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Пра мэ ту вы дан ня дак ла-
да i асноў ныя яго па ла жэн нi 
мы гу та ры лi з вя ду чы мi аў-
та ра мi рас пра цоў кi — ды-
рэк та рам Цэнт ра Ар се нам 
СI ВIЦ КIМ i кi раў нi ком Бе-
ла рус кай гру пы раз вiц ця 
Юры ем ЦА РЫ КАМ.

«Звяз да»: З чым звя за-
на iдэя рас пра цоў кi дак ла да? 
На што ён на кi ра ва ны?

Юрый Ца рык: Два га ды 
та му Прэ зi дэн там Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь бы ла агу ча на 
кан цэп цыя iн тэ гра цыi iн тэ-
гра цый. Сут насць яе зво дзi-
ла ся да та го, што ства рэн не 
Еў ра зiй ска га са ю за не пра-
ду гледж вае па дзе лу Еў ро пы, 
але з'яў ля ец ца най важ ней-
шай пе рад умо вай для раў на-
праў на га i ўза е ма вы гад на га 
су пра цоў нiц тва двух буй ных 
утва рэн няў у рэ гi ё не — Еў-
ра пей ска га i Еў ра зiй ска га 
са юзаў.

Дыс ку сii апош нiх ме ся цаў 
па ка за лi вi да воч ны дэ фi цыт 
пра па ноў, iдэй i пра ек таў, 
якiя рэ аль на пра соў ва лi б 
гэ тую кан цэп цыю.

Важ ным кро кам у гэ тым 
на прам ку ста ла агу ча ная мi-
нiст рам за меж ных спраў Бе-
ла ру сi Ула дзi мi рам Ма ке ем 
пра па но ва аб пе ра фар ма та-
ван нi пра гра мы «Ус ход няе 
парт нёр ства». Га вор ка iш ла 

аб ума ца ван нi бiз нес-вы мя-
рэн ня «Ус ход ня га парт нёр-
ства» i фар мi ра ван нi спi са 
пры яры тэт ных стра тэ гiч ных 
пра ек таў у рам ках пра гра-
мы.

Ад нак i пас ля гэ та га да-
лей шае экс перт нае аб мер ка-
ван не ўза ем ных ад но сiн Бе-
ла ру сi i Еў ра пей ска га са ю за 
пра цяг ва ла грун та вац ца, у 
асноў ным, на пад ста ве ма-
дэ лi су праць ста ян ня пра ек-
таў еў ра пей скай iн тэ гра цыi 
i еў ра зiй скай iн тэ гра цыi. З 
ад на го бо ку, гэ тая па мыл ко-
вая ло гi ка гуль нi з ну ля вой 
су май не па збеж на за га ня ла 
ў ту пiк не толь кi Бе ла русь, 
але i iн шыя кра i ны рэ гi ё на: 
да стат ко ва па гля дзець на 
пры кла ды Укра i ны цi Мал до-
вы. З iн ша га бо ку, што ла гiч-
на, та кi па ды ход у цэ лым вёў 
i вя дзе да знi жэн ня ўзроў ню 
бяс пе кi i ста бiль нас цi ў рэ гi-
ё не Цэнт раль най i Ус ход няй 
Еў ро пы.

У гэ тых умо вах кан цэп цыя 
iн тэ гра цыi iн тэ гра цый па тра-
буе ад мыс ло ва га iн стру мен-
та рыя для яе рэа лi за цыi, якi 
да зва ляе пе ра адоль ваць 
мiж ынс ты ту цы я наль ныя 
бар' е ры. У пры ват нас цi, на 
наш по гляд, гэ тая кан цэп-
цыя мо жа быць рэа лi за ва на 
толь кi праз вы ка ры стан не 

прын цы пу су мес на га раз-
вiц ця — шля хам ства рэн ня 
но ва га адзi на га рэ гi я наль-
на га рын ку на асно ве пра-
мыс ло ва-iнф ра струк тур най, 
энер ге тыч най, сэр вiс най i 
куль тур на-аду ка цый най ка-
а пе ра цыi дзяр жаў, кам па нiй 
i ня ўра да вых ар га нi за цый 
кра iн рэ гi ё на. Та кi но вы ры-
нак мы i на зы ва ем Но вай 
Цэнт раль най Еў ро пай.

