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БЕ ЛА РУСЬ ПРЭ ЗЕН ТА ВА ЛА 
СЯ БЕ НА МІЖ НА РОД НАЙ 

ВЫ СТА ВЕ ADVENTUR
Тры дні (з 24 па 26 сту дзе ня) у Віль ню се пра хо дзі ла 
Між на род ная вы ста ва ту рыз му, ад па чын ку і спор ту 
ADVENTUR. Бе ла русь упер шы ню пры ня ла ўдзел у 
та кой вы ста ве, але па ка за ла ся бе на ёй з вя лі кім 
пос пе хам.

Вы ста ву ад крыў прэм' ер-мі ністр Літ вы Аль гір дас Бут кя ві-
чус. У цы ры мо ніі ад крыц ця вы ста вы пры няў удзел і на мес нік 
мі ніст ра спор ту і ту рыз му Бе ла ру сі Чэс лаў Шуль га.

Сё ле та ў за лах вы ста вач на га цэнт ра «Лі тэкс па» (Lіtexpo) 
свае экс па зі цыі прад ста ві лі 149 удзель ні каў. Акра мя най блі-
жэй шых за меж ных су се дзяў, у Віль ню се пра свае сла ву тыя 
мяс ці ны рас ка за лі і прад стаў ні кі да лё кіх кра ін — Кі тая, Іра-
на, Тай лан да, Ін да не зіі, Ту ні са і ін шых.

У пер шы дзень ра бо ты вы ста вы бе ла рус кі стэнд на ве да-
лі прэм' ер-мі ністр Літ вы Аль гір дас Бут кя ві чус, но вы па сол 
Бе ла ру сі ў Літ ве Аляк сандр Ка роль і па сол Літ вы ў Бе ла ру сі 
Эвал дас Іг на та ві чус.

Прэм' ер Літ вы з вя лі кім ін та рэ сам зна ё міў ся з бе ла рус-
кай экс па зі цы яй. Асаб лі вую ўва гу ён на даў чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі. Можна было азна ё міц ца з гіс то ры яй і да сяг нен ня мі 
бе ла рус ка га ха кея, ля до вы мі пля цоў ка мі кра і ны, на якіх 
бу дуць пра хо дзіць мат чы чэм пі я на ту, умо ва мі хар ча ван ня 
і раз мя шчэн ня за меж ных гле да чоў.

На вед валь ні кі вель мі ці ка ві лі ся ад ро джа ны мі пом ні ка мі 
гіс то рыі і ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі, спад чы най агуль най дзяр-
жа вы — Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га.

Ад бы ла ся маш таб ная прэ зен та цыя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
пад час якой бы ла шы ро ка прад стаў ле на ін фар ма цыя аб 
ту рыс тыч ным па тэн цы я ле Бе ла ру сі, гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы не кра і ны на пры кла дзе та кіх зна ка вых аб' ек таў, як 
му зей-за па вед нік «Ня свіж», Мір скі за мак, комп лекс «Лі нія 
Ста лі на». Ар га ні за та ры сель ска га ту рыз му з Ва ло жын ска га 
ра ё на пра па на ва лі эк скур сій на-ані ма цый ныя ту ры па «Ва-
ло жын скіх гас цін цах».

Пад час вы ста вы ды рэк тар му зея «Зам ка вы комп лекс 
«Мір» да цэнт Воль га Па пко і ды рэк тар На цы я наль на га му-
зея «Па лац вя лі кіх кня зёў лі тоў скіх» док тар Ві дас Да лін скас 
пад пі са лі да га вор аб су пра цоў ніц тве.

«Мы плён на су пра цоў ні ча ем з На цы я наль ным гіс то ры ка-
куль тур ным му зе ем-за па вед ні кам «Ня свіж», з Дзяр жаў ным 
гіс то ры ка-ар хеа ла гіч ным му зе ем у Грод не. Я рады, што 
сён ня мы пад пі са лі да га вор і з му зе ем «Зам ка вы комп-
лекс «Мір». У нас з су се дзя мі бе ла ру са мі доў гія га ды бы ла 
агуль ная гіс то рыя, у нас ёсць, чым дзя ліц ца», — ска заў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» Ві дас Да лін скас.

