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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі сва-

ім ука зам за сна ваў юбі лей ны 
ме даль «110 га доў праф са юз-
на му ру ху Бе ла ру сі», а так са-
ма за цвер дзіў па ла жэн не аб 
ме да лі, яго апі сан не і ўзор па-
свед чан ня.

Га рад ское свя та «Шчас лі вая 
ўсмеш ка дзя цін ства», пры све-
ча нае Між на род на му дню аба-
ро ны дзя цей, ад бу дзец ца ў 
Мін скім дзяр жаў ным па ла цы 
дзя цей і мо ла дзі 30 мая. Ка ля 
Па ла ца дзя цей і мо ла дзі ў гэ-
ты дзень вы сту пяць твор чыя 
ка лек ты вы, бу дуць пра ца ваць 
раз на стай ныя ін тэр ак тыў ныя 
пля цоў кі. За вер шыц ца свя та 
вод най фе е ры яй на бе ра зе 
Кам са моль ска га во зе ра.

Прад стаў ні кі фін скай кам-
па ніі Lеірurіn ОY пла ну юць ад-
крыць у Мін ску ву чэб ны цэнтр, 
на ба зе яко га бу дуць ар га ні за-
ва ны май стар-кла сы па вы ра бе 
жыт ніх га тун каў хле ба, кан ды-
тар скіх вы ра баў на асно ве бе-
ла рус кай сы ра ві ны з вы ка ры-
стан нем фін скіх тэх на ло гій.

На цы я наль ны аэ ра порт 
«Мінск» стаў пе ра мож цам кон-
кур су «Леп шы аэ ра порт кра-
ін СНД» па вы ні ках ра бо ты за 
2013 год.

КОРАТКА

Праграма 
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Ва лян цін ЧЭ КА НАЎ, 
мі ністр ганд лю:

«Пра соў ван не та ва раў ай-
чын  ных вы твор цаў з'яў-
ля ец  ца пры яры тэ там для 
ўсіх суб' ек таў ганд лю на 
тэ ры то рыі кра і ны, у тым 
лі ку і для прад стаў ні коў 
буй но га роз ніч на га ганд-
лю. На жаль, не заў сё ды на 
па лі цах сет ка вых ма га зі-
наў прад стаў ле ны шы ро кі 
асар ты мент бе ла рус кай 
пра дук цыі. Не да стат ко-
ва ад во дзіц ца ганд лё вых 
пло шчаў для ай чын ных 
та ва раў. Бе ла рус кі та вар 
мае доб рую якасць. І гэ-
та па цвер дзі лі гос ці ЧС-
2014 па ха кеі. Та му бу дуць 
пры мац ца за ха ды па па ве-
лі чэн ні аб' ёму пра дук цыі 
ай чын най вы твор час ці на 
пры лаў ках бе ла рус кіх аб'-
ек таў ганд лю, у пер шую 
чар гу — ста ліч ных».
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Свят ла на ЧАР НЯЎ СКАЯ, 
урач-пе ды я тар 10-й дзі ця-
чай га рад ской клі ніч най па-
лі клі ні кі г. Мін ска.

— Я — мін чан ка, на ра дзі ла ся 
ў ся рэ дзі не мі ну ла га ста год дзя і, 
маг чы ма, як мно гія та ды, на ву чы-
ла ся чы таць ме на ві та па «Звяз-
дзе», якую атрым лі ва лі баць кі. 
Са ма ста ла пад піс чы цай га зе ты 
га доў трыц цаць та му.

Ця пер на мой ад рас пры хо-
дзіць сем вы дан няў. Пры тым, 
што яшчэ пра цую, ча сам не па-
спя ваю пра чы таць усё — неш-
та ад клад ваю на по тым. А вось 
«Звяз ду» чы таю заў сё ды і пер-
шай. Да та го толькі яна пры хо-
дзіць пяць разоў на тыдзень, ас-
тат нія — раз ці два на ты дзень.

