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Так Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на су бот няй на ра дзе ў Мін ску 
аха рак та ры за ваў со чын скія пе ра га во ры з Ула дзі мі рам Пу ці ным

Гэ тыя тэ мы ста лі цэнт раль ны-

мі ў час су стрэ чы Прэ зі дэн та 

і мі ніст ра ўнут ра ных спраў 

Іга ра Шу не ві ча.

У па чат ку на ра ды кі раў нік дзяр-

жа вы па пра сіў ко рат ка вы клас ці 

кры мі на ген ную сі ту а цыю не толь кі 

па вы ні ках вась мі ме ся цаў бя гу ча га 

го да, але і ў ды на мі цы па асноў-

ных кі рун ках ба раць бы са зла-

чын нас цю. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за па тра ба ваў да ла жыць сі ту а цыю 

па не ка то рых кі рун ках ба раць бы з 

эка на міч ны мі зла чын ства мі, у тым 

лі ку па пы тан нях про ці дзе ян ня ка-

руп цыі па лі ніі Мі ніс тэр ства ўнут ра-

ных спраў.

Яшчэ ад на тэ ма на ра ды — пы тан-

ні міг ра цыі. «Неш та трэ ба нам у за-

ка на даў стве па праў ляць, як лі чыць 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Ка лі 

так, ка лі лас ка, — аб мяр ку ем, — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

І тра ды цый на чац вёр тае: ва ша гра-

мад скае пы тан не — гэ та спар тыў-

ны клуб «Ды на ма». На огул, як клуб 

функ цы я нуе, што там з кад ра мі? 

Ну і га лоў ны кі ру нак дзей нас ці клу-

ба — гэ та ха кей нае мін скае «Ды-

на ма».

Ад каз ва ю чы на пы тан ні Прэ зі-

дэн та, Ігар Шу не віч за явіў, што ў 

бя гу чым го дзе апе ра тыў ная аб ста-

ноў ка за ста ец ца пад кант роль най 

ор га нам унут ра ных спраў і ха рак-

та ры зу ец ца толь кі асоб ны мі рэз кі мі 

ўсклад нен ня мі. Па вод ле яго слоў, 

да вя ло ся рэ ага ваць на факт за хо пу 

за лож ні каў, у ін шым над звы чай ным 

зда рэн ні адзін су пра цоў нік за гі нуў, 

дру гі атры маў ра нен ні. Ад нак са-

мым га лоў ным вы ні кам мі ністр 

унут ра ных спраў лі чыць зні жэн-

не коль кас ці па цяр пе лых ад зла-

чын стваў, і на зваў ліч бу — мі нус 

3 %. «А так са ма за гі ну лых: амаль 

мі нус 4 % у нас за гі ну ла ў вы ні ку 

здзяйс нен ня зла чын ных за ма хаў. 

Асаб лі вую ўва гу ўдзя ля ем аба ро-

не нас ці гра ма дзян са ста рэ ла га 

ўзрос ту», — да даў ён.

***
Па вы ні ках су стрэ чы Ігар Шу не-

віч па гу та рыў з жур на ліс та мі. На 

пы тан не аб тым, чым бу дуць зай-

мац ца ра сій скія па лі цэй скія ў Бе ла-

ру сі пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

ён за явіў на ступ нае:

«Су пра цоў ні кі па лі цыі за меж-

ных дзяр жаў мо гуць вы сту паць на 

на шай тэ ры то рыі толь кі ў якас ці 

экс пер таў. Яны бу дуць ажыц цяў-

ляць ка му ні ка цыю па між заў зя-

та ра мі гэ тай кан крэт най кра і ны 

з пра ва ахоў ны мі ор га на мі на шай 

дзяр жа вы. Яны бу дуць вы сту-

паць у якас ці маг чы май кры ні цы 

ін фар ма цыі ад нос на кан крэт на га 

па ру шаль ні ка гра мад ска га па рад-

ку, вы ка рыс тоў ва ю чы ба зы да ных 

свай го мі ніс тэр ства. Гэ та да ты чыц-

ца не толь кі па лі цэй скіх Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі, але і ін шых кра ін», — 

ад зна чыў ён.