«З На цы я наль ным му зе ем «Па лац вя лі кіх кня зёў лі тоў скіх» 
пад трым лі ва ем цес ныя дзе ла выя і сяб роў скія су вя зі. Аб мень-
ва ем ся во пы там, ра ім ся ў га лі не рэ стаў ра цыі, ін шых му зей ных 
спра вах. Вось і ця пер пры вез лі ў Віль нюс адзін ста ра даў ні 
га бе лен для рэ стаў ра цыі. Спа дзя ём ся, што і ён упры го жыць 
ста рыя сце ны Мір ска га зам ка», — да да ла Воль га Па пко.

Вы ста ву на ве да ла больш як 20 ты сяч лю дзей.
Ві таў тас ЖЭЙ МАН ТАС,

улас ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў Літ ве. 
Фо та аў та ра

г. Віль нюс

�

Ды рэк тар му зея «Зам ка вы комп лекс «Мір» да цэнт Воль га ПА ПКО 
і ды рэк тар На цы я наль на га му зея «Па лац вя лі кіх кня зёў лі тоў скіх» 
док тар Ві дас ДА ЛІН СКАС пад піс ва юць да га вор аб су пра цоў ніц тве.

Ужо нават менш: 99 дзён заста-
ецца сёння да стар ту чэм пі я на-
ту све ту па ха кеі. «Звязда» пра-
цягвае сачыць за падрыхтоўкай 
бе ла рус кай ста лі цы да су стрэ-
чы за меж ных гас цей...

НА «МІНСК-АРЭ НУ» — 
НА НО ВЫМ ТРАНС ПАР ЦЕ!

Ужо сён ня мін скія гас ці ні цы га-
то выя пры няць 10 тысяч ту рыс таў, 
яшчэ 5 тысяч раз мес цяц ца ў фан-
вёс цы. Да чэм пі я на ту пла ну ец ца 
ад крыць яшчэ 14 га тэ ляў. На мес-
нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма 
Ігар КАР ПЕН КА за пэў ніў, што пад-
рад чы кі па спе юць здаць усе гас-
ці ні цы у тэр мін. «Маг чы ма, кры ху 
зру шыў ся гра фік, але ўсе га тэ лі 
бу дуць пра ца ваць», — пра ка мен-
та ваў Ігар Ва сіль е віч. Спе цы яль-
на да ха кей на га фо ру му ў Мін ску 

ар га ні зу юць тры зо ны гас цін нас ці. 
Пер шая раз мес ціц ца ў фан-вёс-
цы, дру гая — ка ля Па ла ца спор ту, 
трэ цяя — у Ля до вым па ла цы на 
вул. Пры тыц ка га. Тут мож на бу-
дзе не толь кі па гля дзець ха кей ныя 
мат чы на «шы ро кім эк ра не», але і 
ад па чыць. Зо ны гас цін нас ці бу дуць 
пра ца ваць у фар ма це кір ма шоў з 
ба га тай куль тур най пра гра май, па-
лат ка мі, су ве нір ны мі ра да мі і ін шы-
мі свя точ ны мі ат ры бу та мі. Хва ля-
вац ца, што не па спееце на апош ні 
аў то бус, не вар та. Транс парт ні кі 
абя ца юць пад ла дзіц ца да жыц ця 
го ра да ў ха кей ным маі. Да рэ чы, да 
чэм пі я на ту іс тот на ад но віц ца ру хо-
мы са стаў: пла ну юць за ку піць 100 
но вых аў то бу саў, 50 тра лей бу саў і 
5 цяг ні коў мет ра па лі тэ на. З'я віц ца 
і шэ раг но вых марш ру таў, з які мі, 
між ін шым, ужо мож на азна ё міц ца 
на сай це «Мінск тран са».

НА МЯ ЖЫ ЧЭР ГАЎ 
НЕ БУ ДЗЕ!

