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КАН ФЛІКТ
 ВА КОЛ ЧЫР ВО НА ГА 
ВЫ РА ША НЫ НА 99 %
Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
да ру чы ла кан чат ко ва ўрэ гу ля ваць 

спрэч ку пра во зе ра
Коль кі ме ся цаў та му ў Жыт ка віц кім і Пет ры каў-

скім ра ё нах Го мель скай воб лас ці ста ла на рас таць 

кан флікт ная сі ту а цыя — з'я ві ла ся ін фар ма цыя 

пра пла ны цал кам ад даць во зе ра Чыр во нае ў 

рас па ра джэн не На цпар ка «Пры пяц кі». Кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА 

на ве да ла па лес кі рэ гі ён. Ра бо чая па езд ка так са ма 

бы ла звя за на з не аб ход нас цю кант ро лю вы ка нан-

ня да ру чэн няў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, да дзе ных 

пад час па пя рэд ніх камандзіровак.

На тал ля Ка ча на ва пры ня ла ўдзел у па за чар го вым 
па ся джэн ні вы кан ка ма ў Жыт ка ві чах. Кі раў нік Ад мі-
ніст ра цыі вы зна чы ла га лоў ную не да пра цоў ку: уз ня тая 
шу мі ха част ко ва ста ла вы ні кам не да стат ко ва га ін фар-
ма ван ня гра ма дзян ула дай.

На пы тан не, на коль кі аба ро не ны ін та рэ сы ба коў, 
асаб лі ва мяс цо вых жы ха роў, На тал ля Ка ча на ва ад ка-
за ла: «Я ў гэ тым упэў не на. У пра ва вым по лі ўсе пы тан ні 
ўрэ гу ля ва ныя. За раз па трэб на прос та гэ та ўсё ра зам 
аб агуль ніць і да нес ці да тых лю дзей, у якіх яшчэ ма-
юц ца пы тан ні».

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі пад крэс лі ла, што ўсе ра шэн ні 
па він ны пры мац ца на ка рысць дзяр жа вы, а пры род ныя 
ба гац ці не аб ход на вы ка рыс таць так, каб за ха ваць іх і 
для бу ду чых па ка лен няў.

На па ся джэн ні мяс цо выя ўла ды атры ма лі дак лад-
ныя да ру чэн ні: на вес ці па ра дак на ўсіх тэ ры то ры ях, 
вы зна чыць ца ну пу цё вак для мяс цо вых жы ха роў і за-
меж ных ту рыс таў. У сваю чар гу стар шы ня рай вы кан-
ка ма за ве рыў, што кан флікт вы ра ша ны на 99 %, бу-
дуць урэ гу ля ва ныя і ас тат нія пы тан ні. «Трэ ба выра шыць 
на 100 %», — рэ зю ма ва ла На тал ля Ка ча на ва.

Стар шы ня Жыт ка віц ка га рай вы кан ка ма Вік тар 

АТЛІ ВА НАЎ па ве да міў, што пра та кол да ру чэн няў Прэ-
зі дэн та, да дзе ных пад час на вед ван ня ра ё на ле тась, 
вы ка на ны на 90 %. На тал ля Ка ча на ва на га да ла пра 
па тра ба ван не кі раў ні ка кра і ны ўсю ды шу каць но выя 
перс пек тыў ныя кі рун кі дзей нас ці.

Яшчэ адзін ак цэнт — на ра бо це з на сель ніц твам. 
У пры яры тэ це па він ны быць ка лек тыў ныя зва ро ты і тыя, 
што ад ра са ва ны ў вы шэй шыя ін стан цыі, пад крэс лі ла 
кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэзідэнта.

Яна так са ма азна ё мі ла ся з са цы яль на-эка на міч най 
сі ту а цы яй у аг ра га рад ку Ляс ка ві чы, звяр ну ла ўва гу на 
не ка то рыя не да роб кі ў на вя дзен ні па рад ку і ўтры ман ні 
ра монт на-ме ха ніч най май стэр ні ААТ «Аг ра-Ляс ка ві чы», 
вы со ка аца ні ла пра дук цыю дрэ ва ап ра цоў ча га комп лек-
су «Ляс ка ві чы», азна ё мі ла ся з ту рыс тыч ны мі аб' ек та мі 
рэ гі ё на.

