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АДЗІНСТВА МОЦНЫХ

СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННІ

Прэзідэнт анансаваў нараду з сілавым блокам краіны

Аляксандр Лукашэнка прыняў са справаздачай
старшыню Следчага камітэта Івана Наскевіча

Яе тэмы — вынікі мінулага года
і праблемныя пытанні, аб чым заявіў
Аляксандр Лукашэнка, прымаючы
з дакладам генеральнага пракурора
Беларусі Аляксандра Канюка.
Беларускі лідар адзначыў, што генеральнаму пракурору трэба далучыцца да
кіраўніцтва Адміністрацыі Прэзідэнта і Савета бяспекі для падрыхтоўкі нарады ўсяго
сілавога блока па выніках мінулага года.
«Пры гэтым я папрашу засяродзіцца не на
дакладах аб нашых вялікіх дасягненнях —
яны таксама ёсць, яны вядомыя, — а на тых
пытаннях, над якімі нам трэба будзе працаваць», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт зноў падкрэсліў: змест будучай нарады — вынікі працы і праблемы.
«Каб мы іх абгаварылі і прымалі рашэнні
калегіяльна».
А непасрэдна на ўчарашняй сустрэчы
кіраўнік дзяржавы заклікаў генпракурора
асвятліць тыя пытанні, якія былі адзначаны раней па асноўных напрамках работы
пракуратуры, а таксама выказацца па тых
аспектах, якія маюць патрэбу ў рэакцыі беларускага лідара.
Другое пытанне — спартыўнае: Аляксандр Канюк з'яўляецца старшынёй Беларускай федэрацыі лыжных гонак. Прэзідэнт
пацікавіўся, як на чэмпіянаце свету паказваюць сябе беларускія спартсмены, на што
яны могуць прэтэндаваць.

ПАКАЗАЛЬНЫЯ ЛІЧБЫ
Па выніках сустрэчы генеральны пракурор Беларусі Аляксандр Канюк пагутарыў з журналіс тамі, расказаўшы аб выніках працы пракуратуры, а таксама аб
крымінагеннай сітуацыі, якая склалася
ў 2018 годзе. «Ёсць станоўчыя моманты,
тэндэнцыі. Зменшылася колькасць цяжкіх
злачынстваў», — паведаміў ён.
Агульная колькасць зарэгістраваных
злачынстваў у параўнанні з 2017 годам
скарацілася на 2,9 %. Разбояў стала менш
на 22 %, забойстваў — на 10 %, крадзяжоў — на 8 %, грабяжоў — на 5 %.
Аляксандр Канюк нагадаў, што ў свой
час быў прыняты закон, які ўвёў больш
жорсткую адказнасць за кіраванне транспартным сродкам у стане ап'янення. «Памяншаецца колькасць такіх людзей, тым
больш, як вы ведаеце, паўторнае кіраванне яшчэ азначае і канфіскацыю аўтамабіля — гэта мае ўздзеянне. У гэтых адносінах станоўчая тэндэнцыя (колькасць такога
роду злачынстваў скарацілася на 14 %. —
«Зв.»), — пацвердзіў генпракурор.

НОВЫ ФАРМАТ
АНТЫКАРУПЦЫЙНЫХ КАМІСІЙ
Была звернута ўвага на асноўныя, дадзеныя раней, даручэнні Прэзідэнта —
па знешняй дэбіторскай запазычанасці,

Парламенцкі дзённік

а таксама па барацьбе з карупцыяй. У прыватнасці, у канцы мінулага года Аляксандр
Канюк сумесна з кіраўніком Адміністрацыі
Прэзідэнта і старшынёй Камітэта дзяржаўнай бяспекі аб'ехаў усю краіну, правёў спецыяльныя пасяджэнні ў выканкамах менавіта па пытаннях карупцыі.
Ге не раль ны пра ку рор рас ка заў пра
каардынацыйную нараду, якая была праведзена ў канцы мінулага года. Агульнае
меркаванне ўсіх прысутных на гэтым мерапрыемстве — ёсць неабходнасць перафарматаваць работу гэтых камісій, надаць
ім вялікую значнасць і статус, каб неабходныя рашэнні і працэсы не зацягваліся.
На асабістую думку Аляксандра Канюка,
трэба, каб гэтыя камісіі ўзначальвалі кіраўнікі прадпрыемстваў, выканаўчых камітэтаў
розных узроўняў.
«Цяпер мы рыхтуем змены ў закон аб
барацьбе з карупцыяй. Там будзе не толькі
гэта, іншыя моманты яшчэ паправім, улічваючы, што ўжо ёсць напрацаваная практыка. Мы перагаварылі з людзьмі, з кіраўнікамі гэтых камісій. Ёсць вельмі добра працуючыя, талковыя кіраўнікі, яны нам нешта
падказалі», — дадаў Аляксандр Канюк.
Дарэчы, за мінулы год у Беларусі істотна
вырасла колькасць выяўленых карупцыйных злачынстваў — плюс 31 % да ўзроўню
2017 года.

