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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
по объекту ««Многоквартирные жилые дома 

со встроенными помещениями общественного назначения 
по генплану №№ 12, 13,14, 20 

в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко». 
2-я очередь строительства. Жилой дом № 12 по генплану», 

опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года»

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Бел-
БизнесРесурс», зарегистрировано Минским горисполкомом ре-
шением от 15 декабря 2006 г. № 2548 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 190782901.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, 
г. Минск, переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, кабинет 6.

Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029) 654 10 10, 
8 (029) 708 46 64.

Режим работы по вопросам долевого строительства: понедель-
ник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 
создания объектов долевого строительства предлагаются для граж-
дан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, юридических лиц в жилом доме № 12 по ГП:

2-, 3-комнатные квартиры – при оплате в рассрочку 1450 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят) долларов США, при условии 100% 
единовременной оплаты стоимость 1350 (Одна тысяча триста пять-
десят) долларов США. 

4-комнатные квартиры (2-уровневые от 138 м2) в рассрочку 1300 
(одна тысяча триста) долларов США, при условии 100% единовре-
менной оплаты стоимость 1250 (Одна тысяча двести пятьдесят) 
долларов США.

УНП 190782901

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
по добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев 
на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БА № 0491845,  
№ 0439627, № 0439628 считать недействительными.

УНП 100964704

На дзён ныя пы тан ні пра-
цы бу даў ні ча га комп лек-
су раз гле джа ны ўчо ра ў 
Грод не на се мі на ры з 
удзе лам стар шы ні Ка мі-
тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю Бе ла ру сі Аляк-
санд ра ЯКАБ СО НА, 
стар шы ні Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Ула дзі мі-
ра КРАЎ ЦО ВА, кі раў ні коў 
мяс цо вых ор га наў ула ды 
і прад пры ем стваў. Да-
дзе ны тлу ма чэн ні лі та-
раль на па ўсіх эле мен тах 
ар га ні за цыі бу даў ні ча га 
пра цэ су — ад мо ман ту 
вы дзя лен ня зя мель на га 
ўчаст ка да ўво ду аб' ек-
таў у экс плу а та цыю.

Акра мя та го, ува зе ўдзель-
ні каў се мі на ра бы ла пра па на-
ва на вя лі кая вы ста ва з узо ра-
мі ма тэ ры я лаў, што вы раб ля-
юц ца на Гро дзен шчы не для 
бу даў ні ча га комп лек су.

— Як ба чым, у нас сён ня 
ёсць усё, каб бу да ваць якас на 
і ў тэр мін, — за зна чыў Аляк-
сандр Якаб сон.

Але ча го ж не ха пае?
Клю ча выя праб ле мы ў цэ-

лым па кра і не — зрыў тэр мі-
наў бу даў ніц тва шмат ква тэр-
ных жы лых да моў, не да стат-
ко вае і не рыт міч нае фі нан са-
ван не бу доў ляў па пры чы не 
не ўкам плек та ва нас ці ЖБСК, 
ма са вая ад мо ва ад бу даў ніц-
тва да моў у са ста ве ка а пе-
ра ты ваў з-за вы со ка га кош ту 
квад рат на га мет ра, а так са ма 
эле мен тар ныя пра лі кі ор га наў 
вы ка наў чай ула ды ў вы ба ры 
пад рад чы каў.

