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У Бе ла ру сі пра хо дзіць ІІІ Між на род-
ны фо рум «Ан ты кант ра факт-2015». 
У Мін ску ўдзель ні кі ЕА ЭС раз гля да-
юць пы тан ні мыт на га, тэх ніч на га рэ-
гу ля ван ня, гар ма ні за цыі за ка на даў-
ства ў сфе ры не за кон на га аба ро ту 
пра мыс ло вай пра дук цыі, су мес най 
аба ро ны пра воў ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці і спа жы вец ка га рын ку. 
Фо рум упер шы ню ў гэ тым го дзе 
пра хо дзіць не на тэ ры то рыі Ра сіі.

З КА ГО БРАЦЬ ПРЫК ЛАД
Як вя до ма, да га вор аб ЕА ЭС за бяс-

печ вае сва бо ду ру ху та ва раў, па слуг, 
ка пі та лу і пра цоў най сі лы, пра вя дзен ня 
ска ар ды на ва най або адзі най па лі ты кі ў 
роз ных га лі нах эка но мі кі. Ад ной з перс-
пек тыў ных агуль ных за дач ЕА ЭС з'яў ля-
ец ца пра вя дзен не адзі на га ма ні то рын гу 
агуль на га рын ку, але яно па куль не ад-
люст ра ва на ў Да га во ры. З пры чы ны гэ-
та га па вя ліч ва ец ца ры зы ка пра нік нен ня 
на тэ ры то рыю ЕА ЭС кант ра фак ту — пад-
роб ле най пра дук цыі.

Як лі чыць дэ пу тат Дзяр жаў най Ду-
мы Ра сіі Тац ця на МАС КАЛЬ КО ВА, ся-
род усіх вы клі каў су час нас ці ка руп цыя, 
кант ра факт, це ня вы біз нес на но сяць са мы 
вя лі кі ўдар не толь кі эка но мі кам дзяр жаў, 
але і ма раль ным ас но вам гра мад ства.

«Тыя, хто пра цуе сум лен на, ня суць 
стра ты і рас ча роў ва юц ца, бо дзяр жа ва 
не аба ра няе іх і спа жыў ца. Кант ра факт 
здоль ны раз бу рыць лю бую га лі ну эка но-
мі кі. У вы ні ку аба ро ту не ле галь най пра-
дук цыі ў хар чо вай, лёг кай пра мыс ло вас-
ці мно гія дзяр жа вы ня суць міль ярд ныя 
стра ты, та му што бюд жэт не па паў ня ец ца 
за кошт да хо ду ад якас ных та ва раў», — 
пад крэс лі ла Тац ця на Мас каль ко ва.

У той жа час ка ле гі па ЕА ЭС лі чаць, 
што во пыт Бе ла ру сі па ба раць бе з кант-
ра фак там з'яў ля ец ца ад ным з най леп-
шых у Еў ра зій скім са ю зе. Спра ва не 
толь кі ў за ка на даў стве, але і ў дзе ян нях 
ула ды, пра ва ахоў ных сіс тэм.

«У Бе ла ру сі не спус ка юць тым, хто 
мо жа здзейс ніць фаль сі фі ка цыю. Акра мя 

та го, стро гасць і ня ўхіль насць па ка ран ня 
ро бяць сваю спра ву. Ра сіі трэ ба браць 
прык лад з Бе ла ру сі», — пад крэс лі ла Тац-
ця на Мас каль ко ва.

АДЗІ НЫ БРЭН ДА ВЫ 
РЭ ЕСТР?

Член Ка ле гіі (мі ністр) па эка но мі цы і 
фі нан са вай па лі ты цы Еў ра зій скай эка-
на міч най ка мі сіі Ці мур СУ ЛЕЙ МЕ НАЎ 
лі чыць, што ары ен ці рам для парт нё раў 
па ЕА ЭС бе ла рус кую сіс тэ му ба раць бы 
з кант ра фак там ро біць сіс тэ ма штрых ка-
дзі ра ван ня, якая функ цы я нуе ўжо ка ля 
10 га доў па та кіх клю ча вых па зі цы ях, як 
ал ка голь, бы та вая тэх ні ка.

«Най больш пры дат ныя да фаль сі фі-
ка цыі та вар ныя гру пы ў Бе ла ру сі зна-
хо дзяц ца пад кант ро лем. Ёсць доб рая 
ін фар ма цый ная ба за і дак лад на пра пі са-
ны аба вяз кі дзярж ор га наў і біз не су», — 
рас тлу ма чыў Ці мур Су лей ме наў.

