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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

ЗВАН КОЎ 
СТА НО ВІЦ ЦА МЕНШ

Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма аса біс та 
ад ка заў на пы тан ні мін чан

За два га ды во пыт пра вя дзен ня пра мых тэ-
ле фон ных лі ній да ка заў сваю слуш насць. 
Жы ха ры Бе ла ру сі дак лад на за сво і лі, што 
ёсць прос ты спо саб аб мер ка ваць пы тан ні, 
якія іх хва лю юць з прад стаў ні ка мі роз ных 
га лін ула ды. У мі ну лую су бо ту ў мін чан бы-
ла маг чы масць аса біс та звяр нуц ца як да 
кі раў ні коў ра ё наў, так і да мэ ра. У пра мой 
лі ніі стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Анд рэя 
ШОР ЦА ўзяў удзел і ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

Да мэ ра да тэ ле фа на ваў ся муж чы на, які за стаў ся не за да во-
ле ны якас цю ра мон ту пры зда чы до ма. Як ва ры янт вы ра шэн ня 
праб ле мы, яму пра па на ва лі пе ра ра біць ня якас ную апра цоў ку, 
ад нак ён вы ка заў жа дан не атры маць ма тэ ры яль ную кам пен-
са цыю. Тым не менш, ма ю чы на ўва зе скла да нас ці раз лі каў яе 
па ме ру, ажыц ця віць гэ та не ўяў ля ец ца маг чы мым. Муж чы на 
абя цаў пры няць ра шэн не аб тым, ці згод ны ён на ра монт ныя 
ра бо ты, у най блі жэй шы час.

Жы хар ка до ма па ву лі цы Кас ма на ўтаў, 32 па скар дзі ла ся на 
тое, што ка ля жы лой па бу до вы ўста лёў ва юць рэ клам ны шчыт, які 
прак тыч на цал кам за кры вае агляд з вок наў жы ха рам не ка то рых 
ква тэр аж да трэ ця га па вер ха. Анд рэй Шо рац даў ука зан не пра-
ве рыць ад па вед насць кан струк цыі тэх ніч ным нор мам. У вы пад ку 
іх па ру шэн ня ўста ноў ка бу дзе спы не на.

Сы рас цю ў па мяш кан ні ака за ла ся не за да во ле ная жы хар ка 
до ма ад Мін скай ага род нін най фаб ры кі, якая спра буе ра за брац-
ца з сі ту а цы яй ужо не каль кі га доў. Хоць не так даў но ў до ме быў 
ад ра ман та ва ны дах, праб ле ма за ста ла ся. А вось у но вым до ме на 
Ла гой скім трак це цяж кас ці як раз су праць лег лыя: з-за тэх ніч най 
па мыл кі яго зда лі без во да за бес пя чэн ня. Пы тан не да ка му наль ні-
каў паў ста ла і ў жы ха роў ква тэ ры, на бы тай у рас тэр мі ноў ку, якім 
пла ця жы на ліч ва юць «па не зра зу ме лых та ры фах».

Доб ра пад рых та ва ным за рэ ка мен да ваў ся бе жы хар до ма па 
ад ра се Жуд ро, 7: ён на па мяць цы та ваў урыў кі з ука заў і за ко наў, 
усё та му, што вя дзе ўжо шмат ме сяч ную ба раць бу з не пра ва мер-
ным ка пі таль ным ра мон там. А вось мін чан ка, якая пра жы вае 
па ад ра се На род ная, 30, у ква тэ ру за еха ла зу сім ня даў на, 13 
лю та га, ад нак у жыл лі не ака за ла ся га за вай плі ты. Да гэ та га 
мо ман ту яна так і не бы ла ўста ля ва ная, тым не менш пла цеж 
за газ ёй ужо па спеў прый сці.

Мак сі маль на да лё кім ад сфе ры ЖКГ ака за ла ся пы тан не ма-
ці-адзі ноч кі, якая вы хоў вае дзі ця-ін ва лі да, аб яе пра вах. Усім 
за яў ні кам кі раў нік Мін гар вы кан ка ма па абя цаў ра за брац ца ў іх 
праб ле ме ці даць афі цый ны ад каз, ча му гэ та не маг чы ма. Па 
ра шэн ні не ка то рых пы тан няў ён даў рас па ра джэн ні ўжо пад час 
пра вя дзен ня пра мой лі ніі.

