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НЕ ПРА ДЫХ НУЦЬ...
Больш све жы ве цер за ві тае да нас 

толь кі на на ступ ным тыд ні
На гэтым ты дні ўасоб-

ных ра ё нах кра і ны коль-

касць апад каў за су ткі 

пе ра вы сі ла 50 мм, што 

скла ла па ло ву чэр вень-

скай нор мы, па ве дам-

ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на-

га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды. Го ра ча бу дзе і ў вы хад ныя.

У су бо ту ўмо вы на двор'я ў Бе ла ру сі бу дзе вы зна чаць цёп лая 

і ня ўстой лі вая па вет ра ная ма са. Уна чы мес ца мі, а ўдзень на 

боль шай част цы тэ ры то рыі рэ гі ё на ча ка юц ца ка рот ка ча со-

выя даж джы, днём у асоб ных ра ё нах моц ныя ліў ні. Мес ца мі 

пра гры мяць на валь ні цы. Уна чы бу дзе ад плюс 14 да плюс 20 

гра ду саў, удзень — ад плюс 24 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе 

да 32 цяп ла па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны.

У ня дзе лю на двор'е пач не кры ху змя няц ца, але бу дзе так са-

ма душ на і ўна чы, і ўдзень. У гэ ты дзень да нас ста нуць пра ні-

каць ма ла ру хо мыя ат мас фер ныя фран ты. На боль шай част цы 

тэ ры то рыі кра і ны прой дуць даж джы, у асоб ных ра ё нах вель мі 

моц ныя даж джы. Мес ца мі ча ка юц ца на валь ні цы. Тэм пе ра ту-

ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 14 да плюс 20 гра ду саў, 

удзень — 23—29 цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе — да плюс 32 

гра ду саў, але ў паў ноч ных і паў ноч на-за ход ніх ра ё нах мес ца мі 

ўся го толь кі 20—22 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў, у па чат ку на ступ на га тыд ня 

тэ ры то рыя кра і ны апы нец ца пад уплы вам ат мас фер на га фрон-

ту, за якім да нас пач не па сту паць больш ха лод нае па вет ра 

са Скан ды на віі. У па ня дзе лак дзён ны тэм пе ра тур ны фон на 

боль шай част цы па ні зіц ца да плюс 18—25 гра ду саў, толь кі ў 

паў днё вых ра ё нах бу дзе на не каль кі гра ду саў цяп лей.

Сяр гей КУР КАЧ.

СВЯ ТА КНІ ГІ 
Ў ГІС ТА РЫЧ НЫХ МУ РАХ

Фес ты валь «Кніж ныя су стрэ чы ў Мір скім за мку» сё ле та 

прой дзе чар го вы раз, але ў но вым фар ма це. Тра ды-

цый на гэ тае ме ра пры ем ства аб' яд нае ама та раў кніг і 

тых, хто іх ства рае. Прой дуць круг лыя ста лы, вы стаў кі 

і прэ зен та цыі. Ад нак на ве даць іх не па срэд на ў дзень 

свя та аў ды то рыя змо жа ан лайн.

Рэ фе рэнт упраў лен ня вы да-

вец кай і па лі гра фіч най дзей нас-

ці Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Вік-

то рыя Лу ка шу тэ ад зна чае:

— Упер шы ню «Кніж ныя су-

стрэ чы ў Мір скім за мку» прай шлі 

ле тась. Іні цы я ты ву Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі пад тры ма лі на роз-

ных уз роў нях. Фес ты валь вы клі-

каў ці ка васць як з бо ку ўдзель ні-

каў ме ра пры ем ства, так і з бо ку 

ту рыс таў, гас цей Мір ска га зам ка. 

Та му мы вы ра шы лі гэ тую тра ды-

цыю пра цяг нуць і спа дзя ём ся, 

што яна бу дзе жыць яшчэ шмат 

га доў. Мы ме лі шмат за ду мак, 

але, на жаль, эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту а цыя ўнес ла свае ка рэк ты вы 

ў на шы пла ны. Та му сё ле та фес ты валь прой дзе ў но вым фар-

ма це. Бу дзе ме ра пры ем ства для не вя лі кай коль кас ці лю дзей, 

у тым лі ку мас та коў, гіс то ры каў, пісь мен ні каў.