Да рэ чы, з на ступ на га го да на еў ра-
зій скім уз роў ні пла ну ец ца вы пра ба ваць 
пі лот ны пра ект па мар кі роў цы RFІD-па-
зна ка мі фут ра вых вы ра баў. Ка ле гі па 
ЕА ЭС за па зы чы лі во пыт Бе ла ру сі і па-
кла лі яго ў асно ву еў ра зій скіх да ку мен-
таў. Гэ ты ме ха нізм, ве ра год на, за пра цуе 
ўжо з 1 кра са ві ка 2016 го да.

Так са ма Ці мур Су лей менаў ад зна чыў, 
што ў кра ін — удзель ніц ЕА ЭС сён ня ня-
ма прэ тэн зій ад на да ад ной, ад нак ёсць 
агуль нае жа дан не на ла дзіць ме ха ніз мы, 
на кі ра ва ныя на аба ро ну аб' ек таў ін тэ лек-
ту аль най улас нас ці, якія яшчэ не ста лі 
адзі ны мі.

«Гэ та па ві нен быць да ку мент, дзе 
бу дуць за фік са ва ны ўсе брэн ды. За-
раз ёсць на цы я наль ныя рэ ест ры, якія 
не за бяс печ ва юць цэ лас насць да ных. 
Ня доб ра сум лен ны ім пар цёр усё яшчэ 
мо жа гэ тым ска рыс тац ца. На прык лад, 
па гля дзець на та ва ры, якія ёсць у ра сій-
скім рэ ест ры, але ня ма ў бе ла рус кім, а 
по тым пра вез ці іх праз Бе ла русь. Адзі-
ны рэ естр бу дзе за бяс печ ваць боль шую 
бяс пе ку для рын ку ЕА ЭС», — пад крэс ліў 
член Ка ле гіі па эка но мі цы і фі нан са вай 

па лі ты цы ЕЭК

СІС ТЭ МА НА ГЛЯ ДУ 
ЗА ЎНУТ РА НЫМ РЫН КАМ

Стар шы ня бе ла рус ка га Дзяр жаў на-
га ка мі тэ та па стан дар ты за цыі Вік тар 
НА ЗА РАН КА ад зна чыў, што ў кра і не вы-
бу доў ва ец ца сіс тэ ма на гля ду за ўнут ра-
ным рын кам. Ён лі чыць, што ка лі га вор ка 
за хо дзіць пра кант ра факт, фаль сі фі ка-
цыю, то ма ла якая з кра ін мо жа за яў-
ляць аб сва ёй па спя хо вас ці. Вы ра шэн не 
гэ та га пы тан ня ўсклад ня ец ца ад кры ты мі 
ме жа мі і цес най звя за нас цю рын каў.

«У на шай кра і не ра шэн ня мі Прэ зі дэн-
та, ура да вы бу доў ва ец ца сур' ёз ная сіс тэ-
ма на гля ду за рын кам. У ёй за дзей ні ча ны 
ад ра зу не каль кі ор га наў дзярж кі ра ван-
ня — Мін ганд лю, Мі ніс тэр ства ахо вы зда-
роўя, Дзярж стан дарт, Мін сель гас харч, 
МНС, МУС. Кож ны з іх мае за да чу і яе 
вы ра шае», — ад зна чыў стар шы ня Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та па стан дар ты за цыі.

Акра мя та го, Вік тар На за ран ка пад-
крэс ліў, што ў Бе ла ру сі асаб лі вую за-
кла по ча насць усё яшчэ вы клі кае кант-
ра факт ная пра дук цыя лёг кай пра мыс-
ло вас ці з пры чы ны та го, што на рын ках 
пры сут ні чае шмат та ва раў не вя до ма га 
па хо джан ня. Так са ма стар шы ня Дзярж-
стан дар ту на га даў, што з 1 сту дзе ня 2016 
го да ў Бе ла ру сі ўсту пае ў сі лу па тра ба-
ван не, згод на з якім пра дук цыя лёг кай 
пра мыс ло вас ці па він на мець да ку мен ты, 
што па цвяр джа юць яе бяс пе ку і ле галь-
насць на быц ця.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу
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ФАЛЬ СІ ФІ КА ЦЫЯ НЕ ПРА ХО ДЗІЦЬ
Ка ле гі па Еў ра зій скім са ю зе вы со ка ацэнь ва юць наш во пыт па ба раць бе з кант ра фак там

Вы ра шаць свае на ба ле-
лыя пы тан ні жы ха ры кра і ны 
мо гуць кож ную су бо ту з 9.00 
да 12.00 пад час пра мых тэ ле-
фон ных лі ній. Спе цы я ліс ты ад-
зна ча юць, што та кая прак ты ка 
пра цы чыноўнікаў са зва ро та-
мі гра ма дзян но сіць пра дук-
цый ны ха рак тар, а зван коў і 
праб лем ад па вед на ста но віц-
ца ўсё менш.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў субо-
ту, 19 сту дзе ня, пра вя дуць:

Брэсц кі абл вы кан кам
стар шы ня аб лас но га Са-

ве та дэ пу та таў АШМЯН-
ЦАЎ Сяр гей Дзміт ры е віч 
(80162213121);

Ві цеб скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні ЦЯ-

РЭНЦЬ ЕЎ Ула дзі мір Ула дзі мі-

ра віч (80212222222);
Го мель скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні ГАР БА-

ЧОЎ Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч 
(80232751237);

Гро дзен скі абл вы кан кам
пер шы на мес нік стар-

шы ні ЖУК Іван Алей за віч 
(80152735644);

Мін скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні ПЛАЎ-

СКІ Алег Аль фрэ да віч 
(80175004160);

Ма гі лёў скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні НЕ КРА-

ШЭ ВІЧ Вік тар Ула дзі мі ра віч 
(80222501869);

Мін скі гар вы кан кам
кі раў нік спраў КО ТАЎ 

Мі ка лай Аляк санд ра віч 
(80172224444).

У ад па вед нас ці з пунк там 7 ар-
ты ку ла 84 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на зна ча ны:

МА ЦЮ ШЭЎ СКІ Ва сіль Ста ні-
сла ва віч — пер шым на мес ні кам 
прэм' ер-мі ніст ра,

КА ЛІ НІН Ана толь Мі ка ла е віч — 
на мес ні кам прэм' ер-мі ніст ра,

КА ЧА НА ВА На тал ля Іва наў на — 
на мес ні кам прэм' ер-мі ніст ра,

РУ СЫ Мі ха іл Іва на віч — на мес-
ні кам прэм' ер-мі ніст ра,

СЯ МАШ КА Ула дзі мір Іль іч — 
на мес ні кам прэм' ер-мі ніст ра,

ЧОР НЫ Ана толь Ба ры са віч — 
мі ніст рам ар хі тэк ту ры і бу даў ніц-
тва,

ШУ НЕ ВІЧ Ігар Ана толь е віч — 
мі ніст рам унут ра ных спраў,

ЦЕ РА ХАЎ Аляк сандр Аляк санд-
ра віч — мі ніст рам жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі,

ЖАР КО Ва сіль Іва на віч — мі-
ніст рам ахо вы зда роўя,

МА КЕЙ Ула дзі мір Ула дзі мі ра-
віч — мі ніст рам за меж ных спраў,

АНА НІЧ Лі лія Ста ні сла ваў на — 
мі ніст рам ін фар ма цыі,

СВЯТ ЛОЎ Ба рыс Ула дзі мі ра-
віч — мі ніст рам куль ту ры,

АМЕЛЬ Я НО ВІЧ Мі ха іл Мі хай ла-
віч — мі ніст рам ляс ной гас па дар кі,

РАЎ КОЎ Анд рэй Аляк се е віч — 
мі ніст рам аба ро ны,

ЖУ РАЎ КОЎ Мі ха іл Ана толь е-
віч — мі ніст рам аду ка цыі,

НА ЛІ ВАЙ КА Сяр гей Эду ар-
да віч — мі ніст рам па па дат ках і 
збо рах,

ВА ШЧАН КА Ула дзі мір Аляк-
санд ра віч — мі ніст рам па над звы-
чай ных сі ту а цы ях,

КАЎ ХУ ТА Анд рэй Мар ле на віч — 
мі ніст рам пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя,

ВОЎК Ві таль Мі хай ла віч — мі-
ніст рам пра мыс ло вас ці,

ПА ПКОЎ Сяр гей Пят ро віч — 
мі ніст рам су вя зі і ін фар ма ты за-
цыі,

ЗА ЯЦ Ле а нід Кан стан ці на віч — 
мі ніст рам сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня,