За што я люб лю «Звяз ду»? Га-
лоў нае: яна ро біц ца з лю боўю да 
чы та ча — а зна чыць, і да мя не. Гэ-
та — па пер шае. Па-дру гое, ня ма 
ў кра і не ін шай га зе ты, якая б так 
пас ля доў на зма га ла ся за бе ла-
рус кую мо ву. І не прос та ло зун га-

мі — вы ступ лен ня мі на ву коў цаў і 
пісь мен ні каў, «круг лы мі ста ла мі», 
ліс та мі чы та чоў ды і са мой сва-
ёй мо вай. Па-трэ цяе, ці не кож ны 
звяз доў скі ар ты кул мае ней кую 
да дат ную энер ге ты ку, чы та ец ца 
лёг ка — ад за га лоў ка да под пі су і 
вы му шае то за ду мац ца, то неш та 
ўспом ніць, то ад ду шы па смя яц ца, 
а то і па пла каць.

Па да ба ец ца, як га зе та 
асвят ляе пы тан ні ахо вы зда-
роўя, заў сё ды ча каю вы пус ку 
тэ ма тыч ных ста ро нак «Жы-
ран до ля», «Ігу мен скі тракт». 
Па прось бе май го (свет лай 
па мя ці!) му жа Мі ха ся Чар няў-
ска га, гіс то ры ка, ар хе о ла га і 
пісь мен ні ка, я пад бі ра ла звяз-
доў скія ар ты ку лы па гіс то рыі, 
мо ве, куль тур най спад чы не — 
атры ма ла ся доб рая па пка. А 
по тым — і дру гая: з «Хат няй 
эн цык ла пе дыі», «Кры ніч кі», з 
«...На ро да на про ва дзе!».

...Ча сам, праў да, злу ю ся на 
вя лі кую коль касць рэ кла мы, але 
і ра зу мею, што сён ня гэ та сро дак 
за раб ляць гро шы.
За пі са ла Ва лян ці на ДОЎ НАР.

P.S. Вы таксама «зноў выбі-
раеце «Звязду»? І хацелі б 
расказаць, чаму? Тады пішыце, 
дасылайце сваю фатаграфію. 
Самыя цікавыя лісты будуць 
надрукаваны.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��

«БО ЯНА ПРЫ ХО ДЗІЦЬ 
АМАЛЬ КОЖ НЫ ДЗЕНЬ»

У Клі ма ві чах стар туе XІV 
Між на род ны фес ты валь 
дзі ця чай твор час ці «За ла-
тая пчол ка». На ча ты ры дні 
рай цэнтр пе ра тво рыц ца ў 
го рад дзя цін ства з вя сё лы-
мі гуль ня мі, спе ва мі, ат рак-
цы ё на мі.

Ура чыс тае ад крыц цё свя та 
ад бу дзец ца 30 мая, але пер шыя 
яго ме ра пры ем ствы па ча лі ся на-
пя рэ дад ні.

— Каб па ка заць го рад ва 
ўсёй кра се, ар га ні за цыі і жы ха-
ры пры ня лі ўдзел у су бот ні ку, — 
па ве да мі ла на мес нік стар шы ні 
Клі ма віц ка га рай вы кан ка ма Ка-
ця ры на Му зы чэн ка. — А з ра ён-
на га бюд жэ ту на пра вя дзен не 
свя та на кі ра ва на 700 міль ё наў 
руб лёў.

У XІV фес ты ва лі пры ма юць 

удзел 29 дэ ле га цый з Бе ла ру сі, 
Ра сіі, Укра і ны, Ка зах ста на, Лат-
віі, Мал до вы, Кыр гыз ста на, Уз-
бе кі ста на, Турк ме ні ста на, Кі тая, 
Фін лян дыі. Толь кі ад ных дзя цей, 
не па срэд ных удзель ні каў твор-

чых спа бор ніц тваў, пры бы ло 
звыш 700. Юныя са ліс ты і ка лек-
ты вы па зма га юц ца ў не каль кіх 
на мі на цы ях па спе вах, ха рэа гра-
фіі і дэ ка ра тыў на-пры-
клад ным мас тац тве. 

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!  ��

ЗА ПРА ШАЕ СВЯ ТА ДЗЯ ЦІН СТВА Пер шая пар тыя су праць пя хот ных мін, якія 
за хоў ва юц ца на тэ ры то рыі на шай кра і-
ны яшчэ з ча соў СССР, бы ла зні шча на ў 
пры сут нас ці прад стаў ні коў Мі ніс тэр ства 
аба ро ны, Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
Бе ла ру сі, Еў ра пей скай ка мі сіі.

