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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Упэў не ны, што са юз па вi нен 
быць ме на вi та мiж на род най ар га нi-
за цы яй, якая бу дзе на дзе ле на на-
мi не аб ход най пра ва суб' ект нас цю. 
Та кi ста тус не аб ход ны для эфек-
тыў на га функ цы я на ван ня са ю за. 
Ён зра зу ме лы су свет най су поль-
нас цi i на шым гра ма дзя нам», — 
пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Ра шэн не аб гэ тым пры ма ла ся ўжо 
ў снеж нi 2012 го да. На дум ку Прэ-
зi дэн та Бе ла ру сi, хiст касць у гэ тым 
пы тан нi мо жа вы клi каць не па жа да-
ныя мер ка ван нi ся род пра цiў нi каў 
еў ра зiй скай iн тэ гра цыi, якiх ня ма ла 
за ме жа мi Мыт на га са ю за.

Бе ла рус кi бок вы сту пае за дак-
лад нае i прад мет нае раз ме жа ван не 
кам пе тэн цый як са мо га са ю за, так 
i дзяр жаў-чле наў, пад крэс лiў Прэ-
зi дэнт. «Чым больш кан крэт на мы 
пра пi шам, хто чым па вi нен зай мац-
ца, тым менш у нас по тым бу дзе 
спрэ чак, што хтось цi ле зе не ў свае 
пы тан нi, — ска заў бе ла рус кi лi дар. 
— Са сфе ра мi кам пе тэн цыi са ю-
за зга дзi лi ся ўсе. Ла гiч на зра бiць i 
дру гi крок. Пра пi саць, у якiх сфе рах 
на шы дзяр жа вы бу дуць мець кам-
пе тэн цыi, што рэа лi зу юц ца ў фар-
ма це ўзгод не най па лi ты кi».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу i на той ню анс, што не аб ход-
на дак лад нае вы зна чэн не юры-
дыч най сi лы i iе рар хii ак таў са ю за. 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi лi чыць прын-
цы по вым, каб ра шэн нi Вы шэй ша-
га i Мiж ура да ва га са ве таў бы лi не 
прос та па лi тыч ны мi да ку мен та мi, 
а аба вяз ко вы мi для ўсiх ба коў нар-
ма тыў ны мi ак та мi. На дум ку бе-
ла рус ка га лi да ра, гэ та дасць маг-
чы масць эфек тыў на пра ца ваць i 
на леж ным чы нам кант ра ля ваць 
дзей насць Еў ра зiй скай эка на мiч-
най ка мi сii. «Iнакш кi раў нi кi дзяр-
жаў не змо гуць ад мя нiць ра шэн нi 
ЕЭК. А гэ та нон сэнс», — пад крэс-
лiў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 
што Бе ла русь, Ка зах стан i Ра сiя 
ства ра юць Еў ра зiй скi эка на мiч ны 
са юз, у якiм бу дзе функ цы я на ваць 
Адзi ная эка на мiч ная пра сто ра, аб 
чым на пi са на ў ра шэн нi, пры ня-
тым у Аста не ў маi гэ та га го да. 
Там так са ма пад крэс ле на, што, 
«як пра вi ла, без вы клю чэн няў i 
аб ме жа ван няў». Кi раў нiк бе ла рус-
кай дзяр жа вы звяр нуў ува гу на 
тое, што ў пы тан нi за бес пя чэн ня 
сва бо ды пе ра мя шчэн ня та ва раў 
кра i ны ру шы лi знач на да лей, чым 
у сфе рах па слуг, ка пi та лу i ра бо-
чай сi лы, што ла гiч на, па коль кi 
ства рэн не Мыт на га са ю за па ча-
ло ся ра ней, чым АЭП.

«Ад нак на ват па та ва рах мы 
не за вяр шы лi ра бо ту. Ня гле дзя чы 
на да сяг ну тыя ў «трой цы» да моў-
ле нас цi, за ста юц ца вы клю чэн нi, 
уклю ча ю чы ал ка голь ную, ты ту нё-
вую пра дук цыю, ле ка выя срод кi, 
ме ды цын скiя вы ра бы, газ, наф ту, 
наф та пра дук ты, аў та ма бi лi, ры бу i 
г.д. Упэў не ны, што iс цi ў эка на мiч-
ны са юз, не за вяр шыў шы фар мi ра-
ван не мыт на га, вель мi ры зы коў на i 
на огул ня пра вiль на», — пад крэс лiў 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

«Сва бо да пе ра мя шчэн ня та ва-
раў па вiн на стаць свое асаб лi вым 
пры кла дам для за бес пя чэн ня ўсiх 
iн шых сва бод. У ад ва рот ным вы-
пад ку на ват не эка на мiс там зра-
зу ме ла, што ўся iдэя ства рэн ня 
са ю за i яго эка на мiч ны сэнс мо-
гуць быць па стаў ле ны пад су мнен-

не», — лi чыць кi раў нiк бе ла рус кай 
дзяр жа вы.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу-
ка шэн ка вы ка заў ня зго ду з мер-
ка ван нем, што аба вя за цель ствы 
па да га во ру не бу дуць за кра наць 
аба вя за цель ствы дзяр жаў са ю за 
ў па гад нен нях з трэ цi мi кра i на мi. 
На яго дум ку, ка лi ў да га вор бу-
дзе за кла дзе на та кая нор ма, то 
пад па гро зу бу дзе па стаў ле ны сам 
пра цэс нтэг ра цыi.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi звяр нуў ува-
гу на тое, што ра зам з тым iс ну юць 
i двух ба ко выя па гад нен нi ўнут ры 
«трой кi». У не ка то рых з iх пра пi са-
ны больш спры яль ныя ўмо вы ганд-
лё ва-эка на мiч на га су пра цоў нiц тва, 
чым гэ та бу дзе пра ду гле джа на да-
га во рам аб са ю зе. «Лi чу най важ-
ней шым за ха ваць iх дзе ян не i аб 
гэ тым дак лад на пра пi саць у са мiм 
да га во ры, якi мы рых ту ем. Пе ра-
ка на ны, што та кi па ды ход бу дзе 
са дзей нi чаць да лей ша му раз вiц цю 
iн тэ гра цый ных пра цэ саў», — ска-
заў бе ла рус кi лi дар.

