
НАШ ЗДА БЫ ТАК — ЛЕС 
Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў вы вес ці ўзро вень 
ле са ка ры стан ня да стан дар таў пе ра да вых кра ін 

Та кую за да чу кі раў нік дзяр жа вы па ста віў у час на вед ван-
ня Рэс пуб лі кан ска га ляс но га се лек цый на-на сен ня вод ча га 
цэнт ра, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Да вай це да мо вім ся: з бу ду ча га го да мы пра цу ем толь кі так, як 
пра цу юць у Фін лян дыі, па тэх на ло гіі вы рошч ван ня — комп лекс на. 
Ка лі нех та гэ та га не мо жа — той у ле се не пра цуе, — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт. — Гэ ты раз бой у ле се трэ ба за кан чваць!» «Вось мне 
вель мі пры го жа дак лад ва юць, але я ба чу і ін шае: я бы ваю ў ле се 
і ба чу, як там пра цу юць», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што, пры зна ча ю чы мі ніст рам 
ляс ной гас па дар кі Мі ха і ла Амель я но ві ча, ста віў за да чу вы ву чаць 
во пыт ле са ка ры стан ня ў пе ра да вых кра і нах і пе ра но сіць яго ў 
Бе ла русь. «Гэ тая куль ту ра, зрэз, пе ра пра цоў ка, пра цэс на рых тоў-
кі — усё па він на быць па вы шэй шым кла се, — пад крэс ліў Прэ зі-
дэнт. — З на ступ на га го да па ра дак і куль ту ра па він ны быць толь кі 
та кі мі!» Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што да гэ та га трэ ба пры хо дзіць 
і ў эка но мі цы вя дзен ня ляс ной гас па дар кі. «У ле се па ві нен быць 
па ра дак. Гэ та наш зда бы так», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што ў кра і не ство-
ра на шы ро кая лі ней ка ле са на рых тоў чай тэх ні кі. Па сло вах стар-
шы ні са ве та ды рэк та раў ААТ «Амка дор» — кі ру ю чая кам па нія 
хол дын га» Аляк санд ра Ша ку ці на, вы пуск тэх ні кі на прад пры ем-
стве для па трэб ляс ной гас па дар кі быў па ча ты ў 2006 го дзе. З 
та го ча су бы ла асвое на вы твор часць 17 ма дэ ляў но вых ма шын. 
Уз ро вень ла ка лі за цыі скла дае пры клад на 60%, ад нак у блі жэй шыя 
два га ды яго пла ну ец ца да вес ці да 90%.

Аляк санд ру Лу ка шэн ку бы ла пра дэ ман стра ва на лі ней ка тэх ні кі 
«Амка дор». Прэ зі дэнт у цэ лым за стаў ся за да во ле ны ўба ча ным, 
ад нак да ру чыў па вя ліч ваць сту пень ла ка лі за цыі.

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся ў пры сут ных, ці ўсе аб' ёмы драў ні ны, якія 
маг чы ма, пе ра пра цоў ва юц ца ў кра і не. Па сло вах мі ніст ра ляс ной 
гас па дар кі Мі ха і ла Амель я но ві ча, у 2013 го дзе за ме жы кра і ны 
бы ло пра да дзе на ніз ка сорт най драў ні ны на $140 млн. Сё ле та 
пла ну ец ца рэа лі за ваць 60 млн штук па са дач на га ма тэ ры я лу на 
Br24 млрд, у тым лі ку дэ ка ра тыў на га.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на мэ та згод насць та го, каб уся драў-
ні на пе ра пра цоў ва ла ся ў кра і не. «Ка лі та бе ка пі та ліс ты пла цяць 
$150 млн у год за гэ ты хлам, зна чыць, ён там па трэб ны, і яны 
атрым лі ва юць як мі ні мум столь кі ж у кі шэ ню да хо даў. Ча му мы не 
мо жам атры маць гэ та ў кра і не?» — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

«Да вай це да мо вім ся: гэ ты і бу ду чы год вы яшчэ боў та е це ся, а 
з 2016-га — у вас поў ная за ба ро на на па стаў кі драў ні ны за ме жы 
кра і ны. З 1 сту дзе ня 2016 го да вы сы ра ві ну за ме жы кра і ны не 
па стаў ля е це! Толь кі з вы со кім да баў ле ным кош там», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.
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У Зэ льве (Гро дзен ская 
воб ласць) 22–23 жніў ня 
прой дзе тра ды цый ны «Ган-
нен скі кір маш». Тра ды цый-
на ар га ні за та ры ста ра юц ца 
на даць кір ма шу гіс та рыч ны 
ка ла рыт ганд лё ва-за баў-
ляль на га ме ра пры ем ства 
ХVІІІ ста год дзя.