Праў да, ка лі шчы ра, усе пры сут ныя толь кі па-
чу лі гук вы бу ху. Сам пра цэс зні шчэн ня зброі ад бы-
ваў ся ў спе цы яль ных па мяш кан нях но ва га не вя лі-
ка га прад пры ем ства пад Рэ чы цай, па бу да ва на га 
кам па ні яй Expal, якая ажыц цяў ля ла бу даў ніц тва 
цэнт ра ўты лі за цыі су праць пя хот ных мін.

100 тон ста лі спат рэ бі ла ся для ства рэн ня дэ-
та на цый най ка ме ры аб' ёмам 89 ку біч ных мет-
раў. Для па ве лі чэн ня су пра ціў лен ня ўдар най 
хва лі і ціс ку ка ме ра за сы па на 136 то на мі пяс ку. 
Па бу да ва ны на тэ ры то рыі 2271-й ба зы ін жы-
нер ных бо еп ры па саў цэнтр уты лі за цыі су праць-
пя хот ных мін да зво ліць зні шчаць іс ну ю чы за пас 
мін ты пу ПФМ-1 з вы ка ры стан нем тэх на ло гіі так 
зва най «ха лод най дэ та на цыі» — пры да па мо зе 
за ра даў у таў ста сцен най бро не ка ме ры. Кі раў-
нік пра ек та іс пан скай кам па ніі Expal Хаў ер 
Ган за лес Ку эс та ад зна чае, што зроб ле на ўсё, 
каб тэх на ла гіч ны пра цэс стаў бяс печ ным:

— Вы клю ча на са ма не аб ход насць ува хо-
дзіць лю дзям у дэ та на цый ную ка ме ру. Пад-
час лік ві да цыі да мін ні хто не да кра на ец ца 
— усе пра цэ сы аў та ма ты за ва ны. Трэ ба вы ка-
наць пас ля доў на не каль кі ўмоў, каб ад быў ся 
вы бух, бяс печ ны для пер са на ла і на ва кол ля. 
Пас ля дэ та на цыі за пус ка ец ца пра цэс нейт ра лі-
за цыі ўтво ра ных га заў, які ад бы ва ец ца так са-
ма пад піль ным кант ро лем. Цвёр дыя ад хо ды, 
якія ўтва ра юц ца ў вы ні ку зні шчэн ня жу дас най 
зброі, уяў ля юць са бой ка вал кі алю-
мі нію і ста лі.

МІН НЕ БУ ДЗЕ

ШАНОЎНЫЯ
СЯБРЫ!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 57 000 171 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 51 300 153 900

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 125 000 375 000

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

112 500 337 500

Пачалася падпіска на «Звязду» на ІII квартал 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на 

ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай 
су вя зі; з да па мо гай аплат на-да-
ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-
пад піс ка» на сай це www.belpost.
by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; 
у паш таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым па да рун кам да 
свята для ва шых род ных і бліз-
кіх, для ва шых сяб роў.

На двор'еНа двор'е  ��

МОК РЫЯ ВЫ ХАД НЫЯ
Сён ня ха рак тар на двор'я ў кра і не бу дзе вы зна чаць зо на па ні жа на га 
ціс ку. Пры гэ тым ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы ча ка юц ца 
толь кі ў асоб ных ра ё нах Бе ла ру сі, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст 
Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га Фя до та ва.

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень скла дзе плюс 16-22 гра ду сы, 
па паў днё вым ус хо дзе — 23-25 цяп ла. Ня ўстой лі вым за ста нец ца на двор'е 
і ў вы хад ныя, ка лі ў мно гіх ра ё нах бу дуць даж джы і на валь ні цы. У асоб ных 
ра ё нах маг чы мы град. Мес ца мі ў ня дзе лю ча ка юц ца моц ныя даж джы. Пры 
на валь ні цах шква ліс тае ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 15-20 м/с. Уна чы 
плюс 9-16 гра ду саў, а ўна чы на су бо ту па паў ноч ным за ха дзе кра і ны бу дзе 
толь кі 6-8 цяп ла. Удзень тэм пе ра тур ны фон пач не па вя ліч вац ца да плюс 
18-25 гра ду саў, на за ха дзе кра і ны 13-17 цяп ла.

