
Але ся і Аляк сандр ПЯНК РАТ 
дак лад на ве да юць ад каз на пы тан не, 
у чым са праўд нае шчас це. І на ват імя 
яго ве да юць. Дак лад ней, ім ёны — На сця, 
Але на, Ва ня, Еў да кія і Са ша. Ме на ві та 
столь кі дзя цей рас це ў сям'і. Ста рэй шай 
да чцэ На сці Пянк рат — 15 га доў, ма лод шай 
Са шы — уся го 3. Баць кі ж па спя ва юць 
не толь кі свой са мы вя лі кі го нар і кло пат 
да гля даць, але і су мя шчаць спра вы 

ся мей ныя з ад каз най пра цай і ак тыў най 
гра мад скай дзей нас цю: Але ся Ула дзі мі ра ўна 
ўзна чаль вае по лац кі гас ці ніч ны комп лекс 
«Сла вян скі» і кі руе Цэнт рам аба ро ны 
жыц ця і ся мей ных каш тоў нас цяў По лац кай 
епар хіі «За Ра джэн не»; га ла ва ся мей ства 
Аляк сандр Мі ка ла е віч — ды рэк тар 
ААТ «На шы  тэх на ло гіі».

Ле тась Але ся Пянк рат у лі ку ін шых 
86 шмат дзет ных бе ла ру сак бы ла 

ад зна ча на вы со кай дзяр жаў най 
уз на га ро дай — ор дэ нам Ма ці. Між ін шым, 
гра шо вую прэ мію, якая тра ды цый на 
да лу ча ец ца да пры су джа на га ор дэ на, 
Але ся Ула дзі мі ра ўна ах вя ра ва ла 
на на быц цё су час най пля цоў кі для дзя цей, 
што ўва хо дзіць у гуль ня вы дзі ця чы комп лекс 
«Цы та дэль», уста ля ва ны гэ тым ле там 
у По лац ку.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Ула дзі слаў ЦЫ ДЗІК, 
на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў 
па аграр най па лі ты цы:

«Ужо мож на га ва рыць аб 
тым, што ў 2014 го дзе ў 
рэс пуб лі цы са бра ны не бы-
ва лы ўра джай: у за се кі, па 
ін фар ма цыі на 21 жніў ня, 
за сы па на 9 млн 167 тыс. т 
збож жа пры ся рэд няй ура-
джай нас ці 39,3 ц/га. Гэ та 
ўжо на 2,4 млн т больш, 
чым ле тась, і на 0,6 млн т 
вы шэй за ўзро вень рэ корд-
на га 2008 го да. Не су мнен-
на, адзін з най важ ней шых 
склад ні каў пос пе ху ў атры-
ман ні вы со ка га ўра джаю ў 
гэ тым го дзе — гэ та доб рыя 
ўмо вы на двор'я. Ад нак не 
вар та не да ацэнь ваць і ро лю 
ча ла ве ка, бо сі ла ўрад лі вас-
ці зям лі за бяс печ вае атры-
ман не ка ля 17 цэнт не раў 
збож жа з 1 гек та ра, яшчэ 
22 цэнт не ры ў фар мі ра-
ван ні агуль на га ка ра вая мы 
атрым лі ва ем дзя ку ю чы на-
ма ган ням хле ба ро баў. Та-
кім чы нам, іс тот ную ро лю 
ў атры ман ні вы со ка га ўра-
джаю збож жа вых сё ле та 
ады гра ла ме на ві та пра ца 
аг ра ры яў».

У Іс лан дыі эва ку і ра ва лі лю дзей 
з-за маг чы ма га вы вяр жэн ня 
вул ка на Бар дар бун га

Ула ды Іс лан дыі эва ку і ра ва лі лю дзей з зо ны, якая 
пад вяр га ец ца ры зы цы ў су вя зі з маг чы мас цю вы вяр-
жэн ня вул ка на Бар дар бун га.

