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НАДЗЁННАЕ

Дзеля паўнавартаснай
знешняй палітыкі
Наша краіна жадае нармалізацыі адносін
з ЗША на ўзаемавыгадных умовах
Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з часовым павераным у справах ЗША ў
Беларусі Скотам Роландам.
Прэзідэнт канстатаваў, што ў Беларусі ёсць пэўныя абавязацельствы перад краінамі-суседзямі, у тым ліку цеснае
супрацоўніцтва з Расіяй, а таксама такімі дзяржавамі, як Кітай,
Індыя. «Гэта нашы стратэгічныя саюзнікі, партнёры. Мы з імі
заключылі адпаведныя дагаворы», — сказаў ён.
«Але мы ніколі не ўтойвалі той факт, што без нармалізацыі
адносін са Злучанымі Штатамі мы не будзем мець паўнавартаснай знешняй палітыкі. Мы не ўтойваем, што вельмі хацелі
б нармалізацыі стасункаў з ЗША на ўзаемавыгадных умовах»,
— заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы.
Прэзідэнт Беларусі адзначыў паляпшэнне адносін паміж Беларуссю і ЗША, паведамляе прэс-служба беларускага лідара. «Пры
добрай волі кіраўніцтва Злучаных Штатаў мы вельмі многае можам зрабіць у найбліжэйшай будучыні», — падкрэсліў ён.
«У нас няма забароненых тэм у супрацоўніцтве з вамі. Мы
не маем ні перад адной дзяржавай абавязацельстваў, якія б
супярэчылі нашаму супрацоўніцтву з ЗША», — заявіў Аляксандр Лукашэнка. «Яшчэ раз падкрэсліваю: калі на гэта будзе
добрая воля Злучаных Штатаў, мы вырашым любыя праблемы. Аснова павінна быць адна — шчырасць, прыстойнасць і
давер», — дадаў беларускі лідар.
«Мы вельмі рады прагрэсу, якога дасягнулі тут за апошнія два
гады. Хочам падзякаваць вам і Міністэрству замежных спраў,
якое супрацоўнічала з намі па многіх пытаннях. Мы спадзяёмся,
што гэта дасць станоўчы імпульс для поўнай нармалізацыі адносін у будучыні», — заявіў у сваю чаргу Скот Роланд.
«Вашынгтон хацеў, каб я вам перадаў: мы гатовыя і далей супрацоўнічаць з Беларуссю, каб была добрая будучыня. Галоўнае,
каб тэрытарыяльны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі былі на
самым высокім і дужым узроўні», — сказаў дыпламат.
Аляксандр Лукашэнка запэўніў: «Незалежнасць і суверэнітэт для мяне як Прэзідэнта і для беларускага народа — гэта
святое».

Працэдура падаткаабкладання
павінна быць камфортнай,
але пры гэтым мусіць гарантаваць
рэалізацыю законных інтарэсаў дзяржавы
Гэтае пытанне абмяркоўвалася падчас рабочай сустрэчы Прэзідэнта з міністрам па падатках і зборах Сяргеем
Налівайкам.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што падатковыя органы перажываюць свайго роду пераломны этап у пытаннях
удасканалення сіс тэмы падаткаабкладання і адміністравання. «Што зроблена, асабліва калі браць пад увагу інфарматызацыю? Мы дамаўляліся аб тым, што ў гэтым плане
будзе зроблена нямала ў вашым ведамстве», — пацікавіўся
Аляксандр Лукашэнка.
Асноўнай тэмай даклада кіраўніку дзяржавы была эфектыўнасць укаранёных электронных сістэм кантролю, а таксама рэалізацыя з 1 ліпеня механізму электронных рахункаў-фактур для
плацельшчыкаў ПДВ, паведамляе прэс-служба Прэзідэнта. Было
даложана аб эфектыўнасці адпаведных сістэм, павышэнні збіральнасці плацяжоў, зніжэнні колькасці праверак. «Гэты трэнд будзе працягнуты. Наша асноўная задача — забяспечыць добрасумленным суб'ектам гаспадарання бескантактнае ўзаемадзеянне з
падатковай службай пры мінімуме праверак. Калі аналітычныя
сістэмы не паказваюць ніякіх рызык, праверак можа не быць у
прынцыпе», — сказаў Сяргей Налівайка па выніках даклада.
Адным з важных напрамкаў таксама з'яўляецца забеспячэнне
стабільнасці ў падатковай сферы з пункту гледжання нязменнасці падаткаў і падатковых ставак. Праца па гэтым пытанні будзе
працягнута з улікам эканамічнай сітуацыі, адзначыў міністр.
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ІНІЦЫЯТЫЎНЫЯ ГРУПЫ
ПАЧЫНАЮЦЬ АГІТАВАЦЬ
У Мінску зацверджана
20 выбарчых акруг. Адпаведна
створаны 20 акруговых
і адна гарадская выбарчая
камісія. У іх склад уключана
260 чалавек.
Па словах сакратара Мінскай гарадской выбарчай камісіі па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
шостага склікання Арцёма ЦУРАНА,
на вечар 5 ліпеня ў выбаркамы горада паступіла 91 заява на рэгістрацыю
ініцыятыўных груп па зборы подпісаў
выбаршчыкаў у падтрымку асоб, прапанаваных для вылучэння кандыдатамі ў дэпу таты Палаты прадстаўнікоў.
Дзвюм ініцыятыўным групам адмовілі, і
абскарджвання ад іх яшчэ не паступала.
Астатнія рэгіструюцца ў вызначаным парадку. Сярод асоб, якіх прадстаўляюць
гэтыя групы, прыблізна 30% — прадстаўнікі розных партый.

***
У Магілёўскай вобласці сфарміраваны абласная і 13 акружных выбарчых
камісій па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага
склікання. У рабоце камісій задзейнічаны
182 чалавекі, у тым ліку дзяржслужачых
крыху больш за 20%, прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў больш за 60%, моладзі да 30 гадоў
каля 4%. Большая частка прадстаўлена
жанчынамі.
Да 7 ліпеня імі прымаюцца дакументы для рэгістрацыі ініцыятыўных груп у
падтрымку тых ці іншых кандыдатаў. На
5 ліпеня было пададзена 26 пакетаў дакументаў для рэгістрацыі ініцыятыўных
груп. 13 груп зарэгістравана, дакументы
астатніх разглядаюцца. Як патлумачылі ў
абласной выбарчай камісіі, у рэгістрацыі
можа быць адмоўлена пры парушэнні патрабаванняў Выбарчага кодэкса. Гэта калі асоба на месца кандыдата ў дэпутаты
не адпавядае патрабаванням кодэкса або
колькасць ініцыятыўнай групы меншая за
10 чалавек. Адначасова ў вобласці вядзецца акрэдытацыя назіральнікаў. На
5 ліпеня абласной і акружнымі камісіямі
было акрэдытавана 7 назіральнікаў.
Усяго ад Магілёўскай вобласці на выбарах у Палату прадстаўнікоў павінна
быць выбрана 13 дэпутатаў.

***
Паводле інфармацыі на ўчарашнюю
раніцу, на Гродзеншчыне пададзена
26 заяў на рэгістрацыю ініцыятыўных
груп і 18 з іх ужо былі зарэгістраваны.
Сярод мажлівых кандыдатаў у дэпутаты, якіх прадстаўляюць гэтыя групы,
14 чалавек — беспартыйныя, 4 — члены
розных партый.
Аб гэтым карэспандэнту «Звязды»
паведаміў сакратар Гродзенскай аб-

ласной выбарчай камісіі па выбарах
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Павел МІХАЛЮК. Па яго словах,
у абласную камісію былі звароты ўдакладняльнага характару па тых ці іншых
аспектах выбарчай кампаніі, а сігналаў
аб нейкіх праблемных выпадках не паступала.
У Гродзенскай вобласці створана 13
акруговых выбарчых камісій. У іх складзе 169 чалавек, якія вылучаліся прафсаюзнымі арганізацыямі, грамадскімі аб'яднаннямі, палітычнымі партыямі і шляхам падачы заяў грамадзян. У складзе
камісій 10 членаў Камуністычнай партыі
Беларусі, 3 — Рэспубліканскай партыі
працы і справядлівасці, 2 — Беларускай партыі левых «Справядлівы мір», па
адным — партыі БНФ і Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада).
Сярод грамадскіх аб'яднанняў найбольш
шырока ў акруговых выбарчых камісіях прадстаўлены члены «Белай Русі»,
Беларускага рэспубліканскага саюза
моладзі, Беларускага саюза жанчын,
ГА «Беларускі фонд міру», Беларускага
грамадскага аб'яднання ветэранаў.

***
На Гомельшчыне ўтворана 18 выбарчых камісій па выбарах дэпу татаў
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу.
ЦВК зацвердзіла ўтварэнне 17 выбарчых акруг. Адпаведна сфарміравана
17 акруговых і адна абласная тэрытарыяльная выбарчая камісія. Усяго ў Гомельскую абласную і акруговыя выбарчыя
камісіі было пададзена 329 заявак. У
выніку ўсе выбарчыя камісіі сфарміраваны ў максімальна магчымым складзе
— у колькасці 13 чалавек. Пераважная
большасць іх удзельнікаў прадстаўляюць грамадскія арганізацыі і палітычныя
партыі.
Па звестках на 4 ліпеня, адзначыў
старшыня Гомельскай абласной выбарчай камісіі Мікалай СТОШ, у выбарчыя камісіі вобласці паступіла 27 заяў
пра рэгістрацыю ініцыятыўных груп па
зборы подпісаў выбаршчыкаў у падтрымку асоб, прапанаваных для вылучэння кандыдатамі ў дэпутаты Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання. За
два дні да канца ўсталяванага законам
тэрміну на пасяджэннях акруговых выбарчых камісій зарэгістравана 16 ініцыятыўных груп.

***
Вопыт у арганізацыі выбараў, які напрацавалі ў Віцебску і Полацку, варты
пераймання, заявіў учора Мікалай ЛАЗАВІК, сакратар Цэнтральнай камісіі
па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў у сваім выступленні
перад прадстаўнікамі мясцовай улады
абласнога і раённага ўзроўняў Віцеб-

скага рэгіёна, адказных за правядзенне
выбарчай кампаніі ў парламент.
У прыватнасці, падчас мінулых выбарчых кампаній збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у згаданых вышэй гарадах дазвалялі арганізоўваць паўсюль,
але канкрэтна былі вызначаны месцы,
каля якіх устаноў гэта забаронена. Мікалай Лазавік падкрэсліў, што чым менш
непатрэбных забарон, тым больш свабодна і дэмакратычна праходзіць выбарчы працэс.
Па цяперашняй падрыхтоўцы да выбараў на Віцебшчыне таксама ёсць станоўчы вопыт.
— Упершыню праводзіліся персанальнае абмеркаванне кожнай кандыдатуры
ў склад абласной тэрытарыяльнай і акруговых камісій і рэйтынгавае галасаванне.
Рэкамендуецца, каб органы мясцовай
улады на пасяджэннях па фарміраванні выбарчых камісій праводзілі дыскусіі
і абмеркаванні дзелавых якасцяў кандыдатаў у члены камісій. Гэта значыць,
што ўсім прадстаўнікам партый трэба
даць слова, — сказаў сакратар Цэнтрвыбаркама.
Ён падкрэсліў, што цяперашняя выбарчая кампанія нацэльваецца на максімальны дэмакратызм і адкрытасць усіх
выбарчых працэсаў.
На Ві цеб шчы не сфар мі ра ва лі 14
акруговых і абласную тэрытарыяльную
выбарчую камісіі. У іх складзе каля 200
чалавек. Гэта члены грамадскіх аб'яднанняў, партый, прадстаўнікі працоўных
калектываў і грамадзяне.

***
На Брэстчыне зацвердзілі 16 выбарчых акруг і адпаведна 16 акруговых і адну абласную тэрытарыяльную выбарчую
камісію. Усе выбарчыя камісіі сфарміраваны ў максімальна магчымым складзе
з колькасцю 13 чалавек. Большасць —
прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў.
Па словах члена Брэсцкай абласной
выбарчай камісіі па выбарах дэпутатаў
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Вольгі
ДЗЯМКО, на 6 ліпеня паступіла 45 заяў
на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па зборы подпісаў выбаршчыкаў у падтрымку
асоб, прапанаваных для вылучэння кандыдатамі ў дэпутаты. На вечар 6 ліпеня на пасяджэннях акруговых выбарчых
камісій зарэгістравана 26 інітыятыўных
груп. Сярод прэтэндэнтаў на кандыдатаў у дэпутаты, якіх прадстаўляюць гэтыя
групы, 10 чалавек — беспартыйныя, 16
— прадстаўнікі розных партый.
Нагадаем, што вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты пачалося 3 ліпеня і будзе
доўжыцца да 1 жніўня (уключна).
Ілья КРЫЖЭВІЧ,
Нэлі ЗІГУЛЯ,
Барыс ПРАКОПЧЫК,
Ірына АСТАШКЕВІЧ,
Аляксандр ПУКШАНСКІ



 Кітайскі вектар

Каманда «МАЗ-СПОРТаўта» гэтымі
днямі адправілася ў транскантынентальнае ралі «Шаўковы шлях — 2016»,
якое ўпершыню пройдзе па напрамку
з Масквы ў Пекін. Да марафону падрыхтаваны і пратэсціраваны два новыя аўтамабілі з сучаснымі рухавікамі,
паведамілі ў камандзе.

Фота БЕЛТА.

СУПЕРМАРАФОН НАШЫХ МАЗаў У ПЕКІН

Беларускіх гоншчыкаў чакае больш за
10 тысяч кіламетраў складанага і выматвальнага бездарожжа, прычым больш за
палову ўсяго шляху складуць хуткасныя
ўчасткі. Экіпажам трэба будзе пераадолець
бязмежныя стэпы, стромкія горныя серпанціны, каварныя пяскі і дзюны. Маршрут будзе праходзіць па тэрыторыях трох краін
— Расіі, Казахстана і Кітая. Арганізатары падрыхтавалі ўдзельнікам сапраўдную праверку на
трываласць, бо «Шаўковы шлях» можа стаць
адным з самых складаных ралі ў свеце.
Беларусь на ралі прадставяць тры грузавікі. Два новыя грузавікі МАЗ атрымалі 12,5-літ-

ровыя рухавікі, створаныя чэшскай камандай
Buggyra на аснове агрэгатаў ад Caterpіllar.
Тэставыя выпрабаванні грузавікоў нядаўна з
поспехам прайшлі на палігоне пад Мінскам.
Пры ўдалым выступленні на «Шаўковым шляху» каманда, верагодна, выступіць на іх і на
«Дакары».

Новы аўтамабіль атрымаў экіпаж Сяргея
Вязовіча (пілот), Паўла Гараніна (штурман) і
Андрэя Жыгуліна (механік). Сучасны спорткар павядуць таксама Аляксандр Васілеўскі
(пілот), Дзмітрый Віхранка (штурман) і Антон Запарошчанка (механік). Трэці экіпаж
будзе ўдзельнічаць на баявой машыне, на
якой раней выступаў Сяргей Вязовіч. За яе
рулём будзе Аляксей Вішнеўскі, вядомы як
трохразовы чэмпіён Беларусі па дрыфтынгу. Кампанію яму складуць штурман Максім
Новікаў, а ў якасці механіка будзе Канстанцін Сінябок, які ў выпадку неабходнасці выступіць і пілотам.
Беларусы на «Шаўковым шляху» будуць змагацца за першыя месцы. «Мы ўжо
сфарміраваліся як каманда, у свеце аўтаспорту
нас ведаюць і паважаюць. Цяпер наша задача
— не проста развівацца, але і паказваць высокія вынікі. Апошнія трэніроўкі паказалі, што
машыны і гоншчыкі гатовыя да любых выпрабаванняў. Усе разумеюць: гонкі такога ўзроўню

— гэта не проста спорт, але і шанц паказаць
магчымасці беларускай тэхнікі і павысіць імідж
краіны за мяжой», — падкрэслілі ў камандзе
«МАЗ-СПОРТаўта».
Міжнароднае ралі «Шаўковы шлях» стартуе
8 ліпеня з Краснай плошчы ў Маскве і завершыцца 24 ліпеня на плошчы Цяньаньмэнь у
Пекіне. Гоншчыкаў чакае 15 этапаў — на два
больш, чым на «Дакары». Маршрут марафону
будзе праходзіць праз 15 гарадоў, пустыню Гобі
і хрыбты Цянь-Шаня, а адзін з этапаў прывядзе да возера Балхаш. У ралі-рэйдзе прымуць
удзел 24 грузавікі і 100 пазадарожнікаў. Арганізатарам каманды «МАЗ-СПОРТаўта» выступае
Мінскі аўтазавод. Гоншчыкі пяць гадоў запар
удзельнічаюць у «Дакары» і іншых буйных ралі-рэйдах. Беларускія экіпажы часта ўваходзілі
ў лік найлепшых экіпажаў на асобных этапах,
а таксама ў генеральнай класіфікацыі па выніках гонак.
Сяргей КУРКАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