Дзе ля гэ та га для гас цей чэм пі я-
на ту ар га ні зу юць асоб ныя ка на лы, 
на кшталт «зя лё ных ка лі до раў», якія 
знач на аб ляг ча юць пе ра ся чэн не мя-
жы. Па сло вах на чаль ні ка ад дзе-
ла кі ра ван ня па меж на га кант ро лю 
Дзяр жаў на га па меж на га ка мі тэ-
та Сяр гея БЯЛЬ КО, па ско ра нае 
афарм лен не на вед ні каў ха кей ных 
гуль няў зой ме лі та раль на 1-2 хві лі-
ны. Па доб ныя ка на лы бу дуць пра-
ца ваць на ўкра ін скай, поль скай і лі-
тоў скай ме жах. Для ўез ду на тэ ры-
то рыю кра і ны за меж ным гас цям бу-
дзе да стат ко ва прад' явіць паш парт 
і элект рон ны кві ток на матч. Кві ток 
не спат рэ біц ца хі ба толь кі афі цый-
ным асо бам, на прык лад, прад стаў-
ні кам Між на род най фе дэ ра цыі ха кея 
і на цы я наль ных фе дэ ра цый. Тым не 

менш аб са лют на ўсе на вед ні кі ха-
кей ных гуль няў на пра ця гу пя ці дзён 
пас ля пры ез ду ў Бе ла русь аба вя за-
ны за рэ гіст ра вац ца па мес цы пра-
жы ван ня. У фан-вёс цы, гас ці ні цах, 
ба зах ад па чын ку дзе ля гэ та га бу-
дуць пра ца ваць спе цы яль ныя служ-
бо выя асо бы. На вы ез дзе з кра і ны 
па меж ні кі аба вяз ко ва пра ве раць 
ад зна ку аб рэ гіст ра цыі!

НА ЧЭМ ПІ Я НАТ 
НЕ ХО ЧУЦЬ ЕХАЦЬ 
СЕМ' Я МІ

Пра гэ та па ве да міў ды рэк тар 
афі цый на га парт нё ра су свет на га 
пер шын ства па ха кеі «Цэнт рку-
рорт» Алег МІ ХАЙ ЛАЎ. Па сло вах 
Але га Ана толь е ві ча, па кет квіт коў 
«Ся мей ны» ка рыс та ец ца най мен-
шым по пы там. Сён ня рэа лі за ва на 
ўжо амаль што 6 тысяч аба не мен-

таў, пе ра важ ная боль шасць якіх — 
гэ та па кет квіт коў «Ба лель шчык». 
Больш за 300 гас цей чэм пі я на ту на-
бы лі «VІP-па ке ты». Менш за ме сяц 
та му «Цэнт рку рорт» рас пра ца ваў 
да дат ко вы аба не мент «Хва рэ ем за 
на шых», пра ду гле джа ны для жы ха-
роў ад да ле ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. 
Па кет квіт коў уклю чае на вед ван не 
ха кей на га мат ча і раз мя шчэн не на 
ка рот кі тэр мін у фан-вёс цы. Акра-
мя гэ та га, за ту рыс тыч ную пра гра му 
для гас цей чэм пі я на ту бу дуць ад каз-
ваць два цэнт ры, якія ар га ні зу юць у 
фан-вёс цы і гас ці ні цы «Юбі лей ная». 
Тут ха кей ныя заў зя та ры змо гуць за-
ка заць тур больш чым па 30 эк скур-
сій ных марш ру тах.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

100 ДЗЁН ДА ВЯ ЛІ КА ГА ХА КЕЯ

Пад трым ка ма ло га біз не су
«Я ха чу ска заць, што За кон, у ад-

роз нен не ад ра ней ша га, на зы ва ец ца 
«Аб дзяр жаў ным рэ гу ля ван ні ганд лю 
і гра мад ска га хар ча ван ня». Дзяр жа ва 
рэ гу люе гэ тую сфе ру праз ін сты тут дзяр-
жаў на га кі ра ван ня, дзяр жа ва вы зна чае 
і рас стаў ляе ак цэн ты, — за яві ла Іры на 
Нар ке віч. — Най боль шае зна чэн не до лі 
(у па ме ры 20%), пас ля да сяг нен ня якой 
суб' ект ганд лю не змо жа куп ляць або 
аран да ваць да дат ко вую ганд лё вую пло-
шчу ў пэў ных ад мі ніст ра цый на-тэ ры та-
ры яль ных ме жах — гэ та і ёсць дзяр жаў-
нае рэ гу ля ван не. Зра зу ме ла, што мож-
на бы ло б даць гэ тую сфе ру на вод куп 
рын ка ва га сты хій на га раз віц ця, але што 
б мы маг лі атры маць? Мы не па він ны 
за ле жаць ад ка го-не будзь, на прык лад, 
ад буй но га ня доб ра сум лен на га гуль ца. 
Пра гэ та і Прэ зі дэнт ка заў. 