Га во ра чы аб функ цы я наль най 
част цы да га во ра, Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ад зна чыў, што яе га тоў-
насць скла дае ка ля 30 пра цэн таў. 
Ня гле дзя чы на тое, што гэ та лiч ба 
ўмоў ная, та кая сi ту а цыя на сця рож-
вае, па коль кi яшчэ не пра пра ца ва-
ны шэ раг раз дзе лаў. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пра па на ваў да ру чыць 
ЕЭК уз мац нiць ра бо ту па ана лi зу 
су мя шчаль нас цi змес ту iн сты ту цы-
я наль най i функ цы я наль най час так 
пра ек та да га во ра.

На ступ ным эта пам ра бо ты з'яў-
ля ец ца ўзгад нен не функ цы я наль-
най, або га лi но вай, част кi пра ек та 
да га во ра. Прэ зi дэнт Ра сii звяр нуў 
ува гу на тое, што тэр мi ны сцiс лыя, 
тэкст да га во ра па вi нен быць га то-
вы для пад пi сан ня да 1 мая 2014 
го да, а за тым па сту пiць у пар ла-
мен ты. Та му не аб ход на на рас цiць 
уза е ма дзе ян не па лi нii мi нiс тэр-
стваў, ве дам стваў i экс перт ных 
груп, каб Еў ра зiй скi эка на мiч ны 
са юз па чаў функ цы я на ваць з 1 
сту дзе ня 2015 го да.

Па вод ле слоў Ула дзi мi ра Пу-
цi на, га лi но вую част ку да га во ра 
не аб ход на мак сi маль на на сы цiць 
кан крэт ны мi аба вя за цель ства мi ў 
сфе ры адзi най эка на мiч най па лi ты-
кi. Акра мя та го, вар та за вяр шыць 
ка ды фi ка цыю ўсёй да га вор на-пра-
ва вой ба зы Мыт на га са ю за i АЭП, 
лiк вi да ваць ас тат нiя вы клю чэн нi з 
агуль на га ганд лё ва га i iн вес ты цый-
на га рэ жы му, за бяс пе чыць сва бо-
ду пе ра мя шчэн ня та ва раў, па слуг, 
ка пi та лу i пра цоў ных рэ сур саў.

На па ся джэн нi прэ зi дэн ты да-
мо вi лi ся, што бу дуць ска ра чаць 
вы клю чэн нi, каб, у рэш це рэшт, 
звес цi iх да ну ля.

Прэ зi дэнт Ра сii пад крэс лiў, што 
еў ра зiй ская эка на мiч ная iн тэ гра цыя 
за бяс печ вае ўмо вы для ды на мiч на-
га раз вiц ця кра iн-удзель нiц. «Ня гле-
дзя чы на не га тыў ную гла баль ную 
кан' юнк ту ру, агуль ны ры нак «трой-
кi» па шы ра ец ца. У 2010-2012 га дах 
та ва ра аба рот па мiж на шы мi кра i-
на мi па вя лi чыў ся амаль на трэць, 
— ска заў Ула дзi мiр Пу цiн. — У экс-
парт на-iм парт ных апе ра цы ях ска ра-
ча ец ца ўдзель ная ва га сы ра вiн ных 
та ва раў, i на гэ та мы сён ня асаб лi ва 
звяр ну лi ўва гу. Гэ та вель мi важ ная 
част ка на шай су мес най ра бо ты».

Прэ зi дэнт Ка зах ста на Нур сул-
тан На за рба еў ад зна чыў, што ства-
рэн не Еў ра зiй ска га эка на мiч на га 
са ю за з'яў ля ец ца iна ва цый ным 

пра ек там су час нас цi. Па вод ле яго 
слоў, гэ та не спро ба ад наў лен ня 
СССР, — i гэ та агуль ная па зi цыя 
ўсiх кра iн-удзель нiц. «Мы iдзём не 
на зад, а на пе рад», — ска заў ён, 
да даў шы, што гэ та iн тэ гра цый нае 
аб' яд нан не не з'яў ля ец ца i паў та-
рэн нем iн шых та кiх са юзаў.

Па вы нi ках са мi ту прэ зi дэн ты 
за цвер дзi лi да рож ную кар ту па 
да лу чэн ні Ар ме нii да Мыт на га са-
ю за i АЭП Бе ла ру сi, Ра сii i Ка зах-
ста на. Кi раў нi кi дзяр жаў так са ма 
да мо вi лi ся, што на экс перт ным 
уз роў нi пра доў жыц ца ра бо та над 
да рож най кар тай па да лу чэн ні да 
Мыт на га са ю за i АЭП Кыр гыз ста-
на. Пра ект гэ та га да ку мен та прак-
тыч на га то вы.

Нур сул тан На за рба еў лi чыць, 
што да лу чэн не да Мыт на га са ю за 
но вых удзель нi каў не па вiн на iс цi 
з за ха ван нем асаб лi вых рэ жы маў. 
«Па ла вiн ча та га ўступ лен ня не па-
вiн на быць», — ска заў ён.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi лi чыць не-
аб ход ным у поў ным аб' ёме рэа-
лi за ваць да моў ле нас цi, якiя бы лi 
ўжо да сяг ну ты пры фар мi ра ван нi 
адзi най эка на мiч най пра сто ры, 
«узяць з Мыт на га са ю за i АЭП усё 
леп шае, ства рыць та кую пра ва вую 
сiс тэ му i струк ту ру бу ду ча га са ю-
за, якiя за бяс пе чаць яго вы со кую 
эфек тыў насць».

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы 
ад зна чыў, што да га вор у цэ лым на-
бы вае кан крэт ныя аб ры сы, ад нак 
ра бо та на пе ра дзе яшчэ вя лi кая. 
Па вод ле яго слоў, удак лад нен ня 
за па тра ба ваў шэ раг най больш 
важ ных па зi цый, у пры ват нас цi па 
раз ме жа ван ні кам пе тэн цыi са ю-
за i дзяр жаў-чле наў, iе рар хii ак таў 
бу ду ча га аб' яд нан ня.

«Ка лi мы не да б'ём ся та го, каб 
Еў ра зiй скi эка на мiч ны са юз па чаў 
пра ца ваць у вы зна ча ныя на мi тэр мi-
ны — з 1 сту дзе ня 2015 го да, — гэ та 
бу дзе гань бай для ўсiх нас», — ска-
заў кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы. 
Ён пад крэс лiў, што ў су вя зi з гэ тым 
кра i ны «трой кi» поў ныя ра шу час цi 
за ка рот кi пра ме жак ча су ства рыць 
i пад пi саць ад па вед ны да га вор.

