
Каб ку піць ай чын ную «ма лоч ку» 
ў кра мах, лю дзі ча сам не тое што 
чэр га мі, а на ват на тоў па мі хо дзяць 
і ста ра юц ца як ма га хут чэй уха піць 
лю бі мае ма ла ко, смач ны гла зу ра-
ва ны сы рок, све жую смя тан ку ці 
што ін шае, але пры му сіць бе ла ру-
са ку піць ай чын ны тэ ле ві зар больш 
скла да на. З ах во тай на ля та юць усе 
на сы ры і цу кер кі, а праль най ма-
шы не ай чын на га вы твор цы ад дае 
пе ра ва гу на шмат менш лю дзей. 
Ад нак ім парт аза мя шчэн не ў на-
шай кра і не вы кон ва ец ца. Што год 
з'яў ля юц ца но выя ана ла гі ім парт-
на га. Пры чым, як сцвяр джа юць вы-
твор цы, зу сім не гор шыя, а ча сам 
і леп шыя.

Я з гэ тым спра чац ца не бу ду, бо 
доб ра па мя таю бе ла рус кі ха ла дзіль нік, які ад пра-
ца ваў у на шай сям'і ка ля 10 га доў. І пра ца ваў бы 
да лей, але пас ля не вя лі ка га ра мон ту на яго да лі 
га ран тыю толь кі год. Да вя ло ся пра да ваць праз 

ін тэр нэт «у доб рыя ру кі» па не вя лі кай ца не з-за 
ра мон ту і куп ляць но вы. Ад нак гэ та толь кі адзін-
ка вы прык лад. Каб та кое ста ла тэн дэн-
цы яй, спат рэ біц ца шмат пра цы.
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Кошт 1 кв. м на пер ша сным рын-
ку жыл ля Мін ска з па чат ку 2014 го-
да па вя лі чы ў ся ўся го толь кі на 
2 пра цэн ты і ў лі пе ні бя гу ча га го да 
ў ся рэд нім склаў $1660.

Ся рэд няя пен сія ўсіх ві даў 
у жніў ні бя гу ча га го да скла дае 
Br2 млн 512,4 тыс. — на 13,8 пра-
цэн та больш, чым у снеж ні мі ну-
ла га го да.

На па ча так жніў ня бя гу ча га го да 
ў агуль на рэс пуб лі кан скім бан ку ва-
кан сій 26 пра цэн таў — з за ра бот най 
пла тай больш як Br4 млн. У Мін ску 
та кіх ва кан сій — 46,6 пра цэн та. 

Дзя ся ты раз у Бе ла ру сі прой-
дзе між на род ны ка та ліц кі фес-
ты валь хрыс ці ян скіх філь маў і 
тэ ле ві зій ных пра грам Mаgnіfісаt. 
З 24 па 28 жніў ня ў Мін ску і Глы-
бо кім бу дуць па ка за ны 43 кі на-
стуж кі з 16 кра ін све ту.

У аб ноў ле ным сён ня рэй тын-
гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі 
(ВТА) леп шая бе ла рус кая тэ ні-
сіст ка Вік то рыя Аза ран ка зай мае 
17-е мес ца, ма ю чы ў сва ім ак ты ве 
2 783 ач кі.

Баль ні цу сяст рын ска га до гля-
ду на 80 месцаў ад кры юць у Мін-
ску ў ве рас ні не па да лё ку ад 3-й 
га рад ской клі ніч най баль ні цы імя 
Я. У. Клу ма ва.
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Асця рож ны ап ты мізм 
На пе ра мо вах кі раў ні коў МЗС Ра сіі, Гер ма ніі, 

Фран цыі і Укра і ны па праб ле ме ўрэ гу ля ван ня ўкра-
ін ска га кры зі су, якія ад бы лі ся ў Бер лі не, да сяг ну ты 
«пэў ны пра грэс», за яві лі ў Мі ніс тэр стве за меж ных 
спраў РФ. Су стрэ ча Сяр гея Лаў ро ва, Фран ка-Валь-
тэ ра Штай нма е ра, Ла ра на Фа бі у са і Паў ла Клім кі на 
пра цяг ва ла ся ка ля пя ці га дзін і за вяр шы ла ся ў ноч 
на па ня дзе лак.

