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Ад каз пе рад пар ла мен там тры маў на мес-
нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ана толь 
ТО ЗІК, які ку ры руе са цы яль ную сфе ру. 
Згод на з пра цэ ду рай, дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў і чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі 
на пя рэ дад ні су мес на га па ся джэн ня шэ раг 
пы тан няў ва ўрад на кі ра ва лі пісь мо ва. Тым 
не менш пас ля за слу хоў ван ня асноў на га 
дак ла да пар ла мен та рыі амаль на паў та ры 
га дзі ны пра цяг ну лі раз мо ву з ві цэ-прэм'-
е рам, мі ніст ра мі і на мес ні ка мі мі ніст раў у 
Аваль най за ле.

На го да для го на ру
Ся род пос пе хаў у са цы яль най сфе ры Ана толь 

То зік асаб лі ва вы лу чыў уве дзе ныя апош нім ча-
сам аль бо пад рых та ва ныя да ўвя дзен ня аб' ек ты 
са цы яль на-куль тур на га пры зна чэн ня, уз ро вень 
якіх ён на зваў су свет ным. Гэ та і прак тыч на но вы 
бу ды нак На цы я наль на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы, 
«Чы жоў ка-Арэ на», аква парк, сту дэнц кія ін тэр-
на ты ў Мін ску, Па лац вод на га спор ту ў Го ме лі, 
фут боль ны ста ды ён у Ба ры са ве, тэ атр ля лек і 
дра ма тыч ны тэ атр у Грод не.

«У чэр ве ні бу дзе ўве дзе ны ўні каль ны па сва ім 
ар хі тэк тур ным і кам па зі цый ным ра шэн ні Му зей гіс то-
рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, — за пэў ніў ві цэ-прэм'-
ер. — Рых ту юц ца да зда чы лёг ка ат ле тыч ны ма неж, 
Дом пла ван ня, Цэнтр фрыс тай ла. Да кан ца го да 
бу дзе за вер ша на бу даў ніц тва бія тлон на га комп лек су 
ў Раў бі чах, які ста не ад ным з леп шых у све це».

Ся род знач ных пра ек таў на блі жэй шы час — 
ства рэн не рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па зіт рон на-
эмі сій най та маг ра фіі на ба зе Рэс пуб лі кан ска га 
на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра ан ка ло гіі і ме ды-
цын скай ра ды я ло гіі імя Аляк санд ра ва.

З за да валь нен нем ад зна чыў Ана толь То зік 
доб рую ар га ні за цыю чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў 
Мін ску, які пры няў больш за 80 ты сяч удзель ні каў 
і гас цей і не меў прак тыч на ні я кіх на ра кан няў.

«На ша кра і на ўпэў не на за ма ца ва ла ся ў лі ку 
50 дзяр жаў з вы со кім уз роў нем ча ла ве ча га раз-
віц ця, дзе лі дзі руе ся род кра ін СНД, — за ўва жыў 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра. — Ад чар го ва га ру бя-
жу — ува хо джан ня ў лік кра ін з вель мі вы со кім 
уз роў нем раз віц ця ча ла ве ча га па тэн цы я лу — 
нас ад дзя ляе ўся го тры па зі цыі».

Ана толь То зік так са ма звяр нуў ува гу пар ла мен-
та ры яў на тое, што ў 2013 го дзе Бе ла русь упер-
шы ню за 20 га доў пры рас ла на сель ніц твам на 4 з 
ліш нім ты ся чы ча ла век. У дру гой па ло ве мі ну ла га 
го да так са ма ўпер шы ню з 1994 го да на шай кра і не 
ўда ло ся вый сці на на ту раль ны пры рост на сель ніц-
тва, гэ та зна чыць, на ра джаль насць пе ра вы сі ла 
смя рот насць. На жаль, та кая тэн дэн цыя не за ха-
ва ла ся на па чат ку гэ та га го да, та му не аб ход ныя 
да дат ко выя ме ры, якія б яе за ма ца ва лі і зра бі лі 
не зва рот най, лі чыць ві цэ-прэм' ер.

