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Зя лен скі: Кі еў вы сту пае за спы нен не агню, 
але ар мія бу дзе жорст ка ад каз ваць на аб стрэ лы

Прэ зі дэнт Укра і ны Ула дзі мір Зя лен скі за явіў аб ня змен нас ці дып ла ма-

тыч най па зі цыі ўкра ін ска га бо ку па спы нен ні агню ў Дан ба се і вяр тан ні за-

тры ма ных асоб. Пра гэ та га во рыц ца ў па ве дам лен ні прэс-служ бы кі раў ні ка 

дзяр жа вы.

«Уз бро е ныя сі лы Укра і ны бу дуць ад каз ваць жорст ка і ў ад па вед нас ці 

з сі ту а цы яй. А на дып ла ма тыч ным уз роў ні на ша па зі цыя аб не аб ход нас ці 

спы нен ня агню і вы зва лен ня за тры ма ных за ста нец ца цвёр дай і ня змен най», — 

ад зна чыў ён.

Та кую за яву прэ зі дэнт зра біў у су вя зі з па ве дам лен ня мі ўкра ін ска га бо ку 

пра ар таб стрэл па зі цый укра ін скіх ва ен ных у ноч на 7 чэр ве ня, у вы ні ку якіх 

двое вай скоў цаў за гі ну лі і во сем атры ма лі ра нен ні. Са свай го бо ку, у Да не цкай 

на род най рэс пуб лі цы па ве да мі лі, што ўкра ін скія пад раз дзя лен ні мі ну лай ноч чу 

аб стра ля лі 122-мі лі мет ро вы мі сна ра да мі ва ко лі цы па сёл ка Гор лаў ка.

Мэй сы хо дзіць. Хто па вя дзе Вя лі ка бры та нію да «брэк сі ту»?
7 чэр ве ня Тэ рэ за Мэй сы хо дзіць з па са ды лі да ра кан сер ва тыў най пар тыі, 

а не ўза ба ве па кі не і крэс ла прэм' ер-мі ніст ра Вя лі ка бры та ніі. Ах вот ных за няць 

мес ца ка ля штур ва ла кра і ны, якая се ла на мель «брэк сі ту», на здзіў лен не, 

шмат.

Фа ва ры там у ба раць бе за па са ды кі раў ні ка пар тыі і ўра да і па апы тан нях, 

і па вод ле ацэ нак бук ме ке раў з'яў ля ец ца бы лы мі ністр за меж ных спраў Бо-

 рыс Джон сан. Ён са мы па пу ляр ны па лі тык і ся род чле наў кан сер ва тыў най 

пар тыі, і ся род усіх бры тан скіх вы бар шчы каў. Але гэ та зу сім не га ран туе 

Джон са ну пе ра мо гі.

Кан сер ва та рам за раз па трэб ны лі дар, які б 

хоць як-не будзь аб' яд наў пар ла менц кую 

фрак цыю то ры, што фак тыч на рас ка ло ла ся 

па лі ніі стаў лен ня да «брэк сі ту». Боль шасць 

дэ пу та таў мо жа вы ра шыць, што Джон сан, 

жорст кі «брэк зі цёр» і да та го ж ча ла век, 

схіль ны да гуч ных і не заў сё ды пра ду ма ных за яў, на гэ тую ро лю не па ды-

хо дзіць, — і ад се яць яго яшчэ да фі на лу.

У вы ні ку пер шым прый сці на фі ніш, вы ска чыў шы з-за спі ны Джон са на, 

мо жа, на прык лад, мі ністр на ва коль на га ася род дзя Майкл Гоўв, які па ста віў 

Джон са ну пад нож ку на па пя рэд ніх вы ба рах лі да ра пар тыі, ці мі ністр за меж ных 

спраў Джэ рэ мі Хант, ці яшчэ якая-не будзь кам пра міс ная по стаць.

Па ста не на 7 чэр ве ня ба ла ці ра вац ца ме лі на мер 11 па лі ты каў-то ры. Да 

па чат ку вы ба раў іх коль касць мо жа ска ра ціц ца.

Па па Фран цыск змя ніў тэкст ма літ вы «Ой ча наш»
Па па Рым скі Фран цыск унёс зме ны ў італь ян скі 

пе ра клад тэкс ту ма літ вы «Ой ча наш», па ве дам-

ля юць італь ян скія СМІ. Но вая рэ дак цыя абу ры ла 

мно гіх ка та лі коў.

