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Да ку мент 

прад ста віў 

ге не раль ны 

пра ку рор 

Бе ла ру сі 

Аляк сандр Ка нюк 

пад час чар го ва га 

па ся джэн ня 

шос тай се сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі. Уся го ўчо ра 

ў Аваль най за ле ніж няй 

па ла ты бы ло раз гле джа на 

13 пы тан няў.

Мэ та дэ крэ та — уз мац нен не 

мер ад каз нас ці за ка руп цый ныя 

зла чын ствы. На га да ем га лоў нае 

з да ку мен та: асо бы, асу джа ныя 

за здзяйс нен не ка руп цый ных 

зла чын стваў, не пад ля га юць 

прад стаў лен ню да ўмоў на-да-

тэр мі но ва га вы зва лен ня або 

за ме ны не ад бы тай част кі па ка-

ран ня больш мяк кім.

Кра са моў на сі ту а цыю з ка-

руп цы яй у кра і не апіс ва юць ліч-

бы: кож ны год фік су ец ца ка ля 

дзвюх ты сяч та кіх зла чын стваў, 

да ад каз нас ці пры цяг ва юц ца 

ка ля ты ся чы служ бо вых асоб. 

У 2018 го дзе коль касць ка руп-

цый ных дзе ян няў па вя лі чы ла ся 

на трэць.

Паз ней Аляк сандр Ка нюк 

рас казаў жур на ліс там, што яго 

ве дам ства ўнес ла пра па но ву 

пуб лі ка ваць у ад кры тым до-

сту пе дэк ла ра цыі аб да хо дах і 

маё мас ці чы ноў ні каў. Ён на га-

даў пра сло вы Аляк санд ра Лу ка-

шэн кі аб тым, што лю дзі па він ны 

ве даць пра чы ноў ні каў: што ў іх 

ёсць, за што яны жы вуць, якія ў 

іх бу дын кі і ма шы ны.

На чы ноў ні каў яко га 

ўзроў ню мо жа рас паў-

сю дзіц ца та кая прак ты-

ка? На дум ку генп ра ку-

ро ра, гэ та асо бы, якія 

зай ма юць дзяр жаў ныя 

па са ды, су пра цоў ні кі 

вы кан ка маў роз ных 

уз роў няў, мі ніст ры, ра бот ні кі 

мі лі цыі, пра ку ро ры, суд дзі.

Пры гэ тым ге не раль ны пра-

ку рор зра біў важ нае ўдак лад-

нен не: заў сё ды трэ ба па мя таць 

аб этыч ных нор мах. Ка лі і пуб лі-

ка ваць дэк ла ра цыі ў ад кры тым 

до сту пе, то без пер са наль ных 

да ных. У ін шым вы пад ку ад-

бы ва юц ца сі ту а цыі, ка лі лі та-

раль на па ве дам ля ец ца акно 

ква тэ ры, дзе жы ве сын ці ма ці 

ча ла ве ка.

Ін шы мі сло ва мі, мож на па ве-

да міць ца ну ква тэ ры, але ад рас 

на зы ваць нель га.

Да рэ чы, а ці га то вы сам 

Аляк сандр Ка нюк агу чыць та-

кую ін фар ма цыю? На прык лад, 

на чым ез дзіць ге не раль ны пра-

ку рор Бе ла ру сі?

«У мя не КІA Sorento 2011 го-

да. Ёй восем га доў, нар маль ная 

ма шы на, мне па да ба ец ца», — 

ска заў ён.

Яшчэ ёсць пра па но ва вы ка-

рыс тоў ваць дэ тэк тар хлус ні пры 

пры ёме на пра цу дзярж слу жа-

чых. Та кую пра вер ку, па вод ле 

слоў Аляк санд ра Ка ню ка, па-

він ны пра хо дзіць пра ва ахоў ні кі, 

дзярж слу жа чыя, якія ўва хо дзяць 

у кад ра вы рэ естр кі раў ні ка дзяр-

жа вы. У асоб ных ве дам ствах 

гэ та ўжо вы ка рыс тоў ва ец ца: 

на прык лад, у ДАІ.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Пра ўза е ма дзе ян-

не Бе ла ру сі і Ка зах-

ста на на пя рэ дад ні 

са мі та Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за 

ў Нур-Сул та не і па-

за чар го вых вы ба раў 

у Ка зах ста не іш ла 

раз мо ва Прэ зі дэн та 

Аляк санд ра Лу ка шэн-

кі і Над звы чай на га і 

Паў на моц на га Па сла 

гэ тай кра і ны Ер му ха-

ме та Ер тыс ба е ва.