Стаў ка на ква лі фі ка ва ныя ру кі
Пе ра хо дзя чы да раз гля ду пер ша чар го вых за-

дач, якія ста яць пе рад ура дам, ві цэ-прэм' ер ска заў 
пра не аб ход насць сур' ёз ных пе ра мен у струк ту ры 
пра цоў ных рэ сур саў. У кра і не ёсць лі шак кад раў з 
вы шэй шай аду ка цы яй і вост ры не да хоп вы со ка-

ква лі фі ка ва ных ра бо чых, бры га дзі раў, май строў. 
«Лі чу, што той, хто атры маў менш за 25 ба лаў са 
ста па лю бым прад ме це на ўступ ных іс пы тах, не 
змо жа за сво іць пра гра му вы шэй шай шко лы», — 
ска заў Ана толь То зік. Ся род ін шых за ха даў для 
вы ра шэн ня на зва най праб ле мы ён на пер шае мес-
ца па ста віў змя нен не гра мад ска га мер ка ван ня аб 
пра цоў ных спе цы яль нас цях.

Яшчэ ад ну маг чы масць для па вы шэн ня кан-
ку рэн та здоль нас ці бе ла рус кай эка но мі кі ўрад 
ба чыць у ап ты маль ным ба лан се па між вы со кай 
за ня тас цю і ліш кам пра цоў най сі лы. Ад сут насць 
бес пра цоўя, згод на з эка на міч най тэ о ры яй, па-
гра жае эфек тыў на му раз віц цю эка но мі кі, на га-
даў ві цэ-прэм' ер. Гэ та пе ра шка джае за бяс пе чыць 
стро гую дыс цып лі ну на прад пры ем стве і вы плач-
ваць толь кі за роб ле ныя гро шы. А ў на шай кра і не 
рэ аль на га бес пра цоўя як раз не іс нуе.

Вы со кая «ка му нал ка» — 
з вы со ка га за роб ку

Не менш важ ным для раз віц ця Бе ла ру сі на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра на зваў ады ход ад пе ра кры жа ва на га 
суб сі дзі ра ван ня. Сён ня бюд жэт і рэ аль ная эка но мі ка 
аплач ва юць кошт жыл лё ва-ка му наль ных, ме ды цын-
скіх, аду ка цый ных, транс парт ных і ін шых па слуг для 
на сель ніц тва на дзя сят кі трыль ё наў руб лёў. «Ка лі 
гэ тыя срод кі на кі ра ваць на апла ту ўка за ных па слуг 
праз за роб кі, пен сіі, сты пен дыі, вы гад на бы ло б усім, 
— упэў не ны Ана толь То зік. — Гэ та ад па вя дае і на шай 
са цы яль най па лі ты цы, бо ўлас ныя гро шы ча ла век 
заў сё ды бу дзе рас хо да ваць больш ашчад на».

Ві цэ-прэм' ер асаб лі ва спы ніў ся на не аб ход нас ці 
па ве лі чэн ня за роб каў у бюд жэт най сфе ры, у пер-
шую чар гу для ра бот ні каў аду ка цыі і ахо вы зда роўя. 
Для за бес пя чэн ня кад ра вай ста біль нас ці не аб ход на 
пад няць стаў ку на стаў ні ка да ўзроў ню ся рэд ня га 
за роб ку па кра і не, а стаў ку ўра ча і вы клад чы ка — у 
паў та ра ра за вы шэй. Маг чы масць для гэ та га чле ны 
ўра да ба чаць у ап ты мі за цыі ўнут ры са міх на зва ных 
га лін. «Па ма іх раз лі ках, нам сён ня па трэб на 80 
ты сяч на стаў ні каў, — пры вёў прык лад Ана толь То-
зік. — Ка лі фонд апла ты пра цы па кі нуць ра ней шы, 
праб ле ма бу дзе вы ра ша на». У 2013 го дзе ў бе ла-
рус кіх шко лах пра ца ва лі 122 ты ся чы на стаў ні каў.

«Для год на га за бес пя чэн ня ра бот ні каў бюд-
жэт най сфе ры мяр кую не аб ход ным рас пра ца-
ваць дак лад ны, зра зу ме лы і спра вяд лі вы дзяр-
жаў ны стан дарт та го, што бя рэ на ся бе дзяр-
жа ва, усё ас тат няе ча ла век па ві нен аплач ваць 
сам», — ска заў ві цэ-прэм' ер.