Паў на моц тваў ажыц цяў ляць 

пра ва ахоў ную дзей насць за меж ны-

мі пра ва ахоў ны мі струк ту ра мі ня ма 

ні ў ко га, пад крэс ліў Ігар Шу не віч.

Што да ты чыц ца «Ды на ма», 

ад на з пра па ноў, якую кі раў-

нік дзяр жа вы да ру чыў у да-

лей шым рас пра цоў ваць, — 

ін тэ гра цыя двух пад раз дзя лен няў 

(«Ды на ма-Мінск» і Фе дэ ра цыі ха кея 

Бе ла ру сі), каб лік ві да ваць кан флікт 

ін та рэ саў, які іс нуе сён ня па між гэ-

ты мі суб' ек та мі ха кей най ін дуст рыі. 

Якім чы нам гэ та пла ну юць ажыц ця-

віць? У най блі жэй шы час ра зам са 

стар шы нёй Фе дэ ра цыі ха кея Бе ла-

ру сі мы пра гэ та ска жам», — па абя-

цаў Ігар Шу не віч.

«Мы заў сё ды вы сту па лі за тое, 

каб ра біць больш жорст кай ад каз-

насць кі роў цаў, якія зна хо дзяц ца 

ў не цвя ро зым ста не за ру лём», — 

пад крэс ліў мі ністр унут ра ных спраў, 

звяр та ю чы ся да тэ мы пра ва па ру-

шэн няў

Па вод ле яго слоў, у МУС ёсць 

пе ра ка нан не: п'я ны за ру лём — гэ-

та па тэн цый ны за бой ца. «Ча ла век 

свя до ма да во дзіць ся бе да та ко га 

ста ну, свя до ма са дзіц ца кі ра ваць 

кры ні цай па вы ша най не бяс пе кі, 

ус кос на мяр ку ю чы, што ён мо жа 

здзейс ніць да рож на-транс парт нае 

зда рэн не, — ад зна чыў Ігар Шу не-

віч. — Та му лю бая пра па но ва аб 

уз мац нен ні жорст кас ці ад каз нас-

ці ў ад но сі нах да та кіх гра ма дзян 

на мі бу дзе, без умоў на, пад тры-

ма на, ма ла та го, мы бу дзем хут-

чэй вы сту паць су аў та ра мі гэ тых

пра па ноў».

Яшчэ ад на тэ ма на ра ды — на вя-

дзен не па рад ку ў Ар шан скім ра ё не, 

да ру ча нае МУС. Сён ня ве дам ства 

пра цяг вае на стой лі ва і эфек тыў на 

вы ра шаць праб ле мы са цы яль най 

не ўлад ка ва нас ці, бяз лад нас ці ва 

ўсіх га лі нах у Ар шан скім ра ё не. Ігар 

Шу не віч да даў, што дзе ян ні МУС 

на кі ра ва ны на пэў ную ка тэ го рыю 

гра ма дзян — гэ та п'я ні цы, дар ма е-

ды, ху лі га ны. «Та му мі лі цыя сён ня 

пры сут ні чае там, але не ў вы гля-

дзе кам па ней шчы ны. Мы ра зу ме-

ем, што гэ та, па сут нас ці, на спе лая 

праб ле ма па яшчэ больш якас ным 

вы ка нан ні на шых аба вяз каў, на шай 

ра бо ты», — ска заў мі ністр.

Та кое мер ка ван не вы ка заў Аляк сандр Лу ка шэн-

 ка на на ра дзе з Дзяр жаў ным сак ра та ром 

Са ве та бяс пе кі ге не рал-лей тэ нан там Ста ні сла-

вам За сем і стар шы нёй Дзяр жаў на га па гра ніч-

на га ка мі тэ та Ана то лем Ла по.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ў свой час пры на-

вед ван ні пад раз дзя лен няў па гра ніч ных вой скаў быў 

ага во ра ны шэ раг пы тан няў, у тым лі ку па маг чы мым 

пе рай ме на ван ні Дзярж па гран ка мі тэ та, а так са ма па 

па ве лі чэн ні штат най коль кас ці.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што вы ву чыў пра па но-