«На на шу дум ку, найваж ней-
шым пы тан нем, звя за ным з да-
лей шым раз вiц цём iн тэ гра цыi, 
з'яў ля ец ца ства рэн не но ва га аб'-
яд нан ня на ба зе Мыт на га са ю за, 
у якiм ня ма нi я кiх вы клю чэн няў i 
аб ме жа ван няў у ганд лi та ва ра мi 
па мiж кра i на мi-ўдзель нi ца мi. Бо 
ме на вi та ў сва бо дзе ру ху та ва раў 
мы зра бi лi крок мак сi маль на да лё-
ка», — ска заў бе ла рус кi лi дар.

«Паў на цэн ная сва бо да ру ху та-
ва раў па вiн на стаць пры кла дам 
для рэа лi за цыi ас тат нiх сва бод у 
сфе рах па слуг, ка пi та лу i ра бо чай 
сi лы, за фiк са ва ных у ба за вых па-
гад нен нях АЭП», — лi чыць Прэ зi-
дэнт Бе ла ру сi. Ме на вi та та кi па ды-
ход, на дум ку бе ла рус ка га бо ку, 
дасць маг чы масць у са мы ка рот-
кi тэр мiн вы ра шыць ам бi цый ную 
за да чу па ства рэн ні Еў ра зiй ска га 
эка на мiч на га са ю за.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што пра ве дзе нае су мес нае 
аб мер ка ван не чар го вы раз па-
цвер дзi ла га тоў насць лi да раў да 
пра даў жэн ня iн тэ гра цыi. «Нам пад 
сi лу прый сцi да кан сэн су су па ўсiх, 
на ват са мых вост рых, пы тан нях, 
— лi чыць Прэ зi дэнт Бе ла ру сi. — 
Iс ну ю чыя па мiж кра i на мi да вер ныя 
парт нёр скiя ад но сi ны з'яў ля юц ца 
за ло гам да лей ша га раз вiц ця ўза е-
ма вы гад на га су пра цоў нiц тва».

ЕЎ РА ЗIЙ СКI ЭКА НА МIЧ НЫ СА ЮЗ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу i на доб рае 

раз вiц цё двух ба ко вых ганд лё ва-эка на мiч ных ад но сiн 
на фо не кры зi су ў су свет ным ганд лi. Бе ла русь i Ра сiя не 
толь кi не знi зi лi аб' ёмы ўза ем на га та ва ра аба ро ту, але 
на ват пры ба вi лi без улi ку энер ге тыч на га скла даль нi ка. 
Па вод ле слоў кi раў нi ка бе ла рус кай дзяр жа вы, гэ та 
свед чыць аб тым, што знач на пры баў ляе рэ аль ны сек-
тар. «Ня хай наш та ва ра аба рот i мен шы, чым у мi ну лым 
го дзе, але ён амаль на паў мiль яр да до ла раў пе ра сяг нуў 
уз ро вень 2011 го да», — ска заў бе ла рус кi лi дар.

«Усё гэ та мо жа здац ца звы чай ным i ру цiн ным. Але 
ў гэ тым i за клю ча ец ца га лоў нае да сяг нен не на ша га 
пра ек та — мы ста лi зу сiм на ту раль на, як на леж нае, 
ус пры маць на ша цес нае двух ба ко вае су пра цоў нiц-
тва. I та кая ар га нiч насць — вы нiк шмат га до вай кар-
пат лi вай ра бо ты», — за явiў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

Ра зам з гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў 
ад сут насць ды на мi кi ў пы тан нi да сяг нен ня роў ных 
пра воў гра ма дзян Бе ла ру сi i Ра сii ў са цы яль най 
сфе ры. Ён пад крэс лiў, што ча кае ад Па ста ян на га 
ка мi тэ та i ўра даў дзвюх кра iн больш ак тыў ных дзе-
ян няў у гэ тым на прам ку.

У сваю чар гу Прэ зi дэнт Ра сii ад зна чыў важ насць 
ра бо ты, пра во дзi май у рам ках Са юз най дзяр жа вы, 
для ўсiх iн тэ гра цый ных пра цэ саў на пост са вец кай 
пра сто ры. Ён звяр нуў ува гу на тое, што ў Са юз най 
дзяр жа ве па мно гiх на прам ках ра бо та iдзе з апя рэ-
джан нем i за дае тон iн шым iн тэ гра цый ным аб' яд нан-
ням. На яго дум ку, усё гэ та вель мi важ на.

Па вы нi ках па ся джэн ня ВДС Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за явiў: «Ура ды Бе ла ру сi i Ра сii вы пра ца ва лi ра шэн нi 
па са мых вост рых i скла да ных пы тан нях па рад ку дня 
на шых ад но сiн. Сён ня мож на з упэў не нас цю ска заць, 
што не за ста ло ся нi вод на га пы тан ня, якое мы маг лi б 
па ста вiць пе рад ра сi я на мi, або прось баў, з якi мi мы 
маг лi б звяр нуц ца да ра сiй ска га бо ку. Мы вы ра шы лi 
ўсе пы тан нi на пя рэ дад нi Но ва га го да».

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы так са ма па дзя ка ваў 
ра сiй ска му бо ку за пра ект па бу даў нiц тве ў Бе ла ру сi 
атам най элект ра стан цыi. Як ад зна чыў Ула дзi мiр Пу цiн, 
агуль ная су ма ра сiй ска га фi нан са ва га ўдзе лу скла дае 
$10 млрд. Ён на га даў, што пер шы блок стан цыi пла ну ец-
ца ўвес цi ле там 2018 го да, дру гi блок — у 2020 го дзе.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi звяр нуў ува гу на тое, што дзя-
ку ю чы Ра сii Бе ла русь увай шла ў клуб кас мiч ных дзяр-
жаў, ства ра ю чы су мес на з ра сi я на мi кас мiч ныя апа-
ра ты, адзiн з якiх пра цуе ўжо на ар бi це. Ён рас ка заў, 
што ба кi да мо вi лi ся па ско рыць ства рэн не су мес ных 
прад пры ем стваў па ка а пе ра цыi ў гэ тай сфе ры.