МАХЛЯР
ПАВІНЕН БЫЦЬ ПАКАРАНЫ
Што датычыцца дэбіторскай запазычанасці, то яна сапраўды паменшылася,
пацвердзіў журналістам генеральны пракурор. Ён звярнуў увагу, што даручэнне
кіраўніка дзяржавы пракуратуры заняцца
гэтым аспектам з'яўляецца досыць абгрунтаваным. «Існавалі крымінальныя схемы, —
падкрэсліў Аляксандр Канюк. — Нам удалося прыпыніць працэс гэтых махлярскіх
схем».
У якасці прыкладу падобнага злачынства ён прывёў пастаўкі айчыннай прадукцыі за мяжу, калі грошы за яе не вярталіся.
«У нас ужо ёсць канкрэтныя крымінальныя
справы. Кіраўнік аднаго з мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў асуджаны за тое,
што была нанесена салідная шкода дзяржаве», — дадаў генеральны пракурор.
Яшчэ адно пытанне сустрэчы з Прэзідэнтам — лыжныя гонкі. Як старшыня
Бе ла рус кай фе дэ ра цыі лыж ных го нак,
Аляксандр Канюк адзначыў, што на чэмпіянаце свету па гэтым відзе спорту выступае перафарматаваная каманда з новым
галоўным трэнерам. «Спадзяёмся на нашых беларускіх спартсменаў, таму што,
на жаль, вопыт легіянераў, або, як гэта
прынята цяпер казаць, людзей з іншых
краін, паказаў не вельмі добры вынік», —
сказаў ён.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што разгледзеў зварот Івана Наскевіча наконт
інстытута павышэння кваліфікацыі спецыялістаў. Перад
тым як прыняць рашэнне, кіраўнік дзяржавы хоча пачуць
альтэрнатыўнае меркаванне, калі яно ёсць.
Яшчэ адна тэма сустрэчы — расследаванне крымінальных спраў, якія знаходзяцца на кантролі ў Прэзідэнта. Гэта ў большасці
забой ствы, якія атрымалі
грамадскі рэзананс, у прыватнасці за бой ства прадпрымальніка пад Беразіном.
Расследаваннем гэтай справы Следчы камітэт займаецца сумесна з Міністэрствам
унут ра ных спраў. Бы ла
створана група з вопытных
следчых, праваахоўнікі адпрацоўвалі ўсе магчымыя
версіі. Аднак да гэтага часу
аб якіх-небудзь выніках не
паведамлялася.
Кіраўнік дзяржавы такса ма звяр нуў ува гу, што
апошнім часам у сувязі з
судовымі справамі ўрачоў,
злачынствамі, якія звязаны
са школьным харчаваннем, у
грамадстве пачаліся развагі
пра тое, ці варта асуджаць
такіх злачынцаў. «Усе перад
законам роўныя, — упэўнены Прэзідэнт. — Але пры гэтым трэба мець на ўвазе адно: ні Гасподзь, ні людзі нам
не даруюць, калі мы пакараем невінаватага. Калі мы
не можам даказаць, лепш не
чапаць гэтага чалавека. Калі
ён нягоднік, ён усё роўна пападзецца».
Аляксандр Лу ка шэн ка
яшчэ раз акцэнтаваў увагу
на тым, што невінаватага чалавека караць недапушчальна. «Лепш хай злачынства
застанецца нераскрытым,
чым мы яго раскрыем і павесім віну на невінаватага чалавека, — падкрэсліў

