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ВЫ ПУСК НЫЯ 
ВЕ ЧА РЫ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пе ра лік эк за ме наў на вы бар уклю чае 

на ступ ныя дыс цып лі ны: «Бе ла рус кую мо-
ву» (ка лі вы пуск нік зда ваў у якас ці аба-
вяз ко вай рус кую), «Рус кую мо ву» (ка лі 
ў якас ці аба вяз ко вай зда ва ла ся род ная 
мо ва), «Мо вы на цы я наль ных мен шас-
цяў», «Бе ла рус кую лі та ра ту ру», «Рус кую 
лі та ра ту ру», «Гіс то рыю Бе ла ру сі», «Су-
свет ную гіс то рыю», «Геа гра фію», «Бія-
ло гію», «Хі мію», «Фі зі ку», «Аст ра но мію», 
«Ін фар ма ты ку», «Гра ма да знаў ства», 
«Фі зіч ную куль ту ру і зда роўе», а так са-
ма курс пра фе сій най пад рых тоў кі. Усе 
прад ме ты, акра мя бе ла рус кай і рус кай 
моў, зда юц ца ў вус най фор ме.

З улі кам та го, што цэнт ра лі за ва нае 
тэс ці ра ван не стар туе сё ле та 14 чэр ве-
ня, пра вес ці вы пуск ныя ве ча ры для вы-
пуск ні коў агуль на аду ка цый ных уста ноў 
рэ ка мен да ва на 11—12 чэр ве ня.

Ус туп ныя іс пы ты ў 10-ты клас лі цэ яў 
прой дуць з 15 па 20 чэр ве ня. Але ў Лі цэі 
БДУ кон курс ны ад бор пра во дзіц ца на 
ме сяц ра ней: эк за ме ны прой дуць 11, 
18, 24 і 25 мая. Пры па ступ лен ні ў лі цэй 
на ву чэн цы зда юць два ўступ ныя іс пы ты. 
Пе ра лік эк за ме на цый ных дыс цып лін бу-
дзе за ле жаць ад кі рун ку пра фе сій на га 
са ма вы зна чэн ня на ву чэн цаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ле тась па ча ло ся па этап нае 
ад клю чэн не ад ана ла га ва га 
вяш чан ня. Гэ та бы лі ча ты ры 
ра ё ны ў роз ных аб лас цях кра-
і ны (Асі по ві чы, Жло бін, Баб-
руйск і Кас цю ко ві чы).

У кож ным з ра ё наў, дзе 
зні каў ана ла га вы сіг нал, мяс-
цо выя ўла ды, Мі ніс тэр ства 
су вя зі і ін фар ма ты за цыі, Мі-
ніс тэр ства ін фар ма цыі зра бі-
лі ўсё для та го, каб лю дзі не 
па цяр пе лі. Бы ла ака за на да-
па мо га най больш са цы яль на 
не аба ро не ным сла ям на сель-
ніц тва, пра ве дзе на ак тыў ная 
кам па нія ў срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі. Та му ў лю дзей 
не бы ло на гэ ты конт вя лі кіх 
праб лем.

На ступ ны мі ў чар зе ста яць 
Сін ке ві чы, Шар каў шчы на, Го-
мель і Бе ра зі но, дзе «ліч ба» 
пра пі шац ца ўжо 1 кра са ві ка. 
Уво гу ле сё ле та пе ра ход да 
ліч ба ва га вя шчан ня пла ну ец-
ца па этап на ў 21 на се ле ным 
пунк це кра і ны. З «ліч бай» 
па сяб ру юць Ві цебск, Бра гін, 
Дра гі чын, Ра кіт ні ца, Ба ра на-
ві чы, Пру жа ны, Грод на і ін-
шыя. Па ра лель на паў сюль, 