«Звязда»: Ства рэн не 
но ва га рын ку, якi аб'-
яд ноў вае кра i ны ЕС, 
Мыт на га са ю за i па-
за бло ка выя дзяр-
жа вы. Як гэ та 
маг чы ма?

Ю.Ц.: Гэ та маг чы ма дзя-
ку ю чы спе цы фi цы па ды хо ду 
да рэа лi за цыi пра ек та.

Спе цы фi ка скла да ец ца ў 
тым, што ры нак Но вай Цэнт-
раль най Еў ро пы ства ра ец ца 
на асно ве но вых iнф ра струк-
тур i iн дуст рыi, мат ры цы 
стра тэ гiч ных iн вес ты цый-
ных пра ек таў. I толь кi ў хо дзе 
рэа лi за цыi гэ тых пра ек таў 
фар мi ру юц ца не аб ход ныя 
пра ва выя ўмо вы яго функ-
цы я на ван ня.

Па-дру гое, гэ ты ры нак 
спа лу чае роз ныя эка на мiч-
ныя i тэх на ла гiч ныя ўкла ды 
— за ход не еў ра пей скi, пост-
са вец кi, а так са ма, маг чы-
ма, кi тай скi i iн шыя. Гэ та 
звя за на з тым, што, па-трэ-
цяе, гэ ты но вы ры нак фар-
мi ру ец ца ў глы бо кай су вя зi 
з iн шы мi рэ гi ё на мi — Цэнт-
раль най Азii, Блiз ка га Ус хо-
ду i Паў ноч най Аф ры кi, якiя 

з'яўля юц ца для яго рын ка мi 
збы ту.

«Звязда»: А як гэ та су ад-
но сiц ца з пра гра май Еў ра-
пей ска га са ю за «Ус ход няе 
парт нёр ства»?

Ар сен СI ВIЦ КI: Су ад но-
сяц ца спе цы фiч на. Фак тыч-
на «Но вая Цэнт раль ная Еў-
ро па» — гэ та аль тэр на ты ва 
«Ус ход ня му парт нёр ству» ў 
змяс тоў ным пла не. За мест 
па лi ты кi амаль ад на ба ко ва га 
на вяз ван ня жорст кiх умоў з 

бо ку Бру се ля, што мы сён ня 
ба чым на пры кла дзе сi ту а-
цыi ва кол Укра i ны, мы пра-
па ну ем па лi ты ку су мес на га 
раз вiц ця.

Сён ня пра гра ма «Ус ход-
няе парт нёр ства» зна хо-
дзiц ца ў кры тыч ным ста не 
i па тра буе транс фар ма цыi. 
Гэ тая сi ту а цыя аб умоў ле на, 
з ад на го бо ку, тым, што для 
цэ ла га шэ ра гу удзель нi каў 
пра гра мы яе пер ша па чат-
ко выя стра тэ гiч ныя мэ ты не 
з'яў ля юц ца да ся галь ны мi. 
На прык лад, Бе ла русь i ця пер 
Ар ме нiя, якая аб' явi ла аб ус-
туп лен нi ў Мыт ны са юз, не 
мо жа за клю чыць па гад нен-
не аб аса цы я цыi з Еў ра са-
ю зам.

З iн ша га бо ку, гле дзя чы 
сён ня на тое, якiя жорст кiя 
ўмо вы ста вяц ца Укра i не з 
бо ку ЕС, уз нi кае пы тан не: а 
на вош та трэ ба та кое па гад-
нен не, ка лi яно пры вя дзе да 
дэ iн дуст ры я лi за цыi i па дзен-
ня якас цi жыц ця ў кра i не?

Та му сён ня не аб ход на 
поў нае пе ра фар ма та ван не 
«Ус ход ня га парт нёр ства», 
на паў нен не яго кан крэт ны-
мi пра ек та мi i рэ сур са мi, 
не аб ход ны мi для iх рэа лi-
за цыi. «Но вая Цэнт раль ная 
Еў ро па» — гэ та iнi цы я ты ва, 
на кi ра ва ная на змяс тоў нае 
на паў нен не но ва га фар ма ту 
ад но сiн на шых кра iн з Еў ра-
са ю зам.

«Звязда»: Якiя пра ек ты 
мо гуць склас цi асно ву та ко га 
но ва га па рад ку дня?