Анд рэй Шо рац ад зна чыў, што ў па раў на нні з пер шы мі пра мы-
мі лі ні я мі ак тыў насць гра ма дзян знач на зні зі ла ся. Гэ та свед чыць 
аб тым, што праб ле мы зна хо дзяць вы ра шэн не на мяс цо вым 
уз роў ні ў тых, хто па ві нен з імі спраў ляц ца ў сі лу пра фе сій ных 
аба вяз каў. Мэр Мін ска вы ка заў над зею, што ка лі-не будзь на пра-
мую лі нію ў Мін гар вы кан кам не па сту піць ні вод на га праб лем на га 
зван ка, а хто-не будзь на ват па дзя куе за пра цу чы ноў ні каў.

У гэ ты ж раз бы ло пры ня та 70 зван коў, з 19 за яў ні ка мі па спеў 
аса біс та па раз маў ляць Анд рэй Шо рац.

Да р'я КАС КО. kаskо@zvіаzdа.bу

НЕ ТОЛЬ КІ СКАР ГІ, 
АЛЕ І ПА ДЗЯ КІ

30 зван коў з роз ных ра ё наў воб лас ці па-
сту пі ла на пра мую лі нію стар шы ні Го мель-
ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мі ра ДВОР НІ-
КА. Прак тыч на кож ны трэ ці зва рот, які 
па сту паў пад час па пя рэд ніх пра мых тэ-
ле фон ных лі ній, быў вы ра ша ны ста ноў ча. 
Ас тат нія бы лі або рас тлу ма ча ны, або па-
стаў ле ны на кант роль. Між тым гэ тым ра зам част ка праб-
лем лю дзей бы ла зня та за га дзя — ад ра зу ж пас ля та го, як 
лю дзі за піс ва лі ся на пры ём да гу бер на та ра.

— За піс на пры ём па чы на ец ца за ме сяц, — ад зна чыў Ула дзі-
мір Двор нік. — Мы па ве дам ля ем гэ та на мес цы, фак тыч на да ём 
стар шы ням рай вы кан ка маў час, каб за крыць пы тан не. Ця пер у 
рай цэнт рах да мя не па ды хо дзяць лю дзі і дзя ку юць за да па мо гу, 
пры гэ тым са здзіў лен нем ад зна ча юць, што праб ле ма ра шы ла ся 
лі та раль на праз дзень, як яны за пі са лі ся да мя не на пры ём. Ка лі 
ёсць хоць бы адзін за кон ны ва ры янт зра біць тое, што про сяць 
лю дзі, трэ ба зра біць гэ та для іх.

Гэ тым ра зам са мы мі рас паў сю джа ны мі ста лі пы тан ні пра-
ца ўлад ка ван ня і во да за бес пя чэн ня. Жан чы на з Ка лін ка віц ка га 
ра ё на па пра сі ла да па маг чы ўлад ка вац ца на пра цу вар таў ні ком 
у дзі ця чы са док. Па яе сло вах, на гэ ту па са ду ўзя лі пен сі я не ра, 
а ёй ад мо ві лі, спа слаў шы ся на яе хра ніч нае за хвор ван не сэр ца. 
З аг ра га рад ка Крас нае Го мель ска га ра ё на па пра сі лі ад на віць 
да ро гу да шко лы, якую за ара лі на пя рэ дад ні. Так са ма па сту пі ла 
ка лек тыў ная прось ба пра пра ца ўлад ка ван не лю дзей з па ру шэн-
нем слы ху. Па ўсіх зва ро тах Ула дзі мір Двор нік даў да ру чэн ні 
спе цы я ліс там пад ра бяз на ра за брац ца ў сі ту а цы ях.

