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Ра зам з тым ві да воч на, што 

ў гра мад стве вы спеў пэў ны за-

пыт на пе ра ме ны. Як па зна чыў 

кі раў нік дзяр жа вы, рэ фор мы не-

аб ход на па чы наць са змя нен ня 

Кан сты ту цыі, та му вель мі важ-

 на вы ву чыць гра мад скую дум ку 

па гэ тым пы тан ні ў сва іх акру гах 

праз пра мую раз мо ву з вы бар-

шчы ка мі.

Ра бо та бу дзе ін тэн сіў ная, 

і пра вес ці яе вар та сіс тэм на і 

зла джа на. На род ныя іні цы я ты вы 

трэ ба аб мер ка ваць са спе цы я-

ліс та мі, экс пер та мі, прад стаў-

ні ка мі гра мад скіх ар га ні за цый, 

пры не аб ход нас ці — пра вес ці 

пар ла менц кія слу хан ні, каб пад-

рых та ваць вы ве ра ныя пра па но-

вы для раз гля ду на Усе бе ла рус-

кім на род ным схо дзе, дзе бу дуць 

вы зна ча ны клю ча выя век та ры 

раз віц ця кра і ны.

Дэ пу та ты так са ма па він ны 

сур' ёз на па пра ца ваць і над пра-

ек там за ко на, які ўзмац няе ро лю 

і аў та ры тэт гэ та га гра мад ска га 

фо ру му.

Сён ня ў гра мад стве па чы на-

ец ца аб мер ка ван не маг чы мых 

змя нен няў за ка на даў ства аб 

па лі тыч ных пар ты ях. Ар га ніч нае 

раз віц цё пар тый най сіс тэ мы, 

здоль най за бяс печ ваць зба лан-

са ва нае прад стаў ніц тва роз ных 

груп на ша га гра мад ства ў дзяр-

жаў най ула дзе, — гэ та скла да-

ная за да ча.

Па вы шэн не ро лі па лі тыч ных 

пар тый за па тра буе ад па вед най 

ка рэк ці роў кі Вы бар ча га ко дэк са,

у тым лі ку маг чы ма га ўка ра нен ня 

эле мен таў пра пар цы я наль най

сіс тэ мы.

Але пад мур кам лю бых па лі-

тыч ных пра цэ саў, без умоў на, 

з'яў ля ец ца эка но мі ка. І пе рад 

усі мі га лі на мі ўла ды ста іць за да-

ча за ха ваць да сяг ну ты ўзро вень 

даб ра бы ту бе ла ру саў і на гэ тай 

асно ве ру хац ца да лей.

Гэ тая тэ ма бу дзе асноў най 

пры аб мер ка ван ні пы тан няў аб 

да чы зго ды кі раў ні ку дзяр жа вы 

на пры зна чэн не прэм' ер-мі ніст-

ра кра і ны і аб пра гра ме дзей-

нас ці ўра да.

Са мым прын цы по вым чы нам 

трэ ба па ды сці да пад рых тоў кі і 

раз гля ду пра ек та Пра гра мы са-

цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

Бе ла ру сі на на ступ нае пя ці год-

дзе.

Стан су свет най эка но мі кі, 

кан ку рэн цыя на гла баль ных 

рын ках і ўнут ра ныя па трэб нас-

ці раз віц ця на цэль ва юць нас на 

пры няц це чар го вых мер па рэ-

фар ма ван ні эка на міч ных ад но-

сін. Але пры гэ тым вель мі важ на 

за ха ваць прын цып са цы яль най 

спра вяд лі вас ці.

Са цы яль ную на кі ра ва насць 

не аб ход на за бяс пе чыць і пры 

фар мі ра ван ні бюд жэт на-пад-

атко вай па лі ты кі на 2021 год.

Зра зу ме ла, пры раз гля дзе 

пра ек та рэс пуб лі кан ска га бюд-

жэ ту пры яры тэ там па він на быць 

мак сі маль ная ад да ча ад кож на-

га ўкла дзе на га ў эка но мі ку руб-

ля. Пры гэ тым дзяр жа ва пры ме 

ўсе ме ры для вы ка нан ня сва іх 

аба вя за цель стваў пе рад гра-

ма дзя на мі Бе ла ру сі і га ран туе 

рэа лі за цыю най важ ней шых са-

цы яль ных пра грам.

