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�  уста ля ван не што ме сяч-
ных да плат (у па ме ры ад ной та-
рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду 
— 260 тыс. руб лёў). Гэ ты за хад 
пра ду гле джа ны для пе да га гіч ных 
ра бот ні каў, ме ды цын скіх ра бот-
ні каў з вы шэй шай ме ды цын скай 
(фар ма цэў тыч най) аду ка цы яй, 
а так са ма для ра бот ні каў, якія 
ажыц цяў ля юць пе да га гіч ную 
дзей насць у сфе ры фі зіч най куль-
ту ры і спор ту.

— Якія ка тэ го рыі мо ла дзі змо-
гуць пай сці на аль тэр на тыў ную 
служ бу? Ці бу дуць яны атрым-
лі ваць зар пла ту? На якім эта пе 
ад па вед ны за ко на пра ект?

Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ:
— Пра ект За ко на Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь «Аб аль тэр на тыў най служ-
бе» бу дзе ўне се ны Са ве там Мі ніст-
раў у Па ла ту прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у каст рыч ні ку 2013 го да. У да лей-
шым ра шэн не аб аб мер ка ван ні пра-
ек та За ко на бу дзе пры мац ца пры 
раз гля дзе яго пар ла мен там.

— Ці пла ну ец ца змя няць 
пра цяг ласць вод пус ку вы пуск-
ні кам, якія пра цу юць па раз мер-
ка ван ні?

Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ:
— Ка лі га вор ка ідзе аб пра цоў-

ным вод пус ку ма ла до га спе цы я-
ліс та, то яго пра цяг ласць вы зна-
ча ец ца за ка на даў ствам аб пра цы, 
у пры ват нас ці, арт. 155 Пра цоў на-
га ко дэк са (асноў ны ад па чы нак 
скла дае не менш за 24 ка лян дар-
ныя дні). Пра ва на да дат ко выя 
вод пус кі ра бот нік так са ма мае ў 
ад па вед нас ці з за ка на даў ствам 
аб пра цы, якое за ле жыць ад ві ду 
за клю ча на га пра цоў на га да га-
во ра (кант рак та), ад умоў пра цы 
(шкод ныя і (або) не бяс печ ныя), 
ра бо ты ў рэ жы ме не нар ма ва на га 
пра цоў на га дня і ін шых аб ста він.

— Якія па ме ры гра шо вай да-
па мо гі ма ла дым спе цы я ліс там, 
якія кры ні цы яе фі нан са ван ня? 
Ці рых ту юц ца змя нен ні ў гэ тай 
сфе ры?

Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ:
— Ма ла дым спе цы я ліс там вы-

плач ва ец ца гра шо вая да па мо га 
ў па ме ры ме сяч най сты пен дыі, 
пры зна ча най ім у апош нім пе рад 
вы пус кам се мест ры (паў год дзі). 
Рас пра цоў шчы кам на зва най па-
ста но вы з'яў ля ец ца Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі. Та кім чы нам, пы тан не 
да ты чыц ца кам пе тэн цыі гэ та га 
ор га на дзяр жаў на га кі ра ван ня.

— За ко нам Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь ад 29.12.2012 г. «Аб дзяр-
жаў ных да па мо гах сем' ям, якія 
вы хоў ва юць дзя цей» вы зна ча на, 
што жан чы нам, за якіх, а так са-
ма які мі аба вяз ко выя стра ха выя 
ўзно сы на са цы яль нае стра ха-
ван не вы плач ва лі ся менш чым за 
6 ме ся цаў да ўзнік нен ня пра ва на 
да па мо гу па ця жар нас ці і ро дах, 
гэ тая да па мо га пры зна ча ец ца ў 
мі ні маль ным па ме ры. Гэ та 50% 
БПМ кож на га ме ся ца вод пус ку 
па ця жар нас ці і ро дах. Атрым-
лі ва ец ца, што ма ла дыя спе цы-
я ліс ты па збаў ля юц ца знач най 
гра шо вай су мы.... Ці бу дуць уне-
се ны змя нен ні з улі кам іс ну ю чай 
дэ ма гра фіч най сі ту а цыі?

Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ:
— Нор ма аб вы лі чэн ні да па-

мо гі па ця жар нас ці і ро дах у мі ні-
маль ным па ме ры асо бам, за якіх 
аба вяз ко выя стра ха выя ўзно сы на 
са цы яль нае стра ха ван не вы плач-
ва лі ся менш чым за 6 ме ся цаў да 
на ступ лен ня ча со вай не пра ца-
здоль нас ці, ад па вя дае па ла жэн ням 
арт. 8 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб ас но вах дзяр жаў на га са цы яль-
на га стра ха ван ня».

У ад па вед нас ці з гэ тым ар ты-
ку лам пра ва на вы пла ты па дзяр-
жаў ным са цы яль ным стра ха ван ні 
(да іх за ліч ваец ца ўка за ная да па-
мо га) на бы ва ец ца ў за леж нас ці ад 
вы пла ты ўзно саў на дзяр жаў нае 
са цы яль нае стра ха ван не на ад па-
вед ныя стра ха выя вы пад кі. Умо-
вы пры зна чэн ня вы плат па дзяр-
жаў ным са цы яль ным стра ха ван ні 
мо гуць уклю чаць па тра ба ван ні аб 
мі ні маль ным пе ры я дзе вы пла ты 
ўзно саў на дзяр жаў нае са цы яль нае 
стра ха ван не на ад па вед ны стра ха-

вы вы па дак да яго на ступ лен ня. 
Вар та ад зна чыць, што ана ла гіч ныя 
ўмо вы пры зна чэн ня да па мог са 
срод каў дзяр жаў на га са цы яль на га 
стра ха ван ня шы ро ка пры мя ня юц-
ца ў су свет най прак ты цы.

— Як бу дзе вы ра шац ца пы тан-
не за ма ца ван ня ма ла дых спе цы я-
ліс таў на мес цах у сель скіх рэ гі ё-
нах? Як бу дзе га ран та вац ца, што 
яны за ста нуц ца там на пра ця гу 
пра цяг ла га ча су, а не вер нуц ца 
ў го рад? Ці бу дуць ней кія асаб лі-
выя за ха ды для пра ду хі лен ня ад-
то ку сель скай мо ла дзі ў го рад?

