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Ві зіт у Бе ла русь пер ша га на мес ні-
ка прэм' е ра Дзярж са ве та КНР, чле на 
Па ста ян на га ка мі тэ та Па літ бю ро ЦК 
КПК Чжан Га а лі, які ад быў ся на мі ну-
лым тыд ні, стаў доб рай на го дай для 
рэ ві зіі ха рак та ру і тэн дэн цый раз віц ця 
бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сін. Па якіх 
на прам ках іх рух най больш каш тоў ны 
для нас?

Не су мнен на, са мым важ ным кам па не нтам 
раз віц ця бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сін з'яў ля-
ец ца маг чы масць для Бе ла ру сі раз ліч ваць на 
па лі тыч ную пад трым ку Кі тая на між на род най 
арэ не. Ме на ві та пра гэ та га ва рыў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка, ад зна ча ю чы 
ў раз мо ве з вы со кім гос цем, што «пад трым-
ка Кі тая — гэ та фак тар не за леж нас ці на шай 
дзяр жа вы». А сло вы бе ла рус ка га Прэ зі дэн та 
пра тое, што «наш ін та рэс за клю ча ец ца ў 
тым, што мы бу дзем мець ма гут ную апо ру на 
та кую гі ганц кую дзяр жа ву, як Кі тай, без яко-
га сён ня не вы ра ша ец ца ні вод ная праб ле ма 
ў све це», яшчэ дак лад ней ха рак та ры зу юць 
сі ту а цыю.

Кі тай змог на рас ціць ма су сва ёй эка но мі кі 
да 15 пра цэн таў ад су свет най, стаў экс пар цё-
рам ну мар адзін у све це, па ста ян на ма дэр-
ні зуе вой ска (дру гое мес ца па вы дат ках на 
аба ро ну — 139 міль яр даў до ла раў па вы ні ках 
2013 го да), уклад вае ве лі зар ныя гро шы ў 
раз віц цё на ву кі і ўдас ка на лен не тэх на ло гій, 
ста но віц ца ўсё больш вы со ка тэх на ла гіч най 
дзяр жа вай.

Усё больш сур' ёз ных эка на міс таў пра яў-
ля юць ці ка васць да юа ня як да маг чы май 

су свет най ва лю ты, якая прый дзе на зме ну 
до ла ру. Зы хо дзя чы з гэ тых фак та раў, ін шыя 
цэнт ры пры няц ця ра шэн няў у све це не мо-
гуць да зво ліць са бе не лі чыц ца з мер ка ван-
нем Кі тая па тым ці ін шым пы тан ні. Уліч ва-
ю чы, што тэм пы раз віц ця эка но мі кі Кі тая ў 
не каль кі ра зоў вы шэй шыя, чым ва ўсіх яго 
па тэн цый ных кан ку рэн таў, у да лей шым ён 
бу дзе на бы ваць усё больш важ ную ро лю ў 
су свет ным та бе лі аб ран гах.

Дру гім най больш знач ным ас пек там у раз-
віц ці ад но сін з Кі та ем для Бе ла ру сі з'яў ля ец-
ца маг чы масць ма дэр ні за цыі сва ёй эка но мі кі 
за кошт цес на га су пра цоў ніц тва з вя ду чы мі 
кі тай скі мі бан ка мі і кар па ра цы я мі. Ня гле дзя-
чы на ўжо іс ну ю чы во пыт, па куль гэ ты ас пект 
не апраў даў усіх ча кан няў. Не су мнен на, звя-
за ныя крэ ды ты на міль яр ды до ла раў, вы да-
дзе ныя ра ней кі тай скі мі бан ка мі для бе ла-
рус кіх пра ек таў, ста лі па зі тыў ным па чат кам, 
але Бе ла русь на шмат больш за ці каў ле на ў 
пра мых вы со ка тэх на ла гіч ных ін вес ты цы ях кі-
тай скіх прад пры ем стваў на сва ёй тэ ры то рыі, 
чым у на рошч ван ні крэ дыт на га парт фе ля 
за па зы чан няў.

Тут так са ма ёсць пэў ныя зру хі, але па куль 
яны ма лыя. Пер шы сур' ёз ны пра ект у гэ тай 
сфе ры быў рэа лі за ва ны «Мі дэа Груп», а дру-
гі, які рэа лі зу ец ца кар па ра цы яй Geely, з'я віў-
ся толь кі праз пяць га доў. Не су мнен на, гэ та 
не ад па вя дае па тэн цы я лу Кі тая. Та му вель-
мі важ на, каб та кое су пра цоў ніц тва ста ла 
маш таб ным у рам ках Кі тай ска-бе ла рус ка га 
ін дуст ры яль на га пар ка.

Пэў ны ап ты мізм у пла не раз віц ця кі тай скіх 
пра мых ін вес ты цый на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
на да юць апош нія тэн дэн цыі ў све це. Па-пер-
шае, у свят ле санк цый су праць Ра сіі кі тай-
ска-ра сій скія ад но сі ны знач на ўма ца ва лі ся і 
са праў ды вый шлі на ўзро вень стра тэ гіч на га 
парт нёр ства. А гэ та азна чае, што знік не на-
сця ро жа насць кі тай скіх ін вес та раў на пры ход 
у Бе ла русь у су вя зі з тым, што гэ та мо жа 
вы клі каць не за да во ле насць з бо ку най больш 
важ на га бе ла рус ка га парт нё ра — Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. На ад ва рот, сён ня Ра сія за ці каў-
ле на ў мак сі маль ным раз віц ці су пра цоў ніц тва 

з Кі та ем на пра сто ры еў ра зій скай ін тэ гра цыі, 
у тым лі ку ў рэа лі за цыі пра ек та ад ра джэн ня 
Вя лі ка га шаў ко ва га шля ху, част ка яко га мо-
жа прай сці праз Бе ла русь.

