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У вы ні ку вы бу ху на поўд ні Аф га ні ста на 
за гі ну лі 29 ча ла век

У вы ні ку пад ры ву за мі ні-
ра ва на га аў та ма бі ля ў го ра-
дзе Лаш кар гах у пра він цыі 
Гіль менд (поў дзень Аф га ні-
ста на) за гі ну лі 29 ча ла век, 
ка ля 50 атры ма лі ра нен ні.

Вы бух ад быў ся ка ля ад-
дзя лен ня ад на го з бан каў у 
12.00 па мяс цо вым ча се. У гэ-

ты мо мант у офі се фі нан са вай уста но вы са бра ла ся шмат на-
вед валь ні каў — чы ноў ні кі і служ боў цы атрым лі ва лі зар пла ту. 
Ні ад на з дзе ю чых на тэ ры то рыі кра і ны тэ ра рыс тыч ных гру-
по вак па куль не ўзя ла на ся бе ад каз насць за гэ тую ата ку.

Еў ра пей цы прад ка за лі вы хад но вых кра ін з ЕС
Услед за Вя лі ка бры та ні яй з ЕС мо гуць вый сці і ін шыя 

кра і ны. Так лі чыць боль шасць жы ха роў най буй ней шых кра ін 
Еў ро пы: гэ та вы ні кае з апы тан ня, якое пра вя ла фран цуз-
ская са цы я ла гіч ная кам па нія. Па вод ле да ных да сле да ван ня, 
52% нем цаў, 57% італь ян цаў і 64% пад да ных Вя лі ка бры та ніі 
вы ка за лі мер ка ван не, што як мі ні мум ад на кра і на ЕС па кі-
не між дзяр жаў нае аб' яд нан не. Пры гэ тым 55% бры тан цаў, 
50% італь ян цаў, 42% фран цу заў і 39% нем цаў вы ка за лі 
зда гад ку, што вый сці са скла ду Еў ра са ю за мо гуць ад ра зу 
не каль кі дзяр жаў.

На сель ніц тва пла не ты па вя ліч ва ец ца і ста рэе
Коль касць на сель ніц тва Зям лі скла дае сён ня 7,6 міль-

яр да ча ла век і пра цяг вае рас ці, па вя ліч ва ю чы ся ў ся рэд-
нім на 83 міль ё ны за год. Ча ка ец ца, што да 2030 го да яна 
па вя лі чыц ца пры клад на на адзін міль ярд ча ла век і скла дзе 
8,6 міль яр да, па ве дам ляе сайт Дэ парт амен та ААН па эка на-
міч ных і са цы яль ных пы тан нях. У 2050 го дзе ў све це бу дзе 
на ліч вац ца 9,8 міль яр да ча ла век, а ў 2100 го дзе — 11,2 міль-
яр да, га во рыц ца ў дак ла дзе, апуб лі ка ва ным ве дам ствам. 
Рост на сель ніц тва пла не ты экс пер ты тлу ма чаць зболь ша га 
па ве лі чэн нем ся рэд няй пра цяг лас ці жыц ця. Па іх звест ках, 
пры клад на праз 80 га доў у све це бу дзе ў сем ра зоў больш 
лю дзей, ста рэй шых за 80 га доў, чым ця пер.

На фран цуз скі пляж мо ра вы кі ну ла 
амаль дзве то ны ка ка і ну

Су пра цоў ні кі фран цуз скай жан дар ме рыі вы яві лі ка ля 
дзвюх тон нар ко ты каў на ўзбя рэж жы го ра да-ку рор та Мі мі-
зан (рэ гі ён Акві та нія). У рам ках рас сле да ван ня па лі цыя ўжо 
за тры ма ла 11 ча ла век, у тым лі ку се мя рых гра ма дзян Грэ цыі. 
След чыя ўста на ві лі, што грэ кі-кант ра бан дыс ты пе ра во зі лі 
нар ко ты кі на дзвюх ма тор ных на дзі ма ных лод ках. Ад нак 
па блі зу пля жа Мі мі за на зла мыс ні кі ста лі цяр пець бед ства. 
Дзя сят кі цю коў з нар ко ты ка мі апы ну лі ся ў ва дзе, а по тым бы лі 
вы кі ну тыя акі ян скай хва ляй на бе раг. Уся го бы ло зной дзе на 
18 цю коў з ка ка і нам ва гой у 100 кі ла грам кож ны. Ад нак у па-
лі цыі не вы клю ча юць, што ўда ло ся вы явіць не ўвесь груз.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

