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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У ІТА ЛІІ ПРА ВА ЛІ ЛА СЯ СПРО БА 
СФАР МІ РА ВАЦЬ УРАД

Кан ды дат на па са ду прэм' е ра Іта ліі Кон тэ вяр нуў 

ман дат прэ зі дэн ту Сер джа Ма та рэ ле.

Спро ба сфар мі ра ваць у Іта ліі ка а лі цый ны ўрад у 

скла дзе па пу лісц ка га і ан ты сіс тэм на га «Ру ху «5 зо рак» і 

пра вай пар тыі «Лі га» скон чы ла ся пра ва лам. Пра фе сар 

гра ма дзян ска га пра ва Джу зэ пэ Кон тэ, на яко га гэ ты аба-

вя зак ус клаў прэ зі дэнт кра і ны Сер джа Ма та рэ ла, вяр нуў 

ман дат кі раў ні ку дзяр жа вы. Пра гэ та па ве да міў ге не раль-

ны сак ра тар прэ зі дэнц кай кан цы ля рыі Уга Дзам пе ці.

Уве ча ры ста ла вя до ма, што прэ зі дэнт Іта ліі Сер джа 

Ма та рэ ла пра па на ваў эка на міс ту Кар ла Ка та рэ лі ўзна-

ча ліць тэх ніч ны ўрад. Кар ла Ка та рэ лі за явіў, што да тэр-

мі но выя пар ла менц кія вы ба ры прой дуць у Іта ліі пас ля 

жніў ня, ка лі за ка на даў цы ад мо вяць у да ве ры но ва му 

ўра ду. Ка та рэ лі — эка на міст, у яко га ёсць шмат га до вы 

во пыт пра цы ў МВФ.

СУ СТРЭ ЧА ТРАМ ПА І КІ МА 
ЎСЁ Ж РЫХ ТУ ЕЦ ЦА

Прад стаў ні кі ЗША пры бы лі ў КНДР для пад рых тоў кі 

су стрэ чы аме ры кан ска га прэ зі дэн та До наль да Трам-

па і паў ноч на ка рэй ска га лі да ра Кім Чэн Ына, пі ша The 

Washіngton Post.

Прэ зі дэнт До-

нальд Трамп аб вяс-

ціў аб тым, што да 

гэ та га ча су раз ліч-

вае на су стрэ чу 12 

чэр ве ня ў Сін га пу ры 

з паў ноч на ка рэй скім лі да рам Кім Чэн Ынам. Пра гэ та 

ён, як пе рад ае Reuters, па ве да міў, вы сту па ю чы пе рад 

жур на ліс та мі ў Бе лым до ме.

«Мы вы дат на спраў ля ем ся з тым, што да ты чыц ца 

са мі ту з Паў ноч най Ка рэ яй», — ска заў Трамп. «Пе-

ра га во ры з прад стаў ні ка мі КНДР ідуць вель мі доб ра, 

та му мы раз ліч ва ем, што да моў ле насць аб су стрэ чы 

12 чэр ве ня ў Сін га пу ры не змя ні ла ся. Па гля дзім, што 

бу дзе да лей».

У сваю чар гу лі дар КНДР Кім Чэн Ын па цвер дзіў 

сваю «цвёр дую пры хіль насць» да пра вя дзен ня са мі ту 

з прэ зі дэн там ЗША 12 чэр ве ня, па ве дам ляе Цэнт раль-

нае тэ ле граф нае агенц тва Ка рэі (ЦТАК).

На га да ем, што не каль кі дзён та му, 24 мая, кі раў-

нік Злу ча ных Шта таў, рэ агу ю чы на па гро зы КНДР 

ад мя ніць гэ тыя пе ра га во ры з-за ва ен ных ву чэн няў 

Ва шынг то на і Се у ла на Ка рэй скім паў вост ра ве, аб-

вяс ціў, што пас ля та кіх «ва ро жых» за яў лі чыць пра-

вя дзен не са мі ту «не да рэ чным». Ад нак праз не каль кі 

дзён ён усё ж да пус ціў, што су стрэ ча з Кім Чэн Ынам 

мо жа ад быц ца па пла не.

ДЭ МАН СТРА ЦЫІ Ў БЕР ЛІ НЕ
Ка ля 25 ты сяч ча ла век пры ня лі ўдзел у дэ ман стра-

цы ях у цэнт ры Бер лі на 27 мая, па ве дам ляе ТАСС са 

спа сыл кай на агенц тва Reuters.