Асаб лі вую ўва гу вар та ад-

даць за ко на пра ек там, на кі ра-

ва ным на па ляп шэн не біз нес-

клі ма ту. Ад па вед ныя па праў кі 

бу дуць уне се ны ў мыт нае за ка-

на даў ства, за ко ны па пы тан нях 

гас па дар чых та ва рыст ваў, ганд-

лю і гра мад ска га хар ча ван ня, 

аг ра пра мыс ло ва га комп лек су і 

не ка то рыя ін шыя. Боль шасць з 

гэ тых да ку мен таў рых ту ец ца да 

дру го га чы тан ня.

У пер шым чы тан ні бу дзе раз-

гле джа ны пра ект прын цы по ва

но ва га за ко на «Аб са ма рэ гу -

ля валь ных ар га ні за цы ях». Аль-

тэр на тыў ны ме ха нізм кант ро лю 

ўдзель ні каў рын ку доб ра за рэ-

ка мен да ваў ся бе, па коль кі да-

зва ляе зні зіць дзяр жаў нае ўмя-

шаль ніц тва ў эка но мі ку, за бяс-

печ вае боль шую гіб касць і ўлік 

ін та рэ саў прад пры маль ні каў.

На за ключ ным эта пе зна-

хо дзіц ца рэа лі за цыя да ру чэн-

ня Прэ зі дэн та па пад рых тоў цы 

пра ек таў но вых Ко дэк са аб ад-

мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн-

нях і Пра цэ су аль на-вы ка наў ча га 

Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях.

Вы ву ча ны ве лі зар ны ма сіў 

пра па ноў, якія на ўпрост за кра-

на юць ін та рэ сы гра ма дзян і суб'-

ек таў гас па да ран ня. Па ла жэн ні 

пра ек таў гэ тых ко дэк саў на кі ра-

ва ны ў тым лі ку на лі бе ра лі за цыю 

эка на міч най дзей нас ці. І на ша 

за да ча — за бяс пе чыць пры няц-

це зга да ных за ко на пра ек таў ужо 

ў са мы блі жэй шы час.

Не аб ход на пра доў жыць ра-

бо ту па за ка на даў чым за бес-

пя чэн ні са цы яль най сфе ры. 

У пры ват нас ці, га вор ка ідзе 

аб удас ка на лен ні за ка на даў-

ства аб ахо ве зда роўя, пра-

вах ін ва лі даў, пы тан нях пен сі й-

 на га за бес пя чэн ня і дзяр жаў на-

га са цы яль на га стра ха ван ня.

Акра мя та го, Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі анан са ва ла ка рэк ці роў ку 

Ко дэк са аб аду ка цыі. На гэ ты да-

ку мент дэ пу та там вар та ўваж лі ва 

па гля дзець з пунк ту гле джан ня 

адап та цыі бе ла рус кай сіс тэ мы 

аду ка цыі да су час ных рэа лій у мэ-

тах рас крыц ця га лоў на га на ша га 

стра тэ гіч на га рэ сур су — ча ла ве-

ча га ка пі та лу.

Звяр та ю чы ся да пы тан няў 

між пар ла менц ка га су пра цоў-

ніц тва, ха чу па дзя ка ваць за-

меж ным пар ла мен та ры ям, якія 

пры ня лі ўдзел у між на род ным 

на зі ран ні за вы ба ра мі ў Бе ла ру сі 

і пра яві лі аб' ек тыў ны па ды ход 

пры ацэн цы іх вы ні каў.

У пер шую чар гу гэ та прад-

стаў ні кі Пар ла менц ка га схо ду 

Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, а так са-

ма Між пар ла менц кай асамб леі 

СНД, якія зра бі лі ад на знач ную 

вы сно ву аб кан сты ту цый нас ці 

вы ба раў, іх дэ ма кра тыч нас ці 

і поў най ад па вед нас ці на цы я-

наль на му за ка на даў ству.

Мы ўдзяч ныя ра сій скім ка-

ле гам і пар ла мен та ры ям ін шых 

кра ін за тую сур' ёз ную пад трым-

ку, якую яны пра цяг ва юць нам 

ак тыў на аказ ваць у роз ных між-

на род ных ар га ні за цы ях.

