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ЦЫ ТА ТА ДНЯ

Юрый СЯНЬ КО, 
стар шы ня Дзяр жаў на га 
мыт на га ка мі тэ та:
«Мыт ны ко дэкс ЕА ЭС 
зна хо дзіц ца на за вяр шаль ным 
эта пе ўзгад нен ня па зі цый 
кра ін-удзель ніц. Пра ект 
між на род на га да ку мен та 
ад люст роў вае прын цы по выя 
па тра ба ван ні да ар га ні за цыі 
знеш не эка на міч най дзей нас ці 
на тэ ры то рыі пя ці кра ін. 
Па-пер шае, мак сі маль ны да вер 
суб' ек там гас па да ран ня і, 
як след ства, — па шы рэн не 
пры мя нен ня ін сты ту та 
ўпаў на ва жа на га эка на міч на га 
апе ра та ра. У Бе ла ру сі 
сён ня іх 325, у Ра сіі — 130, 
у Ка зах ста не — 3. Па-дру гое, 
пе ра ход на поў нае элект рон нае 
дэк ла ра ван не та ва раў 
і аў та ма тыч ны рэ жым 
ін фар ма цый ных зно сін мыт ні 
і біз не су. Па-трэ цяе, рэа лі за цыя 
прын цы пу сва бо ды тран зі ту 
та ва раў па тэ ры то рыі кра ін 
пя цёр кі. Па ла жэн ні Мыт на га 
ко дэк са рас пра цоў ва лі ся 
з улі кам пра па ноў са юзаў 
прад пры маль ні каў 
і пра мыс лоў цаў кра ін ЕА ЭС. 
Ра бо та над пра ек там па він на 
быць за вер ша на да су стрэ чы 
кі раў ні коў ура даў у Мін ску, якая 
мае ад быц ца 28 каст рыч ні ка».
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1 чэр ве ня ў кра і не за кан чва ец ца 
рэ гіст ра цыя ўдзель ні каў цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня. У 19.00 усе пунк ты 
рэ гіст ра цыі за чы няць свае дзве ры. 
Та му тым, хто яшчэ не знай шоў час, 
каб за па сці ся про пус ка мі на ЦТ, 
трэ ба па спя шац ца.

— Усе ка на лы су вя зі па апла це за ўдзел у 
цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні і адзі ны банк да-
ных удзель ні каў ЦТ бу дуць за кры ты, — па пя рэ дзіў 
за быў лі вых абі ту ры ен таў ды рэк тар Рэс пуб лі-
кан ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў Мі ка лай 

ФЯСЬ КОЎ. — 2 чэр ве ня про сім нас не тур ба ваць: 
ні я кія ар гу мен ты кштал ту «хва рэў» ці «зна хо дзіў ся 
за мя жой» пры мац ца не бу дуць.

Тым больш што ў форс-ма жор най сі ту а цыі 
(пры на яў нас ці ўваж лі вых пры чын) за рэ гіст ра-
ваць абі ту ры ен та мо жа яго за кон ны прад стаў нік. 
Нор ма, што да зва ляе па да ваць да ку мен ты на 
рэ гіст ра цыю, а так са ма атрым лі ваць сер ты фі кат 
ЦТ прад стаў ні кам абі ту ры ен та, з'я ві ла ся ле тась 
і дзей ні чае дру гі год за пар. Для гэ та га ў пункт 
рэ гіст ра цыі прад' яў ля юц ца да ку мент, які па цвяр-
джае асо бу і ста тус за кон на га прад стаў ні ка, а 

так са ма ко пія да ку мен та, што па цвяр джае асо-
бу абі ту ры ен та, за ве ра ная на та ры яль на. Акра-
мя та го, за кон ны прад стаў нік абі ту ры ен та мо жа 
дзей ні чаць на пад ста ве да ве ра нас ці, за ве ра най 
на та ры яль на.

Га лоў нае но ва ўвя дзен не гэ та га го да — вы-
ка ры стан не пры раз лі ках сіс тэ мы АРІП (адзі най 
раз лі ко вай і ін фар ма цый най пра сто ры) — цал кам 
ся бе апраў да ла. Ні я кіх праб лем з апла тай у пра су-
ну тых ма ла дых лю дзей, якія з су час ны мі ін фар ма-
цый ны мі тэх на ло гі я мі на «ты», не ўзнік ла. Мно гія 
ра бі лі гэ та са свай го ма біль ні ка...

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка зна хо дзіц ца з ра бо чым ві зі там у Ка-
зах ста не. Учо ра ад бы ла ся су стрэ ча бе ла рус ка га лі да ра з Прэ зі дэн там 
Ка зах ста на Нур сул та нам На за рба е вым. Кі раў ні кі дзяр жаў аб мер ка ва лі 
ак ту аль ныя пы тан ні двух ба ко вых ад но сін, уза е ма дзе ян не ў ін тэ гра цый-
ных аб' яд нан нях.

Раз мо ва іш ла аб тым, што на шым кра і нам не аб ход на пры няць ме ры для 
пе ра адо лен ня не га тыў ных тэн дэн цый у ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве. 
«На ша су стрэ ча вель мі важ ная. У су вя зі з сі ту а цы яй на між на род ных рын ках, у 
су сед няй Ра сіі, Укра і не (на шы асноў ныя парт нё ры), у нас, у Ка зах ста не і Бе ла ру сі, 
сі ту а цыя ня прос тая. І на ша да вер ная дру жа люб ная раз мо ва заў сё ды пры но сі ла 
ка рысць. Ду маю, мы сён ня да мо вім ся, як вы хо дзіць з гэ та га ста но ві шча», — ска-
заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, ба кам па куль не ўда ло ся пе ра ла маць тэн дэн цыю да зні жэн-
ня ўза ем на га та ва ра аба ро ту. «Нам па куль не ўда ец ца ў ад ва рот ны бок за пус ціць 
пра цэс, а мы аба вя за ны гэ та зра біць. Мы бліз кія, род ныя дзяр жа вы ў ад ным 
эка на міч ным са ю зе. І нам, вя до ма, трэ ба фун да мент на шых ад но сін (ган даль, 
эка но мі ку) пад цяг ваць. Тым больш мы з ва мі ў свой час вы зна чы лі шля хі, па якіх 
па він ны ру хац ца, і ня ма ла зра бі лі ў гэ тым кі рун ку, — ад зна чыў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка. — Але па трэб ны ней кі но вы глы ток па вет ра. І мы сён ня, як бы ні бы ло 
скла да на, па він ны да ру чыць ура дам і са мі пад штурх нуць на шы 
ад но сі ны, каб хут чэй вый сці з гэ тай сі ту а цыі».

ДА ЛЯ ГЛЯ ДЫ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА
Бе ла ру сі і Ка зах ста ну ў раз віц ці ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін 

па трэб ны но вы глы ток па вет ра

НА ДО СВІТ КУ ДА РОС ЛА ГА ЖЫЦ ЦЯ

Для вы пуск ні коў ста ліч най ся рэд няй шко лы №30, як і для ты сяч іх ра вес ні каў па ўсёй кра і не, 
учо ра пра гу чаў апош ні зва нок. (Больш фота — на сайце www.zviazda.by)
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