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У су вя зі з пра вя дзен нем у Мін-
ску Са ве та кі раў ні коў СНД 25 
каст рыч ні ка бу дуць уво дзіц ца ча-
со выя аб ме жа ван ні ру ху па пра-
спек це Не за леж нас ці, пра спек це 
Пе ра мож цаў, Мін скай каль ца вой 
аў та да ро зе, ву лі цы Ар лоў скай.

3, 4 і 5 сту дзе ня ў Мір скім за мку 
бу дуць ар га ні за ва ны сты лі за ва-
ныя ка ляд ныя ба лі. Рэ тра са лон у 
сты лі джаз ча кае гас цей 4 сту дзе-
ня, а 5 сту дзе ня прой дзе дзі ця чы 
баль.

Чэм пі ён Алім пій скіх гуль няў 
2008 го да ў Пе кі не па цяж кай ат-
ле ты цы бе ла рус Анд рэй Арам наў 
не вы сту піць на чэм пі я на це све ту-
2013 у поль скім Вроц ла ве з-за па-
шко джан ня цяг ліц сцяг на, атры ма-
ных на ад ной з апош ніх трэ ні ро вак 
пе рад вы ез дам на тур нір.

Бы лы ды рэк тар ДУ « Рэс пуб лі-
кан скі на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 
гі гі е ны» па да зра ец ца ў пры чы нен-
ні ўро ну дзяр жаў на му бюд жэ ту на 
су му больш як Br1 млрд.

Вы біт ная ба ле ры на, мас тац кі 
кі раў нік ба ле та Тбі ліс ка га дзяр-
жаў на га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
імя З. Па лі яш ві лі Ні на Ана ні яш-
ві лі па ста віць у Мін ску спек такль 
«Лаў рэнс» на му зы ку Аляк санд-
ра Крэй на. Прэм' е ра на ме ча на на 
каст рыч нік 2014 го да.
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Ге ор гій ГРЫЦ, на мес нік 
стар шы ні Бе ла рус кай на ву ко ва-
пра мыс ло вай аса цы я цыі:

«Са мі ты кі раў ні коў дзяр жаў 
СНД, якія пра хо дзяць у Мін ску, 
лі чу, ста нуць са праў ды лё са вы-
зна чаль ны мі. Гэ та свай го ро ду 
аб' яд нан не су праць лег лас цяў. 
Са міт — доб рая маг чы масць 
зве рыць га дзін ні кі і па спра ба-
ваць знай сці ба ланс ін та рэ саў. 
Гэ та вель мі важ на. І на ват ка лі 
за гэ тыя два дні не атры ма ец ца 
вы ра шыць усе іс ну ю чыя пы тан-
ні, пад час са мі таў бу дуць за кра-
ну ты ін та рэ сы і Бе ла ру сі, і Ра сіі, 
і Ка зах ста на. Ус кос на, на маю 
дум ку, мо жа быць за кра ну та і 
пы тан не Укра і ны: Укра і на — 
ЕС або Укра і на — АЭП».

Якія да хо ды фі зіч най асо бы з'яў-
ля юц ца аб' ек там аб кла дан ня па да-
ход ным па дат кам? У якіх вы пад ках 
пры мя ня ец ца вы зва лен не ад па да-
ход на га па да тку? Ці мае фі зіч ная 
асо ба пра ва на пад атко выя вы лі кі? 
На гэ тыя і ін шыя пы тан ні аб асаб лі-
вас цях па дат ка аб кла дан ня да хо даў 
фі зіч ных асоб пад атко вы мі аген та мі 
на сай це БЕЛ ТА ад каз вае на мес нік 
на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 
па дат ка аб кла дан ня фі зіч ных асоб 
Міністэрства па падатках і зборах 
Беларусі Свят ла на ШАЎ ЧЭН КА.

— Якія зме ны пра ду гледж ва юц ца ў 
пра ек це за ко на, што ўно сіць змя нен-
ні і да паў нен ні ў Пад атко вы ко дэкс у 
да чы нен ні да па да ход на га па да тку ў 
на ступ ным го дзе?

На гэ ты конт Свят ла на Шаў чэн ка ад-
зна чы ла, што ця пер рас пра ца ва ны за ко-
на пра ект, які пра ду гледж вае ўня сен не 
змя нен няў і да паў нен няў у Пад атко вы 
ко дэкс, якія ты чац ца ў тым лі ку па да ход-
на га па да тку. У вы пад ку яго пры няц ця 
гэ тыя зме ны ўсту пяць у сі лу з 1 сту дзе ня 
2014 го да. Згод на з пра ек там пра па ну-
ец ца ўста на віць адзі ныя па ды хо ды да 
вы зна чэн ня пад атко вай ба зы па да ход-
на га па да тку пры атры ман ні фі зіч ны мі 
асо ба мі ад ар га ні за цый і ін шых фі зіч ных 
асоб да хо даў у на ту раль най фор ме ў 

вы гля дзе ка пі таль ных па бу доў (на прык-
лад, у вы пад ку да рэ ння не ру хо май ма-
ё мас ці).

