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Ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут-
ку юць у су вя зі са смер цю бы ло га за гад чы ка ад дзе ла 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра мыс ло-
вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, транс пар це, су-
вя зі і прад пры маль ніц тве БРЭ ХА ВА Сяр гея Ва сіль е ві ча і 
вы каз ва юць шчы рае спа чу ван не яго род ным і бліз кім.

На Ві цеб шчы не, якая лі чыц ца 
«льня ным кра ем», ёсць іль на се-
яль ныя ар га ні за цыі, 13 іль но за-
во даў і Ар шан скі льно кам бі нат. У 
пра ку ра ту ры Ві цеб скай воб лас ці 
пра вя лі іх пра вер кі. Вы ні кі апош-
ніх не ра ду юць: на жаль, лён стаў 
«пад чар кай» для аг ра ры яў.

— Да гэ туль у воб лас ці не вы пра ца ва лі 
эфек тыў ны ме ха нізм раз віц ця льня ной га-
лі ны: ад по ля да та ва раў з іль ну. Гэ та мо жа 
стаць пры чы най не вы ка нан ня ва ўста ноў-
ле ныя тэр мі ны комп лекс на га біз нес-пла на 
раз віц ця льня ной га лі ны Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь на 2013-2015 га ды. План за цвер джа-
ны ле тась у са ка ві ку па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў, — па ве да мі ла Воль га ГРЫЦ-
КЕ ВІЧ, стар шы пра ку рор ад дзе ла пра-
ку ра ту ры Ві цеб скай воб лас ці.

У пры ват нас ці, не рас пра ца ва ны адзі ны 
па ра дак вы дзя лен ня мяс цо вы мі ор га на мі 
ўла ды пло шчаў пад вы рошч ван не лё ну. Як 
і ме ры для сты му ля ван ня гас па да рак ад да-
ваць іль но пры дат ныя гле бы спе цы я лі за ва-
ным атра дам прад пры ем стваў.

— Ад сут насць жорст ка га вы ка нан-
ня га лі но ва га рэг ла мен ту вы рошч ван-

ня лё ну-даў гун цу, па трэб на га кант ро лю 
на асоб ных пло шчах, скла да ныя ўмо вы 
на двор'я пры вя лі да стра ты якас ці льно-
трас ты на па лях Бе шан ко віц ка га, Га ра-
доц ка га, Лёз нен ска га ра ё наў. Пры гэ тым 
не ана лі за ва лі ся ўмо вы, якія спры я лі пры-
чы нен ню шко ды прад пры ем ствам. Ві на-
ва тыя не вы яў ля лі ся, а ме ры да па крыц ця 
імі на не се най шко ды не пры ма лі ся, — да-
да ла ра бот нік пра ку ра ту ры.

Вя до ма, што ма ла толь кі са браць ура-
джай — трэ ба ж яго і за ха ваць. І лён у гэ-
тым пы тан ні, без умоў на, не вы клю чэн не.

Пра ку ра ту ра Сен нен ска га ра ё на рас-
па ча ла кры мі наль ную спра ву па фак це не-
пры няц ця служ бо вы мі асо ба мі Ба гу шэў ска-
га льно за во да на леж ных мер да за хоў ван-

ня на рых та ва най іль но трас ты. Апош нюю ў 
вы ні ку нель га бы ло вы ка рыс тоў ваць для 
пе ра пра цоў кі. Ад па вед ную стра ту ра бот ні кі 
пра ку ра ту ры аца ні лі на гі ганц кую су му — 
больш за 1,2 міль яр да руб лёў.

На га даю, што вяс ной 2010 го да Прэ зі-
дэнт на ве даў Ар шан скі льно кам бі нат. Бы ло 
да дзе на да ру чэн не ў са мыя ка рот кія тэр мі ны 
ўста на віць на прад пры ем стве но вае аб ста-
ля ван не, спрас ціў шы па ра дак яго за куп кі.