Ка ля 5 ты сяч дэ ман стран таў, якія па дзя ля юць по-

гля ды гер ман скай пра вай пар тыі «Аль тэр на ты ва для 

Гер ма ніі» (АДГ), прай шлі па Бер лі не ад Цэнт раль на га 

вак за ла да Бран дэн бург скіх ва рот. Пра тэс тоў цы нес лі 

ў ру ках гер ман скія сця гі і пла ка ты з кры ты кай міг ра-

цый най па лі ты кі ўра да.

Пры гэ тым яшчэ 20 ты сяч ча ла век вый шлі на 

ву лі цы, каб вы ка заць ня зго ду з ло зун га мі пры хіль ні-

каў пра вай пар тыі. Дэ ман стран ты з гэ тай гру пы 

ўста на ві лі гу ка вое аб ста ля ван не на ад ной са сцэн 

го ра да, каб уклю чаць гуч ную му зы ку і за глу шыць 

вы ступ лен ні мі тын гоў цаў з про ці лег ла га ла ге ра. 

У го ра дзе бы ло за рэ гіст ра ва на па мен шай ме ры 

13 контр дэ ман стра цый. Усе ак цыі пра тэс ту прай шлі 

ў асноў ным мір на.

«Аль тэр на ты ва для Гер ма ніі» з'я ві ла ся ў кра са ві ку 

2013 го да на фо не эка на міч ных праб лем у еў ра зо не 

і па зы ко ва га кры зі су ў Грэ цыі. Пра цяг лы час пар тыю 

тур ба ваў у асноў ным эка на міч ны па ра дак дня, ад нак 

па ме ры па глыб лен ня міг ра цый на га кры зі су ў ФРГ і ў 

ЕС гэ тая па лі тыч ная сі ла па ча ла на рошч ваць рэй тын гі 

ме на ві та на тэ ме бе жан цаў.

Па вод ле афі цый ных вы ні каў вы ба раў у бун дэс таг, 

якія прай шлі ў ве рас ні 2017 го да, АДГ ста ла трэ цяй 

сі лай у пар ла мен це, яе пад тры ма лі 12,6 % вы бар-

шчы каў. На сён няш ні дзень гэ тая пар тыя з'яў ля ец ца 

асноў ным са пер ні кам пар тыі Мер кель.

Па апош ніх да ных, чле на мі «Аль тэр на ты вы» з'яў-

ля юц ца ка ля 27 ты сяч ча ла век.

ISSN 1990 - 763X

Ва сіль МА ЦЮ ШЭЎ СКІ, 
пер шы на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«Бе ла русь за да во ле на 

хо дам пе ра га во раў па 

ўступ лен ні ў Су свет ную 

ганд лё вую ар га ні за цыю. 

Па сут нас ці, у 

най блі жэй шы час мы, 

на пэў на, уз год нім 

на шу па зі цыю з усі мі 

асноў ны мі ўдзель ні ка мі, 

акра мя ЗША. У ЗША 

свая асаб лі вая па зі цыя, 

якую мы яшчэ бу дзем 

кан крэ ты за ваць з імі. 

На ша кра і на мае на мер 

стаць рэ гі я наль ным 

ліч ба вым цэнт рам. 

Гэ та за да ча на 

ся рэд не тэр мі но вую 

перс пек ты ву, і яна 

за па тра буе вы ра шэн ня 

мност ва пы тан няў — 

ар га ні за цый ных, 

інф ра струк тур ных, 

а так са ма звя за ных 

з аду ка цы яй. Ры нак, пра 

які вар та па ду маць, — 

гэ та фон да вы. На жаль, 

у нас яго ды на мі ка 

рос ту не да стат ко вая, 

хоць так са ма нель га 

ска заць, што ён не 

раз ві ты. Пры нам сі, 

уся інф ра струк ту ра 

фон да ва га рын ку ў 

нас пра цуе до сыць 

эфек тыў на».

ЦЫТАТА ДНЯ

Беласток 
добра, 

а Гудзевічы — 
лепш?

