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Та кую за яву зра біў Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад час на ра ды па кад ра вых 

пы тан нях у дзяр жаў ных ор га нах і ар га-

ні за цы ях.

На па чат ку ра бо чай су стрэ чы кі раў нік Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля Ка ча на ва прад-

ста ві ла сем з 19 раз гле джа ных у Ад мі ніст ра цыі 

і пад рых та ва ных да пры зна чэн ня і ўзгад нен ня 

Прэ зі дэн там кан ды да таў на па са ды, уклю ча-

ныя ў кад ра вы рэ естр кі раў ні ка дзяр жа вы. На-

тал ля Ка ча на ва рас ка за ла, дзе пра цу юць кан-

ды да ты Але на Алек сі на, Юрый Гор лаў, Дзя ніс 

Ко ле сень, Дзміт рый Мар ці но віч, Ле а нід За сям-

чук, Аляк сандр Ра гож нік і Іры на За рам боў ская, 

хто іх рэ ка мен дуе і ці іс ну юць аб ста ві ны, якія 

пе ра шка джа юць іх пры зна чэн ню.

«Жан чы нам больш, 
чым му жы кам, да вя раю»

Пас ля дак ла да Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці-

ка віў ся ў Але ны Алек сі най, якую рэ ка мен да ва-

лі на па са ду стар шы ні Го мель ска га рай вы кан-

ка ма, ці доб ра ве дае яна свой ра ён. Бе ла рус кі 

лі дар рас тлу ма чыў, ча му за даў гэ тае пы тан не: 

на яго дум ку, аб лас ныя ра ё ны бу дуць пэў ны мі 

«буль до зе ра мі» па рас чыст цы на за па ша ных 

«за ва лаў», перш за ўсё — у сель скай гас па-

дар цы і пра мыс ло вас ці, та му не аб ход на быць 

га то вым да сур' ёз най ра бо ты.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што і сам 

пра ца ваў у ра ё не, ка лі яго ўзна чаль ва ла жан-

чы на. Яму да сюль шка да жан чын, ка лі яны 

кі ру юць ра ё нам, па коль кі на іх пле чы кла дзец-

ца вя лі кая на груз ка. «У нас гэ та адзін кі — не 

та му, што я не да вя раю. Жан чы нам я як раз 

больш, чым му жы кам, да вя раю», — да даў ён.

«Гэ та сель скі ра ён з та кі мі вя ліз ны мі функ-

цы я мі і паў на моц тва мі — яшчэ і та му вы тра-

пі це ў фо кус ува гі не толь кі Прэ зі дэн та, але і 

гра мад ства, срод каў ма са вай ін фар ма цыі. Та-

му ха це ла ся б, каб вы да гэ та га бы лі га то выя. 

Па тра ба ван не ад ноль ка вае бу дзе з усіх, не аб-

ход ны вы нік», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Кож ная вё сач ка ў Бе ла ру сі — 
гэ та род нае і бліз кае для мя не»

Што да ты чыц ца ра кі роў кі ў Стоўб цах і Ма-

ла дзеч не, Прэ зі дэнт ска заў, што аб мяр коў ваў 

гэ тую праб ле му ра ней са стар шы нёй Мінск ага 

абл вы кан ка ма, кі раў ні ком Ад мі ніст ра цыі. «Ма-

ла дзеч на — ня прос ты рэ гі ён. Вя до ма, зру хі там 

ёсць, але ска заць, што я аб са лют на за да во ле-

ны раз віц цём Ма ла дзе чан ска га рэ гі ё на — гэ та 

не так», — ад зна чыў ён.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, у гра-

мад стве ця пер шмат га во раць аб Ор шы, Ба-

ры са ве — там ужо па ча лі, воб раз на ка жу чы, 

рэ ва лю цыю. Ад па вед ныя дзе ян ні да вя дзец ца 

ажыц цяў ляць на асоб ных прад пры ем ствах і ў 

са цы яль най сфе ры і ў Ма ла дзеч не, да даў ён. 