Пад час пра мой лі ніі па сту па лі зван кі ад жы ха роў Го мель скай 
воб лас ці ў тым лі ку і з па дзя кай за да па мо гу. У пры ват нас ці, 
жан чы на з Ма зы ра рас ка за ла пра тое, што пас ля ўмя шан ня 
кі раў ні ка рэ гі ё на бы ло пры ня та ра шэн не не бу да ваць шмат па-
вяр хо вы дом там, дзе жы ха ры су сед ніх да моў ха це лі за клас ці 
сквер і зра біць мес ца ад па чын ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іоst@zvіаzdа.bу

Эк стран ны са міт ЕС па тэ ме брэк сі ту 
прой дзе 29 кра са ві ка

Пра гэ та па ве да міў на прэс-
кан фе рэн цыі ў Бру се лі стар шы ня 
Са ве та ЕС До нальд Туск. Ра ней 
прад стаў нік прэм' ер-мі ніст ра 
Злу ча на га Ка ра леў ства Тэ рэ зы 
Мэй за явіў, што Вя лі ка бры та нія 
афі цый на пач не пра цэ ду ру вы ха ду кра і ны з Еў ра са ю за 29 
са ка ві ка. Па сло вах Тус ка, мэ та Бру се ля на пе ра га во рах 
з Лон да нам — зра біць пра цэ ду ру вы ха ду кра і ны з ЕС як 
ма га менш ба лю чай.

На тэ ле дэ ба тах у Фран цыі най больш 
па пу ляр ным ака заў ся Эма ню эль Мак рон

Гле да чы пер шых тэ ле ві зій ных дэ ба таў кан ды да таў 
на па са ду прэ зі дэн та Фран цыі пры зна лі ко ліш ня га мі-
ніст ра эка но мі кі кра і ны Эма ню э ля Мак ро на най больш 
пе ра ка наў чым ся род пя ці ўдзель ні каў дыс ку сіі. Пра гэ та 
свед чаць да ныя са цы я ла гіч на га ін сты ту та Еlаbе. 29% 
апы та ных ад да лі пе ра ва гу Мак ро ну, 20% — лі да ру «Не-

пад па рад ка ва най Фран цыі» Жан-Лю ку Ме лан шо ну. Па 
19% у кі раў ні ка На цы я наль на га фрон ту Ма рын Ле Пен 
і кан ды да та ад рэс пуб лі кан цаў Фран суа Фі ё на. Кан ды-
дат ад са цы я ліс таў Бе нуа Амон за ру чыў ся пад трым кай 
толь кі 11% тэ ле гле да чоў. Уся го ў апы тан ні пры ня лі ўдзел 
1,1 тыс. ча ла век.

Рэ кі Ганг і Яму на аб вяс ці лі 
юры дыч ны мі асо ба мі

Ра шэн не бы ло пры ня та суд-
дзя мі ін дый ска га шта та Ута-
рак ханд, якія раз гля да лі зва рот 
мяс цо ва га жы ха ра. Той звяр-
нуў ся ў суд з на го ды за хо пу 
пры бя рэж ных зем ляў ка ля ад-
на го з пры то каў ра кі Ганг. Каб 
за ха ваць Ганг і Яму на, яны і ўсе іх пры то кі і рэ чы шча 
аб ве шча ны юры дыч ны мі асо ба мі з усі мі ад па вед ны мі 
пра ва мі і аба вяз ка мі, га во рыц ца ў ра шэн ні су да. Не аб-
ход насць та кой ме ры тлу ма чыц ца тым, што Ганг і Яму на 
«губ ля юць са мо сваё іс на ван не», з'яў ля ю чы ся пры гэ тым 
важ най част кай ін дый ска га гра мад ства.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Вер та лёт кі раў ні ка дзяр жа вы пры-
зям ліў ся на тэ ры то рыі сва бод най 
эка на міч най зо ны «Ма гі лёў», дзе 
пра цуе шэ раг ці ка вых і, га лоў нае, 
пры быт ко вых прад пры ем стваў з 
за меж ным ка пі та лам. Мэ та па езд-
кі, як пры знаў ся Прэ зі дэнт пад час 
раз мо вы з пра цоў ным ка лек ты-
вам кам па ніі «Кра нас пан ОСБ», 
— па гля дзець, як пра цу юць у нас 
за меж ні кі і ці трэ ба на да лей пры-
цяг ваць та кія ін вес ты цыі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за слу хаў дак-
ла ды Ула дзі мі ра Да ма неў ска га, стар-
шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, і 
Анд рэя Яр ца ва, кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі 
СЭЗ «Ма гі лёў». Эка на міч ныя па каз чы-
кі па рэ гі ё не свед чаць пра па зі тыў ныя 
тэн дэн цыі. Ад нак, пад крэс ліў Прэ зі дэнт, 
зні жаць план ку нель га ні ў якім ра зе.

