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Трэ ба пра пра ца ваць пы тан не аб 
удас ка на лен ні ды фе рэн ца ва ных та ры фаў 
на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі. Та кую 
дум ку вы ка заў стар шы ня Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю Аляк сандр 
ЯКАБ СОН на па ся джэн ні ра бо чай гру пы 
па вы ву чэн ні праб лем ных пы тан няў 
у жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Па сло вах Аляк санд ра Якаб со на, па ра дак 
фар мі ра ван ня та ры фаў на жыл лё ва-ка му наль-
ныя па слу гі (ЖКП) — ад на з са мых скла да ных 
тэм, яс на га ра зу мен ня тут ня ма не толь кі ў на-
сель ніц тва, але і ў мяс цо вых ор га наў ула ды. 
«Нам трэ ба бу дзе не прос та дэ та лё ва па глы-
біц ца ў гэ тыя пы тан ні, але і лі та раль на вы па ку-
та ваць пра віль нае ра шэн не, якое ля жа пас ля 
ў пра ект адзі на га да ку мен та па ўдас ка на лен ні 
ра бо ты ў сіс тэ ме жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі», — пад крэс ліў кі раў нік КДК.

Ды рэк тар дэ парт амен та цэ на вай па лі ты кі 
Мі ніс тэр ства эка но мі кі Ігар ФА МІН ад зна чыў, 
што дзяр жаў ная па лі ты ка цэ на ўтва рэн ня ў сфе-
ры жыл лё ва-ка му наль ных па слуг на кі ра ва на 
на за бес пя чэн не да ступ нас ці гэ тых па слуг для 
на сель ніц тва і да сяг нен не ба лан су ін та рэ саў 
спа жыў цоў і вы твор цаў ЖКП. Ігар Фа мін ак-
цэн та ваў ува гу на тым, што ў апош нія га ды 
ад чу валь на зні жа ец ца ўдзель ная ва га за трат на 
апла ту жыл лё ва-ка му наль ных па слуг у да хо дах 
ся рэд не ста тыс тыч най сям'і з трох ча ла век (сён-
ня та кая сям'я пла ціць за жыл лё ва-ка му наль-
ныя па слу гі ка ля 3% ад свай го да хо ду). Пры 

гэ тым, зы хо дзя чы з раз лі каў, у сту дзе ні—маі 
гэ та га го да на сель ніц тва па кры вае толь кі 27,3% 
вы дат каў на тэх аб слу гоў ван не, 14,6% — на цеп-
ла за бес пя чэн не, 16,1% — на га ра чае во да за-
бес пя чэн не, 13,7% — на ка на лі за цыю, 75% — 
за вы ваз і пе ра пра цоў ку смец ця (з улі кам 100 
% у Мін ску), 17,8% — за ка ры стан не ліф там, а 
ў цэ лым па ЖКГ — толь кі 14,3 %.

Ра шэн ні аб па вы шэн ні та ры фаў на жыл-
лё ва-ка му наль ныя па слу гі, што пры ма юц ца, 
не ад бі ва юц ца ў знач най сту пе ні на ўзроў ні 
кам пен са цыі на сель ніц твам за трат на ака зан-
не жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, пад крэс ліў 
Ігар Фа мін. Як вы нік, пры фік са ва ным бюд жэт-
ным фі нан са ван ні на ака зан не ЖКП па ста ян на 
ўзрас тае на груз ка на прад пры ем ствы з-за пе-
ра кры жа ва на га суб сі да ван ня, што пры во дзіць 
да зні жэн ня кан ку рэн та здоль нас ці пра дук цыі.

У ця пе раш ніх умо вах дзяр жа ва не мо жа 
да та ваць усіх спа жыў цоў жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг, гэ та за над та страт на і не ра цы я-
наль на, па коль кі кла дзец ца вя лі кім гру зам на 

бюд жэт і прад пры ем ствы рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі і, што вель мі важ на, не сты му люе 
на сель ніц тва да эка но міі. Фак тыч на атрым лі-
ва ец ца, што да та цы я мі на апла ту жыл лё ва-
ка му наль ных па слуг — за кошт бюд жэт на га і 
пе ра кры жа ва на га фі нан са ван ня — ка рыс та-
юц ца лі та раль на ўсе спа жыў цы па слуг, не за-
леж на ад іх да хо даў. Ве лі зар ныя фі нан са выя 
срод кі «раз маз ва юц ца тон кім сло ем» па ўсіх 
спа жыў цах па слуг — і ба га тых, і бед ных.