Ма ла ка пе ра пра цоў чыя 
ар га ні за цыі Ма гі лёў скай 
воб лас ці ў ме жах экс пе-
ры мен ту да кан ца 2014 го-
да змо гуць рэа лі зоў ваць 
атры ма ныя імі ма ла ко і 
ма лоч ную пра дук цыю на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі па сва-
бод ных ад пуск ных цэ нах.

У Бе ла ру сі ад мя ня ец ца 
аб ме жа ван не про да жу па лі-
ва для гру за ві коў на пры гра-
ніч ных за праў ках.

Та ры фы на пе ра сыл ку 
прос тай паш то вай карт-
кі, пісь ма і бан дэ ро лі ва-
гой да 20 г для фі зіч ных і 
юры дыч ных асоб у Бе ла-
ру сі вы рас туць на 14,3 пра-
цэн та.

Кір ма шы «Шчод рая во-
сень» пач нуць пра хо дзіць у 
ста лі цы з 20 ве рас ня. Сель-
гас пра дук цыю бу дуць пра да-
ваць па цэ нах вы твор цаў.
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Правая рука 
Васіля Каржа — 

камбрыг 
Герасімаў

Што 
за агароджай 
аграсядзібы?

Як  наш 
карэспандэнт 

стаў
«гінэсцам»

Мер кель у Лат віі:
не ча кай це ба зы НА ТА і гро шай з Бру се ля 

Укра ін скі кры зіс і ра сій скія санк цыі пры му сі лі Лат вію шу каць пад трым ку 
на між на род най арэ не. Ад Еў ра ка мі сіі кра і на ча кае фі нан са вай да па мо гі, ад
НА ТА — ва ен най. Ад нак пад час ві зі ту ў Лат вію канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер-
кель да ла зра зу мець, што ні пер ша га, ні дру го га ў блі жэй шы час не прад ба-
чыц ца. Па край няй ме ры, не ў поў ным аб' ёме.

На ві зіт Мер кель у Лат віі ўскла да лі вя лі кія над зеі ад ра зу па дзвюх пры чы нах. Па-пер шае, кра і на ча кае 
фі нан са вай да па мо гі ад Еў ра ка мі сіі для кам пен са цыі на ступ стваў ра сій ска га эм бар га на экс парт пра дук таў 
хар ча ван ня. Па-дру гое, мяс цо выя па лі ты кі не раз пра сі лі аб раз мя шчэн ні ў Лат віі па ста ян на га кан тын ген ту 
НА ТА для аба ро ны ад «па тэн цый най па гро зы з бо ку не прад ка заль най Ра сіі». Прад стаў ні кі лат вій скай ін-
тэ лі ген цыі на ват на пі са лі канц ле ру Гер ма ніі ліст з прось бай пад тры маць ства рэн не ў Лат віі ва ен най ба зы. 
Пад час прэс-кан фе рэн цыі ў Ры зе Ан ге ла Мер кель ска за ла, што чы та ла ліст, ад нак раз мя шчэн не ба зы НА ТА 
на тэ ры то рыі Лат віі ў блі жэй шы час не пла ну ец ца. «На гэ ты мо мант га вор ка не ідзе аб доў га тэр мі но вым раз-
мя шчэн ні ва ен ных, але на ша су пра цоў ніц тва мож на ўма цоў ваць і ў ін шых кі рун ках. Мы мо жам га ран та ваць, 
што ў скла да най сі ту а цыі Лат віі бу дзе ака за на да па мо га», — за яві ла Мер кель. Кан чат ко ва га ж ра шэн ня аб 
тым, ці атры мае Лат вія фі нан са вую да па мо гу ад Еў ра ка мі сіі і ў якім аб' ёме, яшчэ не пры ня та. Ка мен ту ю чы 
гэ тае пы тан не, канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель пе ра сце раг ла ад за ліш ня га ап ты міз му. «Мы па він ны азір-
нуц ца і па гля дзець, якія яшчэ ёсць рын кі. Біз нес ме ны па він ны пры ста соў вац ца», — за яві ла яна.