— Прад пры ем ства пра вя ло за куп ку 
бы ло га ва ўжы ван ні кам плек та аб ста ля-
ван ня (22 адзін кі. — Аўт.) у фір мы «Тэк сі-
та». У маі ж пра ку ра ту ра воб лас ці рас па-
ча ла кры мі наль ную спра ву па пры кме тах 
скла ду зла чын ства — зло ўжы ван ня служ-
бо вы мі асо ба мі пад час ажыц цяў лен ня 
пра ек та па ма дэр ні за цыі кам бі на та сва і мі 
паў на моц тва мі. Гэ та па цяг ну ла за са бой 
пры чы нен не іс тот най шко ды дзяр жаў ным 
ін та рэ сам, зрыў тэр мі наў рэа лі за цыі пра-
ек та па ма дэр ні за цыі, — пра цяг вае Воль-
га Грыц ке віч.

Пра ку ра ту ра вы нес ла 3 прад стаў лен ні, 
па вы ні ках раз гля ду якіх да дыс цып лі нар-
най ад каз нас ці пры цяг ну лі 17 служ бо вых 
асоб, і 3 прад пі сан ні, па тра ба ван ні якіх 
вы ка на ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ДЗЯР ЖА ВА ДА ПА МО ЖА 
ШМАТ ДЗЕТ НЫМ СЕМ' ЯМ ПРЫ 

ПАД РЫХ ТОЎ ЦЫ ДА ШКО ЛЫ
На цы я наль ная пра гра ма дэ ма гра фіч най бяс пе кі Бе ла-

ру сі на 2011-2015 га ды пра ду гледж вае што га до выя вы пла-
ты ад на ра зо вай ма тэ ры яль най да па мо гі да на ву чаль на га 
го да сем' ям, якія вы хоў ва юць тра іх і больш дзя цей, што  
на ву ча юц ца ва ўста но вах агуль най ся рэд няй і спе цы яль най 
аду ка цыі. Яе па мер скла дае да 30% бюд жэ ту пра жы тач-
на га мі ні му му, дзей на га на 1 жніў ня ка лян дар на га го да, на 
кож на га на ву чэн ца.

Трэ ба ад зна чыць, што та кія вы пла ты на кі роў ва юц ца са 
срод каў мяс цо вых бюд жэ таў, та му кан крэт ныя па ме ры, а 
так са ма да дат ко выя ка тэ го рыі сем' яў, якім та кая да па мо га 
мо жа быць ака за на, вы зна ча юц ца мяс цо вы мі ўла да мі, зы-
хо дзя чы з іх фі нан са вых маг чы мас цяў. Акра мя та го, да па-
мо га да шко лы аказ ва ец ца та кім сем' ям і ў ад па вед нас ці з 
ка лек тыў ны мі да га во ра мі прад пры ем стваў і ар га ні за цый.

Сяргей КУР КАЧ.

МА РА ФОН У ГО НАР ВЫ ЗВА ЛЕН НЯ
Сён ня ў 16.00 на пло шчы Пе ра мо гі ў Мін ску ў рам ках ак-

цыі «Бе ла РуСь Ма ла дая» стар туе но вы па тры я тыч ны пра ект 
БРСМ — ма ла дзёж ны ма ра фон «70!», пры све ча ны 70-год-
дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-
каў. Не ад' ем най част кай пра ек та ста не пе ра соў ная вы ста ва 
«Му зей-бус», якая пра е дзе па ўсіх аб лас ных цэнт рах.

У пе ра соў ным му зеі бу дуць прад стаў ле ны экс па на ты, 
якія свед чаць аб ге ра із ме бе ла рус ка га на ро да і гіс то рыі 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 
Экс па зі цыю да па маг лі са браць гіс то ры ка-куль тур ны комп-
лекс «Лі нія Ста лі на», Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны і На цы я наль ная кі на сту дыя «Бе ла русь-
фільм», Брэсц кі ва ен на-гіс та рыч ны клуб «Гар ні зон».