Яшчэ 19 жніў ня ў паў ноч най част цы на цы я наль на га пар-
ку Ват на ё кюдль зна хо дзі лі ся больш за 200 ту рыс таў, ад нак іх ар га ні за ва на эва ку і ра ва лі з 
рас кі да ных па тэ ры то рыі пар ку гас ця вых до мі каў. Экс пер ты асце ра га юц ца, што знач ныя 
тэ ры то рыі мо гуць ака зац ца ў не бяс печ най зо не. За мі ну лую ноч у ра ё не бы ло за рэ гіст-
ра ва на больш за 300 пад зем ных штурш коў. Ача гі зем ля тру саў, як і ў па пя рэд нія не каль кі 
дзён, за ля га лі на глы бі ні 5-10 км. 18 жніў ня ме тэа ра ла гіч ная служ ба Іс лан дыі аб вяс ці ла 
аран жа вы (трэ ці з ча ты рох) уз ро вень па гро зы вы вяр жэн ня. Апош ні, чыр во ны, уз ро вень 
тры во гі аб вя шча ец ца, ка лі вы вяр жэн не непазбежна, як пра ві ла, за не каль кі га дзін да яго 
па чат ку. Па пя рэ джан не перш за ўсё ад но сіц ца да гра ма дзян скіх авія кам па ній, якія вы кон-
ва юць па лё ты над Іс лан ды яй. Бо ў вы пад ку вы вяр жэн ня ў па вет ра па ды мец ца воб ла ка 
вул ка ніч на га по пе лу, які мо жа па шко дзіць ру ха ві кі са ма лё таў. Апош няе вы вяр жэн не Бар-
дар бун га ад бы ло ся ў 1910 го дзе.

ХА МАС пе ра сце ра гае авія кам па ніі 
ад па лё таў над Із ра і лем

Па лес цін скі рух ХА МАС, які кант ра люе сек тар Га за, пе ра сця рог між на род ныя авія-
кам па ніі ад па лё таў над тэ ры то ры яй Із ра і ля, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы.

У сва ёй за яве іс ла міс ты ба я во га кры ла «Бры гад Ізэ дзі на Ка са ма» рэ ка мен ду юць усім 
між на род ным авія кам па ні ям з 6.00 21 жніў ня спы ніць рэй сы ў із ра іль скі аэ ра порт Бэн-Гу-

ры ён. Іс ла міс ты так са ма пе ра сце ра га юць жы ха роў паў-
днё вых ра ё наў Із ра і ля, якія мя жу юць з сек та рам Га за, ад 
спроб вяр нуц ца ў свае да мы пас ля ра кет ных аб стрэ лаў. 
Уся го за мі ну лую ноч із ра іль ская авія цыя ата ка ва ла 
два дзя сят кі цэ ляў на тэ ры то рыі сек та ра Га за, ад куль 
20 жніў ня ад на ві лі ся ра кет ныя аб стрэ лы. У сваю чар гу, 
прад стаў ні кі ХА МАС па ве да мі лі аб аб стрэ ле Тэль-Аві ва, 
аэ ра пор та Бэн-Гу ры ён, а так са ма Іе ру са лі ма. 6

У прэм' ер-мі ніст ра 
Бель гіі ўкра лі сак рэт ныя 

да ку мен ты

Не вя до мыя вы кра лі ноў тбук прэм' ер-
мі ніст ра Бель гіі Элія ды Ру па, па ве дам-
ляе пар тал RTL.

Над звы чай нае зда рэн не ад бы ло ся ў па-
ня дзе лак, але прэ са да ве да ла ся пра гэ та 
толь кі ў чац вер. Па лі цыя па ве да мі ла, што 
на цвёр дым дыс ку ўкра дзе на га лэп то па за-
хоў ва лі ся важ ныя да ку мен ты, якія ты чац ца 
ўнут ра най па лі ты кі Бель гіі. Па вод ле мяс-
цо вай прэ сы, у кам п'ю та ры так са ма маг лі 
быць зме шча ны кан фі дэн цы яль ныя звест кі 
пра ка ра леў скую сям'ю. Ноў тбук з ма шы-
ны прэм' е ра вы кра лі, ка лі ён зна хо дзіў ся ў 
спарт за ле. Кі роў ца ў гэ ты час так са ма ад-
лу чыў ся: як ён паз ней рас тлу ма чыў, ха цеў 
ку піць што-не будзь у блі жэй шай кні гар ні.