Барацьба — 
жаночы 
від спорту

Другое 
жыццё 
палаца

СТАР. 3 СТАР. 5 СТАР. 7

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

«ВА ШЫ ЧЫ ТА ЧЫ
СА МЫЯ АД ДА НЫЯ»

Так згад ва лі сяб роў на шай га зе ты на дні пад піс чы ка ў Ка мян цы
Гэта мерапрыемства не пер шы 

раз пра во дзіць су пра цоў ні ца 

ра ён на га вуз ла паш то вай су вя зі 

Тац ця на Сце па нюк. Яна ўмее 

пра віль на за клі каць, ар гу мен та ва на 

рас тлу ма чыць па тэн цый на му 

чытачу пе ра ва гі пад піс кі на 

пе ры я дыч нае вы дан не. Ды і клі ен ты 

пош ты ве да юць яе як пры вет лі ва га, 

доб ра зыч лі ва га ра бот ні ка. Аб чым, 

да рэ чы, і ска за ла ка рэс пан дэн ту 

га зе ты жанчына, якую Тац ця на 

агі та ва ла за пад піс ку: «На пі шы це, 

што гэ та адзін з най леп шых 

су пра цоў ні каў на шай пош ты». 

Што мы з за да валь нен нем і ро бім.

А на чаль нік РУПС Ма ры на Цэ вя-

люк рас ка за ла аб не ка то рых даў ніх сяб рах на-

шай га зе ты: «Пад піс чы кі «Звяз ды» най больш 

па ста ян ныя і ад да ныя. Яны не мя ня юць сва іх 

пры яры тэ таў шмат га доў. Ад ны ма юць звыч ку 

пад піс вац ца ад ра зу на квар тал, ін шыя пра цяг ва-

юць пад піс ку кож ны ме сяц, але мы ве да ем, што 

яны заў сё ды прый дуць на пош ту аль бо па клі чуць 

паш таль ё на, каб зноў атрым лі ваць да до му лю-

бі мую га зе ту. Вось Люд мі ла Па ля жа е ва ня даў на 

прый шла пра ца ваць на пош ту ў На віц ка ві чы і 

ад ра зу пад пі са ла ся на «Звяз ду», — рас каз вае 

да лей Ма ры на Мі хай лаў на, — гэ та но вы пад піс-

чык. Ёсць там і даў ні, ад да ны — 

Та ма ра Іг на цюк». СТАР. 3

Тац ця на СЦЕ ПА НЮК (спра ва) з клі ен там на дні пад піс чы ка.

Доб рая спра ваДоб рая спра ва  

«МНО ГІЯ СПА ЧАТ КУ ДЗІ ВІ ЛІ СЯ, 
ЯК ГЭ ТА ІМ БЯС ПЛАТ НА БУ ДУЦЬ ДА ПА МА ГАЦЬ...»

Ці ка вы са цы яль ны пра ект стар та ваў у Ба ра на ві чах
Ма ла дыя дзяў ча ты-ва лан цё ры з пра-

фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа сфе ры 

аб слу гоў ван ня бяс плат на стры гуць 

па жы лых лю дзей, жан чы нам фар бу-

юць ва ла сы, мо гуць зра біць уклад ку 

і ма ні кюр. А ча му б і не? На шы пен-

сі я нер кі так са ма хо чуць быць пры-

го жы мі!

«Лі чу ся бе ма ла дой. 
Яшчэ не ве чар!..»

Зі на і да Аляк санд раў на Педзь (на здым-

ку) прый шла ў Рэ сурс ны цэнтр ка ле джа 

зра біць пры чос ку. У яе на сён ня за пла на-

ва на ме ра пры ем ства: яна ра зам з му жам 

ідзе на су стрэ чу з на ву чэн ца мі ка ле джа, 

бу дзе рас каз ваць пра сваё дзя цін ства, яко-

га на са мрэч, мож на ска заць, і не бы ло — 

ада бра ла вай на. Зі на і дзе Аляк санд раў не 

87 га доў, вы сту паць пе рад пуб лі кай ёй не 

пры вы каць, яна ж бы лая на стаў ні ца па чат ко-

вых кла саў. «Ха це ла сён ня на дзець бе лую 

спад ніч ку і туф лі кі пры го жыя, — ка жа гэ тая 

мі ні я цюр ная па жы лая жан чы на. — Але но гі 

на бры ня лі, да та го ж і ха лад на ва та сён ня, так 

што прый шло ся цал кам мя няць за дум ку. 

