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Аб ства рэн ні но ва га су мес-

на га прад пры ем ства рас ка-

заў Ула дзі мір Анд рэй чан ка, 

стар шы ня Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі, на су стрэ чы з па-

слом В'ет на ма ў на шай краі -

не Фа мам Ха ем. Ба кі за ці-

каў ле ны ў на рошч ван ні па-

ста вак пра дук цыі, ства рэн ні 

прад пры ем стваў і пры хо дзе 

ін вес та раў. За раз раз гля да-

ец ца і шэ раг між рэ гі я наль-

ных па гад нен няў.

Бе ла рус кі бок ча кае ў пер-

шай па ло ве го да ві зі ту спа да ры-

ні Нгу ен Тхі Кім Нган, стар шы ні 

На цы я наль на га схо ду В'ет на ма. 

«Маг чы ма, пад час гэ та га ві зі ту 

мы пад пі шам да рож ную кар ту аб 

су пра цоў ніц тве, дзе вы зна чым 

кан крэт ныя ме ра пры ем ствы па 

раз віц ці на ша га між пар ла менц-

ка га і не толь кі ўза е ма дзе ян ня. 

Мож на ў рам ках гэ та га ві зі ту 

пра вес ці і біз нес-фо рум. Та му 

што ас но ва су пра цоў ніц тва — 

гэ та перш за ўсё ганд лё ва-эка-

на міч ныя ад но сі ны. Ня гле дзя чы 

на тое што ў 2016 го дзе бы ло 

пад пі са на па гад нен не аб зо не 

сва бод на га ганд лю па між кра і-

на мі ЕА ЭС і В'ет на мам, на жаль, 

та ва ра аба рот у нас не па вя лі-

чыў ся па між Бе ла рус сю і В'ет-

на мам. І ён ста біль на скла дае 

120—130 міль ё наў до ла раў. 

Мы лі чым, што ад на з за дач, у 

тым лі ку пар ла мен та ры яў, уся-

ляк са дзей ні чаць та му, каб на-

рошч ваць уза ем ны та ва ра аба-

рот», — пад крэс ліў стар шы ня 

Па ла ты прад стаў ні коў.

Так са ма ён на га даў, што за раз 

за кан чва ец ца ства рэн не яшчэ ад-

на го су мес на га прад пры ем ства 

«МАЗ-Азія». За вод зна хо дзіц ца 

ў вы со кай сту пе ні га тоў нас ці — 

ка ля 85 %. Па сло вах Ула дзі мі ра 

Анд рэй чан кі, не аб ход на пры клас-

ці на ма ган ні, каб прад пры ем ства 

па збор цы гру за вых аў та ма бі ляў 

за пра ца ва ла ў дру гой па ло ве 

2019 го да. Акра мя та го, яшчэ ў 

2017-м ад ной з транс парт ных 

кар па ра цый Ха ноя бы лі пе ра да-

дзе ны на экс плу а та цыю 32 ніз-

ка пад ло га выя аў то бу сы МАЗ, 

якія бы лі са бра ныя ў Ха шы мі не. 

Яны па спя хо ва прай шлі аб кат ку, 

і ў кан цы мі ну ла га го да з'я ві ла ся 

пра па но ва па ар га ні за цыі збор кі 

гэ тых аў то бу саў у Ха ноі.

Фам Хай у ад каз пад крэс ліў: 

«Трэ ба па вя ліч ваць та ва ра-

аба рот па між на шы мі кра і на мі. 

Пас ля пад пі сан ня па гад нен ня з 

ЕА ЭС на шы прад пры ем ствы не 

ска рыс та лі ся ўсі мі пе ра ва га мі. 

У най блі жэй шы час мы бу дзем 

больш пра ца ваць з бе ла рус кі мі 

парт нё ра мі».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

зна чыў, што раз гле дзеў зва-

рот Іва на На ске ві ча на конт 

ін сты ту та па вы шэн ня ква лі-

фі ка цыі спе цы я ліс таў. Пе рад 

тым як пры няць ра шэн не, кі-

раў нік дзяр жа вы хо ча па чуць 

аль тэр на тыў нае мер ка ван-

не, ка лі яно ёсць.

Яшчэ ад на тэ ма су стрэ-

чы — рас сле да ван не кры мі-

наль ных спраў, якія зна хо-

дзяц ца на кант ро лі ў Прэ-

зі дэн та. Гэ та ў боль шас ці 

за бой ствы, якія атры ма лі 

гра мад скі рэ за нанс, у пры-

ват нас ці за бой ства прад-

пры маль ні ка пад Бе ра зі ном. 

