
3 красавіка 2020 г. СЁННЯ 3

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сё ле та за вяр ша ец ца пя ці год ка. 

17 са ка ві ка на на ра дзе ў Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд ра Ры го-

ра ві ча Лу ка шэн кі пад ве дзе ны вы ні кі са-

цы яль на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны 

за 2019 год, раз гле джа ны пры яры тэ ты 

і асноў ныя кі рун кі на ся рэд не тэр мі но вы 

пе ры яд. Мэ та вая за да ча — устой лі вы 

эка на міч ны рост з тэм па мі 3—4 пра цэн-

ты ў год. Для гэ та га не аб ход на:

- за бяс пе чыць эфек тыў ную ра бо ту 

кож на га прад пры ем ства, раў на мер-

нае і ўстой лі вае раз віц цё ўсіх рэ гі ё наў 

кра і ны;

- ства рыць умо вы для пры цяг нен ня 

за меж ных і ўнут ра ных інвес ты цый;

- на рошч ваць экс парт, у тым лі ку на 

но выя рын кі збы ту.

Без умоў ны пры яры тэт — па вы шэн не 

якас ці пра дук цыі, якая вы пус ка ец ца, і 

па слуг, якія аказ ва юц ца.

Гэ та най важ ней шы фак тар кан ку рэн-

та здоль нас ці на шых прад пры ем стваў і 

кра і ны ў цэ лым. Са вет Рэс пуб лі кі ўнёс 

ад па вед ныя пра па но вы ва ўрад.

Сі ту а цыя ў све це сён ня ня прос тая, 

у тым лі ку з-за эпі дэ мі я ла гіч най аб ста-

ноў кі. Зні жа ец ца вы твор чая ак тыў насць, 

з сур'ёз ны мі праб ле ма мі су ты ка юц ца 

сы ра він ныя і та вар ныя рын кі, сек тар па-

слуг, па ру ша ны ка а пе ра цый ныя су вя зі 

па між дзяр жа ва мі. Не га тыў ны ўплыў 

ад чу ва юць на са бе ўсе кра і ны све ту, 

у тым лі ку і Бе ла русь. Гэ та па тра буе 

ад нас ма бі лі за цыі на ма ган няў, га тоў-

нас ці апе ра тыў на рэ ага ваць на вы клі кі, 

якія ўзні ка юць. Мы вы дат на ра зу ме ем, 

што га лоў нае — гэ та эка но мі ка, а ад-

па вед на, даб ра быт на шых гра ма дзян. 

Прад пры ем ствы па він ны пра ца ваць, лю-

дзі — атрым лі ваць за ра бот ную пла ту, 

а бюд жэт — срод кі для вы ка нан ня са-

цыя ль ных пра грам і аба вя за цель стваў.

Па ва жа ныя ка ле гі!