Па па Рым скі агу чыў дум кі пра сваю смерць 
«Я ве даю, што мне за ста ло ся жыць толь кі ка рот кі час. Два ці тры га ды, і за тым я апы ну ся ў до ме Гос-

па да», — ска заў ён жур на ліс там у са ма лё це па шля ху ў Ва ты кан з Паўд нё вай Ка рэі, дзе ён зна хо дзіў ся 
з пя ці дзён ным апост аль скім ві зі там.

«Я аб дум ваю свае гра хі, па мыл кі, імк ну ся па збя гаць га на рыс тас ці. І ўсё та му, што дні мае злі ча-
ны», — пры во дзіць сло вы 77-га до ва га пан ты фі ка ін дый ская га зе та «Hіndustаn Tіmеs». Кры ні цы ў Ва-

ты ка не па цвер дзі лі, што Па па і ра ней га ва рыў пра ўлас ную смерць 
у вуз кім ко ле, ад нак ця пер упер шы ню па дзя ліў ся дум ка мі аб гэ тым з 
жур на ліс та мі. У гу тар цы з імі на бор це са ма лё та Фран цыск зга даў аб 
маг чы мас ці свай го сы хо ду з па са ды, як гэ та зра біў ле тась яго па пя рэд-
нік Бе не дыкт ХVІ, у вы пад ку, ка лі ён не змо жа да лей вы кон ваць свае 
аба вяз кі. 60 га доў та му сы ход у ад стаў ку біс ку паў ка та ліц кай царк вы 
быў прак тыч на не маг чы мым, ад нак ця пер «Бе не дыкт ХVІ ад чы ніў 
дзве ры», — да даў Па па.
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Іс ланд скі вул кан 
Бар дар бун га па гра жае 
но вым авія ка лап сам 

У блі жэй шы 
час у Еў ро пе 
мо гуць уз нік-
нуць праб ле мы 
з авія зно сі на-
мі — і гэ та ні як 
не звя за на з па-
гро за мі Маск вы 
пе ра крыць авія кам па ні ям маг чы масць пра-
лё ту над РФ. Ка лапс мо жа ўзнік нуць з-за 
вул ка на ў Іс лан дыі.

З 3-й га дзі ны ра ні цы су бо ты, 16 жніў ня, 
іс ланд ская ме тэа ра ла гіч ная служ ба за фік-
са ва ла ка ля 2800 зем ля тру саў у ра ё не вул-
ка на Бар дар бун га, раз ме шча на га на поўд ні 
кра і ны. 950 з іх прый шлі ся на па ня дзе лак, 
18 жніў ня, па чы на ю чы з апоў на чы па мяс-
цо вым ча се. На ву коў цы пад ня лі ўзро вень 
не бяс пе кі вы вяр жэн ня да пе рад апош ня га, 
«аран жа ва га». Ула ды пе ра кры лі не каль кі аў-
та да рог у ра ё не вул ка на і ра за сла лі па пя рэ-
джан ні аб маг чы мым вы вяр жэн ні ў мяс цо выя 
авія кам па ніі. Най мац ней шы штур шок быў 
за фік са ва ны 18 жніў ня: ана ліз па ка заў, што 
яго маг ні ту да скла ла 4,5 ба ла.

На га да ем, у 2010 го дзе вы вяр жэн не вул-
ка на пад іс ланд скім лед ні ком Эяф' яд ла ё-
кюдль на шмат дзён па ра лі за ва ла авія зно-
сі ны ў не бе над боль шай част кай Еў ро пы 
і пры нес ла ка ла саль ныя стра ты для авія-
кам па ній.

