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ДЗЕ СЯЦЬ 
ТОП-ЗА ДАЧ

А га лоў ная — 
па вы шэн не жыц цё ва га 
ўзроў ню бе ла ру саў

Пра гэ та за явіў прэм' ер-мі ністр 

кра і ны Сяр гей РУ МАС, прад-

стаў ля ю чы ў Па ла це прад-

стаў ні коў пра гра му дзей нас-

ці ўра да на 2018—2020 га ды. 

Да ку мент па пя рэд не аб мяр-

коў ваў ся на па ся джэн нях усіх 

ка мі сій ніж няй па ла ты пар ла-

мен та. Пас ля дак ла да кі раў ні-

ка ўра да пар ла мен та рыі маг лі 

за даць фі наль ныя пы тан ні.

Сяр гей Ру мас ад зна чыў, што ўсе 
да ку мен ты ары ен та ва ны на адзі ныя 
мэ ты і пры яры тэ ты. Важ на за бяс пе-
чыць комп лекс нае вы ка нан не ўсіх 
па ла жэн няў, пра ду гле джа ных пры-
ня ты мі пра грам ны мі да ку мен та мі. 
Тут за да ча не толь кі ўра да — па він-
ны быць кан са лі да ва ны на ма ган ні 
ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня на 
ўсіх уз роў нях.

Пра гра ма, якая пра па ноў ва ец ца, 
ад роз ні ва ец ца шэ ра гам па ды хо даў, 
на што звяр нуў ува гу прэм' ер-мі-
ністр. Га лоў ная за да ча — па вы шэн-
не жыц цё ва га ўзроў ню бе ла ру саў. 
На гэ та на кі ра ва на пе ра ары ен та-
цыя бюд жэт на-пад атко вай па лі-
тыкі.

У дзе сяць топ-за дач, як іх на зваў 
Сяр гей Ру мас, ува хо дзяць раз віц-
цё прад пры маль ніц ка га ася род-
дзя і ства рэн не кам форт ных умоў 
вя дзен ня біз не су, апе рад жаль нае 
раз віц цё сфе ры па слуг, фар мі ра-
ван не ІТ-кра і ны і маш таб ная ліч ба-
ві за цыя ўсёй эка но мі кі, пра вя дзен-
не эфек тыў най бюд жэт на-фі нан са-
вай і пад атко вай па лі ты кі, за бес-
пя чэн не ўстой лі ва ніз ка га ўзроў ню 
ін фля цыі, эфек тыў нае кі ра ван не 
дзяр жаў най улас нас цю, ак ты ві за-
цыя знеш не эка на міч най дзей нас-
ці, удас ка наль ван не ін вес ты цый най 
па лі ты кі, зні жэн не між рэ гі я наль най 
ды фе рэн цы я цыі і за бес пя чэн не да-
стой ных умоў жыц ця на сель ніц тва і 
апла ты пра цы.

Кі раў нік Са ве та Мі ніст раў ко-
рат ка спы ніў ся на асноў ных кі рун-
ках. У пры ват нас ці, ад зна чыў, што 
«не аб ход на ства рыць праз рыс тае 
прад ка заль нае за ка на даў ства, якое 
вы клю чае пры няц це за ліш ніх аб-
ця жар ван няў і но вых бар' е раў для 
раз віц ця біз не су. Сфар мі ра ваць 
пра ва вое ася род дзе, якое ста не 
для ін вес та ра га ран там ста біль нас-
ці ра бо ты на на шым рын ку».

Што да ты чыц ца пра ек та но вай 
рэ дак цыі Пад атко ва га ко дэк са, 
асноў ны ўхіл у да ку мен це зроб ле-
ны на тое, каб спрас ціць пад атко-
вае ад мі ніст ра ван не, зра біць ко дэкс 
прос тым і зра зу ме лым. Акра мя та-
го, у ім рэа лі за ва ны і шэ раг сіс тэм-
ных мер, на кі ра ва ных на зні жэн не 
пад атко вай на груз кі, што ў сваю 
чар гу ста не да дат ко вым сты му-
лам для пры цяг нен ня ін вес ты цый, 
ства рэн не но вых ра бо чых мес цаў, 
рэ ін вес та ван не пры быт ку ў раз віц-
цё вы твор час ці. У гэ тым жа кі рун ку 
ста іць за да ча ства рыць най леп шыя 
ўмо вы для ін вес ты цый у ЕА ЭС.