І ў па чат ку на ступ на га тыд ня за ха ва ец ца даждж лі вае на двор'е. Мы 
тра пім пад уплыў цёп лых і віль гот ных па вет ра ных мас, якія ру ха юц ца 
да нас з бо ку Чор на га мо ра. Зноў паў сюд на ча ка юц ца ка рот ка ча со выя 
даж джы. У асоб ных ра ё нах у па ня дзе лак моц ныя ліў ні, на валь ні цы і мес-
ца мі маг чы мы град. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на па ня дзе лак бу дзе 
плюс 10-17 гра ду саў, а ўдзень ча ка ец ца 19-25 цяп ла. Толь кі на поўд ні 
за ход ня га рэ гі ё на ўдзень — да плюс 13-18 гра ду саў.

Не пра цяг лыя даж джы бу дуць тур ба ваць нас мі ні мум да се ра ды. 
Мес ца мі маг чы мы град. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень ста не ад плюс 19 
цяп ла па паў ноч ным за ха дзе да 27 цяп ла па ўсхо дзе кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПАН ГІ МУН ГА ТО ВЫ ВЫ СТУ ПІЦЬ ПА СЯ РЭД НІ КАМ 
ВА ЎРЭ ГУ ЛЯ ВАН НІ КРЫ ЗІ СУ ВА УКРА І НЕ

Ге не раль ны сак ра тар ААН Пан Гі Мун аса біс та ўклю чыў ся ва ўрэ гу ля ван не ўкра ін ска га 
кры зі су і пад трым лі вае па ста ян ную су вязь з ра сій скім і ўкра ін скім кі раў ніц твам. Пра гэ та 
ка рэс пан дэн ту ІТАР-ТАСС за явіў афі цый ны прад стаў нік ге не раль на га сак ра та ра Стэ фан 
Дзю жа рык, ка мен ту ю чы пра па но ву РФ не ад клад на пад клю чыць Пан Гі Му на да на ма ган няў 
па спы нен ні на сіл ля на ўсхо дзе Укра і ны.

Як па ве да міў Дзю жа рык, ААН ужо ўцяг ну тая ў гэ тыя на ма ган ні праз сваю мі сію па на зі-
ран ні за сі ту а цы яй з пра ва мі ча ла ве ка, а так са ма праз прад стаў ніц тва су свет най ар га ні за цыі, 
якое дзей ні чае ў кра і не. «Як ён [Пан Гі Мун] ужо за яў ляў у мі ну лым, яго па срэд ніц кія па слу гі 
заў сё ды да ступ ныя», — ска заў афі цый ны прад стаў нік ге не раль на га сак ра та ра. З пра па но-
вай не ад клад на пад клю чыць кі раў ні ка ААН, каб да маг чы ся спы нен ня на сіл ля на ўсхо дзе 
Укра і ны, у се ра ду на па ся джэн ні Са ве та Бяс пе кі вы сту піў па ста ян ны прад стаў нік РФ пры 
ААН Ві таль Чур кін.

СЕР БІЯ ВЯР ТА ЕЦ ЦА 
ДА НАР МАЛЬ НА ГА ЖЫЦ ЦЯ

Між тым урон ад па вод кі ў кра і не скла дае ка ля 
1 млрд еўра. Пра гэ та па ве да міў прэм' ер-мі ністр кра і ны 
Аляк сан дар Ву чыч у ін тэр в'ю на цы я наль най тэ ле ра-
дыё кам па ніі РТС.

Да па мо га з-за мя жы змо жа па крыць ка ля 20% 
страт, ад зна чыў ён. Па вод ле слоў Ву чы ча, сі ту а цыя 
ў за топ ле ных ра ё нах па ляп ша ец ца, урад склаў план 
па ад наў лен ні пас ля сты хій на га бед ства. «Усе, у ка го 