З тым, як асвой ва юц ца за меж ныя 
ін вес тыі, кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся 
на пры кла дзе за меж на га та ва рыст ва з 
аб ме жа ва най ад каз нас цю «Кра нас пан 
ОСБ», якое спе цы я лі зу ец ца на вы пус ку 
ары ен та ва на-струж ка вых пліт. Уво гу ле 
ж кам па нія «Кра нас пан» (га лоў ны офіс 
яе ба зі ру ец ца ў Аў стрыі) мае 120-га до-
вую гіс то рыю і сён ня ўклю чае ў ся бе 
больш за 40 вы твор чых і ганд лё вых аб'-
ек таў у 29 кра і нах све ту. Фір ма з'яў ля-
ец ца су свет ным лі да рам па вы твор час-
ці ДСП, ДВП, ары ен та ва на-струж ка вых 
пліт, пад ло га вых па крыц цяў, смо лаў для 
вы твор час ці драў нін ных пліт. «Кра на-
с пан» па стаў ляе сваю пра дук цыю ў 
больш чым 125 кра ін све ту.

Бе ла рус кі лі дар за стаў ся за да во ле ны 
тым, што ён уба чыў: «Ха це ла ся б, каб у 
нас бы ло бо лей та кіх прад пры ем стваў. 
Ня хай мя не па чу юць тыя кры ты кі, якія 
на ва лі лі ся на мя не дзе сяць га доў та му, 
ка лі мной бы ло пры ня та ра шэн не па ма-
дэр ні за цыі дрэ ва ап ра цоў чых прад пры-
ем стваў. Вы мо жа це па раў наць сваю вы-
твор часць — са мую су час ную — з ты мі 
вы твор час ця мі...»

Прад пры ем ства «Кра нас пан ОСБ» 
— доб ры прык лад та го, як асвой ва юц ца 
за меж ныя гро шы. Ула ды іш лі на су страч 
ін вес та рам і га то вы ра біць гэ та і на да лей. 
«Ка лі лас ка, у нас ве лі зар ныя пло шчы, якія 
мы яшчэ не мо жам асво іць. Бя ры ў арэн ду 
пло шчы, спа чат ку па тро ху — па ка жы це, 
як вы там бу дзе це пра ца ваць. Лес — гэ та 
не пус ты ня. Гэ та да ро гі, гэ та ад наў лен не 
ле су... Яны ўзя лі на ся бе аба вяз кі. Ка лі яны 
ў Бе ла ру сі бу дуць так пра ца ваць, шчы ра 
за пра ша ем. Мы бу дзем пе ра да ваць ім у 
арэн ду пэў ныя ляс ныя ўгод дзі, каб яны 
маг лі гэ ты лес там зда бы ваць, а по тым 
на во дзіць па ра дак і са дзіць лес на но ва. 
Каб праз 80—100 га доў на шы дзе ці, уну кі, 
праў ну кі маг лі жыць і пе ра пра цоў ваць гэ ты 
лес», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Яшчэ ад на ўмо ва, якую Прэ зі дэнт 
па ста віў пе рад за меж ні ка мі, у пры ват-
нас ці пе рад кі раў ніц твам «Кра нас па на»: 
тэх ні ка, якая бу дзе пра ца ваць у ле се, на 
пе ра воз цы, ле са на рых тоў цы, — па він на 
быць бе ла рус кая, у нас усё гэ та вы раб-
ля ец ца. Яны па га дзі лі ся.