Вы бра ла цёп лую су кен ку, я яе ў гэ тым го-

дзе яшчэ не на дзя ва ла...» Са праўд най 

жан чы не ў лю бым уз рос це не ўсё роў на, як 

яна вы гля дае.

З гэ тым згод ная і 77-га до вая Свят ла на 

Іва наў на Іва но ва, якая прый шла сю ды на 

ма ні кюр. «Я лі чу ся бе ма ла дой, — ап ты міс-

тыч на ка жа жан чы на. — Яшчэ не ве-

чар...»

«Тут і стры гуць бяс плат на, — па ве дам-

ляе яна. — Але я ўжо не каль кі га доў як 

ха джу да свай го цы руль ні ка, ён ве дае, ча-

го я ха чу, што мне па суе...» Доў гіх па зног-

цяў мая су раз моў ні ца не лю біць, як і яр кіх 

ко ле раў, та му вы бра ла спа кой ны ру жо вы 

лак. Са пса ваць ма ні кюр на да чы не ба іц ца 

па той пры чы не, што яе ня ма. Тлу ма чэн не 

прос тае: «Муж па мёр дзе вяць га доў та му, 

сын жы ве ў Мін ску, так што я ад на. На вош-

та мне тая да ча? Я ку пі ла два вяд ры буль-

бы во сен ню, і мне іх ха пі ла на 

ўсю зі му...» СТАР. 3

СВОЕ ЧА СО ВА 
ВЫ ЯВІЦЬ

Каб ля чэн не бы ло па спя хо вым, рак 
важ на знай сці на 1—2-й ста ды ях
Што год 50 ты ся чам бе ла ру саў ста віц ца не су ця-

шаль ны ды яг наз — рак. Ка ля 270 ты сяч хво рых 

зна хо дзіц ца на ўлі ку ў ан ка дыс пан се рах. Што 

ра біць, каб ды яг наз не стаў пры га во рам? Вый-

сце ад но — свое ча со ва аб сле да вац ца і з лю бы мі 

праб ле ма мі са зда роў ем ад ра зу звяр тац ца да 

ўра ча, не ча ка ю чы, па куль ста не зу сім дрэн на.

Як сцвяр джае на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай 

ра бо це РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі 

імя М. М. Аляк санд ра ва Сяр гей КРАС НЫ, ка лі рак 

вы яў ля юць і па чы на юць ля чыць на 1—2-й ста ды ях, 80% 

хво рых па праў ля ец ца. Ужо на трэ цяй ста дыі так зва ны 

пя ці га до вы па рог вы жы ван ня пе ра адоль вае ўся го па ло-

ва па цы ен таў. На 4-й ста дыі, на жаль, раз мо ву мож на 

вес ці толь кі пра пад аў жэн не жыц ця і ме ды ка мен тоз нае 

аб ляг чэн не па кут хво ра га.

На ран няе вы яў лен не ра ку ары ен ту юць і ме ды каў. 

У пры ват нас ці, як за явіў пер шы на мес нік мі ніст ра ахо-

вы зда роўя Дзміт рый ПІ НЕ ВІЧ, між ра ён ныя ан ка ла гіч-

ныя дыс пан се ры ў хут кім ча се бу дуць вы кон ваць функ цыі 

рэ сурс ных цэнт раў па скры нін гу. У перс пек ты ве ў ан ка-

ла гіч ных уста но вах пла ну юць увес ці да дат ко выя стаў кі 

спе цы я ліс таў, якія бу дуць зай мац ца скры нін гам ра ку. Гэ та 

да па мо жа па вы сіць вы яў ляль насць зла -

я кас ных утва рэн няў на ран ніх ста ды ях. СТАР. 2

Вась мі га до вая Ва ле рыя КА ВА ЛЕ ВІЧ з Лель чы цаў ад па чы вае на па душ ках, вы шы тых ру ка мі яе пра ба бу лі Ка ця ры ны Аляк се еў ны ПАН ЧЭ НІ — 

вя до май май стры хі вы шы ван ня з вёс кі Па гост Жыт ка віц ка га ра ё на.

На ба бу лі ных па душ кахНа ба бу лі ных па душ ках
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КА ЛІ ПАРТ НЁР СТВА — 
У ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ

Гэ ты мі дня мі ад бы ва ец ца афі цый ны ві зіт на мес ні ка стар шы-

ні Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі Ван Ці ша ня ў на шу кра і ну. 

