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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Государственное производственное объединение «Минскстрой» дово-

дит до сведения дольщиков о внесении изменений в проектную декларацию о 
строительстве нежилых помещений объекта «Жилой дом № 5 (по генплану) со 
встроенными помещениями по пр. Независимости в микрорайоне Уручье-3» в 
г. Минске, опубликованную в газете «Звязда» 5 декабря 2013 года:

Ожидаемый ввод нежилого помещения (дебаркадера) в эксплуатацию — 
май 2014 г.

Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилого помещения (де-
баркадера) без учета выполнения внутренних отделочных работ в текущих 
ценах составляет — 4 727 050 руб.

Заявления о долевом строительстве будут приниматься (регистрироваться) 
через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строи-
тельства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования 
настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 13 А непосредственно с гражданами, подавшими заяв-
ления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор  Н. В. Милошевский УНП 100071325.

На пя рэ дад ні пад пі сан ня да га во ра аб утва рэн ні 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за ўсё боль шую 
ці ка васць уяў ля юць пра мыс ло ва-ганд лё выя 
ста сун кі па між дзяр жа ва мі «мыт най трой кі» 
і ана ліз рэ аль ных маг чы мас цяў 
для па ляп шэн ня су пра цоў ніц тва.

ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ РЭ ГІ Ё НАЎ
Пры гэ тым пы тан ні стра тэ гіч на га ха рак та ру, 

кштал ту лік ві да цыі вы клю чэн няў і аб ме жа ван няў 
у сіс тэ ме адзі най эка на міч най пра сто ры, ства рэн-
ня буй ных ін дуст ры яль ных хол дын гаў, ар га ні за цыі 
ва ен на-пра мыс ло вай ка а пе ра цыі і інш., мо гуць і 
па він ны рэ гу ля вац ца на між ура да вым уз роў ні, але 
шэ раг ін шых ас пек таў ад на знач на па ві нен быць ад-
не се ны да кам пе тэн цыі рэ гі ё наў. У та кіх аб ста ві нах 
на бы ва юць над звы чай ную важ насць ста сун кі па між 
мяс цо вы мі ўла да мі га ра доў і ра ё наў, ад но сі ны на 
ўзроў ні ад мі ніст ра цыі асоб ных прад пры ем стваў.

Та кія па няц ці, як «дып ла ма тыя га ра доў», «рэ-
гі я наль ная ін тэ гра цыя», «рух па бра цім ства», ва 
ўмо вах ства рэн ня еў ра зій ска га пра ек та ста нуць 
больш ак ту аль ны мі. Без умоў на, бу ду чы Еў ра зій-
скі са юз прой дзе тым шля хам, якім ужо кро чыў 
пра ект Са юз най дзяр жа вы Ра сіі і Бе ла ру сі, а са ма 
Са юз ная дзяр жа ва па він на вы пра ца ваць но выя 
фор мы ін тэ гра цыі, каб стаць пры кла дам і экс пе ры-
мен таль най пля цоў кай для еў ра зій ска га зблі жэн ня. 
Іс нуе не аб ход насць бу ду чай сур' ёз най пра цы дып-
ла ма таў і за ка на даў цаў для та го, каб «пад цяг нуць» 
ка зах стан скіх парт нё раў і ін шых па тэн цы яль ных 
удзель ні каў еў ра зій скай іні цы я ты вы да ўзроў ню ўжо 
іс ну ю ча га бе ла рус ка-ра сій ска га су пра цоў ніц тва. 
Ад нак вы нік гэ тай ра бо ты на пра мую за ле жыць не 
толь кі ад нар мат вор чай і дып ла ма тыч най ак тыў нас-
ці, але і ад плё ну прак тыч на га пры мя нен ня но вых 
нор маў і пра ві лаў.

На прык лад, у ме жах Са юз най дзяр жа вы пад пі-
са на больш за дзвес це да моў ле нас цяў, пра та ко лаў, 

ме ма ран ду маў, што рэ гу лю юць двух ба ко выя ад но-
сі ны, а ў ад ной толь кі Мас коў скай воб лас ці на ліч-
ва ец ца ка ля 60 га ра доў, у якіх ёсць парт нё ры і па-
бра ці мы на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Ад нак якое якас нае 
вы мя рэн не ма юць гэ тыя да га во ры ў су пра цоў ніц тве 
рэ гі ё наў? На дум ку Па сла Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь Аляк санд ра Су ры ка ва, «па-
тэн цы ял для та ко га ўза е ма дзе ян ня яшчэ да лё ка 
не рэа лі за ва ны».

ПА ЗІ ТЫЎ НЫЯ ВЫ НІ КІ — 
ПА КУЛЬ ЗА СЛУ ГА ДЗЯР ЖА ВЫ

Тым не менш ужо да сяг ну тыя вы ні кі з'яў ля юц ца 
да стат ко ва вы со кі мі, што яшчэ раз пад крэс лі вае 
не аб ход насць да лей шай ува гі гэ та му кі рун ку. Сён ня 
Бе ла русь — адзін з асноў ных ганд лё ва-эка на міч-
ных парт нё раў Ра сіі, і па вы ні ках 2013 го да та ва-
ра аба рот між дзяр жа ва мі склаў $39,72 млрд, пры 
гэ тым бе ла рус кі экс парт — $16,83 млрд з рос там 
экс парт ных па каз чы каў на $520 млн да ўзроў ню 
2012 го да. Та кі вы нік не вя лі кай, у па раў на нні з Ра-
сі яй, Рэс пуб лі кі Бе ла русь цал кам аб вяр гае за клю-
чэн ні роз на га кштал ту «кры ты каў», што за яў ля юць 
аб ні бы та «не су мя шчаль нас ці і не су ад нос нас ці бе-
ла рус кай і ра сій скай эка но мік» і па гэ тай пры чы не 
пра па ну юць ці то ўво гу ле ад мо віц ца ад пра ек таў 
са юз най ін тэ гра цыі, ці то зга дзіц ца на за га дзя не-
раў на праў ныя ўмо вы пры няц ця ра шэн няў.