«Для мя не гэ та вель мі важ ны го рад і рэ гі ён, 

але тым не менш мы па гэ тых буй ных га ра дах 

аба вяз ко ва прой дзем ся, вель мі моц на», — 

анан са ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: за тую ж Ор шу 

ўзя лі ся з-за та го, што гэ та най больш ад ста лы 

рэ гі ён, а не з-за аса біс та га стаў лен ня кі раў ні ка 

дзяр жа вы да род ных мяс цін. «Я на ра дзіў ся на 

ўсёй Бе ла ру сі», — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ор ша ста ла пі лот ным пра ек там, за ёй ру шаць 

услед Ба ры саў, Ба ра на ві чы, Лі да, Ма ла дзеч на, 

Пінск і ін шыя па доб ныя на се ле ныя пунк ты. 

«Я вам раю пры гля дац ца да тых рэ ва лю цый ных 

пе ра ўтва рэн няў, якія ў нас ажыц цяў ля юц ца ў 

Ор шы, Ба ры са ве і ін шых га ра дах, аб мень вац ца 

во пы там, але га лоў нае — гэ та ма тэ ры яль ная 

вы твор часць. Больш-менш у Ма ла дзеч не па-

ра дак мы на вя лі, хоць трэ ба да лей ру хац ца ў 

са цы яль най сфе ры, доб ра ўпа рад ка ван ні, але 

га лоў нае — гэ та пра мыс ло выя прад пры ем-

ствы», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

«П'я ніц у кі раў ніц тве не бу дзе»
Акра мя та го, бе ла рус кі лі дар рас ка заў, што 

ён пра цяг вае ма ні то рыць сі ту а цыю пас ля аб-

наў лен ня ўра да, і ад зна чыў, што гэ та яшчэ 

не ка нец — да шмат лі кіх служ бо вых асоб, 

якія не да юць вы нік і пра цу юць па ня слуш ных 

прын цы пах, яшчэ вер нуц ца, што да ты чыц ца 

не толь кі ўра да. «Пуб ліч на ха чу ска заць аб 

не да пу шчаль нас ці п'ян ства. Мне со рам на пра 

гэ та бы ло ка заць, але мно гія кі раў ні кі, якіх я ад-

пра віў ня даў на, за каў нер за клад ва лі не ма ла. 

Я ж не кант ра люю вас — з кім вы вы пі ва е це, 

з кім у лаз ню хо дзі це, з кім раз маў ля е це — на 

зда роўе, вы — кі раў ні кі, вы па він ны ўсё гэ та 

ўмець. Але што да ты чыц ца п'ян кі, вы па він ны 

ве даць сваю ме ру, вы па він ны ве даць, дзе, з 

кім і коль кі», — пад крэс ліў ён.

Ка лі гэ та па чуц цё губ ля ец ца, то та кі ча ла-

век пе ра стае быць кі раў ні ком. Вось з гэ тай 

пры чы ны ў най блі жэй шы час з не ка то ры мі з 

кі раў ні коў прый дзец ца раз ві тац ца, анан са ваў 

чар го выя пе ра ста ноў кі Прэ зі дэнт. Па сло вах 

кі раў ні ка дзяр жа вы, чы ноў ні кі заў сё ды на ві-

да во ку ў на ро да.

«Ва ры янт п'ян ства на огул не пры маль ны ў 

кі раў ніц тве. Я маю на ўва зе п'ян ства, я не ка-

жу пра тое, што ўсе свя тыя і чар ку не па він ны 

ў ру ках тры маць. Не, я не пра гэ та, — ска заў 

ён. — Я ка жу пра п'ян ства і пра п'я ніц. Іх у кі-

раў ніц тве не бу дзе».

«Ха чу, каб но вы ўрад пра ца ваў 
і пас ля вы ба раў»

Бе ла рус кі лі дар зноў вяр нуў ся да тэ мы пе-

ра ста но вак ва ўра дзе: ён заў сё ды пе ра жы вае, 

ка лі пры хо дзіц ца ча ла ве ка зды маць з па са ды. 

«Для мя не гэ та тра ге дыя, мож на ска заць. Та му 

я ў ней кай сту пе ні сён ня апраўд ва ю ся», — пры-

знаў ся Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт да даў, што лю дзі, якія стра ці лі 

па са ды ва ўра дзе, аба вяз ко ва спат рэ бяц ца 

на кан крэт ных участ ках. «Усе яны — ка лі не 

ка руп цы я не ры і не лай да кі — не па він ны за-

стац ца па-за по лем ува гі», — да даў ён.