раз бу ра ны да мы, атры ма юць но вае жыл лё», — па абя цаў прэм' ер. Ён так са ма за пэў ніў, што 
дзяр жа ва возь ме на ся бе ад наў лен не да рог як рэс пуб лі кан ска га, так і мяс цо ва га зна чэн ня, 
якія зна хо дзяц ца ў пад па рад ка ван ні му ні цы па лі тэ таў. Так са ма бу дзе пра во дзіц ца ад наў лен-
не энер га сіс тэ мы. Па сло вах прэм' е ра, дзяр жа ва да па мо жа фер ме рам, даў шы ім на сен не, 
угна ен ні, а так са ма част ко ва па крые шко ду за гі бель жы вёл. «Усё, што важ на для жыц ця, 
дзяр жа ва ад но віць», — за пэў ніў ён. У Сер біі 38 ча ла век лі чац ца пра па ўшы мі без вес так у 
вы ні ку па вод кі. Па вод ле слоў прэм' е ра, коль касць за гі ну лых у вы ні ку сты хій на га бед ства 
па-ра ней ша му скла дае 33 ча ла ве кі.

У БРУ СЕ ЛІ ВЫ РА ШЫ ЛІ 
ПЕ РА ГЛЕ ДЗЕЦЬ ПА ЛІ ТЫ КУ 
ЕЎ РА СА Ю ЗА

Лі да ры Еў ра-
са ю за да мо ві лі-
ся аб пе ра гля-
дзе сва ёй па-
лі ты кі ў роз ных 
га лі нах, пас ля 
та го як мно гія 
вы бар шчы кі на 
вы ба рах у Еў ра пар ла мент пра га ла са ва лі 
за пра выя пар тыі.

Прэ зі дэнт Еў ра пей ска га Са ве та 
Хер ман Ван Рам пей за явіў, што лі да-
ры 28 кра ін — чле наў ЕС па пра сі лі яго 
па чаць кан суль та цыі аб бу ду чых зме-
нах. Ван Рам пей вы сту піў з гэ тай за-
явай пас ля су стрэ чы ў Бру се лі, на якой 
аб мяр коў ва лі ся вы ні кі пар ла менц кіх 
вы ба раў у ЕС. Пад ра бяз нас цяў з гэ-
тай на го ды па куль вя до ма ня шмат, 
ад нак больш за ўсё не за да во ле нас ці 
ся род жы ха роў Еў ра са ю за вы клі кае 
праз мер ная бю ра кра ты за цыя і ба гац-
це раз на стай ных ды рэк тыў з Бру се ля. 
Так са ма ма ла эн ту зі яз му ў жы ха роў 
шэ ра гу кра ін ЕС з на го ды ўве дзе ных 
ула да мі мер стро гай эка но міі. Ме на-
ві та на гэ та, хут чэй за ўсё, па вод ле 
слоў экс пер таў, па лі ты кі перш за ўсё і 
звер нуць сваю ўва гу ў хо дзе аб мер ка-
ван ня рэ фор маў, каб улі чыць ін та рэ сы 
вы бар шчы каў.
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Бе ла русь і Ра сія да мо ві лі ся аб аб' ёмах 
па ста вак наф ты і но вым па рад ку пе ра лі чэн-
ня экс парт ных пош лін на наф та пра дук ты. 
Ад па вед ныя да ку мен ты пад пі са ны ўчо ра ў 
Аста не, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

У пры ват нас ці, пад пі са ны Пра та кол аб уня-
сен ні змя нен няў у Па гад нен не аб ме рах па ўрэ-
гу ля ван ні ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц-
тва ў га лі не экс пар ту наф ты і наф та пра дук таў, 
а так са ма Пра та кол аб уня сен ні змя нен няў у 
Па гад нен не аб па рад ку вы пла ты і за лі чэн ня вы-
ваз ных мыт ных пош лін пры вы ва зе з тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь за ме жы мыт най тэ ры то рыі 
Мыт на га са ю за наф ты сы рой і асоб ных ка тэ го-

рый та ва раў, вы пра ца ва ных з наф ты. 
Як рас тлу ма чыў жур на ліс там пас ля цы ры-

мо ніі пад пі сан ня на мес нік мі ніст ра фі нан саў 
Бе ла ру сі Дзміт рый КІЙ КО, пра ду гледж ва ец-
ца, што ў 2015 го дзе ў бюд жэт Бе ла ру сі бу дзе 
за лі ча на $1,5 млрд вы ваз ных мыт ных пош лін ад 
экс пар ту наф та пра дук таў, вы пра ца ва ных з ра-
сій скай наф ты. «Да 2015 го да, уклю ча ю чы 2014 
год, та кія пе ра лі чэн ні ў бюд жэт Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі Рэс пуб лі кай Бе ла русь ажыц цяў ля юц ца 
ў поў ным аб' ёме. Што год гэ та су ма скла дае ад 
$3,5 млрд да $4 млрд», — ад зна чыў ён.