Тэ о ла гі і ка та ліц кія свя та ры пра ца ва лі над зме-

на мі тэкс ту больш за 16 га доў, і но вы ва ры янт быў 

за цвер джа ны Ва ты ка нам 22 мая.

У но вай рэ дак цыі сло вы ма літ вы: «Не ўводзь 

нас у спа ку су» бу дуць за ме не ныя на «Не дай нам пад да цца спа ку се». Фран-

цыск ка заў пра не аб ход насць змя ніць тэкст «Ой ча наш» яшчэ ў 2017 го дзе. 

Та ды ён тлу ма чыў гэ та тым, што ця пе раш ні пе ра клад ня пра віль на тлу ма чыць 

сэнс бос кіх дзе ян няў. «Бог не ўво дзіць у спа ку су, а да па ма гае нам ад ра зу ж 

пад няц ца пас ля па дзен ня. Гэ та дрэн ны пе ра клад, та му што тут га во рыц ца 

пра Бо га, які схі ляе да спа ку сы. Але той, хто за ах воч вае да спа ку сы, — гэ та 

Са та на, гэ та — ро ля Са та ны», — тлу ма чыў пан ты фік.

Рэ ак цыя на дзе ян ні пан ты фі ка вель мі не ад на знач ная. Част ка ка та ліц кіх 

іе рар хаў пад тры ма ла па зі цыю Фран цыс ка, ад нак знай шлі ся і пе ра ка на ныя 

пра ціў ні кі та кой трак тоў кі.

На прык лад, кі раў нік Паўд нё вай бап тысц кай се мі на рыі ў Лу іс ві лі Аль берт 

Мо лер у ін тэр в'ю га зе це Sеаttlе Tіmеs на зваў уне се ныя зме ны «вель мі праб-

ле ма тыч ны мі». «Гэ та ма літ ва Гос па да. Яна не з'яў ля ец ца і ні ко лі не бы ла

аса біс тай ма літ вай па пы, і ў Но вым За па ве це мы ма ем сло вы са мо га Ісу са. 

І ме на ві та гэ тыя сло вы па па пра па нуе змя ніць», — ад зна чыў Мо лер.
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Тац ця на ЛУ ГІ НА, 
стар шы ня кан цэр на 
«Бел легп рам»:

«Мы не ба ім ся кан ку рэн цыі 
ў част цы сэ канд-хэн ду і 
азі яц кіх крам. Мы про сім 
і бу дзем зма гац ца за тое, 
каб кан ку рэн цыя бы ла 
сум лен ная, праз рыс тая, 
ад кры тая. Каб та ва ры, 
прад стаў ле ныя ў гэ тых 
сет ках, ад па вя да лі 
па тра ба ван ням і нор мам 
за ка на даў ства Бе ла ру сі. 
Па на шых звест ках, 
сён ня ў струк ту ры 
та ва раў, прад стаў ле ных у 
ганд лё вых за лах ма га зі наў 
сэ канд-хэн ду, ка ля 70 % — 
но выя рэ чы. Гэ та зна чыць, 
пад мар кай вы ра баў 
сэ канд-хэн да, якія не 
аб кла да юц ца ўваз ны мі 
пош лі на мі, за во зіц ца но вае 
адзен не з эты кет ка мі. 
Мы хо чам мець сум лен ную 
кан ку рэн цыю. Ка лі 
жа да юць за во зіць но вую 
воп рат ку, ня хай пла цяць 
мыт ную пош лі ну, як і на шы 
вы твор цы пры вы ха дзе 
ў еў ра зо ну. Каб сён ня 
бе ла рус ка му вы твор цу 
тра піць на ры нак Еў ра са ю за, 
трэ ба за пла ціць пош лі ну 
мі ні мум 12 пра цэн таў. 
Ча му ж но вае адзен не 
з Еў ро пы ў нас па він на 
рэа лі зоў вац ца пад мар кай 
«сэ канд-хэнд» і не 
аб кла дац ца па дат ка мі?!»