Асноў ны кі ру нак дзей нас ці Са ве та 

Рэс пуб лі кі — ра бо та з за ко на пра ек-

тамі. Ука зам кі раў ні ка дзяр жа вы за цвер-

джа ны план пад рых тоў кі за ко на пра ек таў 

на бя гу чы год. Пла ну ец ца рас пра цоў ка 

но вых для на шай пра ва вой сіс тэ мы за ко-

на пра ек таў: «Аб ва лан цёр скай дзей нас-

ці», «Аб са ма рэ гу лю е мых ар га ні за цы ях», 

«Аб лі цэн за ван ні», «Аб дзяр жаў най рэ-

гіст ра цыі і лік ві да цыі (спы нен ні дзей нас-

ці) суб' ек таў гас па да ран ня», «Аб уз но сах 

у бюд жэт дзяр жаў на га па за бюд жэт на га 

фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц-

тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

У хо дзе дру гой се сіі Са ве та Рэс пуб-

лі кі бу дзе раз гле джа на больш чым 

30 закона  пра ек таў. У іх лі ку — пра ек-

ты за ко наў «Аб ра ты фі ка цыі Па гад нен ня 

па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Еў ра пей-

скім са юзам аб спра шчэн ні вы да чы віз», 

аб змя нен ні за ко наў «Аб гас па дар чых 

та ва рыст вах», «Аб ме рах па пра ду хі-

лен ні ле га лі за цыі да хо даў, атры ма ных 

зла чын ным шля хам, фі нан са ван ня тэ-

ра рыс тыч най дзей нас ці і фі нан са ван-

ня рас паў сюдж ван ня зброі ма са ва га 

па ра жэн ня», а так са ма за ка на даў ства 

ў сфе ры ахо вы зда роўя, на та ры яль най 

дзей нас ці і ін шыя.

За ко ны па він ны пра ца ваць эфек тыў-

на, быць зра зу ме лы мі гра мад ству і не 

мець па трэ бы ў час тых ка рэк ці роў ках. 

Та му мы вы бу доў ва ем сваю ра бо ту та кім 

чы нам, каб на па чат ко вым эта пе пад-

клю чац ца да пад рых тоў кі за ко на пра ек-

таў су мес на з дэ пу та та мі Па ла ты прад-

стаў ні коў. На ла джа ны ад кры ты дыя лог 

з усі мі ўдзель ні ка мі за ка нат вор ча га пра-

цэ су: дзярж ор га на мі, гра мад скі мі аб' яд-

нан ня мі, прад стаў ні ка мі біз не су, на ву кі, 

экс перт най су поль нас ці.

Вы ка рыс тоў ва ец ца та кая фор ма ра-

бо ты, як раз гляд пра ек таў за ко наў на 

вы яз ных па ся джэн нях па ста ян ных ка мі-

сій у рэ гі ё нах з пры цяг нен нем кі раў ні коў 

мяс цо вых ор га наў ула ды, прад пры ем-

стваў, а так са ма спе цы я ліс таў, якія не-

па срэд на пра цу юць на вы твор час ці.

У лю тым гэ та га го да на ба зе саў га са 

«Даб ра во лец» у Клі чаў скім ра ё не ад бы-

ло ся па ся джэн не Па ста ян най ка мі сіі па 

рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма-

кі ра ван ні, бы лі раз гле джа ны змя нен ні ў 

за ко ны ў сфе ры жы вё ла га доў лі і пле мян-

ной спра вы. Па вы ні ках пад рых та ва ны 

кан крэт ныя пра па но вы, якія ўлі ча ны пры 

да пра цоў цы за ко на пра ек таў.

У мэ тах вы ка нан ня да ру чэн ня кі-

раў ні ка дзяр жа вы Са ве там Рэс пуб лікі 

апе ра тыў на вы пра ца ва на больш за 

50 сіс тэм ных і комп лекс ных пра па ноў 

па ўдас ка на лен ні за ка на даў ства аб ад мі-

ніст ра цый най ад каз нас ці. Боль шая част-

ка з іх пад тры ма на за ці каў ле ны мі і ўжо 

знай шла ад люст ра ван не ў пад рых та ва-

ных пра ек тах нар ма тыў ных пра ва вых 

ак таў. Мы так са ма ак тыў на ўклю чы лі-

ся ў ра бо ту па пад рых тоў цы пра па ноў 

па ўня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у 

Асноў ны за кон кра і ны — Кан сты ту цыю 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Са вет Рэс пуб лі кі — ор ган тэ ры та ры-

яль на га прад стаў ніц тва, та му важ ны кі-

ру нак для нас — ра бо та з дэ пу тац кім 

кор пу сам усіх уз роў няў. У між се сі й ны 

пе ры яд чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі ўзя лі 

ўдзел у па ся джэн нях аб лас ных, ра ён ных 

Са ве таў дэ пу та таў, вы ка наў чых ка мі тэ-

таў, ад мі ніст ра цый ра ё наў. Ад бы ло ся 

пер шае па ся джэн не аб ноў ле на га Са ве та 

па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са-

ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі, на 

якім вы пра ца ва ны рэ ка мен да цыі мяс цо-

вым Са ве там дэ пу та таў па комп лекс ным 

і ўстой лі вым раз віц ці пад ве да мас ных тэ-

ры то рый.