Так, ёсць ве лі зар ная коль касць суб'-
ек таў ганд лю, якія пра цу юць доб ра сум-
лен на, але важ на ства рыць кан ку рэнт-
нае ася род дзе і аб ме жа ваць моц на га, 
які бу дзе пе ра ва жаць над бе ла рус кім 
ай чын ным вы твор цам. Акра мя та го, не 
трэ ба за бы ваць пра ма лы біз нес, кра мы 
кро ка вай да ступ нас ці. Трэ ба аба ра няць 
ін та рэ сы ма ло га біз не су, спа жыў цоў, 
бе ла рус ка га вы твор цы пра дук таў хар-
ча ван ня і сель ска га на сель ніц тва, дзе ў 
асноў ным пра цуе спа жыў ка а пе ра цыя». 

На мес ні к мі ніст ра ганд лю звяр ну ла 
ўва гу на тое, што сён ня, на прык лад, у 
Мін скім ра ё не ёсць пе ра вы шэн не па буй-
ных гуль цах на рын ку роз ніч на га ганд лю 
(22%). «Гэ ты па каз чык па куль за ста нец ца 
на мес цы, та му што за кон ус ту піць у сі лу 
ў лі пе ні. Мяс цо выя ор га ны ўла ды ба чаць 
гэ тыя пра цэн ты і бу дуць на іх ары ен та-
вац ца, ка лі бу дуць уз гад няць ад крыц цё 
або бу даў ніц тва ней кіх аб' ек таў. Яны не 
да пус цяць та го, каб да 22 лі пе ня ней кі 
буй ны гу лец за няў 30-50%. 20% — гэ та 
аб ме жа ван не ў сфе ры ганд лю пра дук та мі 
хар ча ван ня. Ка лі суб' ект гас па да ран ня, 
ма ю чы кра му, за няў до лю боль шую, ён 
мо жа пе ра пра фі ля вац ца. Аль бо на ры нак 
увой дзе яшчэ ней кі гу лец, і яго до ля зні-
зіц ца — гэ та і ёсць кан ку рэн цыя».

Ма лень кія кра мы 
па він ны за стац ца

«Бу ду ем гі пер- і су пер мар ке ты — 
вель мі доб ра. Але гэ та і пэў ная ад да ле-
насць, бо яны зна хо дзяц ца не ў кро ка вай 
да ступ нас ці ад спа жыў ца, — лі чыць Іры-
на Нар ке віч. — А азна чэн не «кро ка вая 
да ступ насць» ёсць у кож най кра і не све-
ту. Па-пер шае, у нас ёсць не аба ро не ныя 
плас ты на сель ніц тва: жан чы нам, якія 
вы хоў ва юць дзі ця, трэ ба хут ка вый сці ў 

кра му і ку піць та вар пер шай не аб ход нас-
ці; па жы лым лю дзям, ін ва лі дам. Пры езд 
у ад да ле ны аб' ект, які пра ду гледж вае 
вя лі кія за куп кі, — гэ та не што дзён ны за-
ня так. Та му, вя до ма, гэ та пра віль на — 
рас ста віць ак цэн ты і ска заць: ма лень кія 
кра мы па він ны за стац ца». 

За ін тэр нэт-кра мы 
па куль не ўзя лі ся

«Па куль змя нен няў у ганд лі ІT-та ва-
ра мі праз ін тэр нэт ня ма, — па ве да мі ла 
Іры на Нар ке віч. — Мы за пра сі лі да су-
пра цоў ніц тва біз нес-су поль насць, сён-
ня пра пра цоў ва ец ца пы тан не ства рэн ня 
аса цы я цыі. Мы хо чам, каб ін тэр нэт-кра-
мы так са ма паў дзель ні ча лі ў ёй. Кра ма 
па він на да ваць маг чы масць на быць та-
вар без на яў на, каб спа жы вец мог ку піць 
яго дыс тан цый на. 