Між тым ві да воч на, што льві ная до ля та кіх па-
зі тыў ных вы ні каў па куль усё ж ад но сіц ца не да 
эфек ту між рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва ад мі ніст-
ра цый на-тэ ры та ры яль ных адзі нак, а да раз віц ця 
су вя зяў не па срэд на па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь 
і асоб ны мі ра сій скі мі суб' ек та мі. Нар ма тыў ную 
ба зу між рэ гі я наль ных ста сун каў Бе ла ру сі і Ра сіі 
скла да юць 64 да га во ры аб ганд лё ва-эка на міч ным, 
на ву ко ва-тэх ніч ным і куль тур ным су пра цоў ніц тве, 
што ахоп лі ва юць 60 ра сій скіх рэ гі ё наў. Боль шасць 

з гэ тых па гад нен няў (47 да ку мен таў) за клю ча на 
бе ла рус кім бо кам ад імя ўра да. Для вы ра шэн ня 
прак тыч ных пы тан няў ганд лё ва-эка на міч ных за дач 
на тэ ры то рыі РФ ство ра на сет ка з 11 ад дзя лен няў 
Па соль ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у рэ гі ё нах Ра сіі. 
Па доб ная дзяр жаў ная пры сут насць цал кам зра-
зу ме лая з улі кам спе цы фі кі бе ла рус кай эка но мі кі, 
дзе ка ля 70% да баў ле най вар тас ці пры хо дзіц ца на 
дзярж сек тар.

Эка на міч ная лі нія Бе ла ру сі ў Ра сіі з'яў ля ец ца да-
стат ко ва эфек тыў най: у 2013 го дзе Бе ла русь ме ла 
ад но сі ны ўза ем на га ганд лю з усі мі 80 рэ гі ё на мі Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі, з ха рак тэр ным для боль шас ці 
вы пад каў рос там асноў ных ганд лё ва-эка на міч ных 
па каз чы каў. Асноў ны мі парт нё ра мі на шай кра і ны 
ста лі Маск ва, Санкт-Пе цяр бург, Та тар стан, Баш кар-
та стан, Уд мур ція, Перм скі край, а так са ма Бран ская, 
Мас коў ская, Сма лен ская і Цю мен ская воб лас ці.

«КУ ПІ-ПРА ДАЙ» — БОЛЬШ 
НЕ АС НО ВА МІЖ РЭ ГІ Я НАЛЬ НА ГА 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Але не толь кі ганд лё выя па каз чы кі пры ма юц-
ца за асно ву між рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва. На 
пер шы план усё больш вы хо дзяць су мес ныя пра-
мыс ло выя пра ек ты на асно ве ка а пе ра цыі бе ла-
рус кіх і ра сій скіх вы твор цаў. Як слуш на ад зна чыў 
кі раў нік ад дзе ла Па соль ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў Сма лен ску Мі ка лай Куц ко, 

«ад но сі ны па між рэ гі ё на мі даў но не бу ду юц ца на 
прын цы пе «ку пі-пра дай». На прык лад, Сма лен скі 
за вод ха ла дзіль ні каў ра зам з бе ла рус кім МЗХ «Ат-
лант» вы пус кае ўжо больш за 200000 ха ла дзіль-
ні каў што год, а ство ра нае ў Сма лен ску су мес нае 
прад пры ем ства за тры га ды са бра ла больш за 
7 ты сяч трак та роў МТЗ. «Дач ка» «Гом сель ма ша» 
ў го ра дзе Бран ску мае вы твор часць аб' ёмам ка ля 
2000 кам бай наў што год, рэа лі зуе пра дук цыю ў 60 
рэ гі ё наў РФ і атрым лі вае кам плек ту ю чыя з больш 
чым 60 ра сій скіх прад пры ем стваў. Та кія ад но сі ны 
пра мыс ло вай ка а пе ра цыі ва ўмо вах ства рэн ня адзі-
най эка на міч най пра сто ры да юць пад ста ву ка заць 
не толь кі аб ін та рэ сах не па срэд на бе ла рус кіх вы-
твор цаў, але аб кон ту рах уз нік нен ня транс на цы я-
наль ных кар па ра цый з пры цяг нен нем маг чы мас цяў 
і ка пі та лу Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на. Ме на ві та 
та кія ТНК у роз ных га лі нах эка но мі кі па він ны стаць 
ас но вай раз віц ця Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, 
для ча го яшчэ больш мэ та згод най вы гля дае ак ты-
ві за цыя між рэ гі я наль ных су вя зяў.

РЭ ГІ Я НАЛЬ НАЯ ПЕРС ПЕК ТЫ ВА
Ма ю чы доб рыя вы ні кі на ўзроў ні дзяр жа вы, Бе-

ла русь па він на ак тыў ней раз ві ваць кан так ты з парт-
нё ра мі на мяс цо вым уз роў ні, у тым лі ку ў сфе ры 
пры ват на га сек та ра, дзей насць яко га не па він на 
зво дзіц ца вы ключ на да спе ку ля цый ных ад но сін. 
Та кія га лі ны, як лёг кая пра мыс ло васць, пе ра пра-
цоў ка сель ска гас па дар чай пра дук цыі, вы твор часць 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, не мо гуць быць прад ме там 
між ура да ва га рэ гу ля ван ня, ад нак ма юць важ нае 
зна чэн не ў фар ма ван ні по бы ту і скла да юць ін дуст-
ры яль ны воб раз лю бой дзяр жа вы. У гэ тым кі рун ку 
для «дып ла ма тыі га ра доў», пра цы між рэ гі я наль ных 
біз нес-аса цы я цый і дзе ла вых са ве таў за ста ец ца 
шы ро кае по ле маг чы мас цяў, якое па трэб на асво іць 
з най боль шай ка рыс цю
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СТАЎ КА НА РЭ ГІ Ё НЫ

Та кія ад но сі ны пра мыс ло вай ка а пе ра цыі 
да юць пад ста ву ка заць аб кон ту рах 
уз нік нен ня транс на цы я наль ных 
кар па ра цый з пры цяг нен нем маг чы мас цяў 
і ка пі та лу Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на.