Най больш вост рыя дыс ку сіі вы клі ка ла пы-
тан не аб ды фе рэн ца ван ні та ры фаў на жыл лё-
ва-ка му наль ныя па слу гі і мэ та згод нас ці вяр тан-
ня да ме ха ніз му пра да стаў лен ня без на яў ных 
жыл лё ва-ка му наль ных суб сі дый для най больш 
ураз лі вых са цы яль ных сла ёў на сель ніц тва. Як 
па ка за ла прак ты ка, ды фе рэн ца ва ныя та ры-
фы сты му лю юць спа жыў цоў па слуг да та го, 
каб кант ра ля ваць уз ро вень спа жы ван ня тых 
ці ін шых па слуг, па збя га ю чы не аб грун та ва на га 
пе ра рас хо ду звыш уста ноў ле ных нар ма тываў. 
Гэ та, у сваю чар гу, пры во дзіць да эка но міі рэ-
сур саў на вы твор часць па слуг.

Удзель ні кі па ся джэн ня прый шлі да вы сно-
вы аб не аб ход нас ці ўдас ка на лен ня ме ха ніз му 
ды фе рэн ца ва най апла ты ўсіх ві даў жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг. Мэ та згод на так са ма 
ўста на віць аб грун та ва ныя та ры фы на цеп ла за-
бес пя чэн не (за 1 кв.м агуль най пло шчы жы лых 
па мяш кан няў ) і па да грэў ва ды (за 1 куб.м) для 
жы лых да моў, не аб ста ля ва ных ін ды ві ду аль-
ны мі і гру па вы мі пры бо ра мі ўлі ку, — та ко га 
жыл ля ў рэс пуб лі цы ця пер ка ля 8%.

Па сту пі ла пра па но ва аб за бес пя чэн ні поў на га 
па крыц ця на сель ніц твам вы дат каў на та кія па-
слу гі жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, як вы ваз 
і абяс шкодж ван не цвёр дых бы та вых ад хо даў, 
ка ры стан не ліф там. Маг чы ма, ужо ў 2014 го дзе 
гэ та бу дзе рэа лі за ва на. Пры чым рэа лі за цыя гэ-
тай ме ры не ада б'ец ца іс тот на на жы роў ках, па-
коль кі для асоб на га пла цель шчы ка гэ та скла дзе 
толь кі не каль кі да дат ко вых ты сяч руб лёў, але ў 
агуль на рэс пуб лі кан скім маш та бе вы зва ляц ца 
сур' ёз ныя фі нан са выя срод кі. Да рэ чы, у Мін ску 
з гэ та га го да ўжо дзей ні чае 100-пра цэнт нае па-
крыц цё на сель ніц твам па слуг па збо ры і вы ва зе 
бы та вых ад хо даў. І гэ тае па вы шэн не та ры фу не 
ўда ры ла па ка шаль ку мін чан.

Не ма ла важ на, што рост та ры фаў бу дзе іс ці 
ў ад ной звяз цы з ап ты мі за цы яй вы дат каў на 
ака зан не па слуг — на гэ тым зроб ле ны асаб-
лі вы ак цэнт. Ка лі ўжо спа жыў цы пла цяць за 
па слу гу па яе са бе кош це, то фар мі ра ван не 
та ры фу па він на быць мак сі маль на праз рыс-
тым, вы зва ле ным ад ня про філь ных і ін шых 
не ра цы я наль ных вы дат каў.

