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ПА ДА ТКІ ЯК СТЫ МУЛ ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ

Па ста ян ныя змя нен ні пад атко вых ста вак не да пу шчаль ныя

БЕЗ РЭЗ КІХ ПА ВА РО ТАЎ

На між на род ны ўзро вень
На ша кра і на га то вая пры маць са мі ты са ма га вы со ка га 
ўзроў ню. Аб гэ тым за явіў па моч нік Прэ зі дэн та Бе ла ру-
сі, стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе лая Русь» Аляк сандр Радзь коў пе рад па чат кам се-
мі на ра з удзе лам ак ты ву пяр віч ных ар га ні за цый.

«Мы хо чам і мо жам уза е ма дзей ні чаць. Сён ня сі ту а цыя 
склад ва ец ца та кім чы нам, што ўвай сці ў вай ну лёг ка, вый сці 
ж з яе — вель мі скла да на. Бе ла рус кі на род на ге не тыч ным 
уз роў ні ра зу мее, што та кое вай на. І та му з са ма га па чат ку мы 
па ме ры сва іх сіл ста ра лі ся да па маг чы вы ра шыць сі ту а цыю, 
якая скла ла ся ў на шых су се дзяў. Лі та раль на ўся на ша кра і на 
бы ла ўцяг ну та ў мі ра твор чы пра цэс. І ў гэ тым пла не мы га то-
вы су пра цоў ні чаць з усі мі дзяр жа ва мі. Га лоў нае, каб у све це 
ве да лі: Бе ла русь — гэ та су ве рэн ная дзяр жа ва, яна пра во дзіць 
сваю па лі ты ку. Гэ та трэ ба зра зу мець і пры няць».

Аляк сандр Радзь коў рас па вёў і пра се мі нар, пра вя дзен не 
яко га ста ла тра ды цы яй. «Аб мень ва ем ся во пы там па між рэ гі-
ё на мі, пра дум ва ем ак цыі, пла ну ем сваю пра цу, каб зра біць яе 
больш вы ні ко вай», — за ўва жыў ён.

«На пе ра дзе ў на шай ар га ні за цыі пад пі сан не не каль кіх да га-
во раў аб су пра цоў ніц тве, у тым лі ку са знач ны мі па лі тыч ны мі 
сі ла мі кра ін СНД і да лё ка га за меж жа», — ска заў стар шы ня 
ар га ні за цыі.

Ана толь СЛА НЕЎ СКІ.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз-
вае глы бо кае спа чу ван не на мес ні ку на чаль ні ка ўпраў лен-
ня дру ка ва ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі і знеш ніх су-
вя зяў мі ніс тэр ства Гу са ко вай Га лі не Ві таль еў не ў су вя зі з 
на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского 

района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
27.02.2014 № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 
4-й Загородный пер., 64а. 

Тел./факс: 204-67-99, 256-64-18, 399-53-91.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45 – 

16.45, выходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство объекта «Многоэтажный 

жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями адми ни-
стративного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фир-
менным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по 
ул. Я. Мавра, 32А» (1, 2 пусковые комплексы).

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам 
создания объекта долевого строительства для граждан, не состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 10 
(десять) трехкомнатных квартир (196, 225, 240, 256, 260, 364, 368, 
376, 380, 388).

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования 
проектной декларации при строительстве квартир площадью от 92,3 кв.м 
составляет 18 900 000 белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода – июль 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно 

ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, 
тел.: 256-64-18, 399-53-91.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) для заключения 

договора;
- оплата 40% стоимости объекта долевого строительства в тече-

ние 3 банковских дней с даты получения договора. 
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м. общей 

площади квартир и их количество считаются действительными до 
момента опубликования новой декларации. УНП 190580553

РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні на мес ні ку на чаль ні ка ўпраў лен ня дру ка ва-
ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі і знеш ніх су вя зяў 
Мі ніс тэр ства інфармацыі Гу са ко вай Га лі не Ві таль еў не 
ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю 
БАЦЬ КІ.