Долар ЗША    10390,00
Еўра 13870,00
Рас. руб. 288,00
Укр. грыўня 790,11

Курсы замежных валют, 
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Больш за тое, пры ня ты да ку мент 
вы клю чае маг чы масць пра да стаў лен-
ня без пра вя дзен ня аў кцы ё наў зя мель-
ных участ каў ін вес та рам для бу даў-
ніц тва аў та за пра ва чных стан цый. Без 
пра вя дзен ня аў кцы ё наў зя мель ныя 
ўчаст кі для бу даў ніц тва аў та за пра ва-
чных стан цый бу дуць пра да стаў ляц-
ца толь кі юры дыч ным асо бам сіс тэ мы 
нафтапрадуктазабяспячэння 
на шай кра і ны.

Не ўза ба ве мет ро мо жа з'я віц ца ў ад-
ным з аб лас ных га ра доў Бе ла ру сі. А 
па трэ цяй лі ніі ста ліч на га мет ра па лі-
тэ на бу дуць кур сі ра ваць аў та ма ты за-
ва ныя са ста вы. Чац вёр тая лі нія звя жа 
мік ра ра ё ны Чы жоў ка і Вяс нян ка.

Пра гэ та рас па вёў на чаль нік УП «Ды-
рэк цыя па бу даў ніц тве Мінск ага мет ра-
па лі тэ на» Па вел ЦА РУН. Па яго сло вах, 
даў жы ня перс пек тыў най лі ніі скла дзе 19 кі-
ла мет раў, скла дац ца яна бу дзе з 12 стан-
цый. Га лоў ныя ары ен ці ры, на якія аба пі ра-
юц ца бу даў ні кі мет ро, — «Чы жоў ка-Арэ на» 
і «Мінск-Арэ на». Чац вёр тае ад га лі на ван не 

бу дзе мець пе ра са дач ныя стан цыі на тры 
ас тат нія. «З увя дзен нем у экс плу а та цыю 
чац вёр тай лі ніі мін скае мет ро да сяг не мак-
сі маль най кам форт нас ці ў транс пар ці роў цы 
мін чан і гас цей ста лі цы», — за зна чыў Па вел 
Ца рун.

Ця пер жа ў го ра дзе вя дуц ца ра бо ты 
па пад рых тоў цы пер шай чар гі трэ цяй лі ніі 
мет ро — на мес цы бу ду чых стан цый «Ка-
валь ская Сла ба да», «Пло шча Ба гу шэ ві ча», 
«Вак заль ная», «Юбі лей ная». У склад пер-
шай чар гі, акра мя са міх стан цый, увой дуць 
два пе ра са дач ныя вуз лы, ін жы нер ны кор пус 
і па бу до вы для аб слу го ва га пер са на лу.

Па вод ле слоў спа да ра 
Ца ру на, бу даў ніц тва мет ро 
ў Мін ску з'яў ля ец ца ад ным 
з са мых тан ных на пост са-
вец кай пра сто ры і ў Еў ро пе. 
Адзін кі ла метр лі ніі каш туе 
ад 40 да 60 міль ё наў до ла-
раў. Трэ цяя лі нія ста не да ра-
жэй шай за па пя рэд нія: па ёй 
пой дуць аў та ма ты за ва ныя 
са ста вы. Ма шы ніст у ка бі-
не цяг ні ка бу дзе толь кі кант-
ра ля ваць пра цу элект ро ні кі 
пад час па езд кі. Акра мя гэ-
та га, у аб ста ля ван ні стан-

цый бу дуць вы ка рыс тоў вац ца так зва ныя 
«эк ра ны» — за га ра джэн ні, якія вы клю ча юць 
маг чы масць па дзен ня па са жы раў і ста рон ніх 
прад ме таў на пу ці. Пас ля спы нен ня са ста ву 
гэ тыя эк ра ны бу дуць убі рац ца. Асаб лі вая 
ўва га на да ец ца па са жы рам з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі: акра мя ліф тоў, што вы ка-
рыс тоў ва юц ца на іс ну ю чых стан цы ях, на 
трэ цяй лі ніі ўста лю юць тра ва ла та ры — эс-
ка ла та ры з га ры зан таль ным ру хам.