ШАМ КО Аляк сандр Іга ра віч — 
мі ніст рам спор ту і ту рыз му,

КАЛ ТО ВІЧ Ула дзі мір Ва сіль е-
віч — мі ніст рам ганд лю,

СІ ВАК Ана толь Аляк санд ра-
віч — мі ніст рам транс пар ту і ка-
му ні ка цый,

ШЧОТ КІ НА Мар' я на Акін дзі наў-
на — мі ніст рам пра цы і са цы яль-
най аба ро ны,

АМА РЫН Ула дзі мір Вік та ра-
віч — мі ніст рам фі нан саў,

ЗІ НОЎ СКІ Ула дзі мір Іва на віч — 
мі ніст рам эка но мі кі,

ПА ТУП ЧЫК Ула дзі мір Мі ка ла е-
віч — мі ніст рам энер ге ты кі,

СЛІ ЖЭЎ СКІ Алег Ле а ні да віч — 
мі ніст рам юс ты цыі,

ВА КУЛЬ ЧЫК Ва ле рый Паў ла-
віч — стар шы нёй Ка мі тэ та дзяр-
жаў най бяс пе кі,

ГУ РУ ЛЁЎ Сяр гей Пят ро віч — 
стар шы нёй Дзяр жаў на га ва ен на-
пра мыс ло ва га ка мі тэ та,

ГА ЕЎ Анд рэй Ана толь е віч — 
стар шы нёй Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па ма ё мас ці,

ШУ МІ ЛІН Аляк сандр Ге надзь-
е віч — стар шы нёй Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях,

НА ЗА РАН КА Вік тар Ула дзі мі-
ра віч — стар шы нёй Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па стан дар ты за цыі,

МАЛЬ ЦАЎ Ле а нід Ся мё на віч — 
стар шы нёй Дзяр жаў на га па гра ніч-
на га ка мі тэ та,

СЯНЬ КО Юрый Аляк се е віч — 
стар шы нёй Дзяр жаў на га мыт на га 
ка мі тэ та,

СО КАЛ Ігар Сяр ге е віч — кі раў-
ні ком Апа ра ту Са ве та Мі ніст раў.

З'яў ля ю чы ся чле нам СГА, Ка зах стан аба вяз ва ец ца 
пра да стаў ляць дзяр жа вам  — удзель ні цам ЕА ЭС ін-
фар ма цыю пра та ва ры, што ўво зяц ца на яго тэ ры то-
рыю з трэ ціх кра ін. Учо ра на ра ніш няй се сіі дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў ра ты фі ка ва лі Пра та кол аб не-
ка то рых пы тан нях уво зу і зва ро ту та ва раў на мыт най 
тэ ры то рыі Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за.

Мыт ныя стаў кі і та ры фы
— Гэ ты пра та кол пад пі са ны ў су вя зі з тым, што з пер ша га 

снеж ня Ка зах стан ус ту піў у Су свет ную ганд лё вую ар га ні за-
цыю, — па тлу ма чыў жур на ліс там Ві таль БУСЬ КО, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па між на род ных 
спра вах. — На ту раль на, гэ та дае яму пра ва на ўвоз па па ні-
жа ных мыт ных стаў ках на сваю тэ ры то рыю шэ ра гу та ва раў.

Што не ма ла важ на, гэ тыя мыт ныя стаў кі су па да юць з адзі ны-
мі мыт ны мі та ры фа мі Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за.

— Я гэ ты да ку мент па дзя ліў бы на дзве част кі, — ад зна-
чыў дэ пу тат. — У пер шай вы зна ча ны пе ра лік та ва раў, якія 
пад па да юць пад дзе ян не пра та ко ла. Там жа вы раз на пра пі-
са на: ка лі та вар уве зе ны па адзі ным мыт ным та ры фе і яго 
ўла даль нік апла ціў на шу стаў ку, то гэ ты та вар ста но віц ца 
та ва рам кра і ны ЕА ЭС. Пра пі са на так са ма, што Ка зах стан 
аба вя за ны пра да стаў ляць ас тат нім кра і нам — удзель ні цам 
са ю за ін фар ма цыю пра гэ тыя та ва ры.

Ві таль Бусь ко звяр нуў ува гу, што ўсе та ва ры та кую пра цэ ду-
ру не прой дуць, та му ёсць яшчэ шэ раг аб ме жа валь ных мер.