Асаб лі ва ад зна чу кан струк-

тыў нае ўза е ма дзе ян не з кі тай-

скі мі парт нё ра мі, якія пер ша па-

чат ко ва за ня лі муд рую і ўзва-

жа ную па зі цыю ў да чы нен ні 

да Бе ла ру сі. На шы кан так ты 

но сяць сіс тэм ны ха рак тар і па-

цвяр джа юць уза ем нае імк нен-

не раз ві ваць увесь комп лекс 

на прам каў уза е ма вы гад на га 

су пра цоў ніц тва.

Мы пра цяг ва ем зно сі ны з 

пар ла мен та ры я мі ін шых кра ін 

на пля цоў ках Між пар ла менц ка-

га са ю за, МПА АСЕ АН, пар ла-

менц кіх струк тур АБ СЕ і Са ве та 

Еў ро пы.

На жаль, ня гле дзя чы на доў гі 

шлях вы бу доў ван ня кан струк-

тыў на га дыя ло гу, за сна ва на га 

на аб' ек тыў най ацэн цы сі ту а цыі, 

сён ня не ка то рыя за меж ныя па-

лі ты кі ро бяць за явы, якія мя жу-

юць з пра мым умя шан нем ва 

ўнут ра ныя спра вы су ве рэн най 

дзяр жа вы.

Та кія дзе ян ні но сяць ад кры та 

не сяб роў скі ха рак тар, пад ры ва-

юць да вер па між кра і на мі і не 

спры я юць ума ца ван ню рэ гі я-

наль най бяс пе кі.

Тым не менш дэ пу та там Па-

ла ты прад стаў ні коў не аб ход на 

пра цяг нуць кан так ты з усі мі 

за меж ны мі ка ле га мі, каб між-

на род ная су поль насць маг ла 

атрым лі ваць аб' ек тыў ную ін-

фар ма цыю аб тым, што ад бы-

ва ец ца ў на шай кра і не.

У гэ тых мэ тах вар та ак ты-

ві за ваць дзей насць між пар ла-

менц кіх ка мі сій і ра бо чых груп 

На цы я наль на га схо ду па су-

пра цоў ніц тве з пар ла мен та мі 

за меж ных дзяр жаў.

Мы спа дзя ём ся на ра зу мен-

не і раз віц цё су пра цоў ніц тва на 

прын цы пах раў на праўя, уза е-

ма па ва гі і ўлі ку ін та рэ саў усіх 

удзель ні каў дыя ло гу.

Што да ты чыц ца най блі жэй-

шых пла наў, то, пры ма ю чы пад 

ува гу су час ныя вы клі кі і па гро зы 

на цы я наль най (у тым лі ку эка-

на міч най) бяс пе цы, нам вар та 

асо ба ста ран на пра пра ца ваць 

свой удзел у ма ю чых ад быц ца 

ме ра пры ем ствах па лі ніі Пар ла-

менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі 

і Ра сіі, Між пар ла менц кай асамб-

леі СНД і Пар ла менц кай асамб-

леі АДКБ.

Без умоў на, сі ту а цыя, якая ця-

пер скла ла ся, у знач най сту пе ні

вы зна чае ха рак тар на шай ра-

 бо ты ў вы бар чых акру гах. І мы 

вы раз на ба чым тыя праб ле мы, 

якія ў пер шую чар гу хва лю юць 

гра ма дзян.

У фо ку се ўва гі дэ пу та таў па-

він ны быць пы тан ні за ня тас ці, 

ства рэн ня но вых ра бо чых мес-

цаў, вы пла ты за роб каў, пен сій, 

са цы яль ных да па мог. Нель га 

аслаб ляць ра бо ту па ба раць бе 

з ка ра на ві ру сам. У пад трым цы 

па-ра ней ша му ма юць па трэ бу 

най больш ураз лі выя ка тэ го рыі 

на сель ніц тва — ін ва лі ды, адзі-

но кія па жы лыя лю дзі, шмат дзет-

ныя сем'і.