Га во ра чы пра экс парт, Сяр гей 
Ру мас звяр нуў ува гу на праб ле му 
шы ро кай пры сут нас ці на ад ным 
рын ку. Ся род асноў ных за дач у гэ-
тай сфе ры ён ад зна чыў за бес пя-
чэн не да кан ца пя ці год кі роў на га 
раз мер ка ван ня та вар ных экс парт-
ных па ста вак па між рын ка мі ЕА ЭС, 
ЕС і кра ін даль няй ду гі.

Прэм' ер-мі ністр пад ра бяз на спы-
ніў ся на ме рах і за да чах у кож най 
га лі не. На прык лад, да кан ца пя ці-
год кі тэмп экс пар ту сель ска гас па-
дар чай пра дук цыі і пра дук таў хар-
ча ван ня па ві нен вы рас ці на трэць у 
па раў на нні з 2017 го дам.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

У ДА ПА МО ГУ 
БЛІЖ НЯ МУ

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га-
даў, што на ад крыц ці лет няй се сіі 
Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ ў 
Мін ску ў лі пе ні мі ну ла га го да бе-
ла рус кім бо кам бы ла пра па на ва на 
ідэя но ва га Хель сінк ска га пра цэ-
су. «Та ды мы ня рэд ка чу лі, што, 
маў ляў, Бе ла русь бы ла за над та 
на іў ная, агуч ва ю чы та ко га ро ду 
пра па но ву», — ад зна чыў ён.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі-
да ра, на ша кра і на зы хо дзіць з та-
го, што ва ўмо вах, ка лі гэ тая сіс тэ-
ма дае збой (бо яна не да зво лі ла 
пра ду хі ліць кры ва выя кан флік ты 
ў Еў ро пе, на прык лад, у Юга сла-
віі і Укра і не), трэ ба пры маць ме-
ры, каб ад на віць яе эфек тыў ную 
дзей насць.

«Пры гэ тым Бе ла русь не з'яў ля-
ец ца ін стру мен там ней ка га трэ ця-
га бо ку, — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — На ша пра па но ва — 
не спро ба вяр нуц ца да па пя рэд ніх 
іні цы я тыў. Бе ла рус кая дзяр жа ва 
вы сту пае за ін клю зіў ны дыя лог, 
на ват ка лі ня ма га ран тыі та го, што 
ён за вер шыц ца кан крэт ным вы-
ні кам».

У су вя зі з гэ тым Бе ла русь ба-
чыць не аб ход ным у ця пе раш няй 
аб ста ноў цы раз віц цё між дзяр жаў-
ных ад но сін, у тым лі ку не фар-
маль ных. Пры чым па лю бой тэ-
ма ты цы ў сфе ры бяс пе кі, дзе гэ та 
маг чы ма ці дзе ў ба коў-апа не нтаў 
ёсць су па да ючыя ін та рэ сы.

«Мы не прэ тэн ду ем на ма на-
по лію гэ тай іні цы я ты вы, — зноў 
звяр нуў ува гу кі раў нік дзяр жа-
вы. — Ра зу ме ем, што яе рэа лі за-
цыя за ле жыць ад зго ды мно гіх, у 
пер шую чар гу клю ча вых гуль цоў. 
Але ў су час ных умо вах, ка лі вя лі-
кія дзяр жа вы не мо гуць да мо віц-
ца, сваю важ ную ро лю мо гуць і па-
він ны ады граць ін шыя кра і ны».

Па вод ле яго слоў, у Бе ла ру сі 
ра зу ме юць, што та кі дыя лог у той 
жа час бу дзе знач на ад роз ні вац ца 
ад та го, які быў у рам ках Хель-
сінк ска га пра цэ су. Ён да даў, што 
«Хель сін кі-2» — гэ та, хут чэй, ме-
та фа ра для аба зна чэн ня сут нас ці 
но ва га пра цэ су — по шу ку су час-
ных шля хоў і спо са баў сыс ці ад 
не бяс пе кі вя лі ка га кан флік ту. Пры 
гэ тым бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, 
што ра шэн ні па вы ха дзе з кры зі су 
не па він ны паў та раць «рэ цэп ты» 
ха лод най вай ны. Ад нак на сён ня ў 
Еў ро пе ня ма адзі на га мер ка ван ня 
аб тым, як па він на быць улад ка ва-
на аб ноў ле ная сіс тэ ма бяс пе кі.