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

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

«ГА ЗЕ ТА З ДУ ШОЙ...»
Та кой ба чыць «Звяз ду» 

90-га до вая Тац ця на НІ КА ЛА Е ВА з Гро дзен ска га ра ё на
Тац ця на Ула дзі мі ра ўна — бы лая на стаў ні ца і амаль ра вес ні ца 

га зе ты. Не ха пае якіх-не будзь дзя сят ка га доў. «Звяз да» ня даў на

ад свят ка ва ла 100-га до вы юбі лей, а Тац ця на Ула дзі мі ра ўна — 

90-га до вы. З га зе тай «па зна ё мі ла ся» яшчэ ў 70-я, ка лі пра ца ва ла 

на стаў ні цай па чат ко вых кла саў у вёс цы Пут рыш кі Гро дзен ска га 

ра ё на. Раз-по раз чы та ла «Звяз ду», якую вы пі са лі ў шко лу. Пас ля 

вы ха ду на пен сію вы ра шы ла вы пі саць на дом. І не шка дуе. Чы тае 

ар ты ку лы пра вы ха ван не, ся мей нае жыц цё, куль тур ныя па дзеі. 

Гэ тыя тэ мы да юць ста ноў чы ім пульс і па зі тыў ны на строй, што 

вель мі важ на для са ма ад чу ван ня, лі чыць Тац ця на Ні ка ла е ва.

Уво гу ле, жан чы на і за раз за хоў вае ба дзё расць ду ху, су стра ка ец ца 

з на стаў ніц кім ка лек ты вам, ёй тэ ле фа ну юць і пры яз джа юць па він ша-

ваць са свя та мі яе бы лыя вуч ні. Так ад бы ло ся і пад час 90-год дзя, якое 

Тац ця на Ула дзі мі ра ўна свят ка ва ла сё ле та. У тым, што яна мае сі лы і 

кож ны дзень су стра кае з доб рым на стро ем, ёсць і за слу га «Звяз ды», 

ка жа бы лая на стаў ні ца. Яна жа дае но вых пос пе хаў свай му лю бі ма му 

вы дан ню, а мы, у сваю чар гу, спа дзя ём ся, што Тац ця на Ула дзі мі ра ўна 

за ста нец ца на шым чы та чом яшчэ на доў га.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ

Ідзе падпіска на «Звязду» 
на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай

Уся го сё ле та на цэнт ра лі за ва-

нае тэс ці ра ван не за рэ гіст ра ва лі ся 

76 888 ча ла век (на 7 % менш, чым 

ле тась). Гэ та са мы ніз кі па каз чык 

за апош нія шэсць га доў. Ка лі па-

раў ноў ваць з ліч ба мі 2014 го да, то 

га вор ка ідзе пра зні жэн не на 30 %.

Амаль кож ны дру гі абі ту ры ент

(47,3 %) бу дзе зда ваць ча ты ры 

тэс ты. Маг чы ма, хтось ці вы ра шыў 

ска рыс тац ца ле таш ні мі сер ты фі-

ка та мі, але на ўрад ці яны пас ля 

ўвя дзен ня но вай сіс тэ мы пад лі ку 

ба лаў на ЦТ бу дуць кан ку рэн та-

здоль ныя.

— Для пра вя дзен ня ўступ най 

кам па ніі ўсё пад рых та ва на, яна па-

він на прай сці ў кам форт ных умо-

вах, праз рыс та і спра вяд лі ва, — 

пад крэс ліў стар шы ня Дзяр жаў-

най ка мі сіі па кант ро лі за хо-

дам пад рых тоў кі і пра вя дзен-

ня ўступ ных вы пра ба ван няў, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар 

ПЕТ РЫ ШЭН КА. — Для зда чы 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня на

ба зе ўста ноў аду ка цыі ад кры ты 

40 пунк таў. Ха чу звяр нуць ува гу, што

з улі кам тэм пе ра тур на га рэ жы му 

не аб ход на паў сюд на за бяс пе чыць 

до ступ абі ту ры ен таў да піт ной ва-

ды, так са ма ва ўсіх пунк тах ЦТ па-

ві нен дзя жу рыць ме ды цын скі ра-

бот нік. І ні я ка га шу му, каб ні што 

не ад цяг ва ла ўва гу абі ту ры ен таў. 

Пра шу так са ма доб ра пра ду маць 

ла гіс ты ку пе ра мя шчэн няў, каб на 

пра пуск ных пунк тах не 

ўтва ра лі ся чэр гі.