«Я ўпер шы ню бу ду ў 

ста лі цы з но вай наз вай. 

А ўво гу ле, я вель мі час-

та бы ваў у Ка зах ста не, 

доб ра ве даю і поў дзень, 

і цэнтр, і на поў на чы мне 

па шчас лі ві ла ся па бы ваць. 

Вы дат ная кра і на, якая 

раз ві ва ец ца. Ня прос тыя 

пра цэ сы ад бы ва юц ца 

ў па лі тыч най га лі не — 

зра зу ме ла, прэ зі дэнц кія 

вы ба ры, асаб лі ва зме на 

прэ зі дэн та. Гэ та заў сё ды 

пэў ным чы нам ад люст-

роў ва ец ца на жыц ці, 

гра мад стве. Ды што там 

ка заць — на ват на эка но-

мі ку ўплы вае», — ска заў 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Па сло вах лі да ра дзяр-

жа вы, у пла не ганд лю ў 

кра ін праб лем ня ма. Праў-

да, ста ноў чае саль да ў та-

ва ра аба ро це ў Бе ла ру сі. 

«Але вы па він ны ве даць, 

што ў Ка зах ста не ства-

ра юць ма су та ва раў, якія 

нам вель мі па трэб ныя: 

па чы на ю чы ад ба воў ны 

і за кан чва ю чы ме та ла-

мі», — за пэў ніў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка і акрэс ліў но-

выя на прам кі для су мес-

на га ганд лю.

Бе ла русь га то ва куп-

ляць у Ка зах ста не збож-

жа. Яго ў гэ тай кра і не 

ліш кі дзя ку ю чы вы со-

кай ура джай нас ці і вя лі-

кай коль кас ці па сяў ных 

плошчаў цвёр дых сар тоў 

пша ні цы. Та му праб ле ма 

дыс ба лан су ў ганд лі — 

толь кі пы тан не ча су. Яго 

ра шэн не Прэ зі дэнт да ру-

чыў між ура да вай ка мі сіі 

дзвюх кра ін.

Па куль су стар шы ня гэ-

та га ор га на з ка зах стан-

ска га бо ку ад сут ні чае — 

бы лы, Аскар Ма мін, за няў 

па са ду прэм' ер-мі ніст ра. 

«Гэ та так са ма для нас 

доб ра. Ча ла век, які ве-

дае доб ра праб ле ма ты-

ку Бе ла ру сі, стаў прэм'-

ер-мі ніст рам Ка зах ста на. 

Гэ та, шчы ра ка жу чы, нас 

вель мі за да валь няе»,— 

пра ка мен та ваў бе ла рус кі 

лі дар.

Спра ва тут, па сло вах 

Прэ зі дэн та, не ў пер са-

на лі ях — у кра ін заў сё ды 

бы лі доб рыя су вя зі, лі да-

ры вы бу да ва лі дак лад ную 

сіс тэ му ўза е ма ад но сін. 

Па тэн цы ял раз віц ця су-

пра цоў ніц тва маш таб ны, 

са дзей ні чае яму і іні цы я-

ты ва «Адзін по яс, адзін 

шлях».

«У вас ус ход нія ва ро-

ты, у нас «Вя лі кі ка мень», 

сва бод ныя эка на міч ныя 

зо ны. Я ду маю, тут боль-

шае спа лу чэн не па він-

на быць», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Звяр нуў ён ува гу і на 

тое, што Бе ла русь ды вер-

сі фі цы руе па стаў кі вуг ле-

ва да род най сы ра ві ны. 

«Мы ма ем не каль кі пунк-

таў су да кра нан ня і вя дзём 

пе рагаворы пра па стаў ку 

наф ты ў Бе ла русь з ін шых 

кры ніц. У гэ тым го дзе 

мы ў асноў ным скон чым 

ма дэр ні за цыю наф та пе-

ра апра цоў чых за во даў. 