БЕЗ РАЗ ДЗЯ ЛЯЛЬ НЫХ 
ЛІ НІЙ

Га лоў ная за да ча, якую пе-
рад са бой ста віць аб' яд нан-
не, у мно гім су гуч ная знеш-
не па лі тыч ным мэ там на шай 
кра і ны. Так, мэ та ЦЕІ — ума-
ца ван не гнут ка га і праг ма-
тыч на га еў ра пей ска га рэ гі-
я наль на га су пра цоў ніц тва 
для па пя рэ джан ня ства рэн ня 
но вых раз дзя ляль ных лі ній 
у Еў ро пе. Ар га ні за цыя — 
важ ны фо рум для раз віц ця 
су пра цоў ніц тва дзяр жаў не 
толь кі Цэнт раль най, але і Ус-
ход няй, Паўд нё ва-Ус ход няй 
Еў ро пы. Пры нам сі, у сфе рах 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц-
тва, энер ге ты кі, транс пар ту, 
на ву кі і тэх на ло гій, аду ка цыі, 
куль ту ры, ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су, сель скай гас па дар кі, 
ахо вы на ва коль на га ася род-
дзя, аба ро ны на цы я наль ных 
мен шас цяў, ту рыз му і ма ла-
дзёж най па лі ты кі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
ві та ю чы за меж ных дып ла-
ма таў, звяр нуў ува гу: бе ла-
рус кая ста лі ца ўсё час цей 
ста но віц ца пля цоў кай для 
зна ка вых між на род ных ме-
ра пры ем стваў, якія са дзей-
ні ча юць ума ца ван ню ста біль-
нас ці ў рэ гі ё не. Ён так са ма 
вы ка заў спа дзя ван не, што іх 
зна хо джан не ў Бе ла ру сі да-
зво ліць аб' ек тыў на аца ніць 
но выя перс пек ты вы су пра-
цоў ніц тва з на шай дзяр жа-
вай:

— Знеш няя па лі ты ка на-
шай кра і ны за сна ва на на 
шмат век тар нас ці і мі ра люб-
стве. Мы імк нём ся вы бу-
доў ваць сяб роў скія ўза е ма-
вы гад ныя ад но сі ны з усі мі 
дзяр жа ва мі. Для на шай кра-
і ны ў роў най сту пе ні важ на 
раз ві ваць су пра цоў ніц тва з 
Ус хо дам і з За ха дам, не ро-
бя чы штуч на га вы ба ру па між 
імі. Ад нак ёсць пэў ныя сі лы, 
якія не па кі да юць спроб ад-
ра дзіць бло ка вую па лі ты ку 
мі ну ла га. Хто як не мы, прад-
стаў ні кі дзяр жаў Цэнт раль-

най і Ус ход няй Еў ро пы, ра зу-
ме ем, да якіх раз бу раль ных і 
ка та стра фіч ных на ступ стваў 
яна мо жа пры вес ці.

На па мі на ла пра гэ та і ўча-
раш няя да та — 22 чэр ве ня. 
Роў на 76 га доў та му на ша 
кра і на ака за ла ся пад страш-
ным уда рам фа шысц кай Гер-
ма ніі. З гэ та га дня Дру гая 
су свет ная вай на ўсту пі ла ў 
но вы, най больш кро ва пра-
літ ны этап, у якім за гі ну лі 
дзя сят кі міль ё наў еў ра пей-
цаў. У Бе ла ру сі гэ та кож ны 
трэ ці жы хар.