А.С.: Гэ та, перш за ўсё, 
транс парт ныя пра ек ты. На-
прык лад, за раз па тра бу-

юць рэа лi за цыi два буй ныя 
транс парт ныя iнф ра струк-
тур ныя пра ек ты: ства рэн ня 
вы са ка хут кас най чы гу нач-
най ма гiст ра лi Бер лiн — 
Мiнск — Маск ва на асно ве 
еў ра пей скай ка ляi для па-
са жыр скiх пе ра во зак i па-
ра лель нае пад аў жэн не ра-
сiй скай ка ляi, якая злу чае 
Кi тай, Ка зах стан, Ра сiю i 
Бе ла русь, у За ход нюю Еў-
ро пу па тэ ры то рыi Поль шчы, 
Гер ма нii, Фран цыi для гру за-
вых пе ра во зак.

Дру гi на пра мак — за бес-
пя чэн не энер ге тыч най бяс пе-
кi рэ гi ё на. Кры тыч ную ро лю 
тут ады гры вае бу даў нiц тва 
Бе ла рус кай АЭС i на ступ нае 
ства рэн не ў рэ гi ё не яшчэ ад-
ной атам най элект ра стан цыi. 
Гэ та ство рыць спры яль ныя 
ўмо вы для раз вiц ця пра мыс-
ло вас цi ў рэ гi ё не.

Так са ма ёсць пра ек ты ў 
сфе ры ма шы на бу да ван ня, 
сель скай гас па дар кi, раз вiц-
ця га рад ской iнф ра струк ту-
ры i, зра зу ме ла, у аду ка цый-
най сфе ры.

Мы ра зу ме ем, што на 
сён няш нi дзень iнi цы я ты ва 
Но вай Цэнт раль най Еў ро-
пы прад стаў ле на ў са мым 
агуль ным вы гля дзе. Та му 
мы спа дзя ём ся, што пуб лi-
ка цыя дак ла да i яго рас паў-
сюдж ван не ста нуць пер шым 
кро кам да ма бi лi за цыi бiз не-
су i экс перт ных струк тур на 
за да чу хут ка га i эфек тыў на-
га фар мi ра ван ня прак тыч на-
га па рад ку дня бу даў нiц тва 
но ва га мак ра рэ гi ё на.

Сяргей ЮР’ЕЎ.
�

Бе ла русь у цэнт ры Но вай Цэнт раль най Еў ро пы
17 ве рас ня ў Мiн ску прай шла прэ зен та цыя дак ла да, 
пад рых та ва на га бе ла рус кiм Цэнт рам стра тэ гiч ных i 
знеш не па лi тыч ных да сле да ван няў «Да Но вай Цэнт-
раль най Еў ро пы! Пе ра адо лен не кры зi су Цэнт раль най 
Еў ро пы праз бу даў нiц тва но ва га мак ра рэ гi ё на». На 
прэ зен та цыi пры сут нi ча лi пра цаў нi кi дып ла ма тыч ных 
прад стаў нiц тваў Ра сii, Ка зах ста на, Укра i ны, Поль шчы, 
Лiт вы, Ру мы нii; бе ла рус кiя экс пер ты, на ву коў цы, жур-
на лiс ты.

ГеапалітыкаГеапалітыка  ��

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Толь кi iн ды вi ду аль ныя 
прад пры маль нi кi бу дуць мець 
пра ва аказ ваць па слу гi га-
раж на га аў та сэр вi су. Гэ та ўжо 
бу дзе не прос та га раж, а май-
стэр ня-га раж, гэ та зна чыць, 
бу дзе мя няц ца яго пры зна чэн-
не», — пад крэс лi ла на чаль нiк 
упраў лен ня. Пас ля рэ гiст ра-
цыi IП аў та сле са ру не аб ход на 
звяр нуц ца да стар шы нi га раж-
на га ка а пе ра ты ва з за явай. 
Ра шэн не бу дзе пры мац ца аль-
бо на агуль ным схо дзе чле наў 
ка а пе ра ты ва, аль бо спе цы-
яль на ство ра ны мi ўпраў лен-
ня мi. Толь кi так мож на бу дзе 
атры маць да звол на тэх нiч нае 
аб слу гоў ван не i ра монт транс парт ных 
срод каў у га ра жы.