У пры ват нас ці, за ко на пра ек там пра па-
ну ец ца вы зна чыць, што пры атры ман ні фі-
зіч ны мі асо ба мі ад ар га ні за цый да хо даў у 
вы гля дзе ка пі таль ных па бу доў пад лік па да-
ход на га па да тку бу дзе ажыц цяў ляц ца, зы-
хо дзя чы з кош ту, вы зна ча на га ў па ме ры не 
ні жэй шым за кошт, які ўжы ва ец ца для вы-
лі чэн ня па да тку на не ру хо масць фі зіч ным 
асо бам. Ця пер у та кім па рад ку вы ліч ва ец ца 
па да ход ны па да так з да хо даў, атры ма ных 
гра ма дзя на мі ў вы гля дзе ка пі таль ных бу-
дын каў ад ін шых фі зіч ных асоб.

Пра па ну ец ца так са ма ўдас ка на ліць па-
ра дак па дат ка аб кла дан ня да хо даў, атры-
ма ных фі зіч ны мі асо ба мі па апе ра цы ях з 
каш тоў ны мі па пе ра мі і фі нан са вы мі ін стру-
мен та мі тэр мі но вых здзе лак. У пры ват нас-
ці, у ар ты ку ле 160 Пад атко ва га ко дэк са 
да дзе ны азна чэн ні фі нан са ва га ін стру мен-
та тэр мі но вых здзе лак, вы твор ных фі нан-
са вых ін стру мен таў, а так са ма вы зна ча на, 
што пры зна ец ца да хо да мі па апе ра цы ях з 
каш тоў ны мі па пе ра мі, ба зіс ным ак ты вам 
фі нан са вых ін стру мен таў тэр мі но вых здзе-
лак і вы дат ка мі па та кіх апе ра цы ях, рэг ла-
мен та ва ны па ра дак вы зна чэн ня пад атко-
вай ба зы і ўдак лад не ны па ра дак вы лі чэн ня 
і вы пла ты па да ход на га па да тку 
па та кіх апе ра цы ях.

ПА ДА ХОД НЫ ПА ДА ТАК 
«АТРЫ МАЕ» 

АДЗІ НЫЯ ПА ДЫ ХО ДЫ
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На двор'еНа двор'е  ��

НЕ КАЛЬ КI 
ДЗЁН 

АНА МАЛЬ НАЙ 
ЦЕП ЛЫ НI

На вы хад ныя тэм пе ра тур ны 
фон бу дзе на 5-10 гра ду саў 
вы шэй за нор му.

На пры кан цы тыд ня на тэ ры-
то рыю Бе ла ру сi за вi тае да во лi 
цёп лае па вет ра з бо ку паўд нё ва-
г а за ха ду Еў ро пы. Та му ў пят нi цу 
пры па вы ша ным ат мас фер ным 
фо не iс тот ных апад каў у кра i не 
не ча ка ец ца, па ве да мi ла рэ дак-
цыi спе цы я лiст Рэс пуб лi кан ска-
га гiд ра мет цэнт ра Мiнп ры ро ды 
Воль га Фя до та ва.

Мак сi маль ная тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень 9-15 гра ду саў. На 
на ступ ны дзень да нас «за цяг-
не» не вя лi кi ат мас фер ны фронт. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на 
су бо ту плюс 2-8 гра ду саў, па паў-
днё вым за ха дзе Брэсц кай воб-
лас цi да 10 цяп ла, удзень — 9-15, 
а па паў днё вым за ха дзе Бе ла ру сi 
— плюс 9-17 гра ду саў. У ня дзе-
лю пад уплы вам зо ны па нi жа на-
га ат мас фер на га цiс ку ўна чы ў 
паў ноч ных i цэнт раль ных ра ё нах, 
а ўдзень мес ца мi не вя лi кiя даж-
джы. Уна чы на ня дзе лю тэм пе ра-
тур ны фон па вя лi чыц ца да 7-12 
цяп ла, удзень ча ка ец ца ўжо 12-17 
гра ду саў вы шэй за нуль. 

Па вод ле доў га тэр мi но вых 
пра гно заў ай чын ных сi ноп ты каў, 
за ха ва ец ца ана маль на цёп лае 
на двор'е i на па чат ку на ступ на-
га тыд ня. 

Сяр гей КУР КАЧ.