Пад час ма ра фо ну прой дзе эс та фе та «Агонь Па мя ці». 
У кож ным аб лас ным цэнт ры і ста лі цы ад бу дзец ца сім ва-
ліч ны збор зям лі з мес цаў ле ген дар ных біт ваў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, а так са ма па мят ных мес цаў вай ны. 
Са бра ная зям ля бу дзе да стаў ле на на Кур ган Сла вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ІН ФЛЯ ЦЫЯ ЗА МАЙ — 2,2%
Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі ў маі 

ў па раў на нні з кра са ві ком склаў 102,2%, са снеж-
нем 2013 го да — 108,9%, па ве дам ляе На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт. Атрым лі ва ец ца, што ме сяч ная 
ін фля цыя скла ла 2,2%, а за 5 ме ся цаў го да — 8,9%.

Ба за вы ін дэкс спа жы вец кіх цэн, які вы клю чае змя нен ні 
цэн на асоб ныя та ва ры і па слу гі, схіль ныя да ўплы ву фак-
та раў ад мі ніст ра цый на га і се зон на га ха рак та ру, у маі ў па-
раў на нні з кра са ві ком склаў 102,9%, са снеж нем 2013 го да 
— 107,9%. Ка лі раз гля даць ста тыс ты ку больш пад ра бяз на, 
то з па чат ку го да па слу гі па да ра жэ лі ўжо на 14%, хар чо выя 
та ва ры — на 12%. Толь кі ў маі цэ ны на пра дук ты хар ча ван-
ня вы рас лі на 3,8%, па слу гі — на 2%, не хар чо выя та ва ры 
— на 0,5%. Рэ кард сме нам па рос це кош таў у маі ста лі мя са 
і птуш ка — 14,7% да кра са ві ка і 25,3% да снеж ня 2013 го да, 
у лі да рах так са ма каў ба са і вянд лі на (5,7% да кра са ві ка), 
ры ба (3,2% да кра са ві ка). Знач на вы рас кошт буль бы (на 
6,6% да кра са ві ка і на 29,2% да снеж ня 2013-га).

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

МЁД ПАЙ ШОЎ!
Ляс га сы кра і ны рас па ча лі ад пам поў ван не та вар на га мё-

ду, са бра на га з вес на вых ме да но саў. 15 гас па да рак атры-
ма лі ўжо 5,4 то ны ка рыс на га пра дук ту, па ве да мі ла прэс-сак-
ра тар Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі Ру жэ на На віц кая.

Уся го ў сё лет нім ме да нос ным се зо не ў гас па дар ках Мін-
ляс га са за пла на ва на атры маць 203,4 то ны мё ду. Для па раў-
на ння: ле тась у ляс га сах ад пам па ва лі кры ху больш як 80 тон. 
Лі да рам бы ла Мін шчы на, дзе атры ма лі 23,44 то ны са лод ка га 
пра дук ту. Са мыя вя лі кія па каз чы кі да ве дзе ны ляс га сам ста-
ліч на га рэ гі ё на і сё ле та — 53,6 то ны. Зрэш ты, ні чо га дзіў на га 
тут ня ма, па коль кі Мін шчы на — аб са лют ны лі дар па коль кас-
ці пчо ла сем' яў. Па ін фар ма цыі вя сен няй ін вен та ры за цыі, тут 
іх на ліч ва ла ся 2 429. На Брэст чы не гэ ты па каз чык скла дае 
2 225 пчо ла сем' яў. У ляс га сах Ві цеб скай воб лас ці сён ня 
1 280 пчо ла сем' яў, Гро дзен скай — 857, Го мель скай — 649, 
Ма гі лёў скай — 599. Уся го ў ляс га сах Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі на дзень вя сен няй пра вер кі на ліч ва ла ся 8 039 
пча лі ных сем' яў. Згод на з пра гра май раз віц ця пча ла вод ства 
ў ар га ні за цы ях Мін ляс га са да 2015 го да іх коль касць па він на 
быць па вя лі ча на да 9 773. Вы шэй зга да ная пра гра ма скі ра-
ва на, у пры ват нас ці, на на сы чэн не ўнут ра на га рын ку мё дам 
і ін шай пра дук цы яй пча ла вод ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АПК: праб ле мы і ра шэн ніАПК: праб ле мы і ра шэн ні  ��

ЧА МУ ЛЁН СТАЎ... «ПАД ЧАР КАЙ»?
Ня даў на ў Ві цеб скай воб лас ці за вя лі кры мі наль ныя спра вы ў да чы нен ні да «ад каз ных за лён»

У мі ну лыя га ды ў рам ках фо-
ру му са сту дэн та мі су стрэ лі ся і 
па дзя лі лі ся сак рэ та мі май стэр-
ства ка рэс пан дэн ты су свет на 
вя до май бры тан скай га зе ты 
The Tіmes, тэ ле ка на ла НТБ, 
пра фе сар Ін дый ска га ін сты ту та 
ме недж мен ту і да сле да ван няў 
імя Шры Ша ра да... Сё лет няя 
шко ла жур на ліс ты кі не ста ла 
вы клю чэн нем. 11 май стар-кла-
саў пра вя лі вя до мыя жур на ліс-
ты з Бе ла ру сі, Ра сіі, Венг рыі, 
Літ вы, Бал га рыі і Эс то ніі.

Ад крыц цё лет няй шко лы жур-
на ліс ты кі на ве даў і ге не раль ны 
сак ра тар Ар га ні за цыі Да га во-
ра аб ка лек тыў най бяс пе цы 
Мі ка лай БАР ДЗЮ ЖА. Пад час 
раз мо вы з жур на ліс та мі ён за-
ўва жыў, што Бе ла рус кі між на-
род ны ме ды я фо рум слу жыць 
доб рай пля цоў кай для аб ме ну 
дум ка мі. «Прэ са фар мі руе гра-
мад скую дум ку ва ўсіх дзяр жа-
вах, — упэў не ны ге не раль ны 
сак ра тар АДКБ. — І ка лі яна 
дае ін фар ма цыю аб' ек тыў на 
і пра фе сій на, та кім жа чы нам 
вы строй ва юц ца на строі ў гра-

мад стве». Па сло вах Мі ка лая 
Бар дзю жы, ме ды я фо рум да-
зва ляе аб мень вац ца ін фар ма-
цы яй, да ма гац ца аб' ек тыў нас ці 
на ват у тыя мо ман ты, ка лі па між 
роз ны мі жур на ліс та мі ўзні ка юць 
су пя рэч нас ці ў ацэн цы па дзей. 

У рам ках лет няй шко лы 
жур на ліс ты кі прай шоў «круг лы 
стол» на тэ му «Су час ныя тэн-
дэн цыі ў сфе ры ме дыя», ма дэ-
ра та рам яко га вы сту піў га лоў-
ны рэ дак тар ча со пі са «Бе ла-
рус кая дум ка» Ва дзім ГІ ГІН. 
У гу тар цы з прад стаў ні ка мі СМІ 
ён за ўва жыў, што фо рум ста-
но віц ца больш па лі тыч ным па 
сва ім змес це. «Ка лі на па чат ку 
тут збі ра лі ся прос та жур на ліс-
ты, якія аб мяр коў ва лі вы ключ-
на свае пра фе сій ныя пы тан ні, то 
пас ля ста ла больш пры яз джаць 
ме дый ных пер сон, экс пер таў, 
на ват біз нес ме наў — лю дзей, 
якія мо гуць да ваць ана лі тыч ныя 
за клю чэн ні ме на ві та для жур на-
ліс таў. Па дзея пе ра ста ла быць 
вуз ка спе цы яль най кан фе рэн-
цы яй, ця пер гэ та паў на вар тас ны 
ме дый ны фо рум, яко му мож на 

на ват даць ха рак та рыс ты кі па-
лі тыч на га і ана лі тыч на га».

Гос ці фо ру му — як пра ві-
ла, лю дзі, якія ма юць цес нае 
да чы нен не да мас ме дыя, — 
ах вот на дзя лі лі ся ўлас ны мі 
дум ка мі на конт па лі тыч ных 
па дзей апош ня га ча су, праб-
лем, з які мі су стра ка юц ца 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі, 
і та го, якой жа па він на быць 
жур на ліс ты ка ХХІ ста год дзя.