Між тым прэ са праг на зуе хут кую су стрэ чу прэ зі-
дэн таў РФ і Укра і ны Ула дзі мі ра Пу ці на і Пят ра Па-
ра шэн кі, на якой мо жа быць да сяг ну та да моў ле насць аб умо вах урэ гу ля ван ня ўкра-
ін ска га кан флік ту. Адзі ным з удзель ні каў пе ра моў, хто зра біў ка рот кую за яву пе рад 
жур на ліс та мі, быў Франк-Валь тэр Штай нма ер. Ён за явіў аб пра грэ се на пе ра мо вах. 
«Раз мо ва бы ла скла да ная, але я ве ру і спа дзя ю ся, што па не ка то рых пунк тах мы да-
сяг ну лі пра грэ су», — пры во дзіць сло вы мі ніст ра агенц тва Rеutеrs.

У Па ры жы аб ра ба ва лі са удаў ска га прын ца 
Зла мыс ні кі ўкра лі 250 ты сяч еў ра на яў ны мі, а так са ма ада бра лі аў та ма біль, па ве-

да міў ін фар ма цый ны тэ ле ка нал BFM-TV. Аб якім ме на ві та прад стаў ні ку са удаў скай 
ка ра леў скай сям'і ідзе га вор ка, у па лі цыі не ўдак лад ня юць.

На пад на аў та ма біль, які на ле жыць Па соль ству Са удаў скай Ара віі, здзейс ні лі 
не каль кі ча ла век, уз бро е ных аў та ма та мі. Акра мя гро шай, у іх ру кі па тра пі лі да ку мен ты 
дып ла ма тыч най мі сіі і аса біс тыя рэ чы прын ца, пе рад ае ІТАР-ТАСС. У па лі цыі ад зна-
чы лі, што зброя пры на лё це не ўжы ва ла ся, па цяр пе лых ня ма. Зла чын цам уда ло ся 
сха вац ца. Вя дзец ца рас сле да ван не.

Паў ноч ная ўскра і на Па ры жа, дзе пра ля гае гэ тая ма гіст раль, якая злу чае ста лі цу 
з аэ ра пор та мі Ру а сі — Шарль дэ Голь і Ле-Бур жэ, 
не пер шы раз згад ва ец ца ў су вя зі з гуч ным ра ба-
ван нем. Так, у лю тым 2010 го да па ве дам ля ла ся 
аб на пад зе на дач ку та га час на га мэ ра Кі е ва Ле-
а ні да Чар на вец ка га — Крыс ці ну. СМІ пі са лі, што 
ра баў нік, які на паў на лі му зін дзяў чы ны, вы ха піў у 
яе сум ку, у якой зна хо дзі лі ся каш тоў нас ці на су му 
больш за 4,5 млн еў ра.
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Аме ры кан цы
па спя хо ва вы пра ба ва лі

бак тэ ры яль ную тэ ра пію ра ку 
Экс пе ры мен ты на па цу ках, са ба ках, а так са ма па куль адзін-

ка вы вы па дак клі ніч на га вы пра ба ван ня ме та ду па ка за лі, што 
ін' ек цыя аслаб ле най вер сіі гле ба вай бак тэ рыі Сlоstrіdіum nоvуі 
не па срэд на ў зла я кас ную пух лі ну за бяс печ вае яе знач нае ска-
ра чэн не і на ват поў нае знік нен не. Вы ні кі да сле да ван ня апуб лі-
ка ва ны ў ча со пі се «SсіеnсеTrаnslаtіоnаl Mеdісіnе».