Нам бу дзе кры ху ляг чэй 

на бы ваць на су свет ных 

рын ках наф ту. У су вя зі з 

гэ тым мы ўжо вя дзём пе-

ра гаворы і хо чам, каб яны 

(па па стаў ках ка зах стан-

скай наф ты ў Бе ла русь) 

бы лі ак ты ві за ва ныя», — 

ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Пы тан не тран зі ту «чор-

на га зо ла та» да ты чыц ца 

не толь кі дзвюх кра ін, 

але і Ра сіі. «Ра сія — член 

ЕАЭС. Ду маю, што з бліз-

кай нам кра і най мы змо-

жам да мо віц ца аб пэў ных 

аб' ёмах па стаў кі наф ты з 

Ка зах ста на», — упэў не ны 

бе ла рус кі лі дар.

На па лях юбі лей на-

га са мі та ў Нур-Сул та не 

Прэ зі дэнт пла нуе аб мер-

ка ваць двух ба ко выя ад но-

сі ны кра ін са сва імі дзе ю-

чым і бы лым ка ле га мі.

Па сол Ер му ха мет Ер-

тыс ба еў у раз мо ве з жур-

на ліс та мі так са ма ад зна-

чыў праб ле му ад моў на га 

саль да Ка зах ста на, пра 

якую ка заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Вы пра віць 

гэ тую сі ту а цыю пла ну юць 

да во се ні, ка лі ад бу дзец ца 

афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі ў Ка зах стан.

Ка зах стан скі бок га-

то вы па стаў ляць наф ту 

ў Бе ла русь. Учо ра гэ ту 

тэ му з га лі но вы мі ве дам-

ства мі аб мяр коў ваў бе ла-

рус кі па сол у Ка зах ста не 

Ана толь Ніч ка саў. «Па-

між на мі ля жыць Ра сія. 

Яна з'яў ля ец ца важ ным 

парт нё рам і для Бе ла ру-

сі, і для Ка зах ста на. Гэ та 

наш га лоў ны стра тэ гіч ны 

парт нёр. Та му гэ та прад-

мет пе ра моў на га пра цэ су, 

я ду маю, мы па ста ра ем-

ся знай сці агуль на да пу-

шчаль нае. Ка неш не, для 

Ра сіі гэ та бу дзе ня вы гад-

на. У іх сва ёй наф ты да-

стат ко ва. Але мы ха це лі б, 

каб Еў ра зій скі эка на міч-

ны са юз быў вы гад ны для 

ўсіх удзель ні каў. І на эта пе 

ста наў лен ня на ша га са ю-

за вель мі важ на пад трым-

лі ваць усіх, — ад зна чыў 

па сол. — У нас ад на праб-

ле ма — як за пус ціць наф-

ту ў тру бу. Там чар га ёсць, 

гру ба ка жу чы. Ка неш не, 

мы мо жам чы гу нач ны мі 

са ста ва мі па стаў ляць і 

гэ так да лей. Але эфек-

тыў насць не каль кі ін шая 

бу дзе».

Но вае кі раў ніц тва Ка-

зах ста на раз гле дзіць пы-

тан не і на быц ця па ке та 

ак цый «Гом сель ма ша», 

каб на ла дзіць вы твор-

часць бе ла рус кай сель-

гас тэх ні кі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Апош нім ча сам на ра кан няў 

на конт пра цы з ляс ны мі рэ-

сур са мі за шмат, і ад каз ным за 

ляс ную гас па дар ку трэ ба сур'-

ёз на пад клю чыц ца да гэ та га 

пы тан ня, ра за брац ца і вы зна-

чыц ца з ад па вед ным мі ніс тэр-

ствам, як жыць да лей. Пра гэ-

та за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэнка, пры ма ю чы з дак-

ла дам па па вы шэн ні эфек тыў-

нас ці вы ка рыс тоў ван ня ляс ных 

рэ сур саў стар шы ню Ка мі тэ та 

дзяр жаў на га кант ро лю Ле а ні да 

Ан фі ма ва і на мес ні ка прэм' ер-

мі ніст ра Ула дзі мі ра Двор ні ка.