Раз лік на пры ват ні ка
Праб ле му недахопу мес цаў у да школь ных 

уста но вах аду ка цыі па ві нен вы ра шыць за ко на-
пра ект аб па праў ках у Бюд жэт ны ко дэкс, якія 
пра ду гледж ва юць рас паў сюдж ван не дзярж фі-
нан са ван ня на пры ват ныя ўста но вы аду ка цыі.

Ана толь То зік ак цэн та ваў ува гу на ро лі пры-
ват ні ка і дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства ў 
вы ра шэн ні са цы яль ных праб лем. Ён вы ка заў 
шка да ван не, што па куль не ўда ец ца на ла дзіць 
та кое парт нёр ства на да стат ко вым уз роў ні.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

КРА І НЕ ПА ТРЭБ НЫ ПРА ЦОЎ НЫЯ РУ КІ, 
ДЗЕ ЦІ І ЗМЕ НА СВЯ ДО МАС ЦІ

У пе рад апош ні дзень мая ўрад зра біў спра ва зда чу На цы я наль на му схо ду

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на су стрэ чы з ад мі ніст ра та рам 
Пра гра мы раз віц ця ААН Хе лен 
Кларк. Прэ зі дэнт так са ма па-
дзя ка ваў аса біс та Хе лен Кларк 
за вя лі кі ўклад у раз віц цё су-
пра цоў ніц тва. «Ха чу вы ка заць 
упэў не насць і па абя цаць вам 
са свай го бо ку, што мы вель-
мі ўваж лі ва, як мы гэ та ра бі лі 
ра ней, бу дзем па ды хо дзіць да 
вы ба ру кі рун каў су пра цоў ніц тва 

з ва мі, бу дзем пад трым лі ваць 
уся ля кія кан так ты з ва шай ар-
га ні за цы яй і бу дзем уся ляк да-
па ма гаць, на коль кі гэ та маг чы-
ма з бо ку Бе ла ру сі, у дзей нас ці 
ва шай ар га ні за цыі», — ад зна-
чыў бе ла рус кі лі дар.

У сваю чар гу, Хе лен Кларк 
па дзя ка ва ла кі раў ні ку бе ла рус-
кай дзяр жа вы за маг чы масць 
на ве даць чар но быль скія рэ гі ё-
ны Бе ла ру сі і пра вес ці ў Мін ску 
пер шае вы яз ное па ся джэн-
не Між уста ноў чай гру пы ААН 

па Чар но бы лі. Ад мі ніст ра тар 
ПРА АН рас па вя ла, што мэ та яе 
ві зі ту — ацэн ка вы ні каў дзей нас-
ці ПРА АН у Бе ла ру сі, і яна «поў-
нас цю за да во ле на гэ ты мі вы ні-
ка мі», па ве дам ляе БЕЛ ТА. «Я 
ха це ла б вы ка заць удзяч насць 
за дзей насць Бе ла ру сі ў рам ках 
ААН. Бе ла русь як кра і на, якая 
з'яў ля ла ся ад ным з за сна валь-
ні каў гэ тай ар га ні за цыі, уно сіць 
знач ны ўклад у яе дзей насць», 
— ска за ла Хе лен Кларк.

ЗНАЧ НЫ ЎКЛАД ЗА СНА ВАЛЬ НІ КА
Су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі з Пра гра май раз віц ця ААН эфек тыў нае і прад мет нае

Учо ра ў Мін ску пад стар-
шын ствам прэм' ер-мі-
ніст ра Бе ла ру сі Мі ха і ла 
Мяс ні ко ві ча ад бы ло ся 
па ся джэн не Са ве та кі-
раў ні коў ура даў Са-
друж нас ці не за леж ных 
дзяр жаў. Удзель ні кі 
раз гле дзе лі больш за 
двац цаць пра ек таў да ку-
мен таў па шмат лі кіх на-
кі рун ках су пра цоў ніц тва 
і пад пі са лі шэсць між на-
род ных да га во раў.

Вар та вы ка рыс тоў ваць 
усе маг чы мас ці

На дум ку прэм’ер-
міністра Беларусі Мі ха і ла 
МЯС НІ КО ВІ ЧА, дзяр жа вы — 
чле ны Са друж нас ці па він ны 
мак сі маль на вы ка рыс тоў ваць 
маг чы мас ці гэ та га фар мі ра-
ван ня. «Уні каль насць СНД 
— у яго асноў ным трэн дзе, 
які мае на ўва зе і су ве рэ ні тэт 
(на коль кі гэ та не аб ход на), і ін-
тэ гра цыю (на коль кі гэ та маг-
чы ма). Кра і ны Са друж нас ці 
— гэ та бліз кія стра тэ гіч ныя 
парт нё ры, зы хо дзя чы з ча го і 
вы бу доў ва юц ца ўсе на шы ад-
но сі ны», — ад зна чыў кі раў нік 
бе ла рус ка га ўра да.

Пас ля па ся джэн ня ён па-
ве да міў: «Мы раз гле дзе лі ўсе 
пы тан ні па рад ку дня, пад пі са-
лі шэсць між на род ных да га во-
раў. Раз гле джа ны ход рэа лі за-
цыі Між дзяр жаў най пра гра мы 
іна ва цый на га су пра цоў ніц тва 
дзяр жаў — удзель ніц СНД на 
пе ры яд да 2020 го да і комп-

лек су ме ра пры ем стваў на 
2012-2014 га ды па яе рэа лі-
за цыі. У вы ні ку мы пры ня лі 
ра шэн не аб фі нан са ван ні 11 
пі лот ных іна ва цый ных пра ек-
таў, агуль ны кошт якіх скла-
дае 190 млн до ла раў. Гэ тыя 
пра ек ты, па на шым мер ка-
ван ні, па він ны пе ра рас таць 
у су мес ныя транс на цы я наль-
ныя, кан ку рэн та здоль ныя на 
су свет ных рын ках на ву ко ва-
вы твор чыя кар па ра цыі».

З роз най хут ка сцю, 
але ў ад ным кі рун ку

Мі ха іл Мяс ні ко віч звяр нуў 
ува гу на тое, што час та жур-
на ліс ты ўзды ма юць пы тан не 
аб эфек тыў нас ці і вы ні ко вас-
ці Са друж нас ці. «Ад нак трэ ба 
кан ста та ваць, што дзя ку ю чы 
агуль ным на ма ган ням кра-
ін дзей насць ар га ні за цыі дае 
кан крэт ныя вы га ды ўдзель ні-
кам, — пад крэс ліў бе ла рус кі 
прэм' ер. — Аб гэ тым свед чаць 
кан крэт ныя да ку мен ты, якія 
пад пі са ны сён ня». А пад пі сан-
не на пя рэ дад ні да га во ра аб 
Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе 
(ЕА ЭС), на дум ку кі раў ні ка ўра-
да, у чар го вы раз пад крэс лі вае 
жыц ця здоль насць агуль на пры-
ня та га прын цы пу роз на ўзроў не-
вай і раз на хут кас най ін тэ гра цыі 
на пост са вец кай пра сто ры.

Сам-на сам
У ме жах Са ве та кі раў нік бе-

ла рус ка га ўра да пра вёў шэ раг 
двух ба ко вых су стрэч з прад-
стаў ні ка мі не ка то рых кра ін. 
На прык лад, Бе ла русь і Мал до-

ва да мо ві лі ся аб на рошч ван ні 
аб' ёмаў вы твор час ці трак та роў 
у апош няй на ба зе бе ла рус кіх 
трак та ра камп лек таў. У пры ват-
нас ці, га вор ка ідзе пра тэх ні ку 
для са доў ніц тва і ві на гра дар-
ства, якая бу дзе рэа лі зоў вац ца 
не толь кі на ўнут ра ным рын ку 
Мал до вы, але і па стаў ляц ца ў 
кра і ны Паўд нё вай Еў ро пы. На 
дум ку Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, гэ-
та да во лі перс пек тыў ны пра-
ект. «Яшчэ ад ной тэ май для 
аб мер ка ван ня ста лі пы тан ні, 
звя за ныя з ганд лем пра дук цы-
яй хар чо вай пра мыс ло вас ці. У 
пер шую чар гу, мы за ці каў ле ны 
ў па стаў ках бе ла рус ка га цук ру 
ў гэ тую кра і ну», — ад зна чыў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