Но выя дыс тан цый ныя ўмо вы 
для на ву чан ня і пад рых тоў кі 
да ЦТ з'я ві лі ся ў вуч няў 
ста ліч на га лі цэя № 1: дня мі 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і 
ра дыё элект ро ні кі ад крыў на 
яго ба зе ка бі нет ві дэа кан фе-
рэнц-су вя зі.

Лі цэй №1 і БДУ ІР звяз вае 
шмат га до вае су пра цоў ніц тва: 
ме на ві та тут на ву ча юц ца па тэн-
цы яль ныя абі ту ры ен ты БДУ ІР. І 
ад крыц цё ка бі не та ві дэа кан фе-
рэнц-су вя зі — гэ та вы хад на но-
вы ўзро вень уза е ма дзе ян ня.

Вы клад чы кі БДУ ІР бу дуць 
пра во дзіць дыс тан цый на для 
лі цэ іс таў за ня ткі па фі зі цы, ма-
тэ ма ты цы і ін фар ма ты цы, пры-
чым аб са лют на бяс плат на. У на-
ву чэн цаў з'я віц ца маг чы масць 
больш па глыб ле на га вы ву чэн ня 
прад ме таў. Яны змо гуць кан так-
та ваць з вы клад чы ка мі ўні вер-
сі тэ та, а тыя бу дуць ад каз ваць 
на пы тан ні лі цэ іс таў у рэ жы ме 
рэ аль на га ча су.

Па мяш кан не асна шча на су-
час ным аб ста ля ван нем, якое 
не за па тра буе ма дэр ні за цыі ў 
блі жэй шыя га ды. Аб ста ля ван не 
да зва ляе атры маць дак лад ную 
вы яву і чыс ты гук. На яго за куп-
ку ўні вер сі тэт вы дат ка ваў ка ля 
65 міль ё наў бе ла рус кіх руб лёў. 
Дзя ку ю чы но вым тэх на ло гі ям у 
лі цэ іс таў бу дзе так са ма маг чы-

масць паў дзель ні чаць у се мі на-
рах, трэ нін гах і алім пі я дах, якія 
ар га ні зуе ВНУ.

БДУ ІР тра ды цый на вы сту пае 
пі я не рам ва ўка ра нен ні но вых 
тэх на ло гій і ра шэн няў у сфе ры 
аду ка цыі. І сва іх абі ту ры ен таў 
сё ле та ён бу дзе су стра каць па-
но ва му. Пад час ус туп най кам па-
ніі абі ту ры ен ты БДУ ІР змо гуць 
па да ваць за яву для па ступ лен ня 
па элект рон най по шце. На сай-
це ўні вер сі тэ та бу ду чы сту дэнт 
змо жа ства рыць пер са наль ны 
элект рон ны ка бі нет, ува ход у які 
маг чы мы толь кі па пер са наль-
ных паш парт ных да ных. У ка-
бі не це трэ ба бу дзе раз мяс ціць 
ін фар ма цыю пра ся бе і ўка заць 

пе ра лік спе цы яль нас цяў у па-
рад ку рас ста ноў кі пры яры тэ-
таў. Па коль кі ця пер абі ту ры ент 
змо жа ўказ ваць усе 34 спе цы-
яль нас ці тэх ні ка-тэх на ла гіч на га 
про фі лю (у па рад ку ўбы ван ня 
пры яры тэ таў), то скла дан не 
спі са пры звы чай ным спо са бе 
па да чы за явы зай ма ла б шмат 
ча су. А до ма, у спа кой ных аб-
ста ві нах, абі ту ры ен ту пра сцей 
бу дзе вы зна чыц ца з вы ба рам.

Ка лі за ява бу дзе раз гле джа-
на, абі ту ры ен та вы клі чуць у 
пры ём ную ка мі сію для прад' яў-
лен ня ўсіх не аб ход ных да ку мен-
таў: атэс та та, сер ты фі ка таў ЦТ і 
ме ды цын скай да вед кі. Аса біс та-
га на вед ван ня пры ём най ка мі сіі 

элект рон ная фор ма за паў нен ня 
за явы не вы клю чае.

Яшчэ ад на на він ка бу ду чай 
пры ём най кам па ніі — ад крыц-
цё на бо ру па трох но вых спе-
цы яль нас цях. На фа куль тэ це 
кам п'ю тар на га пра ек та ван ня 
бу дзе ажыц цяў ляц ца на бор на 
спе цы яль насць «Ін фар ма цый-
ныя сіс тэ мы і тэх на ло гіі ў біз-
нес-ме недж мен це». Сён ня на 
рын ку пра цы вель мі за па тра ба-
ва ны спе цы я ліс ты, якія ва ло да-
юць ін фар ма цый ны мі сіс тэ ма-
мі і тэх на ло гі я мі і ў той жа час 
здоль ныя пры маць ап ты маль-
ныя ра шэн ні ў кі ра ван ні біз не-
сам. Абі ту ры ен там бу дзе пра да-
стаў ле на 15 бюд жэт ных мес цаў 
і 45 плат ных на дзён най фор ме 
на ву чан ня, а так са ма 30 мес цаў 
— на дыс тан цый най фор ме на-
ву чан ня. Вы пуск ні кі атры ма юць 
ква лі фі ка цыю «Пра гра міст. Біз-
нес-ана лі тык».

На ка фед ры элект рон най 
тэх ні кі і тэх на ло гій ад кры ва юц-
ца дзве но выя спе цы яль нас ці: 
«Пра ек та ван не і вы твор часць 
пра грам на-кі ру е мых элект рон-
ных срод каў» і «Пра грам на-кі-
ру е мыя элект рон на-ап тыч ныя 
сіс тэ мы». Гэ та шмат про філь-
ныя спе цы яль нас ці, звя за ныя з 
кам п'ю тар ным пра ек та ван нем 
су час ных скла да ных сіс тэм.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Абі ту ры ент—2014Абі ту ры ент—2014  ��

З ВІ ДЭА ЎРО КАЎ... 
У ЭЛЕКТ РОН НЫ КА БІ НЕТ

Ка лек тыў Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ глы бо ка смут куе з 
пры чы ны смер ці да цэн та ка фед ры тэ ле ба чан ня і ра дыё вя-
шчан ня ВАШ КЕ ВІ ЧА Ві та ля Ра му аль да ві ча і вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні яго бліз кім і род ным.

Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні бліз кім і род ным да цэн та ка фед ры тэ ле ба чан ня і 
ра дыё вя шчан ня ВАШ КЕ ВІ ЧА Ві та ля Ра му аль да ві ча з пры чы-
ны яго смер ці.

Утерянный страховой полис ЗСАО «Белингострах» добро-
вольного страхования наземных транспортных средств граждан 
формы 2PH серии БИ № 0011829 считать недействительным. 

УНП 100219645

У МІН СКУ АД КЛЮ ЧА ЮЦЬ 
АЦЯП ЛЕН НЕ Ў ЖЫ ЛЫМ СЕК ТА РЫ

Ад на ча со ва з жы лы мі да ма мі ба та рэі асты нуць у гас ці ні цах, на ву-
чаль ных уста но вах, дзі ця чых сад ках, шко лах, ін тэр на тах, баль ні цах, 
ін шых ме ды цын скіх і са цы яль ных уста но вах, а так са ма ў му зе ях, 
біб лі я тэ ках, дзяр жаў ных ар хі вах.

Як па ве да міў на чаль нік упраў лен ня га рад ской гас па дар кі і энер-
ге ты кі Мін гар вы кан ка ма Дзміт рый ЯН ЧЫК, згод на з пра ві ла мі ад клю-
чэн не ацяп лен ня ад бы ва ец ца, ка лі на пра ця гу трох дзён ся рэд ня су тач ная 
тэм пе ра ту ра роў ная плюс 8 гра ду сам. У Мін ску ўжо ўстой лі вая плю са вая 
тэм пе ра ту ра, а на вы хад ных праг на зу ец ца да 20 гра ду саў цяп ла. Та му 
ўчо ра стар шы нёй Мін гар вы кан ка ма бы ло пад пі са на рас па ра джэн не 
аб ад клю чэн ні ацяп лен ня ва ўсіх ка тэ го рый спа жыў цоў. Да па ня дзел ка 
па да ча цяп ла ў Мін ску бу дзе спы не на.

Свят ла на БУСЬ КО.

«ВЯ ЛІК ДЗЕНЬ. КРЫ НІ ЦА РА ДАС ЦІ»
Вы ста ва пад та кой наз вай, пры све ча ная роз ным ас пек там свя та Вя-

лі ка дня, ад кры ла ся ў Гро дзен скім дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі рэ лі гіі.
У экс па зі цыі прад стаў ле ны ра ры тэт ныя куль та выя прад ме ты (бо га-

слу жэб ныя кні гі, іко ны), гра вю ры, ве лі код ныя су ве ні ры, ляль кі, паш тоў-
кі, фор мы для вы печ кі... І, без умоў на, ве лі код ныя яй кі, вы раб ле ныя ў 
ХІХ-ХХ стст. — ка ля 200 штук з роз ных ма тэ ры я лаў, а так са ма на шы 
тра ды цый ныя пі сан кі. Вы ста ва бу дзе пра ца ваць да 25 мая.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ДА МО ГІ ЛАК ПОЙ ДЗЕ БОЛЬШ АЎ ТО БУ САЎ
У су вя зі з ма са вым на вед ван нем мо гі лак 19-20 і 26-29 кра са ві ка 

бу дзе па вя лі ча на коль касць аў то бу саў на гэ тых на прам ках.
Га вор ка пра марш ру ты №№ 5Э «ДС «Чы жоў ка» — Мо гіл кі «Мі ха-

на ві чы», 68 «ДС «Ка рас та я на вай» — Паў ноч ныя мо гіл кі», 94С «АС 
«Аў та за вод ская» — Чы жоў скія мо гіл кі» 109 «ДС Кар бы ша ва» — Паў-
ноч ныя мо гіл кі», 170Э «ДС «За хад-3» — За ход нія мо гіл кі», 172Э «АВ 
«Мас коў скі» — Ка ла дзі шчан скія мо гіл кі».

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск транс», 19-
20 і 26-29 кра са ві ка бу дзе ар га ні за ва на ра бо та ча со вых пры га рад ных 
аў то бус ных марш ру таў №№ 402Д «АС «Паўд нё ва-За ход няя» — За ход нія 
мо гіл кі», 275Д «ДС «Сла він ска га» — Ка ра лёў Стан», а 26-27 і 29 кра-
са ві ка — экс прэс на га аў то бус на га марш ру та № 135Э «ДС «За хад-3» 
— Паў ноч ныя мо гіл кі».

29 кра са ві ка па са жы раў бу дуць аб слу гоў ваць ча со выя аў то бус ныя 
марш ру ты №№ 22Д «ДС «Чы жоў ка» — Ст.м. «Аў та за вод ская», 68С «ДС 
«Ка рас та я на вай» — Паў ноч ныя мо гіл кі», 109С «ДС «Кар бы ша ва» — Паў-
ноч ныя мо гіл кі», 167 «1-я бра ма» — «2-я бра ма», 171Э «ДС «За хад-3» 
— Мо гіл кі «Мі ха на ві чы», 174Э «Куль ман» — Паў ноч ныя мо гіл кі», 337Д 
«Аг. Ляс ны — Баль ша вік», 1568-ТК «Куль ман — Паў ноч ныя мо гіл кі».

КА ЛЯ ХРА МАЎ ВЫ ДЗЕ ЛЯЦЬ МЕС ЦЫ
Да дат ко выя пар ко вач ныя мес цы ка ля га лоў ных пра ва слаў ных і 

ка та ліц кіх хра маў бу дуць вы дзе ле ны ў ста лі цы ў ня дзе лю, 20 кра-
са ві ка, ка лі бу дзе ад зна чац ца Вя лік дзень.