«Гэ та па да ру нак пры ро ды, але 

мы ста вім ся да ле су абы-як. Я час-

та бы ваю ў ле се і гля джу, як пра цу-

юць на шы лес ні кі. Ні па па сад ках, ні 

свое ча со ва спі ла ваць спе лы лес для 

пе ра пра цоў кі, ні да рог... Ка ра цей, 

ма ла па рад ку. Прос та бяз лад на ста-

вім ся да гэ та га па да рун ка, най вя лік-

ша га. Не ка жу чы ўжо пра эка но мі ку: 

амаль 40 % тэ ры то рыі — лес. Трэ ба 

ска рыс тац ца гэ тым рэ сур сам. Гэ та 

доб рая сы ра ві на. На пі ла ва лі ле су і 

не мо жа це яго пе ра пра ца ваць, про-

сі це да зво лу на па стаў кі бяр вё наў на 

знеш ні ры нак. А мы ка лісь ці ўжо да-

мо ві лі ся, што па він ны пе ра пра цоў-

ваць на шы ляс ныя рэ сур сы ў ней кі 

паў фаб ры кат, а ле пей — у мэб лю (з 

вы со кай да баў ле най вар тас цю пе ра-

пра цоў ваць сы ра ві ну), і па стаў ляць 

на знеш нія рын кі», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

За ба ро на на экс парт ле су-круг-

ля ку ле тась бы ла вы тры ма на. Ад нак 

сё ле та, як па тлу ма чыў жур на ліс там 

Ле а нід Ан фі маў, праз збег шмат лі кіх 

не га тыў ных фак та раў і для ляс ной 

гас па дар кі, і для дрэ ва ап ра цоў кі, 

зда ры ла ся раз ба лан сі роў ка аб' ёмаў 

на рых тоў кі драўнянай сы ра ві ны і яе 

пе ра пра цоў кі на ўнут ра ных вы твор-

чых ма гут нас цях. Ка ля трох міль ё-

наў ку ба мет раў драў ні ны ака за ла ся 

не пе ра пра ца ва най і па тра буе не ад-

клад ных ра шэн няў па рэа лі за цыі.

«Асноў ныя пе ра пра цоў шчы кі 

мо гуць па вя лі чыць пе ра пра цоў ку 

тэх ніч на і тэх на ла гіч на, але пра-

дук цыя бу дзе не за па тра ба ва ная. 

Та му Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар-

кі і Са вет Мі ніст раў звяр ну лі ся да 

Прэ зі дэн та з прось бай даць да звол 

на экс парт 900 ты сяч ку ба мет раў 

драў ні ны. Част ку ас тат няй драў-

ні ны пе ра пра цу ем унут ры кра і ны 

і экс пар ту ем пра дук цыю з больш 

вы со кай дабаўленай вар тас цю, 

част ку на рых ту ем на дро вы для 

сіс тэ мы жыл лё ва-ка му наль най гас-

па даркі», — па ве да міў стар шы ня 

Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю.

Прэ зі дэнт пад тры маў іні цы я ты-

ву, але аба зна чыў за да чы на най-

блі жэй шую перс пек ты ву, да 2020 

го да.

Драў ні ну мож на бы ло б пе ра пра-

цоў ваць на па ліў ныя пе ле ты, ка лі б 

бы лі ство ра ныя не аб ход ныя ма гут-

нас ці. У прык лад Ле а нід Ан фі маў 

пры вёў за вод у Па стаў скім мэб ле-

вым цэнт ры пра ект най ма гут нас цю 

ка ля 30 ты сяч тон пе ле таў у год. 

У пла нах вы твор цаў — вый сці на 

37 ты сяч тон. Ца на скла ла ся ка ля 

95 еў ра за то ну пе ле таў.

Кі раў нік кра і ны ад зна чыў, што 

на бія па лі ва вя лі кі по пыт і доб ры 

кошт. «Дык ужо ўчо ра трэ ба бы-

ло за вез ці аб ста ля ван не... Шэсць 

ма шын не мо жам па ста віць! Дах 

зра бі лі — і пра цуй це, а па ра лель-

на ра бі це сце ны. Та му ка лі ў вас 

з'яў ля юц ца ліш кі, якія не мо жа це 

пе ра пра ца ваць на іс ну ю чых прад-

пры ем ствах, хут чэй рэа лі зоў вай це 

пра ек ты па бу даў ніц тве ў кож най 

воб лас ці гэ тых за во даў», — па тра-

ба ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Шэсць за во даў, ана ла гіч ных па-

стаў ска му, на дум ку стар шы ні Ка мі-

тэ та дзяр жаў на га кант ро лю, мо гуць 

па чаць пра ца ваць ужо праз год. 