***
Пад час раз мо вы з пра цоў ным ка-

лек ты вам прад пры ем ства Прэ зі дэнт за-

кра нуў са мыя ак ту аль ныя на сён няш ні 
дзень для гра мад ства тэ мы

Аб зар пла тах і за ня тас ці
Прэ зі дэнт рас ка заў, што за ба ра ніў 

пра во дзіць ска ра чэн ні на прад пры ем-
ствах і ў ар га ні за цы ях і зваль няць ра-
бот ні каў без уз гад нен ня з мяс цо вы мі 
ор га на мі ўла ды. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўдак лад ніў, што гэ та звя за на з не аб ход-
нас цю пра ца ўлад ка ван ня вы зва ле ных 
ра бот ні каў у ін шым мес цы. «Нель га ў 
цяж кі час вы кід ваць лю дзей на ву лі цу. 
Гэ та ня пра віль на. Ня хай гэ та не рын ка-
ва, але па куль мы бу дзем дзей ні чаць 
гэт кім чы нам», — пад крэс ліў бе ла рус кі 
лі дар. «Сён ня, ка лі я па тра бую ся рэд-
нюю зар пла ту ў ты ся чу руб лёў, ужо 
не ка то рыя па дум ва юць: так, да дзім 
ты ся чу, але ска ро цім эн ную коль касць 
лю дзей. Вось гэ та без уз гад нен ня з мяс-
цо вы мі ор га на мі ўла ды ра біць нель га. 
Ча му? Ка лі ты на ме ціў ска ра чэн не, уз-
гад ні з ор га на мі ўла ды, ку ды гэ тыя лю-
дзі пой дуць».

Вы ка заў ся кі раў нік дзяр жа вы і на-
конт дэ крэ та №3. Ён пад крэс ліў: нар ма-
тыў ны акт не ад ме не ны. «Дэ крэт №3 я 
не ад мя няў. І на ват не пры пы ніў. Дэ крэт 
сён ня пра цуе». «Мы па він ны на вес ці ў 
кра і не па ра дак. На стаў час, ка лі трэ ба 
на во дзіць па ра дак і з за ня тас цю лю-
дзей. Што дрэн на га? Я ха чу, каб усе 
лю дзі пра ца ва лі, ха чу за два-тры га ды 
ўсіх пра ца ўлад ка ваць», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

Сі ту а цыя ў кра і не — 
кант ра ля ва ная

Су пра цоў ні кі прад пры ем ства, якія 
прый шлі на су стрэ чу з кі раў ні ком кра і-
ны, за да лі яму свае пы тан ні. Дзміт рый 
Сель ма хоў, ін жы нер-энер ге тык, за кра-
нуў ня даў няе зда рэн не: ка лі з мэ тай 
уво зу вы бу хо вых рэ чы ваў, нар ко ты каў, 
зброі ад бы ла ся спро ба не за кон на га пе-
ра ся чэн ня мя жы.

Прэ зі дэнт пры знаў ся, што не па мя тае 
та кой но чы, за якую ад бы ло ся б пяць 
буй ных зда рэн няў на мя жы, па якіх кі-
раў ні ку дзяр жа вы дак лад вае не па срэд-
на ка ман ду ю чы па гра ніч ны мі вой ска мі. 
«Вы па він ны зра зу мець, што ў све це 
та кіх лю дзей не сот ні ты сяч, але ты ся чы 
ёсць — спе цы я ліс таў, якія здзяйс ня юць 
пра ва ка цыі. Яны, без умоў на, кі ра ва ныя 
— спец служ ба мі пэў ных дзяр жаў. Яны 
ўсе на кант ро лі», — за пэў ніў кі раў нік 
дзяр жа вы. «Та кія лю дзі ёсць, якім трэ-
ба ўза рваць аб ста ноў ку ў кра і не, я іх 
на зы ваю пя тай ка ло най, ні я кая гэ та не 
апа зі цыя», — за явіў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка. «Па вер це, што сі ту а цыя ў кра і не 
кант ра ля ва ная», — за пэў ніў Прэ зі дэнт, 
да даў шы, што дэ ста бі лі за цыі аб ста ноў кі 
ў кра і не ўла да не да пус ціць. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў, што за меж ныя ін-
вес та ры ні ко лі б не прый шлі ў Бе ла русь, 
ка лі б тут бы ло не спа кой на, ка лі б тут 
бы лі кра дзя жы і ка руп цыя. «Зна чыць, 
нам да вя ра юць. Та му не хва люй це ся, 
кра і ну мы ні ко му не ад да дзім. Мы яе бу-
дзем тры маць ра зам з ва мі», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Наш га лоў ны па тэн цы ял
Іры на Да вы дзен ка, су пра цоў ні ца ад-

мі ніст ра цыі сва бод най эка на міч най зо ны 
«Ма гі лёў», спы та ла ў Прэ зі дэн та, што 
яшчэ мож на зра біць для фар мі ра ван ня 
больш спры яль ных умоў для ін вес та раў 
і для раз віц ця біз не су ў цэ лым.