У пры ват нас ці, у экс клю-
зіў ным бліц-ін тэр в'ю вя ду ча-
му пра гра мы «Вест кі ў су-
бо ту» на тэ ле ка на ле «Ра сія 
1» Сяр гею Бры лё ву кі раў нік 
бе ла рус кай дзяр жа вы пад-
крэс ліў: «Я не ка заў бы, што 
мы не як на ла дзі лі ад но сі ны 
з імі (за ход ні мі лі да ра мі. — 
За ўва га БЕЛ ТА). Не пе шчу 
тут ні я кіх на дзей. Аб са лют на 
шчы ра і сум лен на ха чу ска-
заць: я ўжо не ў тым уз рос це, 
ка лі лю дзі ша ра ха юц ца, ро-
бяць кру тыя, рэз кія па ва ро-
ты і гэ так да лей. Па-пер шае, 
пра бач це за ня сціп ласць, я 

маю ней кі па лі тыч ны во пыт, 
не толь кі ба га жом, ён так са ма 
за пля чы ма ёсць. Я ўжо гэ та-
га на гля дзеў ся, ба чыў роз ныя 
пе ра мо вы, вёў іх».

«Мне ўсё гэ та вя до ма і, 
каб, ве да е це, га ла ва за кру-
жы ла ся... Ад ча го, улас на, 
га ла ва ў мя не за кру жы ла ся? 
Ад та го, што мя не па пра сі лі, 
мне да ру чы лі ўрэш це ар га-
ні за ваць гэ тае ме ра пры ем-
ства? — за ўва жыў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі. — Бог з ва мі, я не 
пе ра боль шваю тут ро лю Бе-
ла ру сі і сваю ро лю, як звы чай-
на. Не пе ра боль шваю».

«Та му, ка лі вы ду ма е це, 
што гэ та пры чы на мне не ку ды 
па вяр нуц ца — вы кінь це гэ та з 
га ла вы. Гэ та га, па-пер шае, ні-
ко лі не бу дзе. Па-дру гое, шчы-
ра ка жу, мя не і не за пра ша юць, 
і там не ча ка юць. А па-трэ цяе, 
мы ж з ва мі рус кія лю дзі. Пра 
што раз мо ва, мы з ва мі лю дзі, 
якія на ра дзі лі ся на ад ной зям лі, 
у нас ёсць агуль ная гіс то рыя. У 
нас агуль ныя по гля ды. І, на пэў-
на, не ма ла важ на, як бы вы там 
не ду ма лі пра на шы ад но сі ны, 
з Прэ зі дэн там Ра сіі мы сяб ры, 
не толь кі бра ты род ныя, але і 
сяб ры. Вось з гэ та га і зы ходзь-
це», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Ха чу, каб вы ра зу ме лі: мы 
гэ та не афі ша ва лі, але свае 
пра па но вы і сваю па зі цыю 
да пе ра моў (аб урэ гу ля ван ні 
ўкра ін ска га кры зі су) вы ка за-
лі, і ўсе ўдзель ні кі яе ве да лі. 
Упэў не ны, што на ша па зі цыя 
па Укра і не ў блі жэй шай бу-

ду чы ні бу дзе за па тра ба ва на. 
Мо жа, і гэ та не як паў плы ва ла 
на тое, што вось у та кім фар-
ма це пе ра мо вы ад бы лі ся ў 
Мін ску», — ад зна чыў у ін тэр-
в'ю Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ўпэў-
не ны ў тым, што вай ну ва 
Укра і не трэ ба спы ніць.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
даў так са ма экс клю зіў нае 
ін тэр в'ю Ва дзі му Так мя нё ву, 
вя ду ча му ін фар ма цый на-ана-
лі тыч най пра гра мы «Цэнт-
раль нае тэ ле ба чан не» ра-
сій ска га тэ ле ка на ла «НТБ», 
па ве дам ляе БЕЛ ТА. Пад час 
раз мо вы Прэ зі дэнт па дзя ліў-
ся сва і мі ўра жан ня мі па вы ні-
ках пе ра моў у «нар манд скім 
фар ма це». Кі раў нік дзяр жа-
вы, у пры ват нас ці, рас ка заў 
пра не ка то рыя пра та коль на-
ар га ні за цый ныя асаб лі вас ці 
пра вя дзен ня су стрэ чы «нар-
манд скай чац вёр кі».
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ЗА ЎМА ЦА ВАН НЕ СУ ВЯ ЗЯЎ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ўзна га ро дзіў ме да лём Фран цыс ка Ска-

ры ны за гад чы ка сек та ра вы да вец тваў ад дзе ла вы да вец тваў, 
ар га ні за цыі рэ кла мы і ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства куль ту ры і ту-
рыз му Азер бай джа на Чын гі за Алі е ва, на чаль ні ка дзяр жаў най 
не ка мер цый най ар га ні за цыі «Цэнтр кні гі і вы да вец кай спра вы» 
Мі ніс тэр ства куль ту ры Ар ме ніі Эду ар да Мі лі та ня на, чле на Са-
ю за мас та коў Мал до вы, на мес ні ка стар шы ні рэс пуб лі кан скай 
гра мад скай ар га ні за цыі «Бе ла рус кае та ва рыст ва ў Рэс пуб лі цы 
Мал до ва» Вя ча сла ва Іг на цен ку. Ад па вед ны ўказ Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пі саў 16 лю та га, па ве да мі лі ў прэс-служ бе кі-
раў ні ка дзяр жа вы. Гэ тай уз на га ро ды яны ўда сто е ны за знач ны 
ўклад у раз віц цё куль тур на-гу ма ні тар ных су вя зяў, пра па ган ду 
бе ла рус кай куль ту ры і лі та ра ту ры, ума ца ван не між на род на га 
су пра цоў ніц тва ў сфе ры ін фар ма цыі і дру ку.

Пра гэ та Прэ зі дэнт 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА 
за явіў на на ра дзе аб ак ту аль ных 
пы тан нях пад атко вай па лі ты кі, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Шчы ра ка жу чы, мо жа, вар та адзін 
раз мак сі маль на ад ка рэк ці ра ваць, каб 
по тым не каль кі га доў усім спа кой на 
пра ца ваць?» — ска заў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка.

У час на ра ды кі раў нік дзяр жа вы звяр-
нуў ува гу на шэ раг ас пек таў, у пры ват-
нас ці, на стан пад атко вай сіс тэ мы Бе ла-
ру сі. «Апош нім ча сам зроб ле на ня ма ла 
па ўдас ка на лен ні гэ тай сіс тэ мы. Ска ро-
ча на і коль касць па дат каў, спро шча на 
ад мі ніст ра ван не, уве дзе на элект рон нае 
ўза е ма дзе ян не з пла цель шчы ка мі па-
дат каў, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Быц-
цам бы ста ла лепш, што па цвяр джа ец ца 
між на род ным рэй тын гам».

«З ін ша га бо ку, час та неш та змя няць 
у па дат ках — мож на ўпа сці ў край насць 
і на нес ці ўрон ста біль нас ці кра і ны», — 
пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэн ту дак лад ва юць, што ўжо і 
прад пры маль ні кі про сяць, каб спы ні лі 
ўся ля кія рэ фор мы ў пад атко вай сфе ры, 
па трэб на ста біль насць.

Яшчэ адзін ас пект, на якім спы ніў ся 
на на ра дзе бе ла рус кі лі дар,— пад атко-
вае ад мі ніст ра ван не. «Па дат ка аб кла-

дан не па він на быць мак сі маль на прос-
тым, зра зу ме лым кож на му і ла гіч ным. 
Гэ та пы тан не, ка лі хо ча це, не толь кі 
эка на міч нае, але і псі ха ла гіч нае. Ча сам 
пад атко вае за ка на даў ства ма лень кую 
фір му пры му шае тры маць бух гал та раў 
больш, чым коль касць са мой фір мы. Гэ-
та не нар маль на», — да даў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма ад зна чыў, што ця-
пер у Бе ла ру сі ня ма маг чы мас ці пра па-
ноў ваць пад атко выя льго ты ў ра ней шым 
аб' ёме. «Ка лі ра ней на пэў ным эта пе ў 
нас бы ла маг чы масць пра да стаў ляць та-
кія пад атко выя льго ты, ця пер ін шы час. 
Ад ін ды ві ду аль ных іль гот на огул, на пэў-
на, трэ ба ады хо дзіць», — лі чыць кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Мы па він ны зы хо дзіць з прын цы пу, 
ка лі ўсе суб' ек ты гас па да ран ня пра цу-
юць у ад ноль ка вых умо вах. Вы клю чэн не 
мо гуць скла даць толь кі пры яры тэт ныя 
ві ды дзей нас ці, якая ўяў ля юць ці ка васць 
для дзяр жа вы з пунк ту гле джан ня ства-
рэн ня ўмоў для эфек тыў на га раз віц ця і, 
вя до ма ж, атры ман ня ад да чы», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ця пер у кра і не дзей ні чае амаль 250 
пад атко вых іль гот. Бюд жэт толь кі ў 2013 
го дзе не даб раў з-за гэ та га ка ля міль яр-
да до ла раў ЗША. Прэ зі дэнт ад зна чыў, 
што пад атко выя льго ты па трэб ны, каб 

сты му ля ваць пры яры тэт ныя ві ды дзей-
нас ці і да біц ца важ кай ад да чы. «Ад нак 
трэ ба пры знаць, што мы на да ва лі столь-
кі льгот, што ця пер са мі з цяж кас цю мо-
жам ра за брац ца», — кан ста та ваў кі раў-
нік дзяр жа вы.

Пад час на ра ды так са ма за кра на ла-
ся пы тан не ажыц цяў лен ня пад атко ва га 
кант ро лю. Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-
ліў, што пад атко вая ін спек цыя — гэ та 
не кан суль тант, які ўвесь час неш та рас-
тлу мач вае і пад каз вае бух гал та ру, але 
гэ та га не па збег нуць. «Ні ку ды не дзе-
неш ся, у жыц ці заў сё ды так бы вае, што, 
пра вя ра ю чы, кант ра лю ю чы, падатко-
ва му ін спек та ру да во дзіц ца кан суль та-
ваць прад пры маль ні каў, ра іць бух гал-
та рам. Але гэ та не га лоў ная функ цыя 
пад атко ва га ін спек та ра», — ад зна-
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Ра бот нік 
падатко вых ор га наў — гэ та кант ра лёр! 
У мно гіх кра і нах, і гэ та га ні хто не ўтой-
вае, пад атко вая — га лоў ны фіс каль ны 
ор ган дзяр жа вы, і для нас важ ная за да-
ча — па вы сіць ста тус і прэ стыж пад атко-
вай служ бы», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. 
«Нель га за бы ваць, што без па дат каў 
ня ма дзяр жа вы. Ад нак па да ткі — гэ та 
не толь кі фіс каль ны ін стру мент, але і 
сты мул для раз віц ця эка но мі кі. Та му пе-
ра бо ру быць не па він на», — пад агуль ніў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Адзіная сістэма 
навуковых экспертыз

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь падпісаў 
Дэкрэт № 1, якім уносяцца дапаўненні і 
змяненні ў Дэкрэт ад 5 сакавіка 2002 г. № 7 
«Аб удасканаленні дзяржаўнага кіравання 
ў сферы навукі», і Указ № 57, якім унесены 
дапаўненні ва Указ ад 7 жніўня 2012 г. № 357 
«Аб парадку фарміравання і выкарыстання 
сродкаў інавацыйных фондаў», паведамілі ў 
прэс-службе беларускага лідара.

Дакументы накіраваны на стварэнне адзінай 
сістэмы дзяржаўнай навуковай і дзяржаўнай 
навукова-тэхнічнай экспертыз.

Дэкрэтам прадугледжана ўскладанне на ДКНТ 
функцый, якія тычацца забеспячэння функцыянаван-
ня сістэмы, арганізацыі і правядзення дзяржаўнай на-
вуковай і дзяржаўнай навукова-тэхнічнай экспертыз, 
вядзення дзяржаўнага рэестра правоў на вынікі на-
вуковай і навукова-тэхнічнай дзейнасці, маніторынгу 
іх камерцыялізацыі.

У сістэму экспертыз уключана ведамасная 
навукова-тэхнічная экспертыза праектаў, што выкон-
ваюцца за кошт сродкаў рэспубліканскіх і мясцовых 
інавацыйных фондаў. У сувязі з гэтым указ дапаўняе 
Палажэнне аб парадку фарміравання і выкарыстання 
сродкаў інавацыйных фондаў нормай аб правядзенні 
ведамаснай навукова-тэхнічнай экспертызы і пры 
неабходнасці — дзяржаўнай навукова-тэхнічнай экс-
пертызы.

Дзяржаўная навуковая і дзяржаўная навукова-
тэхнічная экспертызы праводзяцца па адзіных правілах, 
ведамасная навукова-тэхнічная экспертыза — з улікам 
агульных прынцыпаў і крытэрыяў ацэнкі.