Да рэ чы, ды фе рэн цы я цыя та ры фаў пры мя-
ня ец ца ў мно гіх кра і нах све ту. Ды і нар ма ты вы 
спа жы ван ня вель мі ад роз ні ва юц ца. На прык-
лад, у Бе ла ру сі нар ма тыў спа жы ван ня ва ды 
скла дае 140 л за су ткі, а ў Літ ве і Лат віі — 90 л. 
У да чы нен ні да ка рэк ці роў кі нар ма ты ваў спа-
жы ван ня так са ма трэ ба бу дзе пра вес ці сур' ёз-
ную ра бо ту, у тым лі ку па ўвя дзен ні да дат ко вай 
гра да цыі ў апла це за па слу гі ў за леж нас ці ад 
аб' ёму спа жы ван ня.

ХТО ШМАТ СПА ЖЫ ВАЕ — 
ТОЙ І ПЛА ЦІЦЬ ПА ВІ НЕН БОЛЬШ
Ды фе рэн ца ва ныя та ры фы на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі бу дуць удас ка наль вац ца

11 са ка ві ка ад бы ла ся тэ ле фон-
ная раз мо ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Прэ зі дэн та 
Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Кі раў ні кі дзяр жаў аб мер ка ва лі сі-
ту а цыю ў эка но мі цы і на ва лют ным 
рын ку Ра сіі. Ула дзі мір Пу цін пад крэс-
ліў, што якія-не будзь ка та стра фіч ныя 
з'я вы ад сут ні ча юць, мае мес ца на ту-
раль ная сі ту а цыя і ў Ра сіі да стат ко ва 
рэ сур саў для пад тры ман ня ста біль нас-
ці эка но мі кі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра ін фар ма-
ваў свай го ка ле гу аб ма ю чых ад быц ца 
23 са ка ві ка вы ба рах у мяс цо выя Са-
ве ты дэ пу та таў, якія Бе ла русь га то ва 
пра вес ці на вы со кім уз роў ні.

Прэ зі дэн ты аб мер ка ва лі так са ма 
сі ту а цыю ва Укра і не і вы ка за лі агуль-
нае ра зу мен не не аб ход нас ці раз віц ця 
сі ту а цыі ў ін та рэ сах укра ін ска га на-
ро да і ўсіх лю дзей, якія пра жы ва юць 
ва Укра і не.

Коллектив и профсоюзная ор-
ганизация Торгового республи-
канского унитарного предприятия 
«Миноблсоюзпечать» выражает 
глубокое соболезнование дирек-
тору предприятия Есину Сергею 
Олеговичу в связи с постигшим 
его горем — смертью ОТЦА. 
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Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут куе 
ў су вя зі са смер цю ЕСІ НА Але га 
Паў ла ві ча і вы каз вае глы бо кае 
спа чу ван не род ным і бліз кім ня-
бож чы ка.

ПРЭЗІДЭНТЫ 
БЕЛАРУСІ І РАСІІ 

АБМЕРКАВАЛІ 
НАДЗЁННЫЯ ПЫТАННІ

«НА РОД УКРА I НЫ НЕ ЗА СЛУ ГОЎ ВАЕ ТА ГО, 
ШТО ТАМ ЦЯПЕР ТВО РЫЦ ЦА»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Я бу ду аба ра няць iн та рэ-
сы сва ёй кра i ны i дзей нi чаць у 
стро гай ад па вед нас цi з на шы мi 
да га во ра мi, у тым лi ку ў ад па-
вед нас цi з да га во рам аб бу даў нiц-
тве Са юз най дзяр жа вы, дзе ў нас 
ёсць пра мыя аба вя за цель ствы, 
гэ так жа, як i ў Ра сii». «Мы ў гэ-
тых ад но сi нах бу дзем дзей нi чаць. 
Больш за тое, мы апош нiм ча сам, 
i мы гэ та га не ўтой ва лi, зна хо дзiм-
ся ў па ста ян ным кан так це з Прэ зi-
дэн там Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. Мы 
аб мяр коў ва ем роз ныя пы тан нi на-
шых уза е ма ад но сiн. I ня ўжо над та 
ра зум ным прад стаў нi кам срод каў 
ма са вай iн фар ма цыi не зра зу ме-
ла, што мы не мо жам абы хо дзiць i 
гэ та пы тан не. Яно па ста ян на ў по-
лi зро ку i Прэ зi дэн та Ра сii, i Прэ-
зi дэн та Бе ла ру сi. Ча му? Я толь кi 
што аб гэ тым ска заў», ад зна чыў 
Прэ зi дэнт.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу-
ка шэн кi, «з Еў ра пей ска га са ю за 
нас па ста ян на па ло ха юць». Ён 
пры вёў не каль кi цы тат:

«Аб' яд наў шы сi лы з Ра сi яй, Бе-
ла русь вер не ра сiй скi ўплыў на 
бы лую гра нi цу СССР», — гэ та з 
Аме ры кi нам сiг нал па да юць. Ка лi 
мы рап там пад трым лi ва ем Ра сiю, 
зна чыць, Ра сiя ледзь цi не па глы-
не Бе ла русь i вы ста вiць свае вой-
скi на гра нi цу з Поль шчай.

Дру гое, зноў жа з ЗША: «Ра-
сiя рас чля няе трэ цюю са вец-
кую рэс пуб лi ку пас ля Мал до вы 
i Гру зii. Гэ та па вiн на па слу жыць 
пе ра сця ро гай для тых су сед нiх 
кра iн, якiя мен шыя i сла бей шыя 
за Укра i ну, на прык лад Ар ме нii i 
Бе ла ру сi».

Ужо з Ка на ды: «Коль кi ча су за-
ста ло ся да та го, ка лi Пу цiн змо жа 
апраў даць анек сiю ка зах стан скай 
Паў ла дар скай, Паў ноч на-Ка зах-
стан скай, Акма лiн скай аб лас цей, 
дзе жы ве шмат рус кiх? Дзе га ран-
тыi та го, што Бе ла русь так са ма 
не бу дзе аб сар бi ра ва на ў склад 
Ра сiй скай Фе дэ ра цыi?».

Ве да е це, вель мi тан на. Ка лi 
нас хо чуць на па ло хаць, то гэ та 
вель мi тан на. Нас па ло хаць не 
трэ ба. Яшчэ раз пад крэс лi ваю: 
мы бу дзем дзей нi чаць вы ключ на 
ў ад па вед нас цi з нар ма тыў на-

пра ва вой ба зай, якая ў нас iс нуе 
па мiж Ра сi яй i Бе ла рус сю. Я ўжо 
не каль кi ра зоў гэ та ад кры та га ва-
рыў: мы з ра сi я на мi адзiн на род, 
так са ма як i ўкра iн цы, мы з ад на го 
дрэ ва, мы — сла вя не, i мы заў сё-
ды бу дзем ра зам.

Па вод ле слоў Прэ зi дэн та, мы 
не збi ра ем ся мi ту сiц ца, мы не 
збi ра ем ся быць iнi цы я та ра мi 
эк ска ла цыi ней кiх пра цэ саў у 
су вя зi з укра iн скi мi па дзея мi i 
про цi ста ян нем За ха ду, ЗША з 
ад на го бо ку i Ра сii — з дру го-
га бо ку.

«Мы бу дзем дак лад на за хоў-
ваць iн та рэ сы на шай дзяр жа-
вы i на шых сяб роў i су се дзяў, 
са юз нi каў. Та му па ло хаць нас у 
гэ тых ад но сi нах не трэ ба. Але, 
са мае га лоў нае, гэ та так, ус туп-
лен не да та го. Пра што мы хо чам 
сён ня па га ва рыць i пры няць ра-
шэн не», ад зна чыў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка.