У ЕС ЗА РЫ САЙ БЕД НАС ЦI ЖЫ ВУЦЬ 84 МЛН ЧА ЛА ВЕК
У Еў ра са ю зе за мя жой бед нас цi жы вуць ка ля 84 млн ча ла век, што скла дае амаль 

17% ад уся го на сель нiц тва кра iн, якiя ўва хо дзяць у са юз. Пра гэ та па ве да мi ла прэс-
служ ба Еў ра ка мi сii. Па вод ле ацэ нак ЕК, пра цэс вы ха ду Еў ро пы з кры зi су мо жа за-
цяг нуц ца на блi жэй шыя 10 га доў. Сён ня 26 млн ча ла век у Еў ра са ю зе з'яў ля юц ца бес-
пра цоў ны мi. «У не ка то рых най больш па цяр пе лых ад кры зi су кра i нах мы ба чым рост 
эк стрэ мiз му, дэ ма го гii i за ба бо наў. Сты му лю ю чы эка на мiч ны рост, нель га за бы ваць 
пра рост спра вяд лi вас цi», — за явiў Лу ка Джа хер, стар шы ня Еў ра пей ска га са цы яль на-
эка на мiч на га ка мi тэ та. На дум ку экс пер таў, фi нан са вы i эка на мiч ны кры зiс у ЕС пе ра-

рос у кры зiс са цы яль ны i дэ ма кра тыч ны. З гэ тым звя за ны так са ма кры зiс да ве ру да ЕС у цэ лым. Па вод ле 
ста тыс ты кi, ця пер толь кi 31% на сель нiц тва Еў ра са ю за ве рыць у iдэi аб' яд нан ня.

У ЗША ПА ЛI ЦЭЙ СКIЯ ЗА СТРЭ ЛI ЛI ПАД ЛЕТ КА З ЦА ЦАЧ НЫМ АЎ ТА МА ТАМ
У ЗША па лi цэй скiя за стрэ лi лi 13-га до ва га пад лет ка, пры ня ўшы ца цач ны аў та мат у яго ру ках за са праўд-

ны, па ве дам ля юць iн фар ма генц твы. Двое па лi цэй скiх, якiя па тру ля ва лi ра ён у го ра дзе Сан та Ро уз (штат 
Ка лi фор нiя), зда лёк уба чы лi хлоп чы ка, якi тры маў у ру ках ца цач ны аў та мат. Ад зна ча ец ца, што су пра цоў-
нi кi пра ва ахоў ных ор га наў не зра зу ме лi, што ча ла век з аў та ма там — дзi ця. Па ад ной з вер сiй, па лi цы ян ты 
за па тра ба ва лi, каб Круз (так зва лi хлоп чы ка ) кi нуў зброю на зям лю. Ад нак, не ча ка ю чы рэ ак цыi пад лет ка, 
адзiн са слу жы це ляў за ко на ад крыў агонь. Па iн шай вер сii, па лi цы ян ты за га да лi пад лет ку па клас цi зброю 
двой чы. Але, па iх сло вах, хлоп чык толь кi па вяр нуў ся ў iх бок i па чаў па ды маць зброю. Па лi цэй скi быў вы-
му ша ны ад крыць агонь. Ад атры ма ных ра нен няў пад ле так па мёр на мес цы.

У IН ДА НЕ ЗII ТЫ СЯ ЧЫ ЧА ЛА ВЕК ЭВА КУ ІРА ВА НЫ 
З-ЗА ВЫ ВЯР ЖЭН НЯ ВУЛ КА НА

У Iн да не зii ў чац вер па ча ло ся вы вяр жэн не вул ка на Сi на бунг у пра вiн цыi Паў ноч ная Су мат ра. Га ра вы кi-
ну ла слуп чор на га по пе лу, якi да сяг нуў трох кi ла мет раў у вы шы ню. Апус цiў шы ся, ён тоў стым плас том па-

крыў блi жэй шыя вёс кi i фер мы, па ве дам ляе The Jakarta Globe. «Пер шае 
вы вяр жэн не ад бы ло ся пры клад на ў га дзi ну но чы, дру гое — ка ля 4 га дзiн 
ра нi цы», — цы туе вы дан не па ве дам лен не На цы я наль на га агенц тва па 
пра ду хi лен нi i лiк вi да цыi на ступ стваў сты хiй ных бед стваў. Па ве дам лен няў 
аб за гi ну лых або па цяр пе лых не па сту па ла. Як пе рад ае ABC News, ула ды 
эва ку іра ва лi больш за 3300 ча ла век, якiя жы лi па су сед стве з га рой у ра ё не 
Ка ро. Чы ноў нi кi так са ма за клi ка лi ту рыс таў тры мац ца да лей ад не бяс печ-
най зо ны i не на блi жац ца да вул ка на блi жэй, чым на 1,5 км.