Лу ка шэн ка за явіў, што хо ча, каб но вы ўрад 

пра ца ваў і пас ля вы ба раў. Па він на быць аб наў-

лен не, без за стою, інакш гэ та мо жа пры вес ці да 

кра ху, лі чыць Прэ зі дэнт. Ён пад крэс ліў, што но-

выя пры зна чэн ні ва ўрад па він ны ўпэў ніць на род, 

што з гэ ты мі людзь мі мож на мець спра ву. Ад нак 

ка лі вы ні ку не бу дзе, то бу дуць ін шыя кі раў ні кі.

«Ха це ла ся б, 
каб у вас усё атры ма ла ся»

Вяр та ю чы ся да тэ мы раз віц ця рэ гі ё наў, бе-

ла рус кі лі дар за ўва жыў, што Бы хаў скі ра ён яго 

не ўра зіў. Ту ды пра па на ва ны Дзміт рый Мар-

ці но віч. «Ся дай це і ду май це, як мы бу дзем 

раз ві ваць гэ ты ра ён. Да Бы ха ва трэ ба больш 

па вы ша ная ўва га — не да са мо га го ра да, а 

больш да ра ё на», — за га даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён звяр нуў ся да На тал лі Ка ча на вай 

з прось бай, каб яна за пла на ва ла ў бу ду чым 

го дзе па езд ку ў Бы хаў скі ра ён.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў вя лі кі во пыт Ле а -

ні да За сем чу ка, які быў рэ ка мен да ва ны на 

па са ду стар шы ні Клі ма віц ка га рай вы кан ка ма. 

«Ха це ла ся б, каб у Клі ма ві чах у вас усё атры-

ма ла ся», — па жа даў ён.

Што да ты чыц ца Мінск ага ма тор на га за во-

да, то тут кі раў нік дзяр жа вы быў ка тэ га рыч ны: 

на яго дум ку, гэ ты кі ру нак пра ва ле ны. Па вод ле 

яго слоў, Бе ла русь — ма шы на бу даў ні чая кра і-

на, якая, тым не менш, куп ляе ру ха ві кі з уся го 

све ту. Звяр та ю чы ся да Аляк санд ра Ра гож ні ка, 

яко га рэ ка мен да ва лі ў якас ці но ва га ген ды рэк-

та ра, ён ад зна чыў, што на дзей бы ло шмат, але 

яны не апраў да лі ся, та му трэ ба рэа лі зоў ваць 

са мыя са спе лыя пра ек ты. Іх не аб ход на па ды-

маць на ўлас най тэх на ла гіч най ба зе. Прэ зі дэнт 

ча кае ад Мінск ага ма тор на га за во да «аша лам-

ляль ных кро каў».

Так са ма ён вы ка заў ся з на го ды Брэсц ка га 

элект ра лям па ва га за во да — гэ та па він на быць 

перс пек тыў нае прад пры ем ства. Гэ та вы твор-

часць вель мі па трэб на Бе ла ру сі, ска заў Прэ зі-

дэнт кан ды да ту на па са ду ды рэк та ра Іры не За-

рам боў скай, па тра ба ван не бу дзе як з ас тат ніх.

Вы ні кі
Кі раў нік дзяр жа вы ўзгад ніў пры зна чэн не 

стар шы ні Бу да-Ка ша лёў ска га ра ён на га Са-

ве та дэ пу та таў Але ны Алек сі най на па са ду 

стар шы ні Го мель ска га рай вы кан ка ма. Юрый 

Гор лаў уз на ча ліць Ма ла дзе чан скі рай вы кан-

кам, а яго мес ца — стар шы ні Стаўб цоў ска га 

рай вы кан ка ма — зой ме Дзя ніс Ко ле сень.

За мест Сяр гея Іг на цен кі, які пя рой дзе на но-

вую ра бо ту, стар шы нёй Бы хаў ска га рай вы кан ка-

ма бе ла рус кі лі дар уз гад ніў Дзміт рыя Мар ці но ві-

ча, які ра ней пра ца ваў у якас ці пер ша га на мес ні-

ка стар шы ні Клі ма віц ка га рай вы кан ка ма.