Кра i ны пра даў жа юць су пра цоў нiц тва ў ва ен на-
пра мыс ло вай сфе ры. «Мы вель мi жорст ка i ра шу ча 
бу дзем аба ра няць iн та рэ сы на шых дзяр жаў, на шых 
гра ма дзян, за бяс печ ва ю чы аба ро ну Бе ла ру сi i Ра сii», 
— ска заў бе ла рус кi лi дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што пры ня тыя 
на гэ тым па ся джэн нi ра шэн нi яшчэ раз свед чаць аб 
па шы рэн нi бе ла рус ка-ра сiй ска га ўза е ма дзе ян ня па 

ўсiм спект ры ра бо ты. «Пра цэс ства рэн ня ўмоў для 
раз вiц ця i ўма ца ван ня Са юз най дзяр жа вы хоць i пра-
хо дзiць ня прос та, але дае прак тыч ную ад да чу», — 
ска заў кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

Ула дзi мiр Пу цiн па ве да мiў, што Ра сiя пра да ста вiць 
Бе ла ру сi да дат ко вую па зы ку да $2 млрд. «У хо дзе 
сён няш няй су стрэ чы ўрад Ра сiй скай Фе дэ ра цыi пры-
няў ра шэн не ака заць са дзей нi чан не на шым ка ле гам 
у су вя зi з тым, што ад бы ва ец ца на су свет ных рын ках, 
i пра да ста вiць Рэс пуб лi цы Бе ла русь да дат ко выя па-
зы ко выя срод кi ў 2014 го дзе ў аб' ёме да $2 млрд», 
— ска заў Прэ зi дэнт Ра сii.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кi, гэ тыя срод-
кi — не па да ру нак Бе ла ру сi, i яны бу дуць пра ца ваць 
на раз вiц цё эка но мiк дзвюх кра iн. «Ха цеў бы ска заць 
не ка то рым, якiя кры ты ку юць у нас у Бе ла ру сi за гэ та 
i ра сi ян у тым лi ку, што нi ўрад Ра сii, нi Прэ зi дэнт, якiя 
ўме юць доб ра лi чыць гро шы, нi чо га прос та так не ро-
бяць», — ска заў кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

У якас цi пры кла ду ён пры вёў той факт, што бе ла-
рус кая эка но мi ка спа жы вае ад 60 пра цэн таў да 70 
пра цэн таў рэ сур саў i кам плек ту ю чых прад пры ем стваў 
Ра сii, дзе пра цу юць, па вод ле пры клад ных ацэ нак, да 
10 млн ра сi ян. «Па чы на ю чы ад фi нiш най вы твор час цi, 
вы та кiм чы нам пад трым лi ва е це i сваю эка но мi ку — 
ра сiй скую», — ска заў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на ня прос тую 
эка на мiч ную сi ту а цыю ў све це, у тым лi ку ў Ра сii, якая 
з'яў ля ец ца асноў ным спа жыў цом бе ла рус кiх та ва раў. 
Акра мя та го, Бе ла русь у вы нi ку не дру жа люб ных дзе ян-
няў «Урал ка лiя», якi аб ва лiў су свет ны ка лiй ны ры нак, 
стра цi ла больш як $1,5 млрд. Прэ зi дэнт Бе ла ру сi па-
дзя ка ваў ра сiй ска му бо ку за пры ня тыя ра шэн нi пад-
тры маць эка но мi ку Бе ла ру сi ў гэ ты вель мi цяж кi час.

У час па ся джэн ня Вы шэй ша га дзярж са ве та Са юз-
най дзяр жа вы Бе ла русь i Ра сiя да мо вi лi ся па вы шаць 
эфек тыў насць су пра цоў нiц тва ў сфе ры ба раць бы 
з ка руп цы яй, пад пi саў шы ад па вед нае мiж ура да вае 
па гад нен не.

Тра ды цый на аб мяр коў ваў ся бюд жэт Са юз най 
дзяр жа вы. Яго аб' ём на 2014 год скла дае амаль 
5 млрд ра сiй скiх руб лёў. Гэ тыя рэ сур сы бу дуць на-
кi ра ва ны на фi нан са ван не больш як 36 су мес ных 
пра грам i ме ра пры ем стваў.

Яшчэ ад ной важ най тэ май, вы не се най на ВДС, 
ста ла пад рых тоў ка да свят ка ван ня 70-год дзя Пе ра мо-
гi ў Вя лi кай Ай чын най вай не i 70-год дзя вы зва лен ня 
Бе ла ру сi ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi па дзя ка ваў ра сiй ска му бо ку 
за ка ла саль ную пад трым ку на мiж на род най арэ не ў 
цяж кую мi ну ту на цiс ку на Бе ла русь. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў га тоў-
насць усiх бе ла рус кiх аб' ек таў, па бу да ва ных да зi мо-
вай Алiм пi я ды ў Со чы. «Мы з гэ тай за да чай спра вi лi ся 
i, як абя ца лi, па бу да ва лi ўсе на шы аб' ек ты. Яны ўсе 
функ цы я ну юць i поў нас цю за ня ты, — ска заў Прэ зi-
дэнт Бе ла ру сi. — I для ра сi ян, i для бе ла ру саў мы 
ства ры лi цу доў ны ку рорт су свет на га ўзроў ню, дзе 
бу дзе пры ем на ад па чы ваць i ле там, i зi мой».

УЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЕ 
ПА ЎСIМ СПЕКТ РЫ

Ка лек тыў вы да вец ка га до ма «Звяз да» глыбока смуткуе 
ў су вя зі са смерцю вядомага беларускага журналіста, няш-
татнага су пра цоў ні ка і аўтара сканвордаў у газеце «Звязда», 
Аляксандра Андрэевіча ШАБАЛІНА і вы каз вае шчы рыя спа-
чу ван ні яго родным і блізкім.

Пра гэ та за явіў учо ра пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 
на сай це БЕЛ ТА Ула дзі мір Ама рын, пер шы на мес нік 
мі ніст ра фі нан саў. Акра мя гэ та га, ён рас па вёў пра 
дзяр жаў ны доўг, кошт ЧС па ха кеі, раз віц цё рын ку 
каш тоў ных па пер і ін шае. «Звяз да» дру куе най больш 
ці ка выя ад ка зы чы ноў ні ка.

