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У пят ні цу кі раў нік дзяр жа вы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 
тры ўка зы, якія ты чац ца быц цам 
бы роз ных сфер, тым не менш 
усе яны звя за ны па між са бой. 
«Звяз да» звяр ну ла ся да дэ пу та та 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах 
Ва ле рыя БА РА ДЗЕ НІ з прось бай 
пра ка мен та ваць гэ тыя да ку мен-
ты.

Ука зам №504 ад 18 снеж ня 2015 го-
да кі раў ні ком дзяр жа вы вы зна ча ны клю-
ча выя па каз чы кі эфек тыў нас ці ра бо ты 
ўра да Бе ла ру сі і На цы я наль на га бан ка. 
Па стаў ле на за да ча да сяг нен ня рос ту: 
ВУП — не менш за 0,3%, вы твор час ці 
пра цы — не менш за 1,5%, экс пар ту та-
ва раў і па слуг — не менш за 3,5%, да хо-
даў на сель ніц тва — не менш за 0,5%.

Як ад зна чы лі ў Мі ніс тэр стве эка-
но мі кі, увя дзен не сіс тэ мы клю ча вых 
па каз чы каў эфек тыў нас ці з'яў ля ец ца 
на ва цы яй. Са ве ту Мі ніст раў да ру ча на 
вы зна чыць клю ча выя па каз чы кі эфек-
тыў нас ці і ра бо ты кі раў ні коў мі ніс тэр-
стваў, кан цэр наў, абл вы кан ка маў і Мін-
гар вы кан ка ма, а так са ма ар га ні за цый, 
ма ё масць якіх зна хо дзіц ца ва ўлас нас ці 
дзяр жа вы або ў ста тут ных фон дах, дзе 
па ло ва і больш ак цый на ле жыць дзяр-
жа ве.

Дру гі ўказ, №505, за цвер дзіў асноў-
ныя кі рун кі гра шо ва-крэ дыт най па лі-
ты кі Бе ла ру сі на на ступ ны год. Так, у 
2016 го дзе пры яры тэт най мэ тай на зва-
на зні жэн не ін фля цыі да 12 пра цэн таў.

— Гэ та цал кам да ся галь ная мэ та, і 
мы ў 2016 го дзе вый дзем на гэ ту ліч-
бу, — лі чыць Ва ле рый Ба ра дзе ня. — 
Та кі па ды ход не пра ду гледж вае шо-
каў у эка но мі цы. Ка лі ў Аваль най за ле 
за цвяр джа ла ся на зва ная ліч ба, вы-
каз ва лі ся пра па но вы за мах нуц ца і на 
боль шае зні жэн не. Але, ка лі б мы спра-
ба ва лі больш зні жаць ін фля цыю, гэ та 
маг ло б ад біц ца на рэ аль ным сек та ры 
і бы ло б па доб на на «за ціс кан не га ек». 
Най важ ней шыя па ра мет ры пра гно зу 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця кра-
і ны вы зна ча ны, зы хо дзя чы з рэ аль ных 
па каз чы каў. Пры пры няц ці за ко наў мы 
аба пі ра лі ся на ўсе ліч бы (ва ла вы ўнут-

ра ны пра дукт, вы твор часць пра цы, экс-
парт та ва раў і па слуг), якія ме лі на той 
мо мант. Так, па каз чык па ВУП сё ле та 
зна хо дзіў ся на ста біль ным уз роў ні: ён 
не рос, але і не зні жаў ся. Ка лі мы змо-
жам за ха ваць эка но мі ку на ўзроў ні, які 
ма ем, гэ та бу дзе ўжо доб рым да сяг нен-
нем. Сён ня цяж ка прад ка заць, коль кі 
бу дзе каш та ваць наф та. Так са ма трэ ба 
са чыць і за кур сам ра сій ска га руб ля. 
Без умоў на, год бу дзе скла да ным. Але 
ўсе ліч бы, якія за цвер джа ны за ко на мі, 
рэ аль ныя. Да вай це не за бы вац ца, што 
даб ра быт кра і ны за ле жыць ад кож на га 
з нас, ВУП за ле жыць ад ра бо ты кож на-
га кан крэт на га ча ла ве ка на сва ім пра-
цоў ным мес цы. Я лі чу, што для моц ных 
лю дзей і кра ін час кры зі су — гэ та час 
маг чы мас цей. Ка лі звяр нуц ца да гіс-
то рыі, мож на за ўва жыць, што пад час 
сур' ёз ных цык ліч ных спа даў у су свет-
най эка но мі цы зна хо дзі лі ся кра і ны, якія 
раз ві ва лі ся. На прык лад, Сін га пур і Ган-
конг. Нам так са ма трэ ба шу каць шля хі 
для рос ту, вы зна чыць пры яры тэ ты ў 
эка но мі цы.