— Мяр кую, што гіс та рыч-
ная па мяць пры му шае нас 
асаб лі ва ца ніць мір і даб-
ра быт, — за явіў бе ла рус кі 
лі дар. — Іс ну ю чыя рэа ліі та-
кія, што дзяр жа вам, якія геа-
гра фіч на зна хо дзяц ца па між 
Еў ро пай і Азі яй, не аб ход на 
браць на ся бе больш ад каз-
нас ці ў пы тан ні за бес пя чэн-
ня рэ гі я наль най ста біль нас-
ці. Тым больш, ша ноў ныя 
сяб ры, ча сам гэ та ні чо га не 
каш туе — у ма тэ ры яль ным 
пла не. Бо ад нас у мно гім 
за ле жыць, ці ста нуць на шы 
кра і ны раз дзя ляль най лі ні яй 
па між су свет ны мі цэнт ра мі 
сі лы або іх су вяз ным звя-
ном.

З РАЗ ЛІ КАМ 
НА ЭКА НО МІ КУ

Са праў ды, сён ня, ка лі 
свет у цэ лым, наш рэ гі ён у 
пры ват нас ці, су тык ну лі ся 
з шэ ра гам са мых роз ных 
кан флік таў, не са мы леп шы 
час бу да ваць но выя жа лез-
ныя за сло ны. На ад ва рот, як 
слуш на за зна чыў кі раў нік 
беларускай дзяр жа вы, трэ ба 
ра зам на во дзіць мас ты па-
між роз ны мі ін тэ гра цый ны мі 
струк ту ра мі на кан ты нен це:

— Толь кі праз раў на праў-
ны дыя лог і паў на вар тас нае 
эка на міч нае су пра цоў ніц тва 
мож на ства рыць са праў ды 
Вя лі кую Еў ро пу, га ран ту ю-
чы на шчад кам мір, бяс пе ку 
і роск віт. Цэнт раль на-Еў ра-
пей ская іні цы я ты ва па він на 

быць на цэ ле на на ра шэн не 
ме на ві та гэ тай вель мі скла-
да най, ня прос тай за да чы. 
З пер шых дзён свай го іс на-
ван ня яна пры зва на раз ві-
ваць уза е ма вы гад ныя эка-
на міч ныя су вя зі па між кра і-
на мі Еў ро пы пас ля ха лод най 
вай ны.

За больш чым чвэрць 
ста год дзя ра бо ты Цэнт раль-
на-Еў ра пей ская іні цы я ты ва 
да ка за ла сваю за па тра ба-
ва насць у якас ці пля цоў кі 
для дыя ло гу і су пра цоў ніц-
тва па шы ро кім спект ры кі-
рун каў. Сён ня ж ар га ні за-
цыя аб' яд ноў вае кра і ны, якія 
ўва хо дзяць у са мыя роз ныя 
ін тэ гра цый ныя аб' яд нан ні і 
фар ма ты.

— Нам не аб ход на ў поў-
най ме ры вы ка рыс таць гэ ты 
фак тар, — пад крэс ліў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Ме на ві-
та з гэ тай пры чы ны Бе ла русь 
вы бра ла ў якас ці га лоў най 
тэ мы свай го стар шын ства 
пра соў ван не су мя шчаль нас ці 
і ўза е ма да паў няль нас ці ў Вя-
лі кай Еў ро пе. Зна хо дзя чы ся 
на «еў ра зій скім пе ра кры жа-
ван ні», на шы дзяр жа вы су-
ты ка юц ца з па доб ны мі скла-
да нас ця мі ў са цы яль на-эка-
на міч ным раз віц ці. У той жа 
час гэ та ства рае ве лі зар ныя 
маг чы мас ці для па шы рэн ня 
ганд лю і ак ты ві за цыі су вя зяў 
у ін шых сфе рах.

Мэ та, якую ста віць на ша 
дзяр жа ва для свай го стар-
шын ства ў ЦЕІ, — на даць ды-
на мі ку аб мер ка ван ню праб-
лем, ра шэн не якіх не аб ход на 
для поў най рэа лі за цыі эка-
на міч на га па тэн цы я лу кра ін 
рэ гі ё на:

— У іх лі ку — сін хра ні за-
цыя пла наў па па шы рэн ні 
транс парт най інф ра струк-
ту ры, зблі жэн не стан дар таў 
і пра цэ дур для па ска рэн ня 
ганд лё вых па то каў, раз віц-
цё ла гіс тыч ных па слуг, — 
пе ра лі чыў Прэ зі дэнт Бе ла-
ру сі. — Ха це ла ся б, каб гэ та 
су стрэ ча мі ніст раў за меж ных 
спраў у Мін ску мак сі маль на 
са дзей ні ча ла ра шэн ню та кіх 
за дач.