Зла дзеі ўзла ма лі аў та ма біль і за бра лі 
кам п'ю тар, які па лі тык не абач лі ва па кі нуў у 
ба гаж ні ку. Вы явіў шы пра па жу, прэм' ер і яго 
кі роў ца не ад клад на звяр ну лі ся ў блі жэй шае 
ад дзя лен не па лі цыі.

Ак ту аль ная праб ле маАк ту аль ная праб ле ма  ��

ДУ МАЦЬ НЕ ТОЛЬ КІ ПРА СЯ БЕ, 
АЛЕ І ПРА ЭКА ЛО ГІЮ
«Па дзя ліц ца» аў та ма бі лем ці ез дзіць на ве ла сі пе дзе — 
што вы бе руць мін ча не?

Ста ліч ныя эко ла гі ўжо 
даў но «ла ма юць» га ла ву 
над пы тан нем раз груз кі 
го ра да ад «ліш ніх» 
аў та ма бі ляў. Па вод ле 
ін фар ма цыі Мінск ага 
га рад ско га ка мі тэ та 
пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя, 85% 
за брудж ван ня па вет ра 
пры хо дзіц ца ме на ві та 
на до лю га рад ско га 
транс пар ту. Да сле да ван не 
сі ту а цыі па ка за ла: для 
пе ра соў ван ня мін ча не 
ад да юць пе ра ва гу най перш 
улас на му аў та ма бі лю. 
Па фі нан са вых вы дат ках 
вы свет лі ла ся, што ён — 
са мы тан ны від транс пар ту. 
А з пунк ту гле джан ня 
эка ло гіі — са мы шкод ны.

Санк цыі на аў то 
і «эфект ве ла сі пе да»

«Ужо рас пра ца ва на кан-
цэп цыя па ўдас ка на лен ні якас-
ці га рад ско га транс пар ту на 
2015—2020 га ды, — па ве да міў 
ды рэк тар Бе ла рус кай аса цы-
я цыі экс пер таў і сюр ве е раў на 
транс пар це Юрый ВАЖНІК. — 
Мы імк нём ся атры маць па ры-
тэт па між гра мад скім і ўлас ным 
транс пар там».

Для рэ гу ля ван ня коль кас-
ці ўлас ных аў то ў хут кім ча се 
пач нуц ца ме ра пры ем ствы па 
ўвя дзен ні сіс тэ мы плат ных пар-
ко вак. Пі лот най зо най ста не 
но вы пар кінг на ву лі цы Гі ка ла, 
які ад кры ец ца 1 ве рас ня. Пас-
ля за вяр шэн ня пра ек та ў Мін ску 
з'я вяц ца 12 ты сяч пар ко вач ных 
мес цаў. Мяр ку ец ца, што ўвя-

дзен не аба вяз ко вай пла ты за 
пар кінг за ах во ціць лю дзей ка-
рыс тац ца гра мад скім транс пар-
там, а не ўлас ным. «Го рад да 
гэ та га пад рых та ва ны, — пад-
су ма ваў спе цы я ліст. — Мы ча-

ка ем, што лю дзі ўсё ж пач нуць 
ду маць не толь кі пра ся бе, але і 
пра эка ло гію». Да та го ж уно сі лі-
ся пра па но вы зра біць для кі роў-
цаў аў то плат ным уезд 
у цэнтр Мін ска.

ШЧАС ЦЕ З ВЯ ЛІ КАЙ ЛІ ТА РЫШЧАС ЦЕ З ВЯ ЛІ КАЙ ЛІ ТА РЫ

РА ЗАМ ЖЫЦЬ ВЕ СЯ ЛЕЙ 
І ЛЯГ ЧЭЙ

На во сень і зі му па жы лым лю дзям 
пра па ну юць «пры ём ныя сем'і» і «да мы зі моў кі»

На двор'еНа двор'е  ��

У ня дзе лю нас за лье
На на ступ ным тыд ні тэм пе ра тур ны фон ста не 
на 2-4 гра ду сы ні жэй за клі ма тыч ную нор му
У пят ні цу тэ ры то рыя на шай кра і ны зноў тра піць у зо ну па-
вы ша на га ат мас фер на га ціс ку і апад кі спы няц ца, па ве да мі ла 
рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мін-
п ры ро ды Воль га Фя до та ва. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра ўдзень 
скла дзе плюс 18-23 гра ду сы.

