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З якім на стро ем су стра кае 

гэ ты дзень ай чын ная ме ды-

цы на, рас ка за лі спе цы я ліс ты 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

— Што год па сту паць у ме ды-

цын скія ВНУ пры хо дзяць вы пуск-

ні кі з са мы мі вы со кі мі ба ла мі, — 

ад зна чы ла на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ар га ні за цыі ме ды-

цын скай да па мо гі і экс пер ты зы 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Але-

на БОГ ДАН. — Мы га на рым ся, што 

вы со ка аду ка ва ныя ма ла дыя лю дзі 

ста но вяц ца на шы мі сту дэн та мі.

Што год мы мя ня ем сіс тэ му пад-

рых тоў кі кад раў у ад па вед нас ці з 

су час ны мі па тра ба ван ня мі. У пры-

ват нас ці, з но ва га ву чэб на га го да 

на 1-м кур се сту дэн ты пач нуць вы-

ву чаць «Асно вы до гля ду па цы ен-

та», на 6-м кур се бу дзе ўве дзе на 

дыс цып лі на «Ме ды цын скае пра ва 

з пы тан ня мі бія эты кі і ка му ні ка цый 

па між ура чом і па цы ен там».

Мя ня ец ца і струк ту ра ака зан ня 

ме ды цын скай да па мо гі на ўзроў ні 

пяр віч на га звя на, у пры ват нас ці, ад-

бы ва ец ца пе ра ход ад тэ ра пеў таў да 

ўра чоў агуль най прак ты кі. Ле тась у 

Бе ла ру сі ўра ча мі агуль най прак ты кі 

пра ца ва лі ўжо 1174 спе цы я ліс ты, а 

гэ та 40 %. Мяр ку ец ца, што сё ле та 

гэ та ліч ба да сяг не 60% (або 2 ты-

сячы ўра чоў агуль най прак ты кі). Тэ-

ра пеў ты пра хо дзяць пе ра пад рых-

тоў ку, пас ля ча го мо гуць спа лу чаць 

функ цыі эн да кры но ла га, ота ла рын-

го ла га, аф таль мо ла га, пуль ма но-

ла га і кар ды ё ла га. Ра зам з гэ тым 

пра цоў ныя мес цы ўра чоў агуль най 

прак ты кі асна шча юць не аб ход ным 

ды яг нас тыч ным аб ста ля ван нем — 

глю ко мет ра мі (для вы мя рэн ня 

ўзроў ню глю ко зы ў кры ві), аф таль-

мас ко па мі (для агля ду воч на га дна), 

пры бо ра мі для агля ду лор-ор га наў, 

кар ды ёг ра фа мі (для вы мя рэн ня 

бія элект рыч най ак тыў нас ці сэр ца). 

Хол тэ раў скім ма ні та ры ра ван нем 

(пры бор, які фік суе ра бо ту сэр ца 

на пра ця гу су так) пра цоў ныя мес-

цы бу дуць аб ста ля ва ны з раз лі ку 

ад на сіс тэ ма на пяць ура чоў.

Для ран ня га вы яў лен ня хва роб, 

у тым лі ку і ан ка ла гіч ных, у на шай 

кра і не ўсё больш рас паў сюдж ва-

юц ца скры нін га выя пра гра мы. Для 

Бе ла ру сі гэ та ак ту аль на — тут што-

год рак вы яў ля ец ца ў больш чым 50 

ты сяч ча ла век. Сён ня па спя хо ва ўка-

ра ня юц ца скры нін га выя пра гра мы 

па вы яў лен ні ра ка ча ты рох са мых 

рас паў сю джа ных ла ка лі за цый: шый-

кі мат кі, ма лоч ных за лоз, пра ста ты і 

кі шэч ні ка. У най блі жэй шых пла нах, 

як па ве да міў ды рэк тар РНПЦ ан ка-

ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя 

М. М. Аляк санд ра ва, член Са ве та 

Рэс пуб лі кі Алег СУ КОН КА, з'я віц ца 

яшчэ ча ты ры пра ек ты па скры нін-

гу ра ку. Гэ та да зво ліць вы яў ляць на 

ран ніх ста ды ях рак лёг ка га, ра таг лот-

кі, яеч ні каў і ску ры. А пі лот ны пра ект 

па скры нін гу ра ку лёг ка га ўжо рэа лі-

зу ец ца на ба зе Мінск ага аб лас но га 

ту бер ку лёз на га дыс пан се ра.