Уз год не ны но вы стар шы ня Клі ма віц ка га 

рай вы кан ка ма, якім стаў Ле а нід За сям чук, 

ра ней — пер шы на мес нік ге не раль на га ды-

рэк та ра ААТ «Кі ру ю чая кам па нія хол дын га 

«Аг ра маш сэр віс».

Но вым ге не раль ным ды рэк та рам ААТ «Кі-

ру ю чая кам па нія хол дын га «Мін скі ма тор ны 

за вод» ста не Аляк сандр Ра гож нік, які да гэ та га 

пра ца ваў ды рэк та рам ААТ «Оп та э лект рон ныя 

сіс тэ мы».

У су вя зі з гру бым па ру шэн нем пра цоў ных 

аба вяз каў па пя рэд ні ды рэк тар ААТ «Брэсц кі 

элект ра лям па вы за вод» па зба віў ся па са ды. 

Но вым кі раў ні ком бы ла ўзгод не на Іры на За-

рам боў ская, якая да гэ та га пра ца ва ла пер шым 

на мес ні кам ге не раль на га ды рэк та ра ААТ «Кі-

ру ю чая кам па нія хол дын га «Га ры зонт».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НЕ АПОШ НЯЯ, А НА СТУП НАЯ СТАН ЦЫЯ
Ва ўра дзе па він на быць аб наў лен не, без за стою

Услед за кад ра вы мі пы тан ня мі ў мяс-

цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых ор га-

нах, а так са ма дзяр жаў ных ар га ні за цы-

ях, Аляк сандр Лу ка шэн ка раз гле дзеў 

кан ды да ту ры ў ін шыя струк ту ры.

Так, Прэ зі дэнт уз гад ніў кад ра выя пе ра ста-

ноў кі ў дзяр жаў ных ор га нах і ар га ні за цы ях. 

Пер шы на мес нік мі ніст ра фі нан саў Мак сім 

Ер ма ло віч быў пры зна ча ны мі ніст рам фі-

нан саў, а пер шы на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі 

Вік тар Ка ран ке віч — мі ніст рам энер ге ты кі.

Звяр та ю чы ся да Мак сі ма Ер ма ло ві ча, кі раў-

нік дзяр жа вы ад зна чыў, што сён ня ў сфе ры 

фі нан саў — шмат пы тан няў, і вы ра шаць іх не-

аб ход на. Так са ма трэ ба пра ца ваць на знеш ніх 

фі нан са вых рын ках. «Гро шай ця пер мо ра і ў 

Еў ро пе, і ў Аме ры цы. Вы ве да е це, з якіх рын каў 

вы зва ля юц ца гро шы. Трэ ба прос та ва ру шыц-

ца ра зам з бан кі ра мі. Па мя тай це, што На цы-

я наль ны банк — гэ та струк ту ра, якая па він на 

пра ца ваць у рэ чы шчы па лі ты кі ўра да. А ўрад 

вы кон вае той пра гноз, тыя пла ны, якія за цвер-

джа ны Прэ зі дэн там з ва шай па да чы», — пад-

крэс ліў ён.

Што да ты чыц ца мі ніст ра энер ге ты кі, то 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў Вік та ру Ка-

ран ке ві чу, за што быў зволь не ны яго па пя-

рэд нік. «Ка лі мі ністр не дыс цып лі на ва ны, ка лі 

ён, на піў шы ся, не пры хо дзіць на ра бо ту, то які 

ён мі ністр?» — за даў ры та рыч нае пы тан не 

Прэ зі дэнт.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, энер ге-

тыч ная га лі на — ад мыс ло вая і вель мі важ ная 

для кра і ны, а Вік тар Ка ран ке віч у ёй вель мі 

доб ра раз бі ра ец ца.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзгад-

ніў пры зна чэн не Анд рэя Ры ба ко ва, які зай-

маў па са ду на мес ні ка стар шы ні Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га кан цэр на па на фце і хі міі, на 

па са ду стар шы ні гэ та га кан цэр на.