ХО ЧАШ ІЛЬ ГО ТЫ? ПРА ЦУЙ
На сель ніц тва апош нім ча сам ак тыў на аб мяр коў ва ла 

ве ра год нае збі ран не пла ты з «дар ма е даў». Ёсць два ва-
ры ян ты: па да так, а так са ма збі ран не пла ты ў са цы яль най 
плос кас ці. «На на шу дум ку, лю дзі, якія не ўдзель ні ча юць у 
фар мі ра ван ні ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту, не аплоч ва юць 
па да ход ны па да так у бюд жэт кра і ны, а так са ма ад лі чэн ні 
ў Фонд са цы яль най аба ро ны, хоць, ня гле дзя чы на гэ та, 
ка рыс та юц ца льго та мі па ака зан ні бяс плат най мед да па-
мо гі, на ка му наль ныя па слу гі і транс парт, атрым лі ва юць 
бяс плат ную аду ка цыю, па він ны не як кам пен са ваць кошт 
гэ тых па слуг аль бо аплач ваць іх, — сцвяр джае Ула дзі мір 
Ама рын. — Ве ра год ней за ўсё, гэ та бу дзе ра біц ца з да па мо-
гай са цы яль ных кар так. Пы тан не іх увя дзен ня ця пер толь кі 
пра пра цоў ва ец ца. Да рэ чы, ёсць во пыт еў ра пей скіх кра ін, 
ка лі ўвод зяц ца так зва ныя са цы яль ныя карт кі і вы ка рыс тоў-
ва юц ца пры атры ман ні са цы яль ных па слуг. На маю дум ку, 
бы ло б спра вяд лі ва, ка лі б лю дзі, якія не пла цяць па да ткі, ад-
лі чэн ні ў Фонд са цы яль най аба ро ны, на бы ва лі та кія карт кі, 
каб, на прык лад, тра піць на пры ём да ўра ча. Па куль жа ні я кія 
ра шэн ні па ўвя дзен ні па да тку на дар ма е даў не пры ма лі ся і 
ў бюд жэ це на 2014 год ён ні як не ад люст ра ва ны».

$3,2 МЛРД ПА ДЗЯРЖ ДОЎ ГУ НА ЛЕ ТА
«Вы нік ацэн кі Су свет ным бан кам па трэ бы эка но мі кі Бе ла-

ру сі ў знеш нім фі нан са ван ні —- 8 млрд до ла раў. Па кры ваць 
гэ тую па трэ бу толь кі за кошт дзяр жаў ных за па зы чан няў у 
прын цы пе не маг чы ма. А што ты чыц ца пла ця жоў па знеш нім 
дзяр жаў ным доў гу, то на ле та яны скла дуць 3,2 млрд до ла-
раў, — за явіў Ула дзі мір Ама рын. — Для гэ та га мы пла ну ем 
пры цяг ваць як знеш нія, так і ўнут ра ныя па зы кі ў за меж най 
ва лю це. У пры ват нас ці, на знеш нім рын ку збі ра ем ся пры цяг-
нуць ка ля 800 млн за кошт чар го ва га вы пус ку еў ра аб лі га цый. 
Як вя до ма, пер шы та кі вы пуск быў ажыц цёў ле ны ў 2010 
го дзе, дру гі — у 2011-м. У цэ лым атры ма ла ся пры цяг нуць 
1,8 млрд до ла раў. Мы праг на зу ем, што змо жам вый сці на 
ры нак аль бо ў кан цы пер ша га паў год дзя 2014 го да, дзесь-
ці ў маі, аль бо ў дру гім паў год дзі — у ве рас ні-каст рыч ні ку. 
Ар га ні за та ра мі вы пус ку еў ра бон даў бу дуць «Ашчад ны банк 
Ра сіі» і Банк ВТБ. Стаў ка па еў ра аб лі га цы ях бу дзе су час-
ным трэн дам: так, да ход насць па пя ці га до вых еў ра бон дах 
скла дае 8,5%, па ся мі га до вых — 8,75%». Акра мя та го, Мін-
фін і на да лей бу дзе пры цяг ваць на ўнут ра ным рын ку срод кі 
фі зіч ных і юры дыч ных асоб, перш за ўсё бан каў. «Сё ле та 
за кошт дзяр жаў ных ва лют ных аб лі га цый мы атры ма лі ка ля 
900 млн до ла раў, з іх пры клад на 100 млн уда ло ся пры цяг-
нуць за кошт трох вы пус каў аб лі га цый для фі зіч ных асоб. 16 

снеж ня мы ажыц ця ві лі яшчэ тры вы пус кі дзярж аб лі га цый для 
фі зіч ных асоб на агуль ную су му 50 млн до ла раў тэр мі нам 
на 1 год пад 7% га да вых. Па вод ле на шых ацэ нак, за пер шы 
ты дзень іх раз мя шчэн не ся род на сель ніц тва вя дзец ца да во лі 
па спя хо ва (ужо на су му ка ля $ 10 млн). Я ду маю, што ў пер-
шым паў год дзі 2014-га мы бу дзем вы хо дзіць яшчэ з ад ным 
вы пус кам аб лі га цый у за меж най ва лю це для фі зіч ных асоб. 
У цэ лым на ле та мы бу дзем ста віць пе рад са бой за да чу па 
пры цяг нен ні ад аб лі га цый для фі зіч ных асоб 75-100 млн до-
ла раў». Чы ноў нік так са ма па ве да міў пра тое, што пра цяг ва-
юц ца пе ра мо вы з кі тай скім бо кам па пры цяг нен ні крэ дыт ных 
срод каў на ін вес ты цый ныя мэ ты, у тым лі ку для рэа лі за цыі 
ім парт аза мя шчаль ных і экс пар та а ры ен та ва ных пра ек таў. 
«Мно гія з та кіх пра ек таў ужо ажыц цяў ля юц ца ў энер ге ты-
цы, да рож ным бу даў ніц тве. Ак тыў на пра цяг ва ец ца пра ца з 
кі тай скі мі бан ка мі, перш за ўсё з Эк сім бан кам Кі тая, Бан кам 
раз віц ця Кі тая. У 2013 го дзе мы ўклю чы лі ў гэ тую пра цу яшчэ 
адзін кі тай скі банк, з якім па чы на ем рэа лі за цыю ад на го з 
пра ек таў па фі нан са ван ні аб' ек таў у энер ге ты цы».

КРЭ ДЫТ ДЛЯ АЭС
«На зі раль ны са вет ра сій ска га Знеш эка нам бан ка 19 

снеж ня пры няў ра шэн не аб ад крыц ці ўра ду Бе ла ру сі крэ-
дыт най лі ніі на су му да 500 млн до ла раў для фі нан са ван-
ня част кі аван са вых пла ця жоў па пра ек це бу даў ніц тва 
Бе ла рус кай АЭС. Мы доў га гэ ты крэ дыт пра пра цоў ва лі, 
ра шэн не пры ня та, і ця пер экс пер ты пра цу юць над умо ва мі і 
ў цэ лым па крэ дыт ным да га во ры. Пры клад на да кан ца сту-
дзе ня — па чат ку лю та га мы змо жам гэ ты крэ дыт афор міць 
і па чаць яго за сва ен не», — лі чыць Ула дзі мір Ама рын.