Пас ля па ся джэн ня На тал ля Ка ча на ва на ве да ла ААТ 
«Лю дзя не ві чы» і ад зна чы ла гас па дар скі па ды ход да 
ўтры ман ня фер мы. Да мехд ва ра і ра монт най май стэр ні — 
зноў за ўва гі. І на гэ тым, і на ін шых аб' ек тах кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі перш за ўсё звяр та ла ўва гу на не аб ход-
насць ня ўхіль на вы кон ваць па тра ба ван не Прэ зі дэн та 
пра паў сюд нае на вя дзен не па рад ку.

Па вод ле Бел ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў на-

ра ду з кі раў ніц твам Са ве та Мі ніст-

раў Бе ла ру сі. Па сло вах кі раў ні ка 

дзяр жа вы, на ра да бы ла са бра на 

для та го, каб па пра па но ве ўра да 

раз гле дзець блок эка на міч ных пы-

тан няў, для вы ра шэн ня якіх не аб-

ход ны ўдзел Прэ зі дэн та.

«Я б пра сіў, каб гэ та бы ло ко рат ка і 
ар гу мен та ва на. Але ка лі атры маў пе ра-
лік пы тан няў, мя не што здзіў ляе: апош-
нім ча сам — мо жа быць, срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі хлу сяць, мо жа быць, спе цы я -
ліс ты дак лад ва юць мне не дак лад ную 
ін фар ма цыю, — але я кож ны дзень чую 
і чы таю ін фар ма цыю пра тое, што наш 
асноў ны ганд лё вы парт нёр — яны лю-
бяць ся бе на зы ваць парт нё ры — усё 
больш і больш уво дзіць санк цыі су праць 
Бе ла ру сі», — кан ста та ваў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, што 
Ра сія са ма зна хо дзіц ца пад санк цы я мі 
і асу джае іх — у гэ тым на ша га су се да 
пад трым лі вае і Прэ зі дэнт. «Але ў той жа 
час па доб най збро яй ва ю юць су праць 
най блі жэй шых сва іх са юз ні каў. То ад-
 но прад пры ем ства за кры  лі, то дру гое. 
По тым ці то морк ва, ці то са ла та, ці 
то ўжо агур кі не спа да ба лі ся. Ці то ў 
іх па да зрэн не ёсць, што мы неш та тут 
па стаў ля ем не ад туль. І кож ны дзень 
ад бы ва ец ца за крыц цё на шых прад пры-
ем стваў. Нам за кры ва юць ры нак», — 
пад крэс ліў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры вёў у прык-
лад сі ту а цыю, як Бе ла русь па сту пі ла 
паў та ра го да та му: кі раў ні ку дзяр жа вы 
па ве да мі лі, што ў ава рый ным ста не зна-
хо дзіц ца наф та пра вод і наф та пра дук-
тап ра вод, якія пра хо дзяць праз на шу 
кра і ну. «І нам трэ ба бы ло б на не каль кі 
дзён за крыць для ра мон ту гэ тыя наф-
та пра во ды. Але мы ж не зра бі лі так, мы 
ра зу ме лі, што гэ та на ня се шко ду Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі. І та ды я да ру чыў 
пра ца ваць у ава рый ным па рад ку, але 
не пе ра кры ваць гэ тыя «да ро гі», па якіх 
транс парт уец ца га лоў ны экс парт ны пра-
дукт Ра сій скай Фе дэ ра цыі — наф та», — 
ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Ён да даў, што гэ та пы тан не і за раз 
ста іць на па рад ку дня. У су вя зі з гэ тым 
кі раў нік дзяр жа вы па пра сіў ві цэ-прэм'-
е ра Іга ра Ля шэн ку пры не аб ход нас ці 
па ста віць на ра монт наф та пра во ды і 
наф та пра дук тап ра во ды, якія ідуць праз 
Бе ла русь.

«Стаў це і ра ман туй це, та му што тое 
да бро, якое мы ро бім для Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, яно нам па ва роч ва ец ца па-
ста ян на злом. Там ужо зна ха бі лі ся да 
та кой сту пе ні, што яны па чы на юць нам 
вы круч ваць ру кі, — ска заў Прэ зі дэнт. — 
Я да та го, што ўрад ні бы та гэ та га не
ба чыць. Ну доб ра, сён ня ві цэ-прэм' ер 
пра цуе без го да ты дзень, ён яшчэ не па-
спеў ра за брац ца, але ёсць жа і прэм' ер, і 
пер шы ві цэ-прэм' ер, ды і вы па він ны гэ та 
ба чыць. Мы па він ны пры маць ад па вед-
ныя ме ры. Ну што мы ўвесь час — нас 
б'юць у ле вую шча ку, мы пад стаў ля ем 
пра вую. Раз бя ры це ся і да ла жы це асоб-
на на на ступ ным тыд ні».

