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Кі раў ні кі Бе ла ру сі і Ар хан гель скай 

воб лас ці па зна ё мі лі ся пяць га доў 

та му ў Мін ску. А на гэ тым тыд ні Ігар 

Ар лоў на ўлас ныя во чы ўпэў ніў ся, 

як за гэ ты час уз рос эка на міч ны, вы-

твор чы і на ву ко вы па тэн цы ял на шай 

кра і ны. Па куль праходзіў афі цый-

ны ві зіт Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Егі-

пет, ар хан гель скі гу бер на тар па спеў 

пад ра бяз на па зна ё міц ца з на шы мі 

да сяг нен ня мі. І не толь кі ён — у дэ-

ле га цыі больш за 50 ча ла век, у тым 

лі ку прад стаў ні кі прад пры маль ніц-

кай су пол кі.

«Мы за хоў ва ем вя лі кі ін та рэс да пра-

мых кан так таў з ра сій скі мі рэ гі ё на мі. 

А вы для нас — уво гу ле род ны ча ла век. 

У нас шмат агуль ных за дач, якія мы му сім 

вы ра шаць. У нас да стат ко ва пра мыс ло-

вых та ва раў і та ва раў на род на га спа жы-

ван ня для ганд лю з ва шым рэ гі ё нам. Але 

вы па він ны ве даць, што мы сёе-тое ўме-

ем ра біць», — звяр нуў ся да гу бер на та ра 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца бу даў ні чай 

сфе ры. У Прэ зі дэн та ёсць ін фар ма цыя, 

што ў Ар хан гель скай воб лас ці рэа лі зу ец-

ца пра гра ма па пе ра ся лен ні гра ма дзян з 

ава рый на га жы ло га фон ду.

«Мо жам па ка заць на шы маг чы мас ці. 

Ка лі спа да ба ец ца — бу дзе це нас пры-

цяг ваць. Мы мо жам цал кам аб ста ля ваць 

ва шы да мы. Я не ду маю, што вы там ужо 

над та вы сот кі бу ду е це (мы лю бой па вер-

ха вас ці па бу ду ем), але на ват у Бе ла ру сі я 

не ары ен ту ю ся на вы сот ку. Лю дзям трэ ба 

кам форт нае жыл лё», — за ўва жыў Прэ зі-

дэнт, пра па на ваў шы па ста віць і бе ла рус-

кае ліф та вае аб ста ля ван не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў так са ма 

пра наш вя лі кі во пыт у ма шы на бу да ван-

ні — ад транс пар ці роў кі гру заў да ле са-

на рых тоў кі.

«Мы зна хо дзім ся з ва мі ў зо не ры зы-

коў на га зем ля роб ства, Ар хан гель ская 

воб ласць — у зо не кры тыч на га зем ля-

роб ства. Мы мо жам вам да па маг чы і ў 

пле мян ной спра ве, і ў вы рошч ван ні ага-

род нін ных куль тур, аб ста ля ван ні ма лоч-

на та вар ных фер маў, асаб лі ва цяп ліч най 

гас па дар кі», — вы ка заў га тоў насць бе-

ла рус кі лі дар.

«Мы ганд лю ем не толь кі ў Ра сіі, мы 

ганд лю ем вель мі шмат ужо ў Еў ра са ю зе, 

але яшчэ больш — з Кі тай скай На род-

най Рэс пуб лі кай. Адзін з на шых біз нес-

ме наў ужо па пра сіў да зво лу па стаў ляць 

мяс ныя пра дук ты ў Кі тай. Вель мі, ка жа, 

вы гад на», — па дзя ліў ся ін фар ма цы яй 

Прэ зі дэнт.

Зга даў Аляк сандр Лу ка шэн ка і пра буй-

ныя тар фя ныя ра до ві шчы, якія мае Ар хан-

гельск. А ў Бе ла ру сі ўме юць пра ца ваць з 

тор фам. І, ка лі трэ ба, га то вы на ват ства-

раць су мес ныя прад пры ем ствы з на ву чан-

нем спе цы я ліс таў.