Дзяр жаў та інс пек цыя ў гэ ты дзень уз моц ніць кант роль за за ха ван-
нем пра ві лаў да рож на га ру ху і бяс пе кай на да ро гах. Асаб лі вую ўва гу 
ін спек та ры ДАІ на да дуць пра ез ду пе ша ход ных пе ра хо даў і скры жа ван-
няў, за ха ван ню пра ві лаў пар коў кі і ста ян кі, хут кас на га рэ жы му. Каб не 
ства раць ня зруч нас цяў, не пла ну ец ца ні я кіх аб ме жа ван няў да рож на га 
ру ху або пе ра крыц ця ву ліц.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МА ТЭ МА ТЫ КА — НЕ ДЛЯ ДЗЯЎ ЧАТ?
Два брон за выя і адзін ся рэб ра ны ме да лі за ва я ва лі на Еў ра пей скай 

ма тэ ма тыч най алім пі я дзе ся род дзяў чат бе ла рус кія школь ні цы.
Ула даль ні цай ся рэб ра най уз на га ро ды ста ла ву ча ні ца ся рэд няй шко лы 

№ 30 г.Го ме ля Да р'я Раб ца ва. «Брон за» — у адзі нац ца ці клас ні цы Лі цэя БДУ 
Вар ва ры Кузь міц кай і прад стаў ні цы ста ліч най гім на зіі № 41 Іры ны Бу рак.

Алім пі я да хоць і на зы ва ец ца еў ра пей скай, але геа гра фія яе ўдзель ні-
каў не аб мя жоў ва ец ца тэ ры то ры яй Еў ро пы. У гэ тым го дзе ма тэ ма тыч-
ныя здоль нас ці на European Gіrls' Mathematіcal Olympіad пра дэ ман стра-
ва лі ка ман ды з 29 кра ін све ту: Фін лян дыі, Фран цыі, Іта ліі, Вя лі ка бры та ніі, 
Га лан дыі, Шве цыі, Швей ца рыі, Поль шчы, Мек сі кі, Япо ніі, ЗША і ін шых.

Пер шая Еў ра пей ская ма тэ ма тыч ная алім пі я да ся род дзяў чат прай-
шла ў 2012 го дзе ў Кемб ры джы (Вя лі ка бры та нія). Бе ла русь у гэ тым 
між на род ным тур ні ры ўдзель ні ча ла ў дру гі раз. Ле тась у Люк сем бур гу 
на ша ка ман да за ня ла пер шае мес ца, вяр нуў шы ся з тры ма за ла ты мі і 
ад ной ся рэб ра най уз на га ро дай. Між ін шым, у на ступ ным го дзе мес цам 
для еў ра пей скіх ма тэ ма тыч ных ба та лій абра на Бе ла русь.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Яшчэ ад но ці ка вае пы тан не ўзняў кі раў нік Брэсц ка га ўпраў лен ня 

па спор це і ту рыз ме. Цяг ні кі, якія пры бы ва юць з-за мя жы, аба вяз-
ко ва ста яць у Брэс це дзве га дзі ны, па куль ко лы «адап ту юць» да 
шы ры ні на шай ка ля і ны. За гэ ты час па са жы раў мож на бы ло б зва-
зіць на эк скур сію — на прык лад, у Брэсц кую крэ пасць. І ад па вед ныя 
служ бы атры ма лі ўка зан не быць га то вы мі да прад стаў лен ня та кой 
па слу гі, ка лі гос ці яе за мо вяць.

Ле а нід Цуп рык па кры ты ка ваў кі раў ніц тва вак за ла за тое, што 
пад час пры быц ця па яз доў, асаб лі ва да лё ка га на кі ра ван ня, на пе-
ро не не ві даць на сіль шчы каў. Бы вае, гэ та вы клі кае спра вяд лі выя 
на ра кан ні па са жы раў. І хоць чы гу нач ні кі за ве ры лі, што служ ба на-
сіль шчы каў на стан цыі ёсць, кі раў ніц тва вак за ла атры ма ла ўка зан-
не ак ты ві за ваць ра бо ту гэ тай служ бы. На сіль шчык па ві нен быць на 
пе ро не, а не ся дзець не дзе ўба ку і ча каць, па куль яго па клі чуць.

Пад час аб мер ка ван ня пад рых тоў кі да чэм пі я на ту і тран зі ту гас-
цей уз нік ла, на пер шы по гляд, не ча ка нае пы тан не. На прык лад, 
пры ехаў ча ла век з-за мя жы, гу ляе дзве га дзі ны па ва ко лі цах но ва га 
рэ кан стру я ва на га вак за ла, дзе пры бі раль ні плат ныя. А ў гос ця на-
яў ных на шых гро шай ня ма. Тэр мі на лы для апла ты карт кай у пры-
бі раль нях не ўста ноў ле ны. Што ра біць? Прад стаў нік цэнт ра гі гі е ны 
і эпі дэ мі я ло гіі агу чы ла прэ тэн зіі да са ні тар на га ста ну пры бі раль няў 
на пунк це па меж на га про пус ку «Брэст». Усе гэ тыя праб ле мы за-
па тра ба ва на вы ра шыць за бу ду чыя ты дзень-паў та ра. На мес нік 
гу бер на та ра ска заў, што ў спра ве пад рых тоў кі да тран зі ту гас цей 
праз на шу воб ласць дро бя зяў ня ма. Та му што лю бая дро бязь мо жа 
са пса ваць агуль ную кар ці ну ста ноў чых ура жан няў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ВЕТ ЛІ ВАСЦЬ 
ПА МЕЖ НІ КА, 

УСМЕШ КА МЫТ НІ КА

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
опубликованной 01 апреля 2014 года в газете «ЗВЯЗДА» 

по объекту «Группа многоквартирных жилых домов по генплану № 11, 12, 13 
в микрорайоне № 1 реконструируемой застройки 

в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»

ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» информирует о дополнении к проектной 
декларации объекта долевого строительства, опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» 
01 апреля 2014 года:

Для заключения договоров долевого строительства с гражданами, не 
состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, до-
полнительно предоставляются в жилом доме № 13 по генплану следующие 
квартиры:

- 4 (четыре) однокомнатные квартиры со строительными номерами №№ 353, 
355, 382, 383 в дополнение к пункту а) проектной декларации по ранее опубли-
кованным условиям и ценам;

- 6 (шесть) двухкомнатных квартир со строительными номерами №№ 228, 
230, 233, 235, 298, 339 в дополнение к пункту б) проектной декларации по ранее 
опубликованным условиям и ценам;

- 3 (три) трехкомнатные квартиры со строительными номерами №№ 246, 212, 
247 в дополнение к пункту в) проектной декларации по ранее опубликованным 
условиям и ценам.