Прэзідэнт. — Калі мы цвёрда
ўпэўненыя, што ён здзейсніў
злачынства, мала не пакажацца. Асабліва чыноўнікам,
чалавеку ў пагонах — гэта
фактычна адно і тое, — то ім
трэба памнажаць на два».
Ад на з рэ за нанс ных
спраў, пра расследаванне
якіх стар шы ня След ча га
камітэта далажыў Прэзідэнту, — трагедыя ў Стоўбцах.
«Па гэтай справе праведзены ўжо вялікі аб'ём
следчых дзеянняў. Карціна здарэння фактычна нам
зразумелая. Для следчых
на дадзены момант галоўная задача — высветліць
не як гэта адбылося (гэта і
так зразумела), а чаму гэта адбылося, — лічыць Іван
Наскевіч. — У пэўнай ступені нейкія адказы ў нас ужо
ёсць, зыходзячы з паказанняў самога падазраванага.
Пасля трох дзён маўчання
ён-та кі пачаў да ваць паказанні. Пакуль мы вельмі
крытычна ставімся да таго,
што ён кажа, паколькі яго
паказанні не заўсёды суадносяцца з аб'ектыўнай карцінай здарэння».
З дапамогай навуковатэхнічных сродкаў следчыя
атрымалі доступ да мабільнага тэлефона і камп'ютара
падазраванага. Інфармацыя з
гэтых устройстваў перад злачынствам была знішчана.
«Мы зараз гэтай інфармацыяй валодаем. У інтарэсах
следства я не стану раскрываць, што ў гэтым тэлефоне
было. Але скажу, што ў пэўнай ступені гэта пралье святло на матывіроўку яго дзеянняў», — паведаміў у размове з журналістамі старшыня
Следчага камітэта.
Пад ра бяз нас ці і но выя
аб ста ві ны атры ма ны па
справе аб забойстве бізнесмена ў Беразіне. Па словах

У В'ЕТНАМЕ ПАБУДУЕМ МАЛАКАЗАВОД

Фота БелТА.

Аб стварэнні новага сумеснага прадпрыемства расказаў Уладзімір Андрэйчанка,
старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Беларусі, на сустрэчы з паслом В'етнама ў нашай краіне Фамам Хаем. Бакі зацікаўлены ў нарошчванні паставак прадукцыі, стварэнні
прадпрыемстваў і прыходзе
інвестараў. Зараз разглядаецца і шэраг міжрэгіянальных пагадненняў.
Беларускі бок чакае ў першай палове года візіту спадарыні Нгуен Тхі Кім Нган, старшыні
Нацыянальнага сходу В'етнама.
«Магчыма, падчас гэтага візіту
мы падпішам дарожную карту аб
супрацоўніцтве, дзе вызначым
канкрэтныя мерапрыемствы па
развіцці нашага міжпарламенцкага і не толькі ўзаемадзеяння.
Можна ў рамках гэтага візіту

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што вельмі
ўважліва сочыць за работай Следчага камітэта.
«Мы ў свой час пайшлі на вельмі рашучыя крокі,
мадэрнізуючы, фактычна рэфармуючы нашы
праваахоўныя органы. Следства выведзена
з усіх ведамстваў і займае асобнае, лідзіруючае
месца», — сказаў Прэзідэнт, дадаўшы,
што следства павінна быць незалежным,
калі мы хочам пэўных і эфектыўных вынікаў.

правесці і бізнес-форум. Таму
што аснова супрацоўніцтва —
гэта перш за ўсё гандлёва-эканамічныя адносіны. Нягледзячы
на тое што ў 2016 годзе было
падпісана пагадненне аб зоне
свабоднага гандлю паміж краінамі ЕАЭС і В'етнамам, на жаль,
тавараабарот у нас не павялічыўся паміж Беларуссю і В'етнамам. І ён стабільна складае

120—130 міль ё наў дола раў.
Мы лічым, што адна з задач, у
тым ліку парламентарыяў, усяляк садзейнічаць таму, каб нарошчваць узаемны тавараабарот», — падкрэсліў старшыня
Палаты прадстаўнікоў.
Таксама ён нагадаў, што зараз
заканчваецца стварэнне яшчэ аднаго сумеснага прадпрыемства
«МАЗ-Азія». Завод знаходзіцца