Сён ня нам як ні ко лі важ на 

пры слу хоў вац ца да гра мад скіх 

іні цы я тыў на мес цах і зна хо дзіць 

агуль ную мо ву з мо лад дзю. Бо 

ме на ві та яна не заў сё ды мо жа 

аб' ек тыў на аца ніць тыя дзе ян ні, 

на якія яе штур ха юць.

Але ў цэ лым бе ла ру сы ў пе ра-

важ най боль шас ці рэа ліс тыч на 

ацэнь ва юць сі ту а цыю і ад каз на 

вы кон ва юць свой гра ма дзян скі 

аба вя зак. Яны га ла са ва лі за 

сваё пра ва жыць у су ве рэн най 

кра і не, спа кой на пра ца ваць і 

са ма стой на вы зна чаць сваю 

бу ду чы ню.

Сён ня ўсе па тры ё ты Бе ла ру сі 

не за леж на ад сва іх па лі тыч ных 

по гля даў па він ны згур та вац ца 

ва кол са мых важ ных для нас 

каш тоў нас цяў. А гэ та — мір і зго-

да, не за леж насць і са цы яль ны 

даб ра быт. Пар ла мен та рыі аба-

вя за ны пры клас ці ўсе на ма ган ні 

для да сяг нен ня гэ тай мэ ты.

Лёс Бе ла ру сі бу дзе 
вы ра шац ца са мі мі бе ла ру са мі, 

цы ві лі за ва на 
і стро га ў пра ва вым по лі

Так аха рак та ры за ваў пры ход 

кам па ніі «Эма ар Про пер ціз» 

у нашу краіну прэм' ер-мі ністр 

Беларусі Раман ГАЛОЎЧАНКА на 

ўра чыс тай цы ры мо ніі за клад кі 

па мят най кап су лы ў пад му рак 

Бе ла рус ка га на цы я наль на га вы-

ста вач на га цэнт ра.

Ме на ві та з гэ та га аб' ек та стар туе 

рэа лі за цыя буй но га ін вес ты цый на га 

пра ек та Аб' яд на ных араб скіх Эмі ра таў

«Паў ноч ны бе раг». Як па ве дам ля ла ся, 

аб' ём укла дан няў мо жа склас ці да

ча ты рох міль яр даў еў ра. Пра ект мае 

на ўва зе за бу до ву паў ноч най част кі 

Мін ска — рэа лі за цыю кан цэп цыі «го-

рад у го ра дзе» і так зва на га «яка ра» 

ў вы гля дзе На цы я наль на га вы ста вач-

 на га цэнт ра і Су свет на га ганд лё ва га 

цэт ра, ІТ-уні вер сі тэ та, «га рад коў»

са цы яль ных аб' ек таў, гас ці ніц, цэнт-

раў куль ту ры, пар ка ва га комп лек су. 

Зрэш ты, дэ та лі пра ек та, па сло вах 

прэм' ер-мі ніст ра Ра ма на Га лоў чан кі, 

яшчэ пра пра цоў ва юц ца, як і ўлас на 

ін вес ты цый ны да га вор.

Па мят ную кап су лу ра зам з кі раў-

ні ком бе ла рус ка га ўра да за кла даў 

стар шы ня са ве та ды рэк та раў «Эма-

ар Про пер ціз», ула даль нік і стар-

шы ня праў лен ня кам па ніі «Эмі рэйтс 

Блю Скай» Му ха мед Алі аль-Абар, 

які на пя рэ дад ні аб мяр коў ваў пра ект 

з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам.

«Для нас гэ та важ ная па дзея, бо 

лю бая кра і на све ту мо жа га на рыц-

ца, ка лі ін вес тар та ко га ўзроў ню, як 

кам па нія «Эма ар», якую прад стаў ляе 

спа дар аль-Абар, пры хо дзіць у кра і ну. 

Гэ та і ма гут ны сіг нал ін шым па тэн цы яль -

ным ін вес та рам, якія пры гля да юц-

 ца, ана лі зу юць сі ту а цыю. Не сак рэт, 

што пе рад тым як ра шыц ца на лю-

бы пра ект, пад рых та ва ныя ка ман ды 

кан суль тан таў вы ву ча юць не толь кі 

нар ма тыў ную пра ва вую ба зу, ін вес-

ты цый ны клі мат у кра і не, але і гля-

дзяць, ці ёсць тыя, хто ўжо ры зык нуў 

ту ды сур' ёз на ўклас ці ся. Та му, з пунк-

ту гле джан ня на пра цоў кі па спя хо вых 

гіс то рый для Бе ла ру сі, гэ та па дзея 

зна ка вая», — за явіў прэм' ер-мі ністр 

на цы ры мо ніі за кла дан ня кап су лы.