Па-дру гое, у апош нія ме ся цы ў су вя зі з 
укра ін скі мі па дзея мі Рэс пуб лі ка Бе ла русь 
ста ла ў са мым па зі тыў ным свят ле вя до мая 
ва ўсім све це як кра і на, якая ўся ляк спры яе 
спы нен ню гра ма дзян скай вай ны і пе ра хо ду 
да кан струк тыў ных сцэ на ры яў вы ра шэн ня 
ўнут ра ных праб лем Укра і ны. Та кі імідж да ра-
го га каш туе, а мі ра твор чы трэнд бе ла рус кай 
знеш няй па лі ты кі цал кам ад па вя дае ін та рэ-
сам са мо га Кі тая.

Па-трэ цяе, важ ная ро ля Бе ла ру сі ва ўрэ гу-
ля ван ні рэ гі я наль на га кры зі су пры вя ла да па-
ляп шэн ня ад но сін з ты мі кра і на мі, якія ра ней 
ме лі да на шай кра і ны шмат не аб грун та ва ных 
прэ тэн зій. З пунк ту гле джан ня кі тай скіх ін-
вес та раў, гэ та важ на, па коль кі па леп шыць 
маг чы мас ці па збы це та ва раў, што вы раб-
ля юц ца на бе ла рус кай тэ ры то рыі, у тым лі ку 
ўступ лен нем Бе ла ру сі ў СГА.

І па-чац вёр тае, вяс ной на ступ на га го-
да ча ка ец ца ві зіт у Бе ла русь Ге не раль на га 
сак ра та ра Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая Сі 
Цзінь пі на. Па кі тай скай тра ды цыі, ві зіт та-
ко га ўзроў ню не аб ход на бу дзе су пра ва дзіць 
анон са мі сур' ёз ных пра ек таў. А ўліч ва ю чы, 
што да моў ле насць аб ства рэн ні Кі тай ска-
бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка бы ла ў 
свой час да сяг ну та Бе ла рус сю не па срэд на з 
лі да рам КНР, вар та ча каць сур' ёз на га ўкла ду 
кі тай ска га бо ку ў гэ ты пра ект.

Ка лі ж ка заць пра перс пек ты вы раз віц-
ця эка на міч ных ад но сін з Кі та ем у цэ лым, 
то сур' ёз ны мі сіг на ла мі поў най га тоў нас ці 
КНР на раз віц цё поў на маш таб на га парт нёр-
ства, акра мя раз віц ця Кі тай ска-бе ла рус ка га 
ін дуст ры яль на га пар ка, мо гуць стаць яшчэ 
два: за пуск пра мых авія зно сін Мінск — Пе кін 
і ад крыц цё фі лі ялаў кі тай скіх бан каў на тэ-
ры то рыі на шай кра і ны. Бу дзем спа дзя вац ца, 
што не ўза ба ве мы змо жам за свед чыць і іх.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук

�

Стар шы ня Еў ра зій скай аса цы-
я цыі ацэн кі якас ці аду ка цыі, ака-
дэ мік Ра сій скай ака дэ міі аду ка-
цыі, док тар пе да га гіч ных на вук, 
пра фе сар Вік тар БО ЛА ТАЎ лі чыць, 
што мы бу ду ем усё ж та кі агуль ную 
аду ка цый ную пра сто ру: у нас агуль-
ныя праб ле мы ў аду ка цыі, але па-
ды хо ды да іх вы ра шэн ня ў кож на га 
свае.

— Лі чу, што на ша агуль ная аду-
ка цый ная пра сто ра бу дзе аба пі рац-
ца ме на ві та на раз на стай насць і 
ўні каль насць аду ка цый ных сіс тэм, 
бо ў ад ва рот ным вы пад ку мы не бу-
дзем ці ка вы мі адзін ад на му, — па-
дзя ліў ся сва ім мер ка ван нем мі ністр 
аду ка цыі і на ву кі Ар ме ніі Ар мен 
АША ЦЯН. — На ша кра і на, на прык-
лад, адзі ная на тэ ры то рыі бу ду ча га 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, 
дзе ся рэд няя шко ла — 12-га до вая. 
Ад нак мы не лі чым, што па він ны пе-
ра хо дзіць на адзі нац ца ці год ку, так-
са ма як і Бе ла русь не па він на пе ра-
хо дзіць на 12-га до вае на ву чан не ў 
ся рэд няй шко ле. Га лоў нае, што ёсць 
па лі тыч нае ра шэн не аб уза ем ным 
пры знан ні дып ло маў аб агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі. Ня гле дзя чы на 
роз ні цу ў змес це аду ка цыі і на роз-

ную пра цяг ласць на ву чан ня, у на-
шых кра і нах рых ту юць лю дзей, якія 
ўме юць мыс ліць і пры мя няць свае 
ве ды і на вы кі на прак ты цы. А для 
гра ма дзян на шых кра ін га лоў нае, 
каб іх да ку мен ты аб аду ка цыі аў та-
ма тыч на пры зна ва лі ся. І гэ та, на-
пэў на, са мае важ нае да сяг нен не за 
апош нія га ды.

Па сло вах Ар ме на Аша ця на, ім 
ёсць што пра па на ваць сва ім ка ле гам 
з кра ін Са друж нас ці: як сваю гіс то-
рыю пос пе ху, так і гіс то рыю ня ўдач. 
Ня гле дзя чы на тую ака ліч насць, што 
Рэс пуб лі ка Ар ме нія да лу чы ла ся да 
Ба лон ска га пра цэ су яшчэ ў 2005 го-
дзе, рэ фар ма ван не вы шэй шай шко-
лы ўсё яшчэ пра цяг ва ец ца.

— Я лі чу, што сіс тэ му аду ка цыі 
трэ ба рэ фар ма ваць, зы хо дзя чы з 
па трэб эка но мі кі кан крэт най дзяр-
жа вы. Не трэ ба ўсё сле па пе рай-
маць, — пад крэс лі вае Ар мен Аша-
цян. — А на бы ва ю чы но вае, нель га 
страч ваць леп шае з та го, што бы ло. 
Ру ха ю чы ся ў рэ чы шчы ін тэ гра цый-
ных пра цэ саў, важ на не стра ціць 
сваю на цы я наль ную ідэн тыч насць.

У Ар ме ніі за раз за пус ка юць пра-
ект па ства рэн ні аль тэр на тыў на га 
ін сты ту та пе ра пад рых тоў кі пе да-

го гаў на асно ве леп ша га еў ра пей-
ска га во пы ту су мес на з Ін сты ту там 
аду ка цыі Лон да на і Кемб рыдж скім 
уні вер сі тэ там. Сер ты фі ка ва ныя на-
стаў ні кі бу дуць атрым лі ваць пры-
клад на ў 2,5 ра за больш за ся рэд ні 
за ро бак пе да го гаў па кра і не. Для 
пе да го гаў гэ та бу дзе выдатным сты-
му лам.

Яшчэ адзін ці ка вы факт: Ар ме-
нія — адзі ная кра і на ў све це, якая 
ўвя ла ў шко ле шах ма ты як аба вяз-
ко вы прад мет. На цы я наль ны аду-
ка цый ны пра дукт ства раў ся ра зам 
з Шах мат най ака дэ мі яй. Пе да го гам 
уда ло ся да ка заць, што вы ву чэн не 
шах мат най гуль ні сты му люе ў дзя-
цей крэ а тыў насць, ла гіч нае мыс-
лен не, стра тэ гіч нае пла на ван не, 
спры яе фар мі ра ван ню асо бы, якая 
ве дае, што та кое пе ра мо га і што та-
кое па ра жэн не. Лі дар скія якас ці, якія 
фар мі ру юц ца ў дзя цей, умен не нес ці 
ад каз насць за свае ра шэн ні спат рэ-
бяц ца ім не толь кі ў шах ма тах, але і ў 
ву чо бе, і ў да лей шым жыц ці. Да та го 
ж праз вы ву чэн не шах мат уда ло ся 
да біц ца па ляп шэн ня па спя хо вас ці і 
па ін шых прад ме тах, у тым лі ку па 
ма тэ ма ты цы.

Як вы свет лі ла ся, праб ле мы са 
зні жэн нем па спя хо вас ці школь ні каў 
па дак лад ных на ву ках ха рак тэр ныя 
для ўсіх кра ін, пры чым не толь кі на 
пост са вец кай пра сто ры:

— У Ра сіі рас пра ца ва на кан цэп-
цыя ма тэ ма тыч най аду ка цыі, якая 
аба пі ра ец ца на леп шыя тра ды цыі 

са вец кай шко лы, — рас ка заў Вік тар 
Бо ла таў. — І мы га то вы ёй па дзя ліц-
ца з усі мі парт нё ра мі. Па куль што 
ў на шых кра і нах, на шчас це, ха пае 
вы дат ных ма тэ ма ты каў. А вось з фі-
зі ка мі сі ту а цыя знач на гор шая…

Ві цэ-мі ністр аду ка цыі і на ву кі 
Ка зах ста на Есен га зы ІМАН ГА ЛІ ЕЎ 
па ве да міў, што са праўд ным пра ры-
вам у ся рэд няй аду ка цыі ста лі «На-
за рба еў Ін тэ ле кту аль ныя шко лы», 
якія ўяў ля юць са бой іна ва цый ныя 
пля цоў кі для апра ба цыі і на ступ на-
га ўка ра нен ня пры зна ных між на-
род ных аду ка цый ных пра грам. Для 
ар га ні за цыі ву чэб на-вы ха ваў ча га 
пра цэ су ў ін тэ ле кту аль ных шко лах 
бы лі рас пра ца ва ны аду ка цый ныя 
пра гра мы па глыб ле на га вы ву чэн-
ня ма тэ ма ты кі, фі зі кі, хі міі і бія ло гіі, 
быў ад пра ца ва ны ме ха нізм і сіс тэ-
ма су па стаў лен ня якас ці аду ка цыі 
з леп шы мі ўзо ра мі між на род ных і 
на цы я наль ных аду ка цый ных пра-
грам, рас пра ца ва на сіс тэ ма ад бо-
ру пе да га гіч ных кад раў для школ з 
адо ра ны мі дзець мі і сіс тэ ма бес пе-
ра пын на га па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 
на стаў ні каў. Га лоў ны мі якас ця мі па-
спя хо ва га ча ла ве ка з'яў ля юц ца іні-
цы я тыў насць, здоль насць мыс ліць 
твор ча і зна хо дзіць не стан дарт ныя 
ра шэн ні, умен не вы бі раць пра фе-
сій ны шлях і га тоў насць на ву чац ца 
на пра ця гу ўся го жыц ця. Усе гэ тыя 
функ цы я наль ныя на вы кі фар мі ру-
юц ца ў вы ха ван цаў ін тэ ле кту аль ных 
школ.

«На за рба еў Ін тэ ле кту аль ныя 
шко лы» за ры ен та ва ны, га лоў ным 
чы нам, на пры цяг нен не адо ра най 
сель скай мо ла дзі. Але кан сты ту цый-
нае пра ва ўсіх (не за леж на ад мес ца 
іх пра жы ван ня) на якас ную аду ка-
цыю за бяс печ ва ец ца на кон курс най 
асно ве. Тыя, хто вы тры маў кон курс-
ныя вы пра ба ван ні, атрым лі ва юць га-
да вы грант ад дзяр жа вы ў па ме ры 
10 ты сяч до ла раў. Дзе ці за кан чва-
юць шко лу і зда юць усе між на род ныя 
тэс ты. Шко лы зна хо дзяц ца ў сіс тэ ме 
між на род на га ба ка лаў ры я ту. З гэ та-
га го да ў Ка зах ста не рас па чы на юць 
транс ля цыю во пы ту ін тэ ле кту аль ных 
школ на агуль на аду ка цый ныя шко-
лы: за раз пра хо дзіць адап та цыя іх 
пра грам.

Да сло ва, у Ка зах ста не ра зу ме-
юць, што па куль не па вы сіш пе да-
го гам за ра бот ную пла ту, сіс тэ ма не 
бу дзе ўстой лі вай. Та му там пай шлі 
на та кі крок, як аў та но мія. Сіс тэ ма 
«На за рба еў Ін тэ ле кту аль ныя шко-
лы» — цал кам аў та ном ная: яна кі ру-
ец ца асоб ным ор га нам, і для гэ тай 
сет кі школ на ват ство ра ны асоб ны 
за кон.

«Каб змя ніць стаў лен не гра мад-
ства да пе да го га, без умоў на, трэ ба 
за дзей ні чаць і фі нан са выя ры ча гі, — 
упэў не ны Ар мен Аша цян. — Але без 
ства рэн ня ў СМІ гіс то рыі пос пе ху 
прад стаў ні коў пе да га гіч най пра фе-
сіі ўсё роў на не абы сці ся…» 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ
ПАРТ НЁР СТВА З КІ ТА ЕМ 

ФО РУМ ПРА ФЕ СІ Я НА ЛАЎ 
АДУ КА ЦЫЯ ЯК ШАХ МА ТЫ: ГА ЛОЎ НАЕ — ПРА ЛІ ЧЫЦЬ НА СТУП НЫ ХОД 

Общество с ограниченной ответственностью «Сту-
денческий дом» информирует юридических и физиче-
ских лиц о создании объекта долевого строительства.

Информация о застройщике
ЗАСТРОЙЩИК (заказчик) – ООО «Студенческий дом». 
Зарегистрировано решением Минского городского ис-

полнительного комитета от 07.09.2000 № 1030 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 100037170.

Адрес застройщика: 220040, г. Минск, ул. Восточная, д. 39, 
помещение 1Н, кабинет № 16, телефон/факс: 292 53 67.

Режим работы: понедельник–пятница с 8.45 до 17.30, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

В течение предыдущих трех лет предприятие построило:
-  жилой дом по ул. Гало, 8;
- жилой дом по ул. Корш-Саблина, 5.
Информация о проекте строительства 
Цель строительства – исполнение инвестиционного про-

екта по строительству объекта: «Многоэтажные жилые 
дома (не относящиеся к жилым домам повышенной ком-
фортности) со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и подземными гараж-стоянками в райо-
не жилой застройки в квартале ул. Комаровское кольцо 
– пер. Восточный – ул. Корш-Саблина – ул. Восточная в 

г. Минске». Жилой дом №1 по генплану. 2-я очередь строи-
тельства.

Договоры долевого строительства будут заключены на 
строительство 5 помещений общественного назначения в 
жилом доме № 1 по генплану.

Стоимость 1 кв.м в помещениях общественного назна-
чения составляет 1 800 долларов США по курсу НБ РБ, что 
в эквиваленте на 01.09.2014 составляет 18 774 000 бело-
русских рублей. Цена объекта долевого строительства явля-
ется неизменной в долларовом эквиваленте на весь период 
строительства.

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические 
этажи, подвалы и другие места общего пользования, несу-
щие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, нахо-
дящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых 
помещений, элементы озеленения и благоустройства, а так-
же иные объекты недвижимости, служащие целевому ис-
пользованию здания, поступают в общую собственность 
Дольщиков, если финансирование строительства этих объ-
ектов производилось всеми Дольщиками, и передаются За-
стройщиком по акту приемки-передачи представителю това-
рищества собственников.

Застройщиком получены:
- решение Мингорисполкома от 16.08.2012 г. № 2598;
- разрешение на производство строительно-монтажных 

работ Инспекции департамента контроля и надзора за стро-
ительством по г. Минску от 08.10.2012 г. № 2-207Ж-025/12;

- экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по 
городу Минску» от 01.06.2009 № 0330-8-2009;

- экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по 
городу Минску» от 18.05.2011 № 369-60/11.

Застройщику выделены земельные участки общей пло-
щадью 0,1615 га и 0,1996 га, свидетельства (удостоверения) 
№ 500/1035-5085 от 15.09.2011 и № 500/1035-5084 от 
12.10.2012 выданы Республиканским унитарным предприяти-
ем «Минское городское агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру».

Начало строительства – IV квартал 2012 г.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию строя-

щегося дома I квартал 2015 года.
Подрядчиком по строительству объекта является ООО 

«Строительный континент».
Ознакомление дольщиков с объектом долевого строи-

тельства и условиями заключения договоров на строитель-
ство производится по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 39, 
пом. Н, каб. № 16, тел. 292 53 67. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
10-этажного 81-квартирного жилого дома № 1 по генплану объекта:

«Многоэтажные жилые дома (не относящиеся к домам повышенной комфортности) 
со встроенными помещениями общественного назначения и подземными гаражами-стоянками в районе жилой застройки 

в квартале ул. Комаровское кольцо – пер. Восточный – ул. Корш-Саблина – ул. Восточная в г. Минске» 

Якую аду ка цый ную пра сто ру бу ду юць у СНД — адзі ную або агуль-
ную? І ча му аб ве шча ны курс на гар ма ні за цыю аду ка цый ных стан дар-
таў так і за стаў ся дэк ла ра цы яй на па пе ры, а аду ка цый ныя сіс тэ мы 
кра ін Са друж нас ці ра зы хо дзяц ца ўсё да лей? Пра гэ та жур на ліс ты 
за пы та лі ся ва ўдзель ні каў ІІІ з'ез да пе да га гіч ных ра бот ні каў аду ка цыі 
кра ін СНД, які пра хо дзіў у Мін ску.

«Пад час па ся джэн ня Бе ла русь мае на мер пад няць пы тан не 
пе ра пра цоў кі ад пра ца ва ных эле мен таў сіл ка ван ня (ба та рэ ек і 
аку му ля та раў), — ска заў Ула дзі мір Цал ко. — Бу дзем, у пры ват-
нас ці, іні цы я ваць раз гляд пра па но вы аб бу даў ніц тве за во да па 
пе ра пра цоў цы ста рых ба та рэ ек на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ці, мо жа 
быць, Ра сіі».

Мі ністр так са ма ад зна чыў, што для Бе ла ру сі пе ра пра цоў ка 
ба та рэ ек, якія вы пра ца ва лі свой рэ сурс, — ак ту аль нае пы тан не. 
У на шай кра і не на за па сі лі ся то ны та кіх ад хо даў, а пы тан не іх 
пе ра пра цоў кі, абяс шкодж ван ня і вы ка ры стан ня за ста ец ца ня-
вы ра ша ным.

Дру гое жыц цё ста рых ба та рэ ек 
БЕ ЛА РУСЬ ВЫ СТУ ПАЕ ЗА БУ ДАЎ НІЦ ТВА ЗА ВО ДА

ПА ПЕ РА ПРА ЦОЎ ЦЫ АД ПРА ЦА ВА НЫХ ЭЛЕ МЕН ТАЎ СІЛ КА ВАН НЯ 

Як расказала «Звяздзе» прэс-сакратар Мінпрыроды 
Таццяна ЕЎДАСЁВА, Між дзяр жаў ны эка ла гіч ны са вет 
дзяр жаў — удзель ніц Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў 
быў утво ра ны ў маі 2013 го да. 6 каст рыч ні ка ў Мін ску 
ад бы ло ся яго пер шае па ся джэн не. Ад ны з га лоў ных тэм 
ме ра пры ем ства — аб мер ка ван не пы тан няў раз віц ця су-
пра цоў ніц тва ў воб лас ці ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
дзяр жаў — удзель ніц СНД і за цвяр джэн не пла на ра бо ты 
Між дзяр жаў на га эка ла гіч на га са ве та дзяр жаў — удзель-
ніц СНД на 2015–2016 га ды. Удзел у па ся джэн ні ўзя лі 
прад стаў ні кі пры ро да ахоў ных мі ніс тэр стваў і ве дам стваў 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Ар ме ніі, Ка зах ста на, Та джы кі ста на, а так-
са ма Вы ка наў ча га ка мі тэ та СНД.

Пра гэ та па ве да міў мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя Бе ла ру сі Ула дзі мір Цал ко 
на пя рэ дад ні па ся джэн ня Між дзяр жаў на га эка ла гіч на га 
са ве та дзяр жаў — удзель ніц СНД у Мін ску.

У Па ла це прад стаў ні коў прай шло па шы-
ра нае па ся джэн не Па ста ян най ка мі сіі па 
між на род ных спра вах. Дэ пу та ты су стрэ-
лі ся, каб аб мер ка ваць най больш ак ту-
аль ныя пы тан ні, які мі яны за кла по ча ны 
на пя рэ дад ні ра ты фі ка цыі Да га во ра аб 
Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. Ня даў-
ні пад атко вы ма неўр ра сій ска га ўра да 
пры му сіў за ка нат вор цаў яшчэ больш 
за ду мац ца над тым, каб но вае ін тэ гра-
цый нае аб' яд нан не пры нес ла ка рысць 
на шай дзяр жа ве. Па ся джэн не пра хо дзі ла 
ў фор ме пы тан няў і ад ка заў: ка мен та ваў 
дзе ян ні ўра да і ра біў пра гно зы ад ус туп-
лен ня Бе ла ру сі ў ЕА ЭС Сяр гей РУ МАС, 
член Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў, член 
Са ве та Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі 
ад Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ня вы зна ча насць тэр мі наў непакоіць 
Больш за ўсё пар ла мен та ры яў хва ля ва лі 

на ступ ствы для бюд жэ ту на шай дзяр жа вы ў 
су вя зі з пад атко вым ма неў рам у Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі; за кла по ча насць вы клі кае ў іх і рас-
цяг ну тасць па ча се фар мі ра ван ня агуль ных 
энер ге тыч ных рын каў. Мі ка лай ІВАН ЧАН КА, 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па-
ла ты прад стаў ні коў па пы тан нях эка ло гіі, 
пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай ка-
та стро фы, за ўва жыў, што та кая ня вы зна ча-
насць вель мі не па ко іць.