дзе ця пер ад клю ча ец ца ана-
ла га вы сіг нал, па сту по ва 
па чы на юць пра ца ваць так 
зва ныя ка мер цый ныя дру гі 
ці трэ ці муль ты плек сы. Ча-
ла век у лю бым ра ё не на шай 
кра і ны ўжо сён ня мо жа мець 
аб са лют на бяс плат на во сем 
дзяр жаў ных тэ ле ка на лаў, 
якія ўклю ча ны ў аба вяз ко-
вы агуль на да ступ ны па кет. 
Ця пер жа бе ла рус атры мае 
маг чы масць і пад клю чэн ня 
да ка мер цый на га па ке та. У 
да паў нен не да 8 асноў ных 
бу дуць пра па ноў вац ца ад 20 
да 35 ка на лаў у за леж нас ці 
ад тэх ніч ных маг чы мас цяў 
рэ гі ё наў. Сён ня па слу га мі 
гэ тых муль ты плек саў ужо ка-
рыс та юц ца больш як 6 ты сяч 
се м'яў. Кошт та ко га ка мер-
цый на га па ке та ця пер скла-
дае ад 22 да 34 ты сяч руб лёў. 
Ка лі ўліч ваць прын цы по ва 
но вую якасць па слу гі, кошт 
са праў ды пры маль ны.

Уво гу ле мі ніс тэр ства раз-
ліч вае на тое, што да 2020 го-
да ў Бе ла ру сі бу дзе ка ля 400 
ты сяч аба не нтаў эфір на га ліч-
ба ва га тэ ле ба чан ня.

Для аба не нтаў ка бель на-
га тэ ле ба чан ня на га даю, што 
пра цэс пе ра хо ду ад ана ла га-
ва га да ліч ба ва га сіг на лу іх 
аб са лют на не па ві нен тур ба-
ваць. За іх усю пра цу зро біць 
апе ра тар. На ват у са мым 
край нім вы пад ку ён мае тэх-
ніч ныя маг чы мас ці для кан-
вер та цыі ліч ба ва га сіг на лу ў 
ана ла га вы, каб ён дай шоў да 
ва ша га тэ ле ві за ра. Зра зу ме-
ла, што боль шасць апе ра та-
раў сён ня ак тыў на ўка ра няе 
ліч ба вы фар мат.

На га даю, што для пры ёму 
аба вяз ко ва га агуль на да ступ-
на га па ке та тэ ле ві зій ных пра-
грам не аб ход ны тэ ле ві зар з 
пад трым кай стан дар ту DVB-T і 
фар ма ту ка дзі ра ван ня MPEG-4 
або ліч ба вая тэ ле ві зій ная пры-
стаў ка з ана ла гіч ны мі па ра-
мет ра мі, якая пад клю ча ец ца 
да звы чай на га тэ ле ві за ра.

Прад стаў нік Мін су вя зі і ін-
фар ма ты за цыі ад зна чыў, што 
па пы тан нях, звя за ных з пе-

ра хо дам на эфір нае ліч ба вае 
тэ ле ві зій нае вя шчан не, мож-
на звяр нуц ца да спе цы я ліс таў 
адзі най бяс плат най да ве дач-
на-ін фар ма цый най служ бы 
172, якія да дуць не аб ход ныя 
тлу ма чэн ні і рэ ка мен да цыі. 
Зван кі са ста цы я нар най тэ-
ле фон най сет кі бяс плат ныя.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні 
жур на ліс таў, Дзміт рый Шад-
ко па ве да міў, што праб ле мы 
з рэ транс ля цы яй не ка то рых 
за меж ных тэ ле ка на лаў у Бе-
ла ру сі вы ра шаль ныя. Спра ва 
толь кі ў ад па вед ным афарм-
лен ні не аб ход ных да ку мен таў. 
Усе пы тан ні, якія ўзні ка юць па 
афарм лен ні да ку мен таў, ты-
чац ца толь кі асоб ных апе ра-
та раў, та му маш та ба ваць іх у 
ней кую сур' ёз ную праб ле му 
прос та бес сэн соў на; іх мож-
на цы ві лі за ва на «раз ру ліць» 
у са мы блі жэй шы час, упэў-
не ны Дзміт рый Шад ко.