Кан суль тант ад дзе ла пра-
цоў на га за ка на даў ства юры-
дыч на га ўпраў лен ня Мі ніс тэр-
ства пра цы і са цы яль най аба-
ро ны Тац ця на РА ХУ БА:

— Кі раў ні ком дзяр жа вы пры ня-
ты Указ ад 12.08.2013 г. № 353 «Аб 
не ка то рых за ха дах па за бес пя чэн-
ні ар га ні за цый аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су кад ра мі», якім вы зна ча-
ны што ме сяч ныя да пла ты:

1.1. ма ла дым спе цы я ліс там 
з вы шэй шай і ся рэд няй спе цы-
яль най аду ка цы яй, пры ня тым на 
пра цу ў ар га ні за цыі аг ра пра мыс-
ло ва га комп лек су, на пра ця гу 
двух га доў з дня за клю чэн ня з імі 
пра цоў на га да га во ра (кант рак та) 
у двух ра зо вым па ме ры та рыф най 
стаў кі пер ша га раз ра ду, з ад ня-
сен нем гэ тых да плат на за тра ты 
па вы твор час ці і рэа лі за цыі та ва-
раў (ра бот, па слуг), якія ўліч ва юц-
ца пры па дат ка аб кла дан ні;

1.2. кі раў ні кам і спе цы я ліс там з 
вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цы яй, якія ад пра ца ва лі ў ар га-
ні за цы ях аг ра пра мыс ло ва га комп-
лек су два га ды па раз мер ка ван ні 
(пе ра раз мер ка ван ні), на кі ра ван ні 
(на ступ ным на кі ра ван ні), якія пра-
цяг ва юць пра ца ваць у на зва ных ар-
га ні за цы ях на ўмо вах за клю ча ных 
кант рак таў, на пра ця гу на ступ ных 
трох га доў у трох ра зо вым па ме ры 
та рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду 
за кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту, пра ду гле джа ных на раз-
віц цё сель ска гас па дар чай вы твор-
час ці, ры ба га доў лі і пе ра пра цоў кі 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі. 

Рас пра цоў шчы кам гэ та га ўка за 
з'яў ля ла ся Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня. Па пы тан-
нях пры мя нен ня гэ та га ўка за мож на 
звяр тац ца ў гэ тае мі ніс тэр ства.

— Ча му не ка то рыя ма ла дыя 
спе цы я ліс ты атрым лі ва юць мат-
да па мо гу ад прад пры ем стваў за 
арэн ду жыл ля (ка лі ін тэр нат ім 
не пра да стаў ля ец ца), а ін шыя — 
не? Чым гэ та рэг ла мен ту ец ца?

На чаль нік юры дыч на га 
ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Ва лян ці-
на МАС ЛОЎ СКАЯ:

— Згод на з п. 26 па ста но вы 
Саў мі на ад 22.06.2011 «Аб не ка то-
рых пы тан нях раз мер ка ван ня, пе-
ра раз мер ка ван ня, на кі ра ван ня на 
пра цу, на ступ на га на кі ра ван ня на 
пра цу вы пуск ні коў, кам пен са цыі 
за тра ча ных дзяр жа вай срод каў на 
іх пад рых тоў ку і мэ та вай пад рых-
тоў кі спе цы я ліс таў, ра бо чых, слу-
жа чых» ма ла дым спе цы я ліс там, 
ма ла дым ра бо чым (слу жа чым), а 
так са ма вы пуск ні кам аб лас ныя, 
Мін скі га рад скі Са ве ты дэ пу та таў, 
най маль ні кі ў ад па вед нас ці з за-
ка на даў ствам мо гуць вы зна чаць 
гра шо вую да па мо гу, вы дзя ляць 
срод кі з мэ тай кам пен са цыі за трат 
на на ём жы лых па мяш кан няў.

Акра мя та го, най маль ні кі ма юць 
пра ва вы зна чаць у ка лек тыў ным 
або пра цоў ным да га во ры (кант рак-
це) вы пла ту кам пен са цыі вы дат каў 
на на ём жы лых па мяш кан няў.

— У якім па ме ры вы плач ва-
юц ца пад' ём ныя ма ла дым спе-
цы я ліс там? Па якіх кры тэ ры ях 
вы зна ча ец ца іх па мер?

Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ:
— Вы пуск ні кам, якім мес ца 

пра цы пра да стаў ле на шля хам 
раз мер ка ван ня, вы плач ва ец ца, у 
пры ват нас ці, гра шо вая да па мо-
га, па мер, кры ні цы фі нан са ван ня 
і па ра дак вы пла ты якой вы зна ча-
юц ца ўра дам Бе ла ру сі.

Ма ла дым спе цы я ліс там, а так-
са ма вы пуск ні кам вы плач ва ец ца 
гра шо вая да па мо га ў па ме ры ме-
сяч най сты пен дыі, пры зна ча най ім 
у апош нім пе рад вы пус кам се мест-

ры (паў год дзі). Ма ла дым ра бо чым 
(слу жа чым), якія атры ма лі пра фе сій-
на-тэх ніч ную аду ка цыю, гра шо вая 
да па мо га вы плач ва ец ца з раз лі ку 
та рыф най стаў кі па пры свое най ім 
ква лі фі ка цыі (раз ра дзе, кла се, ка тэ-
го рыі) або ад па вед на га акла ду.

Вы пла та гра шо вай да па мо гі 
ажыц цяў ля ец ца най маль ні кам у 
ме сяч ны тэр мін з дня за клю чэн ня 
пра цоў на га да га во ра (кант рак та) 
з вы пуск ні ком у поў ным па ме ры, 
не за леж на ад коль кас ці вы ка ры-
ста ных ім дзён ад па чын ку.

На кі ра ва ным для ра бо ты ў якас-
ці пе да га гіч ных ра бот ні каў вы пуск-
ні кам уста но вай аду ка цыі вы плач-
ва ец ца гра шо вая да па мо га за 45 
ка лян дар ных дзён за кошт срод каў 
рэс пуб лі кан ска га або мяс цо вых 
бюд жэ таў з раз лі ку ме сяч най сты-
пен дыі, пры зна ча най ім у апош нім 
пе рад вы пус кам се мест ры (паў год-
дзі), не паз ней вы да чы па свед чан-
ня аб на кі ра ван ні на пра цу.

У вы пад ку, ка лі ма ла дыя спе-
цы я ліс ты і вы пуск ні кі не атрым лі-
ва лі сты пен дыі ў апош нім пе рад 
вы пус кам се мест ры (паў год дзі), 
ім вы плач ва ец ца ад па вед ная гра-
шо вая да па мо га з раз лі ку са цы-
яль най сты пен дыі, уста ноў ле най 
на да ту вы пус ку.

— Вы пуск нік на кі ра ва ны на 
пра цу ў су вя зі з раз мер ка ван-
нем у тую ар га ні за цыю, у якой 
ён ужо пра цуе. Ці мае ён пра-
ва на гра шо вую кам пен са цыю, 
якая вы плач ва ец ца ма ла дым 
спе цы я ліс там на пра ця гу ме ся-
ца пас ля за клю чэн ня пра цоў на-
га да га во ра (кант рак та)?

Тац ця на РА ХУ БА:
— Гра шо вая да па мо га вы плач-

ва ец ца ўсім ма ла дым спе цы я ліс там, 
не за леж на ад та го, пра ца ўлад ка ва-
лі ся яны ў ар га ні за цыю да або пас-
ля раз мер ка ван ня. Вы зна чаль ным 
з'яў ля ец ца факт раз мер ка ван ня на 
пра цу ў гэ тую ар га ні за цыю і прад'-
яў лен не ра бот ні кам па свед чан ня аб 
на кі ра ван ні на пра цу.