Сам пра ект так са ма над звы чай пры-

ваб ны і ка рыс ны для Бе ла ру сі, да даў 

Ра ман Га лоў чан ка. «На пэў на не пе ра-

аца ню, ка лі ска жу, што за ўсю гіс то рыю 

Бе ла ру сі гэ та адзін з са мых знач ных, 

ка лі не са мы знач ны ін вес тар, які вы-

ра шыў рэа лі за ваць пра ект, звя за ны 

з пра мы мі ін вес ты цы я мі ў эка но мі ку 

на шай кра і ны», — да даў ён.

Му ха мед Алі аль-Абар па цвер дзіў, 

што і ў вы пад ку з Бе ла рус сю, як і ў ін-

шых 14 дзяр жа вах, дзе яго кам па нія 

вя дзе буй ныя за бу до вы, вы ву ча ла ся і 

па лі ты ка, і эка но мі ка, і за ка на даў ства 

кра і ны.

«Мы так са ма гля дзім, што ўжо па бу-

да ва на. Ві да воч на, што Бе ла русь зна-

хо дзіц ца на пра віль ным шля ху раз віц ця, 

ве рым, што яна мае доб рую бу ду чы ню. 

Мас ме дыя шмат ува гі ўдзяляюць бя гу-

чай сі ту а цыі, але мы гля дзім на больш 

доў гі пе ры яд», — рас ка заў ён.

У раз мо ве з жур на ліс та мі Му ха-

мед Алі аль-Абар па цвер дзіў крэ да, 

якое агуч ваў у рэ зі дэн цыі кі раў ні ка 

на шай дзяр жа вы: кан чат ко вая мэ та 

пра ек та — па ляп шэн не якас ці жыц ця 

лю дзей, ім пульс для да лей ша га раз-

віц ця кра і ны.

«Кі раў ніц тва кам па ніі пры кла дзе 

ўсе на ма ган ні, каб вы ста вач ны цэнтр 

стаў са праўд ным упры га жэн нем го ра-

да Мін ска, ар хі тэк тур ным ува саб лен-

нем бе ла рус ка га на цы я наль на га ка-

ла ры ту, ад ным са зна ка вых аб' ек таў 

пры кла дан ня эмі рац кіх ін вес ты цый у 

раз віц цё інф ра струк ту ры ста лі цы», — 

ска за на ў тэкс це, які змя шчае па мят-

ная кап су ла.

Ра ман Га лоў чан ка за пэў ніў жур-

на ліс таў, што ін вес ты цый ны да га вор, 

на пад ста ве яко га бу дзе пра ца ваць 

араб ская кам па нія, не бу дзе мець экс-

клю зіў ных пры ві ле яў. «Гэ та агуль ныя 

ўмо вы, якія і без та го да стат ко ва пры-

ваб ныя для за меж ных ін вес та раў», — 

лі чыць ён.

Прэм' ер ад зна чыў, што кам па нія з 

ААЭ вы ка за ла (па куль на сло вах) га-

тоў насць узяць на ся бе вя лі кую са цы-

яль ную на груз ку — раз мо ва пра аб' ек-

ты, якія не пры ня суць пры бы так, але 

важ ныя для комп лекс нас ці за бу до вы.

«Упэў не ны, што яны не па шка ду-

юць, каб ра ё ны жы лой за бу до вы бы-

лі на сы ча ныя не толь кі звык лы мі для 

нас са цы яль ны мі аб' ек та мі ў вы гля-

дзе школ, сад коў, але і цэнт ра мі твор-

час ці. Ве даю, што яны вя лі кую ўва гу 

ўдзяляюць раз віц цю мас тац тва, та му 

ва ўсіх аб' ек тах на тэ ры то рыі Аб' яд-

на ных Араб скіх Эмі ра таў ства ра юц ца 

«кут кі» мас та коў, скульп та раў, ды зай-

не раў. Гэ та не ка мер цый ныя аб' ек ты, 

але вель мі важ ныя для раз віц ця ча ла-

ве ча га ка пі та лу», — да даў ён.