Сяр гей КУР КАЧ
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Тэ ле вя шчан неТэ ле вя шчан не  �� Яны — найлепшыяЯны — найлепшыя  ��

СТВА РАЛЬ НАЯ СІ ЛА
Па спя хо выя, та ле на ві тыя, вы со ка пра фе сій ныя, ак-

тыў ныя ў гра мад скай дзей нас ці і шчас лі выя ў ся мей ным 
жыц ці — ме на ві та та кія бе ла рус кі з усіх рэ гі ё наў кра і ны 
што год спа бор ні ча юць за пра ва на зы вац ца най леп шы мі 
ў сва ёй сфе ры. Па вод ле слоў на мес ні ка стар шы ні Бе ла-
рус ка га са ю за жан чын Рэ гі ны Да ві до віч, сё ле та жу ры 
6-га рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Жан чы на го да-2013» 
раз гля дае больш як 50 кан ды да так на гэ ты га на ро вы 
ты тул. Вы ні кі кон кур су бу дуць пад ве дзе ны ў Мін ску 
4 кра са ві ка на ўра чыс тай цы ры мо ніі, пад час якой пе ра-
мож цы атры ма юць уз на га ро ды ў 8 на мі на цы ях.

Тое, што бе ла рус кам ха пае сіл і мэ та на кі ра ва нас ці, каб 
рэа лі за ваць ся бе і ў сям'і, і ў пра фе сіі, і ў гра мад скім жыц ці, 
яск ра ва па цвяр джа юць фак ты. На прык лад, у Бе ла ру сі за 
3 га ды быў па спя хо ва рэа лі за ва ны су мес ны з Мі ніс тэр ствам 
за меж ных спраў Ні дэр лан даў пра ект «Сель ская жан чы на 
і раз віц цё вёс кі», удзель ні цы яко га на ўлас ным пры кла дзе 
па ка за лі, што на ват у ад да ле най вёс цы мож на ства рыць 
свой па спя хо вы біз нес — ад вы рошч ван ня кве так і фер-
мер скай гас па дар кі да аг ра эка ту рыс тыч ных па слуг і вы-
твор час ці мяк кай цац кі. Бе ла рус кі са юз жан чын ак тыў на 
су пра цоў ні чае з жа но чы мі гра мад скі мі ар га ні за цы я мі Ра сіі, 
Літ вы, Лат віі, Ка зах ста на і Азер бай джа на. А ле тась прад-
стаў ні кі ад дзя лен ня БСЖ «Сяль чан ка» ўдзель ні ча лі ра зам з 
дэ ле гат ка мі з яшчэ 70 кра ін све ту ў су свет най кан фе рэн цыі 
сель скіх жан чын у Ін дыі.

Сё ле та ў каст рыч ні ку, як пла ну ец ца, Бе ла русь на ве дае 
дэ ле га цыя Са ю за ра сій скіх жан чын. У пра гра ме ві зі ту — 
агляд па спя хо вых сель гас прад пры ем стваў, які мі кі ру юць 
жан чы ны, а так са ма пра вя дзен не су мес на га «круг ла га 
ста ла» па тэ ме: «Сель ская» жан чы на — ас но ва жыц ця ў 
вёс цы».

— На огул, бе ла рус кія жан чы ны — гэ та моц ная ства раль-
ная сі ла, якая год на рэа лі зуе ся бе ў са мых роз ных сфе рах, 
што яск ра ва па цвер дзі ла хоць бы ця пе раш няя зі мо вая Алім-
пі я да. На шы жан чы ны са ма да стат ко выя і ўпэў не на ідуць 
па жыц ці, — ад зна чы ла на мес нік стар шы ні ад на го з са мых 
ма са вых і ўплы во вых гра мад скіх аб' яд нан няў (у Бе ла рус кі 
са юз жан чын, які іс нуе ўжо больш за 20 га доў, ува хо дзяць 
звыш 182 ты сяч ча ла век. — Аўт.). — Га лоў нае, каб і муж-
чы ны не ад ста ва лі ад нас у на ме ча ных доб рых спра вах.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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«МЫ ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ 
ІН ТА РЭ СЫ ЎКРА ІН СКА ГА 

НА РО ДА»
Учо ра на бры фін гу ва ўкра ін скім па соль стве ў Мін-

ску Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Укра і ны Міхаіл  
ЕЖАЛЬ вы ка заў над зею, што ўкра ін ска-ра сій скі кры зіс 
вы ра шыц ца мір ным шля хам.

З гэ тай мэ тай, па сло вах дып ла-
ма та, пла ну ец ца пра вес ці 7 са ка ві-
ка ў Кі е ве па ся джэн не кі раў ні коў 
мі ніс тэр стваў за меж ных спраў Са-
друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў.