— На прык лад, бе лы цу кар, уве зе ны на тэ ры то рыю 
Ка зах ста на па стаў ках, ад роз ных ад адзі на га мыт на га 
та ры фу, не пад ля гае рас паў сю джан ню на ін шыя кра і ны 
ЕА ЭС, — пры вёў прык лад пар ла мен та рый. — Ка лі пра-
дук цыя, што пад ля гае ве тэ ры нар на му кант ро лю і над зо ру, 
уве зе на па пра ві лах, якія ад роз ні ва юц ца ад пра віл ЕА ЭС, 
то са ма гэ тая пра дук цыя, а так са ма яе вы твор ныя не пад-
ля га юць уво зу на тэ ры то рыю ас тат ніх кра ін ЕА ЭС.

Абараніць пра вы па гра ніч ні каў
Пра ект за ко на, які ра ты фі куе па гад нен не па між ура дам на-

шай кра і ны і ка бі не там мі ніст раў Укра і ны аб дзей нас ці па гра ніч-
ных упаў на ва жа ных, прад ста віў Ле а нід МАЛЬ ЦАЎ, стар шы ня 
Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та на шай кра і ны.

Па гад нен не пад пі са на ў Кі е ве 4 мая гэ та га го да. Яно вы-
зна чае па ра дак ства рэн ня на бе ла рус ка-ўкра ін скім участ ку 

дзяр жаў най мя жы апа ра ту па гра ніч ных упаў на ва жа ных, 
а так са ма пра піс вае функ цыі, пра вы і аба вяз кі асоб, што 
ўва хо дзяць у гэ ты апа рат.

— Асноў ны мі функ цы я мі апа ра ту па гра ніч ных упаў на ва жа-
ных з'яў ля юц ца: за бес пя чэн не вы ка нан ня між на род ных да га во-
раў па між на шай кра і най і Укра і най па па гра ніч ных пы тан нях, 
пад тры ман не рэ жы му мя жы і рас сле да ван не па гра ніч ных ін цы-
дэн таў, — пе ра лі чыў Ле а нід Маль цаў. — Так са ма ў па гад нен ні 
вы зна ча юц ца фор мы і спо са бы ўза е ма дзе ян ня апа ра таў па-
гра ніч ных упаў на ва жа ных на шай кра і ны і Укра і ны па пы тан нях 
ахо вы дзяр жаў най мя жы, функ цы я на ван ня пунк таў про пус ку.

Ад каз ва ю чы на пы тан не дэ пу та та ад Бу да-Ка ша лёў-
скай вы бар чай акру гі №38 Пят ра ШОС ТА КА пра тое, 
што на прак ты цы дасць гэ тае па гад нен не, Ле а нід Маль цаў 
у пер шую чар гу на зваў са цы яль ную і пра ва вую аба ро ну 
на шых па гра ніч ні каў.

— Пры рас сле да ван ні па гра ніч ных ін цы дэн таў, роз на га 
кштал ту над звы чай ных сі ту а цый да во дзіц ца зна хо дзіц ца 
і на тэ ры то рыі ін шай дзяр жа вы, — па ве да міў стар шы ня 
Дзярж па гран ка мі тэ та. — У гэ тым вы пад ку па він на быць 
за бяс пе ча на пра ва вая аба ро на.

Пра цоў ных міг ран таў ста но віц ца больш
У дру гім чы тан ні дэ пу та ты пры ня лі пра ект за ко наў, які 

ўно сіць зме ны і да паў нен ні ў За кон «Аб знеш няй пра цоў най 
міг ра цыі». Дэ пу тат Ган на ЛЯ ВІЦ КАЯ, на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па між на род ных спра вах, прад стаў ля-
ю чы да ку мент, па ве да мі ла, што час цей за ўсё па ле галь ных 
ка на лах на шы су ай чын ні кі вы яз джа юць пра ца ваць у Ра сію 
і Злу ча ныя Шта ты. Што да тых, хто пры яз джае пра ца ваць 
у на шу дзяр жа ву, то іх коль касць рас це.

— Сён ня пра цоў ная міг ра цыя ў на шай кра і не змя ня ец ца як 
у коль кас ным, так і якас ным вы мя рэн ні, — па ве да мі ла Ган на 
Ля віц кая. — Ана ліз струк ту ры ім пар ту пра цы ў нас па каз вае, 
што за апош нія га ды пры ток пра цоў най сі лы ў Бе ла русь знач-
на вы рас. Да нас пры яз джа юць пе ра важ на жы ха ры бліз ка га 
за меж жа, у асноў ным з кра ін пост са вец кай пра сто ры.