КА ВА МА НЫ РА ДЗЕЙ 
ХВА РЭ ЮЦЬ НА РАК 

ПЕ ЧА НI
Ка лi кож ны 

дзень вы пi ваць 
па тры куб кi ка-
вы, то мож на 
знi зiць ры зы-
ку ра ку пе ча нi 
больш чым на 
50%, пi ша The 
Indian Express. 
У пры ват нас цi, 
ка ва па мян шае ве ра год насць раз-
вiц ця ге па та цэ лю ляр най кар цы но мы 
(са ма га рас паў сю джа на га ты пу ра ку 
пе ча нi) пры клад на на 40%. Рак пе ча нi 
ста iць на шос тым мес цы па рас паў сю-
джа нас цi ся род ра ка вых за хвор ван-
няў у све це. Гэ та трэ цяя са мая час тая 
пры чы на смер цi ад ра ку. На ге па та-
цэ лю ляр ную кар цы но му пры па дае 
больш за 90% вы пад каў ра ку пе ча нi. 
Апош няе да сле да ван не ўплы ву ка вы 
на ры зы ку ра ку па цвяр джае ра ней 
пра ве дзе ныя. Аў тар пра цы Кар ла Ла 
Ве кiя лi чыць, што па зi тыў ны ўплыў ка-
вы мож на част ко ва рас тлу ма чыць яе 
да ка за най здоль нас цю пра ду хi ляць 
дыя бет. А дыя бет з'яў ля ец ца клю ча-
вым фак та рам ры зы кi ра ку пе ча нi. 
Плюс, як вя до ма, ка ва аба ра няе ад 
цы ро зу i па зi тыў на ўплы вае на эн зi-
мы пе ча нi.

На ўча раш нім па ся джэн ні трэ цяй се сіі Па ла та 
прад стаў ні коў раз гле дзе ла блок за ко на пра ек таў 
у эка на міч най сфе ры. Ся род іх: Дэ крэт № 5, які 
ка рэк ці руе ле таш ні Дэ крэт № 6 аб сты му ля ван ні 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці на тэ ры то рыі ся-
рэд ніх, ма лых га рад скіх па се лі шчаў і сель скай 
мяс цо вас ці; змя нен ні ў за кон аб банк руц тве; пра-
ект за ко на аб су праць дзе ян ні ма на па ліс тыч най 
дзей нас ці і зме ны ў за кон аб на ту раль ных ма-
на по лі ях.

«За раб ля ем — і цу доў на»
— Га лоў ны на пра мак дэ крэ та аб сты му ля ван ні прад-

пры маль ніц кай дзей нас ці на тэ ры то рыі ся рэд ніх, ма лых 
га ра доў і сель скай мяс цо вас ці за ста ец ца ра ней шым, — 

па тлу ма чыў жур на ліс там Мі ністр эка но мі кі Бе ла ру сі Мі-
ка лай СНАП КОЎ. — Раз віц цё ма ло га і ся рэд ня га біз не-
су, раз віц цё кан крэт ных вы твор час цяў, якія вы раб ля юць 
пра дук цыю і аказ ва юць па слу гі ў рэ гі ё нах, за хоў ва ец ца. 
Ад нак прак ты ка пры мя нен ня дэ крэ та па каз вае, што льго-
ты, якія рас паў сюдж ва юц ца на ўвоз тэх ні кі, ства раюць 
умо вы не спра вяд лі вай кан ку рэн цыі для тых бе ла рус кіх 
прад пры ем стваў, якія вы раб ля юць ана ла гіч ную тэх ні ку. 
У сва ёй асно ве ка рэк ці роў кі на кі ра ва ны на вы клю чэн не 
атры ман ня мыт ных льгот для тых ві даў тэх ні кі, якія вы раб-
ля юц ца ў на шай кра і не, і на кан цэнт ра цыю на ма ган няў па 
ства рэн ні рэ аль ных вы твор час цяў у сель скай мяс цо вас ці 
і ма лых га ра дах.

Мі ністр эка но мі кі рас ка заў дэ пу та там пра вы ні кі пры мя-
нен ня Дэ крэ та № 6 ад 7 мая 2012 го да, які ён на зваў бес прэ-
цэ дэнт ным з пунк ту по гля ду льгот для ар га ні за цыі ўлас на-

га біз не су ў ся рэд ніх, ма лых га ра дах і сель скай мяс цо вас ці. 
Ён на га даў, што гэ ты дэ крэт на кі ра ва ны перш за ўсё на 
раз віц цё кан ку рэн та здоль нас ці рэ гі ё наў, ры зы ка раз віц-
ця якіх з'яў ля ец ца сён ня сум най рэ аль нас цю. Па пад лі ках 
га лоў на га эка на міч на га ве дам ства кра і ны, да 2032 го да 
больш за 40% ра ё наў Бе ла ру сі бу дуць мець коль касць 
на сель ніц тва менш за 20 ты сяч ча ла век, што ста віць 
пад су мнен не маг чы масць нар маль на га іх функ цы я на-
ван ня.

