рэн не, вы пла та за роб каў», — 

ад зна чыў Iгар Сер ге ен ка.

Ён рас тлу ма чыў, што ўсе пра пi са ныя ў да ку мен-

це кi рун кi мож на ўмоў на па дзя лiць на два бло кi. 

Пер шы — за да чы, якiя з'яў ля юц ца стра тэ гiч ны мi 

для мяс цо вай ула ды i ўра да, i дру гi — пер ша чар-

го выя ме ра пры ем ствы, якiя бу дуць пра ве дзе ны ў 

гэ тым i на ступ ным га дах, па раз вiц цi кан крэт ных 

рэ гi ё наў, рэа лi за цыi кан крэт ных пра грам.

«Пла ну ец ца па бу да ваць шэ раг аб' ек таў са-

цы яль на га пры зна чэн ня, у тым лi ку дзi ця чыя да-

школь ныя ўста но вы, у не каль кiх га ра дах — гэ та 

Дзяр жынск, Са лi горск, За слаўе. Ка лi ка заць у 

цэ лым па кра i не, гэ та i пы тан нi раз вiц ця Ма гi лё ва, 

По лац ка га ра ё на, Пiн ска i мно гiх iн шых. Сур' ёз ная 

ўва га бу дзе ўдзе ле на пы тан ням жыл лё вай па лi-

ты кi, вы дзя лен ня срод каў на бу даў нiц тва арэнд-

на га жыл ля, жыл ля для вай скоў цаў, а так са ма 

ўлад ка ван ня ва ен ных га рад коў», — да даў Iгар 

Сер ге ен ка.

Ад мi нiст ра цыя Прэ зi дэн та су мес на з Ка мi тэ-

там дзярж кант ро лю ар га нi зуе ма нi то рынг i кант-

роль за вы ка нан нем рас па ра джэн ня. Што квар-

таль ныя дак ла ды аб гэ тым бу дуць на ста ле ў 

кi раў нi ка дзяр жа вы.

«Гэ тае рас па ра джэн не зной дзе ад люст ра ван-

не ў рэ аль ных, кан крэт ных ме ра пры ем ствах на 

ка рысць на шых гра ма дзян», — ска заў на за кан-

чэн не Iгар Сер ге ен ка.

Ана лiз i вы ра шэн не
Пад пi са нае Прэ зi дэн там рас па ра джэн не аб 

не ад клад ным вы ра шэн нi ак ту аль ных пы тан няў 

жыц ця дзей нас цi лю дзей да зво лiць ска ар ды на-

ваць ра бо ту ўсiх за цi каў ле ных i апе ра тыў на iх 

вы ра шыць — пра гэ та за явiў стар шы ня Фе дэ ра-

цыi праф са юзаў Бе ла ру сi i кi раў нiк iнi цы я тыў най 

гру пы № 1 Мi ха iл Ор да.

«Рас па ра джэн не — гэ та комп лекс ны да ку-

мент, у якiм за кра ну ты раз на стай ныя пы тан нi: 

цэ на ўтва рэн ня, ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня, 

аду ка цыi, ства рэн ня вы со ка пра дук цый ных ра-

бо чых мес цаў, доб ра ўпа рад ка ван ня, ра мон ту 

ву лiч ных да рог. Гэ тыя пы тан нi хва лю юць лю дзей. 

Жыц цё не ста iць на мес цы, i, без умоў на, па тра-

бу юц ца ней кiя ка рэк ты вы. Яны i бы лi вы зна ча ны 

рас па ра джэн нем», — ска заў Мi ха iл Ор да.

«Не менш важ ную за да чу па ста вiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пе рад чле на мi сва ёй iнi цы я тыў най 

гру пы № 1 — у пра цэ се збо ру под пi саў i зно сiн з 

людзь мi па мес цы жы хар ства, ра бо ты аб мяр коў-

ваць, пы тац ца, фiк са ваць тыя пы тан нi i праб ле-

мы, якiя ў iх ёсць», — да даў стар шы ня Фе дэ ра цыi 

праф са юзаў.

Па вод ле яго слоў, пас ля ста ран на га ана лi зу 

част ка пы тан няў пе ра да дзе на ў ор га ны мяс цо вай 

ула ды для апе ра тыў на га вы ра шэн ня, а тыя, што 

па тра ба ва лi за ка на даў ча га ра шэн ня, вы дзя лен ня 

фi нан са ван ня, — на раз гляд кi раў нi ку дзяр жа вы.

Падрабязныя дэталі 
названага Распараджэння — на нашым сайце 

zviazda.by

ПЫ ТАН НI — АК ТУ АЛЬ НЫЯ, 
СПРА ВЫ — КАН КРЭТ НЫЯ

Прэ зi дэнт пад пi саў рас па ра джэн не, дзя ку ю чы яко му на дзён ныя праб ле мы лю дзей бу дуць вы ра шац ца хут чэй
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