— Сён ня, каб не да пус ціць пра ліц-
цё кры ві, трэ ба шу каць лю бую пля цоў-
ку для дыя ло гу, — пад крэс ліў Мі ха іл 
Ежаль у раз мо ве з жур на ліс та мі. 

Ён вы ка заў так са ма спа дзя ван-
не, што Бе ла русь зой ме кан струк-
тыў ную па зі цыю ад нос на сі ту а цыі ва Укра і не. «Ду маю, Бе ла-
русь — вель мі праг ма тыч ная кра і на, тут жы ве праг ма тыч ны 
на род, праг ма тыч нае кі раў ніц тва», — ска заў дып ла мат. 
Ён пад крэс ліў, што «ад но сі ны па між Укра і най і Бе ла рус сю 
са мыя бра тэр скія».

Па сол ад зна чыў, што ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны 
Бе ла ру сі і Укра і ны зна хо дзяц ца на вы со кім уз роў ні і пра-
цяг ва юць раз ві вац ца.

— Аб' ём та ва ра зва ро ту — 7 млрд до ла раў, — на га даў 
па сол. — І гэ та не кан чат ко вая ліч ба, яна мо жа па вя лі чыц-
ца ўдвая і ўтрая.

Мі ха іл Ежаль на зваў ча со вы мі не ка то рыя скла да нас ці 
сён ня ў гэ тым пра цэ се. Ён так са ма да даў, што, маг чы ма, ужо 
ў са ка ві ку ад бу дзец ца па ся джэн не двух ба ко вай між ура да вай 
ка мі сіі па су пра цоў ніц тве. «Ду маю, гэ та бу дзе пер шы штур-
шок, каб зве рыць па зі цыі», — ска заў дып ла мат пра ста сун кі 
па між афі цый ным Мінск ам і но вай ула дай ва Укра і не.

Дыпламат пад крэс ліў, што лі чыць ця пе раш ні ўкра ін скі 
ўрад ле гі тым ным. «Мы слу жым укра ін ска му на ро ду і прад-
стаў ля ем яго ін та рэ сы тут», — ска заў ён.

Па сол так са ма за пэў ніў, што ва Укра і не не за фік са ва на 
ні вод на га вы пад ку пра ва ка цый ных дзе ян няў ні ў да чы нен-
ні да рус ка моў ных гра ма дзян, ні да ра сій скіх вай скоў цаў. 
«Ор га ны ўла ды ары ен та ва ны на не да пу шчэн не пра ва ка-
цый», — пад крэс ліў ён.

Ка мен ту ю чы зго ду Са ве та Фе дэ ра цыі Ра сіі на ўвя дзен-
не ра сій скіх вой скаў на тэ ры то рыю Укра і ны, Міхаіл Ежаль 
за ўва жыў, што ка лі гэ та прэ вен тыў ная ме ра, то за ста ец ца 
маг чы масць мір на га вы ра шэн ня сі ту а цыі. «Па чаць ва ен ныя 
дзе ян ні прос та, спы ніць — вель мі скла да на», — сказаў па-
сол, дарэчы, у мі ну лым мі ністр аба ро ны.

Мі ха іл Ежаль па га дзіў ся са сло ва мі ра сій ска га прэ зі дэн-
та пра тое, што Укра і не сён ня трэ ба цал кам пе ра бу да ваць 
свой дом. Ён не стаў ад маў ляць і тую дум ку, што да эка на-
міч на га і па лі тыч на га кры зі су кра і ну пры вя ла маш таб ная ка-
руп цыя. Ра зам з тым, ён паў та рыў, што і з са мой Укра і най, 
і ў яе ад но сі нах з су се дзя мі ўсё бу дзе нар маль на.