Так са ма ў рам ках фес ты ва лю прой дуць два круг лыя ста лы, 

адзін з якіх не па срэд на пры мер ка ва ны да 20-год дзя ўклю чэн ня 

Мір ска га зам ка ў спіс су свет най спад чы ны ЮНЕС КА, а так са ма 

са мыя роз ныя вы стаў кі кніг, дзе бу дзе маг чы масць азна ё міц ца 

з гіс то ры яй бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня, з дзі ця чай гра фі кай, з 

бе ла рус кім экс ліб ры сам. Усе ме ра пры ем ствы бу дуць пра хо дзіць 

ан лайн, і лю бы ах вот ны змо жа са чыць за па дзея мі на сай це До ма 

прэ сы. Па вы ні ках так са ма зро бяць ві дэа, якое раз мес цяць на 

сай це Мір ска га зам ка ў спе цы яль най уклад цы. Там жа ў перс-

пек ты ве ста нуць раз мя шчаць прэ зен та цыі кніг на гіс та рыч ную 

тэ ма ты ку. Да рэ чы, на пя рэ дад ні фес ты ва лю свет уба чы лі два вы-

дан ні — фо та аль бом «Мір. За мак» на трох мо вах і дзі ця чая кні га 

«Ча сы. Ці Цім у Мір скім за мку» Іры ны То ка ра вай. Іх прэ зен та цыя 

так са ма хут чэй за ўсё бу дзе ар га ні за ва на пад час свя та.

— Мір скі за мак — гэ та ў пер шую чар гу цы та дэль, а так са ма 

му зей і ра зам з тым куль тур на-асвет ніц кі цэнтр, — ка жа ды-

рэк тар уста но вы «Му зей «Зам ка вы комп лекс «Мір» Аляк-

сандр ЛОЙ КА. Мы цес на су пра цоў ні ча ем з Ака дэ мі яй на вук, 

з Ін сты ту там гіс то рыі. Вы ні кам на ша га су пра цоў ніц тва як раз і 

з'яў ля юц ца дру ка ва ныя вы дан ні, на ву ко ва-па пу ляр ныя кні гі — 

пра та ям ні цы Мір ска га зам ка, пра гіс то рыю яго ўла даль ні каў. 

Мы ста ра ем ся ўдзель ні чаць ва ўсіх кніж ных кір ма шах, і та му 

вель мі на ту раль на, што свя та гіс та рыч най кні гі пра хо дзіць у 

ста ра жыт ных му рах.

Афі цый нае ўклю чэн не-ад крыц цё ме ра пры ем ства пач нец ца 

20 чэр ве ня аб 11.00 у фар ма це ан лайн. А вы стаў кі мож на бу дзе 

на ве даць на пра ця гу ме ся ца ў му зеі Мір ска га зам ка, які пра цуе 

ў штат ным рэ жы ме, пры ма ю чы не вя лі кія эк сур сій ныя гру пы.

Але на ДРАП КО.

Ні спя кот нае на двор'е, ні стом-

ле насць ад пра цяг ла га на шэн ня 

ма сак, ні на ват ста ноў чы ана ліз 

на ан ты це лы, які свед чыць аб 

тым, што вы пе ра нес лі ка ра на-

ві рус ную ін фек цыю, не па він ны 

за спа кой ваць: ад маў ляц ца ад 

срод каў ахо вы, са цы яль на га 

дыс тан цы ра ван ня і ін шых мер 

пра фі лак ты кі па куль ра на. Пра 

гэ та па ве да мі ла ў эфі ры те ле-

ка на ла АНТ на мес нік га лоў на га 

ўра ча Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска-

га зда роўя Іры на ГЛІН СКАЯ.

Яна пад крэс лі ла, што ка лі б у Бе-

ла ру сі не пры ма лі ся ме ры ба раць бы з 

COVІD-19, а гэ та вы яў лен не кан так таў, 

ла ба ра тор нае тэс ці ра ван не і пра фі лак-

тыч ныя ме ра пры ем ствы, то коль касць 

цяж кіх вы пад каў, у тым лі ку і ля таль-

ных, бы ла б на шмат боль шая.

— Сён ня ні хто не мо жа ска заць 

ад на знач на, ці бу дзе дру гая хва ля за-

хва раль нас ці. На за вём мы гэ та дру-

гой хва ляй ці пад' ёмам за хва раль-

нас ці, але ад маў ляць іх нель га: ві рус 

за ста нец ца з на мі. І тут мно гае за ле-

жыць ад нас са міх. У сіс тэ мы ахо вы 

зда роўя га тоў насць ёсць. Пры чым як 

да ад нос на спа кой най сі ту а цыі, так і 

да больш цяж кіх ва ры ян таў, — ад зна-

чы ла Іры на Глін ская.

Яна пад крэс лі ла, што лю дзі рас-

сла бі лі ся яшчэ да на ступ лен ня спя ко-

ты. Ужо ў маі ўзро вень са цы яль на га 

дыс тан цы ра ван ня быў ніз кі ў па раў-

на нні з кра са ві ком. Па яе на зі ран нях, 

вель мі ма ла лю дзей но сіць мас кі ў 

гра мад скім транс пар це.

— Ві рус мо жа вы дзя ляц ца да з'яў-

лен ня клі ніч ных сімп то маў за хвор ван-

ня або ча ла век уво гу ле мо жа не мець 

сімп то маў. Та му ме ры ра ней шыя. І вар-

та на стро іць ся бе, што гэ та — ат ры-

бу ты сён няш ня га ча су, ня гле дзя чы на 

тое, што ў спя ко ту ка мусь ці, маг чы ма, 

і ня зруч на ха дзіць у мас цы. Ка лі па тра-

ба ван ні не вы кон ваць, бу дзе і дру гая, і 

трэ цяя хва лі, — па пя рэ дзі ла экс перт.

Яна за ўва жы ла, што для фар мі-

ра ван ня ка лек тыў на га іму ні тэ ту не-

аб ход на, каб 60—80 % на сель ніц тва 

пе ра хва рэ ла. А нам да гэ тых ліч баў 

па куль да лё ка.

Што да ты чыц ца тэс таў на ан ты це-

лы, якія за раз мож на зра біць плат на ў 

не ка то рых уста но вах ахо вы зда роўя, 

то, як пад крэс ліў пра фе сар ка фед-

ры ін фек цый ных хва роб БДМУ, 

док тар ме ды цын скіх на вук Дзміт-

рый ДА НІ ЛАЎ, пе ра ацэнь ваць іх не 

трэ ба. Ад моў ны тэст не ад маў ляе 

раз віц ця за хвор ван ня. А ста ноў чы 

вы нік не па ві нен за спа кой ваць, бо 

маг чы ма і паў тор нае раз віц цё ін фек-

цыі, тым больш што іс нуе да шас ці 

раз на від нас цяў COVІD-19.

Асаб лі вас ці экс прэс-тэс ці ра ван ня 

на ан ты це лы рас тлу ма чы ла Іры на 

Глін ская.

— На яў насць у тэс це іму наг ла бу лі-

наў М свед чыць пра тое, што за хвор-

ван не раз ві ва ец ца ў ця пе раш ні мо-

мант, а іму наг ла бу лі наў G — што вы 

пе ра нес лі за хвор ван не. У які час — 

скла да на вы зна чыць. Але нель га 

ска заць, што та кім лю дзям не трэ ба 

пры трым лі вац ца мер пе ра сця ро гі, — 

да да ла Іры на Глін ская.

Па звест ках на 18 чэр ве ня, у на шай 

кра і не вы яў ле на 56 657 ча ла век са ста-

ноў чым тэс там на COVІD-19. За гэ ты 

час па пра ві лі ся і вы пі са ны 34 023 па-

цы ен ты, 331 ча ла век па мёр. Уся го пра-

ве дзе на 800 435 тэс таў. За апош нія 

су ткі пры рост склаў 625 ін фі цы ра ва-

ных, пры гэ тым вы пі са на 1288 ча ла век, 

сем па цы ен таў вы ра та ваць не ўда ло ся. 

Трэ ція су ткі пры рост но вых вы пад каў 

не пе ра вы шае 700, да гэ туль на та кім

уз роў ні ён быў да 23 кра са ві ка, пас ля ж 

фік са ва ла ся больш за 800 і 900 вы-

 пад каў што дзень.

Але на КРА ВЕЦ.

Тры май дыс тан цыю!Тры май дыс тан цыю!

РАССЛАБЛЯЦЦА ЯШЧЭ РАНА

Дэ парт амент фі нан са вых рас-

сле да ван няў КДК пад час рас-

сле да ван ня кры мі наль ных 

спраў, якія зна хо дзяц ца ў вя-

дзен ні, уста на віў но выя фак ты 

су праць праў най дзей нас ці ар-

га ні за ва най гру пы, у склад якой 

ува хо дзяць бы лыя і дзе ю чыя су-

пра цоў ні кі Бел газп рам бан ка.

«Ця пер вя дзец ца ра бо та па шэ ра-

гу кі рун каў, у тым лі ку ў да чы нен ні да 

ма хі на цый з вэк са ля мі на су му больш 

як $60 млн, — цы туе Іва на Цер це-

ля Бел ТА. — У вы ні ку на за меж ныя 

ра хун кі ў пад кант роль ныя струк ту ры 

чле на мі зла чын най гру пы вы ве дзе-

ныя буй ныя су мы ва лю ты. Акра мя 

та го, на мі ўста ноў ле ны ад мы валь-

ныя схе мы, па якіх ажыц цяў ля ла ся 

вы вя дзен не ў за меж ныя бан кі вя лі-

кіх сум ва лю ты ў пад кант роль ныя 

струк ту ры». Ад ной з та кіх струк тур 

з'яў ляў ся лат вій скі АBLV-банк. «Па ін-

фар ма цыі на шых лат вій скіх ка лег, за 

не каль кі га доў толь кі ў ін та рэ сах гэ-

та га бан ка на яго ра хун кі з ра хун каў 

Бел газп рам бан ка бы ло вы ве дзе на 

звыш $430 млн», — ад зна чыў кі раў нік 

КДК. Ён вы ка заў асаб лі вую па дзя ку 

пра ва ахоў ным ор га нам Лат віі, якія 

апе ра тыў на ад гук ну лі ся на за пы ты, 

вы яві лі на ра хун ках АBLV-бан ка гро-

шы, што на ле жаць дзе ю чым су пра-

цоў ні кам Бел газп рам бан ка, у тым 

лі ку на мес ні ку на чаль ні ка юры дыч-

на га ўпраў лен ня Шаў чу ку. Ён вы кон-

ваў не па срэд ныя ўка зан ні Ба ба ры кі, 

ства раў юры дыч ныя асо бы ў аф шо-

рах і су пра ва джаў іх дзей насць.

Акра мя та го, пад час след чых ме-

ра пры ем стваў уста ноў ле ны і за да ку-

мен та ва ныя фак ты атры ман ня буй-

ных ха ба раў топ-ме не джа ра мі бан ка 

за вы да чу шмат міль ён ных крэ ды таў 

прад пры маль ні кам і фі зіч ным асо бам 

з так зва най дрэн най крэ дыт най гіс то-

ры яй. Уста ноў ле на так са ма да чы нен-

не шэ ра гу служ бо вых асоб бан ка да 

ар га ні за цыі схем, звя за ных з фак тыч-

ным пры му сам гра ма дзян да атры-

ман ня крэ ды таў з на ступ най пе ра да-

чай гро шай ін шым асо бам з ка тэ го рыі 

дрэн ных крэ ды та атры маль ні каў.

«Па гэ тых фак тах Дэ парт амент фі-

нан са вых рас сле да ван няў рас па чаў 

шэ раг кры мі наль ных спраў па арт. 243 

(ухі лен не ад вы пла ты сум па дат-

 каў і збо раў у асаб лі ва буй ным па ме-

ры), арт. 235 (ле га лі за цыя срод каў,

зда бы тых зла чын ным шля хам), арт. 210 

(кра дзеж у асаб лі ва буй ным па -

ме ры ), арт. 209 (мах ляр ства), а так-

са ма па арт. 430 (атры ман не ха ба ру) 

і арт. 431 (да ча ха ба ру). На мі за тры-

ма на ка ля 20 ча ла век, якія не па срэд-

на пры ма лі ўдзел у су праць праў най 

дзей нас ці, у тым лі ку Ба ба ры ка, — 

ска заў Іван Цер цель. — Ба ба ры ка за-

тры ма ны ў су вя зі з тым, што з'яў ляў ся 

не па срэд ным ар га ні за та рам і кі раў ні-

ком су праць праў най дзей нас ці, спра-

ба ваў уз дзей ні чаць на па ка зан ні све-

дак, ра біў спро бы ўтой ван ня сля доў 

учы не ных зла чын стваў і лі та раль на 

на днях зняў буй ную су му гро шай з 

пад кант роль ных яму ра хун каў».

На бры фін гу жур на ліс там па ка за лі 

да ку мен ты, якія па цвяр джа юць фак-

ты су праць праў най дзей нас ці Вік та ра 

Ба ба ры кі. Стар шы ня КДК ад зна чыў, 

што прак тыч на ўсе за тры ма ныя су-

пра цоў ні ча юць са след ствам, да юць 

пры зналь ныя па ка зан ні, у тым лі ку аб 

кі ру ю чай і ар га ні зу ю чай ро лі экс-кі-

раў ні ка Бел газп рам бан ка ў зга да ных 

зла чын ных схе мах.

Іван Цер цель пад крэс ліў, што зла-

чын ная дзей насць та ко га кштал ту ад-

но сіц ца да най больш удас ка на ле ных, 

па тра буе ўза е ма дзе ян ня з парт нё ра мі 

з шэ ра гу за меж ных кра ін. Ця пер

най больш шчыль ныя кан так ты ўста-

ноў ле ныя з лат вій скі мі пра ва ахоў-

ны мі ор га на мі. За пы ты аб ака зан ні 

са дзей ні чан ня на кі ра ва ны так са ма ў 

кам пе тэнт ныя струк ту ры 18 дзяр жаў, 

у тым лі ку ў Вя лі ка бры та нію, Іс па нію, 

Ні дэр лан ды, Чэ хію. Акра мя та го, бе-

ла рус кія пра ва ахоў ні кі звяр ну лі ся па 

са дзей ні чан не да кам пе тэнт ных спе-

цы я ліс таў ЗША. Па вод ле слоў Іва на 

Цер це ля, гэ та асаб лі ва важ на, та му 

што Злу ча ныя Шта ты ма юць маг чы-

масць кант ро лю за па то ка мі раз лі каў 

у до ла рах ЗША праз сіс тэ му SWІFT.

«Усе дзе ян ні на мі пра вод зяц ца ў 

ад па вед нас ці з дзе ю чым за ка на даў-

ствам. Пла ну ем пра ца ваць ад кры та, 

мак сі маль на ін фар му ю чы гра мад-

скасць аб пра во дзі мых ме ра пры ем-

ствах», — га ран та ваў стар шы ня КДК. 

Кры мі наль ныя спра вы ва ўста ноў ле-

ным па рад ку пе ра да дзе ны ў Ге не-

раль ную пра ку ра ту ру для вы зна чэн ня 

пад след нас ці.

Жур на ліс ты па пра сі лі кі раў ні ка 

КДК пра ка мен та ваць тое, што асоб-

ныя СМІ звяз ва юць кры мі наль ную 

спра ву ў да чы нен ні да топ-ме не джа-

раў Бел газп рам бан ка з вы бар чай 

кам па ні яй, якая пра хо дзіць у кра і не. 

«Гэ тыя па дзеі па між са бой ні як не 

звя за ныя. Ка мі тэт дзяр жаў на га кант-

ро лю дзей ні чае ў стро гай ад па вед-

нас ці з за ка на даў ствам, а так са ма

вы кон вае аба вя за цель ствы Бе ла ру сі 

пе рад су свет най су поль нас цю па

су праць дзе ян ні ад мы ван ню гро шай, 

атры ма ных не за кон ным шля хам», — 

пад крэс ліў Іван Цер цель.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс-

таў, Іван Цер цель так са ма пра ка мен-

та ваў за явы Вік та ра Ба ба ры кі, што 

зной дзе ныя ў за тры ма ных па гэ тай 

спра ве гро шы на ле жаць яму. «Са-

праў ды, Ба ба ры ка за явіў, што гэ тыя 

гро шы на ле жаць яму. Ра зам з тым 

мы дак лад на ве да ем з па ка зан няў за-

тры ма ных асоб, што гэ тыя гра шо выя 

срод кі бы лі не за кон на вы ве дзе ныя з 

Бе ла ру сі па сіс тэ ме аф шо раў, за тым 

раз мер ка ва ныя па між удзель ні ка мі 

су праць праў най дзей нас ці ў ад па вед-

нас ці з ра ней аб умоў ле ны мі пра цэн-

та мі», — рас тлу ма чыў ён.

«Уяў ля ец ца, што Ба ба ры ка спра-

буе па гу ляць у вы са ка род насць. Мы ў 

сваю чар гу ве да ем, што ляль ка во ды, 

якія ста яць за яго дзей нас цю, асце ра-

га юц ца, што на шы дзе ян ні пры вя дуць 

да атры ман ня да ных і па цвяр джэн ня 

іх да чы нен ня да гэ тай су праць праў-

най дзей нас ці. Та кі мі асо ба мі з'яў ля-

юц ца, мы ве да ем, вя лі кія на чаль ні кі 

ў «Газп ра ме», а, мо жа быць, і вы-

шэй», — ска заў Іван Цер цель.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці

Ма хі на цыі з вэк са ля мі, 
ад мы ван не ва лю ты, ухі лен не ад па дат каў

Стар шы ня КДК Іван ЦЕР ЦЕЛЬ рас ка заў пад ра бяз нас ці 
су праць праў най дзей нас ці экс-кі раў ні ка Бел газп рам бан ка Вік та ра Ба ба ры кі