Да лей кі раў нік дзяр жа вы за клі каў 
агу чыць пы тан ні для раз гля ду. «І ха цеў 
бы вы слу хаць пункт гле джан ня — маг-
чы ма, ён ва ўра да ёсць — і па гэ тым 
асноў ным пы тан ні, па ра сій скім на прам-
ку», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Пра лі цэн зіі 
і Банк раз віц ця

Па вы ні ках на ра ды пер шы на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Аляк сандр Тур чын па-
гу та рыў з жур на ліс та мі:

«Са мая га лоў ная на ві на, якую до-
сыць пра цяг лы час ча кае біз нес-су поль-
насць, — гэ та пы тан не лі цэн за ван ня. 
Сён ня кі раў ні ком дзяр жа вы, ска жам так, 
бы лі пад тры ма ны па ды хо ды, якія пра па-
ну юц ца ўра дам. Але да дзе ны да ру чэн ні 
шэ раг па зі цый да пра ца ваць і апе ра тыў-
на ўнес ці на раз гляд кі раў ні ка дзяр жа вы 
пра ект нар ма тыў на-пра ва во га ак та».

Па сло вах Аляк санд ра Тур чы на, Прэ-
зі дэнт пад крэс ліў: трэ ба лік ві да ваць тыя 
па няц ці, якія на прак ты цы па ка за лі, што 
на сён няш ні дзень яны з'яў ля юц ца анах-
ра ніз мам. Гэ та бу дзе да ты чыц ца пе ра-
лі ку лі цэн зу е мых ві даў дзей нас ці і ўмоў 
вы да чы лі цэн зій.

«Не ха цеў бы, вя до ма, за гад ваць, але 
я ду маю, што мы па він ны па ста віць са бе 
за да чу дзесь ці на пра ця гу ме ся ца — мы 
бу дзем спа дзя вац ца, што Прэ зі дэнт пад-
пі ша гэ ты да ку мент», — ска заў пер шы 
ві цэ-прэм' ер.

У Бе ла ру сі ўжо пра цяг лы час вя дзец-
ца ра бо та па лі бе ра лі за цыі за ка на даў-
ства ў га лі не лі цэн за ван ня. Аляк сандр 
Тур чын на га даў, што Дэ крэ там № 7 ка ля 
15 ты сяч лі цэн зій бы ло ад ме не на. «На
та кую ж коль касць лі цэн зій пра ду гледж-
ва ец ца зні зіць вось гэ тым пра ек там 
нар ма тыў на-пра ва во га ак та. Гэ та зна-
чыць, дву ма да ку мен та мі Прэ зі дэн та 
амаль на 30 ты сяч лі цэн зій у кра і не па-
мен шае. Гру ба ка жу чы, гэ та фак тыч на 
на 30 %», — да даў ён.

Акра мя та го, яшчэ ад но пы тан не на-
ра ды — вы хад са скла ду за сна валь ні каў 
Бан ка раз віц ця На цы я наль на га бан ка. 
Прэ зі дэнт пад тры маў гэ тую пра па но ву. 
Аляк сандр Тур чын рас тлу ма чыў сут-
насць пы тан ня: зда рыў ся кан флікт ін та-
рэ саў — На цы я наль ны банк ажыц цяў ляе 
на гляд ныя функ цыі ў да чы нен ні да Бан-
ка раз віц ця, але ў той жа час з'яў ля ец ца 
яго за сна валь ні кам. Та кім чы нам, кан-
флікт бу дзе вы чар па ны, На цы я наль ны 
банк за ста нец ца на гляд ным ор га нам, 
а ў скла дзе за сна валь ні каў Бан ка раз-
віц ця за ста нуц ца Са вет Мі ніст раў і «Бе-
ла русь ка лій».

Пра наф ту і мя са
Так са ма з жур на ліс та мі па гу та рыў і 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар Пет ры-
шэн ка.

Ён ад зна чыў, што па ра дак уза е ма-
ад но сін з га лоў ным стра тэ гіч ным са юз-
ні кам і эка на міч ным парт нё рам Бе ла-
ру сі — Ра сі яй, заў сё ды зна хо дзіц ца на 
па рад ку дня ўра да, так што і на на ра дзе 
ў кі раў ні ка дзяр жа вы гэ тую тэ му не абы-
шлі ўва гай.