РА ШЭН НЕ ПРАБ ЛЕМ 
ЁСЦЬ

«Тым не менш, ня гле дзя чы на 
ад сут насць па лі тыч ных пе рад умоў 
для за пус ку но ва га пе ра моў на га 
пра цэ су, не аб ход на шу каць маг-
чы мас ці для пра пра цоў кі яго асно-

вы. Няхай для па чат ку на экс перт-
ным уз роў ні, а за тым і асноў ны мі 
гуль ца мі. Ве ра год на, ме на ві та экс-
перт ная су поль насць змо жа пад-
ка заць не ар ды нар ныя вы ха ды з 
сі ту а цыі», — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт на га даў, што тры 
тыд ні та му ў Мін ску пад эгі дай 
АБ СЕ прай шла Між на род ная кан-
фе рэн цыя вы со ка га ўзроў ню па 
ба раць бе з тэ ра рыз мам у ліч ба-
вую эпо ху. Яе ўдзель ні кі сыш лі ся 
ў мер ка ван ні, што, толь кі вы сту-
піў шы адзі ным фрон там, мож на 
па спя хо ва су праць ста яць кі бер тэ-
ра рыз му і ін шым су час ным вы клі-
кам і па гро зам.

«У якас ці на ступ на га кро ку 
Бе ла русь га то ва пры няць у ся бе 
су мес ную кан фе рэн цыю ААН і 
АБСЕ па ба раць бе з тэ ра рыз мам 
і са міт па ба раць бе з кі берз ла чын-
нас цю, — за явіў кі раў нік дзяр жа-
вы. — З улі кам пры сут нас ці тут 
і спа да ра Грэ мін ге ра, і спа да ра 
Ішын ге ра пра па ную ўсім па ду маць 
над ад наў лен нем пад эгі дай АБСЕ 
дзей нас ці «Гру пы муд ра цоў» з лі-
ку вя до мых па лі ты каў і ана лі ты-
каў».

Ён да даў, што іх за да чай ста не 
вы пра цоў ка рэ ка мен да цый стра-
тэ гіч на га ха рак та ру па агуль ных 
пы тан нях бяс пе кі ў еў ра-ат лан-
тыч най і еў ра зій скай пра сто рах. 
Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, 
у на шай кра і не ве раць, што та кі 
дыя лог у кан чат ко вым вы ні ку зра-
біў бы маг чы мым пра вя дзен не са-
мі ту і пры няц це стра тэ гіч на га да-
ку мен та, пры маль на га для ўсіх.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што ні хто ў Еў ро пе і за яе 
ме жа мі не хо ча ад кры та га ва ен-
на га су тык нен ня За ха ду і Ус хо-
ду, але сён ня ў рэ гі ё не ві да воч на 
буй ная па лі тыч ная і эка на міч ная 
«за мо ва» на эс ка ла цыю на пру жа-
нас ці. Па чы на ец ца між бло ка вае 
су праць ста ян не, бо про ці бор ства 
ўцяг вае но выя кра і ны.

На дум ку Прэ зі дэн та, кан флікт 
мож на бы ло б змяк чыць і лік ві да-
ваць у мно гіх вы пад ках, але па лі-
тыч най во лі на гэ та ня ма.

«Ка лі ў най блі жэй шы час не 
спы ніць ма ха вік кан фран та цыі і 
пра цэс зло му агуль на пры зна ных 
пра ві лаў гуль ні, то па лых не ўжо 
не толь кі Укра і на і Ус ход няя Еў ро-
па. Так не да лё ка і да ядзер на га 
кан флік ту па між геа па лі тыч ны мі 
гуль ца мі, у якім не бу дзе пе ра мож-
цаў», — ска заў ён.