Пры па вы ша ным ат мас фер ным ціс ку і ў су бо ту ў нас ча ка ец ца пе-
ра мен ная воб лач насць. Бу дзе пе ра важ на без апад каў. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ў ноч на су бо ту зні зіц ца аж но да 6-13 цяп ла, ад нак удзень 
па вя лі чыц ца да плюс 20-26 гра ду саў.

Сур' ёз ныя ат мас фер ныя фран ты з бо ку За ход няй Еў ро пы за ві-
та юць на тэ ры то рыю кра і ны ўжо ў ня дзе лю. Та му ўна чы ў за ход ніх 
ра ё нах, а ўдзень паў сюд на прой дуць даж джы і на валь ні цы. Ува га: 
удзень на поўд ні Бе ла ру сі мес ца мі маг чы мы моц ныя ліў ні. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ў ноч на ня дзе лю ста не плюс 7-13 гра ду саў, а ўдзень 
ча ка ец ца ад 19 цяп ла па паў ноч ным за ха дзе, да плюс 26 гра ду саў 
па паў днё вым ус хо дзе кра і ны.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, з 
пер шых дзён на ступ на га тыд ня на двор'е пач не пе ра строй вац ца ўжо 
на во сень скі лад. Пад уплы вам фран таль ных па дзе лаў у па ня дзе-
лак у мно гіх ра ё нах прой дуць даж джы, а мес ца мі моц ныя даж джы 
і на валь ні цы. Па ха ла дае. Уна чы праг на зу ец ца ад 8 да 14 цяп ла, а 
ўдзень — не больш за плюс 14-20 гра ду саў. Спе цы я ліс ты ад зна-
ча юць, што та кі тэм пе ра тур ны рэ жым бу дзе на 2-3 гра ду сы ні жэй 
клі ма тыч най нор мы. 

Сяр гей КУР КАЧ.

У на шай кра і не ста но віц ца 
ўсё больш адзі но кіх 
і адзі но ка пра жы ва ючых 
ста рых. Акра мя та го, 
прак тыч на кож ны 
20-ы жы хар Бе ла ру сі 
з'яў ля ец ца ін ва лі дам (5,6% 
ад агуль най коль кас ці 
на сель ніц тва рэс пуб лі кі 
па вод ле да ных Мінп ра цы 
і са ца ба ро ны на 1 жніў ня 
2014 г.). А зна чыць, рас це 
по пыт на са цы яль ныя 
па слу гі. Пра но выя фор мы 
да па мо гі та кім лю дзям, 
асаб лі ва ў асен не-зі мо вы 
пе ры яд — час, 
ка лі адзі но ка му ча ла ве ку, 
і тым больш у вёс цы, 
пры хо дзіц ца ня прос та — 
«Звяз дзе» рас па вя ла 
кан суль тант упраў лен ня 
дзяр жаў най са цы яль най 

пад трым кі на сель ніц тва 
Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сі На тал ля 
КА РА ВАЯ.

ДА МЫ СЕ ЗОН НА ГА 
ПРА ЖЫ ВАН НЯ

Гэ та ар га ні за цыя су мес на га 
пра жы ван ня па жы лых лю дзей 
у асен не-зі мо вы пе ры яд пад на-
гля дам са цы яль на га ра бот ні ка. 
На прык лад, у Ві лей скім і Са лі-
гор скім ра ё нах Мін скай воб лас-
ці ў та кія да мы аб' яд ноў ва юц ца 
не пра ца здоль ныя лю дзі, якім 
цяж ка жыць ад ным зі мой, цяж ка 
са ма стой на спраў ляц ца з бы та-
вы мі кло па та мі. Уся го мі ну лай 
зі мой у ча ты рох да мах се зон-
на га пра жы ван ня пе ра зі ма ва лі 
25 па жы лых лю дзей.