Пад рых та ва ла 
Свят ла на БУСЬ КО

�

ЯК ПАД ТРЫ МАЦЬ МА ЛА ДО ГА СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТА?

Дзяр жаў ны сак ра тар Са юз-
най дзяр жа вы Ры гор Ра по-
та ў су бо ту, на за ключ ным 
па ся джэн ні арг ка мі тэ та па 
пад рых тоў цы і пра вя дзен ня 
свят ка ван ня 1150-год дзя Сма-
лен ска, ад зна чыў вы ключ ную 
ро лю го ра да на Дняп ры ва 
ўза е ма дзе ян ні дзвюх кра ін.

«Ключ» ад Са ю за
Ры гор Ра по та вы сту піў з іні-

цы я ты вай ства рыць у го ра дзе 
рэ гі я наль ны цэнтр пры гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва. «Сма ленск — 
клю ча вы го рад на сты ку ін та рэ-
саў Бе ла ру сі і Ра сіі, — пад крэс-
ліў дзярж сак ра тар. — Знач насць 
го ра да ві да воч ная. Я не бу ду ка-
заць пра гіс та рыч ныя і геа гра фіч-
ныя ас пек ты. Вя лі кае зна чэн не 
мае эка на міч нае су пра цоў ніц тва. 
І зна чэн не Сма лен ска для эка но-
мі кі дзвюх кра ін рас це. Па-пер шае, 
тут пра хо дзіць леп шая ма гіст раль, 
якая яд нае Мінск і Маск ву. А гэ та 
най леп шыя транс парт на-ла гіс тыч-
ныя маг чы мас ці. Да стат ко ва ска-
заць, што праз Сма ленск ідзе ка ля 
30% усіх аў та ма біль ных гру заў у 
Ра сій скую Фе дэ ра цыю. Ме на ві та 
гэ ты фак тар трэ ба ў бу ду чы ні раз-
ві ваць і ўдас ка наль ваць».

Да рэ чы, Ры гор Ра по та ра ней 
ужо вы сту паў з пра па но вай зра біць 
у Сма лен ску цэнтр пры гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін. «Я і 
на да лей бу ду на гэ тым на стой ваць, 

— ка жа па лі тык. — Ка лі ства ра ла ся 
Са юз ная дзяр жа ва, Сма ленск раз-
гля даў ся як мес ца для штаб-ква тэ-
ры вы ка наў чых ор га наў Са ю за, але 
ўла ды Ра сіі і Бе ла ру сі рас па ра дзі-
лі ся па-ін ша му. Ад нак знач насць 
Сма лен ска для двух ба ко вых кан-
так таў ні коль кі не змен шы ла ся».

Го рад у вы гад ным 
ста но ві шчы

Эка на міч нае ўза е ма дзе ян не па-
між Бе ла рус сю і Сма лен скай воб-
лас цю пра яў ля ец ца, на прык лад, у 
тым, што тут пра цуе вя лі кая коль-
касць бе ла рус кіх бу даў ні коў і ін шых 
спе цы я ліс таў. Гу бер на тар воб лас-
ці Аляк сей Аст роў скі гэ та па цвяр-
джае: «Знач ную част ку на груз кі па 
рэ кан струк цыі і ра мон це фа са даў 
го ра да ўзя лі на ся бе ме на ві та бе-
ла рус кія бу даў ні кі. Мы ўдзяч ныя 
Бе ла ру сі за гэ ту да па мо гу».

Акра мя та го, «рых ту ец ца да ад-
крыц ця ра сій ска-бе ла рус кі най буй-
ней шы мя са кам бі нат «Са фо на ва». 
Гэ та так са ма па каз чык па спя хо ва-
га раз віц ця двух ба ко вых ад но сін 
ме на ві та тут, на сма лен скай тэ-
ры то рыі», — лі чыць Ры гор Ра по-
та. У тым жа рэ чы шчы раз ва жае 
Дзміт рый Ка зак, на мес нік стар-
шы ні ўра да Ра сій скай Фе дэ ра цыі: 
«Сма ленск зна хо дзіц ца ў вель мі 
вы гад ным геа гра фіч ным ста но-
ві шчы, на пе ра кры жа ван ні мно гіх 
шля хоў, што да зва ляе раз ві ваць 
тут прак тыч на лю быя вы твор час-

ці. Эка на міч ны па тэн цы ял вя лі кі. 
Тут жы вуць вы дат ныя, пра ца ві тыя 
лю дзі. Перс пек ты ву мае і пра мыс-
ло васць, і сель ская гас па дар ка, бо 
ў рэ гі ё не вель мі спры яль ны для 
гэ та га клі мат. Бу дзе мець пос пех 
раз віц цё транс парт най ла гіс ты кі». 
Та му ві цэ-прэм' ер пра па на ваў гу-
бер на та ру Сма лен скай воб лас ці 
рас пра ца ваць і ўнес ці на раз гляд 
ура да пра па но ву аб ства рэн ні цэнт-
ра пры гра ніч на га су пра цоў ніц тва.

Функ цыі змя ні лі ся
Ужо пад час вы сту пу пе рад га-

ра джа на мі Ры гор Ра по та ска заў, 
што «для тых, хто жы ве ў Ра сіі і 
Бе ла ру сі, ды і на ўсёй пост са вец-
кай пра сто ры, Сма ленск заў сё ды 
аса цы я ваў ся з па няц цем «го рад-
крэ пасць». А зна чыць — з муж нас-
цю, бес пе ра пын най вай ной. Так і 
бы ло ў да лё кай і не вель мі да лё-
кай гіс то рыі. Сён ня ўсё змя ні ла ся. 
І функ цыі Сма лен ска так са ма змя-
ня юц ца. Для Са юз най дзяр жа вы 
Бе ла ру сі і Ра сіі асноў най за да чай 
з'яў ля ец ца ства рэн не та кіх умоў, 
каб ра сі я не ў Бе ла ру сі і бе ла ру сы 
ў Ра сіі не ад чу ва лі ся бе за меж ні-
ка мі. Па меж ны го рад для вы ра-
шэн ня гэ тай за да чы мае вя лі кае 
зна чэн не. Раз віц цё Сма лен ска ва 
ўсіх сфе рах — адзін з фак та раў 
ума цоў ван ня на шых ад но сін».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ,
г. Сма ленск
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Са юз ная дзяр жа ваСа юз ная дзяр жа ва  ��

У СМА ЛЕН СКУ МО ЖА З'Я ВІЦ ЦА ЦЭНТР 
ПРЫ ГРА НІЧ НА ГА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 

БЕ ЛА РУ СІ І РА СІІ

На пар ла менц кіх вы ба рах у 
Гер ма ніі, у ад па вед нас ці са 
звест ка мі эк зіт-по лаў, пе-
ра мо га да ста нец ца бло ку 
Хрыс ці ян ска-дэ ма кра тыч на-
га са ю за і Хрыс ці ян ска-са цы-
яль на га са ю за (ХДС/ХСС), які 
ўзна чаль вае ця пе раш ні канц-
лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель. 
Гэ ты блок на бі рае ка ля 42% 
га ла соў вы бар шчы каў. У той жа час 
гэ та га не да стат ко ва для фар мі ра ван-
ня ўра да, ХДС/ХСС спат рэ біц ца фар-
мі ра ваць ка а лі цыю з ад ной з ін шых 
пар тый.