Стварэнне адзінай сістэмы дасць магчымасць 
павысіць эфектыўнасць і якасць экспертыз, а такса-
ма адказнасць дзяржаўных заказчыкаў і экспертаў за 
прыняцце рашэнняў аб мэтазгоднасці фінансавання 
праектаў за кошт бюджэтных сродкаў.

Алё. Хто га во рыць?Алё. Хто га во рыць?  ��

РОЎ МІНГ ПА ТАН НЕЕ
Прын цы пы спра вяд лі ва га 
роў мін гу бу дуць 
рас пра ца ва ны 
для апе ра та раў 
су вя зі Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за, 
па ве да міў пад час 
ан лайн-кан фе рэн цыі 
на сай це БЕЛ ТА на мес нік 
ды рэк та ра Дэ парт амен та 
ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі 
Аляк сандр КУ РЫЛЬ ЧЫК.

Пра ект, які рас пра цоў ваў ся з улі кам між на род на га во пы ту, пра-
ду гледж вае вы зна чэн не эка на міч на аб грун та ва ных та ры фаў і праз-
рыс тасць іх фар мі ра ван ня, пра да стаў лен не роў ных маг чы мас цяў для 
ўсіх аба не нтаў і за бес пя чэн не не дыс кры мі на цый на га до сту пу да се так 
апе ра та раў су вя зі, а так са ма раз віц цё аль тэр на тыў ных па слуг ма біль-
най су вя зі ў роў мін гу. «Та кім чы нам, шля хам доб ра ах вот ных дзе ян няў 
апе ра та раў су вя зі пла ну ец ца па этап нае зні жэн не пла ты за роў мінг і 
вы раў ноў ван не яе на тэ ры то рыі ЕА ЭС, — пад крэс ліў Аляк сандр Ку-
рыль чык. — Пры зні жэн ні та ры фаў у роў мін гу апе ра та ры змо гуць 
за раб ляць на рос це аб' ёмаў тра фі ку, дзя ку ю чы ча му бу дзе да сяг ну ты 
ба ланс ін та рэ саў аба не нтаў і апе ра та раў».

У да чы нен ні да апе ра та раў су вя зі кра ін ЕА ЭС, якія па ру ша юць 
пра ві лы кан ку рэн цыі, ан ты ма на поль ныя ор га ны бу дуць пра во дзіць 
рас сле да ван ні і пры мя няць штраф ныя санк цыі. Па звест ках ЕЭК, сён ня 
роз ні ца ба за вых та ры фаў на між на род ныя зван кі і вы ход ныя зван кі 
ў роў мін гу з се так со та вых апе ра та раў у Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста не 
скла дае ад 4,4 да 5,9 ра за. У цэ лым та ры фы на зван кі ў кра і нах «трой-
кі» ў ся рэд нім у 3-5 ра зоў пе ра вы ша юць мак сі маль ны та рыф у дзяр-
жа вах ЕС, на SMS у роў мін гу — у 2-3 ра зы, на пе ра да чу звес так — у 
8-21 раз. У ад па вед нас ці з Да га во рам аб ЕА ЭС, да 1 сту дзе ня 2020 го-
да па ві нен быць за цвер джа ны адзі ны па ды ход да цэ на ўтва рэн ня на 
па слу гі па про пус ку тра фі ку ў дзяр жа вах — чле нах са ю за.

Пас ля са мі ту «нар манд скай чац вёр кі» ў Мін ску на ша 
кра і на і яе ста лі ца бы лі ў цэнт ры на він ва ўсім све це. 
Са мая піль ная ўва га жур на ліс таў бы ла пры цяг ну та і да 
бе ла рус ка га лі да ра. У пры ват нас ці, вя ду чыя ра сій скія 
тэ ле ка на лы «фіш кай» сва іх вя чэр ніх эфі раў у ана лі тыч-
ных пра гра мах мі ну лых вы хад ных па зна ча лі ме на ві та 
ін тэр в'ю з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам Лу ка-
шэн кам. Раз мо ва іш ла пра вы ні кі па дзеі пла не тар на га 
маш та бу ў Мін ску і па лі тыч най па зі цыі Бе ла ру сі.