«З Ра сі яй мы му сім ка рыс тац ца па-

слу га мі ад но ад на го, аказ ваць да па мо гу 

і пад трым ку. Та му ўсё, пра што вы да мо-

ві лі ся ў Мін ску ў гэ ты ві зіт, я га ран тую, 

мы рэа лі зу ем. Мы вель мі аба вяз ко выя 

лю дзі ў гэ тым пла не. З гэ та га жы ве ўся 

Бе ла русь, та му ра бо та з ва мі — гэ та не 

даб ра чын насць», — аба зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Па вы ні ках гэ та га ві зі ту я чар го вы раз 

упэў ніў ся, што ўсе на шы ўза е ма дзе ян ні 

асу джа ны на пос пех на ўсіх уз роў нях. Для 

Ар хан гель скай воб лас ці Бе ла русь, без у-

моў на, вель мі ці ка вы і вель мі перс пек-

тыў ны парт нёр», — у сваю чар гу за пэў ніў 

Ігар Ар лоў.

Ён па ве да міў жур на ліс там, што Ар хан-

гель ская воб ласць вель мі за ці каў ле на ў 

да па мо зе Бе ла ру сі ў рэа лі за цыі буй ных 

на цы я наль ных пра ек таў.

«Мы вель мі б ха це лі, каб «бе ла рус кі 

квар тал» з'я віў ся ў цэ лым шэ ра гу на шых 

га ра доў, дзе мы вя дзём маш таб ныя бу доў-

лі. Ка неш не, гэ та і па са жыр скія пе ра воз кі. 

МА Зы — гэ та ўжо ат ры бут Ар хан гель ска, 

ха це ла ся б, каб іх з'яў ля ла ся больш. Не маг-

чы ма ўжо ўя віць ні сель скую гас па дар ку, 

ні ляс ную га лі ну, ні пе ра воз кі без ва шай 

тэх ні кі. Мы буй ныя па куп ні кі Бе лА Заў — 

больш за 50 аў та ма бі ляў пра цуе на ал маз-

ных ра до ві шчах», — аб ма ля ваў Ігар Ар лоў 

кі рун кі су пра цоў ніц тва. Ся род ін ша га ён 

пад крэс ліў па жа да насць уза е ма дзе ян ня 

ў раз віц ці арк тыч най зо ны Ра сіі і куль тур-

ных аб ме наў. Асаб лі ва моц ныя ўра жан ні 

ў гу бер на та ра вы клі ка ла на вед ван не ме-

ма ры яль на га комп лек су «Ха тынь», і ён 

упэў не ны, што ма ла дое па ка лен не му сіць 

бы ваць у та кіх мес цах.

«Ды е та — гэ та шкод на», — за явіў гу-

бер на тар жур на ліс там пад ура жан нем ад 

дэ гус та цыі пра дук цыі цяп ліц аг ра кам бі-

на та «Жда но ві чы». А ві дэа він ша ван не 

жан чы нам Ар хан гель скай воб лас ці ён 

за пі саў на фо не міль ё на бе ла рус кіх пун-

со вых руж.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«МЫ ЗА ХОЎ ВА ЕМ ВЯ ЛІ КІ ІН ТА РЭС 
ДА ПРА МЫХ КАН ТАК ТАЎ З РА СІЙ СКІ МІ РЭ ГІ Ё НА МІ»

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут ку юць у су-
вя зі са смер цю на мес ні ка стар шы ні Фе дэ ра цыі 
праф са юзаў Бе ла ру сі Аляк санд ра Сяр ге е ві ча 
МІК ШЫ і вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван ні яго 
род ным і бліз кім.

Ра сія га то ва за ха ваць для Беларусі 

фі нан са вы ўзро вень па на фце 

мі ну ла га го да.

«Вы ве да е це, што ў нас ча сам уз ні ка-

юць спрэч кі па асоб ных пы тан нях, і вось ён 

унёс пра па но ву, каб мы над ёй па ду ма лі, у 

тым лі ку па па стаў ках наф ты ў Бе ла русь. 

Гэ та не ча ка ная бы ла пра па но ва, мы, ка-

неш не, спра бу ем пра лі чыць гэ ту пра па но-

ву, але гэ та, ма быць, не мае зна чэн ня — бо 

та вар ра сій скі. Ра сія мо жа пра да ваць яго 

па спра вяд лі вых цэ нах, не па спра вяд лі-

вых, та му што ма на па ліст — мы ні ад ко га 

больш наф ту не атрым лі ва ем. Не атрым лі-

ва лі. Тое са мае і па га зе», — рас тлу ма чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка не вя лі кую за трым ку 

су стрэ чы з гу бер на та рам Ар хан гель скай 

воб лас ці Іга рам Ар ло вым, якая бы ла за-

пла на ва на на той жа час.

Па сло вах Прэ зі дэн та, Ула дзі мір Пу цін 

пра па на ваў фор му лу для раз лі ку, коль кі 

Бе ла русь сё ле та па тра ціць ад змян шэн ня 

мыт най пош лі ны.