Ад ным з клю ча вых фак та раў у фар мі-
ра ван ні ўра да з'яў ля ец ца тое, ці прой дуць 
аб ме жа валь ны бар' ер сва бод ныя дэ ма кра-
ты (СвДП), якія з'яў ля юц ца тра ды цый ны мі 
са юз ні ка мі ХДС/ХСС, і «Аль тэр на ты ва для 
Гер ма ніі». Па вод ле звес так эк зіт-по лаў, яны 
зна хо дзяц ца на мя жы пра хо ду, і сі ту а цыя ня-
пэў ная. У вы пад ку, ка лі 5-пра цэнт ны бар' ер 
гэ ты мі пар ты я мі не бу дзе пе ра адо ле ны, сі лы 
скла дуц ца пры клад на роў ныя па між ХДС/
ХСС і га лоў ны мі кан ку рэн та мі на вы ба рах — 
са цы ял-дэ ма кра та мі (СДПГ). Па вод ле па пя-
рэд ніх звес так, яны на бі ра юць 26% га ла соў 
вы бар шчы каў, але ў іх ёсць два па тэн цы яль-
ныя са юз ні кі — Ле вая пар тыя і «Зя лё ныя», 
якія на бі ра юць пры клад на па 8% га ла соў. 
У той жа час пры та кім рас кла дзе най леп-
шыя шан сы сфар мі ра ваць ка а лі цый ны ўрад 
бу дуць усё ж у ХДС/ХСС — яны змо гуць 
утва рыць ка а лі цыю з ад ной або дзвю ма з 
гэ тых трох апа зі цый ных пар тый.

Ча му ж вы бар шчы кі вы ра шы лі за 
леп шае ад даць паль му пер шын ства той 
пар тыі, якая зна хо дзіц ца ва ўла дзе ўжо 
два тэр мі ны? Мож на мер ка ваць, што ня-
мец кія вы бар шчы кі ста ноў ча аца ні лі ўсю 
тую кры ты ку, а ча сам і шчы рую ла ян ку на 
ад рас Ан ге лы Мер кель, якая ўсе апош нія 
га ды не сла ся на яе ад рас з ін шых кра-
ін Еў ра зо ны. Пры чы на: ня мец кі канц лер 
ад дае пе ра ва гу ін та рэ сам Гер ма ніі пе рад 

ін та рэ са мі Еў ра са ю за, ашчад на 
рас хо ду ю чы ня мец кія гро шы на 
вы ра та ван не кра ін ЕС, якія апы-
ну лі ся ў скла да ным ста но ві шчы 
з-за кры зі су. Нем цы, якія ма юць 
рэ пу та цыю ску пых праг ма ты-
каў, і не ўхва лі лі б ін шую па лі ты-
ку свай го канц ле ра, што Ан ге ла 
Мер кель цу доў на ра зу ме ла.

Уда ло ся Мер кель і плаў на пра-
вес ці Гер ма нію праз эка на міч ны 

кры зіс, які па чаў ся ў 2008 го дзе. Зра зу ме-
ла, у са мым цяж кім 2009 го дзе эка но мі ка 
зні зі ла ся на 5,1 пра цэн та, але ўжо ў на ступ-
ным узрас ла на 4 пра цэн ты і пра цяг ну ла 
ўме ра ны рост у да лей шыя га ды. Вя до ма, 
важ на для вы бар шчы каў і тое, што па каз-
чык бес пра цоўя ў Гер ма ніі — адзін з са мых 
ніз кіх у Еў ро пе. З 7,7 пра цэн та ў 2009-м ён 
ска ра ціў ся да 5,5% у 2012 го дзе. Асаб лі ва 
гэ та важ на на фо не 27-пра цэнт на га бес-
пра цоўя ў Іс па ніі або Грэ цыі.

Атры ма ла ся ў Мер кель пад тры маць і 
экс парт ны ста тус кра і ны. Па чы на ю чы з 
2011 го да, па мер экс пар ту ўстой лі ва пе ра-
вы шае ўзро вень уда ла га для Гер ма ніі 2008 
го да, да сяг нуў шы 1 трыль ё на 773 міль яр даў 
до ла раў у 2012 го дзе. Пры гэ тым уда ец ца з 
го да ў год за бяс печ ваць ста ноў чае саль да 
ганд лё ва га ба лан су, што ра туе Гер ма нію ад 
тых праб лем, якія мае тая ж Грэ цыя, што 
па ста ян на ім пар та ва ла больш, чым маг ла 
ад пра віць на экс парт. Цэ няць нем цы свай го 
канц ле ра і за тое, што яна не ўцяг вае кра і-
ну ні ў якую знеш не па лі тыч ную ка лат не чу. 
Пры ёй Гер ма нія або не пры ма ла ні я кі, або 
толь кі сім ва ліч ны ўдзел ва ўсіх аван ту рах 
ЗША ў апош нія га ды.

Да рэ чы ка жу чы, ка лі Мер кель удас ца 
сфар мі ра ваць но вы ўрад, мы, хут чэй за 
ўсё, ужо не ўба чым у ім ця пе раш ня га мі ніст-
ра за меж ных кра ін Гі да Вес тэр ве ле. Гэ ту 
па са ду яму ўда ло ся за няць у су вя зі з тым, 
што яго пар тыя, СвДП, бы ла клю ча вым 
парт нё рам ХДС/ХСС, па коль кі атры ма ла 
14,6 пра цэн та га ла соў вы бар шчы каў на 
вы ба рах 2009 го да. У ця пе раш няй сі ту а-
цыі фак тыч на га па ра жэн ня СвДП на но вых 

вы ба рах гэ тае мес ца мо жа быць ад да дзе на 
прад стаў ні ку ад ной з тых пар тый, з якой 
або які мі бу дзе ўтво ра на но вая ка а лі цыя.