вы пры сут ных на на ра дзе. «Пы тан не ў тым: трэ ба 

нам гэ тая коль касць, якую вы пра па ну е це, ці ж мы 

менш па вя лі чым коль касць. Не па він на быць так: 

пра сі паў та ры ты ся чы, да дуць ты ся чу. Па кож ным 

ча ла ве ку мы па він ны вы зна чыц ца», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт, ад зна чыў шы, што не аб ход на вы ву чыць і 

коль кас ны склад, і струк ту ры ця пе раш ніх па гра ніч-

ных вой скаў. Ён пры вёў у прык лад ра шэн не мець 

на па гра ніч ным атра дзе ма неў ра ную гру пу, як гэ та 

бы ло ў са вец кія ча сы. Та кая ба я вая адзін ка пе ра-

кід ва ец ца для ўма ца ван ня лю бо га ўчаст ка мя жы, 

пра вя дзен ня ін шых ме ра пры ем стваў, і та кі «ку лак» 

па ві нен быць. Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што бы ло 

пры ня та ра шэн не аб ума ца ван ні мя жы з Укра і най: 

«Мы па він ны за крыць мя жу, але не для пры стой ных 

лю дзей — укра ін цаў, а для бан ды таў. Для тых, хто 

вя зе зброю».

КРЫ МІ НАЛ, МІГ РА ЦЫЯ, «ДЫ НА МА»

У АД КА ЗЕ ЗА КОЖ НА ГА
Ме ха ніч на га ра шэн ня па па вы шэн ні коль кас ці па гран вой скаў не бу дзе

 У тэ му
Дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі Бе ла ру сі 

Ста ні слаў ЗАСЬ:

«Па тра ба ван не Прэ зі дэн та: каб па вы шэн не коль-

кас ці па гра ніч ні каў пра хо дзі ла ў рам ках пе ра раз-

мер ка ван ня агуль най коль кас ці сі ла вых ве дам стваў. 

Пы тан не не ста іць, што ў нас у кра і не па вы ша ец ца 

коль касць сі ла ві коў у цэ лым. Пер ша чар го ва бу дуць 

уз моц не ны за ста вы. На боль шас ці ай чын ных за стаў 

гэ та трэ ба ра біць, каб за бяс пе чыць свое ча со вае 

рэ ага ван не».

Трэ ба ўзва ру шыць усю сіс тэ му спа жыў ка а пе-

ра цыі — гэ ты тэ зіс стаў асноў ным на су стрэ чы 

бе ла рус ка га лі да ра са стар шы нёй праў лен ня 

Бел ка ап са ю за Ва ле ры ем Іва но вым.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: трэ ба вы зна чыц ца, чым бу дзе 

зай мац ца спа жыў ка а пе ра цыя. «Мо жа быць спа жыў ка-

а пе ра цыі вар та ця пер зай мац ца сва ёй дзей нас цю, для 

ча го яна бы ла пер ша па чат ко ва пры зна ча на, — ра бо-

тай з на сель ніц твам», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

«Узяць тыя ж яб лы кі, ура джай іх сё ле та не бы ва лы, 

«дрэ вы ла ма юц ца». Дзесь ці іх пра да юць, але мно гія 

лю дзі па прос ту не мо гуць спра віц ца з вы ва зам свай го 

ўра джаю і на ступ ным про да жам на рын ках», — да даў 

бе ла рус кі лі дар. Ён пра па на ваў куп ляць гэ тую пра дук-

цыю ў лю дзей, вы даць скры ні для тых жа яб лы каў. Пры 

гэ тым на бы ваць усё гэ та трэ ба за пры маль ную ца ну.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў вы-

ву чыць кад ра вы склад: каб на ад на го пра даў ца не 

пры па да ла паў та ра чы ноў ні ка.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт пад крэс ліў: ён не пры хіль нік 

зні шчэн ня спа жыў ка а пе ра цыі, а ра ней ра біў усё для 

яе за ха ван ня, ад нак на стаў час вы зна чыц ца — што 

нам трэ ба, што не трэ ба, якой ёй быць на огул, каб у 

лю тым пры няць ра шэн не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў ад Ва ле рыя 

Іва но ва аб са лют на аб' ек тыў най ацэн кі і рэ ка мен да цый. 