«Ду маю, і па лі тыч най во лі, і ро зу му хо піць, каб не да пус-
ціць кро ва пра ліц ця», — рэ зю ма ваў укра ін скі па сол.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЛІЧ БА «ПРА ПІ ШАЦ ЦА» ЛІЧ БА «ПРА ПІ ШАЦ ЦА» 
Ў КОЖ НЫМ ДО МЕЎ КОЖ НЫМ ДО МЕ

Ця пер у Бе ла ру сі 97,4% на сель ніц тва ма юць маг-
чы масць пры маць тэ ле ві зій ны сіг нал у «ліч бе». Сё-
ле та до ля та ко га су час на га тэ ле ві зій на га «па крыц-
ця» ста не больш за 98%, а да 17 чэр ве ня на ступ на га 
го да но вы фар мат тэ ле вя шчан ня ста не да ступ ным 
усім жы ха рам на шай кра і ны, па ве да міў учо ра пер-
шы на мес нік мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за цыі Бе-
ла ру сі Дзміт рый ШАД КО.

ФактФакт  ��

ПА ЧА ТА ДА ТЭР МІ НО ВАЯ 
ВЫ ПЛА ТА ПЕН СІЙ

У Бе ла ру сі па ча та да тэр мі но вая вы-
пла та пен сій за 8 са ка ві ка, па ве да мі лі 
ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ў рэс пуб лі кан-
скім уні тар ным прад пры ем стве «Бел-
пош та».

У су вя зі са свят ка ван нем Дня жан чын 
гра фік вы пла ты пен сій і да па мог пад ка-
рэк та ва ны. Па вод ле слоў спе цы я ліс таў, 
да тэр мі но вая вы пла та пен сій і да па мог 
за 8 са ка ві ка па ча ла ся ўжо з 4 са ка ві-
ка гэ та га го да ў ад дзя лен нях паш то вай 
су вя зі Ма гі лё ва, з 5 са ка ві ка — ва ўсіх 
ад дзя лен нях паш то вай су вя зі Брэсц кай, 
Ві цеб скай, Мін скай, Ма гі лёў скай аб лас-
цей і Мін ска.

У ад дзя лен нях паш то вай су вя зі Ві цеб-
ска, ва ўсіх ад дзя лен нях паш то вай су вя зі 
Го мель скай воб лас ці і сель скіх ад дзя лен-
нях паш то вай су вя зі Гро дзен скай воб лас ці 
вы пла та пен сій бу дзе пра во дзіц ца з 6 са ка-
ві ка, у га рад скіх ад дзя лен нях паш то вай су-
вя зі Гро дзен скай воб лас ці — 7 са ка ві ка.

У РУП «Бел пош та» пра ін фар ма ва лі, 
што 8 са ка ві ка пра ца ваць бу дуць толь кі 
дзя жур ныя ад дзя лен ні паш то вай су вя зі.

АН ТЫ МА КА ВЫ ДЭ КРЭТ 
ДЗЕЙ НІ ЧАЕ

Эка на міч ны суд Мін ска раз гле дзеў 
пер шую спра ву па Дэ крэ це № 1 «Аб 
не ка то рых пы тан нях дзяр жаў на га 
рэ гу ля ван ня аба ра чэн ня на сен ня ма-
ку». На га даю, што пры ня ты ён быў на 
па чат ку гэ та га го да, і на кі ра ва ны на 
ба раць бу з не ле галь ным ганд лем на-
сен нем ма ку, якое вы ка рыс тоў ва ец ца 
для вы ра бу нар ко ты каў.

Ад мі ніст ра цый ную спра ву суд раз гле-
дзеў на ад кры тым па ся джэн ні па ма тэ ры-
я лах, якія па сту пі лі з пад атко вай ін спек-
цыі Пер ша май ска га ра ё на ста лі цы.

— На ла ве пад суд ных быў ін ды ві ду-
аль ны прад пры маль нік, які зай маў ся пе-
ра воз кай на сен ня ма ку без за клю чэн ня 
ад па вед на га да га во ра з упаў на ва жа най 
ар га ні за цы яй, — па ве да мі ла кі раў ні ца 
прэс-служ бы Вяр хоў на га су да Юлія 
ЛЯС КО ВА. — У яго кан фіс ка ва лі 3 кі ла-
гра мы на сен ня на су му Br2,4 млн, а так са-
ма 6 літ ро вых бу тэ лек рас тва раль ні ку.

Згод на з ра шэн нем су да, у ін ды ві ду-
аль на га прад пры маль ні ка кан фіс ка ва лі 
не ле галь ны та вар, а так са ма ма шы ну 
«Рэ но», ацэ не ную ў Br90 млн. Муж чы на 
так са ма па ві нен вы пла ціць штраф у па-
ме ры 200 ба за вых ве лі чынь (Br26 млн).