Якія ак ту аль ныя праб ле мы трэ ба бу дзе 
вы ра шаць но ва му ня мец ка му ўра ду? Пры 
ўсіх плю сах ніз ка га бес пра цоўя да стат ко ва 
вя лі кая коль касць лю дзей, якія пра цу юць 
на ма ла аплат ных пра цоў ных мес цах, ёсць 
скар гі на аб ме жа ва ныя ў ча се пра цоў ныя 
да га во ры, шмат мес цаў пра ду гледж ва юць 
ня поў ны пра цоў ны дзень. Шы ро ка аб мяр коў-
ва юц ца вы ні кі да сле да ван ня, аб на ро да ва-
на га Ня мец кім ін фар ма цый ным агенц твам у 
ве рас ні 2013 го да, якое пра дэ ман стра ва ла, 
што ма ла за бяс пе ча ныя слаі на сель ніц тва ў 
вы ні ку пра ве дзе ных дзяр жа вай пе ра раз мер-
ка ван няў ця пер атрым лі ва юць менш, чым у 
1990-я га ды. Ба га тыя ста лі пла ціць па дат каў 
на шмат менш — з 1991 го да да 2010 го да 
мак сі маль ная пад атко вая стаў ка зні зі ла ся на 
11 пра цэнт ных пунк таў, а ў 1997 го дзе быў 
ад ме не ны па да так на ма ё масць.

Ці ка ва так са ма, што па лі тыч ныя сі лы, якія 
пе ра маг лі на вы ба рах, ба чаць асно ву па спя-
хо ва га раз віц ця эка но мі кі, як і ў Бе ла ру сі, у 
раз віц ці ін дуст ры яль на га сек та ра кра і ны. Як 
ад зна чае Мі ха эль Хю тэр, ды рэк тар Ін сты ту-
та ня мец кай эка но мі кі ў Кёль не, які цес на 
су пра цоў ні чае з ХДС/ХСС, у ця пе раш няй 
біз нес-ма дэ лі Гер ма ніі стрыж нем з'яў ля ец ца 
ін дуст ры яль ная вы твор часць. На яго дум ку, 
трэ ба ства раць спры яль ныя ўмо вы для вы со-
ка раз ві тай апра цоў ва ю чай пра мыс ло вас ці.

Мож на спраг на за ваць, што вы ні кі пар ла-
менц кіх вы ба раў у Гер ма ніі не паў плы ва юць 
знач на на ад но сі ны Бе ла ру сі з Еў ра са ю зам. 
Ня гле дзя чы на вя ліз ную ро лю Гер ма ніі ў вы-
зна чэн ні знеш няй па лі ты кі ЕС, клю ча вым 
фак та рам у па ляп шэн ні ад но сін Бе ла ру сі з 
Еў ра са ю зам бу дзе па сту по вае ўспры ман не 
яе еў ра пей скі мі па лі ты ка мі не як адзі но кай 
не вя лі кай кра і ны, якую не аб ход на пад па рад-
ка ваць са бе, а як фар пос та вя ліз на га Еў ра-
зій ска га са ю за, з якім не аб ход на на ладж ваць 
доб рыя ад но сі ны. А гэ та па тра буе ча су.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук
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У све цеУ све це  ��

ЧА МУ НЕМ ЦЫ ПРА ГА ЛА СА ВА ЛІ 
ЗА МЕР КЕЛЬ?У су бо ту, 21 ве рас ня, 

пад час ура чыс та га 
схо ду, пры све ча на га 
20-год дзю Рэс пуб лі-
кан скай пар тыі пра-
цы і спра вяд лі вас ці 
(РППС), па між ёю і пар-
ты я мі «Спра вяд лі вая 
Ра сія»(РФ) і «Бір лік» 
(Ка зах стан) быў пад пі-
са ны ме ма ран дум аб 
ства рэн ні са ю за па лі-
тыч ных пар тый са цы я ліс тыч-
на га і са цы ял-дэ ма кра тыч на га 
кі рун ку кра ін Мыт на га са ю за і 
Еў ра зій скай эка на міч най пра-
сто ры. Згод на з за дум кай па-
лі ты каў, асноў най мэ тай гэ та га 
між на род на га трох пар тый на га 
бло ка бу дзе пад трым ка ін тэ гра-
цый ных пра цэ саў, пра соў ван не 
і да вя дзен не са цы ял-дэ ма кра-
тыч ных прын цы паў раз віц ця 
да ве да ма кі раў ніц тва кра ін, а 
так са ма рас пра цоў ка су мес-
най стра тэ гіі пад час удзе лу ў 
пра цы струк тур між на род най 
са цы ял-дэ ма кра тыі кштал ту 
Са цін тэр на. Гэ ты крок — перс-
пек тыў ная за яў ка на ства рэн-
не моц на га по лю са бе ла рус кай 
ле вай ідэа ло гіі і за ма ца ван не 
РППС у якас ці яе прад стаў ні ка 
на між на род най арэ не.

Та кая ак ты ві за цыя РППС звя за на 
не толь кі з круг лай да тай, але і з рэа-
лі я мі су час на га па лі тыч на га жыц ця, у 
тым лі ку і з між на род най сі ту а цы яй. 
Спра ва ў тым, што пра цэ сы еў ра зій-
скай ін тэ гра цыі, у якіх бя рэ ак тыў ны 
ўдзел і на ша кра і на, пра ду гледж ва-
юць ства рэн не над на цы я наль най 
пар ла менц кай асамб леі, ку ды кож ная 
кра і на па він на бу дзе дэ ле га ваць сва іх 
прад стаў ні коў. У та кіх умо вах ва га па-
лі тыч ных пар тый, якія ма юць вы раз-
ную ідэа ла гіч ную афар боў ку і сур' ёз-
ных знеш ніх парт нё раў, мо жа знач на 
ўзрас ці, і не толь кі ў якас ці фак та ра 

ўнут ра най па лі ты кі, але і як 
знач ных знеш не па лі тыч ных 
суб' ек таў, што пра цу юць з 
па зі цый т.зв. «гра мад скай 
дып ла ма тыі», то бок пра-
вад ні коў па лі ты кі «мяк кай 
сі лы» сва ёй кра і ны. Ме на-
ві та па доб ныя дум кі пра 
ро лю пар тый у су час ных 
між на род ных ад но сі нах 
агу чы ла пад час свя точ на га 
ме ра пры ем ства РППС на-

мес нік стар шы ні «Спра вяд лі вай Ра сіі» 
Тац ця на Мас каль ко ва.

У гэ тай сі ту а цыі, асаб лі ва ка лі 
раз гля даць пар тыі як рэ аль ны склад-
нік знеш няй па лі ты кі, трэ ба ўваж лі-
ва па гля дзець на су час ны пар тый-
ны па тэн цы ял Бе ла ру сі, у тым лі ку 
ў па раў на нні з на шы мі асноў ны мі 
парт нё ра мі — Ра сі яй і Ка зах ста нам. 
Бо зра зу ме ла, што пра цэ сы ін тэ гра-
цыі, ра зам з не ка то рай уні фі ка цы яй 
эка на міч на га жыц ця і пра віл гас па-
да ран ня, за па тра бу юць і ад нос на га 
адзін ства па лі тыч на га пра цэ су. Пры 
тым, ка лі раз гля даць са цы яль на-эка-
на міч ную рэ аль насць, то бе ла рус кая 
дзяр жа ва вы гля дае больш упа рад-
ка ва най і спра вяд лі вай у па раў на нні 
з парт нё ра мі, але ка лі звяр нуц ца да 
ана лі зу ўзроў ню раз віц ця пуб ліч най 
па лі ты кі, то тут ёсць пы тан ні.

