
28 лістапада 2013 г.НАДЗЁННАЕ2

Ге не рал-лей тэ нант у 
ад стаў цы Яў ген МІ КУЛЬ-
ЧЫК за клі кае да лу чыц ца 
да пра ек та «Уро чы шча 
Пяс кі» на ро ды-пе ра мож-
цы ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не 1941–1945 га доў.

— На тэ ры то рыі Бе ла ру-
сі зні шча на больш за міль ён 
са вец кіх ва ен на па лон ных. 
У ад ных ма гі лах, ра зам, ля-
жаць ра да выя і ка ман дзі ры, 
прад стаў ні кі роз ных на ро даў 
Са вец ка га Са ю за. Гэ та не 
толь кі боль Бе ла ру сі, — рас-
ка заў Яў ген Ва сіль е віч жур-
на ліс ту «Звяз ды». — Та му, 
ка лі ў Бе ла рус кі са юз афі-
цэ раў звяр ну ла ся дэ пу тат 
Па ста ян най ка мі сіі па за ка-
на даў стве Па ла ты прад стаў-
ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь На тал ля 
Ва сіль еў на Гуй вік па пы тан ні 
ўве ка веч ван ня па мя ці больш 
за 40 ты сяч ва ен на па лон ных 
і гра ма дзян ска га на сель-
ніц тва ва ўро чы шчы Пяс кі 
ў По лац ку, я па ве да міў пра 
гэ та на па ся джэн ні Ка ар ды-
на цый на га са ве та ве тэ ран-
скіх ар га ні за цый кра ін СНД 
у Маск ве, які ўзна чаль вае 
ад мі рал фло ту Аляк сей Іва-
на віч Са ро кін. Гэ та агуль ны 
боль кра ін СНД.

Нам трэ ба і на ўзроў ні кі-
раў ні коў дзяр жаў уз няць гэ ту 
праб ле му.

Ка лі быў пад лет кам, то 
ба чыў, як рас праў ля лі ся 
фа шыс ты з са вец кі мі ва-
ен на па лон ны мі. Ві да воч цы 
рас каз ва лі, як нем цы ў мін-
скі ла гер для ва ен на па лон-
ных, які зна хо дзіў ся по бач з 
До мам афі цэ раў, пры вез лі 
боч кі з се ляд цом, а як толь-
кі ва ен на па лон ныя па ды хо-
дзі лі да Свіс ла чы, каб ва ды 
на піц ца, іх рас стрэль ва лі ва 
ўпор…

Я ска заў стар шы ням ве-
тэ ран скіх ар га ні за цый кра ін 
СНД: «Як сяб роў ства ста ла 
ад ной з умоў Пе ра мо гі ў Вя-
лі кай Ай чын най вай не, так 
ня хай сяб роў ства да па мо жа 
нам ад на віць спра вяд лі васць 
у да чы нен ні да са вец кіх ва-
ен на па лон ных». І Бе ла ру сі, 

і ўсім бы лым рэс пуб лі кам 
СССР не аб ход на да лу чыц ца 
да ак цыі па збо ры срод каў на 
ме ма ры ял ва ўро чы шчы Пяс-
кі. Акра мя по лац ка га, па трэ-
бен і цэнт раль ны комп лекс у 
Мін ску аль бо пад Мінск ам, 
дзе мож на бу дзе ўша на ваць 
па мяць ва ен на па лон ных сал-
дат Чыр во най Ар міі ва ўсім 
све це.

Гэ тую тэ му трэ ба ўзды-
маць. Я ка заў пра яе і на ІX 
з'ез дзе Бе ла рус ка га са ю за 
афі цэ раў, які ад быў ся 22 ліс-
та па да ў Мін ску. Збі ра ю ся 
ка заць і на чар го вым па ся-
джэн ні Рэс пуб лі кан ска га ар-
га ні за цый на га ка мі тэ та па 
пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
свят ка ван ня 70-й га да ві ны 
вы зва лен ня Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў і пе ра мо гі са вец ка-
га на ро ду ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не.