Неш та па доб нае прак ты ку-
ец ца і ў Ві цеб скай воб лас ці, дзе 
та кія да мы на зы ва юц ца «да ма мі 
зі моў кі». Там не каль кі па жы лых 
су се дзяў аб' яд ноў ва юц ца для 
су мес на га пра жы ван ня зі мой у 

ад ным з да моў, дзе іх аб слу гоў-
вае са цы яль ны ра бот нік. На па-
ча так гэ та га го да ў на шай кра і не 
на ліч ва ла ся 70 да моў зі моў кі, у 
якіх пра жы ва лі 144 ча-
ла ве кі.
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ПЫ ТАН НЕ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ 

БЯС ПЕ КІ
Трэ ба ўся ляк па ды маць 

са цы яль ны прэ стыж 
ма ця рын ства і шмат дзет най сям'і

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў на ра ду па фар мі-
ра ван ні но ва га ме ха ніз му дзяр жаў най пад трым кі сем' яў, 
якія вы хоў ва юць дзя цей, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што дзе ю чая сіс тэ ма пад трым кі 
сем' яў да ла ня дрэн ныя вы ні кі. Яна да зво лі ла пе ра адо лець не га-
тыў ную тэн дэн цыю спа ду на ра джаль нас ці ў 90-я га ды і да маг чы ся 
ста ноў чай ды на мі кі. У пры ват нас ці, ка лі ў 1995 го дзе ў кра і не на-
ра дзі лася 101 ты ся ча дзя цей, то ў 2013-м — 118 ты сяч. Тэн дэн цыя 
па ве лі чэн ня на ра джаль нас ці за хоў ва ец ца і сё ле та. Так, у пер шым 
паў год дзі 2014-га на ра дзі ла ся 57,3 тыс. дзя цей, што на 1,1 тыс. 
больш, чым за ад па вед ны пе ры яд 2013 го да. «Ды на мі ка хоць 
ста ноў чая, але сла бень кая», — кан ста та ваў кі раў нік дзяр жа вы. 
Ён вы ка заў мер ка ван не, што тэмп па ве лі чэн ня на ра джаль нас ці 
дзя цей у кра і не яшчэ не да стат ко вы і па ві нен быць знач на вы шэй, 
але для гэ та га трэ ба вы ра шыць шэ раг праб лем.

Па-пер шае, не сак рэт, што на раз віц цё дэ ма гра фіч най сі ту а цыі 
сур' ёз ны ўплыў аказ вае по лаў зрос та вая струк ту ра на сель ніц тва. 
На жаль, коль касць жан чын рэ пра дук тыў на га ўзрос ту, гэ та зна-
чыць тых, хто здоль ны на ра джаць, зні жа ец ца. Па тэн цый ных ма ці 
з го ду ў год ста но віц ца менш. Та му ў гра мад стве ўся ляк трэ ба 
па вы шаць са цы яль ны прэ стыж ма ця рын ства і шмат дзет най сям'і, 
ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Па вод ле яго слоў, па-дру гое, стрым лі ва ю чым фак та рам з'яў ля-
ец ца тое, што ў кра і не ка ля 70% сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей, 
ма юць толь кі ад но дзі ця. Як лі чыць кі раў нік дзяр жа вы, пе ра ла маць 
сі ту а цыю мож на за кошт уз мац нен ня мэ та на кі ра ва най па лі ты кі па 
доў га ча со вай пад трым цы сем' яў з дву ма і больш дзець мі.

«Гэ та, ка лі хо ча це, пы тан не на цы я наль най бяс пе кі. Ка лі ў нас 
не бу дзе да стат ко ва на сель ніц тва, та ды ня ма ча го бу дзе по тым 
раз ва жаць аб не за леж нас ці», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Ён на га даў, што яшчэ ў мі ну лым го дзе пра сіў Сяр гея Ру ма са 
як шмат дзет на га баць ку вы сту піць з іні цы я ты вай і пад рых та ваць 
пра па но вы па пра ек це «Вя лі кая сям'я». Яны дэ та лё ва вы ву ча ны 
спе цы яль най ра бо чай гру пай пад кі раў ніц твам кі раў ні ка Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та, вы пра ца ва ны но выя пра па но вы, якія пра ана-
лі за ва ны ва ўра дзе.