Информацию об объекте долевого строительства, планировках квартир 
и условиях заключения договоров можно получить у Застройщика по теле-
фону  8 (017) 3060611 или в риэлтерской организации ООО «ДИНАС» (сайт 
www.dinas.by, тел. 8 (017) 2339610).

УНП 191024785

 17 ШМАТ ДЗЕТ НЫХ ЖАН ЧЫН 
УЗНА ГА РО ДЖАНЫ ОР ДЭ НАМ МА ЦІ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за на ра джэн не і 
вы ха ван не пя ці і больш дзя цей уз на га ро дзіў 17 шмат дзет ных 
жан чын Гро дзен скай воб лас ці і Мін ска ор дэ нам Ма ці, па ве-
да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

Ся род уда сто е ных гэ тай уз на га ро ды са цы яль ны ра бот нік Тэ-
ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
Іў еў ска га ра ё на Але на Кузь міч, хат няя гас па ды ня з г.п. Юра ціш кі 
Тац ця на Ло бач, ра бот ні ца ТАА «Ваз сэр віс-С» Ма рыя Аб ра мо віч, 
збор шчык абут ку СЗАТ «Оты ка» Іна Гук, мед сяст ра мінск ага клі-
ніч на га ра дзіль на га до ма № 2 Лю боў Спі ры до на ва.

Між на род ны век тарМіж на род ны век тар  ��

УКРА ІН ЦЫ ХО ЧУЦЬ У БЕ ЛА РУСЬ
У бе ла рус кае па соль ства ў Кі е ве па сту пае вя лі кая коль касць 

зва ро таў і тэ ле фон ных зван коў ад гра ма дзян, якія ці ка вяц ца пра ві-
ла мі ўез ду ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь. Пра гэ та, ад каз ва ю чы на пы тан ні 
жур на ліс таў, па ве да міў Дзміт рый МІ РОН ЧЫК, прэс-сак ра тар 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў на шай кра і ны.

Па сло вах дып ла ма та, лю дзі пы та юць у тым лі ку і пра тое, як пе ра-
ехаць у Бе ла русь. «Як вя до ма, ва Укра і не пра жы вае вя лі кая коль касць 
вы хад цаў з Бе ла ру сі і гра ма дзян на шай кра і ны», — да даў прад стаў нік 
МЗС. — Та му, маг чы ма, гэ тыя лю дзі за хо чуць вяр нуц ца на ра дзі му».

КА ЛЕ ГІ ПА СА ДРУЖ НАС ЦІ
20-21 кра са ві ка Бе ла русь з афі цый ным ві зі там на ве дае мі ністр 

за меж ных спраў Ар ме ніі Эд вард На лбан дзян. Па ін фар ма цыі МЗС 
Бе ла ру сі, пад час ві зі ту ад бу дзец ца яго су стрэ ча з мі ніст рам за-
меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мі рам Ма ке ем. «Ба кі аб мяр ку юць 
увесь спектр двух ба ко ва га па рад ку дня су пра цоў ніц тва, у тым 
лі ку ў па лі тыч най, ганд лё ва-эка на міч най і гу ма ні тар най сфе рах, а 
так са ма ўзгод няць уза е ма дзе ян не ў між на род ных ар га ні за цы ях», 
— рас ка заў Дзміт рый Мі рон чык.

Па вы ні ках пе ра моў у МЗС пла ну ец ца пад пі сан не пла на кан суль-
та цый па між мі ніс тэр ства мі за меж ных спраў Бе ла ру сі і Ар ме ніі на 
2014—2015 га ды.

За ўва жым, што Бе ла русь з'яў ля ец ца важ ным ганд лё вым парт-
нё рам Ар ме ніі і зай мае па аб' ёме ўза ем на га ганд лю трэ цяе мес ца 
ся род кра ін СНД (пас ля Ра сіі і Укра і ны). Ра зам з тым у ганд лі Бе-
ла ру сі з кра і на мі Са друж нас ці Ар ме нія па куль што зай мае толь кі 
дзя ся тае мес ца. Мы экс пар ту ем у гэ тую кра і ну шы ны, гру за выя 
аў та ма бі лі, трак та ры, а Ар ме нія пра дае нам моц ныя спірт ныя на поі, 
наф та пра дук ты, шкля ную та ру, ле кі.

НО ВЫЯ РЫН КІ
На на ступ ным тыд ні за пла на ва ны афі цый ны ві зіт у Бе ла русь мі-

ніст ра за меж ных спраў і су пра цоў ніц тва Рэс пуб лі кі Ма зам бік Ал дэ мі ра 
Ба лоэ. Ён су стрэ нец ца з прад стаў ні ка мі ўра да на шай кра і ны. «Пад час 
пе ра моў бу дуць аб мер ка ва ны перс пек ты вы да лей ша га раз віц ця бе ла-
рус ка-ма зам бік ска га су пра цоў ніц тва ва ўсіх сфе рах, і перш за ўсё — у 
ганд лё ва-эка на міч най га лі не», — удак лад ніў прэс-сак ра тар МЗС.