За ліс та пад на даб ра-
чын ны ра ху нак па збо-
ры срод каў на ства рэн не 
ме ма ры я ла «Уро чы шча 
Пяс кі» бы ло пе ра лі ча на 
21 458 757 руб лёў. Уся го 
на спе цы яль ным ра хун-
ку Ві цеб ска га ад дзя лен ня 
Бе ла рус ка га Фон ду мі ру 
на 26 ліс та па да зна хо дзі-
ла ся 112 млн 703 ты ся чы 
руб лёў. На га да ем, што для 
бу даў ніц тва ме ма ры я ла ва 
ўро чы шчы Пяс кі ў По лац-
ку, дзе амаль на па верх ні 
зям лі ля жаць астан кі са-
вец кіх сал дат, пар ты зан 
і пад поль шчы каў апош-
няй вай ны, па трэб на ка ля 
5 млрд бе ла рус кіх руб лёў.

Са мае дзіў нае, што най-
боль шыя су мы пе ра ліч ва-

юць, як пра ві ла, пен сі я-
не ры. Лю дзі, чый да ход у 
на шай кра і не не на за веш 
вя лі кім. Але гэ тыя лю дзі 
па мя та юць аль бо са му вай-
ну, аль бо яе на ступ ствы. 
Мы — за бы ва ем. І гэ та 
страш на. Нам не аб ход на 
па мя таць, каб зям ля не за-
кры ча ла Ня бё сам пра на шу 
абы яка васць. Каб пус тэ ча 
ў на шай ду шы не на ра дзі ла 
маг чы мас ці но вай не спра-
вяд лі вас ці, но ва га бо лю і 
го ра, трэ ба яе за поў ніць 
па мяц цю, спа чу ван нем 
і го на рам за тых, хто за 
ка лю чым дро там, у не ча-
ла ве чых умо вах за стаў ся 
сва бод ным, за стаў ся Ча-
ла ве кам.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

На ўча раш нiм па ся джэн нi 
трэ цяй се сii Са ве та 
Рэс пуб лi кi На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сi 
се на та ры раз гле дзе лi 
15 за ко на пра ек таў, у тым 
лi ку 10 ра ты фi ка цый 
мiж на род ных па гад нен няў. 
Ся род ухва ле ных 
за ко на пра ек таў — 
но вая рэ дак цыя 
ан ты ма на поль на га 
за ко на, якi па вi нен 
аб ме жа ваць з'яў лен не 
ў Бе ла ру сi та ва раў i па слуг 
з эка на мiч на 
не аб грун та ва ны мi цэ на мi.

РОЎ НЫЯ ЎМО ВЫ 
— Больш за 10 га доў у за ко н аб 

су праць дзе ян нi ма на па лiс тыч най 
дзей нас цi i раз вiц цi кан ку рэн цыi не 
ўно сi ла ся нi я кiх змен, та му на спе-
ла не аб ход насць iс тот на аб на вiць 
да ку мент, пры вес цi яго ў ад па вед-
насць з рэа лi я мi на шай эка но мi кi, — 
пра ка мен та ваў жур на лiс там пра ект 
но ва га за ко на стар шы ня Па ста ян-
най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па 
эка но мi цы, бюд жэ це i фi нан сах 
Ула дзi мiр ПАН ЦЮ ХОЎ. — Да та го 
ж у снеж нi 2010 го да бы ло пад пi-
са на па гад нен не ў рам ках Адзi най 
эка на мiч най пра сто ры аб пра вi лах i 
прын цы пах кан ку рэн цыi, у ад па вед-
насць з якiм мы па вiн ны пры вес цi 
на ша ан ты ма на поль нае за ка на-
даў ства. На рэш це, за ко на пра ект 
уста наў лi вае адзi ныя па ды хо ды 
для ўсiх суб' ек таў рын ку, не за леж-
на ад фор мы ўлас нас цi, уста наў лi-
вае ад ноль ка выя пра вi лы гуль нi i 
маг чы мас цi для вы ка рыс тоў ван ня 
рэ сур саў. Но вы за кон ча ка юць ад 
нас Ка зах стан i Ра сiя, якiя ўжо ўхва-
лi лi ад па вед ныя да ку мен ты. Гэ та 

да зво лiць пры няць на Еў ра зiй скай 
ка мi сii мо дуль ны ан ты ма на поль ны 
за кон, якi ўста но вiць агуль ныя пра-
вi лы па во дзiн для ўсiх удзель нi каў 
АЭП.