АБ СІ ТУ А ЦЫІ 
ВА УКРА І НЕ

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-
ліў: ра шэн не ўкра ін ска га кан флік-
ту — сён ня клю ча вое пы тан не бяс-
пе кі ў Еў ро пе, без урэ гу ля ван ня 
яко га мір на кан ты нен це бу дзе 
за ста вац ца пад па гро зай.

«На ця пе раш ні мо мант мы вы-
му ша ныя кан ста та ваць, што з за-
да чай спы ніць су праць ста ян не на 
паў днё вым ус хо дзе Укра і ны ні хто 
не спраў ля ец ца. Ні «Нар манд-

ская чац вёр ка», ні Трох ба ко вая 
кан такт ная гру па АБ СЕ, ні Спе-
цы яль ная ма ні то рын га вая мі сія 
АБ СЕ ва Укра і не, ні фар мат Уол-
кер-Су ркоў», — да даў ён.

Са мае жу дас нае, на яго дум ку, 
што гі нуць тыя, хто за стаў ся там, — 
жан чы ны, дзе ці і ста рыя, якія не мо-
гуць з'е хаць, бо ехаць ня ма ку ды, 
яны пры вя за ны да сва ёй зям лі.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 
што з мо ман ту пры няц ця Мін скіх 
па гад нен няў прай шло больш за 
тры з па ло вай га ды, але цал кам 
ні адзін з пунк таў так і не рэа лі-
за ва ны. На дум ку бе ла рус ка га 
лі да ра, гэ та не азна чае, што па-
гад нен ні дрэн ныя. Ідзе на гня тан не 
сі ту а цыі, не спы ня юц ца па стаў кі 
ўзбра ен ня.

Асоб на ён вы ка заў ся аб раз-
мя шчэн ні бе жан цаў на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі: іх за бяс пе чы лі ўсім 
не аб ход ным, ака за лі да па мо гу ў 
пра ца ўлад ка ван ні, за бяс пе чы лі 
ме ды цын скае аб слу гоў ван не, ня-
гле дзя чы на ня прос тую са цы яль-
на-эка на міч ную сі ту а цыю ў са мой 
Бе ла ру сі.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: пры 
жа дан ні ра шэн не кан флік ту на 
Дан ба се маг ло б быць ужо даў-
но зной дзе на. Што ра біць да лей? 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 
на ступ нае: пра цяг ваць ра бо ту па 
ўзмац нен ні маг чы мас цяў Спе цы-
яль най ма ні то рын га вай мі сіі АБ СЕ 
ва Укра і не і Трох ба ко вай кан такт-
най гру пы. Па вод ле яго слоў, у Бе-
ла ру сі га то вы раз гле дзець ства-
рэн не ў Мін ску тэх ніч на га пунк та 
Трох ба ко вай кан такт най гру пы.

Акра мя та го, не аб ход на вес ці 
да лей шы по шук уза е ма пры маль-
на га ра шэн ня па раз мя шчэн ні на 
Дан ба се мі ра твор цаў, трэ ба за-
бяс пе чыць прын цып па этап нас ці 
ў раз горт ван ні гэ тай мі сіі. Яшчэ, 
на дум ку бе ла рус ка га лі да ра, вар-
та бы ло б ак ты ві за ваць ра бо ту ў 
«Нар манд скім фар ма це», каб за-
бяс пе чыць дак лад ны ме ха нізм 
кант ро лю за вы ка нан нем Мін скіх 
па гад нен няў.