Акра мя та го, пра ве дзе ны сустрэ чы са 

стар шы ня мі ра ён ных і га рад скіх Са ве-

таў дэ пу та таў у Ві цеб скай, Ма гі лёў скай 

і Гро дзен скай аб лас цях, дзе аб мяр коў-

ва лі ся най больш ак ту аль ныя пы тан ні іх 

дзей нас ці. У най блі жэй шы час та кія су-

стрэ чы бу дуць ар га ні за ва ны ў Брэсц кім, 

Го мель скім і Мін скім рэ гіё нах.

Стар шы ні Са ве таў глы бо ка ве да юць 

сі ту а цыю на мес цах, дэ та лё ва зна ё мыя 

з праб ле ма мі. Та кі фар мат уза е ма дзе-

ян ня да зва ляе нам сіс тэ ма ты за ваць ін-

фар ма цыю з рэ гі ё наў, вы зна чаць тыя 

кі рун кі, на якія не аб ход на звяр нуць ува гу 

ў на шай ра бо це з за ко на пра ек та мі. На-

прык лад, сель скія Са ве ты час та за ста-

юц ца сам-на сам са сва і мі праб ле ма мі, 

што да ты чац ца асвят лен ня на се ле ных 

пунк таў, ра мон ту да рог, зем ле ўпа рад ка-

ван ня, утры ман ня мо гі лак і ін ш. Зда ва-

ла ся б — не скла да ныя пы тан ні, але яны 

жыц цё ва важ ныя для лю дзей у сель скай 

мяс цо вас ці. І іх трэ ба вы ра шаць.

5 снеж ня 2019 го да на су стрэ чы з 

пар ла мен та ры я мі кі раў нік дзяр жа вы ак-

цэн та ваў ува гу на пы тан нях ар га ні за цыі 

ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян. Кож ны 

ча ла век па ві нен быць па чу ты. За пе ры яд 

ра бо ты Са ве та Рэс пуб лі кі ў но вым скла-

дзе да нас па сту пі ла 819 пісь мо вых і вус-

ных зва ро таў. Гэ та амаль удвая больш, 

чым за ўвесь 2019 год. У асноў ным лю дзі 

звяр та юц ца па пы тан нях якас ці ра бо ты 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, зя-

мель ных і ма ё мас ных ад но сін, су до вых 

спрэ чак. Най боль шая коль касць зва ро-

таў пры па дае на Мінск, Мін скую, Брэсц-

кую і Ма гі лёў скую воб лас ці. Асноў ная іх 

част ка да ты чыц ца кам пе тэн цыі мяс цо-

вых ор га наў ула ды.

Ра зам з тым, усе зва ро ты, якія па-

сту па юць да нас, раз гле джа ны, а якія 

па тра бу юць асаб лі вай ува гі, — зна хо-

дзяц ца ў нас на кант ро лі. Ад каз ны і доб-

ра сум лен ны па ды ход да гэ тай ра бо ты 

зна хо дзіць ста ноў чы вод гук у лю дзей. 

У Са вет Рэс пуб лі кі па сту пі лі пісь мы з 

па дзя кай Ру мо Але гу Але га ві чу і Ліс-

ко ві чу Вік та ру Анд рэ е ві чу за ака за нае 

са дзей ні чан не ў вы ра шэн ні праб лем, з 

які мі су тык ну лі ся лю дзі.

Важ на, што гра ма дзя не звяр та юц-

ца да нас з пра па но ва мі і іні цы я ты ва мі. 

На прык лад, аб ства рэн ні му зей най экс-

па зі цыі, якая сім ва лі зуе шлях раз віц ця 

Са ве та Рэс пуб лі кі. Цу доў ная ідэя, над 

рэа лі за цы яй якой мы ўжо пра цу ем.