Па вод ле слоў Дзміт рыя Кій ко, да моў ле-
насць раз лі ча на на доў га тэр мі но вы пе ры яд 

прак тыч на да вы ха ду на адзі ны ры нак наф ты 
і наф та пра дук таў. 

Ра зам з тым Дзміт рый Кій ко ад зна чыў, што 
за да ча мак сі мум за клю ча ла ся ў поў най ад мо-
ве ад пе ра лі чэн ня вы ваз ных мыт ных пош лін на 
ад па вед ную пра дук цыю ў бюд жэт Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі ўжо з 2015 го да, што ў прын цы пе і 
пад ра зу мя вае эка на міч ны са юз. «Але, па коль-
кі гэ та пы тан не вель мі важ нае і для Бе ла ру-
сі, і для Ра сіі, фар мі ра ван не агуль на га рын ку 
ад кла дзе на на да во лі пра цяг лы тэр мін. Су му 
$1,5 млрд мы раз гля да ем як пер шы этап вы-
ха ду на ўза е ма ад но сі ны без гэ тых аб ме жа ван-
няў», — ска заў на мес нік мі ніст ра.

1,5 млрд до ла раў за ста нец ца ў бюд жэ це Бе ла ру сі

У да га во ры ад люст ра ва ны ба за выя ас пек-
ты, улас ці выя між на род ным ар га ні за цы ям, 
за фік са ва ны прын цы пы су ве рэн най роў на-
сці дзяр жаў, тэ ры та ры яль най цэ лас нас ці. У 
ім за кла дзе ны так са ма ме ха нізм кан сен су-
су пры пры няц ці ра шэн няў на ўсіх уз роў нях. 
Пра ду гле джа ны прын цып роў най прад стаў-
ле нас ці ба коў у рам ках кад ра вай па лі ты кі ў 
ор га нах Са ю за.

Да га вор аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе на-
кі ра ва ны на вы ра шэн не за дач па па вы шэн ні даб-
ра бы ту і якас ці жыц ця гра ма дзян Бе ла ру сі, Ка зах-
ста на і Ра сіі і пра ду гледж вае сва бо ду ру ху та ва раў, 
па слуг, ка пі та лу і пра цоў най сі лы, пра вя дзен не 
ска ар ды на ва най эка на міч най па лі ты кі. Перс пек-
тыў ны ін тэ гра цый ны эфект у вы гля дзе пры рос ту 
су куп на га ВУП да 2030 го да ацэнь ва ец ца ў па ме ры 
ка ля $900 млрд.

Еў ра зій скі эка на міч ны са юз фар мі ру ец ца на 
прын цы пах раў на праўя, мэ та згод нас ці, па этап-
нас ці, праг ма тыз му і ўза ем най вы га ды.

Пад пі сан не да га во ра ста ла га лоў ным вы ні кам 
па ся джэн ня 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. У хо дзе 
па ся джэн ня ў вуз кім скла дзе Аляк сандр Лу ка шэн-
ка за явіў, што Бе ла русь не па тра буе ні я кіх ус ту пак 
у пра цэ се еў ра зій скай ін тэ гра цыі, з'яў ля ю чы ся 
ра зам з Ра сі яй і Ка зах ста нам удзель ні кам раў на-
праў на га пра цэ су. «Не адзін год мы ра зам іш лі па 
цяр ніс тым шля ху еў ра зій скай ін тэ гра цыі. Кож ны 
крок да ваў ся ня прос та. Але мы заў сё ды ба чы лі 
га лоў ную мэ ту: зра біць так, каб на шы на ро ды 
жы лі ў мі ры і друж бе і маг лі быць упэў не ны, што 
раз віц цё і ўма ца ван не іх дзяр жаў ажыц цяў ля ец ца 
на тры ва лай асно ве ўза е ма вы гад на га су пра цоў-
ніц тва», — ска заў бе ла рус кі лі дар. «Кож ны ў ін тэ-
гра цыю ўно сіць неш та та кое, што ці ка ва для ўсіх. 
І гэ ты ўклад аб са лют на не аба вя за ны вы мя рац ца 
толь кі то на мі, ку ба мет ра мі і ба рэ ля мі», — за явіў 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