ў высокай ступені гатоўнасці —
каля 85 %. Па словах Уладзіміра
Андрэйчанкі, неабходна прыкласці намаганні, каб прадпрыемства
па зборцы грузавых аўтамабіляў
запрацавала ў другой палове
2019 года. Акрамя таго, яшчэ ў
2017-м адной з транспартных
карпарацый Ханоя былі перададзены на эксплуатацыю 32 нізкападлогавыя аўтобусы МАЗ,
якія былі сабраныя ў Хашыміне.
Яны паспяхова прайшлі абкатку,
і ў канцы мінулага года з'явілася
прапанова па арганізацыі зборкі
гэтых аўтобусаў у Ханоі.
Фам Хай у адказ падкрэсліў:
«Трэ ба па вя ліч ваць та ва раабарот паміж нашымі краінамі.
Пасля падпісання пагаднення з
ЕАЭС нашы прадпрыемствы не
скарысталіся ўсімі перавагамі.
У найбліжэйшы час мы будзем
больш працаваць з беларускімі
партнёрамі».
Надзея АНІСОВІЧ.

Івана Наскевіча, гэтая крымінальная справа стала не
проста рэзананснай, а знакавай для краіны, таму што
здзейснена відавочна, прылюдна, з выкарыстаннем агнястрэльнай зброі, знішчэнненем аў тамабіля.
«У нас ёсць сур'ёзныя
зру хі па раскрыцці гэтага
злачынства. І я думаю, што
пасля правядзення невялікай колькасці аператыўных
мерапрыемстваў і следчых
дзеянняў для замацавання
інфармацыі, якая ўжо ёсць,
магчыма, сумесна з МУС мы
грамадству заявім, што мы
па гэтай крымінальнай справе ведаем, якія перадумовы
здзяйснення злачынства, хто
і як яго здзейсніў», — анансаваў кіраўнік Следчага камітэта і дадаў, што «падазраваны ўжо ёсць».
Па словах Івана Наскеві ча, Прэ зі дэнт яшчэ раз
адзначыў, што ведамства
стваралася як фільтр, каб не
прыцягваліся да адказнасці
невінаватыя людзі.
«Я мяркую, што з гэтай
задачай мы спраўляемся і
справіліся, асабліва ў 2018
го дзе. У якас ці пры кладу прывяду лічбы: судамі ў
мінулым годзе апраўданы
44 чалавекі з крымінальных спраў, расследаваных
Следчым камітэтам. У той
час як, напрыклад, у 2017-м
такіх было 59 чалавек. Гэта не гаворыць пра тое, што
суды сталі менш ліберальныя. Гэта сведчыць пра тое,
што следчыя ў сваёй рабоце
падпарадкоўваюцца толькі закону. Яны прынцыпова
ставяцца да выпадкаў, дзе
недастаткова доказаў, каб
крымінальную справу ў адносінах да канкрэтнай асобы накіраваць у суд», — сказаў журналістам старшыня
Следчага камітэта.
У мінулым годзе Следчы
камітэт разгледзеў амаль
150 тысяч заяў і паведамленняў, каля 125 тысяч крымінальных спраў знаходзіліся ў вядзенні. Пры гэтым
паказчыкі кожны год зніжаюцца, як і ўзровень злачынстваў у краіне.
Марыя ДАДАЛКА.

УЛАДА ВЫХОДЗІЦЬ
НА СУВЯЗЬ
У гэту суботу, 23 лютага, з 9.00 да
12.00 прадстаўнікі мясцовай улады
правядуць чарговыя прамыя тэлефонныя лініі ў аблвыканкамах і Мінскім гарвыканкаме. На сувязь з насельніцтвам выйдуць:
намеснік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама Вадзім Іванавіч Альшэўскі. Тэл.
80162213121;
першы намеснік старшыні ВІЦЕБСКАГА
аблвыканкама Алег Сяргеевіч Мацкевіч.
Тэл. 80212222222;
старшыня ГОМЕЛЬСКАГА абласнога
Савета дэпутатаў Кацярына Анатолеўна
Зянкевіч. Тэл. 80232331237;
на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКАГА аблвыканкама Алена Аляксандраўна
Бубенчык. Тэл. 80152735644;
намеснік старшыні МАГІЛЁЎСКАГА аблвыканкама Андрэй Міхайлавіч Кунцэвіч.
Тэл. 80222501869;
намеснік старшыні МІНСКАГА аблвыканкама Іван Станіслававіч Маркевіч. Тэл.
80175004160;
намеснік старшыні МІНСКАГА гарвыканкама Арцём Мікалаевіч Цуран. Тэл.
80172224444.