На га да ем, у маі 2013 го да ад быў ся ві зіт у гэ тую кра і ну Ва лян ці на Ры-
ба ко ва, на мес ні ка мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі. Та ды прад стаў нік 
МЗС на ве даў цы ры мо нію ад крыц ця па ста ян на дзе ю чай вы ста вы-про-
да жу бе ла рус кай тэх ні кі і аб ста ля ван ня ў Ма пу ту, ста лі цы Ма зам бі ка. 
Вы ста ва бы ла раз ме шча на на пло шчы су мес на га бе ла рус ка-ма зам бік-
ска га прад пры ем ства BelAfrіca Ltd. Ма зам бік за ці каў ле ны ў су пра цоў-
ніц тве з на шай кра і най у сфе рах вы твор час ці пра дук таў хар ча ван ня, 
ства рэн ні су мес ных прад пры ем стваў па збор цы бе ла рус кай тэх ні кі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

«Пра мая лі нія»

ДА ЎВА ГІ ПА ЛЯЎ НІ ЧЫХ І РЫ БА ЛО ВАЎ!
26 чэр ве ня ўсту пае ў сі лу но вая рэ дак цыя пра ві лаў вя дзен ня па ля-

ван ня і ры ба лоў ства. Ці мож на ця пер бу дзе за рэ гіст ра ваць па ляў ні ча га 
са ба ку без ра да слоў най? Якія да ку мен ты па трэб ны, каб зай мац ца 
та кі мі па пу ляр ны мі ві да мі ры бал кі, як тро лінг і пад вод нае па ля ван не? 
Якія пе ра ва гі дае член ства ў Бе ла рус кім та ва рыст ве па ляў ні чых і ры ба-
ло ваў? Дзе і як мак сі маль на вы гад на на быць пу цёў кі на зда бы чу зве ра 
ці лоў ры бы? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні пад час «пра мой лі ніі» ад ка жа 
стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га дзяр жаў на-гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус кае та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў» Юрый Іва на віч 
ШУМ СКІ. За даць пы тан ні мож на 22 кра са ві ка з 12.00 да 13.00 га дзін 
па тэ ле фо нах: 8 017 287 18 66, 8 017 287 18 71. Па пя рэд нія пы тан ні мож-
на па кі нуць, па тэ ле фа на ваў шы па ну ма ры 8 017 287 18 72.

Кож на му ра ё ну Мін ска трэ ба пра пра ца ваць 
пы тан не ства рэн ня плат ных пар ко вак і да рог. Та-
кое да ру чэн не мэр ста лі цы Мі ка лай ЛА ДУЦЬ КА 
даў на па ся джэн ні ка мі сіі па за бес пя чэн ні бяс-
пе кі да рож на га ру ху пры Мін гар вы кан ка ме, пе-
рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Пе рад Мінск ам ста іць сур' ёз ная за да ча па вы-
шэн ня якас ці да рож на га ру ху на тэ ры то рыі го ра да 
з улі кам та го, што ў 2013 го дзе яго на сель ніц тва 
па вя лі чы ла ся на 20 ты сяч, а ма шын ста ла больш 
на 15 ты сяч. Праз 10 га доў аў та ма бі ляў у Мін ску 
бу дзе яшчэ на 100 ты сяч больш, і да гэ та га трэ ба 
рых та вац ца сён ня. Кож на му ра ё ну вар та пра пра-
ца ваць пы тан не па ства рэн ні плат ных пар ко вак і 
да рог. Трэ ба так са ма вы ву чыць пы тан не аб тым, як 
зра біць плат ны мі 10 км пер ша га га рад ско га транс-
парт на га ко ла», — ска заў Мі ка лай Ла дуць ка.

Мэр го ра да да ру чыў упраў лен ням юс ты цыі і 
га рад ской гас па дар кі і энер ге ты кі за бяс пе чыць 

ўзгад нен не ра шэн ня Мін гар вы кан ка ма па бу даў-
ніц тве пар ко вач ных мес цаў у Мін ску, якое бы ло 
аспрэ ча на пра ку ра ту рай ста лі цы з-за пра цэ дур ных 
пы тан няў. «У Мін ску трэ ба прын цы по ва вы ра шыць 
пы тан не па раз віц ці пар ко вач ных мес цаў. Ра бо ту 
па бу даў ніц тве пар ко вак мож на ад хі ліць, але та ды 
аў та ма бі лі бу дуць ста яць на зя лё най зо не», — пад-
крэс ліў Мі ка лай Ла дуць ка.

У пра гра му пра ек та ван ня і бу даў ніц тва аб' ек таў 
транс парт най струк ту ры Мін ска на 2014 год увай-
шло 12 аб' ек таў ву ліч на-да рож най сет кі з агуль най 
су май вы дат каў 240 млрд руб лёў. Сё ле та ў Мін ску 
вя дуц ца ра бо ты па рэ кан струк цыі ву ліц Ка лі ноў ска-
га, Скры га на ва, Алі бе га ва, трох участ каў пра спек та 
Дзяр жын ска га, бу даў ніц тве пад' ез ду да ам ба са ды 
Іра на ў Бе ла ру сі, рэ кан струк цыі ву ліц Ці мі ра зе ва, Са-
пё раў, дзвюх ву ліц у ра ё не На цы я наль най біб лі я тэ кі, 
бу даў ніц тва транс парт най раз вяз кі на скры жа ван ні 
пра спек та Не за леж нас ці з ву лі цай Фі лі мо на ва.

Пад час су свет на га ха кей на га чэм пі я на ту 
аб' ек ты мет ра па лі тэ на ста нуць зо най па вя лі-
ча най на вед валь нас ці, па са жы ра па ток знач на 
па вя лі чыц ца. Як бу дзе за бяс печ вац ца бяс пе ка 
ста ліч най пад зем кі?