Што ты чыц ца па тра ба ван няў, то 
яны бу дуць прад' яў ляц ца як да тых, хто 
ста не зай мац ца гэ тай дзей нас цю, так 
i не па срэд на да га раж на га ка а пе ра-
ты ва, якi па вi нен бу дзе за бяс печ ваць 
не аб ход ны мi для пра цы ўмо ва мi. Па-
пер шае, згод на з рэ жы мам ра бо ты га-
ра жа-май стэр нi ка а пе ра тыў аба вя за ны 
бу дзе за бяс печ ваць до ступ транс пар ту, 
а па-дру гое, кi раў нiц тва ка а пе ра ты ва 
аба вя за на бу дзе за клю чаць да га во ры 
на элект ра- i во да за бес пя чэн не, вы ваз 
цвёр дых бы та вых ад хо даў. Стар шы нi 
трэ ба бу дзе пра да ста вiць пля цоў ку з 
цвёр дым па крыц цём для цвёр дых бы-
та вых ад хо даў i вы ра шаць усе пы тан нi, 
звя за ныя з iх вы ва зам. Та ры фы на гэ-
тыя па слу гi для тых чле наў ка а пе ра ты-
ва, якiя ма юць на мер ле галь на зай мац-
ца аў та сэр вi сам, ад па вед на зме няц ца.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, цi не бу дуць 
ка а пе ра ты вы су праць пры няц ця на ся бе 

ўсiх гэ тых аба вя за цель стваў, на чаль нiк 
упраў лен ня бы та во га аб слу гоў ван ня на-
сель нiц тва мi нiс тэр ства ад зна чы ла, што 
но ва ўвя дзен нi, якiя ляг лi ў асно ву ўка за 
№ 432, пра па на ва ны не па срэд на чле-
на мi i стар шы ня мi га раж ных ка а пе ра ты-
ваў. «Яны са мi ста мi лi ся ад сло ва «не-
ле гал», та му i пра па на ва лi афi цый нае 
афарм лен не, бо сён ня мно гiя жа да юць 
аказ ваць гэ тыя вi ды па слуг ле галь на. 
Што iм гэ та дасць? Яны змо гуць па пя-
рэд не пры маць за яў кi ад клi ен таў, рэ-
кла ма ваць сваю дзей насць, пра да стаў-
ляць спа жыў цам га ран тыi, што ў сваю 
чар гу бу дзе iм на ру ку, бо, на бы ва ю чы 
аба ро ну, спа жы вец больш ах вот на бу-
дзе звяр тац ца ў га ра жы-май стэр нi», — 
тлу ма чыць Ва лян цi на Ляў коў ская.

Што ты чыц ца пе ра лi ку па слуг, якiя 
змо гуць аказ ваць аў та сле са ры ў га ра-
жах, на чаль нiк упраў лен ня па ве да мi ла, 
што ад па вед ная па ста но ва Са ве та Мi-
нiст раў ужо рас пра ца ва на i пра хо дзiць 
ста дыю ўзгад нен ня з усi мi за цi каў ле ны-

мi ба камі. «Сён ня ма гу толь кi 
ска заць, што аб слу гоў ван не i 
ра монт у га ра жах-май стэр нях 
аў та ма бi ляў, якiя аб ста ля ва ны 
га за вы мi ўста ноў ка мi, бу дуць 
за ба ро не ны. Так са ма бу дзе 
ўве дзе на аб ме жа ван не па ва-
зе аў та ма бi ляў, гэ та зна чыць, 
агуль ная ма са транс парт на га 
срод ку па вiн на быць не больш 
за 3,5 т. На пер шым эта пе, вя-
до ма, не ўсе вi ды ра бот, якiя 
на шым май страм ха це ла ся б 
вы кон ваць у ся бе ў га ра жы, 
бу дуць да зво ле ны. Не ка то рыя 
з iх пра ма ўза е ма звя за ны з 
бяс пе кай ча ла ве ка», — ка жа 
прад стаў нiк ве дам ства. Та му 
ор га ны, якiя ажыц цяў ля юць 
сер ты фi ка цыю гэ тых вi даў ра-

бот, бу дуць сур' ёз на па ды хо дзiць да вы-
да чы ад па вед най да ку мен та цыi. Акра-
мя та го, трэ ба бу дзе яшчэ атры маць 
са нi тар на-эпi дэ мi я ла гiч нае за клю чэн не 
аб ад па вед нас цi са нi тар ным пра вi лам.

Ка лi ж аў та сле са ры ў пра цэ се сва ёй 
ра бо ты бу дуць па ру шаць па тра ба ван нi, 
стар шы нi змо гуць вы клю чыць з ка а пе-
ра ты ва та кiх го ра-май строў. Так са ма 
ўла даль нi кам га ра жоў-май стэр няў, як 
за рэ гiст ра ва ным iн ды вi ду аль ным прад-
пры маль нi кам, не аб ход на бу дзе вы-
плач ваць адзi ны па да так.

