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ТА РЫФ НУЮ СТАЎ КУ — 
ПА ВЫ СІЦЬ

Пад час мі ну лай пя ці год кі ў рам ках 
Ге не раль на га па гад нен ня па між ура-
дам, рэс пуб лі кан скі мі аб' яд нан ня мі 
най маль ні каў і праф са юзаў што год 
за бяс печ ваў ся рост на мі наль най і рэ-
аль най за ра бот най пла ты. З 2010-га 
па 2014-ы ся рэд ня ме сяч ны рэ аль ны 
за ро бак па вя лі чыў ся на 143 пра цэн-
ты (з 347 да 619 до ла раў). Атры ма ла-
ся пад няць па мер «мі ні мал кі» да мі ні-
маль на га спа жы вец ка га бюд жэ ту.

— Ра зам з тым за ро бак ра бот ні-
каў дзяр жаў ных ар га ні за цый скла дае 
толь кі 75 пра цэн таў (за мест за пла на-
ва ных 90) ад ся рэд няй за ра бот най 
пла ты па рэс пуб лі цы, — ка мен туе 
сі ту а цыю на мес нік стар шы ні ФПБ 
Аляк сандр МІК ША. — Не змаг лі да-
маг чы ся знач на га па вы шэн ня па ме ру 
та рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду. 
Ніз кі аклад за мі нае іс тот на па боль-
шыць за роб кі ме ды кам і на стаў ні кам. 
Пе ра гля ду па тра буе сён няш няя сіс тэ-
ма ка рэк ту ю чых ка э фі цы ен таў, якія 
пры вя лі да дыс пра пор цыі ў апла це 
ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў і ня во-
пыт ных ра бот ні каў. Гэ та не аб ход на 
ўліч ваць пры рас пра цоў цы пра гра мы 
на 2015-2020 га ды.

Ка э фі цы ент су ад но сі наў пен сіі і ся-
рэд ня га за роб ку склаў 43,5 пра цэн та, 
што пе ра вы шае ўзро вень, уста ноў ле-
ны Між на род най ар га ні за цы яй пра-
цы. Удас ка наль ва ла ся пра фе сій нае 
пен сій нае стра ха ван не пер са на лу, 
за ня та га на пра цах з асаб лі вы мі 
ўмо ва мі. Гэ тыя пы тан ні бы лі ад люст-
ра ва ны ва Ука зе Прэ зі дэн та № 441 
ад 25 ве рас ня 2013 го да. Ра бот ні кі, 
якія пад ля га юць та ко му стра ха ван ню, 
мо гуць вы браць спо саб кам пен са цыі: 
ска рыс тац ца пра вам на пра фе сій ную 
пен сію (да тэр мі но вую ці да дат ко вую) 
ці атрым лі ваць што ме сяч ную да пла ту 
да за роб ку ў па ме ры, не мен шым за 
су му ўзно саў. Са мі та рыф ныя ўзно сы 
вы рас лі амаль у два ра зы.

Рэ гу ляр на пе ра гля да лі ся па ме ры 
да па мо гі на дзя цей. Ця пер на до гляд 
пер ша га дзі ця ці што ме сяц вы плач-
ва юць 35 пра цэн таў ад ся рэд няй за-

ра бот най пла ты па кра і не, за дру гім 
і на ступ ны мі — 40 пра цэн таў. Ад мет-
на, што ма ці атрым лі вае да па мо гу 
не за леж на ад та го, пра ца ва ла яна 
да на ра джэн ня ма ло га ці не.

Праф са ю зы па ста ян на шэф ству-
юць над дзі ця чы мі да ма мі і шко ла мі-
ін тэр на та мі. З 2010 па 2014 га ды на 
та кія ўста но вы вы дат ка ва лі амаль 
12 міль яр даў руб лёў. Да па ма га юць 
так са ма сем' ям рых та ваць школь ні-
каў да на ву чаль на га го да (на гэ тыя 
мэ ты з праф са юз на га бюд жэ ту што-
год ідзе ка ля 10 міль яр даў). Яшчэ 46 
міль яр даў пад час мі ну лай пя ці год кі 
пай шло на азда раў лен не дзя цей у 
лет ні ках (у тым лі ку 41 міль ярд — на 
змян шэн не кош ту пу цё вак).