Ме на ві та та му апош нім ча сам урад і Мі ніс тэр ства эка-
но мі кі пры кла да юць усе на ма ган ні для раз віц ця біз не су 
ме на ві та ў рэ гі ё нах. За не вя лі кі пра ме жак ча су, які прай-
шоў пас ля пры няц ця Дэ крэ та №6, коль касць суб' ек таў 
гас па да ран ня, за рэ гіст ра ва ных на тэ ры то рыі ма лых га-
рад скіх па се лі шчаў і сель скай мяс цо вас ці, уз рас ла на 14 
ты сяч адзі нак (або на 15%). У той жа час у буй ных га ра дах 
гэ ты па каз чык вы рас уся го на 6%. Пры гэ тым у рэ гі ё нах 
рас це коль касць ме на ві та ка мер цый ных прад пры ем стваў, 
на што і быў на кі ра ва ны дэ крэт. Тро хі больш чым за год 

у ма лых га ра дах і сель скай мяс цо вас ці бы ло ство ра на 
ка ля 80 ты сяч но вых пра цоў ных мес цаў. Для па раў нан ня, 
пад час 3-га до ва га дзе ян ня па ско ра най ін дуст ры я лі за цыі 
ў Ка зах ста не бы ло ство ра на толь кі 36 ты сяч но вых пра-
цоў ных мес цаў.

У 2012 го дзе су ма пад атко вых льгот у рам ках Дэ крэ та № 6 
скла ла 70 млрд руб лёў, пры гэ тым у бюд жэт бы ло пе ра лі ча на 
больш за 132 млрд руб лёў. Гэ та зна чыць, што ад да ча ад сты-
му ля ван ня прад пры маль ніц тва ў рэ гі ё нах пе ра вы шае вы дат кі 
дзяр жа вы, ча го ня ма на мно гіх дзяр жаў ных прад пры ем ствах, 
ка лі вы дат кі на іх пад трым ку пе ра вы ша юць тыя су мы, якія яны 
ад ліч ва юць у бюд жэт, за ўва жыў мі ністр эка но мі кі. Пры мя нен не 
Дэ крэ та № 6 са дзей ні ча ла і рос ту пра мых за меж ных ін вес-
ты цый у асноў ны ка пі тал, агуль ная су ма якіх скла ла 2,8 трл 
руб лёў. З іх 2,5 трл — за кошт гру за во га транс пар ту. «Гэ та, у 
прын цы пе, той ню анс, тая су пя рэч лі васць, з-за якой і ўне се ны 
Дэ крэ там №5 зме ны ў Дэ крэт №6, якія да ты чац ца ў асноў-
ным гру за во га транс пар ту», — ска заў дэ пу та там 
Мі ка лай Снап коў.
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Раз віц цё ін тэ гра цыі па він на ўяў ляць рух 
на пе рад у лік ві да цыі лю бых бар' е раў на 
шля ху ўсе ба ко ва га ўза е ма вы гад на га су-
пра цоў ніц тва. Пра гэ та за явіў учо ра Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на 
па ся джэн ні Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка-
на міч на га са ве та, якое прай шло ў Па ла-
цы Не за леж нас ці, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка са шка да ван нем за ў-
ва жыў, што сён ня, ня гле дзя чы на пра ве дзе ную 
ра бо ту, коль касць вы клю чэн няў і аб ме жа ван-
няў не змен шы ла ся, па не ка то рых на прам ках 
на ват ўзрас ла. «Мы не мо жам плён на ру хац ца 
да лей, не вы ка наў шы на шы па пя рэд нія да моў-
ле нас ці. Не да сяг нуў шы тых праг ма тыч ных або, 
ка лі хо ча це, прак тыч ных мэт ін тэ гра цыі, пра якія 
мы не ад на ра зо ва за яў ля лі», — пад крэс ліў Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі. Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 
ад зна чыў, што асноў ным пы тан нем па ся джэн-
ня з'яў ля ец ца пад рых тоў ка пра ек та да га во ра аб 
Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. «Ад та го, які 
да га вор мы ство рым, бу дзе за ле жаць і пос пех 
на ша га но ва га ін тэ гра цый на га аб' яд нан ня, і яго 
пры ваб насць для ін шых кра ін», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. На яго дум ку, гэ та на ўпрост 
паў плы вае на раз віц цё ўза е ма ад но сін па між 
дзяр жа ва мі вя лі ка га рэ гі ё на.

Бе ла рус кі Прэ зі дэнт упэў не ны, што не вар та 
ба яц ца пе ра да чы да дат ко вых паў на моц тваў у 
Мыт ным са ю зе на над на цы я наль ны ўзро вень. 
«Су ве рэ ні тэт — не іко на. Усё мае сваю ца ну. 
І ка лі мы хо чам жыць лепш, то трэ ба не дзе са-
сту піць, неш та ах вя ра ваць. Га лоў нае — гэ та 
даб ра быт лю дзей», — лі чыць бе ла рус кі лі дар. 
На дум ку Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, тое ж ты чыц ца і 
ар хі тэк ту ры бу ду ча га са ю за — струк ту ры ор га наў 
і ме ха ніз маў пры няц ця ра шэн няў. «Гэ тыя кам па-
не нты па він ны быць зра зу ме лы мі, ап ты маль ны-
мі і, га лоў нае, — эфек тыў ны мі», — пад крэс ліў 
кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы, да даў шы, што 
функ цыі ка мі сіі (Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі. 
— За ўва га БЕЛ ТА) не па він ны раз мы вац ца.