У Бе ла ру сі сён ня афі цый на за рэ-
гіст ра ва на аж 15 па лі тыч ных пар тый 
роз най ідэа ла гіч най скі ра ва нас ці — 
ад ка му ніс таў да на цы я на ліс таў, 
ад нак гра мад ская ва га іх зу сім не-
вя лі кая. Згод на з апы тан нем, пра-
ве дзе ным Ін сты ту там са цы я ло гіі 
НАН Бе ла ру сі, па лі тыч ным пар ты ям 
да вя ра юць уся го 9% рэ спан дэн таў, 
а не да вя ра юць 39%, рэй тынг усіх 
пар тый ных струк тур зна хо дзіц ца ў 
ме жах ста тыс тыч най па мыл кі. Най-
больш вы со кім рэй тын гам (1,3%) 
мо жа па хва ліц ца Лі бе раль на-дэ ма-
кра тыч ная пар тыя, а най больш ніз кі 
(0,1) — у Рэс пуб лі кан скай пар тыі.

Кі раў нік Ін сты ту та са цы я ло гіі, док-
тар па лі тыч ных на вук Ігар Кат ля роў 

лі чыць, што «ін сты тут па лі тыч ных 
пар тый на Бе ла ру сі імк лі ва дэ гра дуе, 
пар тыі пе ра жы ва юць кры зіс да ве ру, 
кры зіс лі дар ства і кры зіс ідэа ла гіч най 
ідэн тыч нас ці». Дум ка Іга ра Кат ля ро-
ва ў цэ лым су па дае з ацэн ка мі бе-
ла рус ка га па лі тыч на га жыц ця, якую 
да юць ін шыя ай чын ныя і за меж ныя 
экс пер ты. Адэ кват насць гэ тай па зі цыі 
чар го вы раз па цвер дзі лі вы ні кі вы-
ба раў у Па ла ту прад стаў ні коў у 2012 
го дзе. З 110 абра ных дэ пу та таў уся го 
толь кі 5 ча ла век но сяць у кі шэ ні пар-
тый ныя бі ле ты, пры тым што, згод на 
з Вы бар чым ко дэк сам, пра цэ ду ра 
вы лу чэн ня пар тый на га кан ды да та 
больш прос тая і да зва ляе па збег нуць 
эта пу збо ру под пі саў гра ма дзян.

Па доб ныя вы ні кі аб умоў ле ны асаб-
лі вас ця мі раз віц ця бе ла рус ка га гра-
мад ства і дзяр жа вы ў пе ры яд з дру-
гой па ло вы 90-х да па чат ку 2000-х 
га доў: пас ля кра ху са вец кай сіс тэ мы 
і пе ры я ду крык лі ва га па лі тыч на га па-
пу ліз му пер шых га доў не за леж нас ці 
бе ла рус кі элек та рат у боль шас ці стра-
ціў ці ка васць да пуб ліч най па лі ты кі. 
На вы ба рах на сель ніц тва больш ах-
вот на ад дае пе ра ва гу кан ды да там, 
аба зна ным у пы тан нях гас па дар кі, а 
не па лі тыч ным ха рыз ма ты кам. Та кая 
са цы яль ная тэн дэн цыя не маг ла не 
ад біц ца на фар мі ра ван ні дзяр жаў най 
па лі ты кі ў да чы нен ні да па лі тыч ных 
пар тый: ва ўмо вах ад сут нас ці гра мад-
скіх за па тра ба ван няў ні я кіх асаб лі вых 
за ха даў у на прам ку пад трым кі пар-
тый на га бу даў ніц тва не пры ма ла ся. У 
вы ні ку пар тыі пра дзяр жаў на га кі рун-
ку амаль спы ні лі ся ў сва ім раз віц ці, а 
апа зі цый ныя струк ту ры дэ гра да ва лі 
да ўзроў ню ды сі дэнц ка га ру ху, цал-
кам за леж на га ад знеш ніх до на раў. 
Фак тыч на на Бе ла ру сі скла ла ся апар-
тый ная па лі тыч ная сіс тэ ма ва ўмо вах 
іс на ван ня 15 раз на стай ных пар тый.

Маг чы ма, та кая сіс тэ ма і ад па вя-
дае су час най во лі і ўзроў ню па лі тыч най 
куль ту ры бе ла рус ка га на ро да, ад нак 
цал кам ды са ні руе з сі ту а цы яй у на шых 
парт нё раў па Мыт ным са ю зе. У Ра сіі і 

Ка зах ста не дзей ні чае пра пар цы я наль-
ная вы бар чая сіс тэ ма: ка зах скі Ма жы-
ліс сфар мі ра ва ны на трох пар тый най 
асно ве, у ра сій скай Дзяр жаў най Ду ме 
прад стаў ле ны ча ты ры пар тыі.

Не вы клю ча на, што на пад ста ве 
не ка то ра га па да бен ства ідэа ло гій 
і ін та рэ саў ка зах скія і ра сій скія пар-
ла мен та рыі хут чэй да мо вяц ца па між 
са бой у бу ду чым еў ра зій скім пар ла-
менц кім ор га не, а бе ла рус кія дэ ле га-
ты мо гуць апы нуц ца пе рад фак там, 
які ўжо ад быў ся. Мо жа атры мац ца, 
што пас ля знач ных пос пе хаў ва ўнут-
ра ным дзяр жаў ным бу даў ніц тве, Бе-
ла русь не здо лее ад ста яць улас ныя 
па зі цыі ў між дзяр жаў ных струк ту рах 
і бу дзе вы му ша на пры няць чу жыя 
пра ві лы.

Та му ай чын ным дэ пу та там, акра-
мя май стэр ства гас па да рыць, трэ-
ба за свой ваць і на вы кі па лі ты кі, а 
так са ма вы зна чац ца з ідэа ла гіч ны мі 
пры яры тэ та мі. Ві да воч на, што не ка-
то рыя ра шэн ні ў на прам ку раз віц ця 
ін сты ту та па лі тыч ных пар тый му сіць 
пры няць і дзей ная ўла да. Да та го 
ж 63 дэ пу тац кія ман да ты ў Па ла це 
прад стаў ні коў на ле жаць рэс пуб лі-
кан ска му гра мад ска му аб' яд нан ню 
«Бе лая Русь», а пы тан не аб пар-
тый най ін сты ту цы я на лі за цыі гэ тай 
струк ту ры да гэ туль кан чат ко ва не 
вы ра ша на.