З Та джы кі ста нам мы змаг лі 
да мо віц ца на па стаў ку буй ной 
пар тыі Бе лА Заў. У блі жэй шы 
час у гэ тай кра і не пач нец ца 
бу даў ніц тва цэ ла га комп лек-
су гід ра элект ра стан цый. «Там 
бу дуць да стат ко ва вя лі кія па-
стаў кі Бе лА Заў для вы ка нан ня 
гэ тых ра бот», — удак лад ніў Мі-
ха іл Мяс ні ко віч. А вось у Кыр-
гыз ста не бе ла рус кія бу даў ні кі 
пры муць удзел ва ўзвя дзен ні 
гід ра энер ге тыч ных комп лек саў. 
Так са ма кі раў ні кі ўра даў дзвюх 
кра ін да мо ві лі ся аб па стаў ках 
бе ла рус кай тэх ні кі на ўмо вах 
лі зін гу. Да рэ чы, як па ве дам-
ля ла ся, на пя рэ дад ні ў Аста не 
Кыр гыз стан агу чыў на мер аб 
да лу чэн ні да Еў ра зій ска га эка-
на міч на га са ю за. Гэ тае пы тан-
не так са ма аб мяр коў ва ла ся на 
су стрэ чы прэм' ер-мі ніст раў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Са друж насцьСа друж насць  ��

ПЛАТ ФОР МА 
ДЛЯ СУПРАЦОЎНІЦТВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ад зна чыў, 

што СНД за бяс печ вае ба за вы па лі тыч ны і 
эка на міч ны ўзро вень для су пра цоў ніц тва, а 
кож ная дзяр жа ва-ўдзель ніца мае пра ва вы-
бі раць тыя кі рун кі, па якіх яна за ці каў ле на 
раз ві ваць уза е ма дзе ян не.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, СНД з'яў ля ец ца доб-
рай пе ра га вор най пля цоў кай, на якой мож на 
аб мяр коў ваць лю быя пы тан ні. Кі раў нік бе ла-
рус кай дзяр жа вы лі чыць, што ра біць па спеш-
ныя кро кі па вы ха дзе з Са друж нас ці не вар та. 
Па вод ле яго слоў, і ў укра ін ска га бо ку «ёсць 
ра зу мен не, што ка лі неш та і трэ ба зра біць у гэ-
тым пла не, то спя шац ца дак лад на не трэ ба». Бо 
раз маў ля ем на ад ной мо ве, ду ма ем пры клад-
на ад ноль ка ва. Ні ку ды не дзе неш гэ тыя га ды, 
дзе ся ці год дзі, пра жы тыя ра зам. І дзя куй Бо гу, 
што ў нас ёсць та кі во пыт. У кож най з дзяр жаў, 
іх кі раў ніц тва ёсць свае асаб лі вас ці, свае ін-
та рэ сы, але для гэ та га і іс ну юць ад па вед ныя 
ар га ні за цыі, фо ру мы, на якіх трэ ба вы ра шаць 
пы тан ні, пры маць ра шэн ні і да ма гац ца сва іх 
ін та рэ саў», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пра па нуе па-но ва му па гля дзець 
на ро лю СНД у ад но сі нах па між дзяр жа ва мі-
ўдзель ні ца мі. «Час не ста іць на мес цы. Ад-
бы ва юц ца гла баль ныя зме ны, якія су пра ва-
джа юц ца і рос там не ста біль нас ці між на род ных 
ад но сін, у тым лі ку на пост са вец кай пра сто ры, 
— кан ста та ваў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. 
— Упэў не ны, што мы ўсе за ці каў ле ны ба чыць 
Еў ра зій скі рэ гі ён устой лі вым і квіт не ю чым».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што роў на 
год та му ў Мін ску ў рам ках бе ла рус ка га стар-
шын ства аб мяр коў ва лі ся пы тан ні раз віц ця СНД. 
«Ка лі сё ле та ў са ка ві ку ў свят ле вя до мых па-
дзей уз нік ла та кая не аб ход насць, то мы, не 
за дум ва ю чы ся, па га дзі лі ся паў тор на ўзяць на 
ся бе стар шын ства ў ор га нах СНД», — ад зна чыў 
ён. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што, ня гле дзя чы на 
тое, што Бе ла русь увай шла ў стар шын ства, што 
на зы ва ец ца, явач ным па рад кам, бе ла рус кі бок 
па ды хо дзіць да вы ка нан ня аба вяз каў са мым 
сур' ёз ным чы нам і ча кае та ко га ж стаў лен ня ад 
Вы кан ка ма СНД, дзяр жаў-удзель ніц.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што 29 
мая на су стрэ чы ў Аста не прэ зі дэн ты пры ня лі 
ра шэн не, што на пя рэ дад ні са мі ту кі раў ні коў 
дзяр жаў СНД у каст рыч ні ку ў бе ла рус кай ста-
лі цы прой дзе са міт Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за. 