«Мы ства ра ем не між дзяр жаў нае ўтва рэн не, а 
су мес ны ор ган дзяр жаў на га кі ра ван ня, які па ві нен 
пры маць ра шэн ні кож ны дзень. І гэ тыя ра шэн ні 
па він ны вы кон вац ца на ўсёй тэ ры то рыі на ша-
га са ю за», — пад крэс ліў Аляк сандр Лукашэн ка. 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі лі чыць сім ва ліч ным, што ў 
Мін ску атрым лі ва юць пу цёў ку ў жыц цё най больш 
важ ныя ін тэ гра цый ныя ра шэн ні. Так, з пры няц-
цем у ліс та па дзе 2009 го да ў бе ла рус кай ста лі-
цы Мыт на га ко дэк са і Адзі на га мыт на га та ры фу 
па ча ло ся прак тыч нае функ цы я на ван не Мыт на га 
са ю за Бе ла ру сі, Ка зах ста на і Ра сіі.

«У кож на га парт нё ра, вя до ма ж, сваё ба чан не 
перс пек тыў. Гэ та нар маль на. Ад нак мы аба вя-
за ны знай сці тыя ра шэн ні, якія за да валь ня юць 
усіх. На наш по гляд, гэ та маг чы ма», — ад зна чыў 
бе ла рус кі лі дар.

Бе ла русь, без умоў на, ві тае да лу чэн не да 
Мыт на га са ю за но вых парт нё раў. Гэ та ро біць 
яго больш устой лі вым. Та му дзве ры ў на ша аб'-

яд нан не заў сё ды ад кры ты і для ін шых кра ін», 
— ска заў бе ла рус кі лі дар». Мы ба чым на мер 
Ар ме ніі да лу чыц ца да на ша га ін тэ гра цый на га 
аб' яд нан ня. Ад нак трэ ба дак лад на ра зу мець, 
што Ар ме ніі і ін шым не аб ход на пра ра біць той 
жа шлях ін тэ гра цыі, які ўжо прай шлі Бе ла русь, 
Ка зах стан і Ра сія, і пры няць на ся бе ўсе аба вя-
за цель ствы ў поў ным аб' ёме без уся ля кіх вы-
клю чэн няў».

Што ты чыц ца Укра і ны, то Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
пад крэс ліў важ насць та го, каб яна, ру ха ю чы ся ў 
бок ЕС, не за кры ла для ся бе маг чы масць удзе-
лу ў Мыт ным, а ў да лей шым — і ў Еў ра зій скім 
эка на міч ным са ю зе. «Гэ та ня прос тыя пы тан ні. 
Па іх нам трэ ба бу дзе знай сці ўзва жа ныя ра-
шэн ні, — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. 
— Мы па він ны даць вы раз ны сіг нал на шым ура-
дам, у якім кі рун ку ім ру хац ца да лей». «Як пра-
па на ваў Нур сул тан Абі ша віч На за рба еў, па тых 
спрэч ных пы тан нях, якія ў нас, без умоў на, ёсць, 
трэ ба не ха паць адзін ад на го за груд кі і трэс ці, а 
да ру чыць спе цы я ліс там, ура дам у сціс лыя тэр-
мі ны, каб не па ру шаць на шых да моў ле нас цяў 
па да лей шым ру ху на пе рад, вы пра ца ваць пры-
маль ныя ра шэн ні, маг чы ма, на пад ста ве кам пра-
мі саў», — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за пра сіў ка лег вы ка зац ца 
па ак ту аль ных пы тан нях ін тэ гра цыі.

Прэ зі дэнт РФ Ула дзі мір Пу цін за явіў, што Ра сія 
га то ва да са ма га цес на га ін тэ гра цый на га ўза е-
ма дзе ян ня. Па вод ле яго слоў, на фо не агуль на га 
за па во лен ня тэм паў рос ту ў све це мак ра эка на-
міч ныя па каз чы кі ў «трой цы» вы гля да юць да-
стат ко ва пры маль на. «Кры зіс ныя з'я вы ў су свет-
най эка но мі цы, вя до ма, не абы шлі бо кам і на шы 
дзяр жа вы, але, каб пе ра адо лець іх, не аб ход на і 
да лей ума цоў ваць ін тэ гра цыю, удас ка наль ваць 
наш агуль ны ры нак та ва раў і па слуг, па ляп шаць 
умо вы вя дзен ня біз не су», — ад зна чыў ра сій скі 
Прэ зі дэнт. «Ра сія зы хо дзіць ме на ві та з та кой ло-
гі кі і га то вая да са ма га цес на га ўза е ма дзе ян ня», 
— пад крэс ліў Ула дзі мір Пу цін.