Пры ём ная кам па нія — 2019Пры ём ная кам па нія — 2019

Ба лы ў абі ту ры ен таў 
мо гуць вы рас ці

Праз не каль кі дзён у кра і не стар туе цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не

Тэ ма арэн ды ха ты на се зон вель мі ак ту аль ная 

апош нім ча сам. Па ста ян ная да ча па тра буе шмат 

ча су, ува гі і сіл. Да та го ж, гэ та вель мі до ра га 

(ся рэд ні кошт куп лі скла дае ка ля 15 000$), та му 

ку піць ха ту, а тым больш з усі мі ўмо ва мі і ў доб-

рым мес цы, мно гія не мо гуць, а вось зняць на 

час — цал кам.

— Пе ра ва гу куп лі ад да юць лю дзі ў больш ста-

лым уз рос це: ім хо чац ца ста біль нас ці, — рас каз вае 

за сна валь нік агенц тва не ру хо мас ці «Прэ стыж» 

Анд рэй ВА РЫ НІ ЧЭН КА. — Най больш па пу ляр ная 

арэн да да чы ся род ма ла дых сем' яў, кам па ній сяб-

роў. Гэ та зра зу ме ла, бо да ча каш туе не ма лых гро-

шай, у той мо мант як арэн да ў ся рэд нім 

скла дае 150$ за ме сяц.

АРЭН ДА АРЭН ДА 
ДА ЧЫ: ДА ЧЫ: 

ЦІ ВЫ ГАД НАЯЦІ ВЫ ГАД НАЯ
 СПРА ВА? СПРА ВА?

СТАР. 3СТАР. 2

На дыш ло ле та, а ра зам з ім — 

дач ны се зон. Гэ та зна чыць, што 

хут ка ва ўсіх ку точ ках кра і ны 

ўдзень бу дуць пра ца ваць на зям лі, 

а ўве ча ры сма жыць шаш лы кі. 

Ка лі ў вас на гэ ты мо мант ня ма 

ўлас на га ле ці шча і вы па куль не 

збі ра е це ся яго ку піць, але жа да е це 

апы нуц ца ў спя кот ныя лет нія дні 

ў за га рад най ці шы, дом ці да чу 

мож на аран да ваць. «Звяз да» 

па спра ба ва ла ра за брац ца ва ўмо вах 

зды му і вы свет ліць, якія ра ё ны 

сён ня ка рыс та юц ца ў бе ла ру саў 

най боль шай па пу ляр нас цю.
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Больш за 250 во пыт ных ра бот ні каў Ка мі тэ та дзяр жаў на га 

кант ро лю бу дуць за дзей ні ча ны на ўсіх эта пах пры ём най 

кам па ніі: ад пра вя дзен ня ЦТ, унут ры ўні вер сі тэц кіх іс пы таў 

да па да чы да ку мен таў і за лі чэн ня. На пя рэ дад ні стар ту 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня ў сце нах КДК ад бы ло ся 

па ся джэн не Дзяр жаў най ка мі сіі па кант ро лі за хо дам 

пад рых тоў кі і пра вя дзен ня ўступ ных іс пы таў у вы шэй шых 

і ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста но вах. Яе асноў най 

за да чай з'яў ля ец ца ства рэн не для ўсіх абі ту ры ен таў роў ных 

маг чы мас цяў пры па ступ лен ні ў вы шэй шыя і ся рэд нія 

спе цы яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы.

Жы хар аг ра га рад ка Ба бі на ві чы Лёз нен ска га ра ё на Ле а нід МАК САК, ка лі вый шаў 
на пен сію, за ня ўся ўпры гож ван нем сва ёй ся дзі бы, збу да ваў не вя лі кі ма кет 
вет ра ка. Яшчэ адзін вят рак ён па ста віў на тэ ры то рыі цэ ха дрэ ва ап ра цоў кі, 

у якім пра ца ваў больш за дзе сяць га доў. За ўнё сак у спра ву доб ра ўпа рад ка ван ня 
свай го на се ле на га пунк та сель скі Са вет уз на га ро дзіў яго дып ло мам. На гэ тым 
здым ку Ле а нід Ула дзі мі ра віч са сва ёй жон кай Ва лян ці най Мі хай лаў най.