«Маг чы ма, вам прый дзец ца сфар ма ваць 

яшчэ ад на го «мон стра» ў Бе ла ру сі як адзі ны 

энер ге тыч ны цэнтр: гэ та і элект рыч насць, гэ та 

наф та, гэ та пры род ны газ і ін шае. Та му на цэль-

вай це ся. Але на гэ тым эта пе я вы ра шыў не спя-

шац ца: не га рыць», — з та кі мі ўка зан ня мі звяр-

нуў ся кі раў нік дзяр жа вы да Анд рэя Ры ба ко ва.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: па са да Ры ба ко ва 

пры раў ноў ва ец ца да мі ніс тэр скай, ён у ад ка-

зе за наф та хі міч ную сфе ру ў кра і не. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка да ру чыў стар шы ні «Бел наф та хі ма» 

пра ца ваць у цес най звяз цы з ві цэ-прэм' е рам 

Іга рам Ля шэн кам, які так са ма ад каз вае за гэ-

тую га лі ну.

Бы лі і ін шыя пры зна чэн ні: Над звы чай ны і 

Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Шве цыі Дзміт-

рый Мі рон чык пры зна ча ны на ана ла гіч ную па-

са ду ў Нар ве гіі па су мя шчаль ніц тве, у той час 

як Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі 

ў Ар ген ці не і па су мя шчаль ніц тве ва Уруг ваі і 

Чы лі Ула дзі мір Аста пен ка — на па са ду Над-

звы чай на га і Паў на моц на га Па сла Бе ла ру сі ў 

Па ра гваі і Пе ру па су мя шчаль ніц тве.

Так са ма бе ла рус кі лі дар уз гад ніў пры зна чэн-

не чле на Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па пра-

мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, 

транс пар це і су вя зі Іва на Раб каў ца на па са ду 

на мес ні ка мі ніст ра транс пар ту і ка му ні ка цый.

Дэ парт амент па авія цыі Мі ніс тэр ства 

транс пар ту і ка му ні ка цый уз на ча ліць Ар цём 

Сі кор скі, які ра ней зай маў па са ду на мес ні ка 

ды рэк та ра ар га ні за цыі.

Уз год не на пры зна чэн не стар ша га са вет ні-

ка Па соль ства Бе ла ру сі ў Аб' яд на ных Араб-

скіх Эмі ра тах Іга ра Бон да ра ва ў су вя зі з ад-

крыц цём Ге не раль на га кон суль ства на па са ду 

Ге не раль на га кон су ла Бе ла ру сі ў Ду баі.

Чле нам Брэсц ка га абл вы кан ка ма стаў на-

чаль нік упраў лен ня КДБ Бе ла ру сі па Брэсц кай 

воб лас ці Сяр гей Гла ды шаў, чле нам Гро дзен-

ска га — на чаль нік упраў лен ня КДБ па Гро-

дзен скай воб лас ці Аляк сандр Не вя роў скі, 

чле нам Ма гі лёў ска га — на чаль нік упраў лен-

ня КДБ па Ма гі лёў скай воб лас ці Аляк сандр 

Це ра хаў. Акра мя та го, чле нам Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма стаў пер шы сак ра тар Гро дзен-

ска га аб лас но га ка мі тэ та ГА «Бе ла рус кі рэс-

пуб лі кан скі са юз мо ла дзі» Па вел Мі ха люк.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ДВА НО ВЫЯ МІ НІСТ РЫ І КІ РАЎ НІК КАН ЦЭР НА
 Ка мен та рыі ў тэ му

Мі ністр фі нан саў Бе ла ру сі Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ:

— Кі раў нік дзяр жа вы па ста віў до сыць дак лад ныя за да чы аб тым, як дзей-

ні чаць Мі ніс тэр ству фі нан саў. Усё на цэ ле на на тое, каб за бяс печ ваць даб ра-

быт на ша га на сель ніц тва, і ўся ра бо та — і ўра да, і Мі ніс тэр ства фі нан саў у 

пры ват нас ці — па він на быць пад па рад ка ва на гэ тай за да чы. Пер ша чар го выя 

за да чы — гэ та ра бо та над бюд жэ там на бу ду чы год, пад рых тоў ка пра гноз ных 

да ку мен таў так, каб яны ад каз ва лі тым пра грам ным да ку мен там, якія пры ня-

тыя ў кра і не, а так са ма ра бо та ак тыў ная на знеш нім кон ту ры на фі нан са вых рын ках для та го, 

каб знай сці кры ні цы для да лей ша га раз віц ця на шай эка но мі кі, ад шук ваць рэ сур сы.