Так, мы раз гля да ем сваё 
стар шын ства як уні каль ную 
маг чы масць для эфек тыў-
на га ўцяг нен ня Бе ла ру сі ў 
еў ра пей скія ін тэ гра цый ныя 
пра цэ сы. У той жа час, як 
пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар, 
не ма ла важ на, што ЦЕІ цес на 
ўза е ма дзей ні чае з Еў ра пей-

скім са юзам, удзель ні ча ю чы 
ў рэа лі за цыі роз ных яго пра-
грам і пра ек таў. Для нас гэ та 
да дат ко вая маг чы масць па-
леп шыць уза е ма па ра зу мен-
не з Еў ра са ю зам праз пры-
клад ное су пра цоў ніц тва.

— Так са ма мы лі чым бе-
ла рус кае стар шын ства ў ЦЕІ 
цу доў най пад трым кай для ін-
тэн сі фі ка цыі ўза е ма дзе ян ня 
з ін шы мі кра і на мі-чле на мі, — 
за явіў Прэ зі дэнт.

У АДЗІ НОЧ КУ СЁН НЯ 
НЕ ВЫ ЖЫ ВЕШ

Пад час су стрэ чы кі раў нік 
дзяр жа вы за пра сіў дып ла ма-
таў ад кры та ка заць пра тыя 
пы тан ні, якія іх тур бу юць: і ў 
да чы нен ні да ЦЕІ, і ў да чы-
нен ні да Бе ла ру сі.

Лі та раль на кож ны з мі-
ніст раў, хто вы сту паў, звяр-
нуў ува гу на сі ту а цыю, якая 
сён ня скла ла ся ў све це. Ігар 
Црна дак, мі ністр за меж ных 
спраў Бос ніі і Гер ца га ві ны, 
за ўва жыў, што ця пе раш ні 
свет ста но віц ца ўсё больш 
уза е ма звя за ным. Ба раць ба 
з тэ ра рыз мам, ар га ні за ва-
най зла чын нас цю, праб ле мы 
міг ра цыі — усё гэ та ства рае 
не аб ход насць раз ві ваць і 
рэа лі зоў ваць рэ гі я наль ныя 
пра гра мы і пра ек ты. Яго 
ка ле га, мі ністр за меж ных і 
еў ра пей скіх спраў Сла ва кіі 
Мі ра слаў Лай чак да даў, што 
з су час ны мі вы клі ка мі не 
змо жа спра віц ца са ма стой на 
асоб ная кра і на. Ён пад крэс-
ліў: бе ла рус кае стар шын ства 
ў ар га ні за цыі скі ра ва на на 
па ляп шэн не сі ту а цыі ў рэ гі ё-
не, яно зблі жае на ро ды.

З гэ тай па зі цы яй па га дзі-
ла ся і Мар гот Клес тыль-Лёф-
лер, на мес нік ге не раль на га 
сак ра та ра Цэнт раль на-Еў ра-
пей скай іні цы я ты вы. Яна ад-
зна чы ла, што на ма ган ні Бе-
ла ру сі, якія яна прад пры мае 
пад час свай го стар шын ства, 
на да юць ЦЕІ но вае вы мя-
рэн не, да зва ля юць кра і нам-
удзель ні цам на ладж ваць но-
выя су вя зі.