Мі ха іл ГУС МАН, пер шы на-
мес нік ге не раль на га ды рэк-
та ра ра сій ска га ін фар ма цый-
на га агенц тва ІТАР-ТАСС:

— Ін фар ма цый ныя вой ны 
не спы ня лі ся ні ко лі. Ва ен ныя 
кан флік ты за ці ха лі і ўзні ка лі 
зноў, а ін фар ма цый нае су-
праць ста ян не за ста ва ла ся — 
заў сё ды іс ну юць роз ныя ін та-

рэ сы, роз ныя сфе ры ўплы ву. У 
су вя зі з гэ тым, я лі чу, жур на ліс-
там вель мі важ на зай маць па-
зі цыю аб' ек тыў нас ці, сум лен-
нас ці, пра віль на га па ды хо ду да 
асвят лен ня па дзей. Ме на ві та ў 
гэ тым жур на лісц кая праў да.

Анд рэй МА НІ ЛЫК, пер шы 
на мес нік га лоў на га рэ дак та ра 
«Ра бо чей га зе ты» (Укра і на):

— Не бя ру ся га ва рыць пра 
ўсіх, але ў кра і нах СНД кры ху 
зні жа ец ца пра фе сій ны ўзро-
вень ка рэс пан дэн таў і ра бот ні-
каў СМІ. У ма ла дых жур на ліс таў 
ня ма та го ад каз на га стаў лен ня 
да пра фе сіі, якое за ха ва ла ся ў 
ста рэй ша га па ка лен ня. Ма ла-
дыя лю дзі го няц ца за пі я рам і 
гра шы ма і ў вы ні ку да ся га юць 
ла каль на га пос пе ху, не па вы ша-
ю чы пра фе сій на га ўзроў ню.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

На пя рэ дад ні дзяр жаў на га свя-
та су сед няй кра і ны — Дня Ра сіі 
— Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь Аляк-
сандр СУ РЫ КАЎ су стрэў ся з 
жур на ліс та мі. 

Па сло вах ра сій ска га па сла, но вае 
аб' яд нан не — Еў ра зій скі эка на міч ны 
са юз — мае больш вы со кі ўзро вень ін-
тэ гра цыі, чым на ват ство ра ная на шмат 
ра ней Са юз ная дзяр жа ва. Апош няя сён-
ня ўяў ляе са бой прык лад ці не са ма га 
па спя хо ва га ін тэ гра цый на га пра ек та на 
пост са вец кай пра сто ры. Тым не менш, 
дзя ку ю чы та му, што кра і ны-ўдзель ні-
цы ЕА ЭС не па ба я лі ся пе ра даць част ку 
свай го су ве рэ ні тэ ту гэ та му аб' яд нан ню, 
Еў ра зій скі эка на міч ны са юз змо жа ў бу-
ду чы ні ады гры ваць вель мі важ ную ро лю 
як у рэ гі ё не, так і ў све це.

— У Еў ра зій скай эка на міч най ка мі-
сіі — над на цы я наль ным ор га не ўла ды 
ЕА ЭС — ёсць 10 ка ле гій, — па тлу ма-
чыў дып ла мат. — На прык лад, Сяр гей 

Сі дор скі, бы лы прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі, 
уз на чаль вае ка ле гію па пра мыс ло вас ці і 
сель скай гас па дар цы — гэ та паў на моц-
твы ў га лі не рэ гу ля ван ня пра мыс ло вас ці 
і сель скай гас па дар кі. І яны, гэ тыя паў на-
моц твы, бу дуць ажыц цяў ляц ца не бе ла-
рус кі мі, не ра сій скі мі і не ка зах стан скі мі 
ор га на мі, а ме на ві та гэ тай ка ле гі яй.

Па сол не вы клю чае, што ў блі жэй-
шыя ме ся цы да еў ра зій скай «трой кі» 
да лу чыц ца Ар ме нія. Кыр гыз стан так-
са ма пры няў ра шэн не ўсту піць у гэ тае 
ін тэ гра цый нае аб' яд нан не.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, што да ты чы-
лі ся па зі цыі на шай кра і ны ў ра сій ска-ўкра-
ін скіх су пя рэч нас цях, Аляк сандр Су ры каў 
за ўва жыў, што Бе ла русь не мае ні я ка га 
да чы нен ня да кан флік ту ўнут ры Укра і ны.

— Ацэ на чную па зі цыю Бе ла русь у 
ста не мець, і гэ та яе пра ва, — пад крэс-
ліў ён. — Ацэ на чную па зі цыю ў ста не 
мець кож ны гра ма дзя нін, які жы ве ў 
Бе ла ру сі. Прэ зі дэнт вы каз вае сваю па-
зі цыю, мы яе ве да ем. 

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

ПЕ РА МО ВЫ Ў БЯЛГ РА ДЗЕ
пра вя дзе сён ня 

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі зна хо дзіц ца з афі-
цый ным ві зі там у Рэс пуб лі цы Сер бія, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

12 чэр ве ня кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 
пра вя дзе пе ра мо вы са сва ім ка ле гам Та міс-
ла вам Ні ка лі чам у фар ма це «адзін на адзін», 
ад бу дзец ца так са ма су стрэ ча прэ зі дэн таў у 
па шы ра ным скла дзе.

За пла на ва на так са ма су стрэ ча Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі з Па тры яр хам Серб скім 
Іры не ем.

Пад час ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Сер-
бію ў Бялг ра дзе прой дзе бе ла рус ка-серб скі 
біз нес-фо рум і кан такт на-ка а пе ра цый ная 
бір жа.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы трой чы на-
вед ваў Сер бію: у 1998, 1999 і 2009 га дах. У 
са ка ві ку 2013-га ў Бе ла ру сі з афі цый ным ві зі-
там зна хо дзіў ся Прэ зі дэнт Сер біі. Пры яры тэт-
ным на прам кам раз віц ця бе ла рус ка-серб скіх 
ад но сін па-ра ней ша му з'яў ля ец ца па шы рэн-
не ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва, 
якое знач на ажы ві ла ся пас ля пад пі сан ня ў 
2009 го дзе двух ба ко ва га па гад нен ня аб сва-
бод ным ганд лі.

МАЙ СТАР-КЛА СЫ АД ПРО ФІ
ІХ Бе ла рус кі між на род ны ме ды я фо рум «Парт нёр ства ў 
імя бу ду чы ні: рэа ліі гла баль на га све ту» пра цяг ва ец ца. 
Учо ра ў Ін сты ту це жур на ліс ты кі Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та пра ца ва ла лет няя шко ла жур на ліс-
ты кі. Яна даў но ўжо ста ла не толь кі тра ды цый най, але 
і доў га ча ка най па дзе яй для жур фа каў цаў. Гэ та амаль 
уні каль ная маг чы масць на ве даць май стар-кла сы пра-
фе сі я на лаў і за даць улас нае пы тан не вы сту поў цу.

ДА ЕА ЭС НЕ ЎЗА БА ВЕ 
ДА ЛУ ЧЫЦ ЦА І АР МЕ НІЯ

Майстар-клас праводзіць вядомы расійскі тэлежурналіст Леанід МЛЕЧЫН.

СА СВЯ ТАМ, РА СІ Я НЕ!
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла-
рус ка га на ро да і ся бе аса біс та па він ша ваў Прэ зі дэн та 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ула дзі мі ра Пу ці на і ўсіх ра сі ян 
з Днём Ра сіі.

«Сён ня Бе ла русь і Ра сія ра зам рэа лі зу юць маш таб ныя 
ін тэ гра цый ныя пра ек ты ў ін та рэ сах на шых на ро даў, ак тыў на 
ажыц цяў ля юць пла ны эка на міч на га і па лі тыч на га су пра цоў-
ніц тва»,— га во рыц ца ў він ша ван ні. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
вы ка заў упэў не насць, што і на да лей бе ла рус ка-ра сій скія 
ад но сі ны бу дуць раз ві вац ца ў ду ху стра тэ гіч на га парт нёр ства 
і ўза ем най пад трым кі.