Вы со ка га гос ця з Пад ня бес най у На цы я наль ным аэ ра пор це 

Мінск су стра каў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Анд рэй Ка бя коў. 

Там жа ад ра зу прай шлі пер шыя пе ра га во ры ба коў.

Звяр та ю чы ся да на мес ні ка стар шы ні КНР, бе ла рус кі прэм' ер за явіў, 

што ра ды ві таць доб ра га, пра ве ра на га сяб ра бе ла рус ка га на ро да. 

«Ваш ві зіт у Бе ла русь (пер шы за меж ны афі цый ны ві зіт Ван Ці ша ня 

ў но вым ста ту се. — «Зв.») вель мі цэ нім і ўспры ма ем як да дат ко вы 

доб ры знак на стро е нас ці кі тай ска га кі раў ніц тва на раз віц цё ад но сін 

з Бе ла рус сю. Мы імк нём ся да та го, каб бе ла рус ка-кі тай скія ад но сі-

ны не толь кі ак тыў на раз ві ва лі ся, але і па каз ва лі прык лад для ін шых 

кра ін, які мі яны мо гуць быць: па бу да ва ны мі на доб ра су сед скай, уза е-

 ма па важ лі вай і раў на праў най асно ве. Бе ла рус кае гра мад ства з

ра зу мен нем ус пры мае ідэю стар шы ні КНР Сі Цзінь пі на аб па бу до ве 

су поль нас ці адзі на га лё су. У асно ве гэ тай кан цэп цыі — са цы яль ная 

спра вяд лі васць і ад ноль ка выя маг чы мас ці раз віц ця для кра ін».

Пад час пе ра га во раў у па шы ра ным скла дзе Анд рэй Ка бя коў ад-

зна чыў, што та ва ра аба рот па між на шы мі кра і на мі рас це што год: 

у 2017-м ган даль з Кі та ем пе ра вы сіў $3 млрд. «Тым не менш ка лі 

браць у раз лік маш та бы кі тай скай эка но мі кі, то гэ та зу сім нязначная 

ве лі чы ня. У нас ёсць вя лі кія рэ зер вы для на рошч ван ня ганд лё ва-

эка на міч ных су вя зяў», — ска заў прэм' ер. Каб па вя лі чыць бе ла рус кі 

экс парт у Кі тай, кі раў нік Саў мі на пра па на ваў больш ак тыў на за дзей-

ні чаць кан тэй нер ныя чы гу нач ныя марш ру ты па між Кі та ем і Еў ро пай. 

Прэм' ер-мі ністр за ўва жыў, што на шы кра і ны па сту по ва пе ра хо дзяць 

ад крэ дыт на га су пра цоў ніц тва да ін вес ты цый на га, у якім ёсць пра-

ек ты, што на да дзе ным эта пе па тра бу юць па ска рэн ня.

Бе ла рус кі прэм' ер пра па на ваў зра біць на ступ ны год для на шых 

кра ін Го дам аду ка цыі. «У мі ну лым го дзе мы ра зам з ма ім ка ле гам, 

прэм' е рам Дзярж са ве та КНР Лі Кэ ця нам, аб вяс ці лі 2018-ы Го дам 

ту рыз му Бе ла ру сі ў Кі таі. Пра па ную зра біць тэ ма тыч ныя га ды су-

пра цоў ніц тва доб рай тра ды цы яй і аб вяс ціць 2019-ы Го дам аду ка цыі 

Бе ла ру сі і Кі тая», — за явіў Анд рэй Ка бя коў і да даў, што гэ та да па-

мо жа ўма ца ваць сяб роў скія су вя зі па між дву ма на ро да мі.

Ван Ці шань у сваю чар гу па дзя ка ваў за цёп лы пры ём і ска заў, 

што «стар шы ня КНР Сі Цзінь пін на дае вя лі кае зна чэн не ад но сі нам 

з Бе ла рус сю». На мес нік стар шы ні КНР так са ма на ве даў Кі тай ска-

бе ла рус кі ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі ка мень», па бы ваў у ганд лё-

ва-вы ста вач ным цэнт ры.