«Тое, што мы па куль не да сяг ну лі па не ка то-
рых па зі цы ях та го, аб чым да маў ля лі ся ра ней, 
вя до ма, сум на, я тут згод ны з ка ле га мі, трэ ба ў 
гэ тым кі рун ку ру хац ца і да ма гац ца тых мэт, якія 
мы пе рад са бой па ста ві лі. Як мы да маў ля лі ся на 
су стрэ чы ў Аста не, трэ ба, без умоў на, пра ца ваць 
над лік ві да цы яй вы клю чэн няў і ней кіх уза ем ных 
прэ фе рэн цый. Трэ ба ства раць роў ныя ўмо вы, — 
за явіў Ула дзі мір Пу цін. — Гэ та вя лі кая пра ца, але 
яна па він на быць з двух ба ко вым ру хам. Па ві нен 
быць кам пра міс».

Па сло вах ра сій ска га Прэ зі дэн та, не аб ход на 
вес ці га вор ку аб ства рэн ні еў ра зій скіх се так у 
сфе рах энер ге ты кі, транс пар ту, тэ ле ка му ні ка-
цый. «Та кое зблі жэн не за бяс пе чыць са мыя спры-
яль ныя ўмо вы для раз віц ця па тэн цы я лу на шых 
эка но мік. На ўрад ці ў ка го ёсць су мнен ні, што 
рэ гі я наль ная ін тэ гра цыя (увесь свет ідзе па гэ тым 
шля ху) — най больш дзейс ны сро дак для мак-
сі маль на га вы ка ры стан ня ўнут ра ных рэ сур саў 
рос ту, па вы шэн ня кан ку рэн та здоль нас ці на су-

свет ных рын ках. Ра зам мы мац ней і нам пра сцей 
рэ ага ваць на гла баль ныя вы клі кі», — упэў не ны 
Ула дзі мір Пу цін.

«Толь кі што га ва ры ла ся, што мы па він ны 
вель мі аку рат на па ды хо дзіць да па шы рэн ня на-
ша га са ю за. Цал кам з гэ тым згод ны. І ўмо вы 
па він ны быць для ўсіх ад ноль ка выя. Мы ў вуз-
кім скла дзе пра гэ та ка за лі і па га дзі лі ся з гэ тай 
па зі цы яй», — ад зна чыў Прэ зі дэнт Ра сіі. Га во ра-
чы пра ці ка васць трэ ціх кра ін да су пра цоў ніц тва 
з Мыт ным са юзам, Ула дзі мір Пу цін ад зна чыў, 
што ці ка васць пра яў ляе буй ная су свет ная эка-
но мі ка — Ін дыя. На дум ку ра сій ска га Прэ зі дэн та, 
уліч ва ю чы аб' ёмы і маш та бы ін дый ска га рын ку, 
перс пек ты вы раз віц ця Азіі ў цэ лым, ба кам не-
аб ход на па ста віц ца да гэ тай пра па но вы са мым 
сур' ёз ным чы нам.

Прэ зі дэнт Ка зах ста на Нур сул тан На за рба еў 
пра па на ваў пры няць Тур цыю ў Мыт ны са юз, за-
явіў ён на па ся джэн ні.

«Чуў, ужо шмат хто ка жа, што, на прык лад, 
Сі рыя хо ча ўсту піць (у Мыт ны са юз. — За ўва га 
БЕЛ ТА). Прэм' ер-мі ністр Тур цыі Эр да ган звяр-
нуў ся да мя не: ці нель га Тур цыю пры няць у Мыт-
ны са юз?» — ска заў Прэ зі дэнт Ка зах ста на. Нур-
сул тан На за рба еў ста ноў ча ада зваў ся аб та кой 
маг чы мас ці. «Тур цыя — вя лі кая кра і на, у нас ёсць 
су поль ная мя жа. І ад па ла б кры ты ка. Ку ды на 
За хад ні па е дзеш, ад ра зу за да юць пы тан не: вы 
ства ра е це Са вец кі Са юз ці неш та там ства ра е це 
пад Ра сію? І да во дзіц ца тлу ма чыць, што ні чо га 
па доб на га ня ма», — за зна чыў ка зах стан скі лі-

дар. «Мо жа быць, Тур цыю пры няць — і пы тан ні 
скон чац ца», — пра па на ваў ён.