Яшчэ адзін да ку мент, указ №503, 
ты чыц ца ма ла дых і шмат дзет ных сем'-
яў. Так, па мер фі нан са вай пад трым кі, 
якая бу дзе пра да стаў ляц ца ім, вы рас це 
ў два ра зы.

— Без умоў на, уня сен не змя нен няў 
і да паў нен няў ва ўказ «Аб пра да стаў-
лен ні ма ла дым і шмат дзет ным сем' ям 
фі нан са вай пад трым кі дзяр жа вы» — 
гэ та свое ча со выя ме ры, якія ты чац ца 
дэ ма гра фіч най па лі ты кі, — ад зна чыў 
Ва ле рый Ба ра дзе ня. — Не аб ход на 
ства раць умо вы, каб сем'і ра ша лі ся 
на ра джаць дзя цей, гэ та ас но ва бяс пе-
кі на цыі. Сён ня ў мно гіх ба га тых кра і нах 
не вы со кая на ра джаль насць. Дэ ма гра-
фіч ная бяс пе ка пад трым лі ва ец ца за 
кошт эміг ран таў. Мы спа дзя ём ся, што 
Бе ла русь зной дзе ўнут ра ныя сі лы, каб 
вы ра шыць та кую праб ле му, што ў на-
шых сем' ях бу дуць на ра джаць больш 
дзя цей. Вар та аказ ваць шмат дзет ным 
сем' ям і гра мад скую пад трым ку, пі я-
рыць іх, зна ё міць лю дзей з па спя хо вы-
мі, доб ры мі сем' я мі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ

�

На дум ку пар ла мен та рыяНа дум ку пар ла мен та рыя  ��

НА СТУП НЫ ГОД 
У ЭКА НО МІ ЦЫ — БЕЗ ШО КАЎ

Пра цэн ты 
па крэ ды тах 
на за роб кі трэ ба зні зіць

Стар шы ня ФПБ Мі ха іл 
ОР ДА пад час па ся джэн ня 
На цы я наль на га са ве та па 
пра цоў ных і са цы яль ных пы-
тан нях за пэў ніў, што боль-
шасць па ла жэн няў мі ну ла га 
па гад нен ня вы ка на ны:

— Сён ня 75 пра цэн таў пра-
цоў ных рэ сур саў за ня ты ў эка-
но мі цы. Гэ та доб ры па каз чык. 
Праф са ю зы ста ра лі ся мно гае 
зра біць, каб не даць ска ра ціць 
лю дзей.

Ра зам з тым у рэ жы ме вы-
му ша най ня поў най за ня тас ці 
ця пер пра цуе во сем пра цэн-
таў ад ся рэд ня спі сач най коль-
кас ці ра бот ні каў.

— Та кая сі ту а цыя на рын-
ку бы ла і ра ней, — за ўва жае 
на мес нік мі ніст ра эка но мі-
кі Іры на КАС ЦЕ ВІЧ. — Ка лі 
раз гля даць фі нан са вы кры зіс 
2009 го да, то ў рэ жы ме ня поў-
най за ня тас ці та ды пра ца ва ла 
больш за 360 ты сяч ча ла век 

(сё ле та на ска ро ча ным тыд ні 
бы ло на 100 ты сяч ра бот ні-
каў менш. — Аўт.) У сён няш-
ніх умо вах гнут кія фор мы за-
ня тас ці, та кія як ска ра чэн не 
ва кант ных па сад, змян шэн не 
пра цяг лас ці пра цоў на га дня, 
раз гля да юц ца ў якас ці ін стру-
мен таў ўрэ гу ля ван ня бес пра-
цоўя. Трэ ба ад зна чыць, што ў 
дру гой па ло ве 2015 го да на зі-
ра ец ца змян шэн не ня поў най 
за ня тас ці.

Боль шасць лю дзей, якія 
бы лі вы му ша ны пе рай сці на 
ска ро ча ны ты дзень, — з пра-
мыс ло вых і бу даў ні чых прад-
пры ем стваў. У гэ тых сфе рах 
до ля ра бот ні каў, што пра цу-
юць у рэ жы ме ня поў най за ня-
тас ці, скла дае 22 і 26 пра цэн-
таў ад па вед на. Ад на з пры чын, 
ча му бу даў ні коў пе ра вод зяць 
на та кі рэ жым, — дэ бі тор ская 
за па зы ча насць за каз чы каў за 
вы ка на ныя пра цы. Ар га ні за-
цы ям павін ны 4,5 трыль ё на 
руб лёў.

— Ва ўмо вах не свое ча со-
вых раз лі каў за каз чы каў пад-
рад чы кі вы му ша ны для вы-

пла ты за роб каў звяр тац ца ў 
бан кі, — тлу ма чыць сі ту а цыю 
на мес нік мі ніст ра ар хі тэк ту-
ры і бу даў ніц тва Аляк сандр 
СІ ДА РАЎ. — Толь кі ў каст рыч-
ні ку 20 ар га ні за цый па лі ніі на-
ша га мі ніс тэр ства звяр та ліся 
па крэ ды ты. Агуль ная су ма 
пры цяг ну тых рэ сур саў — 
280 міль яр даў. З іх 177 міль-
яр даў пай шлі на за ра бот ную 
пла ту. Вы пла ча ных пра-
цэн таў — 23 міль яр ды. Гэ та 
знач ныя срод кі, якія по тым не 
кам пен су юц ца за каз чы кам і 
цяг нуць страт насць. Ар га ні за-
цыі не мо гуць за куп ляць ма тэ-
ры я лы, сы ра ві ну, за праў ляць 
па лі вам ма шын ныя ме ха ніз-
мы, ка ман дзі ра ваць лю дзей. 
Усё гэ та стрым лі вае раз віц цё 
га лі ны.

Мі ніс тэр ства, у сваю чар гу, 
ста ра ец ца да па маг чы пад ве-
да мас ным ар га ні за цы ям. 
Прад' яў ляе прэ тэн зіі за каз-
чы кам, спа га няе гро шы праз 
пад атко выя ор га ны, у су до-
вым па рад ку. Удзель ні чае ў 
пра цы і ўрад: пра цуе Рэс пуб-
лі кан ская ка мі сія па ка ар ды-
на цыі раз лі каў за вы ка на ныя 
пра цы ў бу даў ніц тве.

— Мы ро бім тое, што мо-
жам у ме жах сва ёй кам пе-
тэн цыі, але пы тан не не вы-
ра ша ец ца. На наш по гляд, 
за каз чы кі не лі чаць гэ та праб-
ле май. Трэ ба да но сіць да іх, 
што, ства ра ю чы дэ бі тор скую 
за па зы ча насць, яны «ка ра-
юць» пра цоў ныя ка лек ты вы, 

звы чай ных ра бо чых. Так быць 
не па він на, — ка жа Аляк сандр 
Сі да раў.

Праф са ю зы лі чаць, што 
за каз чы кі ў та кім вы пад ку 
так са ма па він ны нес ці вы-
дат кі. На прык лад, кам пен са-
ваць вы пла ты па пра цэн тах. А 
бан кам вар та бы ло б зні жаць 
пра цэнт ную стаў ку, ка лі крэ-
дыт вы да ец ца на па га шэн не 
за роб каў пры дэ бі тор скай за-
па зы ча нас ці.

Ёсць праб ле ма і з вы пла-
та мі су пра цоў ні кам у вы пад ку 
банк руц тва ар га ні за цый. Ка ля 
400 прад пры ем стваў на сён ня 
не мо гуць раз лі чыц ца са сва і-
мі ра бот ні ка мі свое ча со ва.

— Мы аб мяр коў ва лі гэ тую 
сі ту а цыю і з дэ пу та та мі На цы-
я наль на га схо ду, і з Ге не раль-
най пра ку ра ту рай, і з Мінп ра-
цы і Мі нэ ка но мі кі, — рас па-
вя дае на мес нік стар шы ні 
Фе дэ ра цыі праф са юзаў 
Але на МАН КЕ ВІЧ. — На пэў-
на, вы ра шаць гэ тую праб ле-
му трэ ба ўжо на дзяр жаў ным 
уз роў ні, па коль кі на мо мант 
банк руц тва ар га ні за цый ад-
сут ні чае рэ аль ны ме ха нізм 
па га шэн ня за па зы ча нас ці па 
за роб ках. І ўзяць гро шай ня-
ма ад куль. Мо жа, гэ та бу дзе 
ней кі фонд, ку ды най маль ні кі 
пе ра ліч ва юць срод кі, як гэ та 
ро бяць кра і ны Пры бал ты кі і 
Ра сія, мо жа, вы пра цу ем свой 
ін ды ві ду аль ны па ды ход. Але 
вы ра шаць на зва ную праб ле-
му трэ ба бы ло ўжо ўчо ра.