«Мы ба чым за ці каў ле насць бе ла рус кіх ін вес та раў у тым, каб па-

стаў ляць іна ва цыі, пра дук цыю ў КНР. Ка лі б мы ства ры лі ад мыс ло-

вы пра ва вы рэ жым ганд лю па між «Вя лі кім ка ме нем» і Кі та ем, гэ та 

бы ло б вель мі ка рыс на для раз віц ця пар ка, — пад крэс ліў Аляк сандр 

Яра шэн ка, кі раў нік ад мі ніст ра цыі пар ка. — Дру гая пра па но ва да ты-

чыц ца так зва на га транс парт на га зя лё на га ка лі до ра па між Кі та ем, 

Ра сі яй, Бе ла рус сю і Еў ро пай. Мы ха це лі б, каб транс парт ру хаў ся 

па гэ тым кі рун ку не даў жэй за 4-5 дзён».

Кі раў нік ад мі ніст ра цыі пар ка ад зна чыў, што вя дзец ца ак тыў ная 

ра бо та з кі тай скі мі парт нё ра мі на між рэ гі я наль ным уз роў ні. «Мы 

вель мі за ці каў ле ны ў тым, каб ней кая моц ная пра він цыя Кі тая ства-

ры ла суб парк у «Вя лі кім ка ме ні». Мы бы лі ў пра він цыі Сы чу ань, пра-

па ноў ва лі гу бер на та ру ажыц ця віць та кі пра ект. Мы га то выя ака заць 

поў нае са дзей ні чан не і ства рыць усе ўмо вы», — пад крэс ліў ён.

Пад час су стрэ чы Анд рэя Ка бя ко ва з ге не раль ным ды рэк та рам 

Сhіnа Mеrсhаnts Grоuр Фу Ган фэ нам быў аб мер ка ва ны экс парт бе-

ла рус кай мя са-ма лоч най пра дук цыі ў Кі тай. «Мя не ін фар ма ва лі, што 

кі тай скія парт нё ры вы каз ва юць за ці каў ле насць у па ве лі чэн ні аб' ёмаў 

экс пар ту бе ла рус кай мя са-ма лоч най пра дук цыі ў Кі тай, а так са ма 

на мер вы сту піць экс пар цё рам і пе ра воз чы кам на зва най пра дук цыі. 

Урад Бе ла ру сі так са ма за ці каў ле ны ў на рошч ван ні па ста вак шы ро ка га 

асар ты мен ту бе ла рус кіх хар чо вых та ва раў у Кі тай і га то вы аказ ваць у 

гэ тым не аб ход нае са дзей ні чан не», — ад зна чыў прэм' ер-мі ністр.

Сhіnа Mеrсhаnts Grоuр з'яў ля ец ца за сна валь ні кам су мес най 

кам па ніі па раз віц ці Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лі кі ка мень» і яго най буй ней шым ін вес та рам. Бу даў ніц тва ў 

сціс лыя тэр мі ны су час на га ла гіс тыч на га комп лек су кош там звыш 

$120 млн па цвяр джае сур' ёз насць на ме раў кар па ра цыі і да лей 

раз ві ваць біз нес у Бе ла ру сі. «Мы вы со ка цэ нім ужо да сяг ну тыя 

вы ні кі су пра цоў ніц тва з кі тай скі мі парт нё ра мі і га то выя яго ўся ляк 

раз ві ваць. Ура дам пад трым лі ва юц ца пла ны Сhіnа Mеrсhаnts Grоuр 

па фар мі ра ван ні на ба зе вы ста вач на га цэнт ра ў «Вя лі кім ка ме ні» 

су час на га ганд лё ва-вы ста вач на га комп лек су з усёй ад па вед най 

інф ра струк ту рай», — да даў Анд рэй Ка бя коў.

Бе ла рус кі ўрад ві тае ства рэн не кар па ра цы яй у 2017 го дзе ін вес-

ты цый на га пра мыс ло ва га фон ду з за яў ле ным па ме рам ін вес ты цый 

$575 млн для пад трым кі пра ек таў у Бе ла ру сі. «Спа дзя ём ся на хут-

чэй шае ад крыц цё офі са фон ду ў ін дуст ры яль ным пар ку і па ча так 

яго ак тыў най ра бо ты», — вы ка заў над зею кі раў нік ура да.

Афі цый ны ві зіт на мес ні ка стар шы ні КНР у Бе ла русь пра цяг ва-

ец ца да 29 мая.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.