Па вод ле ацэн кі Аляк санд-
ра Якаб со на, Гро дзен шчы на 

па пы тан нях «праб лем ных» 
да моў ле тась вы гля да ла лепш 
за ін шых. Па ста не на па ча так 
ліс та па да 2013 г. у воб лас ці 
ся род праб лем ных зна чыў ся 
31 дом. Дзя ку ю чы су мес ным 
на ма ган ням ор га наў мяс цо-
вай ула ды, між ве да мас най 
ра бо чай гру пы па пы тан нях 
пра цы бу даў ні ча га комп лек-
су і ін шых за ці каў ле ных усе 
гэ тыя да мы да па чат ку но ва га 
го да бы лі ўве дзе ны ў экс плу а-
та цыю. Ад нак у сту дзе ні з'я ві-
ла ся 8 но вых звыш нар ма тыў-
ных жы лых аб' ек таў. Гэ тую 
праб ле му трэ ба раз гля даць 
як над звы чай нае зда рэн не, і 
яе вы ра шэн не па він на стаць 
пер ша чар го вай за да чай на 
пер шае паў год дзе, пад крэс-
ліў Аляк сандр Якаб сон. Ма ла 
прос та пры зна чыць тэр мі ны 
ўво ду праб лем ных да моў — 
не аб ход на мець дак лад ны 
план бу даў ніц тва па кож ным 
аб' ек це, з вы зна чэн нем кры-
ніц фі нан са ван ня, раз мер ка-
ван нем пра цоў ных і ма тэ ры-
яль ных рэ сур саў бу даў ні чых 
ар га ні за цый.

Ужо пры ня ты шэ раг ука-
заў, дзе вы зна ча на схе ма дзе-
ян няў (крок за кро кам), каб 
не да пус каць па мы лак у бу-
даў ніц тве — што да ты чыц ца 
тэр мі наў, якас ці ра бот, фі нан-
са ван ня, вы дзя лен ня зя мель-
ных участ каў і г. д. «Пра ві лы 
гуль ні», якія ра ней, маг чы ма, 
бы лі не дак лад на пра пі са ны ў 
шмат лі кіх нар ма тыў ных ак тах, 

сён ня аб' яд на ны ў не каль кі 
да ку мен таў — у так зва ную 
да рож ную кар ту бу даў ніц тва. 
Гэ та, лі чыць Аляк сандр Якаб-
сон, прос тыя і да ступ ныя рэ чы 
для лю бо га, у тым лі ку і ма-
ла до га спе цы я ліс та: маў ляў, 
гля дзі і па пунк тах пра цуй.

У гэ тых да ку мен тах дак-
лад на ўка за на, ча го не па він-
на быць у бу даў ні чым комп-
лек се.

— Не па він на быць вы пад-
ко вых лю дзей як у служ бе 
за каз чы ка (бу дзе ад па вед-
ная атэс та цыя та кіх пад раз-
дзя лен няў), так і ся род пад-
рад чы каў — ар га ні за цый, 
якія пры хо дзяць на бу доў лю, 
ні чо га не ма ю чы за ду шой і 
лі ха ман ка ва шу ка юць са бе 
ра бо чую сі лу, тэх ні ку. Не па-
він на быць вы пад ко вых пра-
ек ці роў шчы каў, якія бя руц ца 
за аб' ект, не ве да ю чы, з яко га 
бо ку да яго па ды сці. Трэ ба на-
вес ці жа лез ны, эле мен тар ны 
па ра дак у бу даў ні чым комп-
лек се, на што і на кі ра ва ны 
нар ма тыў ныя да ку мен ты, 
пад пі са ныя кі раў ні ком дзяр-
жа вы. І ка лі гэ тыя пра ві лы 
бу дуць дак лад на вы кон вац-
ца, то ёсць упэў не насць, што 
ў да лей шым не бу дзе та кой 
праб ле мы, як ня свое ча со вае 
бу даў ніц тва аб' ек таў і іх увод 
у экс плу а та цыю, — за зна чыў 
Аляк сандр Якаб сон.

Не аб ход на са чыць за 
тым, каб фі нан са ван не бы ло 
свое ча со вым і не рас пы ля-

ла ся па ўсёй на менк ла ту ры, 
а вы дзя ля ла ся ў стро гай ад-
па вед нас ці з ін вес ты цый най 
пра гра май. Важ на і тое, што 
но вае бу даў ніц тва жыл ля для 
гра ма дзян, якія ма юць пра ва 
на атры ман не льгот ных крэ-
ды таў і ад на ра зо вых суб сі дый 
на бу даў ніц тва аль бо на быц-
цё жы лых па мяш кан няў, бу-
дзе ажыц цяў ляц ца, як пра-
ду гле джа на Ука зам № 215, 
толь кі па дзяр жаў ным за ка зе. 
Та кі па ра дак, на дум ку Аляк-
санд ра Якаб со на, па ві нен, у 
прын цы пе, вы клю чыць з'яў-
лен не «праб лем ных» да моў. 
Пры гэ тым кошт квад рат на га 
мет ра та ко га жыл ля па ві нен 
ад па вя даць ся рэд ня ме сяч-
най зар пла це ў рэс пуб лі цы 
з ка рэк цы яй на ўста ноў ле ны 
ка э фі цы ент. А як уклас ці ся 
ў та кія па ра мет ры з на шы мі 
праз мер ны мі за тра та мі — 
пер ша чар го вая за да ча га лі-
но вых мі ніс тэр стваў, кі раў ні-
коў пра мыс ло вых і бу даў ні чых 
ар га ні за цый.