Па вод ле слоў на мес ні ка прэм' ер-мі-
ніст ра, Прэ зі дэн ту бы ло да ло жа на, як 

вя дзец ца ра бо та ў рам ках двух ба ко вай 
бе ла рус ка-ра сій скай ра бо чай гру пы па 
пад рых тоў цы пра па ноў па да лей шым 
раз віц ці ін тэ гра цыі. «Яшчэ раз бы ла 
ак цэн та ва на ўва га, што да га вор аб 
ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы з'яў ля ец-
ца ак ту аль ным. Так, га вор ка вя дзец ца 
пра тое, каб рас па чаць да дат ко выя на-
ма ган ні, каб у поў най ме ры рэа лі за ваць 
па ла жэн ні пра гра мы», — ска заў Ігар 
Пет ры шэн ка.

Так са ма на су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся 
аб ме жа ван ні, якія ўвод зяц ца ра сій скім 
бо кам па па стаў ках роз най бе ла рус кай 
пра дук цыі. Ві цэ-прэм' ер да даў, што ма-
ец ца на ўва зе функ цы я на ван не адзі най 
мыт най тэ ры то рыі ў рам ках ЕА ЭС без 
бар' е раў, — не за леж на ад кра і ны ўво зу, 
ка лі пра дукт прай шоў мыт ную ачыст ку, 
то ён мо жа сва бод на пе ра мя шчац ца па 
рын ку ЕА ЭС. Па куль на зі ра юц ца пэў ныя 
аб ме жа ван ні, па цвер дзіў ён.

У прык лад на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
пры вёў сі ту а цыю з па стаў ка мі яла ві чы-
ны на кос ці. «Бы ла пра дук цыя за кант-
рак та ва на, і ў ба лан сах яна ёсць. І тут 
ідуць пэў ныя сіг на лы: ве да е це, трэ ба 
бы ло б вам пры тры маць, па коль кі ў нас 
ёсць маг чы мас ці па ста віць з ней кіх ін-
шых кра ін, якія не ўва хо дзяць у Еў ра зій-
скі эка на міч ны са юз», — рас ка заў ён.

«Уз ні ка ла праб ле ма ты ка па ўза е ма-
дзе ян ні ў сфе ры энер ге ты кі. Кі раў нік 
дзяр жа вы па ці ка віў ся, як вя дзец ца пе ра-
гавор ны пра цэс па рэа лі за цыі да моў ле-
нас цяў, якія бы лі да сяг ну ты прэ зі дэн та мі 
дзвюх кра ін па ўзгад нен ні цэн на газ», — 
ска заў Ігар Пет ры шэн ка.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра ад зна-
чыў, што гэ та ро біц ца з пры чы ны та го, 
што на 2019 год цэ ны вы зна ча ны, але 
ў 2020 год трэ ба ўвай сці з ад па вед ны мі 
да моў ле нас ця мі. Гру пы па лі ніі Мі ніс тэр-
ства энер ге ты кі пра цу юць па гэ тай тэ ме, 
яны па він ны ў ад па вед нас ці з ра шэн ня-
мі, якія бы лі пры ня тыя ў рам ках ра бо ты 
гру пы вы со ка га ўзроў ню, пад рых та ваць 
пра па но вы да 30 кра са ві ка.

На на ра дзе так са ма ўзды ма ла ся пы-
тан не, звя за нае з не ка то ры мі ас пек та мі 
пад атко ва га ма неў ру. Аб мяр коў ва ла ся 
пы тан не па транс пар та ван ні наф ты па 
тэ ры то рыі на шай кра і ны. Так, дзе ю чы 
наф та пра вод мае па трэ бу ў да дат ко вым 
рэг ла мент ным аб слу гоў ван ні, па коль кі 
экс плу а ту ец ца пра цяг лы час. Па сло-
вах Іга ра Пет ры шэн кі, тэх ніч ныя спе-
цы я ліс ты па цвер дзі лі, што наф та пра вод 
не аб ход на бы ло за крыць на ра монт ныя 
і рэг ла мент ныя ра бо ты яшчэ паў та ра 
го да та му, ад нак, каб не пад во дзіць 
парт нё раў, бы ло пры ня та ра шэн не пры-
маць ме ры ў пра цэ се функ цы я на ван ня, 
без пе ра пын каў. Ад нак ця пер, у су вя зі 
з па ды хо да мі, звя за ны мі з эка ло гі яй, 
эле мен та мі зя лё най эка но мі кі, ста ла 
зра зу ме ла, што не ка то рыя рэ чы нель-
га рэа лі за ваць без аб ме жа ван няў або 
пе ра крыц цяў.