«Ка лі мы ле тась ад пош лі ны атрым лі ва-

лі міль ярд до ла раў (да пус цім), а сё ле та за 

кошт зні жэн ня атры ма ем, да пус цім, сем сот 

міль ё наў до ла раў, — ён ска заў: «Мы трыс-

та міль ё наў до ла раў кам пен су ем у тым лі ку 

за кошт прэ мій кам па ні ям». Та кая пра па-

но ва... Ну гэ та хоць які шлях да раз вяз кі 

тых спрэ чак. Па на фце пы тан не ста іць так, 

што Ра сія га то ва нам за ха ваць фі нан са вы 

ўзро вень мі ну ла га го да. Ну хоць які рух 

на пе рад», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Мы пра сі лі, каб мы куп ля лі па су свет-

най ца не наф ту, але кам па ніі на гэ та не 

зга джа лі ся. Да су свет най ца ны яны яшчэ 

пра сі лі да даць два нац цаць до ла раў прэ міі, 

та му што ў нас, ці ба чы це, мар жы наль ныя 

рын кі Еў ро пы, Укра і ны, Бе ла ру сі і гэ так 

да лей», — на га даў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. Але, мяр куе ён, гэ та і ёсць пе ра ва га 

Бе ла ру сі, у той час як пе ра ва га Ра сіі — 

на яў насць наф ты.

Прэ зі дэнт да ру чыў прэм' ер-мі ніст ру 

Сяр гею Ру ма су раз лі чыць пра па но ву, каб 

на рэш це прый сці да ней ка га па гад нен ня.

***
Пад час тэ ле фон най раз мо вы прэ зі дэн-

ты шмат га ва ры лі і пра Егі пет, ад куль пас-

ля афі цый на га ві зі ту на пя рэ дад ні вяр нуў ся 

бе ла рус кі лі дар.

«Ра сія, ві даць, ча ты ры бло кі атам най 

элект ра стан цыі бу дзе бу да ваць у Егіп це. На 

ра дасць ці на жаль, у Ра сіі вы са как лас ных 

бу даў ні коў ужо не за ста ло ся. «Ра са там» 

вель мі за да во ле ны на шы мі бу даў ні ка мі. 

І мы аб мяр коў ва лі пы тан не су мес на га бу-

даў ніц тва — гэ та бы ло, да рэ чы, да бу даў-

ніц тва бе ла рус кай стан цыі, каб мы атры ма лі 

до свед бу даў ніц тва і ра зам з ра сі я на мі па 

ўсім све це бу да ва лі атам ныя стан цыі. Та му 

мы аб мер ка ва лі з ім пад ра бяз на гэ ту су-

мес ную пра гра му», — рас ка заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

За кра нуў шы тэ му Бе ла рус кай атам-

най стан цыі, прэ зі дэн ты пад час раз мо вы 

прый шлі да вы сно вы, што гэ та бу дзе най-

леп шая стан цыя.

«Най леп шая, якую мы з ра сі я на мі па-

бу ду ем. І па та кім ты пе ра сі я не бу дуць 

бу да ваць ва ўсім све це, і мы бу дзем пад-

стаў ляць пля чо, дзе трэ ба», — кан ста та-

ваў бе ла рус кі Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін 

так са ма аб мер ка ва лі пы тан не крэ дыт ных 

па гад нен няў і аба вя за цель стваў, пра цэнт-

ных ста вак.

«Я ўдзяч ны Прэ зі дэн ту Пу ці ну, што ён 

па зва ніў і хоць якія пра па но вы ўнёс для 

та го, каб мы маг лі спа кой на пра ца ваць і 

не кі да лі ся ў роз ныя ба кі», — пад вёў вы нік 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА ПА ТЭ ЛЕ ФО НЕ АБМЕРКАВАЎ 
АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ З УЛАДЗІМІРАМ ПУЦІНЫМ

БУДЗЕМ ПРАЦАВАЦЬ
Прэ зі дэнт аца ніў стра ты Бе ла ру сі ў 2020 го дзе ад змян шэн ня ў Ра сіі экс парт най пош лі ны 

на наф ту ў па ме ры 420—430 міль ё наў до ла раў

Прэ зі дэнт пра вёў су стрэ чу з гу бер на та рам Ар хан гель скай воб лас ці

Пра гэ та кі раў нік дзяр жа вы за явіў на 

су стрэ чы з па слом Бе ла ру сі ў Ра сіі 

Ула дзі мі рам Ся маш кам.

