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Прэ зі дэнт раз гле дзеў кад ра выя 
пы тан ні, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:
Каў ху ту Анд рэя Мар ле на ві ча — мі-

ніст рам пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя;

Ахра мо ві ча Ге на дзя Ула дзі мі ра ві ча — 
Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Азер бай джан скай 
Рэс пуб лі цы;

На за ру ка Іга ра Ва сіль е ві ча — Над-
звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Ар ме нія;

Аляк санд ра ва Аляк санд ра Мі ка ла е-
ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб-
лі цы Ку ба;

Кур дзю ко ва Ва ле рыя Мі ка ла е ві ча — 
Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Чэш скай Рэс пуб-
лі цы;

Тур чы на Аляк санд ра Ген ры ха ві ча — 
па моч ні кам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь — га лоў ным ін спек та рам па Го-
мель скай воб лас ці;

Раў ней ку Сяр гея Ва сіль е ві ча — па-
моч ні кам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь — га лоў ным ін спек та рам па Гро-
дзен скай воб лас ці;

Доў нар Воль гу Аляк санд раў ну — на-
мес ні кам стар шы ні На цы я наль на га ста-
тыс тыч на га ка мі тэ та;

Маш ні ну Але ну Мі ка ла еў ну — чле нам 
праў лен ня На цы я наль на га бан ка Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь.

Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду на 
пры зна чэн не:

Фё да ра вай Алы Ге надзь еў ны — ге-
не раль ным кон су лам Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь у го ра дзе Бе ла сто ку (Рэс пуб лі ка 
Поль шча);

То ка ра Мі ка лая Ва сіль е ві ча — пер-
шым на мес ні кам стар шы ні Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма;

Сяр ко ва Мі ха і ла Мі ка ла е ві ча — на-
мес ні кам стар шы ні Брэсц ка га абл вы-
кан ка ма;

Крэй дзі ча Мі ха і ла Мі ка ла е ві ча — 
стар шы нёй Пру жан ска га рай вы кан ка-
ма;

Пач ко Аляк санд ра Мі ка ла е ві ча — 
стар шы нёй Лу ні нец ка га рай вы кан ка ма;

Бе ла ву са Ула дзі мі ра Мі ка ла е ві ча — 
на мес ні кам стар шы ні Ві цеб ска га абл-
вы кан ка ма;

Ха ры тон чы ка Дзміт рыя Іва на ві ча — 
на мес ні кам стар шы ні Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма;

Ка ра ба ча Пят ра Пят ро ві ча — стар-
шы нёй Га ра доц ка га рай вы кан ка ма;

Шас та ко ва Аляк санд ра Ге надзь е ві-
ча — на мес ні кам мі ніст ра ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва;

Шаў чэн ка Свят ла ны Аляк санд раў-
ны — на мес ні кам мі ніст ра па па дат ках 
і збо рах;

Ла бо ві ча Анд рэя Ва лян ці на ві ча — 
пер шым на мес ні кам мі ніст ра пра цы і 
са цы яль най аба ро ны;

Та та рыц ка га Ва лян ці на Ба ляс ла ва ві-
ча — пер шым на мес ні кам стар шы ні Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та па стан дар ты за цыі;

Са ма сей кі Мі ка лая Ле а ні да ві ча — 
пер шым на мес ні кам ад каз на га сак ра-
та ра Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе-
ла ру сі і Ра сіі;

Сянь ко Вік та ра Сяр ге е ві ча — чле нам 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма;

Яў се е ва Іга ра Ула дзі мі ра ві ча — чле-
нам Мінск ага абл вы кан ка ма;

Ча чу ке ві ча Юрыя Ва лер' е ві ча — чле-
нам Мінск ага гар вы кан ка ма.

Звяр та ю чы ся да дып ла ма таў, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што га лоў-
нае ў іх пра цы — гэ та пра фе сі я на лізм 
і ад да насць дзяр жа ве. «Але га лоў ная 
за да ча, вы гэ та доб ра ра зу ме е це, мы 
не гу ля ем ні ў якую геа па лі ты ку, для 
нас важ на, каб бы ла нар маль ная кра і-
на, ці хая, спа кой ная, зруч ная для жыц ця 
лю дзей, і па він на раз ві вац ца эка но мі ка. 
Эка но мі ка — гэ та вы ра біў і пра даў. Та му 
экс парт для нас — най важ ней шая за да-
ча», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт, звяр нуў шы 
ўва гу, што ў пра цы па слоў па ві нен быць 
эфект — рост эка на міч ных па каз чы каў. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што дып-
ла ма ты па він ны вы зна чыць не каль кі 
кан крэт ных на прам каў су пра цоў ніц тва 
Бе ла ру сі з за меж ны мі дзяр жа ва мі, на 
якіх кра і на за ся ро дзіць на ма ган ні.

Пры зна ча ю чы па моч ні каў Прэ зі дэн-
та — га лоў ных ін спек та раў па Го мель-

скай і Гро дзен скай аб лас цях, кі раў нік 
дзяр жа вы ад зна чыў, што ім трэ ба бу дзе 
ў звяз цы з мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды за-
бяс печ ваць ар га ні за цыю вы бар чай кам-
па ніі. «Ар га ні зоў ваць вы ба ры, пра ца ваць 
на кан чат ко вы вы нік вы па він ны най цяс-
ней шым чы нам з гу бер на та рам. Гэ та 
ва ша най пер шая за да ча», — пад крэс ліў 
ён. Па ра лель на па моч ні кам Прэ зі дэн та 
не аб ход на ад соч ваць, на коль кі пе рад вы-
бар чы пра цэс ад па вя дае за ка на даў ству 
і ўста ноў кам, да дзе ным на на ра дзе па 
ак ту аль ных унут ры па лі тыч ных пы тан-
нях. «Вы па він ны жорст ка гэ та кант ра ля-
ваць, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — 
Трэ ба аку рат на, спа кой на пра вес ці гэ тыя 
вы ба ры». У не па срэд най ад каз нас ці па-
моч ні каў Прэ зі дэн та за ста ец ца ра бо та з 
кад ра мі ў рэ гі ё нах. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за па тра ба ваў на ла дзіць кан так ты з усёй 
вер ты кал лю мяс цо вай ула ды.

Звяр та ю чы ся да но ва га кі раў ніц-
тва мяс цо вых вы ка наў чых ка мі тэ таў, 
Прэ зі дэнт за клі каў іх як ма га хут чэй 
ува хо дзіць у курс спра вы і пе ра сця рог 
ад па пу ліз му ў пе ры яд пра вя дзен ня 
вы бар чай кам па ніі, у тым лі ку ў част-
цы за роб каў. «Да вай це пе ра жы вем 
спа кой на гэ тыя вы ба ры, па гля дзім, на 
што мы здоль ныя», — за ўва жыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. Ён пад крэс ліў, што 
ўла дзе трэ ба на даць больш ва гі. Не-
да пу шчаль ная сі ту а цыя, ка лі кі раў нік 
ста віць за да чу, а по тым сам жа яе за 
ад каз ную асо бу вы кон вае. «Ула да па-
він на зай мац ца сва і мі пы тан ня мі. Але 
вы ка наў часць па трэб на най жорст кая. 
Ска заў, пры няў ра шэн не ў вы кан ка-
ме — гэ та па він на быць не ад клад на 
вы ка на на», — лі чыць Прэ зі дэнт.

У Гро дзен скай і Го мель скай аб лас-
цях лі та раль на праз 2-3 тыд ні пач нец-
ца ўбо рач ная кам па нія. «Гэ та са мае 
га лоў нае. Трэ ба доб ра пры браць, на-
рых та ваць, за бяс пе чыць дыс цып лі ну, 
каб лю дзі пра ца ва лі і атрым лі ва лі зар-
пла ту — вось уся на ша пе рад вы бар ная 
кам па нія. А ка лі тут не бу дзе вы ні ку, а 
мы бу дзем ха дзіць да лю дзей і спра-
ба ваць што-не будзь ска заць, атры ма-
ец ца мы кан не і не больш», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Каў ху та Анд рэй Мар ле на віч
На ра дзіў ся ў 1960 го дзе 

ў Ма гі лё ве. Скон чыў у 1983 
го дзе Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт імя У.І. Ле ні на, у 2007 
го дзе — Ака дэ мію кі ра ван ня пры 
Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

З 1983 го да пра ца ваў ста жо рам-да-
след чы кам у Ін сты ту це геа ло гіі і геа-
гра фіі Ака дэ міі на вук БССР, з 1985 па 
1996 год — ста жо рам-да след чы кам, 
ма лод шым на ву ко вым су пра цоў ні кам, 
на ву ко вым су пра цоў ні кам Ін сты ту та геа ло гіі, геа хі міі і геа фі зі кі 
Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі.

З 1996 па 2004 год — стар шы на ву ко вы су пра цоў нік, ву чо ны 
сак ра тар Ін сты ту та геа ла гіч ных на вук На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі.

У 2004—2010 га дах зай маў па са ду на мес ні ка ды рэк та ра 
Дэ парт амен та па геа ло гіі Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

З 2010 па 2013 год уз на чаль ваў рэс пуб лі кан скае ўні тар нае 
прад пры ем ства «Бе ла рус кі на ву ко ва-да след чы ге о ла га раз ве-
дач ны ін сты тут».

У 2013—2014 га дах быў пер шым на мес ні кам ге не раль на-
га ды рэк та ра рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства 
«На ву ко ва-вы твор чы цэнтр па геа ло гіі», а за тым ды рэк та рам 
рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Бе ла рус кі дзяр-
жаў ны геа ла гіч ны цэнтр».

Да пры зна чэн ня мі ніст рам пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя пра ца ваў ге не раль ным ды рэк та рам 
РУП «На ву ко ва-вы твор чы цэнтр па геа ло гіі».

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА 
от «23» июня 2015 г.

Сведения о застройщике:
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Триумфстрой», зарегистрировано 
Минским городским исполнительным коми-
тетом решением от 9 июля 2003 г. №1124. 
Свидетельство о государственной регистрации 
№190465926 выдано 15 июля 2003 г.

Местонахождение: 220121, г. Минск, 
ул. Ев фросиньи Полоцкой, дом 1, офис №117а, 
кабинет 12.

Режим работы: Понедельник – Пятница 
8.30 – 17.00; перерыв на обед 12.30 – 13.00.

Сведения о проектах строительства 
жилых домов, введенных в эксплуатацию за 
последние три года: 

- 16-этажный двухсекционный, 111-квар-
тирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения по 
ул. Е.Полоцкой, 1, площадью – 13699,6 м2;

- 10-этажный двухсекционный, 49-квар-
тирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения по 
ул. Е.Полоцкой, 3, площадью – 5467,9 м2;

- 10-этажный трехсекционный, 124-квар-
тирный жилой дом по ул. Жуковского, 29Б, 
площадью 9933,8 м2. 

Цель проекта: строительство объекта «Мно-
гоквартирный жилой дом со встроенными по-
мещениями бытового обслуживания и гараж-
стоянкой по ул. П.Глебки» (без инженерных 
сетей).

Сведения об этапах и сроках реализа-
ции: Начало строительства – август 2014 г.

Нормативный срок ввода в эксплуатацию – 
февраль 2016 г. Предполагаемый срок ввода 
в эксплуатацию – сентябрь 2016 г.

Сведения о генеральной подрядной орга-
низации – СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4». До-
говор № 01/26-2014 от 21.07.2014 г. 

Застройщиком получены: 
- акт выбора места размещения земельно-

го участка площадью 0,4713 га утвержденный 
Председателем Минского городского исполни-
тельного комитета 31.10.2012 г.;

- решения Минского городского исполни-
тельного комитета от 27.02.2014 г. №458;

- разрешение на организацию стройплощад-
ки №2-208Ж-038/14 от 04.08.2014 г., разреше-
ние на производство строительно-монтажных 

работ №2-208Ж-038/14 от 01.09.2014 г. Ин-
спекции департамента контроля и надзора за 
строительством по г. Минску;

- заключение КАиГ МГиК от 29.07.2013 г. 
№07-29/115 Ф, от 28.02.2014 г. № 02-28/80 Ф;

- свидетельство (удостоверение) о госу-
дарственной регистрации земельного участка 
№ 500/1312-3071 от 04.04.2014 г.

Застройщиком получены положитель-
ные заключения по проекту:

- ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» 
№ 949-60/13 от 31.01.2014 г. 

Местонахождение строящегося объекта: 
г. Минск, Фрунзенский район, ул. Е.Полоцкой 
(пересечение ул. П.Глебки и ул. Притыцкого).

Характеристика объекта: проектом пре-
дусмотрено строительство 84-квартирного 
жилого дома, состоящего из трех секций со 
встроенными помещениями бытового обслу-
живания, расположенных на цокольном и пер-
вых этажах и подземным гараж-стоянкой.

Жилой дом представляет собой здание, 
которое решено по жесткой конструктивной 
схеме с несущими стенами из эффективного 
кирпича и дисками перекрытия из сборных 
многопустотных плит с монолитными участ-
ками. Стены наружные и внутренние – кир-
пич эффективный. Перегородки – из блоков 
ячеистого бетона, из эффективного кирпича. 
Фундаменты – в осях «1-9» забивные сваи 
с монолитными ростверками, в осях «10-17» 
монолитные ленточные фундаменты. Кровля 
– плоская, рулонная с внутренним организо-
ванным водостоком и отдельные участки – 
стропильная. 

Общая площадь квартир: 2-комнатных – от 
57,99 м кв. до 62,00 м кв.; 3-комнатных – от 
99,04 до 99,37 м кв.; 4-комнатных – 144,33 м кв. 
Общая площадь машино-мест – от 15,7 м кв. 
до 19,8 м кв. 

Предлагается: 
- 17 квартир, из них: 1-комнатные – 4 шт., 

2-комнатные – 10 шт., 3-комнатные квартиры 
– 2 шт., 4-комнатные – 1 шт. 

Квартиры строятся без выполнения вну-
тренних отделочных работ. 

Стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения для граждан, 
не состоящих на учете нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, составляет 32 167 800 
рублей, что эквивалентно 2100 долларов США 
по курсу НБ РБ по состоянию на 23.06.2015 г. 

Платежи по договору создания объекта 
долевого строительства осуществляются с 
пересчетом долларового эквивалента в бе-
лорусские рубли по курсу, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь 
на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра жило-
го помещения и 1 кв. метра машино-места в 
долларовом эквиваленте является фиксиро-
ванной до окончания исполнения договора. 
Предусмотрена система скидок.

Объекты предлагаются для граждан, не 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Подземный гараж-стоянка примыкает к 
жилому дому, имеет сложную в плане форму 
с осевыми размерами 48х85,5 м, не отапли-
ваемый, одноэтажный, на 52 машино-места, 
хранение газобалонных автомобилей не преду-
сматривается.

Элементы благоустройства: площадка 
для отдыха, детская площадка, плоскостные 
автопарковки, газоны, озеленение, покрытие 
проездов к дому и автостоянок – двухслойный 
асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерная 
плитка, дорожек и площадок – спецсмесь и 
плитка.

Состав общего имущества в жилом доме 
и объектов недвижимости, которые будут 
находиться в общей долевой собственности 
дольщиков после ввода объекта в эксплуа-
тацию входят:

- внутренние инженерные сети;
- тамбура подъездов, лестничные клетки, 

мусоросборные камеры, лифты, машинные 
помещения лифтов;

- техническое подполье, водомерная, ИТП, 
электрощитовая.

Условия ознакомления с информацией 
по проекту: по тел.: 396 30 12, +375 29 222 20 16, 
+375 29 222 20 41, непосредственно в ООО 
«Триумфстрой», г. Минск, ул. Евфросиньи По-
лоцкой, дом 1, офис №117а, кабинет 12.

Застройщик ООО «Триумфстрой», УНП 190465926. 
Подрядчик СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4». 

Договор №01/26-2014 от 21.07.2014 г.
ООО «Триумфстрой»

ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗМ 
І АД ДА НАСЦЬ ДЗЯР ЖА ВЕ

ЯС НЫЯ 
ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ 

І КРЫ ТЭ РЫІ
На ша кра і на га то ва да на рошч ван ня ўза е ма вы гад на га 
су пра цоў ніц тва з дзяр жа ва мі з роз ных кут коў зям но га 
ша ра. Пра гэ та Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за явіў, пры ма ю чы да вер чыя гра ма ты па слоў за меж ных 
кра ін, па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў важ насць та го, што су стрэ ча пра хо-
дзіць на пя рэ дад ні на цы я наль на га свя та — Дня Не за леж нас ці 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў так са ма 
знач насць та го, што дып ла ма ты па чы на юць пра цу ў вель мі 
важ ны і ды на міч ны пе ры яд ча су, ка лі Бе ла русь вы хо дзіць на 
но вы ўзро вень ін тэ гра цый ных пра цэ саў.

На дум ку Прэ зі дэн та, ства рэн не Еў ра зій ска га эка на міч нага 
са ю за іс тот на па шы рае дыя па зон ганд лё ва-эка на міч на га су-
пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю і па вы шае яе ін вес ты цый ную пры-
ваб насць. Па вод ле яго слоў, асаб лі вую ўва гу Бе ла русь на дае 
ўза е ма дзе ян ню з кра і на мі Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў. 
Пры ма ю чы да вер чыя гра ма ты па сла Турк ме ні ста на, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў, што за апош нія пяць га доў уда ло ся вы-
вес ці двух ба ко выя ад но сі ны з гэ тай дзяр жа вай на ўзро вень 
стра тэ гіч на га парт нёр ства.

Бе ла русь лі чыць ад ным з важ ных век та раў знеш няй па лі-
ты кі раз віц цё ўза е ма вы гад ных су вя зяў з дзяр жа ва мі Еў ра пей-
ска га са ю за. Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што на ша кра і на 
за ці каў ле на ў су пра цоў ніц тве з Бель гі яй, на дан ні двух ба ко вым 
су вя зям сіс тэм нас ці і пас ля доў нас ці. Бе ла русь так са ма ба чыць 
маг чы мас ці для на рошч ван ня ўза е ма дзе ян ня ў роз ных сфе-
рах з Да ні яй, перш за ўсё на эка на міч ным кі рун ку. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка вы ка заў пе ра ка на насць, што на сту піў час ад на віць 
поў на фар мат нае су пра цоў ніц тва са Шве цы яй. Як па га дзіў ся з ім 
па сол Шве цыі, на пе ра дзе ў дзвюх дзяр жаў вя лі кія перс пек ты вы. 
Прэ зі дэнт ад зна чыў, што Бе ла русь і Ір лан дыя так са ма ва ло да-
юць вя лі кім па тэн цы я лам для па шы рэн ня двух ба ко вых су вя зяў. 
«Ак тыў ныя кан так ты ў гу ма ні тар най сфе ры і на між асо бас ным 
уз роў ні, якія ўзнік лі дзя ку ю чы шчы рай да па мо зе Ір лан дыі ў 
пе ра адо лен ні на ступ стваў чар но быль скай ка та стро фы, ар га ні-
за цыі азда раў лен ня бе ла рус кіх дзя цей з па цяр пе лых рэ гі ё наў, 
ства ра юць спры яль ны, па зі тыў ны фон для ўза е ма дзе ян ня ў 
ін шых га лі нах», — лі чыць кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што су пра цоў-
ніц тва з кра і на мі Ла цін скай Аме ры кі на бы ло асаб лі вае зна чэн не 
ў бе ла рус кай знеш няй па лі ты цы. Прэ зі дэнт ад зна чыў даў нія 
су вя зі і во пыт па спя хо ва га ўза е ма дзе ян ня з Ар ген ці най у рам-
ках між на род ных ар га ні за цый. Бра зі лія, на дум ку кі раў ні ка 
дзяр жа вы, мо жа стаць для Бе ла ру сі га лоў ным ганд лё ва-эка-
на міч ным парт нё рам на паўд нё ва а ме ры кан скім кан ты нен це, 
а су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Уруг вая па тра буе больш піль най 
ува гі з бо ку кі раў ніц тва абедз вюх кра ін.

Раз віц цё па лі тыч ных і ўза е ма вы гад ных ганд лё ва-эка на-
міч ных су вя зяў з кра і на мі Бліз ка га Ус хо ду і аф ры кан ска га 
кан ты нен та ста но віц ца ад ным з пры яры тэ таў знеш няй па лі ты кі 
Бе ла ру сі. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў за ці каў ле насць у 
па шы рэн ні па лі тыч на га, ганд лё ва-эка на міч на га і крэ дыт на-ін-
вес ты цый на га су пра цоў ніц тва з Ку вей там і за пра сіў ку вей цкія 
ін вес ты цый ныя фон ды да рэа лі за цыі пра ек таў на тэ ры то рыі 
на шай кра і ны. Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на іс тот ны не за дзей-
ні ча ны па тэн цы ял для на рошч ван ня ўза е ма вы гад ных ад но сін 
з Іар да ні яй і пад крэс ліў, што Бе ла русь га то ва экс пар та ваць 
сваю пра дук цыю, у тым лі ку ка лій ныя ўгна ен ні, аў та трак тар-
ную і ін шую тэх ні ку для па трэб сель скай гас па дар кі і ін шых 
га лін Бе ні на.

Звяр та ю чы ся да дып ла ма таў, кі раў нік дзяр жа вы адзначыў: 
«Ка лі ней кая дзяр жа ва хо ча з на мі су пра цоў ні чаць, у нас вель мі 
яс ныя пры яры тэ ты і кры тэ рыі. Пры ходзь це, бу дзем су пра цоў-
ні чаць цес на і ад каз на. Фор му ла зра зу ме лая: ка лі мы з ва мі 
да мо вім ся, мы вы ка на ем свае аба вя за цель ствы».

За кра на ю чы тэ му бяс пе кі і мі ру ў рэ гі ё не, кі раў нік дзяр жа вы 
ад зна чыў: «На шу ро лю не вар та пе ра больш ваць. Мы прос та 
лю дзі, якія хо чуць жыць у мі ры са сва і мі су се дзя мі. Тым больш 
ка лі вай на ідзе ля на ша га па ро га, не прос та ў на шых су се-
дзяў — у на шых бра тоў, мы не мо жам быць у ба ку ад гэ та га — 
вось на ша прос тая фор му ла і сут насць на шай па лі ты кі».