Нас, бе ла ру саў, час та кры ты ку юць 
за тое, што мы ма ем цал кам пры ваб-
ную кра і ну, але не пра цу ем над улас-
ным імі джам; ма ем уні каль ныя тэх на-
ло гіі і ўме ем вы раб ляць якас ную пра-
дук цыю, але не ўме ем яе пра да ваць. 
Вель мі не хо чац ца, каб і ў па лі ты цы ды 
ін тэ гра цыі Бе ла русь паў та ры ла тыя ж 
па мыл кі. Час дык туе на шай дзяр жа ве 
і гра мад ству не аб ход насць ства рэн-
ня якас най пар тый най сіс тэ мы, ідэа-
ла гіч на раз на стай най, але адзі най па 
ба за вых каш тоў нас цях, стрыж нем якіх 
му сіць быць су ве рэн нае раз віц цё Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ

�

У Бе ла ру сіУ Бе ла ру сі  ��

ПА ЛІ ТЫЧ НАЯ ВА ГА Яе не ха пае 
бе ла рус кім пар ты ям

Ка нец ве рас ня — той пе ры яд, ка-
лi сме ла мож на пад во дзiць вы нi кi 
ту рыс тыч на га се зо на. За сем ме-
ся цаў Бе ла русь на ве да лi 2 млн 150 
тыс. ту рыс таў, а пры бы так ад ту-
рыс тыч ных па слуг склаў 132 млн 
до ла раў, што на 16,2% больш за мi-
ну лы год. Але, па сло вах на мес нi ка 
мi нiст ра спор ту i ту рыз му Чэс ла ва 
ШУЛЬ ГI, ту рыс тыч ны па тэн цы ял 
кра i ны знач на боль шы.

Тым не менш i за раз аб' ём iн вес ты цый 
у ту рыс тыч ную сфе ру пра цяг вае рас цi. У 
па раў на ннi з мi ну лым го дам гэ тая лiч ба 
па вя лi чы ла ся ўдвая i скла ла 498 млрд. 
руб лёў. Перш за ўсё та кая ста ноў чая ды-
на мi ка звя за на з пры хо дам на бе ла рус кi 
ры нак брэн да вых гас цi нiч ных се так — 
Hyatt, Hilton i iнш. Ад на ча со ва рэа лi зу ец ца 
не каль кi сур' ёз ных пра ек таў, ся род якiх, 
на прык лад, бу даў нiц тва куль тур на-эт на гра-
фiч на га цэнт ра «Наш род ны кут Са ба лi» ў 
Брэсц кай воб лас цi. Па шы ра ец ца спiс унi-
каль ных ме ра пры ем стваў, пры ваб ных для 
ту рыс таў. Так, улет ку ўпер шы ню прай шлi 
сыр ны фес ты валь пад Мiнск ам i вiш нё вы 
фес ты валь у Глы бо кiм. Яшчэ ра ней ужо 
пя ты раз ад быў ся «Фэст эк скур са во даў». 
Сё ле та ўдзель нi кi фес ты ва лю аб са лют на 
бяс плат на маг лi азна ё мiц ца з больш чым 

80-цю ту рыс тыч ны мi марш ру та мi. Так са ма 
ў рам ках ме ра пры ем ства бы ла пра ве дзе на 
спе цы я лi за ва ная эк скур сiя для лю дзей з 
аб ме жа ван ня мi па зро ку.

Ад нак ёсць i пэў ныя праб ле мы. «Вель-
мi ма руд на iдзе раз вiц цё мес цаў ад па чын-
ку для аў та ту рыс таў, — ад зна чыў Чэс лаў 
Шуль га. — Во пыт бу даў нiц тва кем пiн га ў 
Круп скiм ра ё не пра дэ ман стра ваў скла-
да насць гэ та га пра цэ су. Трэ ба ўлiч ваць 
мност ва эка ла гiч ных i са нi тар ных па тра ба-

ван няў. А гэ та, вя до ма, ад бi вае ах во ту. 
Але раз вi ваць сiс тэ му кем пiн гаў прос та 
не аб ход на. Гэ та ад на з асноў ных мэт на 
на ступ ны се зон. Амаль што не раз вi ва-
ец ца мо ла дзе вы ту рызм. На Брас ла вы 
i На рач усё ж та кi едуць больш ста лыя 
лю дзi, а сту дэн ты i пад лет кi «ка та юц ца» 
ў Поль шчу i Лiт ву. Ма быць, ёсць сэнс 
па ду маць пра ства рэн не ў нас асоб на-
га мо ла дзе ва га ку рор та, кштал ту ту-
рэц кай Ан тальi, — з клу ба мi, ба ра мi, 
дыс ка тэ ка мi».

Для пры ваб лi ван ня ту рыс таў у ра-
ён ныя цэнт ры на мяс цо вым уз роў нi 
пла ну ец ца ства рэн не ту рысц ка-iн фар-
ма цый ных цэнт раў, звяр нуў шы ся ў 
якiя за меж ны госць мо жа ад на ча со ва 
за бра нi ра ваць атэль, за ка заць эк скур-
сiй ны тур, а так са ма за да во лiць iн шыя 

за па тра ба ван нi. Акра мя гэ та га, бу дзе пра-
цяг вац ца ак тыў нае ўка ра нен не ан лай на вых 
i лiч ба вых тэх на ло гiй — раз вiц цё 3D-эк скур-
сiй, ства рэн не спе цы я лi за ва ных пры клад-
ных пра грам для ма бiль ных тэ ле фо наў, 
па шы рэн не эк скур сiй па QR-ко дах i г.д.

Да рэ чы, па-ра ней ша му iс тот ную до лю 
да хо даў ад ту рыз му, а ме на вi та 70%, за-
бяс печ ва юць ту рыс ты з Ра сii. Трош кi па шы-
ра ец ца ўдзел Еў ро пы i Паўд нё ва-Усход няй 
Азii. Па пры знан нi Чэс ла ва Ка зi мi ра вi ча, 
ёсць цяж кас цi i ў пе ра адо лен нi «не се зон-

нас цi». «Пэў ны да ход пры но сяць гас цi нiч ны 
i са на тор на-ку рорт ны ад па чы нак. Але, па 
вя лi кiм ра хун ку, у пе ры яд з каст рыч нi ка 
па кра са вiк ту рыс тыч ная га лi на ў Бе ла ру сi 
пра стой вае».

Най больш раз вi тай у ту рыс тыч нам 
пла не з'яў ля ец ца Вi цеб ская воб ласць, у 
знач най сту пе нi дзя ку ю чы ак тыў на му су-
пра цоў нiц тву з ус ход нi мi су се дзя мi — Сма-
лен шчы най i Пскоў шчы най. Не са сту пае i 
Гро дзен ская воб ласць. А вось Мiн шчы на, 
па сло вах Чэс ла ва Ка зi мi ра вi ча, на жаль, 
здае па зi цыi.