Па куль у струк ту ры смя рот-

нас ці пер шае мес ца зай ма юць не 

ан ка ла гіч ныя, а сар дэч на-са су-

дзіс тыя хва ро бы. Яны ста но вяц ца 

пры чы най гі бе лі да 58 % лю дзей, 

ад зна чыў га лоў ны па за штат ны 

кар ды ё лаг Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя, ды рэк тар РНПЦ «Кар-

дыя ло гія» Аляк сандр МРО ЧАК. 

Тым ча сам імк лі ва раз ві ва юц ца 

тэх на ло гіі ў ака зан ні кар дыя ла гіч-

най да па мо гі.

— Мы мо жам вы ра тоў ваць 

лю дзей ад ін фарк ту мі я кар да, з 

вост рым ка ра нар ным сін дро мам, 

кар ды я мі я па ты яй — на ту раль ным 

вы ні кам гэ та га ста не па ве лі чэн не 

пра цяг лас ці жыц ця і коль кас ці па-

цы ен таў з сар дэч най не да стат ко-

вас цю. Фі наль ная ста дыя ака зан-

ня да па мо гі та кім па цы ен там — 

транс план та цыя. У Бе ла ру сі ўжо 

пра ве дзе на 293 пе ра сад кі сэр ца, 

вы ка на на ўні каль ная апе ра цыя па 

транс план та цыі «сэр ца+лёг кія», — 

рас ка заў Аляк сандр Мро чак.

Ле тась стар та ва лі сіс тэм ныя пра-

гра мы па элі мі на цыі (вы клю чэн ні) та-

кіх хва роб, як ВІЧ, ту бер ку лёз і ге па-

тыт С, рас па ча та ля чэн не рас се я на га 

скле ро зу. У пры ват нас ці, па ча та ля-

чэн не ві рус на га ге па ты ту С за срод-

кі рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. Бе ла-

русь, да рэ чы, ста ла пер шай кра і най 

све ту, дзе гэ та маг чы ма за дзяр жаў-

ныя срод кі. У пра гра му па куль уклю-

ча на 2 ты ся чы па цы ен таў. Ка лі ра ней 

прэ па ра ты на ля чэн не гэ тай хва ро бы 

за куп ля лі ся за срод кі Гла баль на га 

фон ду, то за раз асноў ныя ле кі вы-

пус ка юц ца ай чын ны мі фар ма ка ла-

гіч ны мі прад пры ем ства мі. Дзя ку ю чы 

гэ та му курс ля чэн ня ад на го па цы ен-

та стаў тан ней шы ў 40 ра зоў. Ка лі 

7-8 га доў та му яно каш та ва ла 

30-40 ты сяч до ла раў, то за раз — 

800—900 до ла раў. Ля чэн не ге па ты-

ту С у 96 % вы пад каў па спя хо вае і 

вя дзе да поў на га знік нен ня хва ро бы, 

у па цы ен та не раз ві ва ец ца цы роз і 

рак пе ча ні.

Уся го ў Бе ла ру сі ка ля 34 ты-

сяч хво рых на ві рус ны ге па тыт С. 

Акра мя 2 ты сяч ужо ўклю ча ных у 

пра гра му сфар мі ра ва на за яў ка на 

ля чэн не яшчэ 4 ты сяч. Та кім чы нам, 

што год та кіх па цы ен таў бу дуць на-

кі роў ваць на ля чэн не, і ад па вед на іх 

коль касць па сту по ва змен шыц ца, 

рас ка заў ка ар ды на тар пра грам 

Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя па ін фек цый ных хва-

ро бах у Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

Вя час лаў ГРАНЬ КОЎ.

Ка ля 70 % ВІЧ-ста ноў чых бе-

ла ру саў атрым лі ва юць ля чэн не за 

дзяр жаў ны кошт. Бе ла русь, да рэ-

чы, ад на з пер шых кра ін све ту, дзе 

ўка ра ні лі са ма тэс та ван не на ВІЧ. 

З мая гэ та га го да та кой ме то ды кай 

ахоп ле ны ўсе рэ гі ё ны. Тэст на ВІЧ 

мож на на быць у звы чай най ап тэ цы і 

зра біць яго до ма. Ужо ка ля двух дзя-

сят каў ча ла век пас ля та кой пра цэ ду-

ры звяр ну ла ся ў ме ды цын скія ўста но-

вы для па цвяр джэн ня ды яг на зу.

Пос пе хі бе ла рус кіх фар ма ко ла-

гаў не толь кі ў вы пус ку прэ па ра таў 

для ля чэн ня та кіх скла да ных хва роб 

як ге па тыт С. Сён ня на бе ла рус кім 

рын ку ка ля 53 % ле каў — ай чын най 

вы твор час ці. 84 % з іх каш ту юць не 

больш за 10 руб лёў, ня гле дзя чы на 

тое, што гэ та вы со ка ін тэ лек ту аль-

ны пра дукт, які ад па вя дае ўсім кры-

тэ ры ям эфек тыў нас ці, па ве да мі ла 

на чаль нік упраў лен ня фар ма цэў-

тыч най ін спек цыі і ар га ні за цыі ле-

ка ва га за бес пя чэн ня Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Люд мі ла РЭ УЦКАЯ. 

За апош нія 15 га доў у Бе ла ру сі не 

вы яў ле на вы пад каў фаль сі фі ка цыі 

ле ка вых срод каў, а з пра ве ра ных 

5,3 ты ся чы се рый прэ па ра таў ай чын-

най вы твор час ці за бра ка ва ны ўся го 

0,1 % пад час до пус ку на ры нак. Пры 

гэ тым пра вер кі ў ап тэч ных сет ках 

бра ку не вы яві лі.

— Мы зма га ем ся з па вы шэн нем 

цэн на ле ка выя срод кі. У пры ват-

нас ці, бы лі скар гі на тое, што ў Ра сіі 

не ка то рыя прэ па ра ты тан ней шыя, 

чым у Бе ла ру сі. Мы пра ца ва лі з 

вы твор ца мі і па стаў шчы ка мі і да-

маг лі ся зні жэн ня цэн, — ад зна чы ла 

Люд мі ла Рэ уцкая.

Але на КРА ВЕЦ



ДЗЕ ЛЯ НА ША ГА ЗДА РОЎЯ
Заўт ра ме ды кі ад зна чаць пра фе сій нае свя та

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ТРАМП АД ВА ЖЫЎ СЯ НА ГАНД ЛЁ ВУЮ ВАЙ НУ З КІ ТА ЕМ

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп аб вяс ціў аб увя дзен ні 

пош лін на ім парт та ва раў з Кі тая на су му $50 млрд. Пра 

гэ та га во рыц ца ў рас паў сю джа най Бе лым до мам за яве, 

па ве дам ляе ABC News. Агенц тва Reuters са спа сыл кай 

на офіс ганд лё ва га прад стаў ні ка ЗША па ве дам ляе, што 

аме ры кан скія мыт ні кі пач нуць збі раць да дат ко выя пош-

лі ны ўжо з 6 лі пе ня. Як га во рыц ца ў апуб лі ка ва най за яве 

Мін ка мер цыі КНР, кі тай скі бок мае на мер даць «моц ны 

ад пор» у ад каз на та кія дзе ян ні.