МЫ БУ ДЗЕМ 
РЭ АГА ВАЦЬ НА ЎСЁ 
АДЭ КВА ТНЫМ ЧЫ НАМ

«Мы ў апош ні час (і гэ та факт) 
на зі ра ем эс ка ла цыю кан флік ту. 
Гэ та эс ка ла цыя ад бы ва ец ца ўжо 
не ў Сі рыі, не ў Лі віі і не ў Іра ку. 
Гэ та ўжо ля на шых гра ніц. Гэ та 
ўжо за кра нае на шы ін та рэ сы, 
і як мы шы пад ве ні кам ся дзець 
мы не ма ем пра ва», — адзначыў 
Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы пад крэс лі ў: 
«Мы не збі ра ем ся не тое што 
на ват уз ні маць гвалт, але і мі-
ту сіц ца. Мы бу дзем рэ ага ваць 
на ўсё адэ ква тным чы нам. Ка лі 
НА ТА пры ня ло для ся бе ра шэн-
не (Паў ноч на-ат лан тыч ны блок) 
ра зам з аме ры кан ца мі на рошч-
ваць ля на шых гра ніц гру поў ку 
ва ен на-па вет ра ных сіл, мы што, 
па він ны за гэ тым на зі раць? Ка лі 
яны пе ра кі ну лі ў Літ ву да дат ко ва 
паў дзя сят ка зні шчаль ні каў-пе ра-
хват чы каў або яшчэ ней кіх са ма-
лё таў і тыя дзей ні ча юць ля на шых 
гра ніц, мы дзей ні ча ем адэ кват на. 
Ужо дзей ні ча ем. Та кое да ру чэн-
не мі ністр аба ро ны атры маў ужо 
даў но, і яно, як ён мне дак лад вае, 
вы кон ва ец ца».

«Мы на гэ та рэ ага ва лі спа кой-
на да той па ры, па куль не па ча лі-
ся маш таб ныя ву чэн ні на поўд ні 
(я так ра зу мею, на поўд ні, і мы 
сён ня аб мяр ку ем гэ та), на тэ ры то-
рыі Поль шчы, і Поль шча за пы та ла 
ўзмац нен ня і па шы рэн ня маш та-
баў гэ тых ву чэн няў. Паў стае пы-
тан не — на вош та? На вош та ў той 
мо мант, ка лі ў гэ тым рэ гі ё не не 
так усё спа кой на? Ла гіч нае пы-
тан не? Ла гіч нае. Больш за тое, 
або ўчо ра ве ча рам, ноч чу, або 
сён ня ра ні цай бы лі да дат ко ва, 
па вод ле ма ёй ін фар ма цыі, пе ра-
кі ну ты са ма лё ты (пас ля та го як з 
Вя лі ка бры та ніі пе ра кі ну лі ў Літ ву), 
больш за дзя ся так, у ра ён гэ тых 
ву чэн няў з Іта ліі. Гэ та зна чыць, у 
на яў нас ці на гня тан не аб ста ноў кі 
ка ля на шых гра ніц», — рэзюмаваў 
Аляксандр Лукашэнка.

«Паў стае ла гіч нае пы тан не: мы 
што, бу дзем ся дзець і на зі раць за 
сі ту а цы яй? Не. Мы па він ны на гэ-
та рэ ага ваць. Але рэ ага ваць аб са-
лют на адэ кват на. І гэ та не сак рэт. 
У нас з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй у 
тым лі ку іс нуе су мес ная гру поў-
ка вой скаў на гэ тым на прам ку, 
асно ву якой скла дае ар мія Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, — падкрэсліў 
Прэзідэнт. — Гэ та па да моў ле нас-
ці аб Са юз най дзяр жа ве па між Ра-
сі яй і Бе ла рус сю. Гэ та гру поў ка 
мае план дзе ян няў, у тым лі ку 
план дзе ян няў на та кія вы пад кі. 
Гэ та не ла каль ны кан флікт, гэ та 
не ва ен ны кан флікт, гэ та не вай-
на, нам ня ма ча го тут аб' яў ляць 
ма бі лі за цыю і пры во дзіць у бо-
е га тоў насць усе на шы Уз бро е-
ныя Сі лы. Не. Але на та кі мо мант 
у нас ёсць па пла ну адэ кват ны 
ад каз. І гэ та аба вя за цель ства не 
толь кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, але і 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі».