На той факт, што бак тэ ры яль-
ныя ін фек цыі пры ан ка ла гіч ных за-
хвор ван нях у не ка то рых вы пад ках 
спры я юць па збаў лен ню ад ра ку, 
ура чы звяр ну лі ўва гу ка ля 200 га-
доў та му. Так, у 1890-я га ды нью-
ёрк скі хі рург Уіль ям Ко лі да во лі 
па спя хо ва ля чыў ан ка ла гіч ных хво-
рых з да па мо гай ін' ек цый у пух лі ну 
роз ных ві даў па та ген ных бак тэ рый. Ад нак за тым больш су час ныя 
ві ды тэ ра піі ра ку пры му сі лі аб ме та дзе Ко лі за быц ца. Але вось на 
пра ця гу апош ня га дзе ся ці год дзя гру па спе цы я ліс таў па ге не ты цы 
ан ка ла гіч ных за хвор ван няў з Уні вер сі тэ та Джон са Хоп кін са зноў 
ак тыў на вы ву чае ўздзе ян не роз ных ві даў бак тэ рый на ра ка выя 
пух лі ны. У рэш це рэшт ву чо ныя за ся ро дзі лі сваю ўва гу на гле ба-
вай бак тэ рыі Сlоstrіdіum nоvуі. Для іс на ван ня гэ та га мік ра ар га ніз-
ма не аб ход нае бед нае кіс ла ро дам на ва коль нае ася род дзе, якое 
як раз пры сут ні чае ў пух лін ных клет ках. Бак тэ ры яль ная тэ ра пія 
амаль удвая пра доў жы ла жыц цё хво рых жы вёл у па раў на нні з ты-
мі, хто яе не атрым лі ваў. Мік ра ска піч нае да сле да ван не па ка за ла, 
што бак тэ рыі ак тыў на ата ку юць і зні шча юць пух лін ныя клет кі, у 
якіх на зі ра ец ца дэ фі цыт кіс ла ро ду, і ста ран на па збя га юць поў-
ных кіс ла ро ду зда ро вых кле так, раз ме шча ных уся го за не каль кі 
мік ра мет раў ад ра ка вых. Клі ніч ныя вы пра ба ван ні бак тэ ры яль най 
тэ ра піі ра ку бу дуць пра цяг ну ты і па шы ра ны.

Долар ЗША    10380,00
Еўра 13890,00
Рас. руб. 288,50
Укр. грыўня 796,62

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 19.08.2014 г. 
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ЦЁП ЛА І ДОЖДЖ 
Ня ўстой лі вае на двор'е ча ка ец ца ў Бе ла ру сі на гэ тым тыд ні, 
па ве да міў ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА на чаль нік служ бы гід ра ме-
тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га гід ра ме тэа цэнт ра 
Дзміт рый РА БАЎ.

У аў то рак мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, пра гры-
мяць на валь ні цы. Ноч чу і ра ні цай у асоб ных ра ё нах з'я віц ца сла бы 
ту ман. Ве цер бу дзе паўд нё ва-за ход ні 5–10 мет раў у се кун ду, мес-
ца мі — з па ры ва мі да 14 мет раў у се кун ду. Тэм пе ра ту ра ноч чу плюс 
10–16 гра ду саў, днём праг на зу ец ца ад 20 да 25 цяп ла, па паў днё вым 
ус хо дзе па вет ра пра грэ ец ца да 27 гра ду саў са зна кам плюс.

У се ра ду ноч чу плюс 10–16 гра ду саў цяп ла, днём ад 19 да 25 гра-
ду саў, па паў днё вым ус хо дзе — да 28 гра ду саў вы шэй за нуль.

«У чац вер ак тыў ны ат мас фер ны фронт пры ня се на боль шую 
част ку тэ ры то рыі рэс пуб лі кі ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ныя 
ра ё ны — на валь ні цы. Мес ца мі праг на зу юц ца моц ныя ліў ні. Пры 
на валь ні цах ча ка ец ца шква ліс тае ўзмац нен не вет ру з па ры ва мі да 
15–20 мет раў у се кун ду», — ска заў Дзміт рый Ра баў. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ноч чу скла дзе плюс 9–16 гра ду саў, днём бу дзе ад 19 да 
25 гра ду саў цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе ноч чу праг на зу ец ца плюс 
17–18 гра ду саў, днём — ад 27 да 29 гра ду саў цяп ла.