Ха чу звяр нуць ва шу ўва гу на важ-

ны для нас пра ект. Са вет Рэс пуб лі кі 

вый шаў з іні цы я ты вай аб уза е ма дзе-

ян ні з Рэс пуб лі кан скім на ву ко ва-

практычным цэнт рам дзі ця чай ан-

ка ло гіі, ге ма та ло гіі і іму на ло гіі. Пры 

цэнт ры бу дзе ство ра ны па пя чы цель скі 

са вет, у які ўвой дуць се на та ры. Раз ліч-

ва ем, што на ша су пра цоў ніц тва пры ня-

се рэ аль ную ка рысць дзе цям, пры цяг не 

ўва гу гра мад скас ці да гэ тай праб ле мы. 

І ўжо сён ня Мі ніс тэр ствам ахо вы зда-

роўя вя дзец ца ра бо та па рас паў сюдж-

ван ні гэ та га во пы ту на ўсе ўста но вы 

сва ёй сіс тэ мы.

Най важ ней шы кі ру нак на шай дзей-

нас ці — ра бо та з мо лад дзю. Мно гае з 

на ме ча на га на мі ўжо рэа лі за ва на. Так, 

за вяр ша ец ца фар мі ра ван не Ма ла дзёж-

на га са ве та, які аб' яд нае 70 най больш 

ак тыў ных прад стаў ні коў мо ла дзі, вы-

лу ча ных ад аб лас цей і го ра да Мін ска. 

У се сій ны пе ры яд нам трэ ба бу дзе пра-

вес ці яго пер шае па ся джэн не, на якім 

ма ла дыя пар ла мен та рыі за цвер дзяць 

рэг ла мент сва ёй ра бо ты, сфар мі ру юць 

ра бо чыя ор га ны. Упэў не на, што Ма ла-

дзёж ны са вет ста не эфек тыў най ка му ні-

ка цый най пля цоў кай, дзе ма ла дыя лю дзі 

змо гуць уза е ма дзей ні чаць з ор га на мі 

ўла ды, удзель ні чаць у за ка на даў чай 

дзей нас ці, вы ра шэн ні гра мад ска-па лі-

тыч ных за дач, рэа лі зоў ваць свае іні цыя-

ты вы.

Па ва жа ныя ка ле гі!

Між пар ла менц кае су пра цоў ніц тва 

з'яў ля ец ца ад ным з пры яры тэ таў на шай 

дзей нас ці. Чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі 

ак тыў на пра во дзіц ца ра бо та па раз віц-

ці між пар ла менц кіх кан так таў і су вя-

зяў як з кра і на мі-парт нё ра мі па ін тэ гра-

цый ных аб' яд нан нях, так і з дзяр жа ва мі 

бліз ка га і да лё ка га за меж жа. Ство ра ны 

72 ра бо чыя гру пы і 4 між пар ла менц кія 

ка мі сіі, якія да зва ля юць ажыц цяў ляць 

пра мыя кан так ты прак тыч на з усі мі кра і-

на мі све ту. 22 гру пы ўзна чаль ва юць чле-

ны Са ве та Рэс пуб лі кі.

Ад бы лі ся су стрэ чы з па сла мі Ра сіі, 

Ар ме ніі, Бал га рыі, Вя лі ка бры та ніі і Уз-

бе кі ста на.

Знач ны мі па дзея мі ў між се сі й ны пе-

ры яд ста лі афі цый ныя ві зі ты ў на шу кра-

і ну пар ла менц кай дэ ле га цыі Са цыя ліс-

тыч най Рэс пуб лі кі В'ет нам пад кі раў ніц-

твам стар шы ні пар ла мен та гэ тай кра і ны 

Нгу ен Тхі Кім Нган, а так са ма дэ ле га цыі 

Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га Схо ду 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі на ча ле са стар-

шы нёй Са ве та Фе дэ ра цыі Ва лян ці най 

Іва наў най Мац ві ен кай.