Аб мяр коў ваў ся пад час су-
стрэ чы і кан флікт ва Укра і не. 
За меж ныя дып ла ма ты пад-
крэс лі лі: ана ла гаў мін скай 
пля цоў кі па яго ўрэ гу ля ван ні 
ня ма.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

НА «ЕЎ РА ЗІЙ СКІМ 
ПЕ РА КРЫ ЖА ВАН НІ»

Для на шай кра і ны важ на су пра цоў ніц тва і з Ус хо дам, і з За ха дам

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

НА БЫЦЬ... СЯ ДЗІ БУ
Ушац кі ра ён зна хо дзіц ца ў цэнт-
ры Ві цеб шчы ны. На 45% тэ ры-
то рыі — лес. А Ушац кая гру па 
азёр — дру гая па ве лі чы ні ў 
кра і не пас ля Брас лаў скай. Гэ-
тыя фак та ры, як і ін шыя ака ліч-
нас ці краю, пры цяг ва юць сю ды 
ін вес та раў. Мно гія пра ек ты ўжо 
рэа лі зу юц ца. Якія ўмо вы ства-
рае мяс цо вая ўла да для ўкла-
дан ня ка пі та лу ў рэ гі ён? «Звяз-
да» спы та ла пра гэ та на мес ні ка 
стар шы ні Ушац ка га рай вы кан-
ка ма Ва лян ці ну ХА МЁ НАК.

— На ві цеб скім ін вес ты цый ным фо ру ме, у па віль-
ё не, дзе быў прад стаў ле ны ра ён, дэ ман стра ва ла ся і 
пра дук цыя на экс парт. З які мі кра і на мі вя дзец ца су-
пра цоў ніц тва?

— Знеш не ганд лё выя апе ра цыі прад пры ем ства мі Ушач-
чы ны ажыц цяў ля юц ца з 10 кра і на мі све ту, экс парт на кі роў-
ва ец ца ў восем кра ін. Асноў ныя про да жы — у Ра сій скую 
Фе дэ ра цыю — 63%. У Літ ву — 21%, Аў стрыю — амаль 9%. 
На шу пра дук цыю так са ма куп ля юць у Ка зах ста не, Эс то ніі, 
Поль шчы...

Рэа лі зу ем руб ле ныя драў ля ныя кан струк цыі, пі ла ма тэ-
ры я лы і ін шае з дрэ ва ап ра цоў кі, ту бы кар дон на-па пя ро выя, 
ко шы кі пле це ныя, спа жы вец кія та ва ры і г. д.

Га лоў ны кі ру нак экс пар ту — ту рыс тыч ныя па слу гі. На іх 
пры па дае 74,5%. Асноў ны экс пар цёр — са на то рый «Ляс ныя 
азё ры». Ён па бу да ва ны ва ўні каль ным мес цы, ка ля Бар-
коў шчын скай кры ні цы. У яе жа ле зіс тыя і сер ныя во ды не 
са сту па юць па сва іх якас цях мі не раль ным во дам Каў ка за. 
Яны эфек тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца для ля чэн ня хво рых 
рэў ма тыз мам і па ра лі чам нер во вай сіс тэ мы. У 2003 го дзе, 
пас ля ўвя дзен ня ў строй но ва га ля чэб на га кор пу са, у пан-
сі я на це пра хо дзяць курс ля чэн ня з за хвор ван нем ор га наў 
ды хан ня, нер во вай і сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэм, апор на-
ру халь на га апа ра ту.

Брэн дам ра ё на ста ла мі не раль ная ва да «Вя чэл ле» Ушац-
ка га ага род ні на су шыль на га за во да. Зда бы ва ец ца яна на 
глы бі ні да 300 мет раў.

У нас так са ма на ла джа ны экс парт ме ды цын скіх па слуг: 
зга да ным вы шэй са на то ры ем і цэнт раль най ра ён най баль-
ні цай.

— Як ся бе ад чу вае на Ушач чы не ма лы біз нес?
— У ра ё не за рэ гіст ра ва на ка ля 90 суб' ек таў ма ло га біз-

не су. А гэ та 45% ад усіх фор маў улас нас ці. Дзей ні ча юць і 
ка ля 170 ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. Най боль шая 
коль касць пры ват ных уні тар ных прад пры ем стваў — ка ля 
53% — пра цу юць у сфе ры ганд лю і гра мад ска га хар ча-
ван ня. У пра мыс ло вас ці — 14%, бу даў ніц тве — 13,5%, 
транс пар це — 13%.