БА БІ НА ВІЦ КІ «МЛЫ НАР»БА БІ НА ВІЦ КІ «МЛЫ НАР»
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НАФ ТА ВЫЯ РЭ КІ, 
БЕН ЗІ НА ВЫЯ БЕ РА ГІ

Учо ра ў На ва по лац ку бы ло го ра ча — і гэ та звя за на не 

толь кі з 29 гра ду са мі цяп ла, але і з ві зі там Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі на ААТ «Наф тан». Што і ка заць, тэ му бруд най 

ра сій скай наф ты на на шых НПЗ аб мяр коў ва юць усе —

і вось кі раў нік дзяр жа вы аса біс та ад пра віў ся 

на прад пры ем ства ў На ва по лацк. Пра што га ва ры лі 

пад час ві зі ту і да якіх ра шэн няў прый шлі — за хо дам 

га ра чай ка ман дзі роў кі кі раў ні ка дзяр жа вы пра са чыў наш 

ка рэс пан дэнт.

СТАР. 2

Адзін па ды ход — 
без роз на чы тан няў

Са цы яль на-эка на міч нае ста-

но ві шча рэ гі ё на, На ва по лац ка і 

«Наф та на» — ін фар ма цыю па 
трох гэ тых тэ мах да ла жы лі кі-
раў ні ку дзяр жа вы па пры быц ці 
на прад пры ем ства.

Пра пер шае рас ка заў гу бер на-
тар Ві цеб скай воб лас ці Мі ка лай 
Шарс нёў. Ка лі ко рат ка, то сі ту а цыя 
ста біль ная, але па каз чы кі маг лі б 
быць вы шэй шыя. І яны ў знач най 
сту пе ні за ле жаць ад «Наф та на» —
як толь кі неш та не атрым лі ва ец-
ца ў прад пры ем ства, па да юць і 
па каз чы кі воб лас ці. Гу бер на тар 
пры знаў, што та кая за леж насць — 
гэ та не зу сім пра віль на, та му за-
раз ад яе ста лі сы хо дзіць.

Па сі ту а цыі ў рэ гі ё не вы ка заў ся 
і стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
Ула дзі мір Анд рэй чан ка. Па вод ле 
яго слоў, тут ёсць доб рая струк ту-
ра пра мыс ло вас ці, ёсць ба за — а 
вось сы ра ві ны не ха пае.

Вы слу хаў шы ўсё гэ та, Прэ зі-
дэнт за па тра ба ваў ад кі раў ніц тва 
рэ гі ё на вы раз на ба чыць стра тэ-
гію рэ гі я наль на га раз віц ця.

«Па він на быць пэў ная стра-
тэ гія, пры клад на як вы спра бу-
е це або спра ба ва лі (ужо, мо жа, 
ады шлі) вы бу да ваць стра тэ гію 
ў сель скай гас па дар цы: ка лі вы 
ве да е це, дзе па бу да ваць комп-
лекс на цэ лы ра ён ці на два, дзе 
неш та аб' яд наць, раз' яд наць, і ў 
вы ні ку атры маць эфект не толь кі 
ў вы твор час ці, але і ў эка но мі-
цы», — пад крэс ліў ён.

Па вод ле яго слоў, у кра і не 
ство ра ны ўмо вы для раз віц ця 
ма ло га і ся рэд ня га біз не су. За раз 
жа трэ ба ду маць пра раз віц цё 
стра тэ гіч ных га лін і прад пры ем-
стваў. У прык лад бе ла рус кі лі дар 
пры вёў ма дэр ні за цыю дрэ ва ап-
ра цоў кі — на яе іш лі не ах вот на, 
але сён ня ёсць вы нік.

Пас ля Прэ зі дэн ту па ка за лі са-
му вы твор часць, уста ноў ку за па-
во ле на га как са ван ня наф та вых 
рэшт каў, якая ця пер бу ду ец ца.

Не кры чым, 
а па-дзе ла во му 
вы ра ша ем

Пад час азна ям лен ня з ме-

та да мі кі ра ван ня тэх на ла гіч ны-

мі пра цэ са мі прад пры ем ства 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзняў тэ му 

кам пен са цыі за бруд ную ра сій-

скую наф ту. Яго па зі цыя та кая: 

гэ тыя пы тан ні трэ ба вы ра шаць 

вы ключ на ў дзе ла вым клю чы.