«Мы мо жам узяць на ся бе ад-
каз насць за за бес пя чэн не мі ру ва 
ўсход ніх рэ гі ё нах Укра і ны і кант-
роль на ра сій ска-ўкра ін скай мя жы. 
А так са ма су пра ва джаць пра вя-
дзен не вы ба раў на Дан ба се, зы-
хо дзя чы з ра зу мен ня та го, што гэ-
тыя рэ гі ё ны з'яў ля юц ца не ад'ем най 
част кай Укра і ны», — да даў ён.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: Бе ла русь 
га то ва вы ра шыць гэ тую праб ле-
му толь кі ў вы пад ку ўпэў не нас ці 
ў тым, што асноў ныя су свет ныя 
гуль цы хо чуць мі ру ў Еў ро пе. Ён 
зноў ад зна чыў: гэ тая вай на ні ко му 
не па трэб ная. Са мая сур' ёз ная па-
мыл ка — па чы на юць шу каць ві на-
ва тых. Шу каць ві на ва тых — гэ та 
дзе цям мож на па кі нуць, яны раз-
бя руц ца, ка лі за хо чуць, а сён ня 
трэ ба вы ра шаць праб ле му, рэ зю-
ма ваў Прэ зі дэнт. Кі раў нік дзяр жа-
вы так са ма звяр нуў ува гу, што за 
стол пе рагавораў трэ ба пры цяг-
нуць ЗША — без гэ та га мэ ты на-
ўрад ці ўдас ца да сяг нуць.

НЕ БУ ФЕР, 
НЕ «БАС ТЫ ЁН»

У за вяр шэн ні Аляк сандр 
Лукашэн ка ад зна чыў, што Бе ла-
русь не хо ча апы нуц ца на лі ніі но-
ва га цы ві лі за цый на га раз ло му, на 
ля зе бло ка ва га су праць ста ян ня Ус-
хо ду і За ха ду. Ён так са ма да даў, 
што з рос там гэ тых пра цэ саў Бе ла-
ру сі прад каз ва юць лёс бу фе ра або 
«бас ты ё на» па між Ра сі яй і НА ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 
што гэ ты рэ гі ён стаў бы по ясам 
ста біль нас ці і ўза е ма дзе ян ня, ка лі 
б не роз ныя ва ен на-па лі тыч ныя 
бло кі. Бе ла рус кі лі дар за клі каў 
звяр нуць піль ную ўва гу на ін тэн сі-
фі ка цыю су пра цоў ніц тва з на шай 
кра і най.

Ён на га даў пра «праб ле мы з 
пра ва мі ча ла ве ка», якія пры піс-
ва юць Бе ла ру сі. «Тут да рэ чы на-
га даць, што раз ві тая еў ра пей ская 
дэ ма кра тыя фар мі ра ва ла ся ста-
год дзя мі, а ад нас хо чуць рыў ка 
за не каль кі дзя сят каў га доў. Ка лі 
ра біць гэ та скач ка па доб на, праз 
ціск, вы нік бу дзе ня ўстой лі вы. Та-
му мы ідзём па шля ху эва лю цыі, 
а не рэ ва лю цыі», — ска заў Прэ-
зі дэнт.

Ён рас кры ты ка ваў еў ра пей-
скую дэ ма кра тыю і да даў, што хут-
ка ёй бу дуць ву чыц ца ў Бе ла ру сі, 
па коль кі ў нас у асно ве ля жыць 
ста біль насць і нар маль нае жыц цё 
лю дзей.

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што 
Бе ла ру сі па трэб ныя нар маль ныя 
ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны з 
Еў ро пай. У на шай кра і ны ёсць імк-
нен не, каб ЕС стаў ад ной з апор 
знеш ня га ганд лю Бе ла ру сі, су па-
стаў най з Ра сі яй і ЕА ЭС.

Па вод ле яго слоў, у на шай 
кра і не ве да юць са праўд нае стаў-
лен не да Бе ла ру сі і ін шых кра ін 
пост са вец кай пра сто ры. Ён ад-
зна чыў, што не ка то рыя па лі ты кі 
ў Еў ро пе ма юць на мер аб мя жоў-
ваць раз віц цё су пра цоў ніц тва. 
Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, якой жа 
рэ ак цыі та ды ча ка юць ад Бе ла-
ру сі, Ра сіі? Ас но ва су пра цоў ніц-
тва — эка но мі ка, а што ра біць, 
ка лі бе ла рус кія та ва ры аспрэч-
ва юць у Еў ро пе? Пры гэ тым Бе-
ла русь сва і мі ме жа мі аба ра няе 
ЕС ад кры мі на лу, зброі, нар ко-
ты каў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-
ліў: мы не прэ тэн ду ем на член ства 
ў ЕС і ідзём да еў ра пей цаў зу сім 
не з пра цяг ну тай ру кой.