Да рэ чы, па вод ле яго слоў, Ка зах стан мае 
пэў ныя цяж кас ці пры ўступ лен ні ў СГА з-за да-
моў ле нас цяў у рам ках Мыт на га са ю за. «Вель мі 
сур' ёз нае пы тан не — гэ та ўступ лен не Ка зах ста на 
ў СГА, — ска заў Нур сул тан На за рба еў. — Мы 
цал кам іш лі ў фар ва та ры Ра сіі, нам бы ла абя ца-
на пад трым ка пры ўс туп лен ні ў СГА. Ба лій ская 
кан фе рэн цыя бу дзе сё ле та ў снеж ні. Ка зах стан 
там мог бы ўжо ўсту піць, але мы не мо жам, та му 
што пад тры ма лі ўзро вень аба ро ны Ра сіі. Гэ та, 
на пэў на, больш пы тан не па між Ра сі яй і Ка зах-
ста нам, але гэ та ты чыц ца і Бе ла ру сі».

Ён так са ма ад зна чыў на яў насць не да хо-
паў у ра бо це Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі. 
«На зі ра ец ца ві да воч ная па лі ты за цыя ра бо ты 
ка мі сіі, рас пы лен не срод каў і на ма ган няў на 
па глыб лен не ін тэ гра цый ных пра цэ саў», — за-
явіў Прэ зі дэнт Ка зах ста на. Нур сул тан На за рба-
еў кан ста та ваў, што не за леж на ад на яў нас ці 
ня вы ра ша ных пы тан няў і за дач ад бы ва юц ца 
спро бы штуч на пад штурх нуць пра цэс: «Да вай-
це зро бім тое, пра што мы да мо ві лі ся, а по тым 
ужо бу дзем гля дзець да лей». «Та му нель га да-
пус каць з бо ку ка мі сіі па ру шэн няў прын цы паў 
рэг ла мен ту ра бо ты. Ня рэд ка да ку мен ты ка мі-
сіі па сту па юць на ўзгад нен не за адзін дзень 
да пры няц ця ра шэн ня. Не ма гу не ад зна чыць, 
што ра сій скія чле ны Ка ле гіі пры ма юць удзел у 
па ся джэн нях ура да Ра сіі і атрым лі ва юць ад па-
вед ную ўста ноў ку, ха ця, згод на з на шым да-

га во рам, Ка мі сія, чле ны Ка ле гіі не пад спра ва-
здач ны ні я ка му з на шых ура даў», — за ўва жыў 
Нур сул тан На за рба еў.

«Трэ ба за вяр шыць ра бо ту над ужо пад пі са-
ны мі да га во ра мі. Па транс пар та ван ні наф ты і 
га зу пад пі са лі — не вы ра ша ец ца, па чы гу нач ных 
та ры фах не вы ра ша ец ца, па элект ра энер гіі не 
вы ра ша ец ца. Да вай це за ся ро дзім ся на гэ тым. Не 
вы ка наў шы тое, пра што мы да мо ві лі ся, — кро-
чыць да лей? Хто нас го ніць? Час ёсць», — лі чыць 
ка зах стан скі лі дар.

Прэ зі дэн ты мыт най «трой кі» так са ма за яві лі 
аб не аб ход нас ці за ха ваць част ку нар ма тыў най 
ба зы Еў рА зЭС. Тут ёсць не каль кі дзя сят каў між-
на род ных да га во раў, якія ты чац ца чле наў мыт-
най «трой кі». Ка зах стан скі лі дар у гэ тай су вя зі 
пра па на ваў па доў жыць іх дзе ян не, адап та ваць 
да Мыт на га са ю за аль бо пры няць на но ва.

«Ста віц ца пы тан не, што бу дзе з чле на мі гэ тай 
ар га ні за цыі (Еў рА зЭС. — За ўва га БЕЛ ТА), ку ды 
ўва хо дзяць так са ма Кыр гыз стан і Та джы кі стан. 
Трэ ба да мо віц ца. Мо жа, яны бу дуць на зі раль ні-
ка мі, ка лі мы не хо чам ней кім чы нам вы зна чыць 
іх ста тус».

Што ты чыц ца да лей ша га лё су Еў рА зЭС, Ула-
дзі мір Пу цін па га дзіў ся з па зі цы яй Прэ зі дэн та Ка-
зах ста на і пад крэс ліў не да пу шчаль насць стра ты 
нар ма тыў на-пра ва во га пад мур ка, на якім у тым 
лі ку ста іць Мыт ны са юз. «Мы не мо жам прос та 
так лік ві да ваць Еў рА зЭС, інакш мы па да рвем 
пра ва вую асно ву Мыт на га са ю за», — ска заў Прэ-
зі дэнт Ра сіі.

Раз віц цё ін тэ гра цыі па він на ўяў ляць 
рух на пе рад у лік ві да цыі лю бых бар' е раў

ПАД ТРЫ МАЦЬ І НЕ СТРА ЦІЦЬ

РА ЗАМ МЫ МАЦ НЕЙРА ЗАМ МЫ МАЦ НЕЙ