МАК РОН ХО ЧА ЗРА БІЦЬ ФРАН ЦУЗ СКУЮ 
ГА ЛОЎ НАЙ МО ВАЙ ЕЎ РА СА Ю ЗА

Прэ зі дэнт Фран цыі Эма ну эль Мак рон хо ча вяр нуць фран-

цуз скай ста тус афі цый най мо вы еў ра пей скіх гра мад скіх і 

па лі тыч ных ін сты ту таў, які яна ме ла да ўступ лен ня Вя лі ка-

бры та ніі ў Еў ра пей скую эка на міч ную су поль насць у 1973 

го дзе. Та кое змя нен не мо жа стаць маг чы мым пас ля вы ха ду 

ка ра леў ства са скла ду Еў ра са ю за (Брэк сі ту), па ве да мі ла 

га зе та The Wall Street Journal. Як на гад вае вы дан не, ця пер 

анг лій ская мо ва з'яў ля ец ца афі цый най для 12,8 % жы ха роў 

Еў ра са ю за, ад нак пас ля Брэк сі ту яна за ста нец ца дру гой афі-

цый най мо вай толь кі для дзвюх кра ін — Ір лан дыі і Маль ты, 

дзе пра жы вае 1,2 % на сель ніц тва ЕС. Па зі цыю Мак ро на 

пад трым лі вае стар шы ня Еў ра ка мі сіі Жан-Клод Юн кер.

ПАД ЛОС-АН ДЖЭ ЛЕ САМ 
ПА БУ ДА ВА НЫ ТРАНС ПАРТ НЫ ТУ НЭЛЬ

Кам па нія The Borіng Company прак тыч на за вяр шы-

ла пра клад ку і бу даў ніц тва ўчаст ка пад зем на га ту нэ ля 

пад Лос-Ан джэ ле сам, пры зна ча на га для транс пар ці роў кі 

лю дзей у якас ці аль тэр на ты вы на зем на му транс пар ту і 

мет ро. Пра цяг ласць участ ка пе ра вы шае 4,3 кі ла мет ра, па-

ве да міў кі раў нік кам па ніі Ілан Маск у сва ім «Ін стаг ра ме». 

«Праз не каль кі ме ся цаў мы змо жам пра па на ваць па са жы-

рам бяс плат ныя па езд кі», — на пі саў ён. Пры гэ тым пас ля 

за вяр шэн ня льгот на га пе ры я ду кошт пра ез ду да дзе най 

сіс тэ мы бу дзе ні жэй шы за кошт аў то бус на га бі ле та.

НА ЖЫ ХА РОЎ ГА ВА ЯЎ ПА СЫ ПАЎ СЯ ДОЖДЖ 
З КАШ ТОЎ НЫХ КА МЯ НЁЎ

У вы ні ку вы вяр жэн ня вул ка на 

Кі ла ўэа на Вя лі кім вост ра ве Га-

ва яў, якое доў жыц ца ўжо больш 

за ме сяц, ла вай вы штурх ну ла 

мі не раль ныя ка мя ні зя лё на га 

ко ле ру — алі ві ны, па доб ныя на ізум ру ды. Аб гэ тым пі ша 

га зе та Daіly Maіl. Гэ тыя не вя лі кія ка мя ні за ля га юць у вул-

ка ніч ных па ро дах. Ад зна ча ец ца, што жы ха ры пад бі ра юць 

ка мя ні, якія з'я ві лі ся на ву лі цах і пля жах пас ля вы вяр жэн ня, 

і вы клад ва юць фа та гра фіі. Да рэ чы, ад на з раз на від нас цяў 

алі ві на — пе ры дот — з'яў ля ец ца каш тоў ным ка ме нем. Яго 

кошт мо жа да ся гаць $450 за ка рат.

Змя нен ні і да паў нен ні ў Ляс ны і 

Бан каў скі ко дэк сы, за кон аб СМІ і 

не ка то рыя ін шыя за ко ны раз гле-

дзе лі дэ пу та ты на чар го вым па ся-

джэн ні се сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі. 

Пар ла мен та рыі пра ка мен та ва лі, 

якія аб наў лен ні пра па ноў ва лі ся 

на раз гляд.

На мес нік стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цыя-

наль на га схо ду Бе ла ру сі па пра вах 

ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і 

срод ках ма са вай ін фар ма цыі Ва лян ці-

на РА ЖА НЕЦ рас ка за ла, як ідзе аб мер-

ка ван не змя нен няў у за кон «Аб срод ках 

ма са вай ін фар ма цыі». «З мо ман ту пры-

няц ця за ко на ў пер шым чы тан ні прай шло 

амаль два ме ся цы. Увесь гэ ты пе ры яд 

па ста ян ная ка мі сія ін тэн сіў на рых та ва ла 

пра ект за ко на да дру го га чы тан ня. Ад-

бы ло ся сем па ся джэн няў ка мі сіі, у тым 

лі ку па шы ра нае з удзе лам жур на лісц кай 

су поль нас ці», — ад зна чы ла Ва лян ці на 

Ра жа нец. Част ка пра па ноў бы ла ўлі ча на. 