Кі раў нік дзяр жа вы ад ка заў: ка лі сціс-
ла, то спры яль ныя ўмо вы — гэ та як ма га 
менш па дат каў і як ма га больш бяс плат-
най сы ра ві ны. Пад атко вых іль гот для ін-
вес та раў у нас так са ма да стат ко ва, на-
прык лад, на той жа ўвоз аб ста ля ван ня. 
«Уво гу ле, ка лі прад пры ем ства пра цуе 
сум лен на, — я ім па абя цаў — пад тры-
ма ем яшчэ па ней кіх кі рун ках», — ска-
заў Прэ зі дэнт.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў — са мая вя-
лі кая праб ле ма ў све це — на ву чан не 
лю дзей. У Бе ла ру сі ж ня ма ча ла ве ка, які 
б не скон чыў шко лу. Вось і атрым лі ва-
ец ца, што лю дзі — наш га лоў ны рэ сурс 
— ін тэ ле кту аль ны.

Улас нік гру пы кам па ній «Кра нас пан» 
Пі тэр Кайндл за явіў, што для раз віц ця 
яго прад пры ем стваў у Бе ла ру сі ство ра-
ны са мыя спры яль ныя ўмо вы. Біз нес мен 
асоб на па дзя ка ваў за гэ та Прэ зі дэн ту, 
яго Ад мі ніст ра цыі, бе ла рус ка му ўра ду 
і кі раў ніц тву Ма гі лёў ска га абл вы кан ка-
ма. Ён па ве да міў, што кам па нія «Кра на-
с пан» вы ра шы ла знач на па вя лі чыць аб' ём 
сва іх ін вес ты цый. Пер ша па чат ко ва па 
ін вес ты цый ным да га во ры кам па нія аба-
вяз ва ла ся ўклас ці ў вы твор час ці 150 млн 
до ла раў і ства рыць 150 пра цоў ных мес-
цаў. Але ўжо ў 2017 го дзе аб' ём ін вес-
ты цый па ві нен пе ра вы сіць $1 млрд, а за 
2010—2016 га ды бы ло ство ра на больш 
за ты ся чу пра цоў ных мес цаў. Кам па нія 
біз нес ме на так са ма пра па нуе бе ла рус-
ка му ўра ду ства рыць у Шкло ве за вод па 
вы твор час ці дэ ка ра тыў най па пе ры.

Ад каз ва ю чы на пы тан не Ак са ны Мель-
нік, якая пра цуе ў ад дзе ле про да жаў кам-
па ніі «Кра нас пан», пра тое, ча го ён ча кае 
ад Го да на ву кі, Прэ зі дэнт ад зна чыў: трэ-
ба, каб на ву ка іш ла ў вы твор часць.

— Я б вель мі ха цеў, каб на ша на ву ка 
здзейс ні ла пра рыў у ля чэн ні лю дзей і, 
са мае га лоў нае, каб мы на рэш це пе ра-
маг лі гэ тую страш ную чу му, страш ную 
хва ро бу, з якой мы не мо жам спра віц ца. 
Ка лі б тут быў пра рыў і мы б на ву чы лі ся 
ля чыць ра ка выя пух лі ны, як звы чай ную 
хва ро бу, гэ та бы ло б шчас це, — пры-
знаў ся Прэ зі дэнт.

Асоб ная ж ма ра кі раў ні ка дзяр жа вы 
— каб бе ла рус кія на ву коў цы вы най шлі 
но вую кры ні цу энер гіі.

***
Пас ля су стрэ чы з кі раў ніц твам і ра-

бот ні ка мі кам па ніі «Кра нас пан ОСБ» 
Прэ зі дэнт на кі ра ваў ся ў га рад скі па сё-
лак Ко пысь. Там ён аса біс та пра кант ра-
ля ваў ход сель ска гас па дар ча га экс пе-
ры мен ту, пра які га ва ры ла ся на на ра дзе 
во сен ню мі ну ла га го да. Та ды, на га да ем, 
га вор ка іш ла аб аб' яд нан ні не каль кіх 
аг ра га рад коў у экс пар та а ры ен та ва ны 
вы со ка тэх на ла гіч ны хол дынг з поў ным 
цык лам вы твор час ці.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ, 
yushkevich@zviazda.by

г. Ма гі лёў.

ДОБ РА МУ ІН ВЕС ТА РУ — 
НА ЛЕЖ НЫЯ ЎМО ВЫ

Прэ зі дэнт здзейс ніў ра бо чую па езд ку ў Ма гі лёў скую воб ласць