Як пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка, у вы ні ку да ця пе раш ня га 
ча су сіс тэ ма ты за ва ны іс ну ю чыя ме ры дзярж пад трым кі сем' яў, якія 
вы хоў ва юць дзя цей, і пад рых та ва ны пра па но вы па сты му ля ван ні 
на ра джаль нас ці.

«На ша за да ча — вы пра ца ваць да дат ко выя ме ры, як бя гу чыя, 
так і доў га тэр мі но выя, для та го, каб вы ра шыць стра тэ гіч ную за да-
чу рос ту коль кас ці жы ха роў Бе ла ру сі», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Пры гэ тым, за явіў кі раў нік дзяр жа вы, мы па сту по ва (гра мад-
ства гэ та ба чыць) ады хо дзім ад не аб грун та ва ных іль гот. «Дык 
вось, ска заў ён, ады хо дзя чы ад гэ тых не аб грун та ва ных іль гот, мы 
аба вяз ко ва гэ тыя гро шы бу дзем пе ра на кі роў ваць на пад трым ку 
ма ця рын ства і дзя цей».

Прэ зі дэнт за явіў, што ў кра і не бу дзе ра біц ца ўсё не аб ход нае, 
«каб сты му ля ваць на ра джэн не двух, трох і больш дзя цей». «Але 
для гэ та га па трэб ны срод кі, і трэ ба мець на ўва зе, што вы шэй за 
ся бе мы не скок нем, — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Вя-
до ма, мож на пра пі саць ма су ме ра пры ем стваў, мы мо жам зра біць 
гэ та, але ў за леж нас ці ад та го, што ёсць у бюд жэ це. Бу дзем ба-
га цей жыць — яшчэ больш бу дзем ра біць».

За кра на ю чы тэ му пад трым кі ма ці, сем' яў, якія вы хоў ва юць 
дзя цей, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: «Двое дзя цей — гэ та 
аба вяз ко ва. А на ра джэн не тра іх, чац вя рых трэ ба сты му ля ваць. 
Па ме ры ска ра чэн ня ль гот гро шы бу дуць на кі роў вац ца ме на ві та 
сю ды. Пры нам сі, па куль я Прэ зі дэнт, гэ тая сфе ра не бу дзе аб дзе-
ле на ўва гай». Кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў на да ваць гэ тай 
сфе ры са мую сур' ёз ную ўва гу. Пры гэ тым ён ад зна чыў: «Ка лі ў 
нас на огул не бу дзе гро шай на льга та ван не і бу даў ніц тва жыл ля, 
то апош нія срод кі мы ад дадзім ме на ві та шмат дзет ным сем' ям на 
бу даў ніц тва жыл ля. З гэ та га трэ ба зы хо дзіць».

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: «Трэ ба ства рыць адзін нар ма-
тыў на-пра ва вы акт, хут чэй за ўсё за кон, ку ды са браць усе іль го ты 
і ме ры па пад трым цы сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў ця пе раш ні час усе ме ры па пад-
трым цы дзя цей рас пі са ны ў роз ных нар ма тыў на-пра ва вых ак тах. 
А па жа да на, каб кож ная кан крэт ная сям'я, на ра дзіў шы пер шае 
дзі ця, маг ла ад крыць за кон і па гля дзець, што кан крэт на атры мае 
ад дзяр жа вы пры на ра джэн ні, напры кла д, тра іх дзя цей.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма ска заў, што, маг чы ма, пра ект бу ду-
ча га за ко на трэ ба апуб лі ка ваць да ўступ лен ня ў сі лу для аб мер ка-
ван ня. «Упэў не ны, што на сель ніц тва нам мо жа неш та пад ка заць. І 
ка лі гэ та пры маль на з пунк ту гле джан ня сён няш ніх фі нан саў, 
мы гэ та пры мем», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.
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