Умо вы ін шыя — 
за ро бак той жа

У Ге не раль ным па гад нен ні 
на 2016—2018 га ды ёсць шэ-
раг но ва ўвя дзен няў.

— Над звы чай важ ным нам 
ба чыц ца пры няц це не ад клад-
ных за ха даў па са цы яль най 
пад трым цы бес пра цоў ных, — 
ка мен туе Мі ха іл Ор да. — Мы 
за клі ка ем ад да ваць пры яры-
тэт ак тыў ным ме рам па лі-
ты кі за ня тас ці. Пра па ну ем у 
вы пад ку пры ва ты за цыі ар-
га ні за цый пра ду гледж ваць 
у ін вес ты цый ных да га во рах 
аба вя за цель ства за хоў ваць 
за ня тасць ра бот ні каў на тым 
жа ўзроў ні не менш за тры ме-
ся цы. Гэ та да зво ліць у пла на-
вым па рад ку вы ра шаць пы-
тан ні з пра ца ўлад ка ван нем і 
пе ра на ву чан нем спе цы я ліс-
таў, якія вы зва ля юц ца.

Па шы ра ны пе ра лік асоб, 
якім ад да ец ца пе ра ва га за-
стац ца на мес цы пры ска ра-
чэн ні шта ту. У гэ ты спіс уклю-
ча ны ра бот ні кі пе рад пен сій на-
га ўзрос ту, а так са ма тыя, хто 
атры маў пра цоў нае ка лец тва 
ці пра фе сій нае за хвор ван не 
на вы твор час ці. У Ге не раль-
ным па гад нен ні так са ма ёсць 
нор ма, згод на з якой пры 
ўвя дзен ні но вых умоў апла ты 
пра цы па мер за роб ку не па ві-
нен зні жац ца.

Пры за клю чэн ні ка лек тыў-
ных да га во раў трэ ба ўво дзіць 
нор мы па вы пла це за ра бот най 

пла ты не ра дзей за два ра зы 
на ме сяц і не паз ней за 25-е 
чыс ло на ступ на га ме ся ца. «Гэ-
та пра па но ва ўзнік ла не вы пад-
ко ва, — тлу ма чыць стар шы ня 
ФПБ. — Апош нім ча сам мы, на 
жаль, усё час цей су ты ка ем ся 
з пры кла да мі, ка лі най маль ні кі 
пра па ноў ва юць пе ра нес ці вы-
пла ту за роб ку на апош ні дзень 
ме ся ца. Але трэ ба ўліч ваць, 
што боль шасць аба вяз ко вых 
пла ця жоў на сель ніц тва па він-
на ра біць да 25-га чыс ла. Пе-
ра нос да ты вы плат мо жа стаць 
пры чы най штра фаў. Гэ та не-
спра вяд лі ва».

У сён няш ніх эка на міч ных 
умо вах най маль ні кі, зра зу ме-
ла, спра бу юць эка но міць на 
са цы яль ным па ке це. Але зда-
ра юц ца вы пад кі, ка лі ра бот ні-
каў прос та ста вяць пе рад фак-
там ска ра чэн ня га ран тый без 
тлу ма чэн ня пры чын і тэр мі наў 
та ко га ра шэн ня. У но вае па-
гад нен не ўне се на нор ма, якая 
да зва ляе, па ўзгад нен ні ба коў, 
пры пы ніць дзей насць тых ці ін-
шых па ла жэн няў да га во ра, не 
ад мя ня ю чы іх. Але пры гэ тым 
па ві нен быць вы зна ча ны пе ры-
яд пры пын ку і ме ха нізм ад наў-
лен ня гэ тых га ран тый.