ДА ГА ВОР ДЛЯ ЎСЯ ГО 
КА ЛЕК ТЫ ВУ

За 2010-2014 га ды праф са ю зы 
вы яві лі 163 ты ся чы па ру шэн няў пра-
цоў на га за ка на даў ства. У 96 пра цэн-
тах вы пад каў пра ва па ру шэн ні лік ві-
да ва лі. Па па тра ба ван ні пра фар га ні-
за цый ра бот ні кам вяр ну лі су му ў 77 
міль яр даў руб лёў.

На сён ня ў рэс пуб лі цы за рэ гіст ра-
ва на больш за 16 ты сяч ка лек тыў ных 
да га во раў. З улі кам су час на га ста ну 
на рын ку пра цы асаб лі вую ўва гу ў 
ла каль ных да ку мен тах праф са ю зы 
на да юць да дат ко вай са цы яль най 
пад трым цы ра бот ні каў, што зна хо-
дзяц ца пад ры зы кай зваль нен ня.

Па пра па но ве фе дэ ра цыі ўнес лі 
змя нен ні ў Пад атко вы ко дэкс, згод-
на з якім вы хад ная да па мо га, якая 
вы плач ва ец ца па ка лек тыў ным да га-
во ры, вы зва ля ец ца ад па да ход на га 
па да тку, ка лі не пе ра вы шае дзе вяць 
пра цэн таў ад ся рэд ня ме сяч на га за-
роб ку су пра цоў ні ка.

Мі ха іл Ор да ад зна чыў, што ка лек-
тыў ны мі да га во ра мі ка рыс та юц ца не 
толь кі чле ны праф са ю за. На дум ку 
стар шы ні, каб та кая сі ту а цыя не вы-
клі ка ла абу рэн ня ў пла цель шчы каў 
уз но саў, якія за клю чы лі да мо ву, 
трэ ба ска рэк та ваць за ка на даў ства. 
На прык лад, да ваць маг чы масць ін-
ша му пер са на лу ка рыс тац ца пра ва-
мі і га ран ты я мі да га во ра толь кі пры 
зго дзе ба коў, што пад пі са лі гэ ты да-
ку мент (во пыт Да ніі). Ці да зво ліць 
най маль ні ку кож ны ме сяц пе ра ліч-
ваць на ра ху нак пра фар га ні за цый 
срод кі з за роб ку ра бот ні каў — не 
чле наў праф са ю за, на якіх рас паў-
сюдж ва ец ца дзе ян не да га во ра, як 
гэ та ро бяць у Тур цыі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ
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У ГА ЛІ НЕ
Пад вод зя чы вы ні кі пра цы на 8-м з'ез дзе Бе ла рус ка га праф са ю за 

ра бот ні каў куль ту ры за мі ну лую пя ці год ку, стар шы ня Цэнт раль на га 
ка мі тэ та га лі но ва га праф са ю за На тал ля АЎ ДЗЕ Е ВА ад зна чы ла, што 
ад моў ныя на ступ ствы ап ты мі за цыі, пра ве дзе най у га лі не, бы лі мі ні мі за-
ва ны. Ска ра ці лі ў асноў ным ва кант ныя па са ды, асоб пен сій на га ўзрос ту, 
ад мі ніст ра цый на-кі раў ні чы і аб слу го вы пер са нал. У ар га ні за цы ях Мі ніс-
тэр ства куль ту ры за мест за пла на ва ных 20 пра цэн таў штат ных адзі нак 
ска са ва лі 9,5 пра цэн та. Праф са юз звяр таў ся ў На цы я наль ны са вет па 
пра цоў ных і са цы яль ных пы тан нях з прось бай змя ніць за ка на даў ства, 
каб за ха ваць аб' ём дзяр жаў на га фі нан са ван ня ў па ме ры, што быў да 
ап ты мі за цыі. Гро шы, якія вы зва ляц ца, мож на бы ло б на кі ра ваць на па-
вы шэн не за роб каў бюд жэт ні каў.

— Важ на ўста наў лі ваць над баў кі асоб ным дзея чам, — ка жа На тал-
ля Пят роў на. — Так, ле тась Мінп ра цы пры ня ло па ста но ву № 67, якая 
пра ду гледж вае іс тот нае па ве лі чэн не та рыф ных ста вак за пад рых тоў ку 
пе ра мож цаў і ўдзель ні каў афі цый ных між на род ных спар тыў ных спа бор-
ніц тваў. Па шы ры лі дыя па зон мес цаў, за ня тых на гэ тых спа бор ніц твах, 
па вось мае ўключ на, за якія ўста наў лі ва ец ца над баў ка.