З на шы мі ра сій скі мі ка ле га мі мы 

аб мер ка ва лі шы ро кае ко ла пы тан няў 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, а так са-

ма пра вя лі су мес нае па ся джэн не ар га-

ні за цый ных ка мі тэ таў па пад рых тоў цы 

VІІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Фо рум за рэ ка мен да ваў ся бе як ад-

на з най больш рэ зуль та тыў ных фор-

маў між пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва 

і эфек тыў ная пля цоў ка для на ладж ван ня 

і раз віц ця рэ гі я наль ных су вя зяў па між 

на шы мі кра і на мі. Во сен ню яго пры ме 

Мінск і Мін ская воб ласць. Уліч ва ю чы 

зна ка вую па дзею гэ та га го да — юбі лей 

Вя лі кай Пе ра мо гі, вы зна ча на га лоў ная 

тэ ма фо ру му — «Гіс та рыч ная спад чы на 

Вя лі кай Пе ра мо гі як ас но ва раз віц ця са-

цы яль на-эка на міч ных і ду хоў ных су вя зяў 

на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі».

Сім ва ліч на, што сён ня, у Дзень яд-

нан ня на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі, мы га-

во рым пра ўза е ма дзе ян не на шых кра-

ін. Да зволь це па він ша ваць вас з гэ тым 

свя там.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб-

лікі!

За дач у нас шмат. Га лоў нае — каб 

на ша ра бо та бы ла эфек тыў най, са дзей-

ні ча ла ўстой лі ва му са цы яль на-эка на міч-

на му раз віц цю, ума ца ван ню су ве рэ ні тэ-

ту на шай кра і ны, па вы шэн ню даб ра бы ту 

на шых гра ма дзян. Толь кі ра зам, ад каз на 

і зла джа на, у поў най ме ры вы ка рыс тоў-

ва ю чы свае пра фе сі я на лізм і во пыт, мы 

змо жам да біц ца па стаў ле ных мэт на ка-

рысць на шай род най Бе ла ру сі.

Жа даю ўсім вам зда роўя, пос пе хаў і 

плён най дзей нас ці.

Дзя куй за ўва гу.

«Эка но мі ка — 
пы тан не 

ну мар адзін»
Пра гэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, 
пры ма ю чы з дак ла дам стар шы ню 

Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та Юрыя Сянь ко
«Гра ні ца — гэ та вя лі кі па каз чык і лак му са вая 

па пер ка функ цы я на ван ня эка но мі кі. Таму лі та-

раль на не каль кі слоў. Я ін фар ма ва ны аб пе ра-

мя шчэн нях ве лі ка груз ных аў та ма бі ляў, аб пе-

ра мя шчэн нях праз гра ні цу ў той і з ва рот ны бок 

і гра ма дзян Бе ла ру сі, і ін шых гра ма дзян», — 

ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што стан спраў у бе ла рус-

кай эка но мі цы — гэ та най важ ней шае для яго пы тан-

не, па коль кі «ві ру сы пры хо дзяць і ады хо дзяць, 

а жыц цё бу дзе пра цяг вац ца». «І вось якім бу дзе 

гэ тае жыц цё, шмат у чым за ле жыць ад та го, як мы 

пра цу ем сён ня. Та му эка но мі ка для мя не — пы тан не 

ну мар адзін. Усё больш гэ тым зай ма ю ся ця пер», — 

за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, 

як склад ва ец ца аб ста ноў ка ў ка лек ты ве мыт на га 

ка мі тэ та, ці ёсць ся род су пра цоў ні каў ін фі цы ра ва ныя 

ка ра на ві ру сам.

Як рас ка заў Юрый Сянь ко, за сту дзень—са ка-

вік тран зіт та ва раў праз бе ла рус кую гра ні цу на ват 

па вя лі чыў ся ў па раў на нні з ана ла гіч ным ле таш нім 

пе ры я дам. «Ка ля 8-9 пра цэн таў рост ім пар ту і тран-

зі ту на тэ ры то рыю Ра сіі і да лей. Гэта зна чыць, ідзём 

у плюс з пунк ту гле джан ня коль кас ці ма шын, якія 

тран зі ту юць па тэ ры то рыі на шай кра і ны», — ад зна-

чыў стар шы ня ка мі тэ та.