Яшчэ ад на сур' ёз ная праб-
ле ма — роз ныя зло ўжы ван ні 
ўдзель ні ка мі бу даў ні чай сфе-
ры. Толь кі ле тась пра ва ахоў-
ныя струк ту ры вы яві лі ў гэ тай 
га лі не больш за 450 зла чын-
стваў, боль шасць з якіх звя за-
на з ка руп цый ны мі пра ява мі, 
вы ка ры стан нем іл жэ струк тур 
з мэ тай ухо ду ад па дат каў, 
не за кон най прад пры маль-
ніц кай дзей нас цю.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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ЭКА НА МІЧ НЫ РОСТ 
І ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ

Добрая на ві наДобрая на ві на  ��

6,1 млн руб лёў 
за «квад рат»

Гэ ты мі дня мі ў на шай кра і не па-
вя лі чыў ся гра ніч ны нар ма тыў 
кош т аднаго квад рат на га мет ра 
жыл ля для атры ман ня льгот на-
га крэ ды ту на не ру хо масць — з 
5,3 млн да 6,1 млн руб лёў. Та-
кія ліч бы вы зна ча ны па ста но-
вай Са ве та Мі ніст раў №1191 ад 
31 снеж ня 2013 го да, якая апуб-
лі ка ва на на На цы я наль ным пра-
ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Та кім чы нам, сё ле та іс тот на па-
вя ліч ва юц ца па ме ры льгот ных крэ-
ды таў пад бу даў ніц тва жыл ля для 
чар га ві коў. У да ку мен це га во рыц ца 
аб вы зна ча ным за ко нам мак сі му ме 
цэн ні ка квад рат на га мет ра, які банк 
уліч вае пры раз лі ку мак сі маль на га 
па ме ру льгот на га крэ ды ту на бу даў-
ніц тва або на быц цё жы ло га па мяш-
кан ня. Роз ні цу па між гэ тай ве лі чы нёй 
і рэ аль ным кош там аднаго «квад ра-
та» льгот нік кам пен суе за кошт улас-
ных срод каў або шля хам да дат ко вай 
па зы кі па лі ніі ка мер цый на га крэ ды-
та ван ня.

На га даю, што сё ле та бе ла рус кія 
бан кі пла ну юць вы даць на сель ніц тву 
крэ дыт ныя рэ сур сы для бу даў ніц тва 
(рэ кан струк цыі) або на быц ця жы лых 
па мяш кан няў на агуль ную су му ў 
па ме ры 15,802 трлн руб лёў, з якіх 
14,764 трлн руб лёў бу дуць вы да дзе-
ны па сіс тэ ме льгот на га крэ ды та ван-
ня. Ця пер іль гот ні каў у кра і не крэ-
ды ту юць два бан кі — Бе ла рус банк і 
Бе ла грап рам банк. Да рэ чы, іль гот ны 
крэ дыт на жыл лё вую не ру хо масць, 
згод на з Ука зам №13, мо гуць атры-
маць ма ла за бяс пе ча ныя гра ма дзя не-
чар га ві кі «са ста жам», шмат дзет ныя 
і ма ла дыя сем'і, вай скоў цы, чар но-
быль цы, ін ва лі ды і ін шыя са цы яль на 
не аба ро не ныя ка тэ го рыі гра ма дзян. 
У мі ну лы раз нар ма тыў жыл лё ва га 
«квад ра та» для бан каў па вя ліч ваў ся 
з 4,6 млн руб лёў да 5,3 млн руб лёў 
ле тась у каст рыч ні ку.