«У пят ні цу ноч чу на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны бу дуць іс ці 
ка рот ка ча со выя даж джы і гры мець на валь ні цы. Днём ак тыў ны ат мас-
фер ны фронт па кі не тэ ры то рыю кра і ны, ат мас фер ны ціск уз рас це 
і даж джы на боль шай част цы кра і ны спы няц ца», — да даў сі ноп тык. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе плюс 8–15 гра ду саў, днём бу дзе 
ад 18 да 24 гра ду саў цяп ла.

У су бо ту праг на зу ец ца пе ра важ на без апад каў. Ноч чу і ра ні цай 
мес ца мі з'я віц ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе плюс 
7–13 гра ду саў, днём ча ка ец ца ад 20 да 26 гра ду саў цяп ла.

У ня дзе лю праз тэ ры то рыю Бе ла ру сі бу дзе пра хо дзіць ат мас фер-
ны фронт. Пад яго ўплы вам ноч чу па за ха дзе, а днём на боль шай 
част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб-
ных ра ё нах — на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе плюс 
7–13 гра ду саў, днём бу дзе ад 19 да 25 гра ду саў цяп ла.

Свя та «Яб лыч на га Спа су» вя до ма нам яшчэ са ста-
ра жыт ных ча соў. У гэ ты дзень пры ня та ад да ваць па-
дзя ку за да ры пры ро ды, дзя ліц ца ўра джа ем з сям' ёй 
і рад нёй, а так са ма час та ваць імі жаб ра коў і сі рот. 
Не ка то рыя на род ныя пры ме ты ка жуць, што «Яб лыч-

ны Спас» сім ва лі зуе на ступ лен не во се ні. Лі чыц ца, што 
ме на ві та пас ля 19 жніў ня но чы ста но вяц ца на шмат 
ха лад нейшымі.

На вы хад ныя «яб лыч ная» ат мас фе ра па на ва ла і ў рэс-
пуб лі кан скім гар на лыж ным цэнт ры «Сі лі чы», дзе прай-

шло свя та «Яб лыч ны Спас-2014». Тут мож на бы ло ўво лю 
па час та вац ца яб лы ка мі, на ве даць ка зач ныя тэ ма тыч ныя 
пля цоў кі, уба чыць Бе ла снеж ку, якая жанг лі руе яб лы ка мі, 
і пра явіць ся бе ў жар тоў ных яб лыч ных эс та фе-
тах і спа бор ніц твах.

ЯБ ЛЫЧ НЫ СПАС — УСЯ МУ ЧАСЯБ ЛЫЧ НЫ СПАС — УСЯ МУ ЧАС На 25,5%
вы рас ла ў Бе ла ру сі ў 
сту дзе ні — лі пе ні гэ та-
га го да ў па раў на нні з 
ана ла гіч ным пе ры я дам 
2013-га вы твор часць 
ка лій ных угна ен няў, 
па ве да мі лі ў На цы я-
наль ным ста тыс тыч-
ным ка мі тэ це. Рост 
вы твор час ці ў гэ ты пе-
ры яд быў за фік са ва ны 
і па ін шых ві дах пра м-
пра дук цыі. На прык лад, 
шын для лег ка вых аў-
та ма бі ляў вы пу шча на 
на 11,9% больш у па-
раў на нні з ся мю ме-
ся ца мі мі ну ла га го да, 
цэ мен ту — на 11,6%. 
На ту раль на ма лоч най 
пра дук цыі ў сту дзе ні — 
лі пе ні 2014-га вы раб ле-
на на 2,2% больш, чым 
за ана ла гіч ны ле таш ні 
пе ры яд, сы роў (акра мя 
плаў ле на га) — на 9,1%.

