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ЗВА НІ ЦЕ — ВАС ПА ЧУ ЮЦЬ
У кра і не пра цяг ва ец ца што тыд нё вае пра вя дзен не абл-

вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам пра мых тэ ле фон ных 
лі ній. Та кі дыя лог ство ра ны ў мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці 
ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб, вы ка ра-
нен ня фак таў бю ра кра тыз му і ця га ні ны, а так са ма для апе-
ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, якія ўзні ка юць 
у лю дзей. «Пра мыя лі ніі» пра хо дзяць ужо больш за год, яны 
стар та ва лі ў сту дзе ні 2015-га і пра вод зяц ца па су бо тах.

16 кра са ві ка з 9.00 да 12.00. на пы тан ні ад ка жуць:
Брэсц кі абл вы кан кам — на мес нік стар шы ні ЦУП РЫК 

Ле а нід Аляк санд ра віч (80162213121);
Ві цеб скі абл вы кан кам — на мес нік стар шы ні АС КЕР КА 

Вік тар Ві та ле віч (80212222222);
Го мель скі абл вы кан кам — на мес нік стар шы ні ПА ЧЫ НОК 

Алег Мі хай ла віч (80232751237);
Гро дзен скі абл вы кан кам — пер шы на мес нік стар шы ні 

ЖУК Іван Алей за віч (80152735644);
Ма гі лёў скі абл вы кан кам — на мес нік стар шы ні ЯН КОЎ 

Дзміт рый Ва сі ле віч (80222501869);
Мін скі абл вы кан кам — на мес нік стар шы ні НЕ ЎМЯР-

ЖЫЦ КІ Сяр гей Пят ро віч (80175004160);
Мін скі гар вы кан кам — на мес нік стар шы ні КАР ПЕН КА 

Ігар Ва сі ле віч (80172224444).

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ Ў ІМЯ МІ РУ
Аляк сандр Лу ка шэн ка пры быў з ра бо чым ві зі там у Тур-
цыю, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Як па ве дам ля ла ся, пла ну ец ца, што 14 кра са ві ка ў Стам бу ле 
кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы пры ме ўдзел у са мі це Ар га ні за-
цыі іс лам ска га су пра цоў ніц тва, які прой дзе пад дэ ві зам «Адзін-
ства і са лі дар насць у імя спра вяд лі вас ці і мі ру». Ча ка ец ца, што 
ў час ме ра пры ем ства Прэ зі дэнт Бе ла ру сі вы сту піць з пра мо вай. 
Пра гра май ра бо ча га ві зі ту так са ма пра ду гле джа ны шэ раг двух-
ба ко вых су стрэч і пе ра га во раў з лі да ра мі за меж ных кра ін.

Ар га ні за цыя іс лам ска га су пра цоў ніц тва — між на род ная 
ар га ні за цыя, у склад якой ува хо дзяць больш за 50 кра ін з на-
сель ніц твам 1 млрд ча ла век. Бе ла русь і АІС ма юць у мно гім 
су па да ючыя па ды хо ды і пры яры тэ ты на між на род най арэ не, у 
пер шую чар гу ў та кіх сфе рах, як ся мей ныя каш тоў нас ці, рэ лі-
гій ная та ле рант насць, устой лі вае раз віц цё, пра вы ча ла ве ка.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

БАЛ ТЫ КА БЛІЗ КА
Бе ла русь мо жа атры маць ста тус на зі раль ні ка 

ў Пар ла менц кай кан фе рэн цыі Бал тый ска га мо ра ў жніў ні
У Мін ску ад бы ла ся су стрэ ча дэ ле га цыі Пар ла менц кай кан-
фе рэн цыі Бал тый ска га мо ра (ПКБМ) з на мес ні кам стар шы-
ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
Вік та рам ГУ МІН СКІМ. У хо дзе су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся пы-
тан ні су пра цоў ніц тва ў рам ках між на род ных пар ла менц кіх 
ар га ні за цый. Акра мя та го, удзель ні кі дэ ле га цыі су стрэ лі ся 
з прад стаў ні ка мі мі ніс тэр стваў энер ге ты кі, аду ка цыі, ахо вы 
зда роўя, спор ту і ту рыз му, пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя, каб больш дэ та лё ва аб мер ка ваць 
маг чы мас ці па на рошч ван ні ўза е ма дзе ян ня.

Як ад зна чыў стар шы ня ПКБМ Яніс ВУ ЦАНС, які ўзна чаль ваў 
дэ ле га цыю, з ліс та па да мі ну ла га го да ПКБМ раз гля дае пы тан не 
на дан ня Бе ла ру сі ста ту су на зі раль ні ка. У су вя зі з гэ тым у сту дзе ні 
бы ло пры ня та ра шэн не, што не аб ход на на ве даць Мінск, за даць 
шэ раг пы тан няў, па слу хаць бе ла рус кі бок. Вы ні кі ві зі ту бу дуць аб-
мяр коў вац ца ў маі сё ле та. Ве ра год на, што ў жніў ні бу дзе пры ня та 
кан чат ко вае ра шэн не аб маг чы мас ці Бе ла ру сі атры маць ста тус, 
які да зво ліць пры сут ні чаць на па ся джэн нях Ге не раль най асамб леі 
ПКБМ, яе па ста ян ных ка мі сій. Пры гэ тым кра і на-на зі раль ні ца не 
змо жа ўплы ваць на пры няц це ра шэн няў кан фе рэн цыі, ад нак да 
яе дум кі бу дуць пры слу хоў вац ца.

Па сло вах Вік та ра Гу мін ска га, уза е ма дзе ян не па між бе ла рус-
кім пар ла мен там і Пар ла менц кай кан фе рэн цы яй Бал тый ска га 
мо ра да ця пе раш ня га ві зі ту цяж ка аца ніць ад на знач на. Але ён 
вы ка заў над зею, што гэ тая су стрэ ча дасць маг чы масць да сяг-
нуць боль ша га ўза е ма па ра зу мен ня. На мес нік стар шы ні Па ла ты 
прад стаў ні коў на га даў, што Бе ла русь па да ла за яў ку аб на дан ні 
ёй ста ту су на зі раль ні ка ў ПКБМ яшчэ ў 2010 го дзе. У 2015 го дзе 
кра і на двой чы па цвер дзі ла свой на мер су пра цоў ні чаць па са мых 
роз ных на прам ках, тым са мым пад крэс лі ва ю чы, што за яў ка за-
ста ец ца ў сі ле. Для на шай кра і ны па доб нае су пра цоў ніц тва мае 
пэў ную ці ка васць, уліч ва ю чы, што наш пар ла мент су пра цоў ні чае 
са мно гі мі рэ гі я наль ны мі ар га ні за цы я мі, з'яў ля ец ца там на зі раль-
ні кам ці на ват ак тыў ным чле нам. Су пра цоў ніц тва з та кой па ва жа-
най ар га ні за цы яй, як Пар ла менц кая кан фе рэн цыя Бал тый ска га 
мо ра, ад крые но выя маг чы мас ці, ад нак, як лі чыць ві цэ-спі кер 
ніж няй па ла ты Бе ла рус ка га пар ла мен та Вік тар Гу мін скі, у вы пад-
ку, ка лі гэ та га не атры ма ец ца, Бе ла русь пра цяг не пра ца ваць на 
двух ба ко вым уз роў ні, як гэ та ад бы ва ец ца сён ня.

Ды рэк тар дэ парт амен та па ту рыз ме Мі ніс тэр ства спор ту 
і ту рыз му Бе ла ру сі Ва дзім КАР МА ЗІН па ве да міў, што з 2011 
го да рэа лі зу ец ца шэ раг пра ек таў у рам ках рэ гі ё наў Бал тый ска га 
мо ра. На гэ тыя рэ гі ё ны пра па дае больш за 20% ту рыс таў, якія 
на кі роў ва юц ца з ін шых кра ін, каб на ве даць Еў ро пу. Дзя ку ю чы 
гэ та му Бе ла русь што год на вед ва юць ка ля двух міль ё наў ванд-
роў ні каў. Сю ды ад но сяц ца і дзе ла выя ві зі ты, якія пры но сяць вя-
лі кі да ход. Ме на ві та та му на шай кра і не вы гад на, каб гэ ты рэ гі ён 
раз ві ваў ся як адзі ны ту рыс тыч ны клас тар.

Вя лі кая ці ка васць у двух ба коў ёсць і ў су пра цоў ніц тве па пы-
тан нях эка ло гіі. Як ад зна чыў на чаль нік упраў лен ня рэ гу ля ван ня 
ўздзе ян няў на ат мас фер нае па вет ра і вод ныя рэ сур сы Мі ніс-
тэр ства пры род ных рэ сур саў і на ва коль на га ася род дзя Сяр гей 
ЗА ЎЯ ЛАЎ, Бе ла русь вы клі кае ін та рэс у кра ін рэ гі ё на Бал тый ска га 
мо ра як бліз кі парт нёр па ахо ве на ва коль на га ася род дзя.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. kryzhevіch@zvіazda.by

�

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ра ней та кая ін фар ма цыя аб аб' ек тах 
не ру хо мас ці спа чат ку аку му ля ва ла ся ў 
рэ гі я наль ных струк ту рах ка мі тэ та (той 
ці ін шай воб лас ці). Адзі ная ба за да зва-
ляе фар мі ра ваць па адзі ных па тра ба-
ван нях і ар хіў ма тэ ры я лаў, звя за ных з 
тэх ніч най ін вен та ры за цы яй. Больш за 
тое, ар хіў ста не цал кам ма біль ным, та-
му ка рыс тац ца ім бу дзе больш прос та і 
хут ка — без вы ка ры стан ня па пя ро вых 
нось бі таў.

С.К. — Лі та раль на ў кра са ві ку па-
між Мінск ам і штаб-ква тэ рай Су свет-
на га бан ка быў пра ве дзе ны ві дэа мост 
у Ва шынг то не. Ён быў ар га ні за ва ны 
з удзе лам Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 
ма ё мас ці Бе ла ру сі. Пра што там іш ла 
раз мо ва і пра якія па пя рэд нія вы ні кі 
сён ня мож на га ва рыць?

— Там да ўва гі між на род най фі нан са-
вай ар га ні за цыі бы ла прад стаў ле на спе-
цы яль ная прэ зен та цыя ідэй і пла наў па 
раз віц ці ў на шай кра і не ма са вай ацэн кі 
не ру хо мас ці і рэ фар ма ван ні пад атко вай 
сіс тэ мы.

Іні цы я та рам пра вя дзен ня та кой ацэн-
кі вы сту пае На цы я наль нае ка даст ра вае 
агенц тва Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма-
ё мас ці. Да ўдзе лу ў ві дэа кан фе рэн цыі 
ад бе ла рус ка га бо ку бы лі за про ша ны 
прад стаў ні кі Дзярж кам ма ё мас ці, Мі ніс-
тэр ства па па дат ках і збо рах і Мі ніс тэр-
ства фі нан саў. Раз гле дзець усе ню ан сы 
тэх на ло гіі ма са вай ацэн кі і фар мі ра ван ня 
не ру хо мас ці на пад ста ве ка даст ра вай 
ацэн кі, а так са ма за ры ен та вац ца па 
ўзроў ні вы дат каў на пра вя дзен не та кой 
ра бо ты ў цэ лым для Бе ла ру сі да зво ліць 
пі лот ны пра ект, які стар та ваў у сту дзе ні 
2015 го да і ажыц цяў ля ец ца на тэ ры то рыі 
Са вец ка га ра ё на Мін ска і Коб рын ска га 
ра ё на Брэсц кай воб лас ці.

Гэ тым пра ек там бы ло ахоп ле на ка ля 
150 ты сяч аб' ек таў не ру хо мас ці. Акра мя 

ад пра цоў кі тэх на ло гіі ма са вай ацэн кі і 
ма са ва га фар мі ра ван ня не ру хо мас ці, ён 
па ві нен да па маг чы вы зна чыць маг чы-
масць зме ны сіс тэ мы па дат ка аб кла дан-
ня не ру хо мас ці. Пра па ну ец ца вы ка рыс-
тоў ваць адзі ны па да так на не ру хо мую 
ма ё масць. Кан чат ко выя вы ні кі пі лот на-
га пра ек та На цы я наль нае ка даст ра вае 
агенц тва пла нуе пад вес ці сё ле та ў маі-
чэр ве ні.

— Гэ та бу дзе яшчэ адзін но вы 
збор?

— Не. Пас ля кан чат ко вай рэа лі за цыі 
гэ та га пі лот на га пра ек та ў кра і не бу дзе 
раз гля дац ца ра шэн не аб мэ та згод нас ці 
ўвя дзен ня адзі на га па да тку на не ру хо-
мую ма ё масць. На га даю, што ця пер па-
дат ка аб кла дан не зя мель ных участ каў і 
ма ё мас ці на гэ тай зям лі ажыц цяў ля ец ца 
асоб на.

— Ма ец ца на ўва зе зя мель ны па да-
так і па да так на не ру хо масць?

— Так. Гэ тыя два збо ры пла ну ец ца 
аб' яд наць і вы ка рыс тоў ваць адзі ны па-
да так на не ру хо масць. Па доб нае но ва-
ўвя дзен не так са ма бу дзе са дзей ні чаць 
пры няц цю і ін шых ра шэн няў у сфе ры 
кі ра ван ня не ру хо мас цю. У мно гіх дзяр-
жа вах та кое адзі нае па дат ка аб кла дан не 
не ру хо май ма ё мас ці вы ка рыс тоў ва ец ца 
пра цяг лы час і да во лі па спя хо ва.

Экс пер ты між на род най фі нан са вай 
ар га ні за цыі ўхва лі лі на шы па ды хо ды ў 
га лі не збо ру звес так пра аб' ек ты не ру хо-
мас ці, сіс тэ мы рэ гіст ра цыі не ру хо мас ці і 
ка даст ра вай ацэн кі, а так са ма ад зна чы лі 
той факт, што па ды ход да ка даст ра вай 
ацэн кі і па дат ка аб кла дан ня адзі на га аб'-
ек та (зя мель ны ўчас так і па бу до ва на 
ім) ад па вя да юць най леп шым су свет ным 
тэн дэн цы ям.

Вы ні кі ка даст ра вай (ма са вай) ацэн кі 
мо гуць вы ка рыс тоў вац ца не толь кі для 
мэт па дат ка аб кла дан ня, а яшчэ для шэ-
ра гу ін шых дзяр жаў ных мэт, якія па вы-

ша юць праз рыс тасць рын ку не ру хо мас ці 
і эфек тыў насць ра шэн няў, што пры ма-
юц ца. Па вод ле слоў за меж ных спе цы-
я ліс таў, «у Бе ла ру сі ўда ло ся ства рыць 
эфек тыў ную сіс тэ му рэ гіст ра цыі пра воў 
на аб' ек ты не ру хо мас ці, якая ўва хо дзіць 
у дзя сят ку най леп шых па вод ле рэй тын-
гу Су свет на га бан ка «Doіng Busіness». 
Сён ня ў кра і не дзяр жаў ную рэ гіст ра цыю 
ма юць ка ля 85% усіх аб' ек таў не ру хо-
мас ці. Гэ та азна чае, што пра вы іх ула-
даль ні каў па цвер джа ны і аспрэч вац ца 
ні кім не бу дуць.

— Ка лі ра шэн не аб увя дзен ні адзі-
на га па да тку на не ру хо масць бу дзе 
пры ня та, то як хут ка яно пач не дзей-
ні чаць?

— Пра кан крэт ныя тэр мі ны ка заць па-
куль за ра на, бо спа чат ку ана ліз па гэ тым 
пы тан ні па він ны пра вес ці спе цы я ліс ты 
пад атко вай га лі ны, Мін фі на і ін шыя за-
ці каў ле ныя дзярж ор га ны. Толь кі пас ля 
гэ та га бу дуць вы зна ча ны кан чат ко выя 
пе ры я ды і ча са выя цык лы пра вя дзен ня 
змен у пад атко вай сфе ры.

А па куль Су свет ны банк вы ка заў га-
тоў насць на кі ра ваць на пры кан цы мая ў 
Бе ла русь сваю мі сію, у склад якой увой-
дуць спе цы я ліс ты бан ка і ін шыя між на-
род ныя экс пер ты. З іх удзе лам пла ну-
ец ца ар га ні за ваць спе цы яль ны се мі нар, 
на якім бу дзе прад стаў ле ны між на род ны 
во пыт па гэ тым на прам ку. Бе ла рус кі бок 
агу чыць кан чат ко выя вы ні кі пі лот на га 
пра ек та. Удзель ні кі су стрэ чы аб мяр ку-
юць маг чы мыя пла ны змен і да лей ша га 
раз віц ця ў Бе ла ру сі сіс тэ мы ка даст ра вай 
ацэн кі, фар мі ра ван ня не ру хо мас ці і збо-
ру звес так пра яе, а так са ма маг чы мыя 
зме ны ў сіс тэ ме па дат ка аб кла дан ня не-
ру хо мас ці.

Цал кам тэкст «пра мой лі ніі» з Анд-
рэ ем Га е вым чы тай це ў на ступ ных ну-
ма рах «Звяз ды».

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

АДЗІ НЫ ЗБОР...

Бе ла русь пры трым лі ва ец ца по гля ду, 
што га лоў ная мэ та ў раз віц ці еў ра зій скай 
ін тэ гра цыі — лік ві да цыя вы клю чэн няў і 
аб ме жа ван няў ва ўза ем ным ганд лі. Пра 
гэ та за явіў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Анд-
рэй КА БЯ КОЎ пад час свай го вы ступ лен-
ня на Еў ра зій скім між ура да вым са ве це.

ПАД ТРЫМ КА ПАРТ НЁ РАЎ
«Пра па ную вяр нуц ца да на шай ідэі са-

браць пра па но вы ба коў па пер ша чар го вым 
спі се 10-20 вы клю чэн няў і пры няць ме ры па 
іх апе ра тыў най лік ві да цыі», — ска заў Анд рэй 
Ка бя коў.

Кі раў нік бе ла рус ка га ўра да так са ма ад зна чыў, 
што Бе ла русь ча кае ўма ца ван ня ка ар ды ну ю чай 
ро лі Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі пры вы ра-
шэн ні «ўнут ра ных су пя рэч нас цяў па між дзяр жа-
ва мі ЕА ЭС». Гэ та ты чыц ца ў тым лі ку пы тан няў 
за бес пя чэн ня сва бод на га ганд лю і до пус ку да 
дзяр жаў ных за ку пак, та рыф най і не та рыф най 
аба ро ны ўнут ра на га рын ку ЕА ЭС. Анд рэй Ка-
бя коў пад крэс ліў, што асаб лі вую ак ту аль насць 
пе ра лі ча нае на бы вае ва ўмо вах да лу чэн ня да 
ЕА ЭС но вых дзяр жаў-чле наў і ўступ лен ня Ка-
зах ста на ў Су свет ную ганд лё вую ар га ні за цыю. 
Ён на га даў, што на мі ну лым тыд ні Прэ зі дэн там 
Бе ла ру сі бы ло пры ня та ра шэн не аб ак ты ві за цыі 
пе ра моў з Су свет най ганд лё вай ар га ні за цы яй.

«У най блі жэй шы час урад пра вя дзе се рыю 
су стрэч з чле на мі ар га ні за цыі, а так са ма пад-
рых туе аб ноў ле ныя пе ра га вор ныя пра па но-
вы, — па ве да міў Анд рэй Ка бя коў. — Сён ня нам 
не аб ход на ва ша са дзей ні чан не. Раз ліч ва ем на 
пад трым ку парт нё раў па ЕА ЭС — чле наў СГА 
як у пра цоў най гру пе па да лу чэн ні Бе ла ру сі да 
ар га ні за цыі, так і ў ін тэ гра цый ным фар ма це. Са 
свай го бо ку, мы цал кам ад кры тыя і га то вы аб-
мяр коў ваць па ра мет ры на ша га да лу чэн ня — у 
тым лі ку і са мыя спе цы фіч ныя ню ан сы».

СА ЮЗ АД БЫЎ СЯ, 
НЯ ГЛЕ ДЗЯ ЧЫ НІ НА ШТО

У сваю чар гу прэм' ер-мі ністр Ра сіі Дзміт-
рый МЯДЗ ВЕ ДЗЕЎ ад зна чыў, што з ча су 
апош няй су стрэ чы кі раў ні коў ура даў на збі ра-
лі ся пы тан ні для аб мер ка ван ня.

«Са мае важ нае, што ха цеў бы яшчэ раз 
кан ста та ваць: наш са юз ад быў ся як су час нае 
і эфек тыў нае ін тэ гра цый нае аб' яд нан не, — 
за явіў кі раў нік ра сій ска га ўра да, — якое пра-
цуе на пра сто ры дзяр жаў-чле наў і пры но сіць 

рэ аль ныя вы ні кі: як у пе ры яд, ка лі эка но мі кі 
рас туць, так і ў пе ры яд, ка лі яны зна хо дзяц ца 
ў ня прос тым ста не».

Дзміт рый Мядз ве дзеў пад крэс ліў, што на 
пра цу ЕА ЭС у цэ лым, на стан эка но мік кра-
ін-удзель ніц у пры ват нас ці аказ ва юць уплыў 
знеш нія фак та ры, у тым лі ку та кія, як не ста-
біль насць гла баль ных фі нан са вых і та вар ных 
рын каў. «Ад нак ста тыс ты ка свед чыць: функ-
цы я на ван не са ю за ады гры вае ста бі лі зу ю чую 
ро лю для эка но мік дзяр жаў «пя цёр кі», — звяр-
нуў ува гу ра сій скі прэм' ер. — Агуль ны ры нак 
са 180 міль ё на мі спа жыў цоў па азна чэн ні з'яў-
ля ец ца больш устой лі вым, ва ло дае боль шы мі 
рэ зер ва мі, чым эка но мі кі, узя тыя па асоб ку».

ЕС ЦІ КІ ТАЙ?
«Кі раў ні ка мі ўра даў бы лі аб мер ка ва ны пры-

яры тэт ныя пы тан ні ін тэ гра цыі, — па ве да міў па 
вы ні ках са мі ту стар шы ня Ка ле гіі Еў ра зій скай 
эка на міч най ка мі сіі Тыг ран САР КІ СЯН. — 
Перш за ўсё, для Еў ра зій скай эка на міч най 
ка мі сіі бы лі вы зна ча ны дак лад ныя рам кі — як 
мы бу дзем пра ца ваць з Еў ра пей скім са юзам, 
як бу дзем бу да ваць наш дыя лог з Кі тай скай 
На род най Рэс пуб лі кай. Кі раў ні кі ўра даў агу-
чы лі тыя асноў ныя пы тан ні, якія па він ны быць 
у цэнт ры ўва гі пры аб мер ка ван ні стра тэ гіі су-
пра цоў ніц тва ў гэ тых двух на прам ках».

Яшчэ ад но пы тан не, якое ўчо ра прэм' е ры 
аб мяр коў ва лі ў Маск ве, ты чыц ца пра мыс ло вай 
па лі ты кі Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за.

«Гэ та тэх на ла гіч ная плат фор ма, ін фар ма-
цый ны блок, — па ве да міў жур на ліс там Тыг ран 
Сар кі сян, — ад па вед ныя ра шэн ні бы лі сён ня 
пры ня ты кі раў ні ка мі ўра даў. Без умоў на, быў 
і цэ лы блок тэх ніч ных пы тан няў, звя за ных з 
дзей нас цю Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі — 
гэ та на ша спра ва зда ча, бюд жэт».

Па сло вах стар шы ні Ка ле гіі ЕЭК, ця пер у 
цэнт ры ўва гі Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі два 
да ку мен ты. «Пер шы мы пры ня лі ле тась — гэ та 
пра гра ма дзе ян няў па рэа лі за цыі тых асноў ных 
кі рун каў, якія бы лі вы лу ча ны бе ла рус кім бо кам 
па пры яры тэт ных за да чах, — рас ка заў Тыг ран 
Сар кі сян. — Сё ле та мы бу дзем пра ца ваць на 
пад ста ве тых ды рэк тыў і ўка зан няў, якія мы 
атры ма лі ад стар шын ству ю ча га бо ку. Гэ та ін-
тэн сі фі ка цыя пра цы з трэ ці мі кра і на мі, што з'яў-
ля ец ца пры яры тэ там на гэ ты год».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by 

г. Маск ва.
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БЕЗ ВЫ КЛЮ ЧЭН НЯЎ І АБ МЕ ЖА ВАН НЯЎ
У Маск ве прай шоў са міт кі раў ні коў ура даў кра ін ЕАЭС

Та ле нтыТа ле нты  ��

ІДЭІ МА ЛА ДЫХ 
ЯК ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ НЫ 

РЭ СУРС
38 пра ек таў з шас ці кра ін 
бу дуць прад стаў ле ны на 
кон кур се «100 ідэй для 
СНД».

Пра гэ та жур на ліс там па-
ве да міў пер шы сак ра тар ЦК 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан-
ска га са ю за мо ла дзі Анд рэй 
БЕ ЛЯ КОЎ. Удзел у вы ста ве-
прэ зен та цыі возь муць ма ла дыя 
вы на ход ні кі з Азер бай джа на, 
Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на і Ра сіі.

— Я ха чу па дзя ка ваць тым, 
хто пад тры маў ідэю та ко га кон-
кур су ў 2013 го дзе, — ска заў 
Анд рэй Бе ля коў. — Пад час 
фі на лу мы вы зна чым най леп-
шых у вась мі на мі на цы ях. Гэ та 
вель мі важ на, бо мы атры ма ем 
па цвяр джэн не та го, што лю бая 
ідэя мо жа не толь кі прай сці ста-
дыі іні цы я ван ня і пад трым кі, але 
і даць рэ аль ны вы нік. Лі та раль на 
дня мі пад час чар го ва га ін тэр нэт-
фо ру му БРСМ мы прэ зен та ва лі 
плат фор му «100 ідэй для СНД». 
Фак тыч на ў нас з'я віў ся банк 
звес так та ле на ві тай мо ла дзі. Мы 
збі ра ем ся і на да лей раз ві ваць гэ-
ты кі ру нак, аку му ля ваць пра ек ты 
і, хто ве дае, маг чы ма, праз не-
каль кі га доў ён ста не сур' ёз ным 
ін вес ты цый ным рэ сур сам.

На дум ку Анд рэя Бе ля ко-
ва, па між удзель ні ка мі бу дзе 
са праўд ная ба раць ба за пе ра-
мо гу, але, на яго дум ку, та кая 
кан ку рэн цыя пой дзе ім толь кі на 
ка рысць. «У лю бым вы пад ку, на-
ша га лоў ная мэ та — рэа лі за цыя 
кож на га пра ек та», — за зна чыў 
пер шы сак ра тар са ю за мо ла дзі.

Акра мя вы ста вы, у На цыя-
наль най біб лі я тэ цы прой дзе 
юбі лей нае дзя ся тае па ся джэн не 
Са ве та па спра вах мо ла дзі СНД. 
Яго ўдзель ні кі аб мяр ку юць вы-
ні кі пра цы ў 2014 і 2015 га дах, а 
так са ма спла ну юць сваю пра цу 
на на ступ ныя два га ды.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by