Да рэ чы, са мо пра фаб' яд нан не пла ну ец ца пе рай ме на ваць у Бе ла рус кі 
праф са юз ра бот ні каў куль ту ры, ін фар ма цыі, спор ту і ту рыз му, па коль кі 
ў шмат га лі но вую ар га ні за цыю, акра мя прад стаў ні коў сфе ры мас тац тва, 
сён ня ўва хо дзяць су пра цоў ні кі тэ ле ра дыё вя шчан ня, кні га вы да вец тва, 
па лі гра фіі, СМІ, фі зіч най куль ту ры.

Праф са юз ны рухПраф са юз ны рух  ��

ЗА САЦЫЯЛЬНУЮ 
АРЫЕНТАВАНАСЦЬ

21-22 мая ад бу дзец ца 
7-ы з'езд Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі

Праф са ю зы па ста ян на 
шэф ству юць над дзі ця чы мі 
да ма мі і шко ла мі-ін тэр на та мі. 
З 2010 па 2014 га ды на та кія 
ўста но вы вы дат ка ва лі амаль 
12 міль яр даў руб лёў. 

За раз спе цы яль ная пра цоў ная гру па рых туе пра ект пра гра мы дзей-
нас ці праф са юзаў на 2015-2020 га ды, які ў най блі жэй шы час з'я віц-
ца на сай це фе дэ ра цыі. «Мы бу дзем зай маць цвёр дую кры тыч ную 
па зі цыю пры пры няц ці пла наў і прак тыч ных дзе ян няў, што су пя рэ-
чаць за кон ным ін та рэ сам ра бот ні каў. Праф са ю зы, як гэ та бы ло і ў 
па пя рэд нія га ды, пад трым лі ва юць толь кі эфек тыў ныя, са цы яль на 
ары ен та ва ныя струк тур ныя зме ны ў эка но мі цы», — за явіў стар шы ня 
фе дэ ра цыі Мі ха іл Ор да на пле ну ме Са ве та ФПБ.

Боль шасць 
пы тан няў, з 

які мі прый шлі 
на пры ём 

да стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма 
Ся мё на ША ПІ РЫ 

жы ха ры 
Мінск ага ра ё на, 

ты чы лі ся 
бу даў ніц тва 

жыл ля.

У пры ват нас ці 
прад стаў ні кі жыл лё ва-
бу даў ні чых вы твор чых 
ка а пе ра ты ваў «Ба раў-
ля ны-2008» і «Друж-
ны-2011» звяр ну лі ся па фі нан са вую 
пад трым ку. Кі раў нік цэнт раль на га 
рэ гі ё на за пэў ніў за яў ні каў, што з ця-
гам ча су ўсе ка а пе ра ты вы, што ўзво-
дзяц ца на Мін шчы не, бу дуць за вер-
ша ны. Але па куль та кой маг чы мас ці 
ня ма: воб лас ці вы дат ка ва на амаль 
утрая менш срод каў, чым не аб ход-
на для за вяр шэн ня бу даў ніц тва. Як 
па тлу ма чыў стар шы ня ка мі тэ та па 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве Мі набл-
вы кан ка ма Сяр гей Тру саў, у Мін скай 
воб лас ці ў пра гра му фі нан са ван ня 
на гэ ты год уклю ча ны 78 жыл лё вых 
ка а пе ра ты ваў, у пе ра лік не ўвай шлі 
яшчэ 36 ка а пе ра ты ваў. «У маі ўрад 
вяр таў ся да раз гля ду гэ та га пы тан-
ня, але па куль да дат ко ва га фі нан-
са ван ня не пра ду гледж ва ец ца», — 
рас тлу ма чыў спе цы я ліст.

Стар шы ня абл вы кан ка ма на га-
даў, што ў та кіх пы тан нях ула ды 

па він ны сум лен на ін фар ма ваць 
лю дзей, а не да ваць пус тыя абя-
цан ні. «Маг чы ма, гэ тыя ЖБВК 
бу дуць уклю ча ны ў пра гра му фі-
нан са ван ня на на ступ ны год. Усё 
за ле жыць ад аб' ёмаў пра гра мы. 
Мы бу дзем ду маць, як вы ра шыць 
пы тан не, бу дзем пра сіць урад аб 
фі нан са ван ні», — кан ста та ваў Ся-
мён Ша пі ра.