У ад каз Ва ле рый Іва ноў ад зна чыў, што боль шасць ра-

шэн няў і да ру чэн няў, якія бы лі да дзе ны Прэ зі дэн там, 

вы ка на ны.

** *
Стар шы ня праў лен ня Бел ка ап са ю за Ва ле рый Іва-

ноў па вы ні ках су стрэ чы рас ка заў, што на на ра дзе ў 

Прэ зі дэн та ў тым лі ку ўзды ма ла ся тэ ма ар га ні за цыі

ганд лю ў сель скіх на се ле ных пунк тах. Так, амаль 

25 ты сяч на се ле ных пунк таў аб слу гоў ва ец ца спа жыў ка-

а пе ра цы яй. На пы тан не аб тым, ці вар та са сту паць 

пры ват ні кам дроб ныя на се ле ныя пунк ты, Ва ле рый 

Іва ноў звяр нуў ува гу на той факт, што ад па вед ны 

прэ зі дэнц кі ўказ дае маг чы масць лю бо му ах вот на му 

ад кры ваць ганд лё вую кроп ку ў лю бым на се ле ным 

пунк це. Па вод ле яго слоў, спа жыў ка а пе ра цыя не мае 

маг чы мас ці ка мусь ці неш та за ба ра няць, але і больш 

за тое — у не ка то рых вы пад ках пад трым лі вае пры-

ват ні ка, да маў ля ец ца на за бес пя чэн не не ка то рых 

пунк таў та ва ра мі. «Але асаб лі ва ах вот ных ня ма: ні-

вод ны пры ват нік не бу дзе ад кры ваць ганд лё вы пункт 

у на се ле ным пунк це, у якім пра жы вае 50 або 100 ча-

 ла век, а спа жыў ка а пе ра цыя та кія пункты мае».

ЧАС ВЫ ЗНА ЧАЦ ЦА

Пад час на ра ды Прэ зі дэнт 

агу чыў пы тан ні, якія бы лі аб-

мер ка ва ны, і ко рат ка вы ка-

заў ся па тых ра шэн нях, якія 

бы лі пры ня ты.

Пра па лі ты ку
Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

пер шае пы тан не больш да ты чы-

ла ся Прэ зі дэн таў і аб мяр коў ва-

ла ся адзін на адзін. Гэ та па лі тыч-

ныя ас пек ты па ўза е ма ад но сі нах 

дзвюх дзяр жаў у рам ках ЕА ЭС, 

СНД, АДКБ і — што са мае га лоў-

нае — да лей ша га бу даў ніц тва 

Са юз най дзяр жа вы. «Шмат ува гі 

мы ўдзя лі лі ба лю чым пы тан ням у 

рам ках СНД, якія да ты чац ца на-

шых абедз вюх дзяр жаў, перш за 

ўсё — Укра і не. У вель мі па зі тыў-

ным клю чы быў дыя лог, асаб лі ва 

з бо ку Прэ зі дэн та Ра сіі», — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пра сель скую гас па дар ку
Акра мя та го, не ма лая ўва га 

бы ла ўдзе ле на раз гля ду пы тан-

няў раз віц ця сель скай гас па дар кі 

і ўза ем ных прэ тэн зій па па стаў ках 

ай чын най сель гас пра дук цыі з тэ-

ры то рыі Бе ла ру сі на тэ ры то рыю 

Ра сіі.

«Тут ёсць поў нае ра зу мен не, 

мы прый шлі да вы сно вы, што лі-

та раль на на пра ця гу тыд ня бу дзе 

вы пра ца ва ны ін ды ка тыў ны ба-

ланс, гэ та зна чыць план уза ем-

ных па ста вак сель гас пра дук цыі 

ў Бе ла русь і на ад ва рот, — за явіў 

Прэ зі дэнт. — Бы ло па стаў ле на 

пы тан не жорст ка ў дру гім па ся-

джэн ні ў шы ро кім скла дзе аб тым, 

што нам ня доб ра дзей ні чаць та-

кім чы нам, як мы за раз дзей ні ча-

ем, асаб лі ва з бо ку Ра сіі: неш та 

не спа да ба ла ся — за крылі прад-

пры ем ства».