Ге не раль нае па гад нен не 
на 2016—2018 га ды так са-
ма пра ду гледж вае ме ха нізм 
кант ро лю за вы ка нан нем па-
ла жэн няў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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УРАД ПА АБЯ ЦАЎ ЗА ХА ВАЦЬ ПРА ЦОЎ НЫЯ МЕС ЦЫ
Са цы яль ныя га ран тыі на най блі жэй шыя тры 
га ды ра бот ні кам за бяс пе чыць но вае Ге не раль нае 
па гад нен не па між праф са юза мі, най маль ні ка мі 
і Са ве там Мі ніст раў. «Усе аба вяз кі ўра да — па рос це 
за ра бот най пла ты, за ня тас ці, са цы яль ным вы го дам, 
раз віц ці ахо вы зда роўя і аду ка цыі — ад люст ра ва ны 
ў да ку мен це, які мы пад пі са лі», — ад зна чыў на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір СЯ МАШ КА. 
Хто бу дзе за стра ха ва ны ад ска ра чэн ня 
і што ра біць, каб ра бот ні кі збанк ру та ва ных фірм 
не за ста лі ся без за роб каў?

Учо ра на са мі це Ар га ні за цыі Да га во ра аб ка лек-
тыў най бяс пе цы, які ад быў ся ў Маск ве, кі раў-
ні кі дзяр жаў-чле наў пры ня лі су мес ную за яву 
аб су праць дзе ян ні між на род на му тэ ра рыз му. 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пры-
няў удзел у па ся джэн ні Са ве та ка лек тыў най 
бяс пе кі АДКБ у вуз кім скла дзе, якое доў жы-
ла ся больш за дзве га дзі ны, і ў шы ро кім, ка лі 
да лу чы лі ся мі ніст ры за меж ных спраў і ін шыя 
чле ны дэ ле га цый.

Пры яры тэт най за да чай у ба раць бе з тэ ра рыз мам 
кі раў ні кі дзяр жаў — удзель ні кі АДКБ на зва лі ра шу чае 
спы нен не дзей нас ці гру поў кі ІДІЛ. Яны так са ма вы-
сту пі лі за фар мі ра ван не шы ро кай ка а лі цыі на асно ве 
па ла жэн няў Ста ту та ААН, нор маў і прын цы паў між-
на род на га пра ва без па лі ты за цыі і па пя рэд ніх умоў. 
Яны за клі ка лі ўсе дзяр жа вы ня ўхіль на вы кон ваць 
па тра ба ван ні ан ты тэ ра рыс тыч ных рэ за лю цый Са ве та 
Бяс пе кі і Ге не раль най Асамб леі ААН.

«Кан ста ту ем рост па гроз бяс пе кі ў Цэнт раль най 
Азіі, звя за ных з па вы шэн нем ак тыў нас ці ІДІЛ, ру ху 

«Та лі бан», «Аль-Ка і ды» і ін шых тэ ра рыс тыч ных ар-
га ні за цый на тэ ры то рыі Аф га ні ста на, што вя дзе да 
ўсплёс ку на пру жа нас ці на паў днё вых ру бя жах АДКБ, 
на ўпрост па гра жа ю чы дэ ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў зо не 
яе ад каз нас ці», — ска за на ў су мес най за яве прэ зі-
дэн таў.

Лі да ры дзяр жаў — чле наў АДКБ лі чаць, што пад-
тры ман ню ста біль нас ці на еў ра зій скай пра сто ры і 
ў све це ўво гу ле бу дуць спры яць да лей шае раз віц-
цё су пра цоў ніц тва ў рам ках іс ну ю чых рэ гі я наль ных 
струк тур і па шы рэн не ўза е ма дзе ян ня дзяр жаў па 
пы тан нях ба раць бы з тэ ра рыз мам.

Асоб ную ўва гу Са вет ка лек тыў най бяс пе кі АДКБ 
на даў пе ра крыц цю кры ніц фі нан са ван ня тэ ра рыз му. 
У сва ёй за яве лі да ры кра ін-чле наў так са ма пад тры-
ма лі на рошч ван не на ма ган няў між на род най су поль-
нас ці ў ба раць бе з тэ ра рыз мам у Сі рый скай Араб скай 
Рэс пуб лі цы пры па ра лель ным пра соў ван ні мір на га 
па лі тыч на га ўрэ гу ля ван ня праз пе ра мо вы па між ура-
дам Сі рыі і шы ро кім спект рам апа зі цыі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА. medvedeva@zviazda.by

АДКБ СУ ПРАЦЬ ТЭ РА РЫЗ МУ

Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
пі саў Рас па ра джэн не аб пры зна чэн ні сты пен-
дый Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь та ле на ві-
тым ма ла дым на ву коў цам на 2016 год.