Ка лі ў 2012 го дзе коль касць пра цоў ных іміг ран таў у нас 
скла ла 10 ты сяч, то за 9 ме ся цаў гэ та га го да ад па вед ная 
ліч ба ўжо пе ра вы сі ла 24 ты ся чы ча ла век. Боль шасць пра-
цоў ных міг ран таў — гэ та гра ма дзя не Укра і ны, якіх у нас 
10 ты сяч; так са ма шмат гра ма дзян Кі тая і Уз бе кі ста на.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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БУ ДЗЕМ У КУР СЕ
ЧА ГО ЧА КАЦЬ АД УС ТУП ЛЕН НЯ КА ЗАХ СТА НА Ў СУ СВЕТ НУЮ ГАНД ЛЁ ВУЮ АР ГА НІ ЗА ЦЫЮ

ДОБ РАЯ ТРА ДЫ ЦЫЯ

АЛІМ ПІ Я ДА ЕДЗЕ ДА НАС!
У 2019-м Мінск прыме Еў ра пей скі юнац кі алім пій скі фес ты валь

Удзель ні ка мі 15-х па лі ку Гуль няў ста нуць больш за 
4 ты ся чы спарт сме наў з 50 кра ін Еў ро пы, якія аспрэ чаць 
ме да лі ў 10 ві дах спор ту. У тым лі ку ў гуль ня вых дыс-
цып лі нах — ганд бо ле, бас кет бо ле і ва лей бо ле.

Учо ра пад стар шын ствам ві цэ-прэм' е ра На тал лі КА ЧА НА-
ВАЙ, якая з'яў ля ец ца стар шы нёй арг ка мі тэ та па пра вя дзен ні 
гэ та га маш таб на га ме ра пры ем ства, аб мяр коў ваў ся ход пад-
рых тоў кі да яго ў спар тыў ным, бы та вым, куль тур ным, аду ка-
цый ным і ін шым ас пек тах — з тым, каб удзель ні кі і гос ці пас ля 
ад на душ на ска за лі: гэ ты фес ты валь — най леп шы.

«Спар тыў ныя ме ра пры ем ствы бу дуць пра во дзіц ца ў асноў ным у 
Мін ску, — ска за ла На тал ля Ка ча на ва, — але бу дуць за дзей ні ча ны 
і ін шыя рэ гі ё ны, та му што пры едуць ма ла дыя хлоп цы і дзяў ча ты, 
якім па 14—17 га доў, і ім, без умоў на, за хо чац ца па гля дзець на шу 
кра і ну. А нам трэ ба бу дзе па ка заць усё тое ад мет нае, што ў нас 
ёсць. Так што над гэ тым трэ ба бу дзе грун тоў на па пра ца ваць».

Як па ве да міў «Звяз дзе» Аляк сандр ДУБ КОЎ СКІ, на мес нік 
мі ніст ра спор ту і ту рыз му, спа бор ніц твы пры муць асноў ныя 
спар тыў ныя пля цоў кі ста лі цы: «Мінск-Арэ на» і «Чы жоў ка-Арэ-
на», фут боль ны ма неж, Па лац спор ту і ін шыя. У ме ра пры ем-
ствах так са ма пла ну юць за дзей ні чаць ста ды ён «Ды на ма», які 
цяпер зна хо дзіц ца на рэ кан струк цыі.

Аляк сандр Сяр ге е віч ад зна чыў, што атры маць пра ва пра вес-
ці па доб ныя ста тус ныя стар ты бы ло скла да на, але во пыт Бе ла-
ру сі ў ар га ні за цыі буй ных спа бор ніц тваў, на яў насць су час ных 
спар тыў ных пля цо вак і пос пе хі на шых спарт сме наў ста ноў ча 
паў плы ва лі на ра шэн не ге не раль най асамб леі Еў ра пей скіх 
алім пій скіх ка мі тэ таў.

Га лоў ныя спар тыў ныя спа бор ніц твы юнац тва прой дуць у 
Мін ску з 21 па 27 лі пе ня 2019 го да.

Якаў ЖУР БІН.

ЧЛЕ НЫ ЎРА ДА НА ЗНА ЧА НЫ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 17 снеж ня пад пі-
саў указ № 500 аб на зна чэн ні чле наў ура да, па ве да мі лі БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.