Бу даў ніц тва трэ цяй лі ніі бу дзе вес ці ся 
пры да па мо зе ме ха ні за ва на га комп лек су. 
Хут касць пра ход чых ра бот, та кім чы нам, 
па вя лі чыц ца да 300–350 мет раў за ме сяц. 
Не ме ха ні за ва ны комп лекс, што вы ка рыс-
тоў ваў ся ра ней, ва ло даў мак сі маль най хут-
ка сцю ў 60 мет раў за ме сяц.

Так са ма пра гу ча ла ін фар ма цыя аб маг-
чы мас ці бу даў ніц тва лёг ка га мет ро (раз на-
від насць транс пар ту, на блі жа ная да га рад-
ско га цяг ні ка. — Аўт.) у ад ным з аб лас ных 
га ра доў. «Ідэя аб ства рэн ні та ко га ві ду 
транс пар ту ў нас уз нік ла даў но, і для Бе ла-
ру сі яна мае не бла гія перс пек ты вы. Ад нак 
для рэа лі за цыі пра ек та па трэб на фі нан са вая 
пад трым ка і за гад кі раў ніц тва, — ска заў Па-
вел Ца рун. — У блі жэй шы час мы на кі ру ем 
ад па вед ную пра па но ву ў абл вы кан ка мы».

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Br4 млн 
380 тыс.

у ме сяц склаў у пер шым паў-
год дзі гэ та га го да агуль ны 
аб' ём гра шо вых да хо даў у 
раз лі ку на ду шу на сель ніц-
тва, па ве да мі лі ў На цы я-
наль ным ста тыс тыч ным 
ка мі тэ це. У струк ту ры гра-
шо вых да хо даў на сель ніц тва 
най боль шую ўдзель ную ва гу 
скла лі апла та пра цы (63,8%) 
і транс фер ты на сель ніц тву 
(21,1%). Да хо ды ад прад пры-
маль ніц кай і ін шай дзей нас-
ці, якая пры но сіць да ход, 
скла лі 9,9%; да хо ды ад улас-
нас ці і ін шыя — 5,2%. Рэ-
аль ныя на яў ныя гра шо выя 
да хо ды (гра шо выя да хо ды за 
вы лі кам па дат каў, збо раў і 
ўзно саў, ска рэк та ва ныя на 
ін дэкс спа жы вец кіх цэн на 
та ва ры і па слу гі) сё ле та ў 
пер шым паў год дзі ў па раў на н-
ні з пер шым паў год дзем ле-
тась па вя лі чы лі ся на 4,8%. 
Ся род рэ гі ё наў мак сі маль ны 
па каз чык — у Мін ску (тэмп 
рос ту 108,2%), мі ні маль-
ны — у Ма гі лёў скай воб лас ці 
(101,3%).

Зям ля Зям ля   ��

МІН СКУ — ХО ПІЦЬ…
На ле та за ба ро няць ства рэн не но вых са да вод чых та ва рыст ваў 

і дач ных ка а пе ра ты ваў у пры га рад най зо не ста лі цы 

Пад зем ка Пад зем ка   ��

МЕТ РО ПА БУ ДУ ЮЦЬ І Ў РЭ ГІ Ё НАХ?

Аб гэ тым, у пры ват нас ці, га во рыц ца ва 
ўка зе кі раў ні ка дзяр жа вы № 387, дзе 
ўдас ка наль ва ец ца па ра дак пра да стаў-
лен ня зя мель ных участ каў. Як па тлу ма-
чы лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Дзяр жаў-
на га ка мі тэ та па ма ё мас ці, ця пер пра да-
стаў лен не зя мель ных участ каў для бу-
даў ніц тва аб' ек таў пры да рож на га сэр ві су 
ў пры га рад ных зо нах аб лас ных цэнт раў 
і Мін ска бу дзе ажыц цяў ляц ца толь кі па 
вы ні ках аў кцы ё наў.

Ста ліч ная іні цы я ты ва Ста ліч ная іні цы я ты ва   ��

Дзі ця чыя сад кі
«пра пі шуць»

на пер шых па вер хах
но вых жы лых да моў?