Сяр гей КУР КАЧ
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Пер ша чар го выя за да чы Пер ша чар го выя за да чы   ��

Ну і ну!Ну і ну!  ��

З «праб лем нымі» да мамі
на вес ці эле мен тар ны па ра дак 

Пра тое , 
што ў Ві цеб ску 
ма ла ды ча ла-
век вы ра та ваў 
хлоп чы ка, які 
мог па та нуць у 

ра цэ Віць ба, «Звяз да» ўжо паведамля-
ла. На га да ем, што не да лё ка ад цэнт ра 
го ра да пя ці клас нік, які ка таў ся на сан-
ках з гор кі, пра ва ліў ся пад лёд на ра цэ. 
Ад бы ло ся гэ та а чац вёр тай га дзі не дня 
на пра спек це Люд ні ка ва ў ра ё не аў та ма-
біль на га мос та «Юбі лей ны» це раз ра ку 
Віць ба. Ву чань 5 кла са ся рэд няй шко лы 
№ 28 по тым рас тлу ма чыў, што сан кі за-
еха лі на лёд і ён пай шоў іх да ста ваць. 
На ад лег лас ці трох мет раў ад бе ра га і 
зда ры ла ся бя да.

Вы ра та ваў хлоп чы ка 21-га до вы жы хар 
аб лас но га цэнт ра Аляк сандр Жо лу дзеў. 
Ці ра зу меў ён, што сам мо жа па та нуць? 
Што ад чу ваў, ка лі кі нуў ся на да па мо гу? 
Аб гэ тым і ін шым наш ка рэс пан дэнт рас-
пы таў ге роя. Што ці ка ва: ён ака заў ся… 
су се дам аў та ра гэ тых рад коў — жы ве ў 
до ме на пра спек це Люд ні ка ва.

— Так, пла ваць я, вя до ма, умею — 
дру гі раз рад маю. У школь ныя га ды за-
пом ні лі ся за ня ткі па прад ме це «Асно вы 
бяс пе кі жыц ця». Па мя таю, як пра фе-
сій ныя вы ра та валь ні кі рас каз ва лі, што 
трэ ба ра біць, ка лі, не дай Бог, неш та 
зда рыц ца… Ба чы це, спат рэ бі ла ся. А ў 
той дзень вы пад ко ва ўсё ад бы ло ся. Я 
і мой та ва рыш іш лі па мос це. Рап там 
па чу лі гуч ныя кры кі аб да па мо зе. З мос-
та, з вя лі кай вы шы ні ў ва дзе я ні чо га не 
ба чыў, бо ў мя не са зро кам праб ле мы. 
За ўва жыў спа чат ку сан кі… Мы па бег лі 
на крык. Хві лі ны за тры да бег лі да бе ра-
га. Я скі нуў курт ку, абу так, лёг на лёд, 
да поўз да па лон кі… Ка лі б ішоў, а не 
поўз, з ма ёй ва гой 90 кі ла гра маў мог бы, 
на пэў на, пра ва ліц ца ў ва ду. Лёд хрус цеў, 
а я поўз, — рас каз вае Аляк сандр.

Ка лі ўжо вы цяг нуў ма ло га з ва ды, да 
мес ца над звы чай на га зда рэн ня па ды шлі 
жан чы на і хло пец. Пер шая зня ла з ся бе 
ка шу лю і на дзе ла на хлоп чы ка, а ма-

ла ды муж чы на даў яму курт ку. Апош ні 
і вы клі каў вы ра та валь ні каў і «хут кую». 
Каб са грэц ца, па куль ча ка лі пры ез ду 
спе цы яль ных служ баў, зай шлі ў бу ды-
нак аў та за праў кі. Як рас ка заў Са ша, ён 
вель мі за мерз та ды. На «хут кай» хлоп-
чы ка па вез лі ў баль ні цу. А прад стаў нік 
МНС за пі саў імя, проз ві шча і ад рас вы-
ра та валь ні ка.

Па пра сіў ге роя тро хі рас ка заць пра 
ся бе.

— Ву чыў ся ў ві цеб скай ся рэд няй 
шко ле № 3, скон чыў лі цэй № 1 па спе-
цы яль нас ці «апе ра тар стан коў з ліч ба-
вым пра грам ным кі ра ван нем». Паў го да 
па пра ца ваў ста ноч ні кам на ві цеб скім 
за вод зе «Эвіс тар», тро хі ахоў ні кам — у 
за баў ляль най уста но ве. За раз, мож на 
ска заць, шу каю пра цу па ду шы. Ха лас-
ты, — сціп ла рас каз вае хло пец.

Як па ве да мі лі «Звяз дзе» ў Ві цеб скім 
аб лас ным упраў лен ні па над звы чай-
ных сі ту а цы ях, па доб рай тра ды цыі та-
кіх не абы яка вых і сме лых лю дзей, якія 
пры хо дзяць на да па мо гу ін шым, звы-
чай на за ах воч ва юць. Праў да, Аляк сандр 
не лі чыць, што за слу жыў ча гось ці. Яго 
больш хва люе зда роўе хлоп чы ка.

— Я ра ней яго не ве даў. Толь кі ад 
жур на ліст кі з тэ ле ба чан ня, якая на на-
ступ ны дзень гу та ры ла са мной, да ве-
даў ся, што ў хлоп чы ка па іме ні Ігар усё 
доб ра. А по тым у тэ ле ві зій ных на ві нах 
па чуў, як док тар рас каз ваў, што ма ло га 
хут ка вы пі шуць. Мо жа, сён ня пад' еду ў 
баль ні цу да Ігар ка, па гля джу, як ён.

На пры кан цы раз мо вы хло пец пры-
знаў ся, што… і ра ней вы ра тоў ваў лю-
дзей, якія та ну лі. Ле там мі ну ла га го да ра-
зам з сяб ра мі вы цяг ну лі з ра кі муж чы ну. І 
ка ля да чы, у вёс цы Ме жа ва Ар шан ска га 
ра ё на, да стаў з ва ды дзяў чы ну. Упэў ніў-
шы ся, што з гэ ты мі людзь мі ўсё доб ра, 
наш ге рой сціп ла сы хо дзіў.

Сло вам, Аляк сандр — ма лай чы на! Ён 
здоль ны ім гнен на пры маць пра віль ныя 
ра шэн ні і ра біць «звы чай ныя цу ды»!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Учы нак Учы нак   �� «ЛЁД ХРУС ЦЕЎ, 
А Я ПОЎЗ» 

Аляк сандр Жо лу дзеў вы ра та ваў… тра іх,
але ге ро ем ся бе не лі чыць

До ла ры — за мест руб лёў. 
З бан ка ма та

Ка лі з да па мо гай бан ка ма таў мах ля ры зды ма юць 
гро шы з ра хун каў лю дзей, гэ та ўжо даў но не сен-
са цыя. А вось на ві на пра тое, што ў Брэс це па мы-
ліў ся бан ка мат і вы даў на шмат больш, чым пра сі лі, 
ім гнен на аб ля це ла ўсе сай ты. А брас таў чан цы, якой 
зла шчас ны бан ка мат спра ба ваў вы даць ва лю ту, гэ та 
пры нес ла ад ны толь кі кло па ты і па пса ва ла нер вы.

Су пра цоў ні ца кам па ніі «Сан та Брэ мар» зай шла ў бан-
ка мат «Маск ва-Мінск», каб зняць зар пла ту, але за мест 
за моў ле ных руб лёў ма шы на ста ла вы да ваць ёй до ла ры. 
На тал ля пра сі ла пяць міль ё наў бе ла рус кіх руб лёў, ёй вы-
да лі 2700 до ла раў. Яна ад ра зу ста ла зва ніць у свой банк, 
чы ёй карт кай ка рыс та ец ца. Але бы ла ня дзе ля — ні хто з 
клі ент кай га ва рыць не стаў. У па ня дзе лак жан чы на пай-
шла ў мі лі цыю. Усе раз бо ры, пісь мо вае тлу ма чэн не, ін шыя 
фар маль нас ці ўжо ў са мім бан ку за ня лі паў дня. По тым 
ёй, на рэш це, вы да лі па трэб ную су му ў бе ла рус кіх руб лях і 
за бра лі ва лю ту, якая са пса ва ла на строй і вы хад ны дзень. 
Бо На тал ля ад ра зу пас ля на вед ван ня бан ка ма та ха це ла 
па ехаць у кра му, каб ку піць даў но на гле джа ную рэч. Усё 
да вя ло ся ад клас ці. По тым у бан ку жан чы не ска за лі, што 
гэ та пер шы па доб ны вы па дак у іх прак ты цы. Ма шы на ёсць 
ма шы на: яна, зда ра ец ца, дае збой.