Кі раў нік ура да звяр нуў ува гу, што 

пра ект рас па ча ты з бу дын ка, які так-

са ма не з'яў ля ец ца са мым пры ваб ным 

з ка мер цый на га пунк ту гле джан ня, 

але які са праў ды па трэб ны Мін ску і 

Бе ла ру сі.

«На ша кра і на і ста лі ца даў но ма юць 

па трэ бу ў на цы я наль ным вы ста вач ным 

комп лек се су свет на га ўзроў ню, дзе 

мо гуць дэ ман стра вац ца са мыя апош-

нія да сяг нен ні, — ска заў ён. — Вя до-

ма, гэ ты комп лекс — толь кі па ча так 

гран ды ёз на га пра ек та, які за ду ма ны 

і пра па на ва ны спа да ром аль-Аба рам 

і пад тры ма ны кі раў ніц твам дзяр жа вы. 

Раз мо ва не толь кі пра са мую пе ра-

да в ую ў све це ар хі тэк ту ру, але пра 

та кія на ва цыі, як «ра зум ны го рад», 

уні вер сі тэт штуч на га ін тэ ле кту, вя лі-

кую коль касць са цы яль ных і куль тур-

ных аб' ек таў».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Ва ўра дзе СІГ НАЛ 
ПА ТЭН ЦЫЙ НЫМ ІН ВЕС ТА РАМ

Сло ва — чы та чам

Рэальныя пытанні мясцовага 
самакіравання

Анд рэй БУГ РОЎ, стар шы ня Мінск ага га рад ско га 

Са ве та дэ пу та таў:

— «Звяз да», гэ та, ба дай, адзі ны дру ка ва ны ор ган, 

які па ста ян на, грун тоў на і пас ля доў на асвят ляе рэ аль-

ныя пы тан ні мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў на шай кра і не: 

і ў Ор шы, і ў Пін ску, і ў Бя лы ні чах, і ў ін шыў вя лі кіх і 

ма лых на се лен ных пунк тах. За гэ та я як дэ пу тат і як 

стар шы ня га рад ско га Са ве та ўдзяч ны вы дан ню.

Пуб лі ка цыі на огул у «Звяз дзе» і ў да дат ку «Мяс цо вае са ма кі ра ван не» у пры-

ват нас ці — вы зна ча юц ца праў дзі ва сцю, ці ка вас цю, глы бі нёй і лагіч нас цю вы кла-

ду. Яны да зва ля юць мне ва ло даць ін фар ма цы яй аб тым, як жы ве і пра цуе ўла да 

на мес цах і ў цэ лым па кра і не, зна ё міц ца з до све дам ра бо ты ра ён ных і га рад скіх 

Са ве таў дэ пу та таў усіх рэ гі ё наў.

Агуль на вя до ма, што сён ня ў кра і не пра цуе больш за 18 ты сяч дэ пу та таў 

Са ве таў роз ных уз роў няў. Для іх «Мяс цо вае са ма кі ра ван не» — гэ та рэ аль-

ная гра мад ская плат фор ма для аб ме ну дум ка мі, по гля да мі, аб мер ка ван ня 

на дзён ных праб лем мяс цо вай ула ды, да лей ша га раз віц ця і ўдас ка на лен ня 

са ма кі ра ван ня ў кра і не ў цэ лым. Жыц цё пры му шае нас, дэ пу та таў, паў сюд на 

ак ты ві за ваць за дзей ні чан не ін стру мен та рыя са ма кі ра ван ня ў поў ным аб' ёме. 

У на шых сі лах на даць дэ пу тац ка му кор пу су не толь кі ста лі цы ад па вед ны су-

час ным рэа лі ям ім пульс і ды на мізм у ра бо це, унес ці крэ а тыў насць, уз мац ніць 

су вя зі з вы бар шчы ка мі, зра біць іх больш тры ва лы мі.

Мне па да ба ец ца яшчэ і тое, што ва ша га зе та вы хо дзіць на бе ла рус кай мо ве.

Фо та агенц тва «Мінск-на ві ны».