А вось са стар шы нёй ка а пе ра ты-
ва «Друж ны-2007», якая па пра сі ла 
пры му сіць бу даў ні коў вы пра віць не-
да роб кі, Ся мён Ша пі ра па га дзіў ся.

Яшчэ адзін за яў нік па пра сіў па-
са дзей ні чаць за ас фаль та ваць да-
ро гу ад Ра там кі да са да вод ча га та-
ва рыст ва «Ма шы на бу даў нік». Але 
Ся мён Ша пі ра на га даў, што ра бо та 
са зва ро та мі гра ма дзян па він на бу-
да вац ца на прын цы пе спра вяд лі-
вас ці. У кож ным ра ё не вы зна ча на 

чар го васць бу даў ніц тва і ўлад ка ван-
ня да рог. Па вод ле гэ та га гра фі ка і 
ажыц цяў ля ец ца пра ца. «Вы ра шаць 
праб ле мы толь кі тых лю дзей, што 
тра пі лі на пры ём, ня пра віль на. Для 
вы ву чэн ня ста ну да рог у кож ным ра-
ё не ство ра ны спе цы яль ныя ка мі сіі, і 
я не маю пра ва ўмеш вац ца ў іх дзей-
насць», — ад зна чыў ён.

Прак тыч на на кож ны пры ём стар-
шы ні абл вы кан ка ма пры хо дзяць 
гра ма дзя не з прось бай не зно сіць, 
а даць маг чы масць уза ко ніць са ма-
воль на ўзве дзе ныя па бу до вы. Не 
стаў вы клю чэн нем і гэ ты пры ём. Але 
ад каз кі раў ні ка ста ліч най воб лас ці 
быў ад на знач ны: «Усё, што па бу да-
ва на не за кон на, трэ ба знес ці. Інакш 
мы па каз ва ем дрэн ны прык лад лю-
дзям: спа чат ку мож на па бу да ваць, а 
по тым зай мац ца не аб ход ны мі пра-
цэ ду ра мі». Па сло вах Ся мё на Ша пі-
ры, та кія «са ма па лы» зной дзе ны ў 
ле са пар ка вай зо не па блі зу Мін ска. 
«Мы прый шлі да вы сно вы, што ўсё 
не за кон на па бу да ва нае бу дзе зне-
се на», — ска заў ён.

Не знай шла пад трым кі і жы хар ка 
Мінск ага ра ё на. Ёй вы дзе лі лі ўчас-
так для ўзвя дзен ня до ма. Але яна 
хо ча па бу да ваць тут пры ват ны дзі-
ця чы са док і про сіць па са дзей ні чаць 
у атры ман ні крэ ды ту для гэ тых мэт. 
Ад нак па вод ле пра гра мы па пад-
трым цы ма ло га і ся рэд ня га біз не су 
да па мо га ёй не пра ду гле джа на. «Тут 
мы не мо жам да па маг чы: Мі набл вы-
кан кам — не крэ дыт ная ар га ні за-
цыя», — ска заў Ся мён Ша пі ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

УЗА КО НІЦЬ НЕЛЬ ГА. ЗНЕС ЦІ!
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На фо не свят ка ван ня 70-га до-
вай га да ві ны Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не і эпа халь на га 
ві зі ту Сінь Цзінь пі на ў Ка зах-
стан, Ра сію і Бе ла русь амаль 
не за ўваж ным за ста ло ся да-
сяг ну тае па гад нен не аб ус туп-
лен ні Кыр гыз ста на ў Еў ра зій скі 
эка на міч ны са юз. Тым не менш, 
гэ ты важ ны крок быў зроб ле-
ны, і ў ЕА ЭС ця пер бу дзе пяць 
дзяр жаў, а не ча ты ры.