На га да ем, гэ ты год быў пры све ча ны 
раз вiц цю «зя лё на га ту рыз му». Ся род за-
меж ных гас цей па пу ляр насць атры ма лi 
эка ла гiч ныя марш ру ты — кон ныя, ве ла-
сi пед ныя, лод ка выя. За па тра ба валь ным 
ака заў ся ад па чы нак у па ляў нi чых до мi ках 
— на зi ран нi за дзi кай пры ро дай, фо та па-
ля ван не, пiк нi кi. Шмат ту рыс таў пры ня лi 
бе ла рус кiя аг ра ся дзi бы.

А вось на ступ ны се зон бу дзе на кi ра ва ны 
на раз вiц цё «спар тыў на га ту рыз му». Без-
умоў на, асноў ная стаў ка ро бiц ца на чэм пi я-
нат све ту па ха кеi, якi прой дзе ў Мiн ску ў маi 
на ступ на га го да. Праб ле ма раз мя шчэн ня 
ўсiх гас цей пла не тар на га фо ру му му сiць 
ста яць вель мi вост ра. 

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

БУ ДЗЕМ БУ ДА ВАЦЬ КЕМ ПIН ГI...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Але бяс плат на ні чо га не бы вае. Не вы клю ча на, 

што за свае па слу гі яны па про сяць штось ці ўза мен. 
Ці вы гад на гэ та са юз ні кам па АДКБ, мы сён ня па-
він ны аб мер ка ваць і вы зна чыц ца. Су мня ва ю ся, што 
вы гад на», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Уліч ва ю чы іс ну ю чую аб ста ноў ку, Прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі лі чыць, што цяж кас ці Та джы кі ста на з'яў ля-
юц ца ак ту аль ным пы тан нем АДКБ на гэ тым эта пе. 
«Праб ле мы, якія зы хо дзяць з тэ ры то рыі Аф га ні ста на, 
транс на цы я наль ныя і ў вы пад ку на шай бяз дзей нас ці 
бу дуць на рас таць, як снеж ны ка мяк. Та му нам жыц-
цё ва важ на для ўлас най бяс пе кі ака заць да па мо гу 
Та джы кі ста ну», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што маг чы-
масць ака зан ня пад трым кі Та джы кі ста ну ў апош нія 
га ды аб мяр коў ва ла ся не раз на роз ных уз роў нях. У 
пры ват нас ці, Бе ла русь пры ня ла ра шэн не бяс плат на 
абу чаць та джык скіх афі цэ раў у Ва ен най ака дэ міі.

«Але ме на ві та ця пер мы ўшчыль ную па ды шлі да 
не аб ход нас ці зра біць ра шу чыя за ха ды па пра ду хі-
лен ні гэ тай па гро зы. Ме на ві та гэ та га ча ка юць на шы 
са юз ні кі», — лі чыць кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

«Толь кі агуль ны мі на ма ган ня мі і з на леж ным уз роў-
нем ка ар ды на цыі нам удас ца мак сі маль на эфек тыў на 
ака заць са дзей ні чан не са юз ні ку, які мае па трэ бу ў рэ-
аль най да па мо зе», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў, што 
Бе ла русь дзей ні чае ў адзі ным клю чы з Ра сі яй і ін-
шы мі кра і на мі АДКБ па сі рый скай праб ле ме. «Па 
Сі рыі, ін шых праб ле мах мы дзей ні ча ем у адзі ным 
клю чы з Ра сі яй, на шым асноў ным стра тэ гіч ным 

парт нё рам, — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа-
вы. — У нас ня ма аб са лют на ні я кіх роз на га лос сяў, 
так са ма як і ня ма аб са лют на ні я кіх роз на га лос сяў 
і з чле на мі АДКБ. Мы заў сё ды бу дзем пры трым лі-
вац ца на шых га ран тый і абя цан няў і бу дзем дзей-
ні чаць у адзі ным клю чы з чле на мі АДКБ».

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, аб мер ка ван-
ню між на род най праб ле ма ты кі на пя рэ дад ні з па да-
чы Прэ зі дэн та Ра сіі бы ло пры све ча на шмат ча су.

У Со чы Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так са ма пра вёў су-
стрэ чу са сва ім ар мян скім ка ле гам Сер жам Сарг-
ся нам. «Ёсць ад на тэ ма, якую мы па він ны аб мер-
ка ваць, — гэ та перс пек ты вы ўступ лен ня Ар ме ніі 
ў Мыт ны са юз, — ад зна чыў кі раў нік бе ла рус кай 
дзяр жа вы. — Я ска жу ад на знач на: ка лі Ар ме нія 
вы ра шыць дзвю ма на га мі ўсту піць у на шу ар га ні за-
цыю, то Бе ла русь ні ко лі не бу дзе гэ та му пе ра шка-
джаць, а бу дзе толь кі пад трым лі ваць ва шы імк нен ні 
і ўся ляк да па ма гаць, каб хут чэй за вяр шы лі ся ўсе 
пра цэ ду ры і вы да лу чы лі ся да нас».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та Ар ме ніі, на ме ры ў гэ-
тым пы тан ні вель мі сур' ёз ныя. «Мы не пе ра ду ма лі, 
та му што са мі прый шлі да гэ та га мер ка ван ня».

Ацэнь ва ю чы ў цэ лым стан двух ба ко вых ад но сін, 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі звяр нуў ува гу на тое, што ў апош-
нія га ды яны ўзня лі ся на вель мі вы со кі ўзро вень. 
Бе ла рус кі лі дар вы ка заў за да валь нен не ця пе раш нім 
ста нам су пра цоў ніц тва і яго перс пек ты ва мі.

Серж Сарг сян у сваю чар гу ад зна чыў ажыў лен-
не двух ба ко вых ад но сін. «Усе да моў ле нас ці вы кон-
ва юц ца, гэ та ві даць па та ва ра аба ро це і ўсіх на прам-
ках на ша га су пра цоў ніц тва», — ска заў ён.

АДКБ — ГАРАНТ БЯС ПЕКІ 
І СТА БІЛЬ НАСЦІ...

Ра бот нi кi Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не за гад чы ку ад дзе ла па за бес пя чэн нi дзей нас цi Па ста ян най 
ка мi сii Па ла ты прад стаў нi коў па бюд жэ це i фi нан сах Гра хоў скай Ва ле рыi Ва лян цi наў не ў су вя зi 
з на пат каў шым яе вя лi кiм го рам — смер цю БАЦЬ КI.

Фота БЕЛТА.

Калектыў РВУ «Выдавеці дом «Звязда» выказвае глубокія спачуванні намесніку гене-
ральнага дырэктара ЗАТ «Сталічнае тэлебачанне» Людміле Генадзьеўне Кавалёвай у сувязі 
з напаткаўшым яе горам — смерцю МАЦІ.