Адзі нац цаць вы твор час цяў сіс тэ-

мы Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі, 

што іс ну юць сён ня, Ле а нід Ан фі маў 

лі чыць больш не пра мыс ло вы мі, а 

кус тар ны мі: тут вы раб ля ец ца 20 ты-

сяч тон пе ле таў у год.

Па ін фар ма цыі Ле а ні да Ан фі-

мава, прак тыч на ў кож ным з 98 ляс-

га саў пра цу юць ле са пе ра пра цоў чая 

вы твор часць, ле са пі ла ван не. На пе-

ле ты ж ідуць ад хо ды, і каб хо ць бы 

ў боль шай част цы бы лі ма лень кія 

вы твор час ці па вы пус ку бія па лі ва, 

праб ле мы з ліш ка мі тэх на ла гіч най і 

дры вя ной драў ні ны не за ста ло ся б.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Па слаб лен ня 
не бу дзе

Дэ пу та ты падтрымалі дэ крэт аб да дат ко вых ме рах 
па ба раць бе з ка руп цы яй

ВЫ ПАД КО ВАСЦЬ? 
ЗА КА НА МЕР НАСЦЬ!

Бе ла русь ак ты ві зуе пе рагаворы па па стаў ках наф ты з Ка зах ста нам

У ЛЕС ЦІ ПА ДРО ВЫ?
Прэ зі дэнт да зво ліў экс парт ле су-круг ля ку, 

але за па тра ба ваў па ско рыць бу даў ніц тва пе лет ных за во даў

УЛА ДА ВЫ ХО ДЗІЦЬ НА СУ ВЯЗЬ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць 

і ў гэ тую су бо ту, 25 мая. На зван кі з 9.00 да 12.00 бу дуць 

ад каз ваць:

кі раў нік спраў БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ге ор гій Мі ка ла-

евіч ХВАЛЬ КО. Тэл. 8 016 221-31-21;

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. 8 021 222-22-22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8 023 233-12-37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар Анд рэ-

евіч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273-56-44;

пер шы на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ва сіль Іва на віч АКУ ЛІЧ. Тэл. 8 022 250-18-69;

стар шы ня МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ана толь Мі хай ла віч 

ІСА ЧАН КА. Тэл. 500-41-60;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Фё дар 

Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. Тэл. 222-44-44

Па да ру чэн ні Прэ зі дэн та Бе ла ру сі кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля Ка ча на ва ўчо ра ў Ма гі лё ве су стрэ ла ся 

з прад стаў ні ка мі мяс цо вай цы ган скай ды яс па ры, па ве дам-

ляе Бел ТА.

На го дай для раз мо вы ста лі скар гі, агу ча ныя ў срод ках ма са-

вай ін фар ма цыі, на па ру шэн ні пад час пра ве рач ных ме ра пры ем-

стваў па фак це гі бе лі ін спек та ра ДПС Яў ге на Па та по віча. Тых, хто 

звяр таў ся, Прэ зі дэнт па чуў, на кі ра ваў шы свай го прад стаў ні ка для 

грун тоў най гу тар кі.

На тал ля Ка ча на ва за сі ту а цыю, якая ад бы ла ся, прад стаў ні кам 

мяс цо вай ды яс па ры пры нес ла пра ба чэн ні, ка лі са праў ды пад час 

рас сле да ван ня аб ста ві наў спра вы ме лі мес ца фак ты не ка рэкт ных 

дзе ян няў. Так са ма кі раў нік Ад мі ніст ра цыі ак цэн та ва ла ўва гу, што 

па ўсіх скар гах і зва ро тах бу дуць пра ве дзе ны раз бо ры, і асаб лі ва 

ад зна чы ла, што між эт ніч ны мір і зго да ў на шай кра і не з'яў ля юц ца 

без умоў ным пры яры тэ там.

Між эт ніч ны мір — 
без умоў ны пры яры тэт