Бе ла русь ся бе за рэ ка мен да ва ла як на дзей ны парт нёр і для ра сій ска га, і для за ход ня га 

рын каў. Мы дыс цып лі на ва ныя ў вы ка нан ні сва іх аба вя за цель стваў, та му асноў ная за да ча — 

пра ца ваць і на гэ тых рын ках, пры цяг ваць рэ сур сы, да па ма гаць фі нан са ва тым прад пры ем-

 ствам, якія раз ві ва юц ца, на якіх на ве дзе ны па ра дак і якія бу дуць да ваць кан ку рэн та здоль ную 

пра дук цыю ў бу ду чы ні.

Прэ зі дэнт яшчэ раз ка заў пра тое, што па ві нен быць на ве дзе ны па ра дак і падтрымлівацца дыс-

цып лі на ва ўсіх пад ве да мас ных прад пры ем ствах, мі ніс тэр ствах. Мы гэ тую за да чу за бяс пе чым.

Мі ністр энер ге ты кі Бе ла ру сі Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ:

— У пер шую чар гу Прэ зі дэнт за па тра ба ваў, каб у Мі ніс тэр стве энер ге ты кі 

бы ла жорст кая дыс цып лі на. Так са ма ра бо та над па вы шэн нем эфек тыў нас ці 

дзей нас ці ар га ні за цый, якія ўва хо дзяць у сіс тэ му Мі ніс тэр ства энер ге ты кі, 

на цэ ле ная на па вы шэн не мак сі маль на га эфек ту.

За да чы, якія ста яць пе рад Мі ніс тэр ствам энер ге ты кі, — гэ та бу даў ніц тва 

атам най элект ра стан цыі, увод яе ў экс плу а та цыю ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны, 

рэа лі за цыя ме ра пры ем стваў па ін тэ гра цыі атам най элект ра стан цыі і ў энер га сіс тэ му, і ў эка-

но мі ку кра і ны. Вя до ма ж, гэ та і па вы шэн не якас ці па слуг, энер га- і га за за бес пя чэн ня.

Стар шы ня Бе ла рус ка га дзяр жаў на га кан цэр на па на фце і хі міі Анд рэй 

РЫ БА КОЎ:

— Асноў ны ак цэнт кі раў нік дзяр жа вы зра біў на раз віц ці наф та хі міч най 

га лі ны і на ступ ным пе ра дзе ле з пры чы ны пад атко ва га ма неў ру Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. Гэ та ста но віц ца асаб лі ва ак ту аль ным для на шай кра і ны, та му 

асноў ныя на ма ган ні, акра мя тра ды цый ных ін вес ты цый ных пра ек таў, наф та-

пе ра пра цоў кі, мы на кі ру ем на ак ту а лі за цыю на шых ін вест праг рам па кож ным 

хі міч ным прад пры ем стве.

На га даю, Ра сій ская Фе дэ ра цыя пры ня ла ра шэн не аб па этап ным зні жэн ні пош лін на вы ваз 

наф ты і па вы шэн ні па да тку на зда бы чу ка рыс ных вы кап няў. Ад па вед на, для бе ла рус ка га бо ку 

гэ та азна чае, што па этап на бу дзе па вы шац ца ца на на наф ту, якая ідзе на на шы за во ды для 

пе ра пра цоў кі.

Што мы бу дзем прад пры маць? Ад пра цоў ва ем, у тым лі ку з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй, роз ныя 

кі рун кі. Ця пер ра на пра гэ та ка заць, я ду маю, ка лі больш кан крэт на бу дзе бач ная кар цін ка, 

гэ та бу дзе да ве дзе на. На ша мэ та — цал кам зні ве лі ра ваць зга да ны пад атко вы ма неўр для 

Бе ла ру сі. Яшчэ ад на мэ та — каб на шы ар га ні за цыі, на шы суб' ек ты гас па да ран ня пра ца ва лі ў 

ана ла гіч ных умо вах з Ра сі яй.