Гэ тыя но ва ўвя дзен нi, на дум ку ад на го 
з рас пра цоў шчы каў да ку мен та, спрос-
цяць дзей насць кант ра лю ю чых ор га наў, 
бо да зво ляць пра вес цi вы раз ную грань 
па мiж па няц ця мi «ле галь на» i «не ле-
галь на». Пас ля ўступ лен ня ўка за ў сi лу 
(1 лiс та па да 2013 го да) бу дзе пра сцей 
вы зна чыць, хто ў гэ тым пла не па ру шае 
за ка на даў ства i не афi цый на аказ вае па-
слу гi га раж на га аў та сэр вi су.

Ка ця ры на МАР КО ВIЧ, БЕЛ ТА.

ПА СЛУ ГI ГА РАЖ НА ГА АЎ ТА СЭР ВI СУ — 
ЦЯПЕР ЗАКОННЫЯ

Вы стаў ка па да рун каў Прэ зi дэн ту Аляк санд ру Лу-
ка шэн ку i кi раў нiц тву Бе ла ру сi ад за меж ных кра iн 
ад кры ла ся ўчо ра ў Му зеi су час най бе ла рус кай дзяр-
жаў нас цi ў Мiн ску, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

У экс па зi цыi — на бор па мят ных ме да лёў ад прэ зi дэн-
та Ра сii Ула дзi мi ра Пу цi на, па но з ко пi я мi скiф скiх упры-
га жэн няў IV ста год дзя да на шай эры — гэ ты па да ру нак 
быў уру ча ны кi раў нiц тву Бе ла ру сi ад iмя ўра да Укра i ны. 
Аб Кi таi на вы стаў цы на гад вае ма кет кас мiч на га спа-
да рож нi ка гэ тай кра i ны. Уся го ў экс па зi цыю ўклю ча ны 
па да рун кi ад 12 дзяр жаў, ся род якiх В'ет нам, Iн да не зiя, 
Сер бiя, ЗША i iн шыя.

На прэ зен та цыi вы стаў кi пры сут нi чаў на чаль нiк упраў-
лен ня iн фар ма цыi — прэс-сак ра тар МЗС Бе ла ру сi Анд рэй 
Са вi ных. У гу тар цы з жур на лiс та мi ён ад зна чыў, што «на-
ват бег лае азна ям лен не з вы стаў кай па каз вае, што Бе ла-
русь — гэ та ста лы суб' ект мiж на род ных ад но сiн, ак тыў ны 
ўдзель нiк прак тыч на ўсiх буй ных гла баль ных пра цэ саў». 
На гэ ты час Бе ла русь пад трым лi вае дып ла ма тыч ныя ад но-
сi ны са 172 дзяр жа ва мi, удзель нi чае ў 3,6 тыс. мiж на род-
ных да га во раў. «Мы за цвер дзi лi ся бе да во лi аў та ры тэт на 
ў рам ках рэ гi я наль на га су пра цоў нiц тва — у СНД, Мыт ным 
са ю зе. Бе ла русь — ак тыў ны ўдзель нiк сiс тэ мы мiж на род-
най бяс пе кi ў Еў ро пе ў рам ках АБ СЕ, а так са ма прак тыч на 
ўсiх спец уста ноў ААН», — ска заў Анд рэй Са вi ных.

Вы стаў ка ад люст роў вае раз вiц цё дзей нас цi Бе ла-
ру сi на мiж на род най арэ не за апош нiя амаль 20 га доў. 
«За кож ным з гэ тых па да рун каў ста яць сур' ёз ныя знеш не-
па лi тыч ныя iнi цы я ты вы, кан так ты i да моў ле нас цi, па iх мож-
на пра са чыць сур' ёз ныя ве хi знеш не па лi тыч най гiс то рыi i 
дзей нас цi Бе ла ру сi», — пад крэс лiў Анд рэй Са вi ных.

Экс па зi цыя бу дзе ад кры та ў Му зеi су час най бе ла рус кай 
дзяр жаў нас цi да 14 каст рыч нi ка.

ВЫ СТАЎ КА ПА ДА РУН КАЎ ПРЭ ЗI ДЭН ТУ
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