Ад на з пры ват ных струк тур — ак цы я нер нае та ва рыст ва 
«Лес», акра мя та го, што зай ма ец ца вы твор час цю пі ла-
ма тэ ры я лаў, спе цы я лі зу ец ца на пе ра пра цоў цы ягад. Яго 
дра жэ «Жу ра ві ны ў цук ры» ка рыс та ец ца доб рым по пы-
там. А пры ват нае вы твор чае прад пры ем ства «Кват» ро-
біць збор ку спе цы яль на га аб ста ля ван ня, якое мо жа за бяс-
печ ваць элект рыч нас цю не вя лі кі па сё лак. Прад пры ем ства 
«Прам Буд Лід» пра ек туе і вы раб ляе, а так са ма ман ці руе 
драў ля ныя да мы...

— Ці ёсць ін та рэс у ін вес та раў да ту рыс тыч най га-
лі ны?

— Так. У нас ка ля 10 ту рыс тыч ных ся дзіб. Рас пра ца ва-
на пры бліз на 30 марш ру таў для роз ных ві даў транс пар ту, 
а так са ма пе шых.

Мы пра па ну ем уклад ваць гро шы ў гэ ты кі ру нак біз не су. 
Да ём маг чы масць на быць аб' ек ты, якія не вы ка рыс тоў ва-
юц ца. Ся род іх і бу ды нак ся дзіб на га до ма XІX ста год дзя ў 
аг ра га рад ку Арэ хаў на. Ба зы ад па чын ку мож на ства рыць у 
бу дын ках бы лых школ, кам бі на таў бы та во га аб слу гоў ван ня. 
Рых ту ем спіс зя мель ных участ каў для ства рэн ня ту рыс тыч-
най інф ра струк ту ры. Ад па вед нае да ру чэн не бы ло да дзе на 
кі раў ні ком дзяр жа вы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. pukshanskі@zvіazda.by



Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні стар шы ні 
Брэсц ка га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ашмян ца ву 
Сяр гею Дзміт ры е ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго 
вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ — ВАМ АД КА ЖУЦЬ!
Ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны і ў гэ тую су бо ту прой дуць 
тра ды цый ныя пра мыя лі ніі, пад час якіх прад стаў-
ні кі ўла ды бу дуць да па ма гаць жы ха рам кра і ны 
вы ра шаць на ба ле лыя пы тан ні, якія да ты чац ца эка-
на міч на га, са цы яль на га і ін шых ба коў жыц ця.

24 чэр ве ня з 9.00 да 12.00 на су вя зі бу дуць:
ТО КАР Мі ка лай Ва сі ле віч — пер шы на мес нік стар-

шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма (80162213121);
ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч — стар-

шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
(80212222222);

МІ КА ЛУЦ КІ Аляк сандр Вік та ра віч — пер шы на мес нік 
стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма (80232751237);

ДЗЯШ КО Ула дзі мір Іо сі фа віч — на мес нік стар шы ні 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма (80152735644);

ДА МА НЕЎ СКІ Ула дзі мір Вік та ра віч — стар шы ня 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма (80222501869);

СІ РЭН КА Вік тар Іва на віч — на мес нік стар шы ні 
Мінск ага абл вы кан ка ма (80175004160);

МА ЦЕЛЬ СКАЯ Ган на Мар' я наў на — кі раў нік спраў 
Мінск ага гар вы кан ка ма (80172224444).

Бе ла рус кае стар шын ства ў Цэнт раль на-Еў ра пей скай 
іні цы я ты ве на зы ва юць па спя хо вым. Пры чым не толь-
кі на шы дып ла ма ты, але і прад стаў ні кі ін шых кра ін-
удзель ніц рэ гі я наль на га аб' яд нан ня. Гэ тых дзяр жаў ва-
сям нац цаць. Учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці ад бы ла ся 
су стрэ ча Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
і мі ніст раў за меж ных спраў кра ін ЦЕІ, дзе за меж ныя 
дып ла ма ты кан ста та ва лі: бе ла рус кае стар шын ства ў 
ар га ні за цыі пра хо дзіць ак тыў на і іні цы я тыў на.