На прык лад, Бел тэ ле ра дыё кам па нія пра-

па на ва ла па мен шыць тэр мін за хоў ван-

ня ма тэ ры я лаў з два нац ца ці ме ся цаў да 

шас ці. Так са ма пра ду гле джа ны па ра дак 

аб скар джан ня ра шэн няў Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі аб аб ме жа ван ні до сту пу да 

ін тэр нэт-рэ сур саў, сет ка вых вы дан няў і 

аб ад мо ве ў ад наў лен ні до сту пу да гэ-

тых вы дан няў. Акра мя та го, пад тры ма на 

пра па но ва па больш мяк кім пе ра хо дзе 

да на паў нен ня вя шчан ня тэ ле ві зій ных 

СМІ бе ла рус кім кан тэн там. Бу дзе ўліч-

вац ца не што тыд нё вы, а што ме сяч ны 

пе ры яд. Так са ма не менш за 15 % аб'-

ёму не аб ход на бу дзе за бяс пе чыць па 

вы ні ках шас ці ме ся цаў, а не менш за 

30 % — па вы ні ках двух га доў са дня 

ўступ лен ня за ко на ў сі лу.

Член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду Бе ла ру сі па бюд жэ це і фі нан сах 

Тац ця на САЙ ГА НА ВА дак лад ва ла пра 

змя нен ні і да паў нен ні ў Бан каў скі ко дэкс. 

Пар ла мен та рый рас ка за ла: «Па-пер шае, 

у ко дэк се за ма цоў ва ец ца па ла жэн не пра 

тое, што ў бан ка не мо жа быць менш за 

два за сна валь ні кі. Пе ра лік бан каў скіх 

апе ра цый, ві даў дзей нас ці ня бан каў скіх 

крэ дыт на-фі нан са вых ар га ні за цый бу-

дзе ўста наў лі ваць На цы я наль ны банк 

Бе ла ру сі, што да зво ліць больш гіб ка 

рэ гу ля ваць іх дзей насць». Акра мя та го, 

шэ раг змя нен няў да ты чыц ца пе ра пы-

нен ня дзей нас ці бан каў. У пры ват нас ці, 

змя ня ец ца па ра дак лік ві да цыі бан ка, 

ка лі ўста но ва са ма яе іні цы я ва ла. Да 

та го ж уно сяц ца да паў нен ні, звя за ныя з 

па шы рэн нем без на яў ных раз лі каў. Змя-

нен ні бы лі пра па на ва ныя ў тым лі ку ў су-

вя зі з не аб ход нас цю ства рэн ня доб ра га 

ін вес ты цый на га клі ма ту. Што да ты чыц-

ца спа жыў ца, зды ма юц ца аб ме жа ван ні 

ў вы ба ры стра ха вой ар га ні за цыі пры 

за клю чэн ні да га во ра. Да та го ж мож на 

ад мо віц ца ад плат ных па слуг, і ў гэ тым 

вы пад ку банк мае пра ва пра па на ваць 

ін шы да га вор. За раз гэ та не за ма ца ва-

на за ка на даў ча. Больш рас кры ва юц ца 

сі ту а цыі, у якіх апіс ва ец ца, што скла дае 

бан каў скую тай ну.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па-

ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі па пы тан нях эка ло гіі, 

пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай 

ка та стро фы Тац ця на КА НАН ЧУК рас ка-

за ла, чаго ча каць ад за ко на «Аб асаб лі ва 

ахоў ных пры род ных тэ ры то ры ях». Ува га, 

па сло вах пар ла мен та рыя, бу дзе ўдзе ле на 

рэ жы мам ахо вы та кіх тэ ры то рый. Пра ду-

гледж ва ец ца пе ра лік аб ме жа ван няў і за-

ба рон, якія на іх рас паў сюдж ва юц ца. Пры 

гэ тым да ец ца пра ва дзяр жаў ным ор га нам, 

якія пры ма юць ра шэн ні пра за сна ван не 

асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то рый, 

уста наў лі ваць да дат ко выя аб ме жа ван ні ці 

за ба ро ны на пэў ныя ві ды гас па дар чай ці 

ін шай дзей нас ці.