У пры ват нас ці, сты пен дыі пры зна ча ны 92 ма ла-
дым на ву коў цам, у тым лі ку 5 дак та рам на вук ва 
ўзрос це да 45 га доў, 52 кан ды да там на вук ва ўзрос-
це да 35 га доў і 35 ма ла дым на ву коў цам без сту пе ні 
ва ўзрос це да 30 га доў. Ся род іх прад стаў ні кі фі зі-
ка-ма тэ ма тыч ных, тэх ніч ных, хі міч ных, бія ла гіч ных, 
ме ды цын скіх, аграр ных, эка на міч ных, юры дыч ных, 
ге о ла га-мі не ра ла гіч ных, са цы яль ных і гу ма ні тар ных 
на вук, па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Сты пен ды я ты атры ма лі іс тот ныя вы ні кі па пры-
яры тэт ных на прам ках фун да мен таль ных і пры-
клад ных да сле да ван няў, якія ма юць на ву ко вае і 
прак тыч нае зна чэн не. Іх на ву ко выя да сяг нен ні вы-
ка рыс тоў ва юц ца ў дзей нас ці пра мыс ло вых прад-
пры ем стваў, ар га ні за цый роз ных га лін эка но мі кі і 
ўста ноў са цы яль най сфе ры Бе ла ру сі. На віз на мно гіх 
рас пра цо вак па цвер джа на па тэн та мі на вы на ход кі 
і пуб лі ка цы я мі ў вя ду чых ай чын ных і за меж ных на-
ву ко вых ча со пі сах.

Пад пі сан не рас па ра джэн ня з'яў ля ец ца свед чан нем 
пад трым кі дзяр жа вай та ле на ві тых ма ла дых на ву коў-
цаў і раз віц ця на ву ко ва га па тэн цы я лу кра і ны.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўчо ра пры няў удзел 
у па ся джэн ні Вы шэй ша га 
Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ве та на ўзроў ні кі раў ні коў 
дзяр жаў, якое ад бы ло ся 
ў Маск ве.

На па ся джэн ні ВЕ ЭС бы лі пад-
ве дзе ны вы ні кі пер ша га го да ра-
бо ты Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за і вы зна ча ны ары ен ці ры 
для да лей ша га раз віц ця ін тэ гра-
цый на га аб' яд нан ня, па ве дам ляе 
БЕЛТА. Раз гля да лі ся так са ма пы-

тан ні раз віц ця нар ма тыў на-пра-
ва вой ба зы, зме ны ў пра гра ме 
па этап най лі бе ра лі за цыі аў та ма-
біль ных пе ра во зак, уза е ма дзе ян-
не ЕА ЭС з ін шы мі між на род ны мі 
ар га ні за цы я мі і між дзяр жаў ны мі 
аб' яд нан ня мі. Кі раў ні кі дзяр жаў-
удзель ніц за цвер дзі лі но вы склад 
Ка ле гіі Еў ра зій скай эка на міч най 
ка мі сіі і бюд жэт са ю за на на ступ-
ны фі нан са вы год.

На па ся джэн ні Вы шэй ша га Еў-
ра зій ска га эка на міч на га са ве та ў 
па шы ра ным скла дзе Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за явіў, у пры ват нас ці, 

што кра і ны ЕА ЭС вы пра цу юць ме-
ры аба ро ны рын ку пас ля па чат ку 
дзе ян ня зо ны сва бод на га ганд лю 
па між Укра і най і ЕС. Ад па вед ны 
да га вор пач не дзей ні чаць 1 сту-
дзе ня 2016 го да. Па вод ле слоў 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, не толь кі 
Ра сія, але і ас тат нія чле ны ЕА ЭС 
дэ ман стру юць за кла по ча насць з 
гэ тай на го ды.

Прэ зі дэнт Ка зах ста на Нур сул-
тан На за рба еў вы ка заў па дзя ку 
Бе ла ру сі за пра цу ў якас ці стар-
шы ні Еў ра зій скага эка на міч нага 
са ю за ў 2015 го дзе.

АРЫ ЕН ЦІ РЫ ВЫ ЗНА ЧА НЫ

Ма ла дым і та ле на ві тым