«Пас ля пе ра га во раў з Пу ці ным і яго 

пра па но вы мы па лі чым ця пер. Гэ та ж 

прос ты пад лік — на шы стра ты ад змян-

шэн ня мыт най пош лі ны па на фце. І да 

ўзроў ню бя гу ча га го да, пры 24 міль ё нах 

тон, гэ та пры бліз на 420—430 міль ё наў, 

якія мы страч ва ем», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Пу цін пра па на ваў, што гэ тыя гро шы 

яны Бе ла ру сі кам пен су юць. Ён пры знаў, 

што гэ та спра вяд лі ва», — за явіў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Пры гэ тым ён спа слаў ся на за яву ра сій-

ска га Прэ зі дэн та, што кам пен са цыя бу дзе 

пра ве дзе на за кошт ра сій скіх кам па ній. 

«За кошт ра сій скіх кам па ній дык за кошт 

ра сій скіх. Але гэ та ўжо ней кі рух на пе рад. 

І ў гэ тым кі рун ку бу дзем пра ца ваць», — 

да даў бе ла рус кі лі дар.

Так са ма пад час су стрэ чы з па слом 

Прэ зі дэнт за явіў, што пры ця пе раш ніх 

умо вах на су свет ным рын ку энер га нось-

бі таў ра сій скі газ для Бе ла ру сі па ві нен 

каш та ваць ка ля 90 до ла раў за ты ся чу 

ку ба мет раў.

«Што да пры род на га га зу, сён ня ў Еў ро-

пе (і гэ та мне ска заў не наш мі ністр, а буй-

ны ра сій скі прад пры маль нік — з Се чы ным 

(кі раў нік «Рас наф ты» Ігар Се чын. — «Бел-

ТА») мы га ва ры лі, ён жа так са ма га зам 

зай ма ец ца) газ тан ней шы за 110 до ла раў. 

Гэ та там — у Еў ро пе, — на бір жах. Зна-

чыць, у нас — у ра ё не 90 до ла раў. Ка лі 

браць су свет ную ца ну», — за явіў кі раў нік 

дзяр жа вы.

«Так, там ёсць пра цяг лыя, яшчэ ней кія 

кант рак ты. Але ж доў га тэр мі но выя кант-

рак ты па га зе заў сё ды пры вяз ва юц ца да 

ца ны на наф ту. І ка лі ад бы ло ся па дзен не 

ца ны на наф ту, зна чыць, ад бы ло ся па дзен-

не ца ны на пры род ны газ. Та му 127 до ла-

раў — сён ня ўжо ў све це та кой ца ны ня-

ма», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Та му на ша па зі цыя па на фце і па па-

стаў ках пры род на га га зу з Ра сіі па цэ нах 

аб са лют на пра яс ні ла ся. І ў гэ тым кі рун ку 

мы па він ны пра ца ваць», — рэ зю ма ваў бе-

ла рус кі лі дар.

Па вод ле Бел ТА.

На ша па зі цыяНа ша па зі цыя

Cу праць 
мар шу па мя ці 
«пра кля тых 
сал дат»

З 2011 го да 1 са ка ві ка ў Поль шчы ад зна ча ец ца 

дзень па мя ці так зва ных «пра кля тых сал дат», 

якія, ад па вед на з афі цый най трак тоў кай, пас ля 

за кан чэн ня Дру гой су свет най вай ны пра цяг-

ва лі ба раць бу за не за леж насць Поль шчы. Але 

ад гэ тых уз бро е ных атра даў, што вя лі ан ты ка-

му ніс тыч ную ба раць бу, моц на цяр пе ла мір нае 

на сель ніц тва. У пры ват нас ці, атрад ка пі та на 

Ра му аль да Рай са (па мя нуш цы Бу ры) у пас ля-

ва ен ныя га ды здзейс ніў шмат лі кія за бой ствы, 

кра дзя жы і здзе кі з пра ва слаў на га на сель ніц-

тва — у боль шас ці — эт ніч ных бе ла ру саў, якія 

жы лі на тэ ры то рыі Поль шчы. Так, у 1946 го дзе 

пад час рэй ду ў Пад ляш шы гэ тым уз бро е ным 

фар мі ра ван нем бы ло спа ле на пяць вё сак, за-

бі та 79 мір ных жы ха роў.