КОЛЬ КІ БУ ДЗЕ КАШ ТА ВАЦЬ ЧС ПА ХА КЕІ?
Ула дзі мір Ама рын не даў дак лад на га ад ка зу на гэ тае 

пы тан не: «На пад рых тоў ку да чэм пі я на ту све ту па ха кеі, які 
бу дзе пра хо дзіць у Мін ску ў маі 2014 го да, срод-
кі вы дат коў ва лі ся з бюд жэ ту го ра да. У пер шую 
чар гу яны на кі роў ва лі ся на тое, каб па леп шыць 
да рож ную інф ра струк ту ру. Тут ха це ла ся б звяр-
нуць ува гу, што па бу да ва ныя аб' ек ты за ста нуц ца 
для ўсіх жы ха роў го ра да. Мы бу дзем ка рыс тац ца 
гэ ты мі да ро га мі. Што ты чыц ца гас ці ніц, то яны ў 
асноў ным бу ду юц ца за кошт срод каў ін вес та раў. 
Так са ма па бу да ва ны аб' ек ты ў сту дэнц кай вёс цы, 
якія бу дуць вы ка рыс тоў вац ца для раз мя шчэн ня 
гас цей чэм пі я на ту. По тым імі бу дуць ка рыс тац ца 
на шы сту дэн ты. Па бу да ва най «Чы жоў ка-Арэ най» 
бу дуць ка рыс тац ца жы ха ры, там бу дуць ад па чы-
ваць дзе ці, трэ ні ра вац ца спарт сме ны. Гэ та толь кі 
на ка рысць на ша му го ра ду. Як і пас ля лю бо га 
ме ра пры ем ства па доб на га кштал ту, пас ля чэм-
пі я на ту све ту па ха кеі за ста нец ца шэ раг спар-
тыў ных аб' ек таў, кам форт ных гас ці ніц, мес цаў 
раз мя шчэн ня, які мі по тым мы бу дзем яшчэ вель мі 
доў га ка рыс тац ца. Ка заць пра ліч бы ця пер вель мі 
скла да на, але мы спа дзя ём ся, што пад час пра вя-

дзен ня чэм пі я на ту, па коль кі па вя лі чыц ца пры ток ту рыс таў, 
па вя лі чыц ца та ва ра зва рот, за кошт ча го бу дзе па паў няц ца 
не толь кі бюд жэт го ра да, але і бюд жэт кра і ны».

«ВЫ ПРА БА ВАЛЬ НЫ ТЭР МІН» ДЛЯ АК ЦЫЙ
На дум ку чы ноў ні ка, рэ фар ма ван не рын ку каш тоў ных 

па пер ідзе пла на мер на і пас ля доў на. «Рас пра ца ва ны пра-
ект за ко на «Аб рын ку каш тоў ных па пер». Ён уне се ны ў 
пар ла мент і прай шоў раз гляд ад па вед най ка мі сі яй у Па-
ла це прад стаў ні коў. Но вы за кон бу дзе пры мац ца ўза мен 
дзей ных за ко наў «Аб рын ку каш тоў ных па пер» і «Аб дэ-
па зі тар най дзей нас ці». Мы так са ма пад рых та ва лі за кон 
«Аб ін вес ты цый ных фон дах», за раз ён зна хо дзіц ца на 
раз гля дзе ва ўра дзе. Гэ ты да ку мент вель мі важ ны для 
рын ку каш тоў ных па пер. Лі та раль на ў блі жэй шы час ён 
па ві нен быць пад пі са ны.

Ад ным з эле мен таў рэ фар ма ван ня мож на на зваць пра-
ект ука за «Аб вы пус ку і аба ра чэн ні за меж ных дэ па зі тар-
ных рас пі сак». Гэ ты ўказ доў гі час раз гля даў ся, ця пер ён 
пад рых та ва ны, і мы спа дзя ём ся, што ў блі жэй шы час ён 
бу дзе пры ня ты. За кон ство рыць пра ва вую ба зу, асно ву 
для та го, каб ак цыі на шых ак цы я нер ных та ва рыст ваў маг лі 
пра да вац ца на знеш ніх рын ках з вы ка ры стан нем та ко га 
ін стру мен та, як дэ па зі тар ныя рас піс кі. Гэ ты ін стру мент 
больш да ступ ны для знеш ніх ін вес та раў, больш зра зу ме лы 
для іх, і та му мы спа дзя ём ся, што ён пры ня се пэў ныя вы ні кі. 
Пе ра ва гай гэ та га спо са бу ста не раз мя шчэн не бе ла рус кіх 
каш тоў ных па пер, ак цый на пэў ны тэр мін — 2 га ды. Но вы 
ўла даль нік ак цый бе ла рус ка га прад пры ем ства на пра ця гу 
двух га доў бу дзе ўдзель ні чаць у кі ра ван ні ак цы я нер ным 
та ва рыст вам, атрым лі ваць ад па вед ныя ды ві дэн ды, а па 
за кан чэн ні гэ та га ча су змо жа пры няць ра шэн не аб кан-
чат ко вым вы ку пе ак цый аль бо іх про да жы».

Пад рых та ваў Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Гро шыГро шы  ��

ПА ДА ТКУ НА «ДАР МА Е ДАЎ» НЕ БУ ДЗЕ. ПА КУЛЬ

НА ВА ГОД НЯЯ КАЗ КА
У Коб рын скі дзі ця чы дом на ва год нюю каз ку пры вез лі су-
пра цоў ні кі Брэсц ка га абл вы кан ка ма на ча ле са стар шы нёй 
Кан стан ці нам СУ МА РАМ. Вя до ма, гос ці ўру ча лі дзе цям 
па да рун кі: цац кі, цу кер кі, на столь ныя (і не толь кі) гуль ні.

У дзі ця чым до ме жы вуць хлоп чы кі і дзяў чын кі ад 3 да 7 га-
доў. Яны ча ка лі гэ та га дня. І пад рых та ва лі не вя лі кі спек такль аб 
за ча ра ва най пла не це, дзе ўсё пе ра мя ша ла ся і пе ра блы та ла ся. 
Але ж, як у кож най каз цы, па ві нен быць шчас лі вы фі нал. Ім стаў 
свя точ ны ка ра год ва кол ёл кі.

Па вод ле слоў ды рэк та ра дзі ця ча га до ма Алы Се лі во нік, 
сён ня ва ўста но ве жы ве 65 дзя цей. За гэ ты год 12 вы ха ван цаў 
бы лі ад праў ле ны ў пры ём ныя і апя кун скія сем'і, да мы ся мей на га 
ты пу і Коб рын скую дзі ця чую вёс ку. І на ват у на ва год нім ка ра го-
дзе бы ло не каль кі дзя цей, на якіх рых ту юц ца да ку мен ты. Гэ та 
зна чыць, што пас ля свят па іх пры едуць ма мы і та ты.