Пас ля пры няц ця но вай рэ дак цыi 
за ко на аб су праць дзе ян нi ма на па-
лiс тыч най дзей нас цi i раз вiц цi кан ку-
рэн цыi ана ла гiч ны за кон 1992 го да 
бу дзе ад ме не ны. Пры гэ тым пе ра-
ем насць з дзе ю чым за ко нам за ха ва-
ец ца. За ко на пра ект па-ра ней ша му 
ўста наў лi вае за ба ро ну на ма на па-
лiс тыч ную дзей насць i ня доб ра сум-
лен ную кан ку рэн цыю, ад каз насць 
за па ру шэн не ан ты ма на поль на га 
за ка на даў ства. Акра мя та го, ён па-
шы рае паў на моц твы ан ты ма на поль-
на га ор га на.

У пра ек це за ко на ка рэк ту ец ца 
нор ма аб кры тэ ры ях да мi ну ю ча га 
ста но вi шча. Да мi ну ю чым пры зна ец-
ца гас па дар чы суб' ект, до ля яко га 
на рын ку скла дае 35% i больш. Пры 
до лi на рын ку не больш за 15% ста-
но вi шча гас па дар ча га суб' ек та не 
мо жа быць пры зна на да мi ну ю чым.

За ко на пра ект так са ма пра пiс-
вае, што ан ты ма на поль нае за ка-
на даў ства ў на шай кра i не бу дзе 
пры мя няц ца да ўсiх гуль цоў рын ку 
ад ноль ка ва, не за леж на ад фор маў 
улас нас цi, ар га нi за цый на-пра ва вой 
фор мы i мес ца рэ гiст ра цыi. Яшчэ 
ад но но ва ўвя дзен не — рас паў сюдж-
ван не дзе ян ня ан ты ма на поль на га 
за ка на даў ства на рын кi фi нан са вых 
па слуг.

— Рэа лi за цыя гэ та га да ку мен та 
па вiн на за бяс пе чыць роў ныя ўмо вы 
дзей нас цi суб' ек таў прад пры маль-
нiц тва, сва бо ду ру ху та ва раў i сва бо-
ду эка на мiч най дзей нас цi, што з'яў-
ля ец ца ас но вай для раз вiц ця кан ку-
рэн цыi на та вар ных рын ках, i бу дзе 

са дзей нi чаць па вы шэн ню iн вес ты-
цый най пры ваб нас цi кра i ны, — ска-
заў у сва iм вы ступ лен нi пе рад се на-
та ра мi на мес нiк мi нiст ра эка но мi кi 
Ан тон КУ ДА САЎ. — Ан ты ма на поль-
ны за кон бу дзе так са ма сты му ля-
ваць удзель нi каў та вар ных рын каў 
да спа бор нiц тва ў вы твор час цi i рэа-
лi за цыi та ва раў, за бяс пе чыць штур-
шок для пра вя дзен ня ма дэр нi за цыi 
на бе ла рус кiх прад пры ем ствах, па-
вы шэн не якас цi та ва раў i па слуг на 
ай чын ным рын ку, што пры вя дзе да 
больш усе ба ко ва га за да валь нен ня 
спа жыў цоў i ўста наў лен ня эка на мiч-
на аб грун та ва ных цэн.

Ад каз ва ю чы на пы тан нi се на та-
раў, Ан тон Ку да саў за ўва жыў, што 
пры няц це за ко на пра ек та дасць маг-
чы масць уклю чыць яшчэ адзiн iн-
стру мент па лiк вi да цыi вы клю чэн-
няў у Мыт ным са ю зе. Да ку мент 
да зво лiць як бiз не су, так i ор га нам 
ула ды iнi цы i ра ваць ад па вед ныя пра-
па но вы ў Еў ра зiй скую эка на мiч ную 
ка мi сi яю. У гэ тым го дзе стра ты ад 
вы клю чэн няў у МС Мi нэ ка но мi кi 
Бе ла ру сi ацэнь ва юц ца на ўзроў нi 
$3,5 млрд, або ка ля 5 пра цэн таў 
ВУП кра i ны.

НЕ ТОЛЬ КI 
«БЕЛ ПОШ ТА» 

Са вет Рэс пуб лi кi адоб рыў так са-
ма па праў кi ў за кон «Аб паш то вай 
су вя зi», важ най адметнасцю яко-
га з'яў ля ец ца ска ра чэн не пе ра лi ку 
вы ключ ных пра воў на цы я наль на га 
апе ра та ра паш то вай су вя зi.

