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Што бу ду чы бюд жэт рых туе
Па вы шэн не пен сіі, за роб каў, да па мо гі 

шмат дзет ным сем' ям — у пер шым чы тан ні 
дэ пу та ты раз гле дзе лі га лоў ны фі нан са вы да ку мент го да

З та кім пы тан нем Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі і На цы я наль на га 

алім пій ска га ка мі тэ та Аляк-

сандр Лу ка шэн ка звяр нуў-

ся да ўдзель ні каў на ра ды 

па пы тан нях раз віц ця лет ніх 

ві даў спор ту. У На цы я наль-

ным алім пій скім ка мі тэ це 

бы ла пра ана лі за ва ная ра-

бо та га лі ны і аб мер ка ва ны 

праб лем ныя мо ман ты.

«Раз віц цё спор ту заў сё ды бы-
ло і за ста ец ца ня змен ным пры я-
ры тэ там на шай дзяр жаў най па-
 лі ты кі», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. Прэ зі дэнт ад зна чыў: 
«Бу дзем шчы ры мі: у лет ніх ві дах 
гэ ты рэ зуль тат не той, на які кра і -
на мае пра ва раз ліч ваць з улі кам 
уз роў ню пад трым кі ў гэ тай сфе-
ры», — за ўва жыў шы, што год на
вы сту па юць толь кі ка ман ды па 
вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ, 
скач ках на ба ту це, не ка то рых ві-
дах ба раць бы, ня дрэн на пра вя-
лі се зон тэ ні сіст кі. «А страль ба, 
гім нас ты ка, лёг кая ат ле ты ка, 
фех та ван не, вес ла ван не ака дэ-
міч нае, пла ван не? — за даў пы-
тан не пры сут ным. — Ча му гэ тыя 
тра ды цый на моц ныя для нас ві ды 
спор ту толь кі зрэд ку трап ля юць 
на п'е дэс тал су свет ных пяр шын-
стваў? Гуль ня выя ві ды, мяр ку ю-
чы па ўсім, уво гу ле ту ды не імк-
нуц ца».

Спорт — гэ та не ла та рэя, і 
за кож най пе ра мо гай ста іць вя-
лі кая пра ца мно гіх пра фе сі я на-
лаў. «Рэ зуль тат скла да ец ца з 
ра шэн ня кан крэт ных сіс тэм ных 
пы тан няў, па якіх не ад ной чы да-
ва лі ся да ру чэн ні, у тым лі ку на 
на ра дзе па зі мо вых ві дах спор ту 
ў кра са ві ку гэ та га го да, — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Не аб-
ход на за бяс пе чыць мак сі маль-
ную эфек тыў насць дзяр жаў ных 
укла дан няў у га лі ну. Ка лі вы зна-
чы лі ся з пры яры тэт ны мі ві да мі 
спор ту — зна чыць, ме на ві та ту-
ды трэ ба на кі роў ваць асноў ныя 
рэ сур сы як люд скія, так і ма тэ-
ры яль ныя. Пры чым рух па ві нен 
быць сін хрон ным на ўсіх уз роў нях 
і ва ўсіх ас пек тах: у пад рых тоў цы 
кад раў, спе цы я лі за цыі спар тыў-
ных школ, ін фар ма цый ным су-
пра ва джэн ні і фі нан са ван ні».

Прэ зі дэнт на га даў, што ўжо 
бы ла па стаў ле на за да ча за-
бяс пе чыць спар тыў ныя шко лы 
ін вен та ром і аб ста ля ван нем, 

звяр нуў ува гу на спар тыў ную 
інф ра струк ту ру. Мі ніст ру спор ту 
да ру ча на на вес ці ў гэ тых пы тан-
нях па ра дак.

Яшчэ ад на тэ ма ў га лі не — 
трэ не ры. «У асоб ных ві дах спор-
ту за апош нія дзе сяць га доў пад-
рых та ва на ў паў та ра-два ра зы 
больш трэ не раў, чым сён ня пра-
цуе. Дзе ас тат нія?» — за пы таў 
кі раў нік дзяр жа вы. «Ві да воч на, 
што ма ла дыя спе цы я ліс ты за ста-
юц ца там, дзе кі раў нік пра яў ляе 
за ці каў ле насць і ства рае ўмо вы 
для пра цы і жыц ця. На пля чах 
трэ не ра ля жыць асноў ная ад каз-
насць за по шук, ад бор, пад рых-
тоў ку і ма ты ва цыю бу ду чых чэм-
пі ё наў. З ін ша га бо ку, ства ра ю чы 
для трэ не ра не аб ход ныя ўмо вы, 
трэ ба на ла дзіць эфек тыў ны кант-
роль за яго ра бо тай, за ўлі кам 
тых, хто зай ма ец ца ў спар тыў ных 
шко лах», — ска заў Прэ зі дэнт.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка-
шэн ка па ці ка віў ся, як пра цу юць 
спар тыў ныя фе дэ ра цыі. Так са ма 
ён ска заў, што не аб ход на за бяс-
пе чыць спарт сме наў топ-уз роў ню 
ўсім не аб ход ным, каб яны па каз-
ва лі вы ні кі. Ад нак пад ра бяз ней 
спы ніў ся і на праб ле ме до пін гу: 
«Ха чу па пя рэ дзіць: ні я кіх за ба-
ро не ных ме то дык і прэ па ра таў. 
Гэ та не аб ход на вы клю чыць раз і 
на заў сё ды. Тым больш уста ноў-
ле на кры мі наль ная ад каз насць 
за гэ та. Адзін ан ты до пін га вы 
скан дал — і па ку ту юць уся кра і на 
і ўсе ві ды спор ту. Вы ве да е це, як 
піль на за гэ тым на зі ра юць».

Га во ра чы пра ме ды цын скае 
і на ву ко ва-ме та дыч нае су пра-
ва джэн не спор ту, Прэ зі дэнт ад-
зна чыў, што ў са ка ві ку на ступ-
на га го да пла ну ец ца ад крыць 
но вы бу ды нак Рэс пуб лі кан ска га 
на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра 
спор ту.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма 
звяр нуў ува гу на тое, што пад-
час тэ ле транс ля цый ві даць пус-
тыя тры бу ны. На яго дум ку, не 
трэ ба «за га няць» ту ды лю дзей. 
Гэ та пы тан не да ар га ні за та раў — 
лепш пра па на ваць гэ тыя бі ле ты 
тым, хто не мо жа іх на быць, — 
пен сі я не рам, лю дзям з ін ва лід-
нас цю, дзе цям са шмат дзет ных 
сем' яў, каб яны маг лі па бы ваць 
на та кіх ме ра пры ем ствах.

«На пе ра дзе два важ ныя 
эк за ме ны — дру гія Еў ра пей-

скія гуль ні і Алім пі я да ў То кіа ў 
2020 го дзе. Для якас най пад рых-
тоў кі да гуль няў ужо мно гае зроб-
ле на, але ёсць і ня вы ра ша ныя пы-
тан ні. Не аб ход на пры вес ці ў па ра-
дак спар тыў ную інф ра струк ту ру, 
улі чыць усе ню ан сы, звя за ныя з 
ла гіс ты кай, хар ча ван нем, ме ды-
цын скім су пра ва джэн нем, га ран-
та ван нем бяс пе кі ўдзель ні каў і 
гас цей гуль няў. Пра ду маць усё 
да дро бя зей», — звяр нуў ува гу 
Прэ зі дэнт. Ён да даў: «Гэ та маш-
таб нае ме ра пры ем ства, да яко га 
бу дзе пры цяг ну та піль ная ўва га 
міль ё наў ба лель шчы каў. Па ім 
бу дуць су дзіць аб на шай кра і не. 
Але не менш важ ны і спар тыў ны 
рэ зуль тат. На хат ніх арэ нах, пры 
пад трым цы бе ла рус кіх гле да чоў 
на шы ат ле ты прос та аба вя за ны 
пра дэ ман стра ваць свае най леп-
шыя здоль нас ці». Тое ж са мае 
да ты чыц ца і Гуль няў у То кіа. «На-
род ста міў ся ча каць рэ зуль та таў 
у гэ тай сфе ры», — рэ зю ма ваў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Мі ністр спор ту і турызму 
Сяр гей Ка валь чук ад зна чыў, што 
ў кра і не раз ві ва юц ца 32 лет нія ві-
ды спор ту. Пас ля яго вы ступ лен-
ня Аляк сандр Лу ка шэн ка зноў 
звяр нуў ува гу на га лоў нае пы-
тан не: «Ка лі бу дзе рэ зуль тат?» 
Сяр гей Ка валь чук па абя цаў, што 
год ны рэ зуль тат бу дзе на ад ным 
з най больш важ ных стар тах на-
ступ на га го да — дру гіх Еў ра пей-
скіх гуль нях.

Рэк тар БДУФК Сяр гей Рэп кін 
рас ка заў пра ўзро вень пад рых-
тоў кі трэ не раў. Гэ та тэ ма ра зам 
з вы ха ван нем ма ла дых спарт-
сме наў ста ла ад ной з асноў-
ных на на ра дзе. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што зме-
на па ка лен няў па він на пра хо-
дзіць не за ўваж на.

Га лоў ны трэ нер збор най Бе-
ла ру сі па мас тац кай гім нас ты-
цы Іры на Ля пар ская пра цяг ну-
ла хва лю ю чую тэ му вы ха ван ня 
ма ла дых трэ не раў, ад зна чыў шы 
праб ле му ў сва ім ві дзе спор ту. 
На яе дум ку, ні но выя па ла цы, ні 
по шук та ле на ві тых дзя цей не да-
па мо жа, ка лі ня ма ка му ву чыць. 
А па куль іс нуе та кі пра бел: дзяў-
ча ты, якія хо чуць трэ ні ра ваць у 
мас тац кай гім нас ты цы, ідуць у 
БДУФК, але не ма юць маг чы-
мас ці ад на ча со ва пра ца ваць з 
пер ша га кур са. За ча ты ры га ды 
ва ўні вер сі тэ це яны сы хо дзяць 
у су меж ныя на прам кі, дзе пра-
сцей, і не вяр та юц ца трэ ні ра ваць 
у пра фе сій ны спорт. Іры на Ля-
пар ская па пра сі ла раз гле дзець 
маг чы масць, каб ма ла дыя спарт-
смен кі, якія за вяр ша юць сваю 
кар' е ру, маг лі б ад ра зу пас ля 
шко лы ста на віц ца па моч ні ка мі 
трэ не ра ці трэ не ра мі-ста жо ра-
мі, каб вы бу да ваць вер ты каль 
пад рых тоў кі. Але на Скры пель, 
стар шы ня Бе ла рус кай аса цы я-
цыі гім нас ты кі, пад тры ма ла яе ў 
гэ тым пы тан ні. Раз мо ва ідзе пра 
роў ныя маг чы мас ці, бо інакш ня-
ма за ці каў ле нас ці для трэ не раў 
іс ці ў вя лі кі спорт. Больш лёг кі 
і пры быт ко вы ва ры янт — ства-
рыць ІП. Там менш ад каз нас ці
ды боль шыя за роб кі. У та кія ар-
га ні за цыі і сы хо дзяць ма ла дыя 
трэ не ры. Прэ зі дэнт да ру чыў ра-
за брац ца з гэ тым.

Пад вод зя чы вы ні кі, кі раў нік 
дзяр жа вы ад зна чыў, звяр та ю чы-
ся да ўдзель ні каў на ра ды: «Мы з 
ва мі да мо ві лі ся: ёсць рэ зуль тат — 
ёсць ра бо та. Ня ма рэ зуль та ту — 
га ран тую, што вы бу дзе це шу-
каць пра цу за ме жа мі Бе ла ру сі. 
Не та му, што вы не да лі рэ зуль-
тат, а та му, што дрэн на ста ві це ся 
да вы ка нан ня сва іх служ бо вых 
аба вяз каў».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

«КА ЛІ БУ ДЗЕ РЭ ЗУЛЬ ТАТ?»

 Ка мен та рый у тэ му
Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУК, мі ністр спор ту і турызму Бе ла ру сі:

— Кры ты ка пра гу ча ла ў ад рас і Мі ніс тэр ства спор ту, і фе дэ-
ра цый. Яна спра вяд лі вая, та му што са мая важ ная мер ка на шай 
дзей нас ці — гэ та рэ зуль тат. На жаль, рэ зуль та ту сён ня ня ма. 
Гля дзім ха кей, ба чым, як вы сту пае мін скае «Ды на ма», ба чым, як 
вы сту пае збор ная на ша па ха кеі на ўсіх уз роў нях. Гро шы ўклад-
ва юц ца ў спорт вя лі кія, а ад да чы ад гэ та га ня ма. Нам не аб ход на 
пра ца ваць, пра ца ваць і пра ца ваць для та го, каб вый сці з гэ та га 
ста но ві шча.

Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ, на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка-

мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па 

ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най 

па лі ты цы:

— Прэ зі дэнт вель мі спра вяд лі ва пы тае пра рэ зуль тат, бо тая 
ўва га, якую ад дае дзяр жа ва, мно гім кра і нам на ват не сні ла ся. 
Та му, вя до ма, лю дзі ча ка юць вы ні каў. Я сам па мя таю, ка лі быў 
спарт сме нам, якую ра дасць лю дзі вы каз ва лі, ка лі пры яз джаў у 
На ва по лацк да зем ля коў. Та кі го нар, што бе ла рус ста яў на Алім-
пій скім п'е дэс та ле.

Іры на ЛЯ ПАР СКАЯ, га лоў ны трэ нер збор най Бе ла ру сі па 

мас тац кай гім нас ты цы:

— Вель мі ра да, што мя не па чу лі. Гэ та не мая аса біс тая праб-
ле ма, а праб ле ма бу ду чы ні бе ла рус ка га спор ту, і не толь кі май го 
ві ду. Я ду маю, што ўсю ды ёсць за раз та кая праб ле ма, што трэ ба 
за ці ка віць спарт сме наў за стац ца ў спор це, стаць доб рым трэ не-
рам і пры но сіць сла ву ра дзі ме. Але вель мі цяж ка нам іх па кі нуць 
трэ не ра мі, та му сён ня мне прый шло ся па пра сіць кі раў ні ка дзяр-
жа вы зра біць хо ць бы та кія ня знач ныя па праў кі, каб да зво ліць ім 
пра ца ваць па за кан чэн ні спар тыў най кар' е ры трэ не ра мі, не ча ка-
ю чы атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі. Ка лі гэ та бу дзе зроб ле на, 
я бу ду вель мі ра да. У мя не ёсць та кія дзяў чат кі, якія хо чуць стаць 
трэ не ра мі, але ча каць ча ты ры га ды ні яны, ні я не мо жам.

Не толь кі «са цы ял ка», але і па-

га шэн не даў гоў (што ўплы вае 

на су свет ны імідж кра і ны) ста-

ла пры яры тэ та м пра ек та за ко-

на. Акра мя бюд жэт на га па ке та, 

яшчэ дзя ся так за ко на пра ек таў 

раз гле дзе ла Па ла та прад стаў ні-

коў На цы я наль на га схо ду Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь на па ся джэн ні 

пя тай се сіі.

Дзяр жаў ная «кі шэ ня»
Бюд жет 2019 го да скла дзе 

23,7 млрд руб лёў пры рас ход най 
част цы — 22 млрд. Акра мя та го, па-
стаў ле на за да ча за бяс пе чыць ся рэд-
ні за ро бак у бюд жэт най сфе ры да 
кан ца на ступ на га го да ў су ад но сі нах 
80 % да ся рэд ня га па кра і не.

Сцэ на рый бюд жэ ту на на ступ ны 
год, па сло вах пер ша га на мес ні ка мі-
ніст ра фі нан саў Юрыя Се лі верс та ва, 
та кі: тэмп рос ту ВУП 102,1 %, ін фля-
цыя 5,3 %, ца на наф ты, за кла дзе ная 
ў бюд жэт, — 60 до ла раў за ба рэль.

Па вод ле слоў стар шы ні Па ста ян-

най ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах 

Люд мі лы ДА БРЫ НІ НАЙ, бюд жэт 
2019 го да мае свае асаб лі вас ці. «Мы 
заў сё ды пад крэс лі ва ем, што бюд жэт 
за хоў вае сваю са цы яль ную на кі ра ва-
насць, — ска за ла яна. — У пры ват-
нас ці, пра ду гледж ва ец ца рост за ра-
бот най пла ты ў бюд жэт най сфе ры».

Акра мя па ве лі чэн ня за ра бот най 
пла ты, у пры яры тэ це пад трым ка 
шмат дзет ных сем' яў, гра ма дзян, якія 
ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё-
вых умоў. На аду ка цыю ў на ступ ным 
го дзе бу дзе вы дзе ле на амаль на 
15 % больш гро шай, чым у 2018-м, на
ахо ву зда роўя — на 12,6 %. У цэ лым 
з бюд жэ ту на гэ тыя мэ ты пра ду-
гледж ва ец ца 6,4 і 5,4 млрд руб лёў.

«Што да ты чыц ца пен сій, то па-

стаў ле на за да ча на 2019 год вый-

сці на су ад но сі ны 40 % да ся рэд ня-

ме сяч най за ра бот най пла ты. Для 

гэ та га ся рэд не га да вы тэмп рос ту 

пен сіі скла дзе больш за 114 %. Ад-
па вед на, бу дзе пе ра раз лік пен сій, 
якія ўвя за ны з бюд жэ там пра жыт ко-
ва га мі ні му му, — гэ та што квар таль ны 
пе ра раз лік. Так са ма пра ду гле джа ны 
рост да па мо гі сем' ям, якія вы хоў ва-
юць дзя цей», — пра ін фар ма ва ла 
мі ністр пра цы і са цы яль най аба-

ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь Іры на 

КАС ЦЕ ВІЧ.

Змя ня юц ца па ды хо ды да фі нан-
са ван ня і пад трым кі рэ аль на га сек-
та ра эка но мі кі. Як па ве да мі ла Люд-
мі ла Да бры ні на, на 10 % ска ро ча на ў 
бюд жэ це ме на ві та гэ тая пад трым ка. 
Вы зва ле ныя срод кі на кі роў ва юц ца 
на фі нан са ван не са цы яль най сфе ры. 
«Сён ня ак цэнт ста віц ца на па вы шэн-
не эфек тыў нас ці ра бо ты дзярж сек та-
ра. Шмат зроб ле на ў мі ну лыя га ды 
па ма дэр ні за цыі кан крэт ных га лін, і
сён ня ўжо ёсць ад да ча», — ад зна чы-
ла стар шы ня ка мі сіі.

Пры яры тэ там так са ма з'яў ля ец-
ца па га шэн не ўнут ра на га і знеш ня-
га доў гу. На гэ та вы дат коў ва ец ца 
5,7 млрд руб лёў і част ко ва пой дзе пра-
фі цыт бюд жэ ту. На за крыц цё даў гоў 
пла ну ец ца на кі роў ваць уваз ныя мыт-
ныя пош лі ны на наф та пра дук ты. На 
ка нец 2019 го да дзярж доўг скла дзе 
55,1 млрд руб лёў (або 41,6 % да ВУП 
пры кры тыч ным зна чэн ні 45 %).

На суб сі да ван не «ка му нал кі» на-
кі роў ва ец ца 541 млн руб лёў з улі кам 
па вы шэн ня та ры фаў. На раз віц цё 
сель скай гас па дар кі пла ну ец ца вы-
дат ка ваць 863,3 млн руб лёў.

Усе звыш пла на выя да хо ды бюд-
жэ ту пры ўмо ве ра бо ты эка но мі кі па 
мэ та вым сцэ на рыі бу дуць аку му ля ва-
ныя ў рэ зер во вым фон дзе кі раў ні ка 
дзяр жа вы. Та кія срод кі на кі роў ва юц-
ца на най больш знач ныя са цы яль ныя 
пра ек ты ра шэн нем Прэ зі дэн та.

Дэ пу та ты звяр ну лі ўва гу на сі ту а-
цыю з пад атко вым ма неў рам Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі. У да хо дах бюд жэ ту 
кам пен са цыя з бо ку Ра сіі не пра ду-
гле джа на. Бюд жэт сфар мі ра ва ны па 
да хо дах, як і ў мі ну лыя га ды. Сцэ на-
рый сён ня ба за вы і адап та ва ны пад 
раз віц цё эка но мі кі кра і ны.

На ва цыі 
Пад атко ва га ко дэк са

Пры пы нен не апе ра цый на ра хун-
ку, згод на з аб ноў ле ным да ку мен-
там, бу дзе пра во дзіц ца зы хо дзя чы 
з доб ра сум лен нас ці пла цель шчы ка. 
Ка лі ён на пра ця гу паў год дзя ад каз на 
вы кон ваў аба вяз кі, яму да дуць час 
для па га шэн ня доў гу 5—10 дзён. Так-
са ма ўрэ гу ля ва ныя пы тан ні спаг нан-
ня дэ бі тор скай за па зы ча нас ці, на лі-
чэн ня пе ні, удак лад не ныя тэр мі ны 
і пе ры я ды пра вя дзен ня за лі каў па 
па дат ках.

«Мы ве да ем, што іс нуе шэ раг 
праб лем у гас па дар чай дзей нас ці, 
ка лі пры пы нен не апе ра цый па ра-
хун ках бла куе ўсю дзей насць прад-
пры ем стваў. Гэ тыя пы тан ні ўрэ гу ля-
ва ны. Пад атко выя ор га ны пай шлі 
на су страч біз не су», — па ве да мі ла 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка-

мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах Люд-

мі ла НІ ЖЭ ВІЧ.

Вы ра ша на ад на з га лоў ных за дач,
якая бы ла па стаў ле на Прэ зі дэн там, — 
да ку мент, ня гле дзя чы на яго аб'-
 ём, прос ты ў вы ка ры стан ні, лі чыць 
дэ пу тат. Бы лі вы клю ча ны ня ўзгод-
не нас ці, ня яс нас ці. Для гэ та га, па 
сло вах Люд мі лы Ні жэ віч, сіс тэм на 
пра пра ца ва ны раз дзе лы, част кі і ар-
ты ку лы.

«Гэ ты да ку мент — вы нік пра цы 
вя лі ка га ка лек ты ву су пра цоў ні каў 
дзяр жаў ных ор га наў з пры цяг нен нем 
біз нес-су поль нас ці, не за леж ных экс-
пер таў. Гэ та да ку мент пра мо га дзе-
ян ня, пры няц це пад за кон ных ак таў 
для рэа лі за цыі нор маў, за кла дзе-
 ных у пра ек це Пад атко ва га ко дэк са,
не спат рэ біц ца. Шэ раг нор маў, якія 
ра ней рэ гу ля ва лі ся ра шэн нем Прэ-
зі дэн та, уклю ча ны ў Пад атко вы ко-
дэкс», — ска за ла дэ пу тат.

Пе ра гле джа ныя пы тан ні, звя за ныя 
з ін вес ты цый ны мі вы лі ка мі па па дат-
ках на пры бы так, па па вы ша ю чым 
ка э фі цы ен це на ма ё мас ныя па да ткі 
ў ад но сі нах да не за вер ша на га бу-
даў ніц тва — з 2020 го да ка э фі цы ент 
бу дзе не 2,5 %, а 2 %. Ад мя ня ец ца з 
2019 го да па вы ша ю чы ка э фі цы ент 
за не эфек тыў нае вы ка ры стан не ма ё -
мас ці.

Яшчэ аб ін вес ты цы ях
Так са ма дэ пу та ты рас ка за лі аб 

пра цы ў кі рун ку раз віц ця пры ця-
галь на га ін вес ты цый на га клі ма ту. 
Асноў ным но ва ўвя дзен нем за ко на 
аб ін вес ты цы ях і пры ва ты за цыі з'яў-
ля ец ца да дат ко вая аба ро на пра воў 
улас нас ці ін вес та раў пры ўкла дан ні 
срод каў у эка но мі ку Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Для гэ та га вы зна ча ны па ра дак 
кам пен са цыі ма ё мас ці ў вы пад ку на-
цы я на лі за цыі і рэ кві зі цыі і пра цэ ду ра 
за ма ца ван ня ў ін вес ты цый ных да га-
во рах маг чы мас ці раз гля ду спрэ чак 
у між на род ных су дах.

Уся го на па ся джэн ні раз гле дзе лі 
звыш дзе ся ці за ко на пра ек таў у пер-
шым і дру гім чы тан ні: аб пы тан нях 
піт но га во да за бес пя чэн ня, рэ гіст ры 
на сель ніц тва і га ран та ван ні па гра ніч-
най бяс пе кі. Акра мя та го, ра ты фі ка-
ва лі па гад нен ні аб ганд лё ва-эка на-
міч ным су пра цоў ніц тве па між ЕА ЭС і 
КНР, ча со вае па гад нен не, якое вя дзе 
да ства рэн ня зо ны сва бод на га ганд-
лю па між ЕА ЭС і Іра нам.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.