Асаб лі вая ро ля ад во дзіц ца пла нам кі ра-

ван ня та кі мі тэ ры то ры я мі. Яны ўжо бу дуць 

аба вяз ко вы мі. Гэ та звя за на з тым, што, 

з ад на го бо ку, не аб ход ны больш ак тыў-

ныя ме ры па за ха ван ні асаб лі ва ахоў ных 

пры род ных тэ ры то рый. З дру го га бо ку, 

на дум ку стар шы ні ка мі сіі, сён ня кож ная 

тэ ры то рыя — на цы я наль ны парк, за каз-

нік, пом нік пры ро ды, за па вед нік — мо гуць 

і па він ны з'яў ляц ца кры ні ца мі са цы яль-

на-эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў. Перш 

за ўсё га вор ка ідзе пра раз віц цё эка ла-

гіч на га ту рыз му. Так, ёсць вы пад кі, ка лі 

не кант ра ля ва ны ту рызм на но сіць шко ду 

пры род ным комп лек сам і аб' ек там. Ад нак 

рэ крэ а цый ны па тэн цы ял сён ня яшчэ не-

да стат ко ва за дзей ні ча ны ў на шай кра і не. 

Пла ны кі ра ван ня гэ ты мі тэ ры то ры я мі да-

зво ляць вы зна чыць пры яры тэ ты як ахо вы, 

так і ўстой лі ва га раз віц ця.

На мес нік стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду Бе ла ру сі па пы тан нях 

эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і чар-

но быль скай ка та стро фы На тал ля 

КЛІ МО ВІЧ рас тлу ма чы ла, якія зме ны 

да ты чац ца Ляс но га ко дэк са. Ся род іх — 

па шы рэн не па няц ця ле са гас па дар чай 

дзей нас ці. За раз, на прык лад, до гляд 

ле са гас па дар чых ляс ных да рог, рас ся-

кан не, рас чыст ка з мэ тай ства рэн ня ці 

па шы рэн ня ле са на сен ных план та цый — 

усё гэ та не ўва хо дзіць у раз рад ле са гас-

па дар чых ме ра пры ем стваў. Іс нуе та кая 

пэў ная ка лі зія. Да та го ж па шы ра ец ца 

па няц це ін шых вы се чак.

Ка лі га ва рыць пра спа жыў ца, ра ней 

гра ма дзя не ме лі маг чы масць на рых тоў-

ваць драў ні ну толь кі на ўчаст ках ляс но га 

фон ду, якія бы лі за пра ек та ва ныя для та кіх 

ра бот. Што ства ра ла пэў ныя ня зруч нас-

ці. На прык лад, ча ла век пра жы вае по бач 

з ляс ным ма сі вам, дзе па ва лі ла дрэ вы 

з-за ўра га ну. Ён не мог на рых та ваць з іх 

дро вы. Ця пер пра па ну ец ца даць маг чы-

масць юры дыч ным асо бам, якія вя дуць 

ляс ную гас па дар ку, уно сіць змя нен ні і да-

зва ляць пра во дзіць та кія вы сеч кі. Апош ні 

час раз ві ва ец ца ра мес ная дзей насць з 

вы ка рыс тоў ван нем га лін дрэў і ля шчы ны. 

Паводле дзей нага ко дэк са, та кая на рых-

тоў ка ад но сі ла ся да не за кон най вы сеч кі. 

У за ко на пра ек це пра па ну ец ца ад нес ці яе 

да па боч на га ві ду ле са ка ры стан ня, што 

не бу дзе з'яў ляц ца ней кім па ру шэн нем.

На дзея АНІ СО ВІЧ



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

У ПРА ЦЭ СЕ РАЗ ВІЦ ЦЯ
Якія за ко ны 
па тра бу юць 
аб наў лен ня

Віншуем!Віншуем!  