«Мы аб са лют на ні чо га не ўтой-
ва ем. Я сён ня ха чу да ру чыць Мі-
ніс тэр ству аба ро ны (мы пра пра-
цоў ва лі гэ тыя пы тан ні і да гэ та га 
вы пад ку, ве да ю чы, што ўся ля кае 
мо жа быць) за дзей ні чаць ад па-
вед ны план. Мы па куль га во рым 
аб тым, што ка лі яны ўжо пра во-
д зяць ву чэн ні ля на шых гра ніц... 
Мы пра во дзім ужо даў но, яшчэ 
да гэ та га кан флік ту, пра вер ку Уз-
бро е ных Сіл. Пер шы этап яе ўжо 
за кон чыў ся. Дзярж сак ра тар за-

раз да ло жыць аб рэ зуль та тах пер-
ша га эта пу. За ста ец ца дру гі этап. 
Я ду маю, да рэ чы нам пра вес ці 
дру гі этап пра вер кі Уз бро е ных 
Сіл і ў рам ках гэ тай пра вер-
кі раз гар нуць, ка лі не аб ход на, 
да дат ко выя Уз бро е ныя Сі лы і 
пра вес ці ад па вед ныя ву чэн ні 
так, як гэ та ро бяць на шы су се дзі 
на тэ ры то рыі Поль шчы.

Больш за тое, у нас, без умоў-
на, ня ма не аб ход нас ці, мо жа, у 
да дат ко вых ва ен на-па вет ра ных 
сі лах. Але Ра сій ская Фе дэ ра-
цыя аба вя за на па вод ле гэ та га 
пла на (гэ та за кон ны да ку мент) 
пад трым лі ваць Бе ла русь, у тым 
лі ку і ў рам ках ВПС. Ка лі з Іта-
ліі пе ра кі ну ты паў та ра дзя сят ка 
са ма лё таў, я ду маю, трэ ба звя-
зац ца з на чаль ні кам Генш та ба 
Ра сіі і пра па на ваць ім, каб тое 
ўзмац нен не, якое яны аба вя за-
ны пра да ста віць нам (але за раз, 
да пус цім, не больш за 12-15 са-
ма лё таў), пе ра гнаць на тэ ры то-
рыю Бе ла ру сі, вы зна чыць марш-
ру ты па тру ля ван ня, як мы з ва мі 
зра бі лі для сва іх, і яшчэ за па сныя 
марш ру ты. І ня хай пра цу юць, па-
тру лю юць. Вось. Мы ні чо га не 
ўтой ва ем, — яшчэ раз адзначыў 
Аляксандр Лукашэнка.

Мы бу дзем пры маць ад па вед-
ныя ме ры. Больш за тое, нам не 
трэ ба ма бі лі зоў ваць Уз бро е ныя 
Сі лы. Аб са лют на не трэ ба. У нас у 
гэ тай сі ту а цыі да стат ко ва час цей, 
якія зна хо дзяц ца па не аб ход нас ці 
ў ста дыі ім гнен на га рэ ага ван ня, 
мы ім гнен на мо жам іх раз гар нуць, 
яны цал кам укам плек та ва ныя, гэ-
тыя час ці. Та му нам ня ма не аб ход-
нас ці да дат ко ва ней кія пры зы вы 
ажыц цяў ляць. Мы гэ та бу дзем ра-
біць, ка лі трэ ба, у пла на вым рэ-
жы ме. Але ў нас ёсць яшчэ ня ма-
ла лю дзей пад руж жом у вой сках 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Мы 
зноў жа не па він ны гэ та ўтой ваць. 
Гэ та лю дзі ва ен ныя, вы со ка пад-
рых та ва ныя лю дзі. Ка лі па трэб на, 
мы бу дзем за дзей ні чаць іх, па гра-
ніч ныя вой скі, як мы заў сё ды гэ та 
ро бім, і ад пра цоў ваць су мес ныя 
дзе ян ні. Вось ал га рытм дзе ян няў, 
які я стаў лю як Га лоў на ка ман ду-
ю чы Уз бро е ных Сі л пе рад на шы-
мі людзь мі ў па го нах, — падвёў 
вынік Прэзідэнт.

РВУ «Выдавецкі дом «Звяз-
да» вы каз вае глы бо кае спа чу-
ван не дырэктару Гандлёвага 
рэспубліканскага ўнітарнага прад-
прыемства «Мінаблсаюздрук» 
Есі ну Сяргею Алегавічу ў сувязі 
са смерцю БАЦЬКІ.