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь па між на род ных спра вах і на цы я наль най 

бяс пе цы Алег Гай ду ке віч за ўва жыў, што бе ла рус кія 

дэ пу та ты не мо гуць па кі нуць без ува гі тое, што ў 

поль скай Гай наў цы збі ра юц ца пра вес ці пя ты марш 

па мя ці «пра кля тых сал дат» і пры гэ тым бу дуць згад-

ваць у тым лі ку і бан ды таў, якія здзяйс ня лі за бой-

ствы эт ніч ных бе ла ру саў: «Да звол та кіх мар шаў 

не пры маль ны ні для якой цы ві лі за ва най кра і ны, 

асаб лі ва для тых, якія са мі вель мі моц на па цяр пе лі 

ад фа шыз му, на цыз му. Мы не мо жам маў чаць, тым 

больш та му, што ў апош нія га ды асаб лі ва ўма ца ва лі 

на шы ўза е ма ад но сі ны з поль скі мі ка ле га мі, у тым 

лі ку з поль скім сей мам, па роз ных пы тан нях: эка на-

міч ных, па лі тыч ных. На шы кра і ны звяз вае агуль ная 

гіс то рыя, і мы па він ны пра гэ та па мя таць. Бе ла-

русь — кра і на, якая бу дзе заўж ды ша на ваць па мяць 

пра Вя лі кую Ай чын ную вай ну і заў сё ды на зы ваць 

рэ чы сва і мі ім ёна мі. Ні ко лі ка ла ба ран ты, на цыс ты 

не бу дуць для нас ге ро я мі. Мы ні ко лі не пе ра піс ва-

лі сваю гіс то рыю і ра біць гэ та га не бу дзем». Трэ ба 

ска заць, што бе ла рус кі бок ужо не ад ной чы за яў ляў 

пра сваё абу рэн не і ня зго ду на конт пра вя дзен ня па-

доб ных ме ра пры ем стваў у су сед няй кра і не. У той 

жа час Алег Гай ду ке віч вы ка заў па дзя ку поль скім 

па лі ты кам і гра мад скім дзея чам, якія так са ма вы-

сту пі лі су праць Гай наў ска га мар шу, і звяр ну лі ся са 

сва ёй за явай у пра ку ра ту ру Поль шчы.

Міністэрства замежных спраў Беларусі выказа-

ла, у сваю чаргу, шкадаванне, што такое магчыма 

там, дзе людзі ў поўнай меры перажылі наступствы 

фашызму.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Вас пачуюць
На на ступ ным тыд ні мож на бу дзе звяр нуц ца 
з праб ле ма мі, якія не ўда ец ца вы ра шыць з 
да па мо гай мяс цо вых улад, да кі раў ніц тва
і служ бо вых асоб Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

у По лац ку — у аў то рак, 25 лю та га, га то вы бу-

дзе вы слу хаць па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па 

Ві цеб скай воб лас ці Ана толь ЛІ НЕ ВІЧ;

у Лель чы цах — у той жа дзень гра ма дзян пры-

ме па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Го мель скай 

воб лас ці Юрый ШУ ЛЕЙ КА;

у Вет цы — так са ма ў аў то рак мож на бу дзе звяр-

нуц ца да на чаль ні ка га лоў на га ідэа ла гіч на га ўпраў-

лен ня Воль гі ШПІ ЛЕЎ СКАЙ;

у Круг лым — у се ра ду, 26 лю та га, ёсць маг чы-

масць тра піць на пры ём да кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Іга ра СЕР ГЕ ЕН КІ;

у ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на ста лі цы — 

у се ра ду лю дзей з іх скар га мі і пра па но ва мі бу дзе 

ча каць па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па го ра дзе 

Мін ску Ві таль ПРЫ МА;

у Лу нін цы — у чац вер, 27 лю та га, пры ём пра вя-

дзе пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та Мак сім РЫ ЖАН КОЎ;

ва Уз дзе — у той жа дзень мож на бу дзе звяр-

нуц ца да на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня па ўза е-

ма ад но сі нах з ор га на мі за ка на даў чай і су до вай ула-

ды, пы тан нях гра ма дзян ства і па мі ла ван ня Жан ны 
ЦІ ШЧАН КА;

у Рэ чы цы — у апош ні дзень ра бо ча га тыд ня, 

28 лю та га, вы слу хае лю дзей з іх праб ле ма мі пер шы 

на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня кад ра вай 

па лі ты кі — на чаль нік упраў лен ня кі раў ні чых кад раў і 

дзяр жаў ных уз на га род Ге надзь РА ШЭЦЬ КА.