Па гад нен не ўсту піць у сі лу пас-
ля ра ты фі ка цыі ўсі мі пяц цю пар-
ла мен та мі кра ін-удзель ніц. Мож на 
сме ла ча каць, што ра сій скі пар ла-
мент ра ты фі куе па гад нен не ад ным 
з пер шых, па коль кі ні для ка го не 
з'яў ля ец ца сак рэ там, што ме на ві та 
Ра сія пры кла да ла вя лі кія на ма ган ні, 
каб да лу чыць Кыр гыз стан да ЕА ЭС. 
Так, кі раў нік ка ле гіі Еў ра зій скай эка-
на міч най ка мі сіі Вік тар Хрыс цен ка 
раз ліч вае, што да ку мен ты аб да лу-
чэн ні Кыр гыз ста на да ЕА ЭС бу дуць 
ра ты фі ка ва ны ра сій скім пар ла мен-
там ужо ў вяс но вую се сію.

Ра сій скі ін та рэс у да лу чэн ні Кыр-
гыз ста на за клю ча ец ца перш за ўсё 
ў геа па лі тыч най знач нас ці кра і ны. І 
па да гра ец ца ён не пры кры тай ці ка-
вас цю да Кыр гыз ста на з бо ку ЗША. 
У аме ры кан цаў на ват атры ма ла ся 
на пра ця гу не каль кіх га доў мець 
сваю ва ен ную ба зу на яго тэ ры то-
рыі, ка нец ча му быў па кла дзе ны ў 
вы ні ку на ма ган няў Маск вы.

Ад ра зу пас ля ра ты фі ка цыі па гад-
нен ня бу дзе ска са ва на ўнут ра ная 
мыт ная мя жа Ка зах ста на і Кыр гыз-
ста на. Кант роль за ім пар там у ЕА ЭС 
пя рой дзе на кыр гыз скую мя жу з Кі-
та ем, Та джы кі ста нам і Уз бе кі ста нам. 
Каб ён ажыц цяў ляў ся на леж ным 
чы нам, Ра сій ская Фе дэ ра цыя ўжо 
вы дат ка ва ла 115 міль ё наў до ла раў 
на ўлад ка ван не мя жы, а з Ка зах ста-
нам аб мяр коў ва ец ца да па мо га на 
сто міль ё наў до ла раў ЗША.

Вя до ма, для бе ла ру саў, перш 
за ўсё, ці ка ва, чым Кыр гыз стан 
па доб ны і чым ад роз ні ва ец ца ад 
на шай кра і ны.

Па доб най ры сай Кыр гыз ста на 
з'яў ля ец ца ад сут насць вы ха ду да 
Су свет на га акі я на. Вя до ма, гэ ты 
факт сур' ёз на аб ця жар вае пра цу 

абедз вюх эка но мік у XXІ ста год дзі, 
у якім Су свет ны акі ян пра да стаў ляе 
най леп шыя маг чы мас ці для экс пар-
ту і ім пар ту та ва раў, перш за ўсё 
кра і нам, што ма юць да яго пра мы 
вы хад. Па доб ным з'яў ля ец ца па мер 
тэ ры то рыі. У Кыр гыз ста на яна мен-
шая за бе ла рус кую ўся го на не каль-
кі пра цэн таў.

На гэ тым па доб ныя мо ман ты 
за кан чва юц ца. Раз гле дзім ад роз-
нен ні.

Што ты чыц ца геа гра фіі, то Бе ла-
русь вы лу ча ец ца раў нін ным ланд-
шаф там, у той час як Кыр гыз стан 
зна ка мі ты сва і мі го ра мі.

На сель ніц тва Кыр гыз ста на 
амаль у два ра зы мен шае за бе ла-
рус кае — пры клад на пяць міль ё наў 
дзе вяць сот ты сяч ча ла век. Пры гэ-
тым ацэн ка да стат ко ва пры бліз ная, 
па коль кі з пры чы ны вы со ка га ўзроў-
ню бес пра цоўя вель мі шмат жы ха-
роў Кыр гыз ста на пра цуе за мя жой, 
у асноў ным у Ра сіі. У вы ні ку ад ным 
з га лоў ных кры ніц па ступ лен ня ва-
лю ты ў кра і ну з'яў ля юц ца пе ра во ды 
ад міг ран таў, якія скла да юць амаль 
два міль яр ды до ла раў у год.