Кі раў нік воб лас ці пад крэс ліў, што вель мі важ на пе ра во дзіць 
дзя цей на ся мей ныя фор мы вы ха ван ня. Гэ та ра бо та і на да лей 
бу дзе пра во дзіц ца пас ля доў на. На на ступ ны год у воб лас ці за-
пла на ва на ўзвя дзен не ча ты рох ад на ква тэр ных жы лых да моў 
для пры ём ных сем' яў у Іва цэ віц кім, Лу ні нец кім, Ма ла рыц кім 
ра ё нах і го ра дзе Ба ра на ві чы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЦУ ДЫ Ў ДЗІ ЦЯ ЧЫМ ГА РАД КУ
Мі ністр аду ка цыі Сяр гей Мас ке віч на ве даў у рам ках даб-
ра чын най ак цыі «На шы дзе ці» Дзі ця чы га ра док, каб па-
він ша ваць яго вы ха ван цаў з на ва год ні мі свя та мі.

У адзі ным у Бе ла ру сі Дзі ця чым га рад ку, раз ме шча ным на 
тэ ры то рыі Ле нін ска га ра ё на ста лі цы, пра жы ва юць 78 дзя цей-
сі рот і дзя цей, што за ста лі ся без баць коў скай апе кі, ва ўзрос це 
ад 3 да 16 га доў. З іх трое дзя цей-ін ва лі даў, трое — з ра зу мо вай 
ад ста лас цю і сем — з цяж кі мі па ру шэн ня мі маў лен ня.

У цэнт ры функ цы я ну юць 12 вы ха ваў чых груп. Аб ста ля ва-
ны дзве зо ны ад па чын ку, спар тыў ная і гуль ня вая пля цоў кі, 
ёсць трэ на жор ная за ла. Дзе ці жы вуць у га рад ку па асаб лі вай, 
но вай ма дэ лі. Умо вы мак сі маль на на блі жа ны да ся мей ных: 
вы ха ван цы раз мя шча юц ца ў спе цы яль на ўлад ка ва ных ква-
тэ рах, дзе ёсць кух ня, жы лыя па коі, гас ці ная. Род ныя бра ты 
і сёст ры пра жы ва юць у ад ной ква тэ ры. Аба вяз кі баць коў 
вы кон ва юць вы ха валь ні кі. Для ства рэн ня ся мей на га ўкла ду 
ар га ні за ва на су мес нае вя дзен не гас па дар кі баць ка мі-вы ха-
валь ні ка мі і вы ха ван ца мі, на быц цё пра дук таў хар ча ван ня, 
аса біс тых рэ чаў для дзя цей, срод каў гі гі е ны, пры га та ван не 
ежы, пры бі ран не ква тэ ры і ар га ні за цыя су мес на га ад па-
чын ку.

Дэ ле га цыя Мі ніс тэр ства аду ка цыі прый шла ў гос ці не з пус-
ты мі ру ка мі. Дзе ці атры ма лі ў па да ру нак цац кі, спар тыў ны 
ін вен тар і са лод кія су ве ні ры. Асаб лі ва спа да баў ся ма лым су хі 
ба сейн з мност вам не вя лі кіх мя чоў. «Ця пер мы бу дзем «ку пац-
ца» на ват у ква тэ ры», — за явіў адзін з вы ха ван цаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПРЫ НЯЦЬ ХРЫ ШЧЭН НЕ
Дзе ці са спе-
цы яль ных ву-
чэб ных уста ноў 
за кры та га ты пу 
г. Ма гі лё ва пра-
вя лі не за быў ны 
дзень у ста лі цы 
дзя ку ю чы іні цы-
я ты ве Хрыс ці ян-
ска га даб ра чын-
на га ка мі тэ та 
«Ве ра — На дзея 
— Лю боў».

Па вод ле слоў кі-
раў ні ка ар га ні за цыі 
Тац ця ны БО РЫ НАЙ, 
су стрэ лі дзя цей у Свя та-Ду ха вым ка фед раль ным са бо ры, дзе 
амаль усе вы ха ван цы па спа вя да лі ся ў ар хі манд ры та Ан то нія 
і пры час ці лі ся Свя тых Хрыс то вых Тай наў. Трое хлоп чы каў 
пры ня лі Свя тое хры шчэн не. Пас ля га ра ча га абе ду ў рэ ста ра не 
«За стол ле» вы ха ван цаў ча ка ла зна ём ства з жам чу жы на мі іка-
на пі су Ра сіі, Укра і ны і Бе ла ру сі ў ме жах вы ста вы На цы я наль-
на га мас тац ка га му зея. А ў Мін скім дэль фі на рыі боль шасць 
упер шы ню ўба чы ла вы ступ лен не мар скіх ко ці каў і дэль фі наў. 
Даб ра чын ны ка мі тэт так са ма пе ра даў хлоп цам кні гі, адзен не 
і са лод кія па да рун кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 

Міт ра па лі там Мін скім і 
Слуц кім на зна ча ны міт ра-
па літ Ра зан скі і Мі хай лаў-
скі Па вел, па ве дам ляе афі-
цый ны сайт Мас коў ска га 
Па тры яр ха та.

Пра асвя шчэн ны міт ра па літ 
Ра зан скі і Мі хай лаў скі Па вел 
на ра дзіў ся 19 лю та га 1952 го да 
ў Ка ра ган дзе ў сям'і ра бо чых. У 
1973-1976 га дах ву чыў ся ў Мас-
коў скай ду хоў най се мі на рыі. У 
1980 го дзе скон чыў Мас коў скую 
ду хоў ную ака дэ мію са сту пен ню 
кан ды да та ба га слоўя. Ра шэн нем 
Свя шчэн на га сі но да ад 19 лю-
та га 1992 го да быў вы зна ча ны 
епіс ка пам За рай скім, кі раў ні ком 
Па тры яр шы мі пры хо да мі ў ЗША 
і ча со ва ў Ка на дзе. У 1999 го дзе 
на зна ча ны епіс ка пам Вен скім і 
Аў стрый скім. У 2001 го дзе ўзве-
дзе ны ў сан ар хі епіс ка па з ты ту-
лам Вен скі і Бу да пешц кі. Ра шэн-
нем Свя шчэн на га сі но да ад 5-6 
каст рыч ні ка 2011 го да пры свое-
ны ты тул Ра зан скі і Мі хай лаў скі, 
на зна ча ны кі раў ні ком но ва ўтво-
ра най Ра зан скай міт ра по ліі. 8 
каст рыч ні ка 2011 го да ўве дзе-
ны ў сан міт ра па лі та. 25 снеж ня 
Свя шчэн ны сі нод па ста на віў за-
да во ліць пра шэн не, па да дзе нае 

