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Дзе ля паў на вар тас най 

знеш няй па лі ты кі
На ша кра і на жа дае нар ма лі за цыі ад но сін 

з ЗША на ўза е ма вы гад ных умо вах
Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн-
ка на су стрэ чы з ча со вым па ве ра ным у спра вах ЗША ў 
Бе ла ру сі Ско там Ро лан дам.

Прэ зі дэнт кан ста та ваў, што ў Бе ла ру сі ёсць пэў ныя аба-
вя за цель ствы пе рад кра і на мі-су се дзя мі, у тым лі ку цес нае 
су пра цоў ніц тва з Ра сі яй, а так са ма та кі мі дзяр жа ва мі, як Кі тай, 
Ін дыя. «Гэ та на шы стра тэ гіч ныя са юз ні кі, парт нё ры. Мы з імі 
за клю чы лі ад па вед ныя да га во ры», — ска заў ён.

«Але мы ні ко лі не ўтой ва лі той факт, што без нар ма лі за цыі 
ад но сін са Злу ча ны мі Шта та мі мы не бу дзем мець паў на вар-
тас най знеш няй па лі ты кі. Мы не ўтой ва ем, што вель мі ха це лі 
б нар ма лі за цыі ста сун каў з ЗША на ўза е ма вы гад ных умо вах», 
— за явіў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў па ляп шэн не ад но сін па між Бе ла-
рус сю і ЗША, па ве дам ляе прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да ра. «Пры 
доб рай во лі кі раў ніц тва Злу ча ных Шта таў мы вель мі мно гае мо-
жам зра біць у най блі жэй шай бу ду чы ні», — пад крэс ліў ён.

«У нас ня ма за ба ро не ных тэм у су пра цоў ніц тве з ва мі. Мы 
не ма ем ні пе рад ад ной дзяр жа вай аба вя за цель стваў, якія б 
су пя рэ чы лі на ша му су пра цоў ніц тву з ЗША», — за явіў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. «Яшчэ раз пад крэс лі ваю: ка лі на гэ та бу дзе 
доб рая во ля Злу ча ных Шта таў, мы вы ра шым лю быя праб ле-
мы. Ас но ва па він на быць ад на — шчы расць, пры стой насць і
да вер», — да даў бе ла рус кі лі дар.

«Мы вель мі ра ды пра грэ су, яко га да сяг ну лі тут за апош нія два 
га ды. Хо чам па дзя ка ваць вам і Мі ніс тэр ству за меж ных спраў, 
якое су пра цоў ні ча ла з на мі па мно гіх пы тан нях. Мы спа дзя ём ся, 
што гэ та дасць ста ноў чы ім пульс для поў най нар ма лі за цыі ад но-
сін у бу ду чы ні», — за явіў у сваю чар гу Скот Ро ланд.

«Ва шынг тон ха цеў, каб я вам пе ра даў: мы га то выя і да лей су-
пра цоў ні чаць з Бе ла рус сю, каб бы ла доб рая бу ду чы ня. Га лоў нае, 
каб тэ ры та ры яль ны су ве рэ ні тэт і не за леж насць Бе ла ру сі бы лі на 
са мым вы со кім і ду жым уз роў ні», — ска заў дып ла мат.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў: «Не за леж насць і су ве рэ-
 ні тэт для мя не як Прэ зі дэн та і для бе ла рус ка га на ро да — гэ та 
свя тое».

Пра цэ ду ра па дат ка аб кла дан ня 
па він на быць кам форт най,
але пры гэ тым му сіць га ран та ваць 

рэа лі за цыю за кон ных ін та рэ саў дзяр жа вы
Гэ тае пы тан не аб мяр коў ва ла ся пад час ра бо чай су стрэ-
чы Прэ зі дэн та з мі ніст рам па па дат ках і збо рах Сяр ге ем 
На лі вай кам.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што пад атко выя ор-
га ны пе ра жы ва юць свай го ро ду пе ра лом ны этап у пы тан нях 
удас ка на лен ня сіс тэ мы па дат ка аб кла дан ня і ад мі ніст ра ван-
ня. «Што зроб ле на, асаб лі ва ка лі браць пад ува гу ін фар-
ма ты за цыю? Мы да маў ля лі ся аб тым, што ў гэ тым пла не 
бу дзе зроб ле на ня ма ла ў ва шым ве дам стве», — па ці ка віў ся 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Асноў най тэ май дак ла да кі раў ні ку дзяр жа вы бы ла эфек тыў-
насць ука ра нё ных элект рон ных сіс тэм кант ро лю, а так са ма рэа-
лі за цыя з 1 лі пе ня ме ха ніз му элект рон ных ра хун каў-фак тур для 
пла цель шчы каў ПДВ, па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та. Бы ло 
да ло жа на аб эфек тыў нас ці ад па вед ных сіс тэм, па вы шэн ні збі-
раль нас ці пла ця жоў, зні жэн ні коль кас ці пра ве рак. «Гэ ты трэнд бу-
дзе пра цяг ну ты. На ша асноў ная за да ча — за бяс пе чыць доб ра сум-
лен ным суб' ек там гас па да ран ня бес кан такт нае ўза е ма дзе ян не з 
пад атко вай служ бай пры мі ні му ме пра ве рак. Ка лі ана лі тыч ныя 
сіс тэ мы не па каз ва юць ні я кіх ры зык, пра ве рак мо жа не быць у 
прын цы пе», — ска заў Сяр гей На лі вай ка па вы ні ках дак ла да.

Ад ным з важ ных на прам каў так са ма з'яў ля ец ца за бес пя чэн не 
ста біль нас ці ў пад атко вай сфе ры з пунк ту гле джан ня ня змен нас-
ці па дат каў і пад атко вых ста вак. Пра ца па гэ тым пы тан ні бу дзе 
пра цяг ну та з улі кам эка на міч най сі ту а цыі, ад зна чыў мі ністр.

У Мін ску за цвер джа на 
20 вы бар чых акруг. Ад па вед на 
ство ра ны 20 акру го вых 
і ад на га рад ская вы бар чая 
ка мі сія. У іх склад уклю ча на 
260 ча ла век.

Па сло вах сак ра та ра Мін скай га рад-
ской вы бар чай ка мі сіі па вы ба рах дэ-
пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
шос та га склі кан ня Ар цё ма ЦУ РА НА, 
на ве чар 5 лі пе ня ў вы бар ка мы го ра-
да па сту пі ла 91 за ява на рэ гіст ра цыю 
іні цы я тыў ных груп па збо ры под пі саў 
вы бар шчы каў у пад трым ку асоб, пра-
па на ва ных для вы лу чэн ня кан ды да та-
мі ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў. 
Дзвюм іні цы я тыў ным гру пам ад мо ві лі, і 
аб скардж ван ня ад іх яшчэ не па сту па ла. 
Ас тат нія рэ гіст ру юц ца ў вы зна ча ным па-
рад ку. Ся род асоб, якіх прад стаў ля юць 
гэ тыя гру пы, пры бліз на 30% — прад стаў-
ні кі роз ных пар тый.

***
У Ма гі лёў скай воб лас ці сфар мі ра-

ва ны аб лас ная і 13 акруж ных вы бар чых 
ка мі сій па вы лу чэн ні кан ды да таў у дэ пу-
та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га 
склі кан ня. У ра бо це ка мі сій за дзей ні ча ны 
182 ча ла ве кі, у тым лі ку дзярж слу жа чых 
кры ху больш за 20%, прад стаў ні коў па-
лі тыч ных пар тый і гра мад скіх аб' яд нан-
няў больш за 60%, мо ла дзі да 30 га доў 
каля 4%. Боль шая част ка прад стаў ле на 
жан чы на мі.

Да 7 лі пе ня імі пры ма юц ца да ку мен-
ты для рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных груп у 
пад трым ку тых ці ін шых кан ды да таў. На 
5 лі пе ня бы ло па да дзе на 26 па ке таў да-
ку мен таў для рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных 
груп. 13 груп за рэ гіст ра ва на, да ку мен ты 
ас тат ніх раз гля да юц ца. Як па тлу ма чы лі ў 
аб лас ной вы бар чай ка мі сіі, у рэ гіст ра цыі 
мо жа быць ад моў ле на пры па ру шэн ні па-
тра ба ван няў Вы бар ча га ко дэк са. Гэ та ка-
лі асо ба на мес ца кан ды да та ў дэ пу та ты 
не ад па вя дае па тра ба ван ням ко дэк са або 
коль касць іні цы я тыў най гру пы мен шая за 
10 ча ла век. Ад на ча со ва ў воб лас ці вя-
дзец ца акрэ ды та цыя на зі раль ні каў. На 
5 лі пе ня аб лас ной і акруж ны мі ка мі сі я мі 
бы ло акрэ ды та ва на 7 на зі раль ні каў.

Уся го ад Ма гі лёў скай воб лас ці на вы-
ба рах у Па ла ту прад стаў ні коў па він на 
быць вы бра на 13 дэ пу та таў.

***
Па вод ле ін фар ма цыі на ўча раш нюю 

ра ні цу, на Гро дзен шчы не па да дзе на 
26 за яў на рэ гіст ра цыю іні цы я тыў ных 
груп і 18 з іх ужо бы лі за рэ гіст ра ва ны. 
Ся род маж лі вых кан ды да таў у дэ пу та-
ты, якіх прад стаў ля юць гэ тыя гру пы, 
14 ча ла век — бес пар тый ныя, 4 — чле ны 
роз ных пар тый.

Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
па ве да міў сак ра тар Гро дзен скай аб-

лас ной вы бар чай ка мі сіі па вы ба рах 
дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Па вел МІ ХА ЛЮК. Па яго сло вах, 
у аб лас ную ка мі сію бы лі зва ро ты ўдак-
лад няль на га ха рак та ру па тых ці ін шых 
ас пек тах вы бар чай кам па ніі, а сіг на лаў 
аб ней кіх праб лем ных вы пад ках не па-
сту па ла.

У Гро дзен скай воб лас ці ство ра на 13 
акру го вых вы бар чых ка мі сій. У іх скла-
дзе 169 ча ла век, якія вы лу ча лі ся праф-
са юз ны мі ар га ні за цы я мі, гра мад скі мі аб'-
яд нан ня мі, па лі тыч ны мі пар ты я мі і шля-
хам па да чы за яў гра ма дзян. У скла дзе 
ка мі сій 10 чле наў Ка му ніс тыч най пар тыі 
Бе ла ру сі, 3 — Рэс пуб лі кан скай пар тыі 
пра цы і спра вяд лі вас ці, 2 — Бе ла рус-
кай пар тыі ле вых «Спра вяд лі вы мір», па 
ад ным — пар тыі БНФ і Бе ла рус кай са-
цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі (Гра ма да). 
Ся род гра мад скіх аб' яд нан няў най больш 
шы ро ка ў акру го вых вы бар чых ка мі сі-
ях прад стаў ле ны чле ны «Бе лай Ру сі», 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за 
мо ла дзі, Бе ла рус ка га са ю за жан чын, 
ГА «Бе ла рус кі фонд мі ру», Бе ла рус ка га 
гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў.

***
На Го мель шчы не ўтво ра на 18 вы-

бар чых ка мі сій па вы ба рах дэ пу та таў 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду.

ЦВК за цвер дзі ла ўтва рэн не 17 вы-
бар чых акруг. Ад па вед на сфар міра ва на 
17 акру го вых і ад на аб лас ная тэ ры та ры-
яль ная вы бар чая ка мі сія. Уся го ў Го мель-
скую аб лас ную і акру го выя вы бар чыя 
ка мі сіі бы ло па да дзе на 329 за явак. У 
вы ні ку ўсе вы бар чыя ка мі сіі сфар мі ра-
ва ны ў мак сі маль на маг чы мым скла дзе 
— у коль кас ці 13 ча ла век. Пе ра важ ная 
боль шасць іх удзель ні каў прад стаў ля-
юць гра мад скія ар га ні за цыі і па лі тыч ныя 
пар тыі.

Па звест ках на 4 лі пе ня, ад зна чыў 
стар шы ня Го мель скай аб лас ной вы-
бар чай ка мі сіі Мі ка лай СТОШ, у вы бар-
чыя ка мі сіі воб лас ці па сту пі ла 27 за яў 
пра рэ гіст ра цыю іні цы я тыў ных груп па 
збо ры под пі саў вы бар шчы каў у пад-
трым ку асоб, пра па на ва ных для вы лу-
чэн ня кан ды да та мі ў дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь шос та га склі кан ня. За 
два дні да канца ўсталяванага законам 
тэрміну на па ся джэн нях акру го вых вы-
бар чых ка мі сій за рэ гіст ра ва на 16 іні цы-
я тыў ных груп.

***
Во пыт у ар га ні за цыі вы ба раў, які на-

пра ца ва лі ў Ві цеб ску і По лац ку, вар ты 
пе рай ман ня, за явіў учо ра Мі ка лай ЛА-
ЗА ВІК, сак ра тар Цэнт раль най ка мі сіі 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан-
скіх рэ фе рэн ду маў у сва ім вы ступ лен ні 
пе рад прад стаў ні ка мі мяс цо вай ула ды 
аб лас но га і ра ён на га ўзроў няў Ві цеб-

ска га рэ гі ё на, ад каз ных за пра вя дзен не 
вы бар чай кам па ніі ў пар ла мент.

У пры ват нас ці, пад час мі ну лых вы-
бар чых кам па ній збор под пі саў за вы лу-
чэн не кан ды да таў у зга да ных вы шэй га-
ра дах да зва ля лі ар га ні зоў ва ць паў сюль, 
але кан крэт на бы лі вы зна ча ны мес цы, 
каля якіх уста ноў гэ та за ба ро не на. Мі ка-
лай Ла за вік пад крэс ліў, што чым менш 
не па трэб ных за ба рон, тым больш сва-
бод на і дэ ма кра тыч на пра хо дзіць вы бар-
чы пра цэс.

Па ця пе раш няй пад рых тоў цы да вы-
ба раў на Ві цеб шчы не так са ма ёсць ста-
ноў чы во пыт.

— Упер шы ню пра во дзі лі ся пер са наль-
нае аб мер ка ван не кож най кан ды да ту ры 
ў склад аб лас ной тэ ры та ры яль най і акру-
го вых ка мі сій і рэй тын га вае га ла са ван не. 
Рэ ка мен ду ец ца, каб ор га ны мяс цо вай 
ула ды на па ся джэн нях па фар мі ра ван-
ні вы бар чых ка мі сій пра во дзі лі дыс ку сіі 
і аб мер ка ван ні дзе ла вых якас цяў кан-
ды да таў у чле ны ка мі сій. Гэ та зна чыць, 
што ўсім прад стаў ні кам пар тый трэ ба 
даць сло ва, — ска заў сак ра тар Цэнт р-
вы бар ка ма.

Ён пад крэс ліў, што ця пе раш няя вы-
бар чая кам па нія на цэль ва ец ца на мак-
сі маль ны дэ ма кра тызм і ад кры тасць усіх 
вы бар чых пра цэ саў.

На Ві цеб шчы не сфар мі ра ва лі 14 
акру го вых і аб лас ную тэ ры та ры яль ную 
вы бар чую ка мі сіі. У іх скла дзе ка ля 200 
ча ла век. Гэ та чле ны гра мад скіх аб' яд-
нан няў, пар тый, прад стаў ні кі пра цоў ных 
ка лек ты ваў і гра ма дзя не.

***
На Брэст чы не за цвер дзі лі 16 вы бар-

чых акруг і ад па вед на 16 акру го вых і ад-
ну аб лас ную тэ ры та ры яль ную вы бар чую 
ка мі сію. Усе вы бар чыя ка мі сіі сфар мі ра-
ва ны ў мак сі маль на маг чы мым скла дзе 
з коль кас цю 13 ча ла век. Боль шасць — 
прад стаў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў.

Па сло вах чле на Брэсц кай аб лас ной 
вы бар чай ка мі сіі па вы ба рах дэ пу та таў 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-
га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль гі 
ДЗЯМ КО, на 6 лі пе ня па сту пі ла 45 за яў 
на рэ гіст ра цыю іні цы я тыў ных груп па збо-
ры под пі саў вы бар шчы каў у пад трым ку 
асоб, пра па на ва ных для вы лу чэн ня кан-
ды да та мі ў дэ пу та ты. На ве чар 6 лі пе-
ня на па ся джэн нях акру го вых вы бар чых 
ка мі сій за рэ гіст ра ва на 26 інітыятыўных 
груп. Ся род прэ тэн дэн таў на кан ды да-
таў у дэ пу та ты, якіх прад стаў ля юць гэ тыя 
гру пы, 10 ча ла век — бес пар тый ныя, 16 
— прад стаў ні кі роз ных пар тый.

На га да ем, што вы лу чэн не кан ды да-
таў у дэ пу та ты пачалося 3 ліпеня і бу дзе 
доў жыц ца да 1 жніў ня (уключ на).

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ,
Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ,

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК,
Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ,

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫЯ ГРУ ПЫ 
ПА ЧЫ НА ЮЦЬ АГІ ТА ВАЦЬ

Ка ман да «МАЗ-СПОР Таў та» гэ ты мі 
дня мі ад пра ві ла ся ў транс кан ты нен-
таль нае ра лі «Шаў ко вы шлях — 2016», 
якое ўпер шы ню прой дзе па на прам ку 
з Маск вы ў Пе кін. Да ма ра фо ну пад-
рых та ва ны і пра тэс ці ра ва ны два но-
выя аў та ма бі лі з су час ны мі ру ха ві ка мі, 
па ве да мі лі ў ка ман дзе.

Бе ла рус кіх гон шчы каў ча кае больш за 
10 ты сяч кі ла мет раў скла да на га і вы мат-
валь на га без да рож жа, пры чым больш за 
па ло ву ўся го шля ху скла дуць хут кас ныя 
ўчаст кі. Экі па жам трэ ба бу дзе пе ра адо лець 
бяз меж ныя стэ пы, стром кія гор ныя сер пан-
ці ны, ка вар ныя пяс кі і дзюны. Марш рут бу-
дзе пра хо дзіць па тэ ры то ры ях трох кра ін 
— Ра сіі, Ка зах ста на і Кі тая. Ар га ні за та ры пад-
рых та ва лі ўдзель ні кам са праўд ную пра вер ку на 
тры ва ласць, бо «Шаў ко вы шлях» мо жа стаць 
ад ным з са мых скла да ных ра лі ў све це.

Бе ла русь на ра лі прад ста вяць тры гру за ві-
кі. Два но выя гру за ві кі МАЗ атры ма лі 12,5-літ-

ро выя ру ха ві кі, ство ра ныя чэш скай ка ман дай 
Buggyra на асно ве агрэ га таў ад Caterpіllar. 
Тэс та выя вы пра ба ван ні гру за ві коў ня даў на з 
пос пе хам прай шлі на па лі го не пад Мінск ам. 
Пры ўда лым вы сту пленні на «Шаў ко вым шля-
ху» ка ман да, ве ра год на, вы сту піць на іх і на 
«Да ка ры».

Но вы аў та ма біль атры маў экі паж Сяр гея 
Вя зо ві ча (пі лот), Паў ла Га ра ні на (штур ман) і 
Анд рэя Жы гу лі на (ме ха нік). Су час ны спорт-
кар па вя дуць так са ма Аляк сандр Ва сі леў скі 
(пі лот), Дзміт рый Віх ран ка (штур ман) і Ан-
тон За па ро шчан ка (ме ха нік). Трэ ці экі паж 
бу дзе ўдзель ні чаць на ба я вой ма шы не, на 
якой ра ней вы сту паў Сяр гей Вя зо віч. За яе 
ру лём бу дзе Аляк сей Віш неў скі, вя до мы як 
трох ра зо вы чэм пі ён Бе ла ру сі па дрыф тын-
гу. Кам па нію яму скла дуць штур ман Мак сім 
Но ві каў, а ў якас ці ме ха ні ка бу дзе Кан стан-
цін Сі ня бок, які ў вы пад ку не аб ход нас ці вы-
сту піць і пі ло там.

Бе ла ру сы на «Шаў ко вым шля ху» бу-
дуць зма гац ца за пер шыя мес цы. «Мы ўжо 

сфар мі ра ва лі ся як ка ман да, у све це аў та спор ту 
нас ве да юць і па ва жа юць. Ця пер на ша за да ча 
— не прос та раз ві вац ца, але і па каз ваць вы-
со кія вы ні кі. Апош нія трэ ні роў кі па ка за лі, што 
ма шы ны і гон шчы кі га то выя да лю бых вы пра-
ба ван няў. Усе ра зу ме юць: гон кі та ко га ўзроў ню 

— гэ та не прос та спорт, але і шанц па ка заць 
маг чы мас ці бе ла рус кай тэх ні кі і па вы сіць імідж 
кра і ны за мя жой», — пад крэс лі лі ў ка ман дзе 
«МАЗ-СПОР Таў та».

Між на род нае ра лі «Шаў ко вы шлях» стар туе 
8 лі пе ня з Крас най пло шчы ў Маск ве і за вер-
шыц ца 24 лі пе ня на пло шчы Цянь ань мэнь у 
Пе кі не. Гон шчы каў ча кае 15 эта паў — на два 
больш, чым на «Да ка ры». Марш рут ма ра фо ну 
бу дзе пра хо дзіць праз 15 га ра доў, пус ты ню Го бі 
і хрыб ты Цянь-Ша ня, а адзін з эта паў пры вя-
дзе да во зе ра Бал хаш. У ра лі-рэй дзе пры муць 
удзел 24 гру за ві кі і 100 па за да рож ні каў. Ар га ні-
за та рам ка ман ды «МАЗ-СПОР Таў та» вы сту пае 
Мін скі аў та за вод. Гон шчы кі пяць га доў за пар 
удзель ні ча юць у «Да ка ры» і ін шых буй ных ра-
лі-рэй дах. Бе ла рус кія экі па жы час та ўва хо дзі лі 
ў лік най леп шых экі па жаў на асоб ных эта пах, 
а так са ма ў ге не раль най кла сі фі ка цыі па вы-
ні ках го нак.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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