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Ліч ба ві за цыя пад атко вай сіс тэ мы 

і зблі жэн не ў гэ тай сфе ры з Ра сі яй 

аб мяр коў ва лі ся пад час су стрэ чы 

Прэ зі дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

з мі ніст рам па па дат ках і збо рах 

Сяр ге ем На лі вай кам.

Па сло вах Прэ зі дэн та, па да ткі — адзін з 

асноў ных эле мен таў эка на міч най па лі ты кі, 

шмат зроб ле на для та го, каб яны бы лі зра-

зу ме лыя ўся му на ро ду.

«Але я па мя таю, мы да маў ля лі ся, 

што вы вы да дзі це нам но вую, больш 

дас ка на лую сіс тэ му па дат ка аб кла дан ня, 

ма дэр ні зу е це сён няш ні Пад атко вы ко дэкс 

там, дзе не аб ход на. Кроп ка ва, на коль кі гэ та 

маг чы ма, па коль кі ў нас ад нос на ня дрэн ны 

Пад атко вы ко дэкс. Але ні чо га дас ка на ла га 

не бы вае і да дас ка на ла га трэ ба па ста ян на 

ру хац ца», — ак цэн та ваў ува гу Прэ зі дэнт і 

да даў, што сіс тэ му не аб ход на па ляп шаць.

Як прык лад — пра ве дзе ная ра бо та па 

змя нен нях у Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях і Пра цэ су аль на-вы ка наў-

чы ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-

шэн нях.

«Доб ра пра ве дзе на ра бо та. Ма быць, 

пас ля апош ніх па дзей у ней кія ар ты ку лы 

бу дуць уно сіц ца змя нен ні. Маг чы ма, гэ та 

жыц цё. Так трэ ба прай сці ся па Пад атко вым 

ко дэк се. Там, ка неш не, у нас бу дзе менш 

ра бо ты, — за ўва жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

да даў шы, што над гэ тым будуць пра ца ваць 

урад і ін шыя струк ту ры . Але пы тан не кі раў-

нік дзяр жа вы бу дзе тры маць на кант ро лі.

Дру гая тэ ма су стрэ чы — ліч ба ві за цыя 

пад атко вай сіс тэ мы і Ко дэк са. Кі раў нік кра-

і ны да даў: гэ та звя за на з тым, што прэм' ер 

Ра сіі пра па на ваў па гля дзець на пад атко-

вую сіс тэ му іх кра і ны. «Яна па да ец ца ледзь 

не са май дас ка на лай. Вось ха це ла ся, каб 

вы мне ад ка за лі на гэ та пы тан не. Ка лі яны 

дзесь ці пра су ну лі ся да лей, да пус цім, у ад мі-

ніст ра ван ні па дат каў, нам не трэ ба ба яц ца 

за дзей ні чаць, што яны ўме юць. Тым больш 

нам бяс плат на гэ та пе ра да юць — і пра грам-

нае за бес пя чэн не, і ін шае, каб спрас ціць 

ліч ба ві за цыю і па да ткі зра біць праз рыс ты-

мі, каб сыс кан не бы ло амаль 100 пра цэн-

таў», — за явіў Прэ зі дэнт.

Ён пад крэс ліў, што са мі бе ла ру сы ўжо 

на блі зі лі ся да гэ та га, і за даў пы тан не: што ў 

гэ тым кі рун ку нам трэ ба зра біць, што зроб-

ле на сён ня і ці не аб ход на ўво гу ле гэ тым 

зай мац ца.

Пад атко вы мі служ ба мі за сту дзень—жні-

вень са бра на 17,7 міль яр да руб лёў. Пла на-

вае на зна чэн не кан са лі да ва на га бюд жэ ту 

за бяс пе ча на на 96 пра цэн таў. Не да бор у 700 

міль ё наў руб лёў звя за ны з эпі дэ мі я ла гіч най 

аб ста ноў кай. «З ад на го бо ку, яна вы клі ка ла 

па гар шэн не фі нан са вых па каз чы каў дзей-

нас ці прад пры ем стваў. З ін ша га — ура дам 

быў пры ня ты шэ раг ра шэн няў аб пад трым-

цы суб' ек таў і ма ло га прад пры маль ніц тва, і 

буй но га біз не су. Льві ная до ля гэ тых фак та-

раў паў плы ва ла на не да па ступ лен не да хо-

даў», — ска заў Сяр гей На лі вай ка.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што бу дзе зу сім ня-

дрэн на, ка лі ўзро вень не да па ступ лен няў не 

па вя лі чыц ца. «Трэ ба нам ра біць усё, каб 

кры ху ска ра ціць гэ тыя не да па ступ лен ні. Але 

бу дзе ня прос та, вы ж ба чы це: дру гая хва ля 

на кры ла ўвесь свет, а на ша эка но мі ка экс-

пар та а ры ен та ва ная. Мы ад іх за ле жым», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пад вод кай да асноў най тэ мы раз мо вы 

ста ла за ўва га Прэ зі дэн та, што ён атры маў 

па ве дам лен не, дзе пра па ноў ва ла ся пе-

ра нес ці з прэ зі дэнц ка га ўзроў ню ра шэн ні 

больш чым 70 пы тан няў. «Па коль кі ў апош ні 

час шмат ка жуць пра пе ра раз мер ка ван не 

паў на моц тваў, ма быць, ка мусь ці іх не ха-

пае. У асноў ным гэ та пра віль на. Урад трэ ба 

да гру жаць. Ін шыя струк ту ры і ор га ны ўла-

ды трэ ба да гру жаць, зды маць не ўлас ці выя 

Прэ зі дэн ту пы тан ні. Ня даў на я атры маў за-

піс ку — пра па ну ец ца 71 паў на моц тва пе-

ра нес ці ад Прэ зі дэн та на ўсе ўзроў ні ўла-

ды», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Да дас ка на ла га трэ ба 
па ста ян на ру хац ца»

Прэ зі дэнт возь ме на кант роль 
ма дэр ні за цыю Пад атко ва га ко дэк са

Эма ма лі Рах мон пе ра мог на вы ба рах 
прэ зі дэн та Та джы кі ста на

Дзе ю чы прэ зі дэнт Та джы кі ста на 

Эма ма лі Рах мон, па вод ле па пя рэд ніх 

да ных, на браў больш чым 90,9 % га-

ла соў на вы ба рах кі раў ні ка дзяр жа вы. 

Аб гэ тым за явіў стар шы ня Цэнт раль-
най ка мі сіі па вы ба рах і рэ фе рэн ду мах 

(ЦКВР) Бах ты ёр Ху да ёр за да на бры фін гу ў Ду шан бэ. Рах мон 

атры маў пе ра ка наў чую пе ра мо гу на вы ба рах, яў ка на якіх скла-

ла 85,39 %. Ён аб' яў ля ец ца абра ным прэ зі дэн там кра і ны, за явіў 

кі раў нік ЦКВР. З са пер ні каў Рах мо на най боль шую коль касць 

га ла соў на браў стар шы ня Аграр най пар тыі Та джы кі ста на Рус-

там Ла тыф за да, за яго пра га ла са ва ла 3,03 % вы бар шчы каў.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час тэ ле фон-

най раз мо вы з Эма ма лі Рах мо нам па він ша ваў ка ле гу з пе ра-

ка наў чай пе ра мо гай на вы ба рах. Лі да ры дзвюх кра ін за кра ну лі 

ў раз мо ве шы ро кі спектр тэм: раз віц цё двух ба ко вых ад но сін, 

па дзеі ў рэ гі ё не, сі ту а цыю ў све це. Што да ты чыц ца бе ла рус ка-

та джык ска га су пра цоў ніц тва, яго ха рак тар вы зна чы лі як 

ды на міч ны, ад зна чы лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра. 

Ня гле дзя чы на кры зіс ныя з'я вы ў су свет най эка но мі цы, кра і -

нам уда ец ца знач на на рошч ваць та ва ра аба рот. За паў го да 

2020-га ў па раў на нні з 2019-м ён вы рас у 2,5 ра за. У гэ тай су вя зі 

прэ зі дэн ты вы сту пі лі за да лей шае па глыб лен не пра мыс ло вай 

ка а пе ра цыі, у тым лі ку для вы ха ду на рын кі трэ ціх кра ін, і па-

шы рэн не ўза ем ных па ста вак пра дук цыі.

Урон ад пры род ных ка та строф склаў 
ка ля трох трыль ё наў до ла раў

Столь кі стра ці ла су свет ная эка но мі ка за апош нія 20 га доў, 

ад зна ча ец ца ў дак ла дзе агенц тва ААН па ска ра чэн ні ры зык 

гла баль ных ка та строф. Па вод ле да ных ар га ні за цыі, за пе ры яд 

з 2000-га па 2019-ты ад бы ло ся 7 348 маш таб ных ка та кліз маў, 

якія за бра лі жыц ці 1,23 міль ё на ча ла век. У вы ні ку ка та строф 

су свет ная эка но мі ка стра ці ла 2,97 трыль ё на до ла раў. Экс пер-

ты ад зна ча юць, што за па пя рэд нія 20 га доў бы ло за фік са ва на 

амаль удвая менш пры род ных ка та строф — 4212. Яны за бра-

лі жыц ці звыш 1,19 міль ё на ча ла век, а су свет ная эка но мі ка 

стра ці ла 1,63 трыль ё на до ла раў. Як ад зна ча ец ца ў да ку мен це, 
рост пры род ных ка та строф у пер шае 20-год дзе ця пе раш ня га 
ста год дзя звя за ны са змя нен нем клі ма ту і эк стрэ маль ны мі 

клі ма тыч ны мі ўмо ва мі. У пры ват нас ці, амаль у два ра зы па вя-

лі чы ла ся коль касць па во дак, а так са ма ста ла больш штар моў, 
пе ры я даў за су хі, вы пад каў ляс ных па жа раў і тэм пе ра тур ных 
рэ кор даў. Акра мя та го, ста ла ад бы вац ца больш зем ля тру саў 
і цу на мі, якія пры вя лі да са ма га вя лі кай коль кас ці ах вяр ся род 
на сель ніц тва пла не ты.

Ту рэц кае суд на ад на ві ла по шук ра до ві шчаў 
ва Ус ход нім Між зем на мор'і

«Аруч Рэ іс» вый шла ў мо ра 
для пра ця гу ге о ла га раз ве дач най 
дзей нас ці. Аб гэ тым па ве да міў 
тэ ле ка нал TRT Haber. Ад зна ча-
ец ца, што суд на «бу дзе пра ца-
ваць на поў дзень ад вост ра ва 

Кас тэ ла ры за да 22 каст рыч ні ка. 

Як ста ла вя до ма, «Аруч Рэ іс» 

бу дуць су пра ва джаць суд на за бес пя чэн ня «Ата ман» і бук сір 

«Чын гіс хан». Як вя до ма, у апош нія ме ся цы сі ту а цыя ва ўсход-

нім Між зем на мор'і аб васт ры ла ся, у пры ват нас ці, у су вя зі з 

ак ты ві за цы яй ге о ла га раз ве дач най дзей нас ці Ан ка ры ў гэ тым 

ра ё не. У пры ват нас ці, по шу кам ра до ві шчаў вуг ле ва да ро даў 

зай ма ец ца як раз «Аруч Рэ іс». Тур цыя вя дзе наф та га за вую 

раз вед ку ў во дах, якія Грэ цыя і Кіпр лі чаць сва ёй вы ключ най 

эка на міч най зо най. Гэ та вы клі кае су пя рэч нас ці па між Ан ка рой 

і шэ ра гам кра ін ЕС.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

 У тэ му
Па сло вах Сяр гея На лі вай кі, раз мо-

ва не іш ла пра ра ды каль ныя змя нен ні 
ста вак, аб' яд нан не па дат каў. Але ён не 
вы клю чае, што ней кія пла ця жы ў пра-
цэ се бу дуць зме не ны ці ад ме не ны. Пла-
ну ец ца, што но вы Па да тко вы ко дэкс 
ус ту піць у дзе ян не ў 2022 го дзе.

«Пры клад на паў го да да дзе на нам 
на вы пра цоў ку па ды хо даў да ўдас ка-
на лен ня пад атко ва га за ка на даў ства, 
Пад атко ва га ко дэк са. Асноў ны мі прын-
цы па мі бу дуць пра ста та за ка на даў ства 
ў ра зу мен ні, вы ка ры стан ні і спра вяд лі-
васць пры пы тан нях па дат ка аб кла дан-
ня. Мы па ста ра ем ся рэа лі за ваць гэ тыя 
па ды хо ды праз ліч ба ві за цыю сіс тэ мы, 
па вы шэн не элект рон на га ўза е ма дзе-
ян ня пад атко вых служ баў з суб' ек та мі 
гас па да ран ня і гра ма дзя на мі», — ска-
заў мі ністр па па дат ках і збо рах.

Ён да даў, што ад ра сій ска га во пы ту 
не бу дуць ад маў ляц ца і ра ней ней кія 
на ва цыі «пад гля да лі» ў су сед ніх кра ін, 
у КНР.

«Але сля по га ка пі ра ван ня або пе ра-
но су ад на знач на не бу дзе. За да ча ста іць 
ме на ві та пра ана лі за ваць і вы бу да ваць 
сіс тэ му так, каб яна бы ла зруч ная для 
на шай кра і ны, — пад крэс ліў Сяр гей 
На лі вай ка. — Гэ та не на быц цё ін фар ма-
цый най плат фор мы з Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі. Больш за тое, сён ня ўсе плат фор мы 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі рас пра ца ва ны і 
функ цы я ну юць у на шай кра і не».

Сяр гей На лі вай ка рас ка заў, што за-
раз ідзе аб мер ка ван не пра лан га цыі пад-
атко вых іль гот, уве дзе ных з-за пан дэ міі. 
Аб мяр коў ва юць тэр мі ны пра цяг нен ня, 
ві ды дзей нас ці, якія ім пад ля га юць.

«Мы для ся бе ста вім за да чу кам-
пен са ваць стра ча ныя да хо ды, але ка лі 
бу дуць пры ня ты ра шэн ні пра цяг нуць 
іль гот ныя стаў кі, то зра біць гэ та бу дзе 
вель мі цяж ка», — рэ зю ма ваў мі ністр.

Па лі клі ні ка пач не пра ца ваць 

заўт ра, а на пя рэ дад ні, у дзень 

ад крыц ця, для ўсіх ах вот ных 

па зна ё міц ца з маг чы мас ця мі 

ўста но вы бы ла ар га ні за ва ная 

эк скур сія па ка бі не тах. Уба ча-

нае са праў ды ўра зі ла.

Стар шы ня Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма Ле а нід ЗА ЯЦ 

пад крэс ліў, што на рэш це 

ажыц ця ві ла ся даў няя ма ра 

жы ха роў го ра да.

— Да па маг ло ва ля вое 

ра шэн не Прэ зі дэн та кра і ны 

на конт фі нан са ван ня аб' ек-

та, — па ве да міў ён. — Бы ла 

ака за на спон сар ская да па мо-

га прад пры ем стваў Ма гі лё ва 

і воб лас ці ў па ме ры 1,25 % 

ад вы руч кі. Та кім чы нам па бу да-

ва лі гэ тую па лі клі ні ку на аб слу-

гоў ван не 850 па цы ен таў у зме-

ну, Асі по віц кую ра ён ную баль ні-

цу, рад дом у Ма гі лё ве, бу ду ем 

кар дыя хі рур гіч ны цэнтр пры Ма-

гі лёў скай аб лас ной баль ні цы. 

У гэ ту па лі клі ні ку і ў ма дэр ні-

за цыю рэа лі за ва ных аб' ек таў 

укла дзе на 53 міль ё ны руб лёў. 

Ле тась 27 міль ё наў пай шло на 

на быц цё тэх ні кі для ме ду ста ноў. 
Уся го за паў та ра го да больш чым 
100 міль ё наў руб лёў на кі ра ва на 
на па ляп шэн не ма тэ ры яль на-
тэх ніч най ба зы ўста ноў ахо вы 
зда роўя — на быц цё но вых аў-
та ма бі ляў, рэнт ген-апа ра таў 
і гэ так да лей. За гэ ты час мы 
на бы лі 61 аў та ма біль хут кай 
да па мо гі.

— Па лі клі ні ка з'яў ля ец ца 

яр кім ува саб лен нем та го, ча го 

мы хо чам і ку ды ру ха ем ся, — 

кан ста та ваў вы кон ва ю чы аба-

вяз кі мі ніст ра ахо вы зда роўя 

Дзміт рый ПІ НЕ ВІЧ. — Па-пер-

шае, пі е тэт пяр віч на га звя на, бо 

тут па чы на ец ца і за кан чва ец ца 

80 % усіх зва ро таў па ме ды цын-

скую да па мо гу. У па лі клі ні цы, 

якую ад кры лі, пра цуе ка манд-

ная сіс тэ ма ўра чоў агуль най 

прак ты кі, па моч ні каў ура ча 

агуль най прак ты кі і пе ды ят рыч-

най служ бы. Гэ та ін тэ гра ва ная 

па лі клі ні ка — ад на ра джэн ня 

да «за ла то га ўзрос ту». Па-

дру гое, ма гут нае за бес пя чэн не 

роз ны мі ві да мі спе цы я лі за ва най 

ме ды цын скай да па мо гі, 

дзён ным ста цы я на рам, што 

на зы ва ец ца ста цы я на ра за-

мя шчаль най тэх на ло гі яй. 
З пры няц цем но вых нар ма тыў-
ных ак таў, у тым лі ку За ко на 
«Аб ахо ве зда роўя», мы лі чым, 
што эка на міч ны мі сты му ла мі 
і ра шэн ня мі шля хам бяс плат-
на га за бес пя чэн ня ме ды ка-
мен та мі на ўзроў ні дзён на га 
ста цы я на ра мы за бяс пе чым 
пе ра ход па цы ен таў ста цы я-
на раў у дзён ныя ста цы я на ры 
па лі клі ніч ных уста ноў. Па-трэ-
цяе, ін тэ гра ва нае ка ры стан не. 
Ня ма не аб ход нас ці, асаб лі ва ў 
буй ных га ра дах, за бяс печ ваць 
усе па лі клі ні кі ма гут ны мі ды яг-
нас тыч ны мі або хі рур гіч ны мі 
комп лек са мі. Для гэ та га трэ ба 
ра біць ка лек тыў ныя цэнт ры. 
У гэ тай па лі клі ні цы бу дзе аб-
слу гоў вац ца па ло ва Ма гі лё ва 
і, на пэў на, па ло ва Ма гі лёў ска га 
ра ё на. Па-чац вёр тае, ра зум ная 
па лі клі ні ка. Зме ны ад бы лі ся 
ад за пі су па цы ен та на пры ём 
да ўра ча да ўвя дзен ня тэр мі-
на лаў элект рон ных кар так — 
пра воб ра за ін тэ гра ва най ме-
ды цын скай карт кі. Пла ну ем з 
1 сту дзе ня 2023 го да пе рай сці 
на адзі ную ін тэ гра ва ную ме-
ды цын скую пра сто ру. І ў па лі-
клі ні цы абы гры ва ец ца адзін з 
эле мен таў ін тэ гра ва най па лі клі-
ні кі. На вед ван не ме ды цын скай 
уста но вы ў лю бым ку точ ку на-
шай краіны бу дзе за но сіц ца 
ў карт ку, якая бу дзе да ступ-
ная як для яе ўла даль ні ка, 

так і для спе цы я ліс таў, 

да якіх па цы ент звяр та ец ца.

Удзел у ад крыц ці па лі клі ні кі 

пры няў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Ігар СЕР ГЯ ЕН КА:

— Ме ды цын ская да па мо га 
па він на быць да ступ ная і вы са-
ка я кас ная, — ад зна чыў ён. — 
Та кая ме ды цын ская ўста но ва, 
якую мы ад кры лі сён ня ў Ма гі-
лё ве, — па лі клі ні ка су час нас ці 

і бу ду чы ні, та кія ў нас па він ны 

быць паў сюль. Па чы на ю чы з 

ува хо ду, ча ла век трап ляе ў 
цэнтр ува гі — су час нае аб ста-
ля ван не, вы са как лас ныя спе-
цы я ліс ты. Усё зроб ле на з лю-
боўю, ра зум ным па ды хо дам. 
Су мес ны мі на ма ган ня мі абл-
вы кан ка ма, цэнт раль най ула-
ды, мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
па лі клі ні ка ство ра на ў ка рот кія 
тэр мі ны. На огул у Ма гі лёў скай 
воб лас ці раз віц цю сіс тэ мы ахо-
вы зда роўя ўдзяляецца вя лі кая 
ўва га. Ле тась і сё ле та зда дзе-
ны цэ лы шэ раг ме ды цын скіх 

аб' ек таў не толь кі ў Ма гі лё ве, 

але і ў Глус ку, Асі по ві чах, Баб-

руй ску. Ёсць перс пек ты ва раз-

віц ця ма тэ ры яль на-тэх ніч най 

ба зы, за гэ тым ста іць удас ка-

на лен не пра фе сі я на ліз му ме-

ды каў. Сён ня ў Ма гі лёў скай 

воб лас ці вы кон ва ец ца шэ раг 

апе ра цый на ўзроў ні рэс пуб лі-
кан скіх уста ноў. Гэ та свед чыць 
пра тое, што на рэ гі я наль ным 
уз роў ні сіс тэ ма ахо вы зда роўя 
не ўсту пае тым цэнт рам, якія 

пра цу юць сён ня ў Мін ску.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Доб рая на ві наДоб рая на ві на ДА ЎРА ЧА 
ПА ЭЛЕКТ РОН НАЙ КАРТ ЦЫ
У Ма гі лё ве ад кры лі «ра зум ную» ін тэ гра ва ную па лі клі ні ку 

для па цы ен таў ад на ра джэн ня да «за ла то га ўзрос ту»
Па куль ана ла гаў та кой уста но ве ахо вы 

зда роўя ў кра і не ня ма. Яна раз лі ча на на 

аб слу гоў ван не звыш 30 ты сяч дзя цей 

і да рос лых. Сю ды са ста ро га бу дын ка 

цал кам пе ра еха ла трэ цяя да рос лая па-

лі клі ні ка, а так са ма част ко ва дру гая, 

адзі нац ца тая і Ма гі лёў ская дзі ця чая 

па лі клі ні кі. Тут жа зна хо дзіц ца пад стан-

цыя хут кай ме ды цын скай да па мо гі на 

ча ты ры бры га ды. Ся мі па вяр хо вік цал кам 

укам плек та ва ны су час ным ме ды цын скім 

аб ста ля ван нем, тут ука ра нё ная сіс тэ ма 

«ра зум ная па лі клі ні ка» — гэ та зна чыць 

функ цы я нуе элект рон ная ба за па цы ен-

та, якая да зва ляе ад ра зу пра ана лі за ваць 

усё ля чэн не, якое ён атры маў. Іс нуе і 

пры бор для ўлі ку пра цоў на га ча су. Ра-

зум ная тэх ні ка ска ні руе твар і фік суе 

пры ход ча ла ве ка на ра бо ту. Сам бу ды-

нак свет лы і пра стор ны, для па цы ен таў 

пра ду гле джа ны ліфт, ство ра ны ўсе ўмо-

вы для без бар' ер на га ася род дзя.
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