НО ВЫЯ ПАД РА БЯЗ НАС ЦІ 
ПА СПРА ВЕ АБ ПРА СЛУ ХОЎ ВАН НІ 
НА «СЛО ДЫ ЧЫ»

Ста ліч нае ўпраў лен не След ча га 
ка мі тэ та за вяр шы ла рас сле да ван не 
кры мі наль най спра вы ў да чы нен ні да 
бы ло га ды рэк та ра ААТ «Кан ды тар ская 
фаб ры ка» Сло дыч». Жан чы на аб ві на-
вач ва ец ца ў тым, што пра слу хоў ва ла 
сва іх су пра цоў ні каў. Пад час пра вер кі 
след чыя вы яві лі шэ раг ін шых па ру-
шэн няў бы лой кі раў ні цы.

За тры ма ная рас па ра дзі ла ся на быць 
за кошт прад пры ем ства ў ка мер цый най 
фір мы спе цы яль нае аб ста ля ван не, з да-
па мо гай яко га мож на пра слу хоў ваць і за-
піс ваць гук, і ўста ля ваць яго ў служ бо вых 
па мяш кан нях. Пры гэ тым, як па ве да міў 
афі цый ны прад стаў нік упраў лен ня 
След ча га ка мі тэ та па Мін ску Аляк-
сандр ГЕ РА СІ МАЎ, уся ін фар ма цыя пра 
раз мо вы су пра цоў ні каў па сту па ла на яе 
кам п'ю тар, што з'яў ля ец ца па ру шэн нем 
та ям ні цы тэ ле фон ных і ін шых пе ра моў. 
Бы лая ды рэк тар ка ад мо ві ла ся да па ма-
гаць у рас сле да ван ні спра вы. Больш за 
тое, спра ба ва ла пе ра шка джаць пра цы 
след чых і не пры зна ла сва ёй ві ны.

Тым не менш след чыя да пы та лі больш 
за 50 све дак і па цяр пе лых. Іх па ка зан ні 
— не на яе ка рысць, як і ін шыя са бра-
ныя до ка зы, у пры ват нас ці, за клю чэн не 
па экс пер ты зе кан фіс ка ва на га аб ста ля-
ван ня.

Сва і мі дзе ян ня мі аб ві на вач ва ная на-
нес ла прад пры ем ству вя лі кі ўрон. У су вя-
зі з гэ тым ААТ «Кан ды тар ская фаб ры ка» 
Сло дыч» са ма стой на за яві ла іск да бы-
лой ды рэк тар кі аб кам пен са цыі шко ды ў 
па ме ры Br202 млн. Ра зам з тым, пад час 
рас сле да ван ня з бо ку кі раў ні цы вы яві лі 
шэ раг ар га ні за цый ных і фі нан са вых па-
ру шэн няў. Ця пер пра во дзіц ца да дат ко вая 
пра вер ка.

На дзея ПАЎ ЛА ВА
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ЧЫ НОЎ НІ КА АСУ ДЗІ ЛІ
Бы лы на мес нік стар шы ні Ба ры саў ска га 

рай вы кан ка ма аб ві на вач ваў ся ў ха бар ніц-
тве і пе ра вы шэн ні служ бо вых паў на моц-
тваў. У пры ват нас ці, у тым, што не ад на ра-
зо ва браў гро шы за вы ра шэн не пы тан няў, 
якія ўва хо дзі лі ў яго кам пе тэн цыю: за за-
клю чэн не да га во раў арэн ды па мяш кан няў, 
зме ну спо са бу ўклю чэн ня ў гас па дар чы 
аба рот бу дын ка, які не вы ка рыс тоў ваў ся, 
за клю чэн не ін вес ты цый на га да га во ра і ін-
шае. Суд пры знаў экс-чы ноў ні ка ві на ва тым 
і пры га ва рыў да 9 га доў па збаў лен ня во лі 
з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці і па збаў лен нем 
пра ва на 5 га доў зай маць па са ды, звя за-
ныя з вы ка нан нем ар га ні за цый на-рас па-
рад чых аба вяз каў.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.
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