— Гэ тая нор ма дасць маг чы масць 
ле га лi за ваць дзей насць транс на цы-
я наль ных паш то вых кам па нiй у Бе-
ла ру сi, — па тлу ма чыў жур на лiс там 

на мес нiк мi нiст ра су вя зi i iн фар-
ма ты за цыi Мi ка лай СТРУ КАЎ. — 
Ця пер фак тыч на яны зай ма юц ца 
да стаў кай та ва раў. Та кiя кам па нii 
са мi за явi лi аб тым, што ха це лi б 
ле га лi за ваць сваю дзей насць. Але 
пры гэ тым на ўрад цi транс на цы я-
наль ныя паш то выя кам па нii бу дуць 
пры хо дзiць на сель скiя тэ ры то рыi, 
дзе пра ца ваць не так вы гад на. Та му 
па праў кi пра ду гледж ва юць, што ў 
вёс цы паш то вая су вязь па-ра ней-
ша му бу дзе га ран та ва на за кошт 
асноў на га на цы я наль на га апе ра-
та ра.

Сваю дзей насць у Бе ла ру сi пла-
ну юць раз вi ваць пяць мiж на род ных 
паш то вых кам па нiй. Мi ка лай Стру-
каў ад зна чыў, што яны ўжо ад кры лi 
свае прад стаў нiц твы не толь кi ў Мiн-
ску, але i ў рэ гi ё нах. У ра бо ту гэ тых 
кам па нiй iн вес ту юц ца як за меж ны, 
так i бе ла рус кi ка пi тал.

Акра мя та го, па праў кi за ма цоў-
ва юць на за ка на даў чым уз роў нi та-
кiя па няц цi, як «кур' ер ская су вязь» i 
«кур' ер скiя па слу гi». Фак тыч на кур'-
ер ская су вязь вы лу ча ец ца ў са ма-
стой ны вiд паш то вай су вя зi.

УМО ВА
БЯЗ ВI ЗА ВА ГА 
РЭ ЖЫ МУ 

Ся род ухваленых Са ве там Рэс-
пуб лi кi ра ты фi ка цый — па гад нен не 
па мiж ура дам Рэс пуб лi кi Бе ла русь i 
ўра дам Ту рэц кай Рэс пуб лi кi аб рэ ад-
мi сii, якое бы ло пад пi са на ў Мiн ску 
29 са ка вi ка 2013 го да. Гэ ты да ку-
мент па трэб ны для та го, каб па мiж 
дзвю ма кра i на мi па чаў пра ца ваць 
бяз вi за вы рэ жым.

«Дэ парт ацыя ад на го ча ла ве ка 
бу дзе каш та ваць 300 еў ра, — па-
ве да мiў на мес нiк мi нiст ра ўнут ра-
ных спраў Мi ка лай МЕЛЬ ЧАН КА, 
якi прад стаў ляў да ку мент у верх няй 
па ла це пар ла мен та. — За ко на пра-
ект аб ра ты фi ка цыi па гад нен ня аб 
рэ ад мi сii для та го i пры ма ец ца, каб 
абод ва ба кi нес лi гэ тыя рас хо ды.» 

За рэа лi за цыю па гад нен ня аб рэ-
ад мi сii з бе ла рус ка га бо ку бу дуць 
ад каз ваць МУС Бе ла ру сi i Дзярж-
па гран ка мi тэт, з ту рэц ка га — МУС 
Тур цыi. Дзе ян не да ку мен та аб рэ-
ад мi сii бу дзе рас паў сюдж вац ца i на 
пра цоў ных мiг ран таў, i на тых, хто 
едзе праз Бе ла русь тран зi там. У 
тым лi ку для гэ та га ў Мiн ску ства ра-
ец ца рэ ад мi сiй ны цэнтр. Ча ка ец ца, 
што пас ля ад крыц ця цэнт ра вяс ной 
бу ду ча га го да пач не пра ца ваць бяз-
вi за вы рэ жым з Тур цы яй.