Рас сле да ван нем гэ тай спра-

вы След чы ка мі тэт зай ма ец-

ца су мес на з Мі ніс тэр ствам 

унут ра ных спраў. Бы ла 

ство ра на гру па з во пыт ных 

след чых, пра ва ахоў ні кі ад-

пра цоў ва лі ўсе маг чы мыя 

вер сіі. Ад нак да гэ та га ча су 

аб якіх-не будзь вы ні ках не 

па ве дам ля ла ся.

Кі раў нік дзяр жа вы так-

са ма звяр нуў ува гу, што 

апош нім ча сам у су вя зі з 

су до вы мі спра ва мі ўра чоў, 

зла чын ства мі, якія звя за ны 

са школь ным хар ча ван нем, у 

гра мад стве па ча лі ся раз ва гі 

пра тое, ці вар та асу джаць 

та кіх зла чын цаў. «Усе пе рад 

за ко нам роў ныя, — упэў не-

ны Прэ зі дэнт. — Але пры гэ-

тым трэ ба мець на ўва зе ад-

но: ні Гас подзь, ні лю дзі нам 

не да ру юць, ка лі мы па ка-

ра ем не ві на ва та га. Ка лі мы 

не мо жам да ка заць, лепш не 

ча паць гэ та га ча ла ве ка. Ка лі 

ён ня год нік, ён усё роў на па-

па дзец ца».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

яшчэ раз ак цэн та ваў ува гу 

на тым, што не ві на ва та га ча-

ла ве ка ка раць не да пу шчаль-

на. «Лепш хай зла чын ства 

за ста нец ца не рас кры тым, 

чым мы яго рас кры ем і па-

ве сім ві ну на не ві на ва та-

га ча ла ве ка, — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. — Ка лі мы цвёр да 

ўпэў не ныя, што ён здзейс ніў 

зла чын ства, ма ла не па ка-

жац ца. Асаб лі ва чы ноў ні кам, 

ча ла ве ку ў па го нах — гэ та 

фак тыч на ад но і тое, — то ім 

трэ ба па мна жаць на два».

Ад на з рэ за нанс ных 

спраў, пра рас сле да ван не 

якіх стар шы ня След ча га 

ка мі тэ та да ла жыў Прэ зі дэн-

ту, — тра ге дыя ў Стоўб цах.

«Па гэ тай спра ве пра-

ве дзе ны ўжо вя лі кі аб' ём 

след чых дзе ян няў. Кар ці-

на зда рэн ня фак тыч на нам 

зра зу ме лая. Для след чых 

на да дзе ны мо мант га лоў-

ная за да ча — вы свет ліць 

не як гэ та ад бы ло ся (гэ та і 

так зра зу ме ла), а ча му гэ-

та ад бы ло ся, — лі чыць Іван 

На ске віч. — У пэў най сту пе-

ні ней кія ад ка зы ў нас ужо 

ёсць, зы хо дзя чы з па ка зан-

няў са мо га па да зра ва на га. 

Пас ля трох дзён маў чан ня 

ён-та кі па чаў да ваць па-

ка зан ні. Па куль мы вель мі 

кры тыч на ста вім ся да та го, 

што ён ка жа, па коль кі яго 

па ка зан ні не заў сё ды су ад-

но сяц ца з аб' ек тыў най кар-

ці най зда рэн ня».

З да па мо гай на ву ко ва-

тэх ніч ных срод каў след чыя 

атры ма лі до ступ да ма біль-

на га тэ ле фо на і кам п'ю та ра 

па да зра ва на га. Ін фар ма цыя з 

гэ тых устрой стваў пе рад зла-

чын ствам бы ла зні шча на.

«Мы за раз гэ тай ін фар ма-

цы яй ва ло да ем. У ін та рэ сах 

след ства я не ста ну рас кры-

ваць, што ў гэ тым тэ ле фо не 

бы ло. Але ска жу, што ў пэў-

най сту пе ні гэ та пралье свят-

ло на ма ты ві роў ку яго дзе ян-

няў», — па ве да міў у раз мо-

ве з жур на ліс та мі стар шы ня 

След ча га ка мі тэ та.

Пад ра бяз нас ці і но выя 

аб ста ві ны атры ма ны па 

спра ве аб за бой стве біз нес-

ме на ў Бе ра зі не. Па сло вах 

Іва на На ске ві ча, гэ тая кры-

мі наль ная спра ва ста ла не 

прос та рэ за нанс най, а зна-

ка вай для кра і ны, та му што 

здзейс не на ві да воч на, пры-

люд на, з вы ка ры стан нем аг-

ня стрэль най зброі, зні шчэн-

не нем аў та ма бі ля.

«У нас ёсць сур' ёз ныя 

зру хі па рас крыц ці гэ та га 

зла чын ства. І я ду маю, што 

пас ля пра вя дзен ня не вя лі-

кай коль кас ці апе ра тыў ных 

ме ра пры ем стваў і след чых 

дзе ян няў для за ма ца ван ня 

ін фар ма цыі, якая ўжо ёсць, 

маг чы ма, су мес на з МУС мы 

гра мад ству за явім, што мы 

па гэ тай кры мі наль най спра-

ве ве да ем, якія пе рад умо вы 

здзяйс нен ня зла чын ства, хто 

і як яго здзейс ніў», — анан-

са ваў кі раў нік След ча га ка-

мі тэ та і да даў, што «па да-

зра ва ны ўжо ёсць».

Па сло вах Іва на На ске-

ві ча, Прэ зі дэнт яшчэ раз 

ад зна чыў, што ве дам ства 

ства ра ла ся як фільтр, каб не 

пры цяг ва лі ся да ад каз нас ці 

не ві на ва тыя лю дзі.

«Я мяр кую, што з гэ тай 

за да чай мы спраў ля ем ся і 

спра ві лі ся, асаб лі ва ў 2018 

го дзе. У якас ці пры кла-

ду пры вя ду ліч бы: су да мі ў 

мі ну лым го дзе апраў да ны 

44 ча ла ве кі з кры мі наль-

ных спраў, рас сле да ва ных 

След чым ка мі тэ там. У той 

час як, на прык лад, у 2017-м 

та кіх бы ло 59 ча ла век. Гэ-

та не га во рыць пра тое, што 

су ды ста лі менш лі бе раль-

ныя. Гэ та свед чыць пра тое, 

што след чыя ў сва ёй ра бо це 

пад па рад коў ва юц ца толь-

кі за ко ну. Яны прын цы по ва 

ста вяц ца да вы пад каў, дзе 

не да стат ко ва до ка заў, каб 

кры мі наль ную спра ву ў ад-

но сі нах да кан крэт най асо-

бы на кі ра ваць у суд», — ска-

заў жур на ліс там стар шы ня 

След ча га ка мі тэ та.

У мі ну лым го дзе След чы 

ка мі тэт раз гле дзеў амаль 

150 ты сяч за яў і па ве дам-

лен няў, ка ля 125 ты сяч кры-

мі наль ных спраў зна хо дзі-

лі ся ў вя дзен ні. Пры гэ тым 

па каз чы кі кож ны год зні жа-

юц ца, як і ўзро вень зла чын-

стваў у кра і не.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

СЛЕД ЧЫЯ ДЗЕ ЯН НІ
Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў са спра ва зда чай 
стар шы ню След ча га ка мі тэ та Іва на На ске ві ча

УЛА ДА ВЫ ХО ДЗІЦЬ 
НА СУ ВЯЗЬ

У гэ ту су бо ту, 23 лю та га, з 9.00 да 
12.00 прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды 
пра вя дуць чар го выя пра мыя тэ ле-
фон ныя лі ніі ў абл вы кан ка мах і Мін-
скім гар вы кан ка ме. На су вязь з на-
сель ніц твам вый дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы-
кан ка ма Ва дзім Іва на віч Аль шэў скі. Тэл. 
80162213121;

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА 
абл вы кан ка ма Алег Сяр ге е віч Мац ке віч. 
Тэл. 80212222222;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА абласнога 
Са ве та дэ пу та таў Ка ця ры на Ана то леў на 
Зян ке віч. Тэл. 80232331237;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА-
ГА абл вы кан ка ма Але на Аляк санд раў на 
Бу бен чык. Тэл. 80152735644;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл-
вы кан ка ма Анд рэй Мі хай ла віч Кун цэ віч. 
Тэл. 80222501869;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы-

кан ка ма Іван Ста ні сла ва віч Мар ке віч. Тэл. 

80175004160;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы-

кан ка ма Ар цём Мі ка ла е віч Цу ран. Тэл. 

80172224444.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Яе тэ мы — вы ні кі мі ну ла га го да 

і праб лем ныя пы тан ні, аб чым за явіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, пры ма ю чы 

з дак ла дам ге не раль на га пра ку ро ра 

Бе ла ру сі Аляк санд ра Ка ню ка.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што ге не-

раль на му пра ку ро ру трэ ба да лу чыц ца да 

кі раў ніц тва Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та і Са-

ве та бяс пе кі для пад рых тоў кі на ра ды ўся го 

сі ла во га бло ка па вы ні ках мі ну ла га го да. 

«Пры гэ тым я па пра шу за ся ро дзіц ца не на 

дак ла дах аб на шых вя лі кіх да сяг нен нях — 

яны так са ма ёсць, яны вя до мыя, — а на тых 

пы тан нях, над які мі нам трэ ба бу дзе пра ца-

ваць», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт зноў пад крэс ліў: змест бу ду-

чай на ра ды — вы ні кі пра цы і праб ле мы. 

«Каб мы іх аб га ва ры лі і пры ма лі ра шэн ні 

ка ле гі яль на».

А не па срэд на на ўча раш няй су стрэ чы 

кі раў нік дзяр жа вы за клі каў генп ра ку ро ра 

асвят ліць тыя пы тан ні, якія бы лі ад зна ча-

ны ра ней па асноў ных на прам ках ра бо ты 

пра ку ра ту ры, а так са ма вы ка зац ца па тых 

ас пек тах, якія ма юць па трэ бу ў рэ ак цыі бе-

ла рус ка га лі да ра.

Дру гое пы тан не — спар тыў нае: Аляк-

сандр Ка нюк з'яў ля ец ца стар шы нёй Бе ла-

рус кай фе дэ ра цыі лыж ных го нак. Прэ зі дэнт 

па ці ка віў ся, як на чэм пі я на це све ту па каз-

ва юць ся бе бе ла рус кія спарт сме ны, на што 

яны мо гуць прэ тэн да ваць.

ПА КА ЗАЛЬ НЫЯ ЛІЧ БЫ
Па вы ні ках су стрэ чы ге не раль ны пра-

ку рор Бе ла ру сі Аляк сандр Ка нюк па гу та-

рыў з жур на ліс та мі, рас ка заў шы аб вы-

ні ках пра цы пра ку ра ту ры, а так са ма аб 

кры мі на ген най сі ту а цыі, якая скла ла ся 

ў 2018 го дзе. «Ёсць ста ноў чыя мо ман ты, 

тэн дэн цыі. Змен шы ла ся коль касць цяж кіх 

зла чын стваў», — па ве да міў ён.

Агуль ная коль касць за рэ гіст ра ва ных 

зла чын стваў у па раў на нні з 2017 го дам 

ска ра ці ла ся на 2,9 %. Раз бо яў ста ла менш 

на 22 %, за бой стваў — на 10 %, кра дзя-

жоў — на 8 %, гра бя жоў — на 5 %.

Аляк сандр Ка нюк на га даў, што ў свой 

час быў пры ня ты за кон, які ўвёў больш 

жорст кую ад каз насць за кі ра ван не транс-

парт ным срод кам у ста не ап'я нен ня. «Па-

мян ша ец ца коль касць та кіх лю дзей, тым 

больш, як вы ве да е це, паў тор нае кі ра ван-

не яшчэ азна чае і кан фіс ка цыю аў та ма бі-

ля — гэ та мае ўздзе ян не. У гэ тых ад но сі-

нах ста ноў чая тэн дэн цыя (коль касць та ко га 

ро ду зла чын стваў ска ра ці ла ся на 14 %. — 

«Зв.»), — па цвер дзіў генп ра ку рор.

НО ВЫ ФАР МАТ 
АН ТЫ КА РУП ЦЫЙ НЫХ КА МІ СІЙ

Бы ла звер ну та ўва га на асноў ныя, да-

дзе ныя ра ней, да ру чэн ні Прэ зі дэн та — 

па знеш няй дэ бі тор скай за па зы ча нас ці, 

а так са ма па ба раць бе з ка руп цы яй. У пры-

ват нас ці, у кан цы мі ну ла га го да Аляк сандр 

Ка нюк су мес на з кі раў ні ком Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та і стар шы нёй Ка мі тэ та дзяр жаў-

най бяс пе кі аб' ехаў усю кра і ну, пра вёў спе-

цы яль ныя па ся джэн ні ў вы кан ка мах ме на-

ві та па пы тан нях ка руп цыі.