Прэ зі дэнт да даў, што ў на шы 
дні по пыт на дыя лог і ўма ца ван не 
да ве ру ў све це знач на пе ра вы шае 
пра па но ву. «Бе ла русь спра буе па 
ме ры сіл са дзей ні чаць вы раў ноў-
ван ню гэ та га дыс ба лан су. Та кую 
аб' яд наў чую па лі ты ку мы збі ра ем-
ся пра во дзіць і на да лей, ка лі яна 
па трэб на», — за явіў ён.

Прэзідэнт таксама прыняў 
удзел у дыскусіі, падчас якой 
абмяркоўваліся актуальныя 
пытанні бяспекі.

У МІН СКУ ЗНОЎ 
ГА ВО РАЦЬ ПРА МІР

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

* * *
Пе рад па ся джэн нем бе ла рус кі лі дар су стрэў-

ся з па моч ні кам Дзяр жаў на га сак ра та ра ЗША 
па еў ра пей скіх і еў ра зій скіх спра вах Аа ра нам 
Уэ сам Міт чэ лам.

«Ужо сам факт ва ша га зна хо джан ня ў ста-
лі цы Бе ла ру сі га во рыць пра мно гае, — звяр нуў 
ува гу на па чат ку су стрэ чы Аляк сандр Лу ка шэн-
ка. — Аса біс та я вель мі раз ліч ваю, што гэ та 
бу дзе са праў ды гіс та рыч ны ві зіт. Ві зіт, з яко га 
пач нец ца няхай па сту по вы і па воль ны вы хад з 
та го ста ну, у якім зна хо дзяц ца бе ла рус ка-аме-
ры кан скія ад но сі ны».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: «У Бе ла-
ру сі пра во дзіц ца па лі ты ка су ве рэн най і не за-
леж най дзяр жа вы, ня гле дзя чы ні на ко га. Мы хо-
чам быць су ве рэн ны мі і не за леж ны мі. І ў гэ тых 

ад но сі нах мы роў на на блі жа ны да ўсіх цэнт раў 
сі лы на шай пла не ты». Ён звяр нуў ува гу на тое, 
што на ват у са мыя скла да ныя ча сы для двух-
ба ко вых ад но сін Бе ла русь вель мі за ці каў ле на 
ў доб рых зно сі нах з ЗША.

«Я ха цеў бы пад крэс ліць тое зна чэн не, якое 
Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі на да юць пы тан ню 
не за леж нас ці і тэ ры та ры яль най цэ лас нас ці 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, — ска заў у ад каз па моч-
нік дзярж сак ра та ра. — Мы вы дат на ра зу ме-
ем глы бо кія і бліз кія ўза е ма ад но сі ны ва шай 
кра і ны і Ра сій скай Фе дэ ра цыі, якія скла лі ся 
гіс та рыч на. І мы вы дат на ра зу ме ем той пос-
пех, яко га вы да бі лі ся ў спра ве за бес пя чэн ня 
ста біль нас ці, тэ ры та ры яль най цэ лас нас ці, у 
пер шую чар гу — па лі тыч най, у Бе ла ру сі». Па-
моч нік дзярж сак ра та ра так са ма да даў, што 

ЗША ба чыць вя лі кі па тэн цы ял у раз віц ці як 
дып ла ма тыч ных, так і эка на міч ных су вя зяў па-
між дзвю ма кра і на мі.

* * *
Пас ля за кан чэн ня дыс ку сіі Аляк сандр Лу-

ка шэн ка су стрэў ся з прэм' ер-мі ніст рам Сер біі 
Анай Брна біч, якая ўдзель ні ча ла ў су стрэ чы 
Асноў най гру пы Мюн хен скай кан фе рэн цыі па 
бяс пе цы.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі 
ўваж лі ва со чаць за тым, што ад бы ва ец ца ў Сер-
біі, і пе ра жы ва юць за праб ле мы гэ тай кра і ны, 
ра ду юц ца, ка лі ўсё ідзе доб ра. Прэм' ер-мі ністр 
Сер біі пад час двух ба ко вай су стрэ чы пе рад ала 
Прэ зі дэн ту за пра шэн не яго серб ска га ка ле гі 
на ве даць Бялг рад.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.