Згод на з пры ня ты мi да ку мен та-
мi, гра ма дзя не Бе ла ру сi змо гуць 
зна хо дзiц ца на тэ ры то рыi Тур цыi 
на пра ця гу 30 дзён з да ты ўез ду, 
не афарм ля ю чы вi зы. На пра ця гу 
ад на го го да мож на бу дзе ўяз джаць 
на ту рэц кую тэ ры то рыю без вi зы 
шмат ра зо ва, але агуль ны тэр мiн 
та ко га зна хо джан ня не па вi нен пе-
ра вы шаць 90 дзён.

Бяз вi за вы рэ жым не бу дзе рас-
паў сюдж вац ца на па езд кi з мэ тай 
ра бо ты (за вы клю чэн нем пе ра во зак 
па са жы раў i гру заў), ву чо бы, на ву-
ко вай дзей нас цi, аб' яд нан ня сям'i i 
пра жы ван ня. Гра ма дзя не Тур цыi i 
Бе ла ру сi змо гуць ажыц цяў ляць па-
езд кi без вiз, ка лi яны вы яз джа юць 
для пра вя дзен ня дзе ла вых пе ра га-
во раў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк  ��

ЗА КОН СУ ПРАЦЬ ВЫ СО КIХ ЦЭН
СА ВЕТ РЭС ПУБ ЛI КI ЎХВА ЛIЎ НО ВУЮ РЭ ДАК ЦЫЮ АН ТЫ МА НА ПОЛЬ НА ГА ЗА КО НА

Гро шы на ства рэн не ме ма ры я ла «Уро чы шча Пяс кі» 
мож на пе ра ліч ваць у Ві цеб скае аб лас ное ад дзя лен не 
ГА «Бе ла рус кі фонд мі ру» на ра ху нак

№3135411066036 (у бе ла рус кіх руб лях),
№3135411066502 (у до ла рах),
№3135411066805 (у ра сій скіх руб лях)
у ды рэк цыі ААТ «Бел ін вест банк» па Ві цеб скай воб-

лас ці, код 153001739, УНП 300126736

ЛЁС ВА ЕН НА ПА ЛОН НЫХ — БОЛЬ НЕ ТОЛЬ КІ БЕ ЛА РУ СІ
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Бы лы кі раў нік ва ен на-па тры я тыч на га клу ба «Раз вед чы кі во ін скай сла вы» Яў ге нія ТРА ПЕЗ НІ КА ВА 
і дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь На тал ля ГУЙ ВІК
ка ля Сця ны па мя ці ва ўро чы шчы Пяс кі.

Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі пе ра лі чыў на бу даў ніц тва ме ма ры я ла «Уро чы-
шча Пяс кі» 23 міль ё ны руб лёў.

— Гэ та бы лі гро шы, за роб ле ныя ў рам ках ру ху сту дэнц кіх і доб ра ах вот ных атра даў 
Ві цеб скай аб лас ной ар га ні за цыі БРСМ пад час мо ла дзе вай пра цоў най ак цыі «Ма ла досць. 
Тра ды цыі. Бу ду чы ня», якая пра хо дзі ла ў пе ры яд з 25 кра са ві ка па 10 каст рыч ні ка 2013 го-
да, — па ве да міў «Звяз дзе» пер шы сак ра тар Цэнт раль на га ка мі тэ та БРСМ, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Ігар БУ ЗОЎ СКІ. — Па-
доб ныя ак цыі — гэ та не прос та пе ра лі чэн не гро шай, гэ та вы ха ван не пра цай і вы ха ван не 
гіс то ры яй. Та му мы на да ём вя лі кае зна чэн не вы ба ру аб' ек таў, якія яна ахоп лі вае. У вы ні ку 
мо ладзь больш да вед ва ец ца пра ма ла вя до мыя ста рон кі Вя лі кай Ай чын най вай ны і да па-
ма гае ад на віць гіс та рыч ную спра вяд лі васць, уша на ваць па мяць прод каў. У юбі лей ны год 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў мы пла ну ем пры няць ра шэн не аб 
пад клю чэн ні да па доб най ак цыі ўсёй кра і ны. Гэ та бу дуць не толь кі Пяс кі, але цэ лы спектр 
аб' ек таў, звя за ных з Вя лі кай Ай чын най вай ной. Мы спа дзя ём ся так са ма аб' яд наць у гэ тым 
пра ек це мо ладзь кра ін СНД.


