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АЛІМ ПІ Я ДА БЛІ ЖЭЙ, 
ПЛА НЫ БОЛЬШ 
КАН КРЭТ НЫЯ

Ад бы ло ся па ся джэн не арг ка мі тэ та па за бес пя чэн ні 

пад рых тоў кі і ўдзе лу бе ла рус кіх спарт сме наў у ХХХІІ 

лет ніх Алім пій скіх гуль нях і ХVІ лет ніх Па раа лім пій скіх 

гуль нях.

Пад час па ся джэн ня бы лі раз гле джа ны пы тан ні пад рых-
тоў кі спарт сме наў — кан ды да таў на ўдзел у Гуль нях у То кіа, 
агу ча ны праб лем ныя мо ман ты, аб мер ка ва на асна шча насць 
ка ман даў не аб ход ным ін вен та ром, экі пі роў кай, ме ды цын-
скім аб ста ля ван нем, а так са ма срод ка мі ад наў лен ня, раз-
гле джа ны пы тан ні ан ты до пін га ва га кант ро лю.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА звяр-
нуў ува гу, што да па чат ку спа бор ніц тваў за ста ло ся кры ху 
больш за во сем ме ся цаў. З бо ку дзяр жа вы, па вод ле яго 
слоў, пры ня тыя ўсе не аб ход ныя ме ры для за бес пя чэн ня 
на леж най пад рых тоў кі да ма ю чых ад быц ца спа бор ніц тваў. 
Ця пер за вяр ша ец ца трэ ці этап пад рых тоў кі, га лоў най за-
да чай бе ла рус кіх спарт сме наў на ім з'яў ля ец ца за ва я ван не 
алім пій скіх лі цэн зій і ма дэ ля ван не спа бор ніц кай дзей нас ці 
ва ўмо вах, на блі жа ных да спа бор ніц тваў.

Па ста не на 6 ліс та па да алім пій скія ква лі фі ка цый ныя 
па тра ба ван ні і нар ма ты вы вы ка на лі 63 бе ла рус кія спарт-
сме ны ў 51 дыс цып лі не па 13 ві дах спор ту. У іх лі ку ба раць-
ба, ве ла спорт, гім нас ты ка, вес ла ван не, лёг кая ат ле ты ка, 
пла ван не, па рус ны спорт. Ад бор па не ка то рых ві дах спор ту 
пра цяг нец ца да кан ца чэр ве ня 2020 го да.

«Лі чым, што да за вяр шэн ня алім пій ска га ад бо рач на га 
пе ры я ду рэ аль на мож на раз ліч ваць на за ва я ван не ка ля
100 алім пій скіх лі цэн зій, — пры во дзіць сло вы мі ніст ра спор ту 

і ту рыз му кра і ны Сяр гея КА ВАЛЬ ЧУ КА Бел ТА. — Ана ліз 

вы ступ лен няў ка манд па лет ніх ві дах спор ту ў апош ніх двух 

алім пій скіх цык лах свед чыць аб тым, што тра ды цый на вы ні-

ко вы мі для Бе ла ру сі з'яў ля юц ца вес ла ван не на бай дар ках 

і ка ноэ, цяж кая ат ле ты ка, мас тац кая гім нас ты ка, скач кі на 

ба ту це, ба раць ба».

На сён няшні дзень маг чы масць ада брац ца ў То кіа, па 
сло вах мі ніст ра, за хоў ва юць муж чын ская ганд боль ная 
збор ная, жа но чая бас кет боль ная збор ная (3х3) і жа но чая 
ка ман да па пляж ным ва лей бо ле. Ра зам з тым не да во дзіц ца 
раз ліч ваць на вы со кія ме даль ныя перс пек ты вы бе ла рус кіх 
спарт сме наў у бад мін то не, сін хрон ным пла ван ні, кон ным 
спор це, тэк ван до.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Да ведамаДа ведама

А ВЫ ЗА ПЛА ЦІ ЛІ МА Ё МАС НЫ ПА ДА ТАК?
Да ся рэ дзі ны ліс та па да яшчэ мож на па спець

Аб гэ тым за явіў жур на ліс там 

прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей 

РУ МАС. Ад на з са мых скла да-

ных для ўзгад нен ня да рож ных 

карт — па Пад атко вым ко дэк се, 

бо ўні фі ка ваць гэ ту сфе ру за ка-

на даў ства за ка рот кі час тэх ніч-

на цяж ка. Сяр гей Ру мас звяр нуў 

ува гу, што не ста іць пы тан не пра 

пе ра ход на бе ла рус кі ці ра сій скі 

звод за ко наў. Не аб ход на ўзяць 

леп шыя прак ты кі ў кож най кра і-

не і ўні фі ка ваць па ды хо ды.

Пад атко вая на груз ка ў Ра сіі ні-
жэй шая, і для ай чын ных суб' ек таў
гас па да ран ня па ні жа ныя стаў кі бы лі б 
вы га дай. Але ўзні кае пы тан не кам-

 пен са цыі для бюд жэ ту вы па да ючых 
пры быт каў.

«Дыс ку сія з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй 
ідзе як раз пра гэ та — як Бе ла русь бу-
дзе кам пен са ваць вы па да ючыя пры-
быт кі, каб яны не ака за лі не га тыў на-
га ўплы ву на эка но мі ку», — пе рад ае 
Бел ТА сло вы кі раў ні ка ўра да. Пры гэ-
тым ён лі чыць, што па пад атко вай кар-
це не вы ра шаль ных пы тан няў ня ма.

Ня ўзгод не ныя яшчэ да рож ныя кар-
ты па на фце, га зе і энер ге ты цы. Па 
сло вах Сяр гея Ру ма са, з 31 да рож най 
кар ты амаль па ло ва га то ва да пад пі-
сан ня ў па ке це. Не ўрэ гу ля ва ныя пы-
тан ні бу дуць вы ра шац ца 19 ліс та па да 
пас ля са юз на га Саў мі на.

«Мы да мо ві лі ся з ра сій скім прэм' е-
рам прай сці ся па ўсіх кар тах і па спра-
ба ваць мак сі маль на зняць роз на га-
лос сі, якія ёсць. Та му што прэ зі дэн там 
мы не мо жам вы нес ці той блок роз на-
га лос сяў, які ёсць сён ня, — ад зна чыў 
Сяр гей Ру мас. — Але гэ та ўсё не не-
вы ра шаль ныя пы тан ні. Яны па ўста-
ва лі ў гіс то рыі на шых уза е ма ад но сін 
з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй і ра ней. Ду-
маю, што мы зной дзем ра шэн ні».

Прэм' ер-мі ністр, ад каз ва ю чы на пы-
тан не, па ве да міў: ка лі ўра ды не здо ле-
юць да мо віц ца па на фце і га зе, пы тан-
не бу дуць вы ра шаць прэ зі дэн ты.

Ура ды Бе ла ру сі і Ра сіі пла ну юць 
прад ста віць кі раў ні кам кра ін пра ек ты 
да рож ных кар таў да 1 снеж ня.

Са юз ныя ад но сі ныСа юз ныя ад но сі ны

ПРА КЛАС ЦІ ШЛЯХ НЯ ЛЁГ КА
«Мы пад пі шам да рож ныя кар ты толь кі ў тым вы пад ку, 

ка лі ін та рэ сы Бе ла ру сі бу дуць улі ча ныя»

Мін ская воб ласць шы-

ро ка прад ста ві ла свой 

ганд лё ва-пра мыс ло-

вы, ін вес ты цый ны і ту-

рыс тыч ны па тэн цы ял 

на Дру гой Кі тай скай 

між на род най вы стаў-

цы ім парт ных та ва раў 

і па слуг у Шан хаі, па ве-

да мі лі ў прэс-служ бе 

Мі набл вы кан ка ма.

Вы стаў ка бу дзе доў жыц-
ца да 20 ліс та па да. На цы я-
 наль ная экс па зі цыя Бе ла-
 ру сі — ад на з буй ней шых 
на фо ру ме. На пло шчы 
ка ля 790 квад рат ных мет-
раў раз мяс ці лі ся сто ай-
чын ных прад пры ем стваў і
ар га ні за цый. Асоб ная зо на 
пры зна ча на для прэ зен та-
цый і дзе ла вых ме ра пры-
ем стваў. Свае маг чы мас ці 
ў су пра цоў ніц тве з Кі та ем 
прад стаў ляе шэ раг буй ных 
кам па ній Мін шчы ны, ся род 
якіх Кі тай ска-бе ла рус кі ін-
дуст ры яль ны парк «Вя лі кі 
ка мень», ад кры тыя ак цы я -
нер ныя та ва рыст вы «Аг-
 ра кам бі нат «Дзяр жын скі», 
«Слуц кі сы ра роб ны кам бі-
нат», «Здра вуш ка-мілк» і 
ін шыя.

— Га лоў нае для нас у 
су пра цоў ніц тве з Кі та ем — 
тры ва ла за ма ца вац ца на 
гэ тым рын ку. Сён ня ў КНР 
акрэ ды та ва ны ўсе ма ла ка-
пе ра пра цоў чыя прад пры-
ем ствы Мін шчы ны. І гэ та 
ўжо знач ны крок у раз віц ці 
на шых парт нёр скіх ста сун-
каў. Па між дву ма рэ гі ё на-
мі — Мін скай воб лас цю і 
го ра дам-па бра ці мам Чун-
цы нам — кур сі ру юць кан-
тэй нер ныя цяг ні кі, якія да-
стаў ля юць на кі тай скі ры-

нак пра дук ты хар ча ван ня. 
Знач на па вя лі чыў ся аба рот 
та ва раў і па слуг. Ня дрэн-
ныя па каз чы кі і па экс пар це 
сель гас пра дук цыі, — кан-
ста та ваў пер шы на мес нік 

стар шы ні Мі набл вы кан-

ка ма Ігар МА КАР, які ўзна-
чаль вае дэ ле га цыю цэнт-
раль на га рэ гі ё на.

Пер шыя дні ра бо ты вы-
стаў кі для ста ліч най воб лас-
ці ака за лі ся пра дук тыў ны мі. 
У пры ват нас ці, рэ зі дэн та мі 
Кі тай ска-бе ла рус ка га пар ка 
ста лі дзве но выя кам па ніі. 
Ад на з іх — НТ ТАА «Спа-
да рож ні ка вая су вязь Еў ра-
зіі» (КНР), якая ство рыць 
у пар ку на ву ко ва-да след-
чы цэнтр для рас пра цоў кі 
спа да рож ні ка вых сіс тэм 
ка му ні ка цыі і кант ро лю. 
Дру гая — ТАА «ФЛЕКС-
Н-РОЛЛ ПРО» (Бе ла русь, 
ЗША) — вы хо дзіць з пра ек-
там у га лі не пра мыс ло вай 
па лі гра фіі. Ін дуст ры яль ным 
пар кам пад пі са ны ме ма-
ран дум аб су пра цоў ніц тве 
з Ін чу ань скай тэх ні ка-эка на-
міч най зо най (КНР). Вя лі ся 
так са ма пе ра гаворы на конт 

па ста вак яла ві чы ны прад-
пры ем ства мі Мін скай воб-
лас ці ў Кі тай скую На род ную 
Рэс пуб лі ку.

Акра мя та го, Мін ская 
воб ласць пад пі са ла да рож-
ную кар ту су пра цоў ніц тва з 
пра він цы яй Гу ан дун Кі тай-
скай На род най Рэс пуб лі кі 
на 2020—2021 га ды. Под пі-
сы пад да ку мен там па ста ві-
лі пер шы на мес нік стар шы ні 
абл вы кан ка ма Ігар Ма кар 
і ві цэ-гу бер на тар пра він цыі 
Гу ан дун Чэнь Лян сан.

Ігар Ма кар ад зна чыў, 
што га лоў ная мэ та су пра-
цоў ніц тва — пра мая ка -
а пе ра цыя. Прад пры ем ствы 
Мін скай воб лас ці ўжо на-
ла дзі лі кан так ты з кі тай-
скі мі парт нё ра мі. За сту-
дзень — жні вень 2019 го да 
ў Кі тай ад гру жа на мя са-ма-
лоч най пра дук цыі на су му 
17,5 міль ё на до ла раў ЗША. 
Усе ма ла ка пе ра пра цоў чыя 
за во ды ма юць да звол на 
па стаў ку пра дук цыі ў КНР, 
а та ва рыст ва з аб ме жа ва-
най ад каз нас цю «Ве лес-
Міт» — сер ты фі кат на экс-
парт яла ві чы ны. Ад кры тыя 

ак цы я нер ныя та ва рыст вы 
«Аг ра кам бі нат «Дзяр жын-
скі» і «Сма ля ві чы Брой лер» 
акрэ ды та ва ны на па стаў ку 
ў Кі тай мя са птуш кі.

Плён ны мі ста лі і су стрэ-
чы ў Гу ан дун скім са ю зе 
па су пра цоў ніц тве з кра і-
на мі СНД і Дэ парт амен це 
ка мер цыі Гу ан ду на, дзе 
прад стаў ні кі Мін шчы ны 
рас ка за лі пра эка на міч ныя 
маг чы мас ці цэнт раль на га 
рэ гі ё на.

— Знеш не ганд лё вы 
аба рот Мін скай воб лас ці з 
Кі та ем за сту дзень — жні-
вень 2019 го да склаў больш 
за адзін міль ярд до ла раў 
ЗША, у тым лі ку экс парт — 
335 міль ё наў до ла раў ЗША. 
Гэ та ў два ра зы больш у 
па раў на нні з ад па вед ным 
ле таш нім пе ры я дам. Мы 
за ці каў ле ны раз ві ваць су-
пра цоў ніц тва ў част цы ін-
вес та ван ня ў сель ска гас-
па дар чую га лі ну Мін скай 
воб лас ці, — ад зна чы ла 
стар шы ня ка мі тэ та эка-

но мі кі Мі набл вы кан ка ма 

Тац ця на БРАН ЦЭ ВІЧ.

Аб мер ка ва ны так са ма 
пы тан ні па стаў кі сель ска-
гас па дар чай пра дук цыі ў 
Кі тай і ства рэн ня су мес на-
га ма лака пе ра пра цоў ча га 
прад пры ем ства. Пад час 
на вед ван ня кар па ра цыі 
Grееnlаnd Grоuр ААТ «Слуц-
кі сы ра роб ны кам бі нат» за-
клю чы ла да га вор па стаў кі 
пра дук цыі на два міль ё ны 
до ла раў ЗША. Яшчэ адзін 
да ку мент пад пі са ны з кам-
па ні яй Shаnhаі Рujіа Fооd 
Tесhnоlоgу Со.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА БЕЗ МЕ ЖАЎ
Мін шчы на прэ зен та ва ла свой па тэн цы ял у Кі таі
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Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУ К і Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА.

Сэл фі-кон курс ся род 
ма ла дых вы бар шчы каў

12 ліс та па да ў са цы яль най сет цы «УКан так це», 

а так са ма сэр ві се Іnstagram @mіnskbrsm стар таваў 

сэл фі-кон курс БРСМ «#МолодежьГолосует».

Мін ская га-
рад ская ар га ні-
за цыя БРСМ пра-
па нуе ма ла дым 
лю дзям зра біць 
сэл фі на вы бар-
чым участ ку ў дні 
да тэр мі но ва га 
га ла са ван ня і 17 
ліс та па да, апуб-
лі ка ваць яго на 
сва ёй ста рон цы 

«УКан так це» або акаў нце ў Іnstagram з хэш тэ га мі #выбо-
ры2019, #молодежьголосует, #яголосую і ад зна чыць афі-
цый ны акаўнт БРСМ Мін ска @mіnskbrsm.

Ад ра зу ж пас ля пуб лі ка цыі сэл фі ка рыс таль нік аў та ма-
 тыч на ро біц ца ўдзель ні кам кон кур су, які за вер шыц ца 
17 ліс та па да ў 23.59. Вы ні кі кон кур су бу дуць пад ве дзе ны 
19 ліс та па да і апуб лі ка ва ны ў са цы яль най сет цы «УКан так це» 
ў гру пе «МІНСК — БРСМ | МІНСК — СТА ЛІ ЦА МО ЛА ДЗІ!» 
Ула даль ні кі дзе ся ці са мых крэ а тыў ных сэл фі бу дуць уз на-
га ро джа ны па мят ны мі су ве ні ра мі. Аб са лют ны пе ра мож ца 
кон кур су атры мае ў па да ру нак фіт нес-бран за лет.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За ста ло ся зу сім ня шмат — па ру дзён. Мі ніс тэр ства 

па па дат ках і збо рах на гад вае, што апла ту па да тку на 

не ру хо масць і зя мель на га па да тку фі зіч ным асо бам 

не аб ход на зра біць не паз ней за 15 ліс та па да.

У пры ват нас ці, гэ та на ўпрост да ты чыц ца гас па да роў 
ін ды ві ду аль ных до ма ўла дан няў, улас ні каў двух і больш жы-
лых па мяш кан няў у шмат ква тэр ных і бла кі ра ва ных да мах, 
на двор ных па бу доў, га ра жоў, ін шых бу дын каў і ма шы на-

мес цаў, зя мель ных участ каў, пры ня тых у спад чы ну, да-
дзе ных ва ўлас насць, па жыц цё вае спад чын нае ва ло дан не 
аль бо ка ры стан не, а так са ма ў арэн ду.

Вар та ад зна чыць, што су мы па дат каў, доб ра ах вот на 
не вы пла ча ныя ў бюд жэт, спа га ня юц ца ў пры му со вым 
па рад ку з на лі чэн нем пе ні за кож ны ка лян дар ны дзень 
пра тэр мі ноў кі. Вам трэ ба пла ціць ліш нія гро шы?

Сяр гей КУР КАЧ.
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