Яна СВЕ ТА ВА

�

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У Год гас цін нас ці, на дум ку Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, не аб-
ход на вяр нуц ца да вы ка нан ня па тра ба ван няў Ды рэк ты вы 
№ 4. «Прад пры маль ніц тва, раз віц цё сфе ры па слуг у гэ ты 
год па він ны стаць важ ней шы мі фак та ра мі эка на міч на га 
рос ту», — ад зна чыў ён. Та му тыя за дан ні, якія ўста ноў ле-
ны ў ад но сі нах да мяс цо вых ор га наў ула ды па па ве лі чэн ні 
до лі ма ло га і ся рэд ня га біз не су ў ва ла вым рэ гі я наль ным 
пра дук це, па він ны быць не прос та ней кі мі па жа дан ня мі — у 
гэ тым на прам ку па він на быць пра ве дзе на пэў ная ра бо та, 
пе ра ка на ны прэм' ер.

Ён са шка да ван нем кан ста та ваў не да стат ко васць той 
пад трым кі, якая ця пер аказ ва ец ца мяс цо вы мі ор га на мі 
ўла ды ма ло му і ся рэд ня му біз не су. Па тэн цы ял ёсць знач на 
боль шы. У су вя зі з гэ тым ві цэ-прэм' е ру Пят ру Пра ка по ві чу 
да дзе на да ру чэн не су мес на з біз нес-са юза мі і са ве там па 
раз віц ці прад пры маль ніц тва пад рых та ваць мэ та вы раз гляд 
гэ та га пы тан ня на па ся джэн ні Са ве та Мі ніст раў. Так са ма 
Мі ха іл Мяс ні ко віч па ста віў за да чу ў блі жэй шы час за вяр-
шыць ра бо ту па про да жы аран да та рам аран да ва ных імі 
па мяш кан няў. Больш ак тыў на па він на вес ці ся і ра бо та па 
ўклю чэн ні ў аба рот дзяр жаў най ма ё мас ці, якая не вы ка-
рыс тоў ва ец ца або не эфек тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца. Гэ та 
не аб ход на ра біць ва ўза е ма дзе ян ні з ма лым і ся рэд нім 
прад пры маль ніц твам.

Асноў ны аб' ём дзярж пад трым кі ў гэ тым го дзе бу дзе 
на кі ра ва ны на пад тры ман не экс пар ту і ма дэр ні за цыю. У 
су вя зі з гэ тым прэм' ер яшчэ раз на га даў, што ма дэр ні за цыя 
па він на вес ці ся паў сюль. Пры гэ тым ак цэнт па ві нен быць 
зроб ле ны на эфек тыў ныя і акуп ныя пра ек ты.

Уся го на пад трым ку пра мыс ло вас ці сё ле та бу дзе на кі ра-
ва на Br45 трлн іль гот ных крэ ды таў і Br4,8 трлн бюд жэт ных 
срод каў. Вя лі кая ўва га бу дзе ўдзе ле на зні жэн ню ім пар ту 
(у пер шую чар гу спа жы вец ка га і пра меж ка ва га). Так са ма 
бу дзе ўзмоц не на ад рас ная пад трым ка на сель ніц тва.

Усе пе ра лі ча ныя на прам кі, па вод ле слоў Мі ха і ла Мяс ні-
ко ві ча, па тра бу юць на пру жа най ра бо ты ўсіх чле наў ура да, 
а так са ма вер ты ка лі ўла ды. 