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, 

што Ула дзі мір Пу цін аца ніў гэ ту сі-

ту а цыю як ня пра віль ную і не пры-

маль ную, якую трэ ба вы праў ляць. 

На яго дум ку, да кан ца го да яна 

бу дзе кар ды наль на зме не на.

Пра ма шы на бу да ван не
Асаб лі вая ўва га пры су стрэ чы 

сам-на сам бы ла ўдзе ле на ма шы-

на бу даў ні чым комп лек сам, ад зна-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «У 

тым клю чы, што нам не вар та паў-

та раць ад ну і тую ж вы твор часць, 

ства ра ю чы прад пры ем ства, асаб-

лі ва ў Ра сіі. Ка лі ў нас, да пус цім, 

ёсць вы твор часць Бе лАЗ, то на-

вош та па доб нае прад пры ем ства 

па вы пус ку аў та ма бі ляў вя лі кай 

гру за па ды маль нас ці ства раць у 

Ра сіі? Ня ма та кой не аб ход нас-

ці, — кан ста та ваў Прэ зі дэнт. — 

Звер ну та бы ла ўва га на ра бо ту па 

ка а пе ра цыі, як гэ та бы ло і ра ней. 

Поў нае ра зу мен не Прэ зі дэн та Ра-

сіі. Але ўся бя да ў тым, што мы там 

дрэн на пра цу ем. Дрэн на мы яшчэ 

пра цу ем са сва і мі ка ле га мі — 

мі ністр з мі ніст рам, ві цэ-прэм' ер 

з ві цэ-прэм' е рам».

Пра фі нан сы
Акра мя та го, на пе ра га во рах 

пад ня лі цэ лы блок фі нан са вых 

праб лем. Кі раў нік дзяр жа вы на га-

даў, што ўжо вель мі даў но Еў ра-

зій скі банк эка на міч на га раз віц ця 

пры няў ра шэн не аб вы дзя лен ні 

Бе ла ру сі крэ ды ту ў па ме ры двух 

міль яр даў до ла раў, бы ло атры ма-

на пяць тран шаў, за ста лі ся шос ты 

і сё мы. «Шос ты транш Бе ла русь 

атры мае ў най блі жэй шы час, сё-

мы — гэ та ўжо спра ва ак тыў нас ці, 

перш за ўсё, бе ла рус кіх чле наў 

ура да», — звяр нуў ува гу Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Акра мя та го, аб мер ка ва лі пы-

тан не аб рэ фі нан са ван ні доў гу ў 

міль ярд до ла раў. «Тут так са ма 

пя рэ чан ня не бы ло ні я ка га», — 

да даў ён.

Яшчэ бы ла за кра ну тая тэ ма 

пра пад аў жэн не тэр мі ну вяр тан ня 

крэ ды ту на бу даў ніц тва атам най 

стан цыі і зні жэн не пра цэнт най 

стаў кі. Чым гэ та бы ло ма ты ва ва-

на? Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 

што тэр мі ны па бу даў ніц тве ра сій-

скім бо кам бы лі па ру ша ныя, па-

куль за пуск пер ша га бло ка ад кла-

да ец ца на год. Бе ла рус ка га лі да ра 

пра ін фар ма ва лі, што маг чы мая сі-

ту а цыя, пры якой ра сій скі бок па-

про сіць яшчэ пасунуць тэр мі ны, 

што «ўжо на огул не да пу шчаль на». 

«Мы, вя до ма, не хо чам іс ці ў су ды 

там, су дзіц ца, як гэ та па да мо ве. 

Мы да мо ві лі ся аб тым, што тэр-

мін вяр тан ня крэ ды ту трэ ба па доў-

жыць і пра цэнт ная стаў ка па він на 

быць не гор шая, чым для ін шых 

дзяр жаў, — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар. — Гэ та пры клад на да 3 %. 

Не пры няц ця ні я ка га. Трэ ба прос-

та да пра ца ваць гэ тае пы тан не, і я 

ду маю, што мы мо жам вы ра шыць 

гэ тае пы тан не ў тым клю чы, у якім 

я толь кі што ска заў».