Па сут нас ці спра вы Па сут нас ці спра вы   ��

АД КАЗ НАЯ 
ПА ЗІ ЦЫЯ 

НА ШЫМ ПА ГРА НІЧ НІ КАМ ТРЭ БА ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ ТАК,
КАБ НІ Я КІХ ПРЭ ТЭН ЗІЙ З БО КУ УКРА І НЫ НЕ БЫ ЛО 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 18 жніў ня 
пры няў з дак ла дам дзярж сак ра та ра Са ве та бяс пе кі 
Аляк санд ра Мя жу е ва. На су стрэ чы раз мо ва іш ла аб 
дзей нас ці сі ла во га бло ка кра і ны і пра ва ахоў ных ор-
га наў, ра бо ту якіх ка ар ды нуе дзярж сак ра тар Са ве та 
бяс пе кі, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў уз мац нен ня дзей нас ці 
дзярж сак ра та ры я та Са ве та бяс пе кі. «Я ўжо не як пуб ліч на га ва-
рыў аб ра бо це дзяр жаў на га сак ра та ры я та Са ве та бяс пе кі. Але 
гэ та не зна чыць, што мы па га ва ры лі і не па він на быць ру ху ў 
пла не па ляп шэн ня і ўзмац нен ня якас ці ра бо ты. Гэ та ўжо ста лая 
струк ту ра, якая іс нуе 20 га доў, па ра ру хац ца на пе рад больш ра-
шу ча, не ба ю чы ся пры маць ней кія больш пра грэ сіў ныя ра шэн ні, 
уно сіць пра па но вы».

«Сі ла вы блок, пра ва ахоў ныя ор га ны пра цу юць нар маль на, грэх 
бы ло б крыў дзіц ца або кры ты ка ваць іх, але тым не менш не га ты ву 
так са ма ха пае», — лі чыць Прэ зі дэнт.

Аляк санд ра Лу ка шэн ку на сця рож ва юць не ка то рыя пы тан ні 
дыс цып лі ны, асаб лі ва ся род афі цэр ска га і на ват ге не раль ска га 
кор пу са ў Мі ніс тэр стве аба ро ны. «Та кіх фак таў да стат ко ва, вы, 
на пэў на, іх атрым лі ва е це. Ха чу, каб яны гэ та чу лі: я гэ та ве даю», — 
пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт за кра нуў так са ма ра бо ту Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі. У 
пры ват нас ці, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: «Па ра ней кія но выя 
фор мы, ме та ды ра бо ты не тое што вы на хо дзіць, а зы хо дзя чы з 
улас на га во пы ту браць на ўзбра ен не».

Прэ зі дэнт рэз ка кры ты ка ваў і вы ка заў прэ тэн зіі да якас ці ра-
бо ты за кры тай, так зва най ура да вай, су вя зі. «Гэ та не спра ва, ка лі 
га во рыш з кі раў ні ком якой-не будзь дзяр жа вы, і нар маль на па га-
ва рыць не маг чы ма», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Раз мо ва іш ла і аб не ка то рых ін шых ак ту аль ных пы тан нях. Прэ-
зі дэнт асаб лі ва па ці ка віў ся сі ту а цы яй на бе ла рус ка-ўкра ін скай гра-
ні цы: «У нас там са праў ды па ра дак ці ёсць ней кія праб ле мы?» 

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў: «Бе ла рус кім 
па гра ніч ні кам трэ ба дзей ні чаць так, каб ні я кіх аб грун та ва ных 
прэ тэн зій з бо ку Укра і ны да нас не бы ло. Мы па абя ца лі ім, яшчэ 
да прэ зі дэнц кіх вы ба раў, што мы вель мі пры стой на ся бе па во дзі-
лі і па во дзім. Нас ні Ра сія, ні хто не пра сіў ус клад няць аб ста ноў ку 
на бе ла рус ка-ўкра ін скай гра ні цы, ды і нам гэ та га не па трэб на. У 
су вя зі з гэ тым ха це ла ся б па чуць, якая там аб ста ноў ка з улі кам 
ма іх ука зан няў. Мы гэ та га не ўтой ва лі — мы, вя до ма ж, пад асо бы 
кант роль бя ром гэ ту гра ні цу ў су вя зі з па дзея мі, што там ад бы-
ва юц ца». Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, што бе ла рус кі бок па ві нен 
вы ра шаць усе ўзні ка ю чыя праб ле мы не ў па ру шэн не іс ну ю чых 
да моў ле нас цяў з укра ін скім бо кам.