На га да ем, за бру джа ная наф та 

дай шла да НПЗ у Ма зы ры. У той 

жа час на «Наф та не» па спе лі зрэ а-

 га ваць, тым не менш за груз ка

прад пры ем ства бы ла зні жа на.

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ся да 

ген ды рэк та ра «Наф та на» Аляк-

санд ра Дзя мі да ва:

«Для ця бе па ві нен быць мак сі-

маль ны эфект, ня важ на ад куль: 

ці ў вы твор час ці, ці пра даў да ра-

жэй — за кошт мар ке тын гу, ці за 

кошт кам пен са цыі шко ды».

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: 

«Не трэ ба кры чаць, на сту паць, 

але свае ін та рэ сы трэ ба за хоў-

ваць. Яшчэ раз: поў заць на ка-

ле нях не трэ ба, трэ ба са дзіц ца і 

па-дзе ла во му вы ра шаць».

У СМІ з'я ві ла ся ін фар ма цыя 

пра тое, што шэ раг між на род ных 

кам па ній прад' яў ляе Ра сіі шко ду 

на су му да 800 міль ё наў до ла раў. 

Ад нак Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, 

што больш за ўсё па цяр пе лі ме на-

ві та мы. Так што трэ ба ўваж лі ва 

са чыць, як у вы ні ку бу дуць раз-

мер ка ва ны су мы кам пен са цыі.

По тым ён пра ехаў па вы твор-

чай тэ ры то рыі прад пры ем ства — 

фі наль най кроп кай марш ру ту 

стаў бу ды нак за во да кі раў ніц тва 

«Наф та на», дзе праз не каль кі 

хві лін стар та ва ла на ра да.

Па ўсіх ас пек тах — 
стап ра цэнт ная 
пад трым ка

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 

што прай шло два га ды з апош-

няй на ра ды, якая пра во дзі ла ся 

на ўзроў ні Прэ зі дэн та, дзе аб-

мяр коў ва ла ся сі ту а цыя з ма дэр-

ні за цы яй на шых наф та пе ра пра-

цоў чых за во даў і з наф та пе ра-

пра цоў кай у цэ лым.

«Пры тым гэ тае пы тан не — ма-

дэр ні за цыі НПЗ (як і дрэ ва ап ра-

цоў кі, ін шых прад пры ем стваў, іх 

сот ні, а мо жа ўжо ты ся чы, па якіх 

мы за пе ры яд су ве рэн най не за-

леж най Бе ла ру сі вя лі раз мо ву) — 

гэ та бы ло іні цы я ва на ва мі, спе цы-

я ліс та мі і кі раў ні ка мі наф та пе ра-

пра цоў чай га лі ны», — 

на га даў ён.
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XV Рэс пуб лі кан скі эка ла гіч ны 

фо рум, які рас па чаў ся ўчо ра, 

са браў у На ва груд ку больш 

за 10 000 гас цей. Пры ві тан не 

ўдзель ні кам фо ру му ад бе ла-

рус ка га лі да ра за чы таў на мес-

нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та Ула дзі мір Жаў няк.

Мі ністр пры род ных рэ сур саў

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Анд рэй Ху дык, ві та ю чы гас цей 

фо ру му, ад зна чыў, што сён ня вель-

мі важ на аб мень вац ца во пы там, як 

най больш эфек тыў на су праць ста яць 

ры зы кам і вы клі кам эка ла гіч на га ха-

рак та ру, якія ўплы ва юць і на раз віц цё 

га ра доў: «Та му мы ўскла да ем вя лі кія 

над зеі на сён няш ні фо рум і спа дзяём-

ся, што на яго пле нар ным па ся джэн ні, 

трох сек цый ных пля цоў ках, пад час вы-

стаў кі пра гу чыць шмат ці ка вых ідэй, 

кан крэт ных прак тыч ных пра па ноў, якія 

ста нуць доб рай ас но вай для пры няц ця 

ра шэн няў па за бес пя чэн ні да лей ша га 

ўстой лі ва га раз віц ця ма лых га ра доў і 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у цэ лым».

Воль га ПРА ЛЮК.

«ЗЯ ЛЁ НЫ» 
НА ВА ГРУ ДАК