Пра наф ту
Пра ад но з га лоў ных пы тан-

няў пе ра га во раў бы ло ска за на ў 

за вяр шэн ні ўступ на га сло ва. Яно 

звя за на з вяр тан нем гра шо вых 

срод каў ад пе ра та мож ван ня сы-

рой наф ты ў бе ла рус кі бюд жэт. 

Яшчэ адзін важ ны ас пект — пе-

ра пра цоў ка ў Бе ла ру сі цём ных 

наф та пра дук таў, на прык лад, 

ма зу ту, які на бы ваў ся ў ра сій скіх 

кам па ній, але паз ней рэа лі зоў-

ваў ся на бе ла рус кім і за меж ных 

рын ках. «Гэ та ня прос тае, скла-

да нае пы тан не. Мы вы пра ца ва лі 

два ва ры ян ты і да мо ві лі ся з Прэ-

 зі дэн там Ра сіі, што гэ тыя два ва-

ры ян ты аб мяр ку ем у Мін ску і ў 

Ду шан бэ кан чат ко ва ўзгод нім ра-

шэн не гэ та га пы тан ня. Фак тыч на 

яно вы ра ша на, трэ ба вы браць той 

ці ін шы ва ры янт. Сён ня мы і аб-

мяр ку ем з ва мі, які ва ры янт, па-

глы біў шы ся ў тыя да моў ле нас ці, 

якіх мы да сяг ну лі з Ра сій скай Фе-

дэ ра цы яй», — да даў Прэ зі дэнт.

Пра гру за пе ра воз кі
Так са ма ка за лі пра гру за пе-

ра воз чы каў. Па сло вах кі раў ні ка 

дзяр жа вы, гэ та не нар маль на, што 

Ра сія, вы да ючы да звол на пе ра-

воз ку гру заў бе ла рус кім фу рам (на 

коль касць па ез дак), па вя лі чы ла для 

Поль шчы, Літ вы, Лат віі іх аж у тры 

ра зы за апош нія тры га ды, у той жа 

час зні зіў шы іх для бе ла рус кіх пе-

ра воз чы каў. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

да даў, што гэ та здзі ві ла Ула дзі мі ра 

Пу ці на, маг чы ма, яго прос та не ін-

фар ма ва лі па гэ тым пы тан ні, але 

Прэ зі дэнт Ра сіі зга дзіў ся, што гэ та 

не нар маль на і мы па він ны вы пра-

віць гэ тую сі ту а цыю.

Да рэ чы, ба кі ўзды ма лі тэ му 

ты ту нё ва га рын ку і ак цы заў.

На са мой на ра дзе ў Па ла цы Не-

за леж нас ці Прэ зі дэнт пра па на ваў 

удзель ні кам па ду маць пра тое, як 

гэ тыя да моў ле нас ці бу дуць рэа лі-

зоў вац ца, перш за ўсё — па пе ра-

та мож ван ні, па стаў ках у Бе ла русь 

наф та пра дук таў, пры род на га га зу 

і яго апла ты з бе ла рус ка га бо ку.

***
У су бо ту пас ля на ра ды па іні-

цы я ты ве ра сій ска га бо ку ад бы-

ла ся тэ ле фон ная раз мо ва Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула-

дзі мі рам Пу ці ным. Кі раў ні кі дзяр-

жаў удак лад ні лі шэ раг пы тан няў, 

якія на пя рэ дад ні аб мяр коў ва лі ся 

на пе ра га во рах у Со чы. У пры-

ват нас ці, кан чат ко ва вы ра ша на 

пы тан не аб вы ка нан ні да моў ле-

нас цяў па па ступ лен ні ў бюд жэт 

Бе ла ру сі срод каў ад мыт ных пош-

лін за сы рую наф ту і аб раз лі ках 

Бе ла рус сю за па стаў ля е мы пры-

род ны газ кам па ніі «Газп ром», 

пра ін фар ма ва лі ў прэс-служ бе 

кі раў ні ка дзяр жа вы.

Матэрыялы падрыхтаваў 

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.