— Да га вор аб ства рэн ні ЕА ЭС ужо пад пі-
са ны тры ма кі раў ні ка мі на шых дзяр жаў — на-
шы мі прэ зі дэн та мі, — за ўва жыў пар ла мен та-

рый. — Гэ ты да ку мент важ ны і свое ча со вы. 
За стаў ся апош ні з на ша га бо ку этап — ра ты фі-
ка цыя. І гэ ты этап па тра буе ад дэ пу та таў асаб-
лі вай ад каз нас ці. Мы па він ны быць упэў не ны, 
што да га вор па ско рыць пра цэ сы па ляп шэн ня 
на шых эка но мік, жыц ця на шых лю дзей. У той 
жа час вель мі ад чу валь ным для нас ста ла пры-
няц це ад на ба ко вых за ха даў ура дам Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі — так зва на га пад атко ва га ма неў-
ра. Сён ня гу тар ка ідзе аб міль яр дзе до ла раў, 
які вы па дае з пра ек та на ша га бюд жэ ту. І гэ та 
толь кі на на ступ ны год. Вы клі кае тры во гу ў нас 
і пра гра ма раз віц ця су мес най энер ге ты кі: да 
2025 го да шмат што мо жа змя ніц ца.

Ці пой дуць ра сі я не нам на су страч?
Сяр гей Ру мас у ад каз па ве да міў, што пра-

ект за ко на аб бюд жэ це на на ступ ны год ужо 
ўхва ле ны і не змя шчае пунк та аб стра тах, якія 
ста нуць вы ні кам ад увя дзен ня Ра сій скай Фе дэ-
ра цы яй но вай сіс тэ мы па дат ка аб кла дан ня.

— Мі ніс тэр ства за меж ных спраў вы ве ры ла 
су му страт для бе ла рус ка га бюд жэ ту ад гэ та-
га кро ку су сед няй дзяр жа вы, і гэ тыя вы дат кі 

кры ху боль шыя, чым тыя ліч бы, якія гу ча лі ў 
прэ се, — за ўва жыў Сяр гей Ру мас. — Уплыў 
пад атко ва га ма неў ра на ры нак наф ты і наф-
та пра дук таў на шай кра і ны атрым лі ва ец ца са-
праў ды знач ным, асаб лі ва з улі кам та го, што ў 
нас ад сут ні чае ўлас ная зда бы ча ў та кіх аб' ёмах 
і мы ім парт уем з Ра сіі 23 міль ё ны тон гэ тай 
сы ра ві ны.

Па сло вах Сяр гея Ру ма са, на ша кра і на на-
кі ра ва ла пра па но вы па ўрэ гу ля ван ні гэ тай сі-
ту а цыі.

— Мы пра па на ва лі ме ха нізм з поў ным за ха-
ван нем вы ваз ных мыт ных пош лін у бюд жэ це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія на сён ня на ле жаць 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Мы про сім за ха ваць гэ-
тую нор му да 2017 го да і раз ліч ва ем, што да 
гэ та га тэр мі ну два на шы наф та пе ра пра цоў чыя 
прад пры ем ствы скон чаць ма дэр ні за цыю, знач-
на па вя лі чаць вы хад свет лых наф та пра дук таў, 
і, та кім чы нам, уплыў пад атко ва га ма неў ру 
на бюд жэт на шай кра і ны ўжо не бу дзе та кім 
знач ным.

Праў да, па ін фар ма цыі вы сту поў цы, за ха ва-
ец ца праб ле ма, якая мае да чы нен не да на ша га 
ўнут ра на га рын ку: наф та, якую мы за куп ля ем, 
з на ступ на га го да па да ра жэе.

— Ска заць сён ня, што ра шэн не, якое мы 
пра па на ва лі, пад тры ма на Ра сій скай Фе дэ ра-
цы яй, я не ма гу. Экс пер ты, у тым лі ку і з ра-
сій ска га ўра да, па цвяр джа юць, што не га тыў ны 
ўплыў на бе ла рус кую эка но мі ку ёсць, су мы 
на мі вы ве ра ны, але ра шэн ня па кам пен са цыі 
гэ та га ўплы ву па куль у Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
не пры ня лі.

Бюд жэт на на ступ ны год
прый дзец ца пе ра гля даць!

На пы тан не дэ пу та таў, ці да вя дзец ца пе ра-
гля даць пра ект бюд жэ ту кра і ны на на ступ ны 
год, ка лі на шы пра па но вы не пад тры ма юць у 
Ра сіі, дак лад чык ад ка заў ста ноў ча. Са праў-
ды, не ка то рыя ар ты ку лы рас хо даў да вя дзец ца 
пе ра раб ляць, бо міль ярд до ла раў — іс тот ная 
су ма для на шай дзяр жа вы.

Ан тон КУ ДА САЎ, на мес нік мі ніст ра эка-
но мі кі на шай кра і ны, які так са ма пры сут ні чаў 
на аб мер ка ван ні за ко на пра ек та аб ра ты фі ка-
цыі, да даў, што вя лі кую ці ка васць сі ту а цыя з 
пад атко вым ма неў рам вы клі кае не толь кі ў 
на шай гра мад скас ці, але і ў Ра сіі.

— Час для яго — а гу тар ка пра та кую 
пад атко вую апе ра цыю ў Ра сіі іш ла больш за 
10 га доў — вы бра ны не вель мі доб ры. Гэ та па 
лан цуж ку мо жа паў плы ваць на цэ на вую сі ту-
а цыю там, якая і сён ня ўжо вы хо дзіць за рам кі 
пра гно зу ін фля цыі па Ра сіі.

Што да пра ек та бюд жэ ту, то, па сло вах 
на мес ні ка мі ніст ра эка но мі кі, яшчэ з са ма га 
па чат ку го да ён быў ска рэк ці ра ва ны ў «плюс» 
для на шай кра і ны на паў та ра міль яр да до-
ла раў.

— Ця пер мы мо жам раз ліч ваць на да баў ку 
ў бюд жэт, та му, маг чы ма, част ко ва яна ста не 
кам пен са цы яй за пад атко вы ма неўр.

Сяр гей Ру мас так са ма па ве да міў, што на-
ступ ствы пад атко ва га ма неў ру — но вая тэ ма 
для ўра даў Бе ла ру сі і Ра сіі, і ба кі да мо ві лі ся аб 
урэ гу ля ван ні гэ та га пы тан ня асоб на. За пла-
на ва ны цэ лы шэ раг кан суль та цый. Дзя вя та-
га каст рыч ні ка пе рад са мі там кі раў ні коў трох 
дзяр жаў у Мін ску бу дзе пра хо дзіць па ся джэн не 
гру пы вы со ка га ўзроў ню. Ка лі гэ тае пы тан не 
да та го ча су не вы ра шыц ца, то бу дзе выне се на 
на па ра дак дня гэ та га па ся джэн ня.

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, стар шы ня Па-
ла ты прад стаў ні коў, на пры кан цы па ся джэн ня 
ка мі сіі рэ зю ма ваў, што пы тан не з пад атко вым 
ма неў рам Ра сіі па він на быць урэ гу ля ва на да 
ра ты фі ка цыі Да га во ра аб Еў ра зій скім эка на-
міч ным са ю зе бе ла рус кім бо кам.

— Мы за не па ко е ны гэ ты мі дзе ян ня мі Ра сіі і 
хо чам, каб кі раў ніц тва бе ла рус ка га ўра да пра 
гэ та ве да ла. У нас сён ня ёсць пэў ныя праб ле-
мы з ра ты фі ка цы яй гэ та га да га во ра, та му мы 
ха це лі б, каб урад кра і ны за ка рот кі час вы ра-
шыў гэ тыя пы тан ні, — за зна чыў ён.

* * *
Аб мер ка ван не за ко на пра ек та аб ра ты фі ка-

цыі іш ло да во лі ды на міч на. Дэ пу та ты ці ка ві лі-
ся на ступ ства мі для на шых прад пры ем стваў 
з-за пры хо ду на бе ла рус кі ры нак ра сій скіх і 
ка зах скіх кам па ній, перс пек ты ва мі ін тэ гра цыі 
рын каў ле ка вых срод каў і фі нан са вых рын каў, 
за ха да мі, якія ро біць урад для ска ра чэн ня тэр-
мі наў фар мі ра ван ня агуль ных рын каў энер ге-
тыч най сы ра ві ны.

Пар ла менц кі дзён нік Пар ла менц кі дзён нік   ��

СЕМ РА ЗОЎ АД МЕ РАЙ 
ДЭ ПУ ТА ТЫ АБ МЕР КА ВА ЛІ ЗА КО НА ПРА ЕКТ АБ РА ТЫ ФІ КА ЦЫІ ДА ГА ВО РА АБ СТВА РЭН НІ ЕА ЭС 

Ай чын ныя ры тэй ле ры ак тыў на ці-
ка вяц ца маг чы мас ця мі раз віц ця на 
ра сій скім рын ку. Так, у ганд лё ва-за-
баў ляль ным цэнт ры «Га лак ты ка» ў 
Сма лен ску па сту пі ла не каль кі за явак 
на арэн ду ад брэн даў з Бе ла ру сі.

Па сло вах Ма ра та МА НА СЯ НА, 
ге не раль на га ды рэк та ра кам па ніі 
M1 Solutіons, за апош нія паў го да ад зна-
ча на ак тыў насць бе ла рус кіх ры тэй ле раў: 
«Па тэн цы ял ра сій ска га рын ку пры ваб-
ны для кам па ній з Бе ла ру сі, па куп ніц кая 
здоль насць ра сі ян вы шэй шая. А Сма-
ленск, дзя ку ю чы свай му геа гра фіч на му 
ста но ві шчу, з'яў ля ец ца вы дат ным плац-
дар мам для вы ха ду на ра сій скі ры нак. 
Ця пер мы вя дзём пе ра мо вы з не каль кі мі 
бе ла рус кі мі кам па ні я мі, за ці каў ле ны мі ў 
арэн дзе пло шчаў у ГЗЦ «Га лак ты ка», а з 

тры ма буй ны мі бе ла рус кі мі ры тэй ле ра мі 
па гад нен ні аб арэн дзе ўжо пад пі са ны».

Між ін шым Сма ленск ак тыў на раз ві-
вае ганд лё выя су вя зі з на шай кра і най: 
па звест ках га рад ской ад мі ніст ра цыі, 
ме на ві та бе ла рус кі ка пі тал пры сут ні чае 
ў тра ці не за рэ гіст ра ва ных у Сма лен скай 
воб лас ці кам па ній з за меж ным удзе лам. 
У сваю чар гу, у та ва ра зва ро це Бе ла ру сі 
Сма лен ская воб ласць зай мае 5-е мес ца. 
У Сма лен ску ўжо прад стаў ле ны бе ла-
рус кія вы твор цы мэб лі, са до вай тэх ні кі, 
адзен ня, пра дук то выя ры тэй ле ры. Ад-
крыц цё ўлас ных брэн да вых ма га зі наў 
у су час ных ганд лё вых фар ма тах — на-
ступ ны крок на шля ху раз віц ця бе ла рус-
ка га ры тэй лу ў Ра сіі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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«У нас сён ня ёсць пэў ныя праб ле мы 
з ра ты фі ка цы яй гэ та га да га во ра, та му 
мы ха це лі б, каб урад кра і ны за ка рот кі 
час вы ра шыў гэ тыя пы тан ні».

«Экс пер ты, у тым лі ку і з ра сій ска га 
ўра да, па цвяр джа юць, што не га тыў ны 
ўплыў на бе ла рус кую эка но мі ку ёсць, 
су мы на мі вы ве ра ны, але ра шэн ня 
па кам пен са цыі гэ та га ўплы ву па куль 
у Ра сій скай Фе дэ ра цыі не пры ня лі».

СЯР ГЕЙ РУ МАС 
АД КА ЗАЎ НА ПЫ ТАН НІ 

ПРЭ ЗІ ДЫ У МА
СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 

Учо ра Сяр гей РУ МАС вы-
сту піў з ін фар ма цы яй па 
ра ты фі ка цыі Да га во ра аб 
Еў ра зій скім эка на міч ным 
са ю зе пе рад Прэ зі ды у мам 
Са ве та Рэс пуб лі кі, па ве да-
мі лі ў прэс-служ бе верх няй 
па ла ты бе ла рус ка га пар ла-
мен та.

Па сло вах вы сту поў цы, пад пі-
сан не Да га во ра да зво ліць Бе ла-
ру сі, Ра сіі і Ка зах ста ну пе рай сці 
на прын цы по ва но вы ўзро вень 
ін тэ гра цыі, больш іс тот ны і роз на-
ба ко вы, чым у Мыт ным са ю зе.

Як і пад час па ся джэн ня Па-
ста ян най ка мі сіі па між на род ных 
спра вах у Па ла це прад стаў ні коў, 
Сяр гей Ру мас ад ка заў на пы тан ні 
чле наў Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс-
пуб лі кі. Пы тан ні ў асноў ным ты-
чы лі ся праб лем, якія ўзнік лі пад-
час пад рых тоў кі за ко на пра ек та. 
Так са ма се на та ры ці ка ві лі ся ста-
ноў чы мі і ад моў ны мі фак та ра мі, 
звя за ны мі з но вым эта пам еў-
ра зій скай ін тэ гра цыі, асноў ны мі 
на кі рун ка мі эка на міч на га ўза е-
ма дзе ян ня кра ін — чле наў Еў-
ра зій ска га эка на міч на га са ю за, 
перс пек тыў га лі но вай між дзяр-
жаў най ін тэ гра цыі…

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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ЗНІЖ КІ НА ІН ТЭР НЭТ
ДЛЯ СЕЛЬ СКІХ НА СТАЎ НІ КАЎ 

Кам па нія «Бел тэ ле кам» аб' яві ла пра старт спе цы яль най ак цыі для сель скіх 
на стаў ні каў: да кан ца на ву чаль на га го да для іх бу дзе дзей ні чаць зніж ка 25% 
на та рыф ных пла нах лі не ек «Кам форт» і «Да ма сед».

Га лоў ная мэ та — ака заць да па мо гу пе да го гам, якія пра цу юць у сель скай мяс цо-
вас ці, у іх пра фе сій най дзей нас ці. Пры няць удзел у ак цыі мо гуць як но выя аба не нты, 
якія пад клю чац ца да дзей ных лі не ек та рыф ных пла наў «Кам форт» і «Да ма сед», 
так і аба не нты, якія ра ней пад клю чы лі ся да вы шэй зга да ных та рыф ных пла наў, у 
тым лі ку да ар хіў ных. За яў ку мож на афор міць у блі жэй шым сэр віс ным цэнт ры РУП 
«Бел тэ ле кам». Зніж ка бу дзе дзей ні чаць да 30 мая 2015 го да.

Больш пад ра бяз ную ін фар ма цыю мож на атры маць па тэ ле фо не бяс плат най да-
ве дач на-ін фар ма цый най служ бы кам па ніі «Бел тэ ле кам» 130.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Добрая навінаДобрая навіна  ��

БЕ ЛА РУС КІЯ БРЭН ДЫ НА СТУ ПА ЮЦЬ 
НА РА СІЙ СКІ РЫ НАК ПРАЗ СМА ЛЕНСК 

Cён ня Ра сія за ці каў ле на 
ў мак сі маль ным раз віц ці 
су пра цоў ніц тва з Кі та ем на пра сто ры 
еў ра зій скай ін тэ гра цыі, у тым лі ку 
ў рэа лі за цыі пра ек та ад ра джэн ня 
Вя лі ка га шаў ко ва га шля ху, част ка 
яко га мо жа прай сці праз Бе ла русь.


