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Сты му ля ван не рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі і на рошч ван не экс пар ту 
па він ны стаць ад ны мі з га лоў ных 
пры яры тэ таў у 2014 го дзе. На гэ-
тым ак цэн та ваў ува гу прэм' ер-мі-
ністр Мі ха іл Мяс ні ко віч на па ся-
джэн ні Прэ зі ды у ма Саў мі на. Тут 
раз гля да лі ся пра ек ты пра гно зу 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц-
ця, бюд жэ ту, а так са ма асноў ныя 
на прам кі гра шо ва-крэ дыт най па-
лі ты кі на бу ду чы год, пе рад ае ка-
рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Мі ністр эка но мі кі Мі ка лай Снап коў 
ска заў, што на рошч ван не экс пар ту 
з'яў ля ец ца га лоў ным фак та рам рос-
ту эка но мі кі кра і ны. Перш за ўсё за 
кошт па вы шэн ня кан ку рэн та здоль нас-
ці пра дук цыі і вы ка ры стан ня фі нан са-
вых ін стру мен таў, што і ста не ас но вай 
па вы шэн ня пра дук цый нас ці пра цы і 
рос ту за ра бот най пла ты. Тэмп рос ту 
па каз чы ка экс пар ту та ва раў і па слуг 
у 2014 го дзе згод на з пра ек там ука за 
«Аб важ ней шых па ра мет рах пра гно зу 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь на 2014 год» вы зна-
ча ны на ўзроў ні 107,2 пра цэн та.

«На пра ця гу дзе ся ці год дзя асно ву 
да хо даў ад экс пар ту Бе ла русь атрым-
лі ва ла ад трох га лін: наф та пе ра пра цоў кі 
і наф та хі міі, ка лію, чор най ме та лур гіі. 
Ме на ві та яны фар мі ра ва лі да 48 пра цэн-
таў экс парт ных па то каў. Мак сі мум быў у 
2012 го дзе, — ад зна чыў Мі ка лай Снап-
коў. — Ме на ві та іх ска жа ю чы ўплыў на 
агуль ны экс парт ад чу ва ец ца сён ня». Па-
вод ле ацэ нак Мі нэ ка но мі кі, экс парт у Ра-
сію ў 2014 го дзе да сяг не 110 пра цэн таў. 
Та кім чы нам, ад зна чыў кі раў нік ве дам-
ства, для да сяг нен ня ўзроў ню 2012 го да 
экс парт у ін шыя кра і ны (акра мя Ра сіі і 
кра ін Еў ра пей ска га са ю за) па ві нен быць 
за бяс пе ча ны за кошт 100-пра цэнт най 
за груз кі ма гут нас цяў прад пры ем стваў 
па вы твор час ці сель гас ма шын, трак та-
роў, аў та ма бі ляў, аў то бу саў, цэ мен ту, 
шын, сві ні ны, цук ру, абут ку. Ён да даў, 
што ў асно ву ка рэк ці роў кі пра гно зу на 
2014 год па кла дзе на ад па вед насць фі-
нан са вых маг чы мас цяў і па трэб эка но-
мі кі ў на ступ ным го дзе.

Так, на прык лад, рост ВУП, па вод-
ле раз лі каў Мі нэ ка но мі кі, у 2014 го дзе 
праг на зу ец ца на ўзроў ні 2,4 пра цэн-
та су праць ра ней праг на за ва ных 5,7 

пра цэн та. Па каз чык па пры цяг нен ні 
пра мых за меж ных ін вес ты цый уста-
ноў ле ны ў аб' ёме $2,5 млрд.

«На гэ ты час у пра гно зе 2014 го да 
пе ра гле джа ны ўзро вень ін фля цыі да 
14,5 пра цэн та (сне жань да снеж ня). 
Гэ та аб умоў ле на рэа лі за цы яй у пла не 
ста бі лі за цыі за да чы па ска ра чэн ні пе-
ра кры жа ва на га і бюд жэт на га суб сі дзі-
ра ван ня і па вы шэн ня ўзроў ню па крыц-
ця на сель ніц твам за трат на жыл лё ва-
ка му наль ныя па слу гі да 50 пра цэн таў, 
а так са ма рос там цэн на транс парт», 
— да даў Мі ка лай Снап коў.