Ён рас ка заў, што ця пер на мыт ні ў пер ша чар го вым 

па рад ку афарм ля юць гру зы з хутка пса валь ны мі пра-

дук та мі хар ча ван ня і та ва ра мі пер шай не аб ход нас ці. 

«Та кая тэх ніч ная маг чы масць у нас ёсць», — да даў 

Юрый Сянь ко.

Тран зіт па тэ ры то рыі на шай кра і ны за пер шыя тры 

ме ся цы вы рас з 366 ты сяч пар тый та ва раў, якія пе-

ра вез лі ў пер шым квар та ле ле тась, да 400 ты сяч сё-

ле та, — удак лад ніў для жур на ліс таў ліч бу, якая бы ла 

прад стаў ле на кі раў ні ку дзяр жа вы, Юрый Сянь ко.

«Ганд лё вы аба рот пра цуе, ім парт на тэ ры то рыю 

Бе ла ру сі па вя лі чыў ся на ча ты ры пра цэн ты, гэ та ад-

люст ра ва ла ся на пла ця жах, якія мыт ная служ ба збі-

рае ў бюд жэт кра і ны, — да даў ён. — Што да ты чыц ца 

сі ту а цыі на па гра ніч ных пунк тах мыт на га афарм-

лен ня, бы ло да ло жа на пра тое, што ў су вя зі з іні цы-

я ты вай су меж ных ба коў аб за крыц ці асоб ных пунк-

таў про пус ку (пры гэ тым гэ та бы лі не вя лі кія пунк ты 

про пус ку) мы са свай го бо ку пе ра вя лі спе цыя ліс таў, 

якія пра ца ва лі на гэ тых участ ках, на больш буй ныя 

ўчаст кі, дзе ўзмац ні лі пра цоў ныя зме ны, каб пе ра-

на кі ра ва ныя плы ні гру заў апра цоў ваць і вы клю чаць 

за трым кі».

Юрый Сянь ко па ве да міў кі раў ні ку дзяр жа вы пра 

ства рэн не «зя лё ных» ка лі до раў для пер ша чар го ва га 

афарм лен ня та ва ру, які ўклю ча ны Мі ніс тэр ствам ан-

ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня ў ад па вед ны пе ра лік.

Стар шы ня Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та так са-

ма па ве да міў, што па куль ні вод ны яго пад на ча ле ны 

не за хва рэў на ка ра на ві рус, а за хва раль насць аса-

бо ва га скла ду агуль ны мі хва ро ба мі зна хо дзіц ца на 

ўзроў ні мі ну ла га го да.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗАКОНЫ ПАВІННЫ 
ПРАЦАВАЦЬ ЭФЕКТЫЎНА

Бліз кая ўла да

АГУЧ ВАЙ ЦЕ ПРАБ ЛЕ МЫ
Тра ды цый на, па су бо тах, абл вы кан ка ма мі 

і Мін скім гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра-

мыя лі ніі ў мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці 

ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч-

ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў бю ра кра тыз-

му і ця га ні ны, па пе ра твор час ці, а так са ма 

для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных 

пы тан няў, якія ўзні ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту, 4 кра са ві ка, з 9.00 да 

12.00 пра вя дуць:

 кі раў нік спраў Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ге ор-

гій Мі ка ла е віч ХВАЛЬ КО. Тэл. 8 016 221 31 21;

 на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Ба рыс Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

 кі раў нік спраў Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Але на Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 

233 12 37;

 стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ-

пу та таў Ігар Ге ор гі е віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

 кі раў нік спраў Ма гі лёў ска га абл вы кан ка-

ма Ры гор Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 

250 18 69;

 на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма 

Алякс нандр Ула дзі мі ра віч КРУ ЧА НАЎ. Тэл. 8 017 

500 41 60;

 стар шы ня Мінск ага гар вы кан ка ма Ана толь 

Аляк санд ра віч СІ ВАК. Тэл. 8 017 222 44 44.