На 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 
Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін ад зна чыў: «Гэ ты 
да ку мент вы во дзіць на шы кра і ны на прын цы по ва 

но вы ўзро вень ін тэ гра цыі, у поў най ме ры за хоў-
ва ю чы дзяр жаў ны су ве рэ ні тэт. Пры гэ тым мы за-
бяс печ ва ем больш цес нае су лад нае эка на міч нае 
су пра цоў ніц тва і ка а пе ра цыю», — ска заў Прэ зі-
дэнт Ра сіі. Па вод ле яго слоў, у кра і нах «трой кі» 
іс нуе раз ві тая пра мыс ло васць, ін дуст ры яль ная ба-
за, ма гут ны кад ра вы, ін тэ ле кту аль ны і куль тур ны 
па тэн цы ял, вы гад нае геа гра фіч нае ста но ві шча, 
і гэ та — за лог кан ку рэн та здоль нас ці аб' яд нан ня, 
яго ды на міч на га раз віц ця.

«Да га вор на кі ра ва ны на вы ра шэн не за дач па 
па вы шэн ні даб ра бы ту і якас ці жыц ця гра ма дзян 
на шых дзяр жаў. Упэў не ны, што ства рэн не ЕА ЭС 
ста не леп шым сты му лам для раз віц ця ўсе ба ко вай 
ма дэр ні за цыі на шых эка но мік, вы вя дзен ня на шых 
кра ін на вя ду чыя па зі цыі ў све це», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт Ка зах ста на Нур сул тан На за рба еў.

Пас ля пад пі сан ня да га во ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў: «Гэ та да ку мент, са 
з'яў лен нем яко га мы звяз ва лі вя лі кія над зеі. Бе-
ла русь заў сё ды зай ма ла тут ад кры тую па зі цыю, 
вы раз на фар му ля ва ла свае мэ ты і за да чы ў рам ках 
еў ра зій скай ін тэ гра цыі. На шы пры яры тэ ты вя до-
мыя, мы гэ та шчы ра і сум лен на аб' яў ля лі, што ча-
сам вы клі ка ла не за да во ле насць у асоб ных ко лах 
на шых дзяр жаў».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што, уліч ва-
ю чы тую пра цу, якая бы ла пра ве дзе на пры пад-
рых тоў цы да га во ра, у тым лі ку на ўзроў ні кі раў ні-
коў дзяр жаў, Бе ла русь па ста ві ла свой под піс пад 
гэ тым гла баль ным да ку мен там. «Мы га то вы да 
пас ля доў на га аба вяз ко ва га ру ху на шля ху поў най 
рэа лі за цыі да моў ле нас цяў, да сяг ну тых у хо дзе 
вель мі ня прос та га пе ра моў на га пра цэ су, — пад-
крэс ліў бе ла рус кі лі дар. — Ра зам з тым не аб ход-
на кан ста та ваць той факт, што ра шэн не шэ ра гу 
праб лем ных пы тан няў эка на міч на га су пра цоў ніц-
тва, і перш за ўсё тых, што ты чац ца ўза ем на га 
ганд лю па між на шы мі дзяр жа ва мі, ад не се на на 
ад да ле ныя тэр мі ны».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў важ насць 
пра ця гу да лей шай су мес най ра бо ты па раз віц ці 
еў ра зій ска га ін тэ гра цый на га пра ек та і вы ха ду на 
рэа лі за цыю ў поў ным аб' ёме аб ве шча-
ных мэ т і за дач. 

ПА ЧА ТАК ВЯ ЛІ КА ГА ШЛЯ ХУ
Да га вор аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе Бе ла ру сі, Ка зах ста на і Ра сіі 

пад пі са ны ўчо ра ў Аста не. Под пі сы пад да ку мен там па ста ві лі прэ зі дэн ты 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, Нур сул тан На за рба еў і Ула дзі мір Пу цін
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