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў, каб стар шы ня Дзярж па гран ка мі тэ та 
Ле а нід Маль цаў па ста ян на зна хо дзіў ся на су вя зі з кі раў ні ком укра-
ін ска га па гран ка мі тэ та. «Да рэ чы, мы з Прэ зі дэн там Па ра шэн кам 
аб гэ тым да мо ві лі ся — што ўсе служ бы, і сі ла во га бло ка, па він ны 
па ста ян на кан так та ваць. Ка лі ёсць ней кія на сця ро жа нас ці, то зды-
маць іх, каб гэ та не вы хо дзі ла на верх і, не дай бог, яшчэ ў гра мад-
ства, у СМІ, каб не бы ло ў нас на ват пад ста вы для гэ та га».

Кі раў нік дзяр жа вы пра ін фар ма ва ны аб тым, што ўсе яго да ру-
чэн ні ад нос на сі ту а цыі на бе ла рус ка-ўкра ін скай гра ні цы ня ўхіль на 
вы кон ва юц ца. У пры ват нас ці, на ла джа на ўза е ма дзе ян не і кан-
так ты па між усі мі сі ла вы мі ве дам ства мі дзвюх кра ін, па ста ян на 
ад бы ва ец ца аб мен ін фар ма цы яй. Дзярж па гран ка мі тэт ва ўза е-
ма дзе ян ні з МУС і Мі ніс тэр ствам аба ро ны дак лад на вы кон вае 
да ру чэн ні Прэ зі дэн та Бе ла ру сі па ўзмац нен ні дзяр жаў най гра ні цы 
на паў днё вым на прам ку.

Акра мя та го, Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, як ідуць спра вы на бе ла-
рус ка-ўкра ін скай гра ні цы ў су вя зі з да зво лам у лет ні се зон жы-
ха рам пры гра ніч ных укра ін скіх тэ ры то рый збі раць гры бы і яга ды 
ў бе ла рус кіх ля сах. Кі раў ні ку дзяр жа вы да ло жа на, што Бе ла русь 
ад кры ла се зон ныя пунк ты про пус ку для ўкра ін скіх гра ма дзян, пры-
ня ўшы ўсе не аб ход ныя ме ры бяс пе кі. Гэ та сі ту а цыя зна хо дзіц ца 
пад асо бым кант ро лем — аб ста ноў ка спа кой ная, нар маль ная.

Ле тась у краіну 
з-за ме жаў за вез лі 
спа жы вец кіх 
та ва раў на су му 
7,7 млрд до ла раў, 
а за пер шае 
паў год дзе 2014-га — 
3,7 млрд. Гро шы 
вя лі кія. І ха ця б 
част ку з іх маг лі 
за ра біць ай чын ныя 
вы твор цы. Якім 
чы нам пры ва біць 
па куп ні ка 
да бе ла рус ка га 
та ва ру, вы ву ча ла 
«Звяз да».

ЧЭР ГІ ПА БЕ ЛА РУС КАЕ…
ГЭ ТА НЕ СОН, А ЗА КА НА МЕР НАСЦЬ —

ПРЫ ЎМО ВЕ ЯКАС НА ГА ВЫ КА НАН НЯ ПРА ГРА МЫ ІМ ПАРТ АЗА МЯ ШЧЭН НЯ

АЛЯКСАНДР ЯКАБ СОН
ПЕРАХОДЗІЦЬ НА ІН ШУЮ РА БО ТУ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка сва ім ука зам вы зва-
ліў Аляк санд ра Якаб со на ад па са ды стар шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў-
на га кант ро лю ў су вя зі з пе ра во дам на ін шую ра бо ту. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

Вы ка нан не аба вяз каў стар шы ні Ка мі тэ та дзярж кант ро лю ўскла-
дзе на на пер ша га на мес ні ка стар шы ні КДК Ле а ні да Ан фі ма ва.


