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ДАЛЯГЛЯДЫ СУПРАЦОЎНІЦТВА
Беларусі і Казахстану ў развіцці гандлёва-эканамічных адносін
патрэбны новы глыток паветра

Дзе
адпачыць
у ЕАЭС?

Размова ішла аб тым, што нашым краінам неабходна прыняць меры для
пераадолення негатыўных тэндэнцый у гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.
«Наша сустрэча вельмі важная. У сувязі з сітуацыяй на міжнародных рынках, у
суседняй Расіі, Украіне (нашы асноўныя партнёры), у нас, у Казахстане і Беларусі,
сітуацыя няпростая. І наша даверная дружалюбная размова заўсёды прыносіла
карысць. Думаю, мы сёння дамовімся, як выходзіць з гэтага становішча», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.
Паводле яго слоў, бакам пакуль не ўдалося пераламаць тэндэнцыю да зніжэння ўзаемнага тавараабароту. «Нам пакуль не ўдаецца ў адваротны бок запусціць
працэс, а мы абавязаны гэта зрабіць. Мы блізкія, родныя дзяржавы ў адным
эканамічным саюзе. І нам, вядома, трэба фундамент нашых адносін (гандаль,
эканоміку) падцягваць. Тым больш мы з вамі ў свой час вызначылі шляхі, па якіх
павінны рухацца, і нямала зрабілі ў гэтым кірунку, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Але патрэбны нейкі новы глыток паветра. І мы сёння, як бы ні было
складана, павінны даручыць урадам і самі падштурхнуць нашы
адносіны, каб хутчэй выйсці з гэтай сітуацыі».
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Фота БЕЛТА.

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Казахстане. Учора адбылася сустрэча беларускага лідара з Прэзідэнтам
Казахстана Нурсултанам Назарбаевым. Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі
актуальныя пытанні двухбаковых адносін, узаемадзеянне ў інтэграцыйных аб'яднаннях.

НА ДОСВІТКУ ДАРОСЛАГА ЖЫЦЦЯ

Чаму
«трасе»
Францыю?
СТАР. 13

Юрый СЯНЬКО,
старшыня Дзяржаўнага
мытнага камітэта:
«Мытны кодэкс ЕАЭС
знаходзіцца на завяршальным
этапе ўзгаднення пазіцый
краін-удзельніц. Праект
міжнароднага дакумента
адлюстроўвае прынцыповыя
патрабаванні да арганізацыі
знешнеэканамічнай дзейнасці
на тэрыторыі пяці краін.
Па-першае, максімальны давер
суб'ектам гаспадарання і,
як следства, — пашырэнне
прымянення інстытута
ўпаўнаважанага эканамічнага
аператара. У Беларусі
сёння іх 325, у Расіі — 130,
у Казахстане — 3. Па-другое,
пераход на поўнае электроннае
дэклараванне тавараў
і аўтаматычны рэжым
інфармацыйных зносін мытні
і бізнесу. Па-трэцяе, рэалізацыя
прынцыпу свабоды транзіту
тавараў па тэрыторыі краін
пяцёркі. Палажэнні Мытнага
кодэкса распрацоўваліся
з улікам прапаноў саюзаў
прадпрымальнікаў
і прамыслоўцаў краін ЕАЭС.
Работа над праектам павінна
быць завершана да сустрэчы
кіраўнікоў урадаў у Мінску, якая
мае адбыцца 28 кастрычніка».
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЦЫТАТА ДНЯ

Для выпускнікоў сталічнай сярэдняй школы №30, як і для тысяч іх равеснікаў па ўсёй краіне,
учора прагучаў апошні званок. (Больш фота — на сайце www.zviazda.by)

 Абітурыент-2016

УСКОЧЫЦЬ У АПОШНІ ВАГОН!
1 чэрвеня ў краіне заканчваецца
рэгістрацыя ўдзельнікаў цэнтралізаванага
тэсціравання. У 19.00 усе пункты
рэгістрацыі зачыняць свае дзверы.
Таму тым, хто яшчэ не знайшоў час,
каб запасціся пропускамі на ЦТ,
трэба паспяшацца.
— Усе каналы сувязі па аплаце за ўдзел у
цэнтралізаваным тэсціраванні і адзіны банк даных удзельнікаў ЦТ будуць закрыты, — папярэдзіў
забыўлівых абітурыентаў дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Мікалай

ФЯСЬКОЎ. — 2 чэрвеня просім нас не турбаваць:
ніякія аргументы кшталту «хварэў» ці «знаходзіўся
за мяжой» прымацца не будуць.
Тым больш што ў форс-мажорнай сітуацыі
(пры наяўнасці ўважлівых прычын) зарэгістраваць абітурыента можа яго законны прадстаўнік.
Норма, што дазваляе падаваць дакументы на
рэгістрацыю, а таксама атрымліваць сертыфікат
ЦТ прадстаўнікам абітурыента, з'явілася летась
і дзейнічае другі год запар. Для гэтага ў пункт
рэгістрацыі прад'яўляюцца дакумент, які пацвярджае асобу і статус законнага прадстаўніка, а

таксама копія дакумента, што пацвярджае асобу абітурыента, завераная натарыяльна. Акрамя таго, законны прадстаўнік абітурыента можа
дзейнічаць на падставе даверанасці, заверанай
натарыяльна.
Галоўнае новаўвядзенне гэтага года — выкарыстанне пры разліках сістэмы АРІП (адзінай
разліковай і інфармацыйнай прасторы) — цалкам
сябе апраўдала. Ніякіх праблем з аплатай у прасунутых маладых людзей, якія з сучаснымі інфармацыйнымі тэхналогіямі на «ты», не ўзнікла. Многія
рабілі гэта са свайго мабільніка...
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