Па ін фар ма цыі прэс-афі цэ ра УУС па ахо ве 
Мінск ага мет ра па лі тэ на Ка ця ры ны ВЯР ШЫЦ-
КАЙ, аса бо вы склад га то вы да ўзмоц не на га ва-
ры ян ту ня сен ня служ бы. Стан пра ва па рад ку бу дзе 
зна хо дзіц ца пад круг ла су тач ным кант ро лем. Для 
па вы шэн ня ка му ні ка тыў ных на вы каў су пра цоў ні кі 
УУС прай шлі лінг віс тыч ную пад рых тоў ку, атры-
маў шы не аб ход ныя ве ды для зно сін з за меж ны мі 
гас ця мі на за меж най мо ве. Акра мя та го, кож ны 
су пра цоў нік прай шоў і ад па вед ную агуль ную псі-
ха ла гіч ную пад рых тоў ку.

Служ ба бяс пе кі Мінск ага мет ра па лі тэ на так са-
ма га то ва за бяс пе чыць па ра дак пад час чэм пі я на-
ту све ту па ха кеі. Свае асноў ныя за да чы служ ба 
вы кон вае ра зам з су пра цоў ні ка мі УУС па ахо ве 
Мінск ага мет ра па лі тэ на.

Для за бес пя чэн ня кант роль на-пра пуск но га рэ-
жы му на пя ці стан цы ях ство ра ны спе цы яль ныя 
зо ны агля ду. Для гэ та га ўста ля ва ны ме та ла дэ-
тэк та ры ў вы гля дзе рам кі і ска нер (да 2015 го да 
пла ну ец ца ства рыць та кія зо ны на ўсіх стан цы ях). 

Для кант ро лю бяс пе кі ў мно гіх 
ва го нах уста ноў ле ны ка ме ры ві-
дэа на зі ран ня. Больш за 1 ты ся чу 
ві дэа ка мер уста ноў ле на на аб' ек-
тах мет ра па лі тэ на, яшчэ столь кі 
ж пла ну ец ца па ста віць у блі жэй-
шы час.

Рых ту ец ца да ха кей на га 
пер шын ства і кож ны су пра цоў-
нік служ бы бяс пе кі. Больш за 
100 ча ла век з лі ку ра бот ні каў 
за раз зна хо дзяц ца на па вы шэн ні ква лі фі ка цыі 
ў Цэнт ры па вы шэн ня ква лі фі ка цыі кі ру ю чых ра-
бот ні каў і спе цы я ліс таў МУС Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. На стан цыі з дву ма вес ты бю ля мі бу дуць 
дзя жу рыць тры ін спек та ры. Су пра цоў ні кі служ-
бы бяс пе кі бу дуць круг ла су тач на па тру ля ваць 
плат фор мы, вес ты бю лі і пад зем ныя пра хо ды 
мет ра па лі тэ на.

Сён ня аб' ек ты мет ро зна хо дзяц ца пад ахо вай 
не толь кі су пра цоў ні каў мі лі цыі, але доб ра ах вот ных 
дру жын. У склад атра да Мінск ага мет ра па лі тэ на 
ўва хо дзіць больш за 100 ча ла век з лі ку су пра цоў-
ні каў мет ро, і ка ля 50 ча ла век скла да юць дру жы ны 
БРСМ — сту дэн ты ста ліч ных ВНУ.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРА ПАР КОЎ КІ ВАР ТА ПА ДУ МАЦЬ ЗА ГА ДЗЯ

ПРА ВА ПА РА ДАК У МЕТ РО — 
ПАД КРУГ ЛА СУ ТАЧ НЫМ КАНТ РО ЛЕМ

ІН ТЭ ГРА ЦЫЙ НЫ 
ХА РАК ТАР 

ДЫП ЛА МА ТЫІ ГА РА ДОЎ
У Па соль стве Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі ў Мін ску ад бы ла ся 
прэ зен та цыя кні гі «Бе ла русь — 
Ра сія: дып ла ма тыя га ра доў». 
Яна бы ла вы да дзе на ў рам ках 
су мес на га ін фар ма цый на-ін тэ-
гра цый на га пра ек та.

Асно ву кні гі скла лі пуб лі ка цыі 
на тэ му да лей ша га па глыб лен-
ня ўза е ма дзе ян ня дзвюх кра ін 
лі та раль на ва ўсіх сфе рах дзей-
нас ці, у тым лі ку і ў эка но мі цы. 
Гэ тае вы дан не ў пэў най сту пе ні 
пры мер ка ва на да ма ю чай сё ле та 
ад быц ца су стрэ чы прад стаў ні коў 
па род не ных га ра доў Бе ла ру сі і 
Ра сіі. Стар шы ня праў лен ня Бе-
ла рус кай гра мад скай ар га ні за-
цыі «Па род не ныя га ра ды» Ба рыс 
Ба ту ра ад зна чыў у час прэ зен та-
цыі, што гэ тая су стрэ ча аба вяз-
ко ва ад бу дзец ца і ста не знач ным 
унёс кам гра мад скас ці дзвюх кра-
ін у раз віц цё ста сун каў жы ха роў 
дзя сят каў бе ла рус кіх і ра сій скіх 
га ра доў. Бо без са дзей ні чан ня 
ўся мер на му раз віц цю ру ху га-
ра доў-па бра ці маў не маг чы ма 
ўво гу ле раз ліч ваць на пос пех 
ін тэ гра цый ных пра цэ саў.

На дум ку па сла Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі Аляк санд ра Су ры ка ва, 
між рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва 
па між Ра сі яй і Бе ла рус сю мае 
вы раз на вы яў ле ны ін тэ гра цый-
ны ха рак тар і з'яў ля ец ца ад ным 
з важ ней шых ін стру мен таў для 
па вы шэн ня кан ку рэн та здоль-
нас ці на шых эка но мік.

На га да ем, па род не ныя га ра-
ды (ці га ра ды-па бра ці мы) — гэ та 
га ра ды, па між які мі на ла джа ны 
па ста ян ныя (без вы зна чэн ня 
тэр мі ну дзе ян ня) дру жа люб ныя 
су вя зі для су пра цоў ніц тва і ўза-
е ма да па мо гі ў ін та рэ сах ума ца-
ван ня да ве ру ўза е ма ра зу мен ня 
і друж бы па між на ро да мі.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.
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