Ня даў на бы лі ўве дзе ны ма біль ныя ка-
са выя апа ра ты, каб увесь на яў ны раз лік 
пра хо дзіў праз ка са вы апа рат». Між ін-
шым, ідзе пра ца па сі ту а цыі, ка лі ча ла-
век за каз вае та вар за ме жа мі Бе ла ру сі 
(на за меж ных ганд лё вых ін тэр нэт-пля-
цоў ках). «Мы пра дум ва ем, як гэ та зра-
біць бяс печ ным. Хоць мне зда ец ца, што 
на ват Ра сія вы ка рыс тоў вае во пыт на-
шай кра і ны ў пы тан ні рэ гу ля ван ня сфе-
ры ганд лю ІT-пра дук цы яй. Ня гле дзя чы 
на тое, што мы яе ўрэ гу ля ва лі, на жаль, 
па ру шэн ні па куль за ста юц ца».

Кра мы 
для не аба ро не ных сла ёў

«У за ко не пра пі са на, што мяс цо выя 
вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га ны ўла ды 
ў мэ тах ства рэн ня ўмоў для па ляп шэн ня 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, па-пер шае, 
пра ду гледж ва юць у го ра да бу даў ні чай 
да ку мен та цыі бу даў ніц тва і раз мя шчэн-
не аб' ек таў ганд лю і гра мад ска га хар-
ча ван ня, па-дру гое, пры ма юць ме ры 
эка на міч на га сты му ля ван ня бу даў ніц тва 
і раз мя шчэн ня крам кро ка вай да ступ нас-
ці, ін шых ганд лё вых аб' ек таў, аб' ек таў 
гра мад ска га хар ча ван ня, у якіх за бяс-
печ ва ец ца аб слу гоў ван не са цы яль на не-
аба ро не ных сла ёў на сель ніц тва — ма-
ла за бяс пе ча ных гра ма дзян, ве тэ ра наў, 
па жы лых лю дзей і ін ва лі даў». Га вор ка 
ідзе не толь кі пра ства рэн не без бар' ер-
на га ася род дзя. «У пер шую чар гу ха-
це ла ся б, каб мяс цо выя вы ка наў чыя і 

рас па рад чыя ор га ны пры ня лі ра шэн ні 
аб вы зва лен ні крам, якія аб слу гоў ва юць 
ма ла за бяс пе ча ных гра ма дзян, ад асоб-
ных пла ця жоў або па мян шэн ні іх па ме ру 
(арэн да, ка му наль ныя пла ця жы і г.д.). 
Раз віц цю сет кі та кіх крам па слу жы ла б 
так са ма пра да стаў лен не іх улас ні кам аб'-
ек таў не ру хо мас ці без аў кцы ё ну», — па-
тлу ма чы ла Іры на Нар ке віч.

Бар' е раў менш, 
ад каз нас ці — больш?

Важ на тое, што ў за ко не за кла дзе ны 
ме ха ніз мы для па вы шэн ня са ма стой нас ці 
суб' ек таў ма ло га і ся рэд ня га біз не су, на кі ра-
ва ныя на тое, каб бар' е ры пры ўва хо джан ні 
на ры нак для іх бы лі мі ні маль ны мі. «За ко-
нам вы зна ча ны пра вы суб' ек таў ганд лю на 
са ма стой нае пры няц це шэ ра гу ра шэн няў 
пры ар га ні за цыі і вя дзен ні ганд лю: вы бар 
віду і фор маў ганд лю, віду і ты пу аб' ек та, 
вы зна чэн не асар ты мен ту, пе ра лі ку па слуг і 
ін шае. Ад мі ніст ра цый ная пра цэ ду ра ўзгад-
нен ня рэ жы му пра цы ця пер бу дзе ажыц-
цяў ляц ца ад на ча со ва з уня сен нем звес так 
у Ганд лё вы рэ естр па прын цы пе «ад на го 
акна». Ад ме не на ўзгад нен не мяс цо вы мі вы-
ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі асар ты-
мент ных пе ра лі каў та ва раў. Ра зам з тым 
суб' ект ганд лю пры скла дан ні та ко га асар-
ты мент на га пе ра лі ку па ві нен браць да ўва гі 
пе ра лік, рас пра ца ва ны Мін ганд лем».