Пра асвя шчэн ным Міт ра па лі там 
Мін скім і Слуц кім Фі ла рэ там, 
Па тры яр шым Эк зар хам усяе 
Бе ла ру сі, аб ад праў лен ні яго на 
спа чы нак у су вя зі з да сяг нен нем 
75-га до ва га ўзрос ту.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пад час ва ен на-гіс та рыч най 
рэ кан струк цыі ад бы лі ся пры няц-
це пры ся гі на вер насць на шай 
Ра дзі ме, ад пра цоў ка эле мен таў 
ру ка паш на га бою. Пар ты за ны ку-
ха ры лі, чы та лі ко піі га зет ва ен на га 
ча су. Свят ка ва лі і «нем цы», якіх 
па він ша ваў Сан та Кла ус. Але ве-
ся ліц ца ім да вя ло ся ня доў га, бо 
на шы рап там пай шлі ў ата ку. І, 
вя до ма, «зні шчы лі» во ра гаў і іх 
га лоў на га ка зач на га пер са на жа.

Гле да чы спус ка лі ся ў блін да-
жы, дзе ад ноў ле ны пар ты зан скі 
ін тэр' ер. Су пра цоў ні кі му зея ў 
свой час па ста ра лі ся ства рыць 
усё та кім, якім гэ та бы ло ў пар-
ты за наў.

У ад ной з му зей ных за лаў 
бы лі па ка за ны но выя экс па на-
ты: ёлач ныя цац кі, вы раб ле ныя 
ў кан цы 1940-х — па чат ку 1960-х 
га доў, ра ры тэт ныя за пал ка выя 
ка роб кі, уз на га ро ды ве тэ ра наў 
Вя лі кай Ай чын най.

Вя лі кі ін та рэс у на вед ні каў 
вы клі ка ла гра фі ка Бо да Цы мер-
ма на, нем ца, які зна хо дзіў ся ў 
Ві цеб ску пад час вай ны. На тво-
ры — цэнтр раз бу ра на га го ра-
да, вя лі кі храм, які, на жаль, не 
за ха ваў ся да на шых дзён...

У му зеі ста ра юц ца рас каз-
ваць пра знач ныя па дзеі гіс то-
рыі, у тым лі ку ажыц цяў ля ю чы 
роз ныя пра ек ты. У пры ват нас-
ці, ле тась быў рас пра ца ва ны 
ўні каль ны пра ект, пры све ча ны 

200-й га да ві не Ай чын най вай-
ны 1812 го да. Сё лет няй вяс ной 
пра ца ва ла вы ста ва «Гіс то рыя 
вай ско ва га мун дзі ра», на якой 
бы ла прад стаў ле на ва ен ная 
фор ма і рыш ту нак пе ры я ду Вя-
лі кай Ай чын най вай ны. А ле там 
бы ла ар га ні за ва на вы ста вы тво-
раў удзель ні каў мо ла дзе ва га 
пле нэ ру «Ві цеб шчы на пар ты-
зан ская».

У су пра цоў ні каў уста но вы 
куль ту ры ёсць ці ка выя ідэі, як 
па вя лі чыць коль касць на вед-
ні каў, як зра біць, каб ма ла дое 
па ка лен не з ці ка вас цю вы ву ча-
ла гіс то рыю род най кра і ны, каб 
су час ні кі ве да лі пра ге ра ізм мі-
ну лых па ка лен няў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«ПАР ТЫ ЗАН СКАЯ ЁЛ КА»«ПАР ТЫ ЗАН СКАЯ ЁЛ КА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Лі лія Ана ніч 

ад зна чы ла, што ў 2013 го дзе, які быў аб ве шча-
ны Прэ зі дэн там кра і ны Го дам кні гі, бы ла знач на 
па шы ра на чы тац кая аў ды то рыя кніж на га сло ва. 
А ганд лё выя па віль ё ны «з па хам ка вы» да юць 
маг чы масць пра віль на пра па на ваць па куп ні-
ку кні гу: яго во чы не бу дуць раз бя гац ца пе рад 
кніж най раз на стай нас цю, якая сён ня ёсць у вя-

лі кіх кніж ных кра мах. На па лі цах но ва га кі ёс ка 
на пра спек це Лю бі ма ва — на він кі бе ла рус ка га 
кні га вы дан ня: ка ля ро вы аль бом фо та здым каў 
«Бе ла русь», «Жы вая ве ра. Вет ка», аль бом ма-
люн каў Дзміт рыя Стру ка ва:

— У кож на га та ва ру ёсць свой па куп нік. Ка лі 
сён ня кні га «Га лоў ныя ву лі цы Мін ска» прый шла 
сю ды, на пра спект Лю бі ма ва, дзе жы ве шмат 
прад стаў ні коў ін тэ лі ген цыі, зна чыць, доў га ля жаць 

яна тут не бу дзе. Кніж най 
гру пе ў та кіх ганд лё вых аб'-
ек тах га ран та ва ны пос пех, 
— упэў не на Лі лія Ана ніч.

На ле та «Бел са юз друк» 
пла нуе па да ра ваць мін ча-
нам яшчэ пяць но вых па-
віль ё наў. Так, на ву лі цах 
Кас ма на ўтаў, Бур дзей-
на га, Адзін цо ва з'я вяц ца 
кі ёс кі, дзе мож на бу дзе 
не толь кі на быць га зе ту і 
вы піць ку бак ка вы, але і 
на быць квіт кі на роз ныя 
ста ліч ныя ме ра пры ем-
ствы, афор міць пад піс ку 
на лю бое дру ка ва нае вы-
дан не, бяс плат на пад клю-
чыц ца да ін тэр нэ ту.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА. 
Фо та аўтара.

ПРЭ СА З ВО ДА РАМ КА ВЫ

МІТ РА ПА ЛІ ТАМ МІН СКІМ І СЛУЦ КІМ 
НА ЗНА ЧА НЫ РА ЗАН СКІ АР ХІ РЭЙ ПА ВЕЛ
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Фо та Алены СЫСОЕВАЙ.