Ві цэ-прэм' ер вы ка заў над зею, што 
пы тан ні, звя за ныя з ра шэн нем усіх ін-
шых мо ман таў, у пры ват нас ці са зды-
ман нем бар' е раў і аб ме жа ван няў па 
па стаў ках хар чо вай пра дук цыі, бу дуць 
вы ра ша ны.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ГЭ ТА НЕ ПА-СА ЮЗ НІЦ КУ
Прэ зі дэнт вы ка заў ся пра дзе ян ні ра сій скіх парт нё раў

АЎ ТО З ІЛЬ ГО ТА МІ
Дзяр жа ва бу дзе кам пен са ваць ін ва лі дам і шмат-

дзет ным сем' ям 50 % мыт ных пош лін пры ўво зе 

лег ка во га аў то.

Гэ та пра ду гле джа на Ука зам № 140 «Аб кам пен са цыі 
мыт ных пош лін, па дат каў», які пад пі саў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка. Та кім чы нам, для асоб, якія ма юць ін ва лід насць 
І аль бо ІІ гру пы, а так са ма для шмат дзет ных сем' яў 
пра ду гле джа на кам пен са цыя з рэс пуб лі кан ска га бюд-
жэ ту 50 % мыт ных пош лін, па дат каў, якія пад ля га юць 
вы пла це пры ўво зе на тэ ры то рыю на шай кра і ны ад на го 
лег ка во га аў та ма бі ля на пра ця гу го да.

Па вод ле Бел ТА.

га ва ры ла ся пад час су стрэ чы Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

з Прэ зі дэн там Мал до вы Іга рам Да до нам.

«Вель мі шмат пы тан няў, якія мы па він ны аб мер ка ваць, якія 
ва кол нас. На ту раль на, і на шы ад но сі ны, Мал до вы і Бе ла ру сі. 
Я вель мі спа дзя ю ся, што праб лем у гэ тых ад но сі нах ня ма і быць 
не па він на. Та му што мы па трэб ныя адзін ад на му, мы пра гэ та 
да мо ві лі ся. І сён няш няя су стрэ ча (хай яна бу дзе ка рот кай, але 
вель мі важ на, што мы су стрэ лі ся) бу дзе да дат ко вым ім пуль-
сам на шым ад но сі нам. Я так ба чу гэ тую су стрэ чу», — ска заў 
бе ла рус кі лі дар.

Аб мер ка ва лі і між на род ны па ра дак дня. «На шы по гля ды 
ўво гу ле су па да юць, але тым не менш столь кі па дзей. Асаб лі ва 
ў на шых су се дзяў, якія зна хо дзяц ца па між на мі, — ве лі зар ная, 
цу доў ная кра і на Укра і на. Ду маю, у вас свой пункт гле джан ня па 
сі ту а цыі, — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мя не апош нім 
ча сам па пра ка юць... Вы, на пэў на, за ўва жы лі, што я за над та 
час та ка жу пра Укра і ну, але як інакш: на ша кра і на бліз кая».

Без умоў на, за кра ну лі і бе ла рус ка-ра сій скія ад но сі ны.
У сваю чар гу Ігар Да дон ад зна чыў, што па між Бе ла рус-

сю і Мал до вай скла лі ся сяб роў скія ад но сі ны. Па вод ле слоў 
Прэ зі дэн та Мал до вы, тое, што ро біц ца ў Бе ла ру сі ў мно гіх 
сек та рах, не толь кі ў эка но мі цы, мо жа быць пры кла дам для 
яго кра і ны. «Вя до ма, ня вы ра ша ных пы тан няў у на шых двух-
ба ко вых ад но сі нах ня ма. Трэ ба да пра ца ваць усё, што да ты-
чыц ца ганд лю», — да даў ён.

Асоб на лі дар гэ тай кра і ны вы ка заў ся пра сі ту а цыю ва 
Укра і не: «Мы спа дзя ём ся, што ва Укра і не ўсё бу дзе доб ра, 
ста біль на. Гэ та ў на шых ін та рэ сах. Та му што мы праз Укра і-
ну па стаў ля ем да во лі вя лі кую част ку на шых та ва раў у Ра сію 
і ін шыя кра і ны СНД. Для нас вель мі важ на, што бу дзе там 
ад бы вац ца. Больш за тое, укра ін ская ды яс па ра ў Мал до ве — 
са мая вя лі кая».

Па вод ле Бел ТА.

ПРА СЯ БЕ І ПРА СУ СЕ ДЗЯЎ
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