У Мін ску раз гля да ец ца пы тан не аб раз мя шчэн ні ўбу да ва ных 
уста ноў да школь най аду ка цыі на пер шых па вер хах пры ўзвя-
дзен ні жы лых бу дын каў у мік ра ра ё нах-но ва бу доў лях, а так са-
ма ад крыц цё ся мей ных дзі ця чых сад коў, гас раз лі ко вых груп 
і пры ват ных да школь ных уста ноў. Па доб ная ідэя пра гу ча ла 
пад час аб мер ка ван ня пы тан няў за бяс пе ча нас ці мес ца мі ва 
ўста но вах да школь най і агуль най ся рэд няй аду ка цыі Фрун-
зен ска га ра ё на Мін ска з удзе лам на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра 
Ана то ля То зі ка, па ве дам ляе прэс-служ ба Саў мі на.

На су стрэ чы бы лі раз гле джа ны ме ха ніз мы за бяс пе ча нас ці мес-
ца мі дзя цей ва ўста но вах да школь най і агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
Фрун зен ска га ра ё на і го ра да ў цэ лым як за кошт бу даў ніц тва но вых 
уста ноў аду ка цыі, так і ап ты мі за цыі пло шчаў у дзе ю чых уста но вах 
аду ка цыі.

Па вод ле ін фар ма цыі Мін гар вы кан ка ма, сё ле та ў го ра дзе пла ну-
ец ца ўвя дзен не ў экс плу а та цыю дзвюх да школь ных уста ноў і ад ной 
шко лы ў мік ра ра ё нах Ка мен ная Гор ка-1 і Ка мен ная Гор ка-4. Па вод ле 
ін вес ты цый най пра гра мы Мін ска, на 2015 год у Фрун зен скім ра ё не 
за пла на ва на бу даў ніц тва яшчэ дзвюх школ і пя ці да школь ных уста-
ноў у но вых мік ра ра ё нах. Кі раў ніц тва ста лі цы раз ліч вае, што гэ тыя 
ме ра пры ем ствы да зво ляць ства рыць но выя мес цы ва ўста но вах 
да школь най аду ка цыі і вы ра шыць праб ле му пе ра ўкам плек та ва нас ці 
ўста ноў аду ка цыі ў ра ё нах-но ва бу доў лях.

Сяр гей КУР КАЧ.

65-га до вы пен сі я нер з го ра да Мас ты Іо сіф Лі сай за 52 дні на ве-
ла сі пе дзе на ве даў Нар ве гію, Шве цыю, Фін лян дыю. У ся рэд нім ён 
пра яз джаў па 120 км у дзень. Па вод ле слоў ванд роў ні ка, па езд ка 

ака за ла ся ўда лай. Па да ро зе хар ча ваў ся ў асноў ным бе ла рус кі мі 
пра дук та мі, за куп ле ны мі ра ней. На па да рож жа ён вы дат ка ваў кры ху 
больш за $270.

52 ДНІ52 ДНІ
НА КОЛАХНА КОЛАХ

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ ПА ЗАР ПЛА ЦЕ? 

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ!
Як бу дуць на ліч вац ца зар пла ты згод на з но вай па ста но вай 

«Аб апла це пра цы ра бот ні каў»? Ці знач на змя ні ла ся апла та 
за раз' яз ны ха рак тар пра цы? Ці праг на зу ец ца па ве лі чэн не 
коль кас ці бес пра цоў ных у на шай кра і не? Ка лі тра ды цый на па-
чы на ец ца «на ву чаль ны год» для тых бес пра цоў ных, хто жа дае 
атры маць но вую, больш за па тра ба ва ную спе цы яль насць?

На гэ тыя і ін шыя пы тан ні вам ад ка жа пер шы на мес нік 
мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі Пётр Пят-
ро віч ГРУШ НІК пад час пра мой лі ніі «Пы тан ні апла ты пра цы 
і за ня тас ці на сель ніц тва», якая прой дзе ў рам ках су мес най 
ак цыі Мінп ра цы і са ца ба ро ны з га зе тай «Звяз да» ў чац вер 
21 жніў ня.

За да вай це свае пы тан ні
з 11.00 да 12.00 па тэ ле фо не (017) 306 37 95.

Па пя рэд нія пы тан ні
мож на за даць па тэ ле фо не (017) 287 18 29.