Ге не раль ны пра ку рор рас ка заў пра 

ка ар ды на цый ную на ра ду, якая бы ла пра-

ве дзе на ў кан цы мі ну ла га го да. Агуль нае 

мер ка ван не ўсіх пры сут ных на гэ тым ме-

ра пры ем стве — ёсць не аб ход насць пе ра-

фар ма та ваць ра бо ту гэ тых ка мі сій, на даць 

ім вя лі кую знач насць і ста тус, каб не аб-

ход ныя ра шэн ні і пра цэ сы не за цяг ва лі ся. 

На аса біс тую дум ку Аляк санд ра Ка ню ка, 

трэ ба, каб гэ тыя ка мі сіі ўзна чаль ва лі кі раў-

ні кі прад пры ем стваў, вы ка наў чых ка мі тэ таў 

роз ных уз роў няў.

«Ця пер мы рых ту ем зме ны ў за кон аб 

ба раць бе з ка руп цы яй. Там бу дзе не толь кі 

гэ та, ін шыя мо ман ты яшчэ па пра вім, уліч-

ва ю чы, што ўжо ёсць на пра ца ва ная прак-

ты ка. Мы пе ра га ва ры лі з людзь мі, з кі раў-

ні ка мі гэ тых ка мі сій. Ёсць вель мі доб ра пра-

цу ю чыя, тал ко выя кі раў ні кі, яны нам неш та 

пад ка за лі», — да даў Аляк сандр Ка нюк.

Да рэ чы, за мі ну лы год у Бе ла ру сі іс тот на 

вы рас ла коль касць вы яў ле ных ка руп цый-

ных зла чын стваў — плюс 31 % да ўзроў ню 

2017 го да.

МАХ ЛЯР 
ПА ВІ НЕН БЫЦЬ ПА КА РА НЫ

Што да ты чыц ца дэ бі тор скай за па зы-

ча нас ці, то яна са праў ды па мен шы ла ся, 

па цвер дзіў жур на ліс там ге не раль ны пра-

ку рор. Ён звяр нуў ува гу, што да ру чэн не 

кі раў ні ка дзяр жа вы пра ку ра ту ры за няц ца 

гэ тым ас пек там з'яў ля ец ца до сыць аб грун-

та ва ным. «Іс на ва лі кры мі наль ныя схе мы, — 

пад крэс ліў Аляк сандр Ка нюк. — Нам уда-

ло ся пры пы ніць пра цэс гэ тых мах ляр скіх 

схем».

У якас ці пры кла ду па доб на га зла чын-

ства ён пры вёў па стаў кі ай чын най пра дук-

цыі за мя жу, ка лі гро шы за яе не вяр та лі ся. 

«У нас ужо ёсць кан крэт ныя кры мі наль ныя 

спра вы. Кі раў нік ад на го з мя са пе ра пра-

цоў чых прад пры ем стваў асу джа ны за тое, 

што бы ла на не се на са лід ная шко да дзяр-

жа ве», — да даў ге не раль ны пра ку рор.

Яшчэ ад но пы тан не су стрэ чы з Прэ-

зі дэн там — лыж ныя гон кі. Як стар шы ня 

Бе ла рус кай фе дэ ра цыі лыж ных го нак, 

Аляк сандр Ка нюк ад зна чыў, што на чэм-

пі я на це све ту па гэ тым ві дзе спор ту вы сту-

пае пе ра фар ма та ва ная ка ман да з но вым 

га лоў ным трэ не рам. «Спа дзяём ся на на-

шых бе ла рус кіх спарт сме наў, та му што, 

на жаль, во пыт ле гі я не раў, або, як гэ та 

пры ня та ця пер ка заць, лю дзей з ін шых 

кра ін, па ка заў не вель мі доб ры вы нік», — 

ска заў ён.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

АДЗІН СТВА МОЦ НЫХ
Прэ зі дэнт анан са ваў на ра ду з сі ла вым бло кам кра і ны

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што вель мі 

ўваж лі ва со чыць за ра бо тай След ча га ка мі тэ та. 

«Мы ў свой час пай шлі на вель мі ра шу чыя кро кі, 

ма дэр ні зу ю чы, фак тыч на рэ фар му ю чы на шы 

пра ва ахоў ныя ор га ны. След ства вы ве дзе на 

з усіх ве дам стваў і зай мае асоб нае, лі дзі ру ю чае 

мес ца», — ска заў Прэ зі дэнт, да даў шы, 

што след ства па він на быць не за леж ным, 

ка лі мы хо чам пэў ных і эфек тыў ных вы ні каў.

У В'ЕТ НА МЕ ПА БУ ДУ ЕМ МА ЛА КА ЗА ВОД
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