Па вы ні ках па ся джэн ня прэм' ер-мі-
ністр ад зна чыў, што згод ны з агуль ны-
мі па ды хо да мі фар мі ра ван ня бюд жэ ту 
на 2014 год, пры гэ тым ён лі чыць, што 
ў бу ду чым го дзе не аб ход на рэз кае зні-
жэн не стаў кі рэ фі нан са ван ня. Мі ха іл 
Мяс ні ко віч да ру чыў у блі жэй шы час да-
пра ца ваць пра ек ты бюд жэ ту і пра гно-
заў са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 
на бу ду чы год. У да ку мен тах, па вод ле 
слоў кі раў ні ка ўра да, па він ны быць ад-
люст ра ва ны па ды хо ды, якія за бяс печ-
ва юць раз віц цё эка но мі кі кра і ны.

�

На пя рэ дад ні са мі таў кі раў ні коў 
дзяр жаў, якія прой дуць у Мін ску 
24-25 каст рыч ні ка, па іні цы я ты ве 
ка зах стан ска га бо ку ад бы ла ся 
тэ ле фон ная раз мо ва па між Прэ-
зі дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам 
Лу ка шэн кам, які стар шын ствуе 
ў СНД, і Прэ зі дэн там Ка зах ста на 
Нур сул та нам На за рба е вым. Аб 
гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Аб мер ка ва ны пы тан ні, уне се ныя на 
раз гляд Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД. 
Асноў ны ак цэнт у хо дзе раз мо вы быў 
зроб ле ны на па ся джэн ні Вы шэй ша га 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та. Ба кі 
аб мер ка ва лі свае па зі цыі па ўсіх пы тан-
нях па рад ку дня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Нур сул тан 
На за рба еў так са ма аб мя ня лі ся дум ка-
мі па най больш ак ту аль ных ас пек тах 
двух ба ко вых ад но сін.

РЭ АЛЬ НЫ СЕК ТАР 
МАЕ ПА ТРЭ БУ Ў СТЫ МУ ЛЯ ВАН НІ

ТЭ ЛЕ ФОН НАЯ РАЗ МО ВА 
ПРЭЗІДЭНТАЎ БЕЛАРУСІ І КАЗАХСТАНА

НА ЗНА ЧАНЫ НОВЫЯ КІ РАЎ НІ КІ 
МЯС ЦО ВЫХ ВЫ КАН КА МАЎ

Вы ба ры ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу-
та таў Бе ла ру сі прой дуць не паз ней 
за 25 са ка ві ка 2014 го да. Пра гэ та ў 
эфі ры пра гра мы «Ак ту аль ны мік-
ра фон» Пер ша га на цы я наль на га 
ка на ла Бе ла рус ка га ра дыё за яві ла 
стар шы ня Цэнт р вы бар ка ма Бе ла-
ру сі Лі дзія Яр мо шы на.

Вы бар чая кам па нія пач нец ца ў снеж-
ні 2013 го да. Стар шы ня ЦВК вы ка за ла 
над зею, што вы ба ры ў мяс цо выя Са ве-
ты прой дуць з улі кам па пра вак у вы бар-
чае за ка на даў ства, якія раз гля да юц ца 
ця пер у пар ла мен це. «За ко на пра ект 

пры ня ты ў пер шым чы тан ні Па ла тай 
прад стаў ні коў. Пры чым без іс тот ных 
за ўваг. Я спа дзя ю ся, што ён бу дзе не 
толь кі свое ча со ва пры ня ты, але і апуб-
лі ка ва ны ха ця б за ме сяц ці 20 дзён да 
пры зна чэн ня вы ба раў, каб усе ўдзель ні-
кі вы бар ча га пра цэ су пад рых та ва лі ся», 
— ска за ла Лі дзія Яр мо шы на.

Стар шы ня ЦВК звяр ну ла ўва гу, што 
зме ны ў вы бар чым за ка на даў стве іс-
тот на не за кра нуць мяс цо выя вы ба ры. 
«Усе іс тот ныя на ве лы за кра на юць пер-
шым чы нам пар ла менц кія вы ба ры», — 
рас тлу ма чы ла Лі дзія Яр мо шы на.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ВЫ БАР ЧАЯ КАМ ПА НІЯ 
СТАР ТУЕ Ў СНЕЖ НІ

Наш фар матНаш фар мат  ��

2 МІЛЬ ЯР ДЫ 
НА ДАБ РА ЧЫН НАСЦЬ

Ме на ві та столь кі за два га ды пра цы са браў і пе ра лі чыў 
на да па мо гу кан крэт ным ад ра са там — цяж ка хво рым 
дзе цям, якія ма юць па трэ бу ў ля чэн ні і рэ абі лі та цыі, 
а так са ма дзі ця чым да мам, са цы яль ным пры тул кам, 
шко лам-ін тэр на там — бе ла рус кі ін тэр нэт-аў кцы ён су-
стрэч «Мае Сэнс».
За мі ну лы год пля цоў ка пра ек та www.maesens.by шмат у 

чым змя ні ла ся і ўдас ка на лі ла ся. «У нас з'я ві лі ся но выя даб ра-
чын ныя іні цы я ты вы: да па мо га бес пры туль ным жы вё лам, куль-
тур на-аду ка цый ныя пра гра мы, за пу шча ны пер шы ў Бе ла ру сі 
кон курс са цы яль ных пра ек таў Socіal Weekend — усё дзе ля 
та го, каб як ма га больш лю дзей уклю ча ла ся ў рух бес ка рыс-
лі вай і крэ а тыў най да па мо гі ін шым», — ад зна ча юць ства раль-
ні кі ін тэр нэт-плат фор мы. Да рэ чы, як свед чыць пра ве дзе нае 
ка ман дай пра ек та «Мае Сэнс» апы тан не, 37% яго ўдзель ні каў 
пе ра ліч ва юць гро шы на даб ра чын насць, бо пе ра ка на ны, што 
трэ ба да па ма гаць усім, хто мае ў гэ тым па трэ бу; яшчэ 16% 
вель мі лю бяць дзя цей, а 12% пры ваб лі вае па зі тыў ны, не на-
вяз лі вы і зра зу ме лы фар мат збо ру срод каў.

Агуль ная коль касць ка рыс таль ні каў сай та на сён ня скла дае 
амаль 62000 ча ла век, ся род якіх шмат бе ла рус кіх вы ка наў-
цаў, спарт сме наў, тэ ле вя ду чых, біз нес ме наў. Ад бы ло ся звыш 
40000 аў кцы ё наў, су стрэч з ці ка вы мі людзь мі па ўсёй кра і не, а 
су ма да па мо гі, пе ра лі ча ная на даб ра чын ныя мэ ты, пе ра вы сі ла 
2 міль яр ды бе ла рус кіх руб лёў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 22 каст рыч ні-
ка раз гле дзеў кад ра выя пы тан ні. 
Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-
служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка даў зго ду на 
на зна чэн не:

ТО КА РА Мі ка лая Ва сіль е ві ча — на-
мес ні кам стар шы ні Брэсц ка га абл вы-
кан ка ма;

КА ЛАН ЧУ КА Фё да ра Фё да ра ві ча — 
стар шы нёй Жа бін каў ска га рай вы кан-
ка ма;

ГРА МА КОЎ СКА ГА Юрыя Ана толь е-
ві ча — стар шы нёй Ба ра на віц ка га гар-
вы кан ка ма;

ЗА ЗУ ЛІ Аляк санд ра Іва на ві ча — стар-
шы нёй Коб рын ска га рай вы кан ка ма;

СЕЛЬ МА НО ВІ ЧА Вя ча сла ва Лу кі ча 
— стар шы нёй Ля ха віц ка га рай вы кан-
ка ма;

МІ КА ЛУЦ КА ГА Аляк санд ра Вік та ра-
ві ча — стар шы нёй Жыт ка віц ка га рай-
вы кан ка ма;

КА ДА ЦЕН КІ Мі ка лая Мі хай ла ві ча — 
стар шы нёй Бя лы ніц ка га рай вы кан ка ма;

МУ РАЎ Ё ВА Аляк санд ра Аляк санд ра-
ві ча — стар шы нёй Чэ ры каў ска га рай-
вы кан ка ма;

ДУЦЬ КО Ана то ля Іва на ві ча — стар-
шы нёй Ма гі лёў ска га рай вы кан ка ма;

ШЧУП ЛЯН КО ВА Ана то ля Ле а ні да-
ві ча — стар шы нёй Круг лян ска га рай-
вы кан ка ма;

СА ЛА ДУ ХІ Ві та ля Аляк санд ра ві ча — 

ге не раль ным ды рэк та рам ад кры та га ак-
цы я нер на га та ва рыст ва «Ін тэ грал» — кі-
ру ю чая кам па нія хол дын га «Ін тэ грал».

Да ючы зго ду на на зна чэн не кі раў-
ні коў мяс цо вых вы ка наў чых ор га наў, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў, што 
яны фак тыч на бу дуць на пя рэд нім краі ў 
ра бо це з людзь мі: «Вас ба чаць усе, на-
ват ча сам ка лі вам гэ та га не ха це ла ся б. 
Та му мно гае за ле жыць ад ва шай сум-
лен нас ці, чыс ці ні і ад той спра вяд лі вай 
па лі ты кі, якую вы бу дзе це пра во дзіць у 
сва ім рэ гі ё не».

«У блі жэй шы час мы знач на ўзмоц-
нім, ад кры та ска жу, на ціск на ад па вед ныя 
кад ры ва ша га ўзроў ню ў пла не ад каз нас-
ці за раз віц цё ма лых га ра доў, ра ён ных 
цэнт раў і асаб лі ва сель скай гас па дар кі», 
— ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

«Сён ня ў вас усё ў ру ках для та го, 
каб за ра біць. Та му вы ўваж лі ва па стаў-
це ся да гэ та га», — звяр нуў ся Аляк сандр 
Лу ка шэн ка да кі раў ні коў мяс цо вай вер-
ты ка лі ўла ды.

«Ду май це аб тым, як бу дзе це жыць, 
за бяс печ ваць той вы со кі ўзро вень, які 
па ві нен быць у кож ным ра ён ным цэнт-
ры. За гэ та бу дзе вель мі стро гае па-
тра ба ван не. Стар шы ні рай вы кан ка маў, 
кі раў ні кі ад мі ніст ра цый у га ра дах не 
за дзей ні ча ны па поў най у вы ра шэн ні 
са цы яль на-эка на міч ных і ідэа ла гіч ных 
праб лем у кра і не. Гэ та маё цвёр дае пе-
ра ка нан не. Вы па він ны быць ма то ра мі», 
— лі чыць кі раў нік дзяр жа вы.

Ва ўрадзеВа ўрадзе  ��

Аб хо дзе пад рых тоў кi да iх 
i iх пра вя дзен нi iш ла раз мо-
ва 22 каст рыч нi ка ў час су-
стрэ чы Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi i стар-
шы нi Вы ка наў ча га ка мi тэ та 
— вы ка наў ча га сак ра та ра 
СНД Сяр гея Ле бе дзе ва, па ве-
да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лi да ра.

Су стрэ ча ад бы ла ся на пя рэ-
дад нi ма ю ча га ад быц ца 25 каст-
рыч нi ка ў Мiн ску па ся джэн ня 
Са ве та кi раў нi коў дзяр жаў СНД, 
якое Бе ла русь бу дзе пра во дзiць 
як стар шын ству ю чая ў гэ тым го-
дзе ў Са друж нас цi. У цэнт ры ўва гi 
бы лi пы тан нi пад рых тоў кi i пра вя-
дзен ня гэ та га важ на га фо ру му.

Кi раў нiк дзяр жа вы пад крэс лiў, 
што «Мiнск з'яў ля ец ца доб рым 
мес цам для пра вя дзен ня пе ра га-
во раў па па глыб лен нi iн тэ гра цыi 
дзяр жаў на пост са вец кай пра сто-
ры». «I не толь кi на пост са вец кай. 
Ду маю, на ста не той час, ка лi мы 
бу дзем вес цi дыя лог аб iн тэ гра цыi 
iн тэ гра цый», — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт рас тлу ма чыў, што 
мае на ўва зе Еў ра пей скi са юз, 
дзяр жа вы АЦЭС, су се дзяў на 
Ус хо дзе, на За ха дзе. «Я на гэ та 
вель мi спа дзя ю ся, i ка лi гэ та зда-
рыц ца, то Мiнск бу дзе та кой жа 
цу доў най пля цоў кай для вя дзен-
ня та кiх пе ра га во раў», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Сён ня ў нас за да ча ня прос-
тая — праз па ру дзён ад бу дзец ца 
знач нае ме ра пры ем ства, па ся-
джэн не Са ве та кi раў нi коў дзяр-
жаў Са друж нас цi Не за леж ных 
Дзяр жаў, а на пя рэ дад нi — эка-
на мiч ны фо рум Мыт на га са ю за 
i Адзi най эка на мiч най пра сто-
ры, дзе бу дуць аб мяр коў вац ца 
прын цы по выя пы тан нi, — ад-
зна чыў Прэ зi дэнт. — Маг чы ма, 
гэ та той шлях, па якiм пой дуць i 
iн шыя дзяр жа вы СНД. Пры нам-

сi, мы пра па ну ем гэ та бы лым 
са вец кiм рэс пуб лi кам, асаб лi ва 
Укра i не. Ёсць жа дан не ў Кыр-
гыз ста на, Ар ме нii да лу чыц ца 
да на шай «трой кi». Мы так са ма 
бу дзем аб мяр коў ваць гэ ту праб-
ле му 24 каст рыч нi ка».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс лiў, што па ра дак дня вы зна-
ча ны. Пры гэ тым Прэ зi дэнт за-
ўва жыў: «Мы маг лi б па ста вiць 
i больш сур' ёз ныя пы тан нi, але 
мы не га ран ту ем, што зной дзем 
кан сэн сус».

Ця пер за цвяр джа юц ца пра ек-
ты да ку мен таў, якiя по тым бу дуць 
вы не се ны на раз гляд кi раў нi коў 
дзяр жаў.

«Вы ба чы це, якая вя лi кая 
ра бо та за апош нi год бы ла пра-
ве дзе на, каб на леж ным чы нам 
пры няць гэ ты са мiт, — пра доў-
жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ён 
прой дзе ў но вым Па ла цы Не за-
леж нас цi i, на пэў на, гэ та ў ней кай 
сту пе нi сiм ва лiч на».

Прэ зi дэнт ак цэн та ваў ува гу на 
важ нас цi та го, каб «пад тры маць 
iмiдж Мiн ска па тэн дэн цыi аб' яд-
нан ня дзяр жаў, на дан нi на шай iн-
тэ гра цыi яшчэ больш глы бiн на га 
ха рак та ру».

Як пад крэс лiў Сяр гей Ле бе-
дзеў, Мiнск ужо даў но на зы ва-
ец ца ста лi цай СНД, па коль кi тут 
зна хо дзiц ца штаб-ква тэ ра Са-
друж нас цi. У блi жэй шыя днi го-
рад у пра мым сэн се сло ва ста не 
ста лi цай СНД, па коль кi тут бу-
дуць кi раў нi кi дзяр жаў Са друж-
нас цi, мi нiст ры за меж ных спраў, i 
ў Мiн ску прой дуць вель мi важ ныя 
су стрэ чы вы со кiх кi раў нi коў, якiя 
пры муць ра шэн нi па ак ту аль ных 
пы тан нях уза е ма дзе ян ня.

Стар шы ня Вы кан ка ма СНД 
кан ста та ваў вы со кую сту пень 
га тоў нас цi Бе ла ру сi да са мi таў 
— i ар га нi за цый на, i па змес це. 
Па вод ле слоў Сяр гея Ле бе дзе-
ва, ад чу ва ец ца вель мi вя лi кая 
за цi каў ле насць Прэ зi дэн та Бе-

ла ру сi ў тым, каб су стрэ чы прай-
шлi змяс тоў на, ар га нi за ва на.

На су стрэ чы ад бы ло ся за цi-
каў ле нае аб мер ка ван не пы тан няў 
пад рых тоў кi ма ю ча га ад быц ца ў 
Мiн ску са мi ту СНД, у тым лi ку 
па рад ку дня, сту пе нi га тоў нас цi 
пы тан няў да аб мер ка ван ня на вы-
шэй шым уз роў нi.

Уся го ў па ра дку дня су стрэ чы 
прэ зi дэн таў кра iн СНД 14 важ ных 
пы тан няў, якiя ахоп лi ва юць усе 
сфе ры дзей нас цi — эка на мiч ную, 
гу ма нi тар ную, бяс пе кi.

Па вод ле слоў Сяр гея Ле бе-
дзе ва, кi раў нi кi дзяр жаў у тым 
лi ку раз гле дзяць ча ты ры пы тан-
нi, якiя да ты чац ца за цвяр джэн ня 
пра грам па ба раць бе са зла чын-
нас цю, ганд лем людзь мi, нар ка-
бiз не сам, тэ ра рыз мам.

Пры яры тэт нае мес ца на са мi-
це зой ме i гу ма нi тар ная тэ ма ты-
ка. На за цвяр джэн не прэ зi дэн таў 
вы не суць пра па но вы па куль тур-
ных ста лi цах СНД на бу ду чы год. 
Са вет па гу ма нi тар ным су пра цоў-
нiц тве пра па нуе пра да ста вiць у 
2014 го дзе гэ ты ста тус ка зах стан-
ска му го ра ду Ал ма ты i кыр гыз-
ска му го ра ду Ош.

Сяр гей Ле бе дзеў так са ма 
рас ка заў аб тым, што стар шы-
ня Са ве та Мiж пар ла менц кай 
асамб леi СНД Ва лян цi на Мац-
вi ен ка вы сту пiць з iн фар ма цы яй 
аб дзей нас цi МПА па ўма ца ван нi 
iн тэ гра цый на га ўза е ма дзе ян ня.

Важ най тэ май з'яў ля ец ца i за-
цвяр джэн не 2015 го да як Го да ве-
тэ ра наў Вя лi кай Ай чын най вай ны, 
што пры мер ка ва на да 70-год дзя 
Пе ра мо гi. Акра мя та го, кi раў нi кi 
дзяр жаў за цвер дзяць узо ры адзi-
ных юбi лей ных уз на га род у го нар 
70-год дзя Пе ра мо гi.

Як пад крэс лiў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка, бе ла рус кi бок га то вы да 
са мi таў i мае на мер пра вес цi iх на 
са мым вы со кiм уз роў нi i з вы со-
кай эфек тыў нас цю.

Аляк сандр 
ЛУ КА ШЭН КА:

Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэн-
ка сустрэўся сёння з кiраўнiком Адмiнiстрацыi 
Прэзiдэнта Андрэем Кабяковым i прадстаўнiком ад 
Беларусi ў Савеце Еўразiйскай эканамiчнай камiсii 
Сяргеем Румасам. Аб гэтым БЕЛТА паведамiлi ў 
прэс-службе беларускага лiдара.

Гаворачы аб маючым адбыцца самiце СНД, 
Прэзiдэнт адзначыў, што яго пытаннi абмеркаваны 
на сустрэчы са старшынёй выканаўчага камiтэта 
— выканаўчым сакратаром СНД Сяргеем Лебед-
зевым. Што датычыцца Вышэйшага Еўразiйскага 
эканамiчнага савета, Аляксандр Лукашэнка папрасiў 
далажыць яму аб больш глыбокiм змесце пытанняў, 
якiя будуць унесены для абмеркавання кiраўнiкам 
дзяржаў. «Тым больш што гэта найбольш складаныя 
пытаннi, паколькi некаторыя знаходзяцца ў стадыi 

распрацовак у сувязi са стварэннем Еўразiйскага 
эканамiчнага саюза, якi, як мы планавалi, пачне 
функцыянаваць з 1 студзеня 2015 года», — сказаў 
Прэзiдэнт.

Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка пацiкавiўся, 
як iдзе прапрацоўка зместу дагавора аб Еўразiйскiм 
эканамiчным саюзе. «Думаю, што там будзе злама-
на вялiкая колькасць коп'яў, паколькi гэта закранае 
эканамiчныя, фiнансавыя iнтарэсы дзяржаў, якiя 
ўваходзяць сёння ў Мытны саюз. Ды i вялiкая палiтыка, 
— адзначыў Прэзiдэнт. — Якая пазiцыя нашых 
партнёраў — Расii i Казахстана ў гэтай частцы?».

Кiраўнiк дзяржавы таксама прапанаваў аб-
меркаваць шэраг iншых актуальных напярэдаднi 
самiту пытанняў, у тым лiку тых, па якiх ёсць пэўныя 
рознагалоссi ў партнёраў.

«СА МI ТЫ Ў МIН СКУ ПРОЙДУЦЬ 
НА СА МЫМ ВЫ СО КIМ УЗ РОЎ НI»

А.ЛУКАШЭНКА: ПРЫ ПАДРЫХТОЎЦЫ ДАГАВОРА АБ ЕЎРАЗIЙСКIМ 
ЭКАНАМIЧНЫМ САЮЗЕ «БУДЗЕ ЗЛАМАНА ВЯЛIКАЯ КОЛЬКАСЦЬ КОП'ЯЎ»