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што гэ ты год у Бе ла ру сі 
аб' яў ле ны Го дам гас цін нас ці, і ў су вя зі з гэ тым 
на бе ла рус кай зям лі за пла на ва на пра вя дзен не 
шэ ра гу знач ных ме ра пры ем стваў. Пас ля спар-
тыў на га спа бор ніц тва між на род на га маш та бу 
— чэм пі я на ту све ту па ха кеі, ужо пры зна ным 
ад ным з леп шых за ўсю гіс то рыю пер шын ства, 
— Бе ла русь бу дзе ад зна чаць яшчэ ад ну най-
важ ней шую па дзею — 70-год дзе вы зва лен ня 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. «Гэ та для 
нас свя тое. Ве ліч і ра дасць ад гэ та га свя та так-
са ма ха це лі б па дзя ліць з ва шы мі на ро да мі, бо 
пе ра маг чы мы змаг лі ме на ві та ра зам, ме на ві та 
адзі най сям' ёй», — ска заў Прэ зі дэнт.

ВЫ ТОК ІН ТЭ ГРА ЦЫІ
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На су стрэ чы ў Мін ску з 
прэм' ер-мі ніст рам Ра сіі Дзміт-
ры ем Мядз ве дзе вым Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу-
ка шэн ка вы ка заў мер ка ван-
не, што, пад пі саў шы да га вор 
аб Еў ра зій скім эка на міч ным 
са ю зе, кра і ны «трой кі» «зра-
бі лі вя лі кую спра ву». 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пры-
знаў, што пры пад рых тоў цы 
да ку мен та іс на ваў шэ раг праб-
лем ных пы тан няў, аб вы ра шэн-
ні якіх тры кра і ны не змаг лі да-
мо віц ца, і яны бы лі вы не се ны 
на двух ба ко вы ўзро вень. Гэ тыя 

пы тан ні ты чы лі ся, у пры ват-
нас ці, аб' ёмаў па стаў кі наф ты 
ў Бе ла русь, наф та вых пош лін, 
ка ба таж ных пе ра во зак, аў та-
ма бі ляў. «Усе пы тан ні і наф ты, 
і га зу сён ня ўрэ гу ля ва ны. І мы 
зра бі лі вель мі са лід ны крок па 
наф та вых пош лі нах, да мо ві лі-
ся, што ў перс пек ты ве бу дзем 
пра ца ваць над рас чыст кай гэ-
та га по ля», — пад крэс ліў кі раў-
нік дзяр жа вы.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу -
 ка шэн ка ад зна чыў асаб лі вы 
ўклад Дзміт рыя Мядз ве дзе ва 
ў да сяг нен не да моў ле нас цяў: 

«Ка лі б мы та ды ў Ра сіі ва ўра-
дзе не су стрэ лі ся (7 мая ў Маск-
ве), нам бы вель мі скла да на бы-
ло вы ра шаць вы шэй зга да нае 
пы тан не і гэ та б за ня ло як мі ні-
мум знач ны пра ме жак ча су».

У сваю чар гу, Дзміт рый 
Мядз ве дзеў асаб лі ва пад крэс-
ліў аса біс ты ўклад Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі ў ін тэ гра цый ныя пра-
цэ сы. Ра сій скі прэм' ер-мі ністр 
так са ма па він ша ваў Бе ла русь 
з бліс ку чай ар га ні за цы яй і 
пра вя дзен нем чэм пі я на ту све-
ту па ха кеі.

Па вод ле БЕЛ ТА.

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА СУ СТРЭЎ СЯ 
З ДЗМІТ РЫ ЕМ МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВЫМ


