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Ва сям нац цаць ча ла век 

за пі са ліся на пры ём 

гра ма дзян, які пра вёў 

у Са лі гор ску па моч ні к 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — ін спек тар 

па Мін скай воб лас ці Ігар 

ЯЎ СЕ ЕЎ. Акра мя та го, 

двое гра ма дзян звяр ну-

лі ся без па пя рэд ня га за-

пі су. Лю дзі пры еха лі не 

толь кі з Са лі гор ска га ра-

ё на, але і з су сед ня га Слуц ка га, і на ват з Мінск ага. Ігар 

Ула дзі мі ра віч су па ко іў, што пры ме ўсіх, хто прый шоў. 

Пы тан ні, з які мі звяр ну лі ся за яў ні кі, да ты чы лі ся роз-

ных сфер дзей нас ці: пен сій на га за бес пя чэн ня, пад тап-

лен ня зя мель на га ўчаст ка, ка пі таль на га ра мон ту до ма, 

улад ка ван ня аў то бус на га пры пын ку. Не абы шло ся, як 

заў сё ды, без зя мель ных спрэ чак. Не ка то рыя пы тан ні 

бы лі вы ра ша ны пад час пры ёму. На прык лад, уда ло ся 

па клас ці ка нец кан флік ту па між фер ме рам Мі ка ла ем 

Рудзь ко і кі раў ніц твам ад кры та га ак цы я нер на га та ва-

рыст ва «Но ва па лес кі».

У 2009 го дзе Мі ка лаю Ва сі ле ві чу быў вы дзе ле ны ўчас-

так у арэн ду на зем лях гэ та га сель гас прад пры ем ства. А ў 

2015 го дзе гас па дар ка за бра ла по ле і за ара ла ня ўбра ную 

з яго буль бу. Фер мер да бі ваў ся, каб яму да лі на дзел ка ля 

15 гек та раў по бач з яго па се ва мі. Та кі ўчас так знай шоў ся 

на зем лях, якія на ле жаць мяс цо ва му сель вы кан ка му. І лі-

та раль на з ка бі не та, дзе ішоў пры ём, муж чы на на кі ра ваў ся 

пі саць ад па вед ную за яву.

У Алы Пра ха ро віч з аг ра га рад ка Ста рыя Ця руш кі ўжо два 

га ды за тап ля ец ца зя мель ны ўчас так. У вы ні ку гі не ўра джай, 

а на сце нах жыл ля з'я ві лі ся гніль і трэ шчы ны. Спра ва ў тым, 

што дом зна хо дзіц ца ў зо не рас пра цо вак ад кры та га ак цы я-

нер на га та ва рыст ва «Бе ла русь ка лій».

З ана ла гіч най праб ле май су тык ну ла ся не толь кі Ала Мак-

сі маў на, але і мно гія гра ма дзя не, што пра жы ва юць на та кой 

тэ ры то рыі. Як рас тлу ма чыў стар шы ня Са лі гор ска га рай вы-

кан ка ма Алег Па скроб ка, на боль шай част цы ра ё на вя дуц ца 

рас пра цоў кі руд ні коў. І ў 1949 го дзе, ка лі па чы на ла ся вы твор-

часць, іс на ва лі па тра ба ван ні, якія прад' яў ля лі ся да бу даў ніц-

тва жыл ля. Але лю дзі іг на ра ва лі за клю чэн ні спе цы я ліс таў 

гор най спра вы, бу да ва лі ся як прый дзец ца. «Бе ла русь ка лій» 

ува хо дзіць у ста но ві шча лю дзей: ня даў на вы ка наў дрэ наж на 

ўчаст ку. Але ра бо ты бы лі пра ве дзе ны ня пра віль на. Ігар Яў се-

еў даў да ру чэн не спе цы я ліс там, каб тыя яшчэ раз вы еха лі на 

мес ца. Сён ня прад пры ем ства рых туе пра ект па ме лі я ра цыі 

гэ тай тэ ры то рыі, пла ну ец ца бу даў ніц тва на сос най стан цыі, 

што ў да лей шым па він на па леп шыць сі ту а цыю.

— Я ха чу жыць у нар маль ных умо вах, у квет ках, а не ў 

ва дзе, — хва ля ва ла ся за яў ні ца.

— Па куль пра ект рэа лі зу ец ца, ча ла век са праў ды па ві нен 

ад чу ваць ся бе кам форт на, та му вазь му пы тан не на кант роль, 

і вы так са ма аса біс та пра кант ра люй це сі ту а цыю, — звяр нуў-

ся па моч нік Прэ зі дэн та да стар шы ні рай вы кан ка ма. — Ба чу, 

што дрэ наж са праў ды не аб ход на пе ра клас ці. Ня хай на «Бе-

ла русь ка ліі» па ско ра цца. Уво гу ле, пы тан не трэ ба вы ра шаць 

на ўзроў ні мі ніс тэр ства. Ка лі дом па чаў да ваць трэ шчы ны, 

жыць у ім не бяс печ на.

А вось Ва ле рый Мар ка віч не за да во ле ны па ме рам пен сіі. 

Муж чы на пен сі я нер, але іс ці на за слу жа ны ад па чы нак не збі-

ра ец ца. «Ча му пе ры яд пра цы на пен сіі не ўва хо дзіць у стаж і 

ча му мне не ад да юць усю пен сію?» — па ці ка віў ся за яў нік.

На чаль нік ад дзе ла пен сій на га за бес пя чэн ня ўпраў лен ня 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Са лі гор ска га рай-

вы кан ка ма На тал ля Пра та се ня кан ста та ва ла, што яго пен сія 

скла дае 413 руб лёў. Ка лі б не пра ца ваў, то атрым лі ваў бы 

536 руб лёў. Пен сія на ліч ва ец ца ў аб ме жа ва ным па рад ку 

згод на з за ка на даў ствам. Акра мя та го, за яў нік не атрым-

лі вае да дат ко выя грошы як ча ла ве к, які да сяг нуў 75 га доў. 

Ука зам Прэ зі дэн та ад 2012 го да № 35 пра ду гле джа на, што 

та кія вы пла ты на ле жаць толь кі не пра цу ю чым пен сі я не рам, 

якія пра жы ва юць па ста ян на на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

— За кон ёсць за кон, і яго трэ ба вы кон ваць, — кан ста та ваў 

Ігар Яў се еў. — І даць ка ман ду яго мя няць я не ўпаў на ва жа-

ны, не маю пра ва за га даць упраў лен ню вы да ваць пен сію 

цал кам. А ва шу за яву пры му да ве да ма і ў да вед цы да ла жу 

ў вы шэй шыя ін стан цыі.

Ад ра зу пяць жы ха роў Мінск ага ра ё на звяр ну лі ся з пы тан-

нем аб улад ка ван ні аў то бус на га пры пын ку ў вёс цы Па шка-

ві чы па аў то бус ных марш ру тах № 85 і № 108 «Чы гу нач ны 

вак зал г. Мін ска — Па сё лак Га та ва». «Зраб лю за пыт з тым, 

каб спе цы я ліс ты вы еха лі на мес ца і ка ле гі яль на пры ня лі пэў-

нае ра шэн не», — па абя цаў Ігар Яў се еў.

— У кож ным рэ гі ё не ёсць свае праб ле мы, спе цы фі ка. І тое, 

што лю дзі мо гуць не па срэд на звяр нуц ца да прад стаў ні коў 

Прэ зі дэн та, дае свае вы ні кі. Сён ня на мес цы мы вы ра шы лі 

ад ра зу не каль кі праб лем, з які мі звяр ну лі ся лю дзі. Мы пра-

цу ем у цес ным кан так це з Мі набл вы кан ка мам. Аб гэ тым я 

ін фар мую кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. Та му кі раў нік 

дзяр жа вы сён ня ва ло дае ін фар ма цы яй па кож ным ра ё не, 

на се ле ным пунк це. І лю дзі ўдзяч ныя за гэ та Прэ зі дэн ту, — 

ска заў у кан цы пры ёму Ігар Яў се еў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ЗНАЙСЦІ ПАРАЗУМЕННЕ
Людзям можна і трэба дапамагаць

АД ПРЫ ВАТ НА ГА 
ДА АГУЛЬ НА ГА

Тое, што не ўсё з за пла на ва на га 

зроб ле на, ад зна чыў і Прэ зі дэнт Бе ла-

ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы 

з кі раў ні ка мі ўра даў кра ін — чле наў Еў-

ра зій ска га эка на міч на га са ю за, за клі-

каў шы ўдзель ні каў су стрэ чы «ўваж лі ва 

аб мер ка ваць гэ тыя праб ле мы і пры-

няць вы ве ра ныя ра шэн ні, не аб ход ныя 

для ста наў лен ня паў на цэн на га эка на-

міч на га са ю за».

У час, ка лі су свет ная гра мад скасць 

зна хо дзіц ца не на пя рэ дад ні ганд лё вых 

вой наў, а ўжо ўсту пі ла ў іх, Еў ра зій скі 

эка на міч ны са юз на бы вае асаб лі вае 

гу чан не. Ім пульс трэ ба на даць пра цы 

па ба раць бе з пе ра шко да мі на ўнут ра-

ным рын ку. «Га лоў нае, што мы ве да ем, 

як ра біць  гэ тыя кро кі і ў якім на прам ку 

ру хац ца. Тут ёсць ве ды і вя лі кі во пыт, 

але па воль на мы вы ра ша ем гэ тыя пы-

тан ні, а гэ тыя бар' е ры па він ны быць 

зня тыя», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Бы лі вы пад кі, ка лі ад ны бар' е ры лік-

ві да ва лі ся, а на іх мес цы ўзво дзі лі ся 

ін шыя. Пры чы на гэ та му ў тым лі ку — 

су праць ста ян не на ма ган няў па ўста-

наў лен ні адзі най эка на міч най пра сто ры 

і спроб знай сці пра ва вую шчы лі ну для 

на цы я наль на га пра тэк цы я ніз му.

«За кан чва ец ца вы зна ча ны да га-

во рам аб са ю зе двух га до вы пе ры яд 

дзе ян ня вы клю чэн няў з на цы я наль на га 

рэ жы му дзяр жаў ных за ку пак, спа чат ку 

за ду ма ны як вы ключ ная ме ра. І тыя ж 

вы клю чэн ні зноў уста наў лі ва юц ца на 

чар го вы двух га до вы пе ры яд», — пры-

вёў прык лад кі раў нік дзяр жа вы.

Са юз бу дзе ўяў ляць ці ка васць для 

эка но мік кра ін-удзель ніц і знеш ніх 

парт нё раў, толь кі ка лі ён ста не «прад-

ка заль най ар га ні за цы яй, якая бу дзе гу-

ляць па вы зна ча ных на мі пра ві лах».

Як клю ча вы эле мент ін тэ гра цыі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка аха рак та ры за-

ваў ства рэн не агуль ных энер ге тыч ных 

рын каў: «Для бе ла рус ка га бо ку не зра-

зу ме ла, ча му ў ін та рэ сах сум лен най 

кан ку рэн цыі ўсе пры зна юць не аб ход-

насць адзі ных та ры фаў на чы гу нач ныя 

пе ра воз кі, але не ўсе згод ны з сі мет-

рыч ным па ды хо дам у пы тан нях транс-

пар ці роў кі га зу».

Праз дзе сяць дзён у Санкт-Пе цяр-

бур гу кі раў ні кі кра ін пад пі шуць пра гра-

мы фар мі ра ван ня агуль ных рын каў га-

зу, наф ты і наф та пра дук таў. Су стрэ ча 

ў Мін ску ў тым лі ку ста не пля цоў кай для 

вы ра шэн ня праб лем, якія яшчэ ак ту аль-

ныя ў гэ тай сфе ры. Асаб лі ва па гад нен ня 

ча ка юць суб' ек ты гас па да ран ня, бо яно 

ста не пер шым кро кам да ста біль най па-

ліў на-энер ге тыч най асно вы ЕА ЭС.

РАС ШЫ РЭН НЕ = 
АД КАЗ НАСЦЬ

Да гэ та га ча су на па рад ку дня пы-

тан не раз лі ку сум уваз ных мыт ных 

пош лін. Гэ та тэ ма аб мяр коў ва ла ся і 

на май скай су стрэ чы най вы шэй ша га 

ўзроў ню ў Со чы.

«Кі раў ні кі дзяр жаў да мо ві лі ся, што 

мі ніст ры фі нан саў, а за тым і вы (кі раў-

ні кі ўра даў. — Аўт.) да снеж ня па пра-

цу е це над ме то ды кай раз мер ка ван ня 

пош лін і да ло жы це аб вы ні ках. Пра-

па но ва чар го вы раз па доў жыць тэр мі-

ны нар ма ты ваў, якія дзей ні ча юць (мы 

аб гэ тым час та га во рым, спра вяд лі ва 

ад зна ча ем, зы хо дзя чы ўжо з на пра ца-

ва на га во пы ту), аб са лют на ня вы гад-

ная для Бе ла ру сі. І пад тры маць, як 

ін фар муе мя не наш урад, не мо жам. 

Гэ та за ве да ма па ста віць на шу кра і ну 

ў ня роў ныя ўмо вы», — пад крэс ліў бе-

ла рус кі лі дар.

Асноў ным пы тан нем для ЕА ЭС на 

пра ця гу го да з'яў ля ец ца су мес ная пра-

ца над ліч ба вым па рад кам дня. Для 

гэ та га ўжо ство ра на доб рая тэ а рэ тыч-

ная і пра ва вая ба за. «Асноў ная за да-

ча, якая ста іць ця пер, — вы зна чыць 

пер ша чар го выя ліч ба выя ра шэн ні, 

здоль ныя за бяс пе чыць знач ны эфект 

для транс гра ніч на га і між га лі но ва га 

ўза е ма дзе ян ня. Мінск га то вы да паў-

на вар тас на га ўдзе лу ў рэа лі за цыі да-

дзе ных іні цы я тыў», — пра ка мен та ваў 

Прэ зі дэнт.

«Больш паў на моц тваў — больш 

ад каз нас ці» — па та кім прын цы пе ён 

пра па на ваў ла дзіць ра бо ту Еў ра зій скай 

эка на міч най ка мі сіі, якая ўжо не раз 

звяр та ла ся з пра па но вай па шы рыць 

свае паў на моц твы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 

удзяч насць ра сій ска му бо ку (кра і на 

пры ня ла на ся бе стар шын ства ў ор га-

нах Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 

1 сту дзе ня 2018 го да) за на ма ган ні па 

да лей шым ру ху на пе рад ін тэ гра цыі і 

ўклю чэн ні ў са юз ную тэ ма ты ку но вых 

кі рун каў су пра цоў ніц тва. «Са праў ды, у 

нас за ста лі ся не ахоп ле ныя да га во рам 

да стат ко ва важ ныя тэ мы, — эка ло гія, 

ад наў ляль ная энер ге ты ка, кос мас, ме-

ды цы на, спорт, ту рызм, су пра цоў ніц тва 

па якім уня се да дат ко вы ўклад у раз віц-

цё на ша га са ю за», — ад зна чыў Прэ зі-

дэнт. Пры гэ тым рас шы рэн не па рад ку 

дня па він на быць больш пра ду ма ным 

і не су пя рэ чыць ра шэн ню бя гу чых за-

дач ЕА ЭС.

* * *
Ор га ны ЕА ЭС на су стрэ чы з Прэ-

зі дэн там Бе ла ру сі прад стаў ляў стар-

шы ня ка ле гіі Еў ра зій скай эка на міч най 

ка мі сіі Тыг ран Сар кі сян. Ён рас ка заў, 

што асаб лі вая ўва га ад да ец ца пы тан-

ням ліч ба ва га па рад ку дня і іні цы я-

ты вам, якія за цвер джа ны кі раў ні ка мі 

дзяр жаў.

Ор га ны ЕА ЭС ця пер ства ра юць ася-

род дзе, якое да зво ліць хут ка пра соў-

ваць ін тэ гра цый ны пра ект, та му што 

ліч ба вая транс фар ма цыя за кра нае ўсе 

сфе ры жыц ця дзей нас ці.

Тыг ран Сар кі сян вы ка заў ідэю, што 

трэ ба па збя гаць бю ра кра тыз му і не ка-

то рыя пы тан ні з уз роў ню са ве та мож на 

пе ра даць ка ле гіі. «Гэ та вель мі тэх ніч-

ныя пы тан ні, і за гру жаць імі са вет сён ня 

не мэ та згод на, та му што ёсць вель мі 

мно га кан цэп ту аль ных і дыс ку сій ных 

пы тан няў, на якія мы пра па ноў ва ем 

ары ен та вац ца са ве ту», — ад зна чыў 

стар шы ня ка ле гіі ЕЭК.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

АДЗІ НЫЯ 
ПРА ВІ ЛЫ ГУЛЬ НІ

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
су стрэў ся 

з кі раў ні ка мі ўра даў 
кра ін ЕА ЭС

Ін тэ гра цыю ча сам па раў ноў ва юць з яз дой на ве ла сі пе дзе: трэ ба 

ру хац ца, каб за ха ваць раў на ва гу. «Ве ла сі пед» ЕА ЭС асаб лі вы — яму 

не аб ход на пе ра адоль ваць не толь кі ты ся чы кі ла мет раў з Еў ро пы

 ў Азію і на зад, але і пе ра шко ды на ўнут ра ным рын ку. На та кой да ро зе 

за ха ваць ба ланс, каб пры гэ тым не спус ці лі ко лы, — цяж кая за да ча.

Бя гу чы год — зна ка вы для са ма га ма ла до га аб' яд нан ня на 

пост са вец кай пра сто ры. Пер ша га сту дзе ня ўсту піў у сі лу Мыт ны 

ко дэкс ЕА ЭС. У маі ста тус на гля даль ні ка ў са ю зе атры ма ла Мал до ва, 

пад пі са ны па гад нен ні аб ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве 

з Кі та ем і па гад нен не, якое вя дзе да зо ны сва бод на га ганд лю 

з Іра нам. Але га лоў ная ра бо та па-ра ней ша му на пе ра дзе — ства рэн не 

агуль на га рын ку элект ра энер гіі, фі нан саў, га зу і наф ты. Зна хо дзіць 

агуль ную мо ву і кам пра міс кра і нам — удзель ні цам ЕА ЭС не заў сё ды 

прос та, але не аб ход на, каб мэ ты не за сты лі ў вы гля дзе толь кі 

«па пя ро вай ін тэ гра цыі».

Спа чат ку пе ра га во ры прай шлі ў вуз кім скла дзе. Акра-

мя Сяр гея Ру ма са, у су стрэ чы пры ня лі ўдзел пер шы 

ві цэ-прэм' ер Ар ме ніі Ара рат Мір за ян, прэм' ер-мі ністр 

Ка зах ста на Ба кыт жан Са гін та еў, прэм' ер-мі ністр Кыр-

гыз ста на Му ха мед ка лый Абы лга зі еў, стар шы ня ўра да 

Ра сіі Дзміт рый Мядз ве дзеў, стар шы ня Ка ле гіі ЕЭК 

Тыг ран Сар кі сян.

Як ад зна чыў на пе ра га во рах ужо ў шы ро кім скла дзе 

Сяр гей Ру мас, ба кі аб мер ка ва лі клю ча выя ад чу валь ныя 

на прам кі су пра цоў ніц тва пя цёр кі кра ін. Пры гэ тым бе ла рус кі 

прэм' ер-мі ністр звяр нуў ува гу, што не ўсё ў аб мер ка ван ні 

пра хо дзіць глад ка, а па шэ ра гу пы тан няў уз ні ка юць пэў ныя 

роз на га лос сі, па коль кі кож ная дзяр жа ва мак сі маль на ад-

стой вае ўлас ныя ін та рэ сы.

«Тым не менш у пе ра га во рах пры сут ні чае га лоў нае — 

усе агуль ная на кі ра ва насць на да лей шае раз віц цё і ўма ца-

ван не на ша га са ю за», — за явіў ён.

Ён пад крэс ліў пры хіль насць Бе ла ру сі да ін тэ гра цый ных 

пра цэ саў і га тоў насць па бу да ваць паў на вар тас ны эка на міч-

ны са юз на прын цы пах спра вяд лі вай кан ку рэн цыі і за бес пя-

чэн ня ча ты рох сва бод на агуль ным рын ку.

«У нас устой лі вы пры рост ва ўза ем ным ганд лі. Доб ры 

вы нік, але ві да воч на, што па тэн цы ял ганд лё ва-эка на міч ных 

ад но сін на шмат вы шэй шы, та му на пе ра дзе ўсіх ча кае сур'-

ёз ная ра бо та па рэа лі за цыі да сяг ну тых да моў ле нас цяў», — 

ска заў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі.

Як ад зна чыў стар шы ня ўра да Ра сіі Дзміт рый Мядз ве дзеў, 

аб' ём уза ем на га ганд лю ў ЕА ЭС у сту дзе ні — ве рас ні вы рас 

пры клад на на 14 %. У цэ лым Ра сія ста ноў ча ацэнь вае ды-

на мі ку эка на міч най ін тэ гра цыі. Ёсць рух па ўсіх на прам ках, 

агуль ны ры нак са ю за раз ві ва ец ца, няхай і не без праб лем. 

90 % пра дук цыі, якая па стаў ля ец ца на ры нак «пя цёр кі», 

вы раб ле на ме на ві та ў кра і нах Еў ра зій ска га эка на міч на га 

са ю за. У цэ лым аб' ём знеш ня га ганд лю па вя лі чыў ся на 

22 % пе ра важ на за кошт экс пар ту, які апя рэ дзіў ім парт ныя 

па стаў кі.

Акра мя та го, Дзміт рый Мядз ве дзеў за клі каў ума цоў ваць 

унут ра ны кон тур ін тэ гра цыі, раз ві ваць над на цы я наль нае 

рэ гу ля ван не.

«Мы зра бі лі знач ны крок на шля ху да агуль на га фі нан са-

ва га рын ку — я маю на ўва зе пад пі са нае па гад нен не аб гар-

ма ні за цыі за ка на даў ства ў гэ тай сфе ры, — пра ін фар ма ваў 

ён. — Так са ма важ ны мі за да ча мі за ста юц ца фар мі ра ван не 

агуль ных рын каў наф ты, наф та пра дук таў, га зу, кан ку рэнт-

ных умоў для ра бо ты біз не су ў гэ тым кі рун ку».

Асоб на кі раў нік ура да Ра сіі спы ніў ся на «ліч бе»: ство ра на 

нар ма тыў ная і ін сты ту цы я наль ная ба за, ада бра ны пра ек ты, 

яшчэ ка ля двух пра ек таў зна хо дзяц ца на раз гля дзе. Па вод-

ле яго слоў, не аб ход на пра доў жыць раз віц цё ім парт аза мя-

шчэн ня ў ЕА ЭС.

Стар шы ня Ка ле гіі Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі Тыг ран 

Сар кі сян за явіў, што чар го вае па ся джэн не між ура да ва га 

са ве та ад бу дзец ца ў Ал ма ты ў па чат ку на ступ на га го да. Ён 

рас ка заў жур на ліс там, што па ся джэн не Вы шэй ша га Еў ра-

зій ска га эка на міч на га са ве та пла ну ец ца пра вес ці ў па чат ку 

снеж ня ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ЗА СПРА ВЯД ЛІ ВУЮ КАН КУ РЭН ЦЫЮ Ў ЕА ЭС
Та кую па зі цыю на шай кра і ны агу чыў прэм' ер-мі ністр Сяр гей Ру мас 
на па ся джэн ні Еў ра зій ска га між ура да ва га са ве та ў шы ро кім скла дзе

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