Ка лі пі ца, 
то ўсіх маг чы мых ві даў

Згод на з за ко нам, аб' ек ты ганд лю па-
він ны бу дуць вы кон ваць у аба вяз ко вым 
па рад ку асар ты мент ны пе ра лік та ва раў. 
«Гэ та па трэб на, каб спа жы вец ра зу меў: 
там, ку ды ён прый шоў, пэў ныя та ва ры 
па він ны быць у на яў нас ці. Гэ та важ на, 
асаб лі ва што да ты чыць ай чын на га та-
ва ру. Гля дзі це: прад пры ем ства вы пус кае 
ней кі та вар пад па трэ бы на сель ніц тва, 
по тым гра ма дзя не пры хо дзяць у аб' ект 
ганд лю і не зна хо дзяць пра дукт. Хі ба гэ-
та нар маль на? Асар ты мент ны пе ра лік 
рас ста віць усё на свае мес цы і ска жа: 
столь кі ай чын ных та ва раў пэў ных ма дэ-
ляў па він на быць у на яў нас ці. 

Вось гэ та і ёсць ме ха нізм дзяр жаў на-
га рэ гу ля ван ня про да жу ай чын най пра-
дук цыі на па лі цах бе ла рус кіх крам». Але 
асар ты мент ны пе ра лік бу дзе ўклю чаць 
і ім парт ныя та ва ры. «Цыт ру са выя ў нас 
ні ко лі рас ці не бу дуць». Пры гэ тым звыш 
асар ты мент на га пе ра лі ку суб' ект гас па-
да ран ня мае пра ва мець лю бую гру пу 
та ва раў, асаб лі ва гэ та ты чыц ца спе цы я-
лі за ва ных крам. «На прык лад, мяс ная кра-
ма: там мо жа быць ма ла ко, але асноў ная 
тэ ма — мя са, і лі ней ка та кіх пра дук таў 
па він на быць са мая шы ро кая. 

Узяць хлеб ную краму: там па він на 
быць не тры ві ды хле ба, а і без драж джа-
вы, і ды е тыч ны, і дыя бе тыч ны, і прак тыч-
на ўсё, што на огул вы пус ка ец ца». Тое ж 
ты чыц ца гра мад ска га хар ча ван ня, дзе 
так са ма ёсць асар ты мент ны пе ра лік. «У 
пры ват нас ці, у пі цэ рыі асар ты мент пі цы 
бу дзе мак сі маль ным, а су поў мо жа быць 
ад на ці дзве па зі цыі».

Пад рых та ваў Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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«ЧА ЛА ВЕК ПА ВІ НЕН ВЕ ДАЦЬ: 
ЁН ЗНОЙ ДЗЕ Ў КРА МЕ ТОЕ, ШТО ПА ТРЭБ НА...»

Важ на ства рыць кан ку рэнт нае 
ася род дзе і аб ме жа ваць 
моц на га, які бу дзе пе ра ва жаць 
над бе ла рус кім ай чын ным 
вы твор цам. 

Нядаўна быў афі цый на апуб лі ка ва ны За кон «Аб дзяр-
жаў ным рэ гу ля ван ні ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». Ён ус ту піць у сі лу праз паў го-
да — 22 лі пе ня. Да ку мент на кі ра ва ны на ўпа рад ка ван-
не зно сін у сфе ры ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня. 
Як за кон паў плы вае на раз віц цё гэ тых сфер? Ці ёсць 
бу ду чы ня ў не вя лі кіх ганд лё вых аб' ек таў? Якія за ха ды 
бу дуць зроб ле ны для лік ві да цыі ня доб ра сум лен най кан-
ку рэн цыі ў ганд лі? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні ад каз ва ла 
пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА на мес нік 
мі ніст ра ганд лю Іры на НАР КЕ ВІЧ. Фо
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