Важ ным ад роз нен нем з'яў ля ец ца 
экс парт ная ары ен та ва насць бе ла-
рус кай эка но мі кі, што лёг ка ад зна-
чыць, па раў на ўшы ліч бы экс пар ту 
Бе ла ру сі і Кыр гыз ста на за 2014 год. 
У мі ну лым го дзе Кыр гыз стан экс-
пар та ваў та ва ры на 1 млрд 640,7 
млн до ла раў, а Бе ла русь на 36 млрд 
218,3 млн до ла раў. Так са ма Бе ла-
русь утрым лі вае ад моў нае саль да 
знеш ня га ганд лю та ва ра мі ў до сыць 
не вя лі кіх па ме рах. Што ты чыц ца 
Кыр гыз ста на, то ў яго яно да ся гае 
ве лі зар ных па ме раў, пе ра ўзы хо дзя-
чы па мер уся го экс пар ту. Так, па вы-

ні ках 2014 го да 
ад моў нае саль да 
скла ла 4 міль яр-
ды 79 млн до ла-
раў. Ка лі раз гле дзець сам ган даль 
Бе ла ру сі з Кыр гыз ста нам, то па 
вы ні ках 2014 го да яго аб' ём склаў 
кры ху больш за 95 міль ё наў до ла-
раў, пры гэ тым бе ла рус кі экс парт — 
88,8 міль ё на до ла раў ЗША.

Важ ным ад роз нен нем з'яў ля ец-
ца так са ма праб ле ма тыч насць у 
ста бі лі за цыі са цы яль на-па лі тыч на-
га жыц ця ў Кыр гыз ста не. Толь кі ў 
XXІ ста год дзі ў ім ужо ад бы лі ся дзве 
па спя хо выя рэ ва лю цыі (у 2005 і ў 
2010 го дзе), і прэ зі дэн ты, якія стра-
ці лі ўла ду, з'е ха лі на ста лае мес ца 
жы хар ства ў Маск ву і Мінск.

Што ты чыц ца асця рог з на го ды 
ўступ лен ня Кыр гыз ста на ў ЕА ЭС у 
са міх жы ха роў кра і ны, то ў асноў-
ным яны звя за ны са стра ха мі, што 
ў вы ні ку ін тэ гра цыі ўзро вень цэн 
рэз ка па вы сіц ца і да сяг не ра сій скіх 
і ка зах стан скіх. Гэ тую бо язь мож на 
зра зу мець, уліч ва ю чы, што ўзро-
вень жыц ця ў кра і не вель мі ніз кі. 
ВУП на ад на го жы ха ра па па ры тэ-
це па куп ніц кай здоль нас ці скла дае 
ўся го толь кі 2372 до ла ры ЗША, што 
пры клад на ў шэсць ра зоў менш, 
чым пры па дае на ад на го бе ла ру са. 
Так са ма ёсць вя лі кія асця ро гі, што 
агуль ная мыт ная мя жа ўда рыць па 
зна ка мі тых кір ма шах на тэ ры то рыі 
Кыр гыз ста на, якія кар мі лі да ста ты-
сяч ганд ля роў. Яны ста лі пе ра ва лач-
ным пунк там для тан ных кі тай скіх 
та ва раў у кра і ны СНД, але мо гуць 
рэз ка ска ра ціць сваю дзей насць 
праз па вы шэн не мыт ных пош лін да 
ўзроў ню, які іс нуе ў ЕА ЭС.

Ка лі ж ка заць пра над зеі, то яны 
звяз ва юц ца перш за ўсё з тым, 
што жы ха рам Кыр гыз ста на бу дзе 
знач на ляг чэй знай сці ле галь ную 
пра цу за ме жа мі кра і ны. Ча ка ец-
ца, што ўзрас це па ток ін вес ты цый 
у кыр гыз стан скую эка но мі ку, перш 
за ўсё з Ра сіі. Ёсць над зеі і на тое, 
што сяб роў ства ў ЕА ЭС да па мо жа 
ад на віць амаль раз бу ра ную на ву-
ко вую сфе ру.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных навук
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Ад ра зу пас ля ра ты фі ка цыі 
па гад нен ня бу дзе ска са ва на 
ўнут ра ная мыт ная мя жа 
Ка зах ста на і Кыр гыз ста на. 
Кант роль за ім пар там 
у ЕА ЭС пя рой дзе 
на кыр гыз скую мя жу 
з Кі та ем, Та джы кі ста нам 
і Уз бе кі ста нам. 

НА ВІ ЧОК У ЕА ЭСПоглядПогляд  ��


