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Спрэч кі ва кол 
тэх ніч на га рэг ла-
мен ту Мыт на га 
са ю за аб бяс пе цы 
пра дук цыі лёг кай 
пра мыс ло вас ці, 
шчы ра ка жу чы, 
за апош ні час 
доб ра на да ку чы-
лі. Зда ва ла ся б, 
што там не зра зу-
ме ла га: ка лі хо-
чаш ганд ля ваць, 
то ганд люй якас ным та ва рам, вы кон ва-
ю чы рэг ла мент, а не хо чаш — зай май ся 
чымсь ці ін шым. Буй ны і ся рэд ні біз нес 
ус пры няў но выя па тра ба ван ні так са ма 
не з са мым вя лі кім за да валь нен нем, 
але ж без вя лі ка га на пру жан ня пе рай-
шоў да іх вы ка нан ня. Асоб ным, вель мі 
ба лю чым пы тан нем ста ла пры няц це 
но ва га тэх рэг ла мен ту для іпэш ні каў. 
Да гэ та га дзяр жа ва ўжо іш ла не каль кі 
ра зоў на па слаб лен ні для ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў. І вось зноў яны 
ака за лі ся не га то вы мі да гуль ні па но-
вых пра ві лах. Дзяр жа ва ў чар го вы раз 
пай шла на пе ра мо вы. Вы нік — тэр мін 
увя дзен ня тэх рэг ла мен ту пе ра не се ны 
да 1 лі пе ня 2014 го да. Ад нак сі ту а цыю 
гэ та не вы ра шы ла. Іпэш ні кі пра цяг ва лі 
ча гось ці ба яц ца. Але страх, як вя до ма, 
час цей за ўсё з'яў ля ец ца на ступ ствам 
не ра зу мен ня. Та му ад быў ся дыя лог (ва 
ўсіх сэн сах) улад ных струк тур і прад-
стаў ні коў прад пры маль ніц тва. Пас ля 
та го, як па між са бою яны вы свет лі лі 
ўсе пы тан ні, Мі ніс тэр ства ганд лю па-
спя шы ла рас тлу ма чыць тое са мае «на 
паль цах» і прад стаў ні кам СМІ. На мес нік 
мі ніст ра ганд лю Іры на Нар ке віч рас ка-
за ла, ад куль узя лі ся тэх рэг ла мен ты, 
на вош та яны па трэб ны і як ця пер дзей-
ні чаць прад пры маль ні кам.

Ра ні цай аб мер ка ван не — 
уве ча ры тэх рэг ла мент

«Тэх ніч ныя рэг ла мен ты Мыт на га са ю за 
пры ма юц ца на ўзроў ні Еў ра зій скай Эка на-
міч най ка мі сіі. Гэ та над на цы я наль ны ор ган. 
Але гэ та не зна чыць, што ра шэн ні пры ма-
юц ца без аб мер ка ван ня з усі мі ба ка мі. Аб-
мер ка ван не па пя рэд ні чае пры няц цю тэх-
рэг ла мен ту, — тлу ма чыць Іры на Нар ке віч. 
— Спа чат ку на ўзроў ні дзяр жа вы, по тым 
кра і ны аб' яд ноў ва юц ца і пад час пе ра моў вы-
пра цоў ва юць агуль нае ра шэн не, якое бу дзе 
пры маль ным для кож на га бо ку. І, як пра ві ла, 
на гэ тых пе ра мо вах бы ва юць экс пер ты з 
са мых роз ных ве дам стваў, каб улі чыць усе 
ін та рэ сы».

Дзяр жа ва заў сё ды 
ідзе на су страч

На мес нік мі ніст ра ўпэў не на, што ўсе па він-
ны ад ноль ка ва пад па рад коў вац ца тэх ніч на му 
рэг ла мен ту — і ма лы, і ся рэд ні, і буй ны біз нес. 
У тым лі ку і вы твор цы. Ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў, якія пла цяць адзі ны па да так, 
ні хто не аба вяз ваў са міх да каз ваць якасць 
та ва раў — мож на ка рыс тац ца пра та ко ла-
мі вы пра ба ван няў, што вы да дзе ны ін шы мі 
асо ба мі. Га лоў нае, каб быў гэ ты пра та кол. 
Але на ват на та кія ўмо вы зга джа юц ца з цяж-

кас цю. «Вы па він ны ра зу мець, — звяр ну ла ся 
Іры на Нар ке віч да жур на ліс таў, — што ўрад 
быў аза да ча ны: прад пры маль ні кі — гэ та ма-
лы біз нес, яко му па трэб на пад трым ка дзяр-
жа вы. І гэ та му сег мен ту на да ец ца больш ува-
гі. Та му і па доў жы лі мы тэр мін на цэ лы год. І 
да зво лі лі пра да ваць са мы мі роз ны мі спо са-
ба мі — вы бі рай, які больш зруч ны». Тэх рэг-
ла мент вы зна чае адзі ныя па тра ба ван ні да 
пра дук цыі лёг кай пра мыс ло вас ці для за бес-
пя чэн ня яе воль на га пе ра мя шчэн ня на рын ку 
кра ін Мыт на га са ю за і для аба ро ны жыц ця і 
зда роўя гра ма дзян. На яго пад ста ве пра дук-
цыя лёг кай пра мыс ло вас ці, якая вы раб ля ец-
ца і рэа лі зу ец ца на тэ ры то рыі «трой кі», бу дзе 
кант ра ля вац ца па шэ ра гу па каз чы каў — у 
тым лі ку ме ха ніч ным (раз рыў ная на груз ка, 
тры ва ласць ма ца ван ня, гнут касць, удар ная 
тры ва ласць), хі міч ным (гра ніч на да пу шчаль-
нае вы лу чэн не шкод ных хі міч ных рэ чы ваў у 
па вет ра нае і (або) вод нае ася род дзе), бія ла-
гіч ным (гіг ра ска піч насць, па вет ра пра ні каль-
насць, на пру жа насць элект ра ста тыч на га 
по ля, ін дэкс так січ нас ці або раз драж няль-
нае дзе ян не, устой лі васць афар боў кі). Для 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў — пла-
цель шчы каў адзі на га па да тку, акра мя гэ-
тых спо са баў па цвяр джэн ня бяс пе кі та ва раў 
лёг кай пра мыс ло вас ці, пра па на ва ны і ін шыя: 
на яў насць на цы я наль на га сер ты фі ка та ад па-
вед нас ці (дэк ла ра цыя аб ад па вед нас ці) дзяр-
жаў МС або яго ко пія; на яў насць на та ва рах 
і (або) іх спа жы вец кай та ры на цы я наль ных 
зна каў ад па вед нас ці дзяр жаў МС; ука зан не 
ў су пра ва джаль ных да ку мен тах, якія па цвяр-
джа юць на быц цё та ва раў, рэ гіст ра цый на га 
ну ма ра сер ты фі ка та ад па вед нас ці (дэк ла-
ра цыі аб ад па вед нас ці), тэр мі ну яго дзе ян ня, 
наз вы і ад ра са ор га на па сер ты фі ка цыі, які 
вы даў сер ты фі кат ад па вед нас ці (за рэ гіст ра-
ваў дэк ла ра цыю аб ад па вед нас ці); на яў насць 
ін фар ма цыі з Адзі на га рэ ест ра вы да дзе ных 
сер ты фі ка таў ад па вед нас ці і за рэ гіст ра ва-
ных дэк ла ра цый аб ад па вед нас ці Мыт на га 
са ю за аб сер ты фі ка це ад па вед нас ці (дэк-
ла ра цыі аб ад па вед нас ці) на та кія ж та ва ры 
тых жа вы твор цаў.

Ня ма па цвяр джэн ня якас ці — 
ска жы пра гэ та спа жыў цу

А ка лі ні чо га з пе ра лі ча на га ня ма? «Та ды 
па ве дам ляй це пра гэ та па куп ні кам — на чэ ку 
ці ін шы мі спо са ба мі», — ад каз вае на мес нік 
мі ніст ра ганд лю. Гэ та трэ ба ра біць, бо спа-
жы вец мае пра ва ве даць, што ён куп ляе. «Га-
лоў ная мэ та тэх рэг ла мен таў — бяс пе ка. Для 
па цвяр джэн ня ад па вед нас ці тэх рэг ла мен ту 
пра дук цыя лёг кай пра мыс ло вас ці па він на 
прай сці пра цэ ду ру аба вяз ко вай сер ты фі ка-
цыі (га вор ка ідзе пра бя ліз на выя, гар сэт ныя, 
ку паль ныя і ана ла гіч ныя вы ра бы; па сцель-
ную бя ліз ну; пан чош на-шкар пэт ка выя вы ра-
бы пер ша га слоя) або аба вяз ко ва га дэк ла-
ра ван ня ад па вед нас ці і быць за мар кі ра ва най 
адзі ным зна кам аба ра чэн ня пра дук цыі на 
рын ку Мыт на га са ю за (знак ЕАС), — пе ра ліч-
вае Іры на Нар ке віч і да дае: — Тэх рэг ла мент 
пры маў ся не з мэ тай ка гось ці «за ду шыць», 
за па ло хаць, за блы таць, а з мэ тай аба ро ны 
жыц ця і зда роўя ча ла ве ка. Я ж маю пра ва на 
тое, каб ве даць, з ча го вы раб ле на са роч ка, 
якую я куп ляю: а рап там у мя не алер гія на 

сін тэ тыч ныя тка ні ны? Ча му мы не слу ха ем 
ін шыя ба кі? Вы па пы тай це ся ў ар га ні за цы ях 
ахо вы пра воў спа жыў цоў, коль кі скар гаў на 
ня якас ны та вар, які пра да ец ца на рын ку».

Ка лі ў прад пры маль ні ка ёсць ха ця б па-
цвяр джэн не та го, што та вар быў на бы ты на 
тэ ры то рыі Мыт на га са ю за, гэ та га бу дзе па-
куль да стат ко ва. «Бо мы адзін ад на му да вя-
ра ем на тэ ры то рыі Мыт на га са ю за», — ка жа 
на мес нік мі ніст ра.

Ча го ба яц ца 
прад пры маль ні кі?

Пад час аб мер ка ван няў вы свет лі ла ся, што 
прад пры маль ні кі ба яц ца кан фіс ка цый і вя лі кіх 
штра фаў ад пад атко вай. Але ж гэ та бес пад-
стаў ныя стра хі, бо ні я кіх «аб лаў» і пра ве рак 
ні хто ра біць не бу дзе. «Прад пры маль нік мае 
пра ва па пад атко вым за ка на даў стве вы пла-
ціць адзі ны па да так у па двой ным па ме ры, і 
та ды не па трэб ны да ку мен ты аб па цвяр джэн ні 
якас ці, па хо джан ня та ва ру. І пад атко вая не 
пой дзе ця бе пра вя раць. Ды ўво гу ле яны не 
ма юць пра ва па тра ба ваць ней кі сер ты фі кат», 
— тлу ма чыць Іры на Нар ке віч. Адзі нае, што 
пас ля 1 ліс та па да бу дзе пра во дзіц ца ма ні то-
рынг, «каб мы маг лі ра зу мець, што ад бы ва-
ец ца на рын ку: ці шмат та ва ру з тэ ры то рыі 
Мыт на га са ю за і гэ так да лей».

На мес нік мі ніст ра ганд лю ўво гу ле лі чыць, 
што ў іпэш ні каў ня ма ні я кіх пад стаў для па-
ні кі. Ка лі на ват на рэш це трэ ба бу дзе кож ны 
від та ва ру сер ты фі ка ваць і вы пра боў ваць, 
то гэ та мож на ра біць аб' яд на на — не каль-
кі пра даў цоў ад на го і та го ж та ва ру мо гуць 
аб' яд нац ца, каб атры маць па трэб ныя па пе-
ры. Яшчэ ад но вый сце — каб сер ты фі ка ты 
атрым лі ва лі ап та ві кі, для якіх гэ та на шмат 
пра сцей з-за вя лі кіх пар тый. «Зу сім ін шая 
спра ва, ка лі раз мо ва ідзе пра ма лень кія пар-
тыі і кант ра факт ны та вар. І, на жаль, на на-
шых рын ках та ко га та ва ру больш за ўсё».

Ці ха пае ла ба ра то рый?
Іры на Нар ке віч ад зна чы ла, што на 2 лі пе ня 

бя гу ча га го да для за бес пя чэн ня пра вя дзен ня 
пра цэ дур ацэн кі ад па вед нас ці па тра ба ван-
ням тэх ніч ных рэг ла мен таў МС аб бяс пе цы 
пра дук цыі лёг кай пра мыс ло вас ці ў Адзі ны рэ-
естр ор га наў па сер ты фі ка цыі і ла ба ра то рый 
Мыт на га са ю за ўклю ча на 19 бе ла рус кіх ор-
га наў па сер ты фі ка цыі і 29 да след чых ла ба-
ра то рый. «Боль шасць, вя до ма, зна хо дзіц ца ў 
Мін ску і Мін скай воб лас ці — 9 ор га наў па сер-
ты фі ка цыі (ОС) і 11 да след чых ла ба ра то рый 
(ДЛ)», — ска за ла Іры на Нар ке віч. У Брэс-
це і Брэсц кай воб лас ці, Го ме лі і Го мель скай 
воб лас ці, Ма гі лё ве і Ма гі лёў скай воб лас ці, 
а так са ма Ві цеб ску і Ві цеб скай воб лас ці, па 
ста не на 2 лі пе ня, бы ло за рэ гіст ра ва на па 2 
ор га ны па сер ты фі ка цыі і па 4 ла ба ра то рыі. 
У Грод не і Гро дзен скай воб лас ці — 2 ОС і 2 
ДЛ. «Та кім чы нам, у рэс пуб лі цы ство ра на 
не аб ход ная ба за для па цвяр джэн ня ад па-
вед нас ці пра дук цыі легп ра ма па тра ба ван ням 
тэх рэг ла мен ту». Для па раў на ння: у Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі (па звест ках Еў ра зій скай эка на-
міч най ка мі сіі) за рэ гіст ра ва на 82 ОС і 47 ДЛ, 
у Ка зах ста не — 28 ОС і 41 ДЛ.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Мыт ны са юзМыт ны са юз  ��

Считать недействительными страховые полисы 
ЗАО «СК «Белросстрах»:

– добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1203055, 0894456-0894468, 
1053516, 1057516, 1108801, 1129359, 1129360, 1206932, 1005855-1005857, 
1031137-1031146;

– добровольное страхование грузов (2РП) серия ГР №№ 000036, 
000037;

– добровольное страхование наземных транспортных средств (авто-каско) 
2РН, 2РП серия АК № 0050377;

– страховой полис комбинированный «Добровольное страхование на-
земных транспортных средств (авто-каско); Добровольное страхование от 
несчастных случаев» (2РН, 2РП) серия БИ №№ 0002688-002691;

– квитанции 1СУ серия КС № 3480135.                 УНП 100782388

ЧОР НЫ ДЗЕНЬ БЕ ЛА ГА ВО ЗЕ РА
Удзень у ня дзе лю на во зе ры Бе лае, што ў Жыт ка віц кім 
ра ё не, за гі ну ла пяць ча ла век. З іх трое — хлоп чы кі ва 
ўзрос це ча ты рох, пя ці і ся мі га доў. Глы бі ня во зе ра ў 
мес цы, дзе пе ра ку лі ла ся лод ка, пры бліз на 10 мет раў, 
а ад лег ласць да бе ра га — ка ля 200.

Як рас ка за ла афі цый ны прад стаў нік упраў лен ня След-
ча га ка мі тэ та па Го мель скай воб лас ці Ма рыя Кры ва но га ва, 
Жыт ка віц кі ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь за вёў кры мі наль ную спра ву ў да чы нен ні да 40-га-
до ва га жы ха ра Жыт ка віч па пры кме тах зла чын ства, пра ду-
гле джа на га ч. 2 арт. 316 УК Рэс пуб лі кі Бе ла русь (па ру шэн не 
пра віл бяс пе кі ру ху і экс плу а та цыі ма ла мер ных суд наў асо-
бай, якая кі руе суд нам, што па цяг ну ла па не асця рож нас ці 
смерць ча ла ве ка).

Пад час па пя рэд ня га след ства вы свет ле на, што гэ ты гра-
ма дзя нін, зна хо дзя чы ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня, кі-
ра ваў дзю ра ле вай ма тор най лод кай «Пра грэс» на во зе ры 
Бе лае каля вёс кі Ба ра вая Жыт ка віц ка га ра ё на. У лод цы зна-
хо дзі ла ся дзе вяць па са жы раў. Яшчэ адзін ча ла век пе ра во зіў-
ся ў на дзі ма ным ба ло не для ка тан ня, так зва най «таб лет цы», 
якая бук сі ра ва ла ся з да па мо гай вя роў кі. У ней кі мо мант, на 
ві ра жы, кі роў ца не спра віў ся з лод кай. Ма ла мер нае суд на пе-
ра ку лі ла ся і за та ну ла. У вы ні ку зда рэн ня за гі ну лі трое дзя цей, 
32-га до вая ма ці ста рэй ша га з іх (усе — жы ха ры Са лі гор ска) 
і яшчэ 30-га до вая жы хар ка Жыт ка віч. На мес цы зда рэн ня 
пра ца ва лі су пра цоў ні кі МНС, Та ва рыст ва вы ра та ван ня на 
ва дзе, след ча-апе ра тыў ная гру па Жыт ка віц ка га ад дзе ла СК 
су мес на з су пра цоў ні ка мі аб лас но га і цэнт раль на га апа ра та 
След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, апе ра тыў ная гру па 
УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма.

За раз зной дзе ны ўсе це лы за гі ну лых. Ма ла мер нае суд на 
кан фіс ка ва лі для пра вя дзен ня экс пер ты зы. Пры пра вя дзен-
ні пер ша па чат ко вых след чых дзе ян няў з бо ку кі роў цы лод кі 
вы яў ле ны шэ раг па ру шэн няў, у тым лі ку: ма тор ная лод ка не 
бы ла за рэ гіст ра ва на ў вы зна  ча ным па рад ку і не бы ла раз лі-
ча на на та кую коль касць ча ла век, усе па са жы ры зна хо дзі лі ся 
без вы ра та валь ных ка мі зэ лек.

У прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС 
да да юць, што тых, хто вы жыў, вы ра та ва лі ві да воч цы ня-
шчас на га вы пад ку, якія апы ну лі ся по бач на дзвюх ма тор-
ных лод ках. На жаль, да па маг чы ас тат нім яны не змаг лі. 
Без вы ні ко вы мі бы лі і рэ ані ма цый ныя ме ра пры ем ствы, што 
пра во дзі лі ся жан чы не, якую без пры кмет жыц ця вы ня лі з 
ва ды амаль ад ра зу пас ля ава рыі.

За раз кі роў ца ма тор най лод кі за тры ма ны і дае па ка зан ні. 
Санк цы я мі ін кры мі на ва на га яму зла чын ства пра ду гле джа на 
па ка ран не да 7 га доў па збаў лен ня во лі.

ПЕР ШЫЯ ТЫ СЯЧ НІ КІ-КАМ БАЙ НЕРЫ
У Го мель скай воб лас ці ўша на ва лі кам бай не раў, якія з па-
чат ку жні ва на ма ла ці лі больш за ты ся чу тон збож жа.

У пры ват нас ці, пер шыя экі па жы-ты сяч ні кі з'я ві лі ся ў Бра гін-
скім ра ё не. Та ко га вы со ка га па каз чы ка ў рэ гі ё не ўжо да сяг ну лі 
два экі па жы кам бай не раў ААТ «Ча мя рыс кі» ў скла дзе Ры го ра 
і Аляк сея Сні ца рэн каў, а так са ма Мі ха і ла і Вя ча сла ва Сал да-
цен каў. Пер шую ты ся чу тон збож жа хле ба ро бы на ма ла ці лі 
ве ча рам у ня дзе лю. Каш тоў ны мі па да рун ка мі кам бай не раў-
ты сяч ні каў ад дзя чы ла кі раў ніц тва Го мель ска га абл вы кан ка ма, 
аб лас но га праф са ю за АПК. Він ша ван ні з пер шай ты ся чай 
но ва га збож жа пры няў і экі паж-ты сяч нік КСУП «Аг ра кам бі нат 
«Хол меч» Рэ чыц ка га ра ё на. У яго склад ува хо дзяць стар шы 
кам бай нер Ва сіль Ка валь і кам бай нер Ві таль Іль еў. Хле ба ро бы 
пра цу юць на кам бай не «Lexіon-760», і на ўча раш нюю (15.07) 
ра ні цу яны на ма ла ці лі больш за 1211 тон збож жа.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ВА ДА ТРА ПІ ЛА НА ВАТ У МЕТ РО
У мі ну лую су бо ту на ста лі цу аб ры нуў ся моц ны дождж, 
што пры вя ло да сур' ёз ных на ступ стваў.

З 11.10 да 12.15 бы ло за рэ гіст ра ва на вы па дзен не амаль 
54 мм апад каў пры ся рэд ня ме сяч най нор ме 90 мм. У вы ні ку 
пад тап лен няў глы бі нёй да 35 см на ся мі ўчаст ках да рог рух 
21-га тра лей бус на га марш ру та спы ніў ся на час ад 40 хві лін 
да трох га дзін. Па ін фар ма цыі Мінск ага га рад ско га ўпраў лен-
ня МНС, бы лі пад топ ле ны тры пры ват ныя жы лыя да мы па 
ву лі цы Вал га до нскай (уз ро вень ва ды ў жыл лі склаў 20 см). 
Эва ку а цыя не пра во дзі ла ся. Ва да тра пі ла на стан цыі мет ро 
«Парк Ча люс кін цаў» і «Ус ход». Праў да, спы нен ня ру ху элект-
ра цяг ні коў не бы ло. Ра бот ні кі МНС эва ку я ва лі з лег ка во га 
аў та ма бі ля па ву лі цы Га ло на су хі ўчас так мяс цо вас ці двух 
ча ла век. «Шко да» за глох ла ў ва дзе (уз ро вень ва ды склаў 
35 см). У ма шы не бы лі кі роў ца 1983 го да на ра джэн ня і яго 
сын 2004 го да на ра джэн ня. Яны не па цяр пе лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БУДЗЕ ДЗЕНЬ РЫ БА КА
У Бе ла ру сі пла ну юць уза ко ніць свя та пра фе сі я на лаў 
і ама та раў рыб най лоў лі — Дзень ры ба ка. Пра гэ та 
па ве да міў ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА прад стаў нік рэс пуб-
лі кан ска га дзяр жаў на-гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла-
рус кае та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў» Сяр гей 
Да ра шэ віч па вы ні ках пле ну му РДГТ.

Дзень ры ба ка быў за сна ва ны ў кан цы 1960-х га доў ука зам 
Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР, на га даў Сяр гей Да ра-
шэ віч. З тых ча соў у мно гіх кра і нах бы ло га СССР ён што год 
ад зна ча ец ца кож ную дру гую ня дзе лю лі пе ня. «У Бе ла ру сі 
пас ля рас па ду СССР Дзень ры ба ка ад зна чаў ся не фар маль-
на, ця пер свя та атры ма ла дру гое жыц цё», — да даў Сяр гей 
Да ра шэ віч, ад зна чыў шы, што ра ней у БТПР не раз па сту па лі 
пра па но вы ад су пра цоў ні каў ры ба лоў ных прад пры ем стваў і 
прос тых ры ба коў ад ра дзіць свя та. Ця пер у мэ тах па пу ля ры за-
цыі свя та та ва рыст ва рас пра цоў вае план ры ба лоў ных ме ра-
пры ем стваў на блі жэй шыя га ды. У перс пек ты ве Дню ры ба ка 
пла ну юць на даць ста тус афі цый на га пра фе сій на га свя та. 
Ад па вед ную пра па но ву БТПР на кі руе ў Са вет Мі ніст раў.

«Дзень ры ба ка — ду шэў нае свя та, якое збі рае ра зам пра фе-
сій ных ры ба коў, су пра цоў ні каў ры ба вод ных прад пры ем стваў, 
прос тых ама та раў ры бал кі», — да даў Сяр гей Да ра шэ віч.

...І РАПТАМ УДАРЫЛА МАЛАНКА
У Кар мян скім ра ё не на ра цэ Сож двое ры ба коў ла ві-
лі ры бу з ме та ліч най лод кі з ма то рам. Ста лі чут ны мі 
да лё кія гры мо ты, і хма ры па чы на лі згу шчац ца, але ў 
мес цы, дзе яны ры ба чы лі, бы ла яс ная па го да. 

Адзін з ры ба коў ста яў у лод цы, а дру гі ся дзеў у ёй. Рап там 
уда ры ла ма лан ка, — у ры ба ка, які ста яў. Яго вы кі ну ла з лод кі 
ў ва ду. Ві да воч цы пад плы лі да па цяр пе лых на сва ёй лод цы 
і ака за лі пер шую ме ды цын скую да па мо гу. Але ж муж чы на 
па мёр па да ро зе ў баль ні цу. 

Пад час ку пан ня ў ад ным з го мель скіх ва да ёмаў за гі нуў 
чац вёр та клас нік. Як рас ка заў прэс-сак ра тар Го мель ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС Рус лан Габ ры лёў, трое пад лет-
каў вы ра шы лі вы ку пац ца ў во зе ры ка ля алеі За ка ха ных. Пры 
гэ тым па ча лі ска каць у ва ду з мос та. За тым два хлап чу кі — 
род ныя бра ты — ады шлі па гу та рыць з сяб ра мі. Трэ ці за стаў ся 
ска каць адзін. Ка лі дзе ці вяр ну лі ся, яны не знай шлі та ва ры-
ша. Пры гэ тым яго воп рат ка ля жа ла на бе ра зе. Хлап чу кі 
пад бег лі да мі на ка і рас ка за лі пра зда рэн не, а муж чы на па-
тэ ле фа на ваў у МНС. Па па пя рэд ніх звест ках, дзі ця скок ну ла 
з мос та і стук ну ла ся га ла вой аб апо ру. Траў ма не да зво лі ла 
пад няц ца на па верх ню ва ды. Це ла хлоп чы ка з дна ва да ёма 
пад ня лі ва да ла зы Та ва рыст ва вы ра та ван ня на ва дзе.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

15—17 лі пе ня пра хо дзіць сё мы ві-
зіт Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у Кі тай скую На род ную Рэс пуб лі ку. 
Знач насць гэ та га ві зі ту зра зу ме-
лая. Кі тай ужо ця пер з'яў ля ец ца 
дру гой най буй ней шай эка но мі-
кай све ту і, па роз ных пра гно зах, 
не ўза ба ве аба вяз ко ва вый дзе на 
пер шае мес ца. І ўліч ва ю чы тое 
зна чэн не, якое ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь на да юць раз віц цю ўсіх ас пек-
таў эка но мі кі, паў на цэн нае ўзае -
ма дзе ян не на сяб роў скай но це з 
па доб най кра і най мае вя ліз ную 
знач насць для перс пек тыў на шай 
эка на міч най сіс тэ мы. 

Акра мя па ме ру эка но мі кі, зна чэн не 
для Бе ла ру сі мае і на ву ко ва-тэх ніч ны 
па тэн цы ял Кі тая, які па ста ян на рас це. 
З кож ным го дам мож на знай сці ў га зе-
тах і на сай тах на він усё больш ін фар-
ма цыі аб ад крыц цях у КНР, якія ма юць 
пры стаў ку «са мае». Ад ной з апош ніх 
з'яў ля ец ца на ві на аб ства рэн ні кі тай скі-
мі ву чо ны мі су пер кам п'ю та ра з са май 
леп шай пра дук цый нас цю ў све це, якая 
ў два ра зы апя рэдж вае леп шы аме ры-
кан скі кам п'ю тар, які зна хо дзіц ца на дру-
гім мес цы. Спе цы я ліс ты ра зу ме юць, які 
вя ліз ны на ву ко ва-тэх ніч ны па тэн цы ял 
трэ ба ства рыць у кра і не, каб мець маг-
чы масць га на рыц ца пас ля та кім да сяг-
нен нем. Ці ка віць Бе ла русь і су пра цоў-
ніц тва ў сфе ры кос ма су. Кі тай ак тыў на 
раз ві вае сваю кас міч ную пра гра му, 
упэў не на ста но вя чы ся на но гі ў якас-
ці ад ной з вя ду чых кас міч ных дзяр жаў. 
Бе ла русь яшчэ з са вец кіх ча соў ак тыў на 

ўдзель ні ча ла ў са вец кай кас міч най пра-
гра ме, а пас ля кра ху СССР па ста ян на 
ўза е ма дзей ні чае з ра сій скі мі ву чо ны-
мі. Ві да воч на, што раз ві ваць кас міч ныя 
да сле да ван ні, з пры чы ны іх да ра га віз-
ны, больш зруч на ад ра зу з не каль кі мі 
парт нё ра мі, ад ным з якіх у апош нія га ды 
ста но віц ца Кі тай. Ак тыў на раз ві ва ец ца 
ўза е ма дзе ян не дзвюх кра ін і ў сфе ры 
ва ен на га су пра цоў ніц тва.

У апош нія га ды на рас тае ўдзел Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь і ў сфе ры пе ра ўзбра-
ен ня сель скай гас па дар кі КНР. Пры 
гэ тым трэ ба ад зна чыць, што сель ска-
гас па дар чы комп лекс Кі тая з'яў ля ец ца 
ад ным з най буй ней шых у све це, мае 
вы со кую кан ку рэн та здоль насць, у вы-
ні ку яго пра цы Кі тай па ста ян на ажыц-
цяў ляе маш таб ныя па стаў кі хар ча ван ня 
на су свет ныя рын кі. Па гэ тай пры чы не 
вы твор цы бе ла рус кай сель гас тэх ні кі 
кан ку ры ру юць не толь кі з кі тай скі мі, 
але і з вя ду чы мі су свет ны мі вы твор ца-
мі. Каб уз мац ніць па зі цыі бе ла рус кай 
сель гас тэх ні кі на кі тай скім рын ку, у 2009 
го дзе бы ло пры ня та ра шэн не пе рай сці 
да збо рач най вы твор час ці, якая цал-
кам апраў да ла ся бе. З кож ным го дам 
на кі тай скі ры нак уда ец ца па ста віць усё 
больш ма шы на кам плек таў для на ступ-
най збор кі.

Знеш не ганд лё вы аба рот Бе ла ру сі і 
Кі тая ўпэў не на раз ві ва ец ца. У той жа час 
ёсць і не га тыў ны мо мант — кі тай скі экс-
парт у Бе ла русь па вы ні ках 2012 го да ў 
пяць ра зоў пе ра вы сіў бе ла рус кі экс парт 
у Кі тай. Гэ та му, зра зу ме ла, ёсць ра цы я-
наль нае тлу ма чэн не. Па-пер шае, Кі тай, 
па сут нас ці, стаў пра мыс ло вай май стэр-
няй све ту. На яго тэ ры то рыі вы раб ля ец-
ца ўсё — ад ца цак да кас міч ных ра кет. 
З 2009 го да Кі тай стаў і най буй ней шым 
экс пар цё рам све ту. Вя ліз ны во пыт вы-
ра бу і пра соў ван ня са мых раз на стай ных 
та ва раў з'яў ля ец ца яго ві да воч най кан ку-
рэнт най пе ра ва гай. Да стат ко ва ад зна-
чыць, што і ЗША кож ны год цер пяць ад 
вя ліз на га ад моў на га саль да ў ганд лі з 

Кі та ем. Ін шым фак там з'яў ля ец ца пры-
цяг нен не звя за ных крэ ды таў з Кі тая на 
рэа лі за цыю вя лі кіх ін вес ты цый ных пра-
ек таў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. На ту раль-
на, што на кі тай скія гро шы да во дзіц ца 
за куп ляць кі тай скую тэх ні ку.

Што яшчэ мае па трэ бу ва ўдас ка на-
лен ні ў бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сі нах? 
Уліч ва ю чы вель мі сур' ёз нае су пра цоў-
ніц тва дзвюх кра ін па мно гіх кі рун ках, 
прак тыч на ў кож най га лі не ёсць маг чы-
мас ці для па ляп шэн ня пра цы. Ме на ві та 
з гэ тым звя за на ра шэн не пад пі саць у 
хо дзе вы со ка га ві зі ту больш за двац цаць 
па гад нен няў, пра та ко лаў і кант рак таў. 
Пад пі сан не та кой коль кас ці па гад нен няў 
з'яў ля ец ца дак лад ным сіг на лам іс ну ю чых 

перс пек тыў раз віц-
ця ад но сін кра ін-
парт нё раў. Да рэ чы, 
і най вы шэй шы ўзро вень су стрэч у час 
ві зі ту (на га да ем, што Прэ зі дэнт Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь су стра ка ец ца са Стар шы нёй 
КНР Сі Цзінь пі нам, стар шы нёй Усё кі тай-
ска га ка мі тэ та На род на га па лі тыч на га 
кан суль та тыў на га са ве та Юй Чжэн шэ-
нам і прэм' е рам Дзяр жаў на га са ве та Лі 
Ка ця нам) бу дзе ўсе гэ тыя дні, не су мнен-
на, пры цяг ваць ува гу су свет най прэ сы. 
Ня мно гія кі раў ні кі су ве рэн ных дзяр жаў 
мо гуць, пры ехаў шы ў Кі тай, мець су стрэ-
чы не прос та на вы со кім, а на най вы-
шэй шым уз роў ні. І гэ та па зі тыў ны сіг нал 
з бо ку кі тай скіх парт нё раў аб ста ту се і 
перс пек ты вах на шых ад но сін.

Што да ты чыц ца па тэн цы я лу раз віц ця 
ад но сін, то, перш за ўсё, не аб ход на вы-
лу чыць ін вес ты цый ны фак тар. Ад Кі тая 
ча ка ец ца ак тыў ная пра ца па пры цяг нен-
ні кі тай скіх ін вес та раў у Кі тай ска-бе ла-
рус кі ін дуст ры яль ны парк. Да во лі зруч-
ны час і для ад крыц ця ад на го або двух 
кі тай скіх бан каў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
крэ ды ты ад якіх мо гуць быць на кі ра ва ны 
на ма дэр ні за цыю бе ла рус кай эка но мі-
кі. Не аб ход на ін тэн сі фі ка цыя пра цы ў 
сфе ры аду ка цый ных па слуг і ту рыз му. 
Па ска рэн не су пра цоў ніц тву ў гэ тых сфе-
рах на да ло б і ад крыц цё пра мо га рэй са 
Мінск — Пе кін. Не ўсё з на зва на га мо жа 
быць зроб ле на ў блі жэй шы час, але, не-
су мнен на, ад ной чы бу дзе зроб ле на.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук
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Бе ла русь і светБе ла русь і свет  ��

НАШ ІН ТА РЭС У КІ ТАІ

З кож ным го дам мож на знай сці 
ў га зе тах і на сай тах на він усё больш 
ін фар ма цыі аб ад крыц цях у КНР, 
якія ма юць пры стаў ку «са мае».

Кі тай ак тыў на раз ві вае сваю кас міч ную пра гра му, упэў не на ста но вя чы ся на но гі 
ў якас ці ад ной з вя ду чых кас міч ных дзяр жаў.

ХА ЧУ КУП ЛЯЦЬ 
БЯС ПЕЧ НЫ ТА ВАР

Спачуванні Прэзідэнту Расіі
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га 

на ро да і ся бе аса біс та вы ка заў спа чу ван ні Прэ зі дэн ту Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі Ула дзі мі ру Пу ці ну, род ным і бліз кім за гі ну лых у вы ні-
ку аў та ка та стро фы, якая ад бы ла ся ў Тро іц кай ад мі ніст ра цый най 
акру зе го ра да Маск вы. Аб гэ тым Бел ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма па жа даў хут чэй ша га вы зда раў-
лен ня па цяр пе лым у аў та ка та стро фе.

ЗА ГРАЗ У ДНЕ ВО ЗЕ РА НА 12 ГА ДЗІН
Уве ча ры, пас ля 19 га дзін, жан чы на па ве да мі ла го-
мель скім вы ра та валь ні кам, што ў ра ё не 2-й Гра ма-
дзян скай ву лі цы на во зе ры то не ча ла век.

На мес цы ра бот ні кі МНС са праў ды ўба чы лі муж чы ну, 
пен сі я не ра 1932 го да на ра джэн ня. Вы свет лі ла ся, што ён 
яшчэ ка ля 7 га дзін ра ні цы пай шоў на во зе ра па ла зу, якая 
па трэб на яму для вы ра бу ко шы каў. І... за храс у іліс тым 
дне. 12 га дзін ён кры чаў «Ра туй це!». І толь кі ўве ча ры 
яго за ўва жы лі ад па чы валь ні кі і вы клі ка лі да па мо гу. Ад-
дзя лен не ва да лаз най служ бы пры да па мо зе на дзі ма най 
лод кі да ста ла па цяр пе ла га з ва ды і да ста ві ла на бе раг. 
З ды яг на зам «агуль нае пе ра аха лодж ван не ар га ніз ма» 
муж чы ну, для яко га во зе ра ста ла паст кай на 12 га дзін, 
да ста ві лі ў баль ні цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БЫЎ СВЕД КАМ, СТАЎ ВI НА ВА ТЫМ
Су пра цоў нi кi ДАI i кры мi наль на га вы шу ку УУС Го мель ска га абл вы кан ка-
ма змаг лi вы свет лiць асо бу кi роў цы i кар цi ну ава рыi з тра гiч ным зы хо-
дам. Ах вя рай тады стаў 25-га до вы ра сi я нiн, жы хар Мас коў скай воб лас цi, 
якi са сва ёй дзяў чы най гас ця ваў у ба бу лi ў Жыт ка вiц кiм ра ё не.

На пя рэ дад нi ве ча рам хло пец моц на вы пiў i не каль кi кi ла мет раў не дай шоў да-
до му. Як рас ка за лi ў прэс-служ бе ўпраў лен ня ДАI УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма, 
у тую ра нi цу па аў та да ро зе Жыт ка вi чы — Да вiд—Га ра док ру ха лi ся два аў та ма бi лi 
МА За. Яны еха лi на тэ ры то рыю Глуш ка вiц ка га за во да для за груз кi дру зу i да лей-
ша га транс пар та ван ня яго ў Жыт ка вi чы. Кi роў ца пер ша га гру за вi ка свое ча со ва 
за ўва жыў ча ла ве ка, якi ля жаў на да ро зе, i аб' ехаў яго. Дру гi кi роў ца — пра цяг ваў 
рух па сва ёй па ла се i пра ехаў па ча ла ве ку. Муж чы на доў га не пры зна ваў вi ну i пра-
хо дзiў у якас цi свед кi. Толь кi пас ля не ад на ра зо вых гу та рак са свед ка мi зда рэн ня, 
пад час якiх вы свят ля лi ся ўсё но выя i но выя пад ра бяз нас цi, атры ма ла ся да ка заць 
вi ну га мяль ча нi на. Ця пер су праць яго за ве дзе на кры мi наль ная спра ва.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

ЗдарэннеЗдарэнне  ��

БАН КІ ПА ВЫ ША ЮЦЬ СТАЎ КІ 
ПА ДЭ ПА ЗІ ТАХ 

У НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ ВА ЛЮ ЦЕ
Па пя рэд нія ме ся цы, па ве дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА, 
стаў кі па дэ па зі тах у руб лях змян ша лі ся на фо не што ме-
сяч на га з са ка ві ка зні жэн ня Нац бан кам стаў кі рэ фі нан са-
ван ня. Ра зам са зні жэн нем пра цэн таў зні жа лі ся і тэм пы 
пры рос ту ўкла даў у на цы я наль най ва лю це. 

Акра мя та го, з кан ца чэр ве ня на зі ра ла ся ўма ца ван не кур су 
до ла ра. Гэ та ўзмац ні ла пе ра ток руб лё вых укла даў у ва лют ныя, 
ня гле дзя чы на тое, што рост укла даў у на цы я наль най ва лю це па-
ра ней ша му апя рэдж вае па ве лі чэн не дэ па зі таў у за меж най. Ка лі 
ў лю тым пры рост руб лё вых укла даў на сель ніц тва скла даў 13,4 
пра цэн та, а ва лют ных — 0,1 пра цэн та, то ў чэр ве ні ліч бы скла лі ся 
на ўзроў ні 5,3 пра цэн та і 1,7 пра цэн та ад па вед на.

Экс пер ты тлу ма чаць ды на мі ку па ўкла дах тым, што пры вы-
ба ры ва лю ты для збе ра жэн няў на сель ніц тва час та кі ру ец ца эмо-
цы я мі, а не цвя ро зым раз лі кам. Збе ра гаць сён ня па-ра ней ша му 
больш вы гад на ў руб лях, а не ў ва лю це, кан ста ту юць яны.

Бан кі ў сваю чар гу пад ма цоў ва юць сло вы экс пер таў кан крэт ны мі 
дзе ян ня мі, па вы ша ю чы да ход насць па руб лё вых дэ па зі тах. У пры ват-
нас ці, пра та кое ра шэн не ўжо аб' яві лі буй ней шыя бе ла рус кія дзярж-
бан кі. На прык лад, Бе ла рус банк з 13 лі пе ня па вы шае для сва іх уклад-
чы каў стаў ку па ашчад на му сер ты фі ка ту з тэр мі нам аба ра чэн ня 2 
ме ся цы. Па но ва аформ ле ных ашчад ных сер ты фі ка тах яна скла дзе 31 
пра цэнт га да вых су праць сён няш ніх 23 пра цэн таў. Бе ла грап рам банк 
па вя лі чыў стаў ку па ўкла ду «Старт!» на 95 дзён. «Гэ та ме ра на кі ра ва-
на на па ляп шэн не ўмоў руб лё вых дэ па зі таў, а так са ма пад тры ман не 
ста вак па іх на ры нач ным уз роў ні», — тлу ма чаць у бан ку. 

Трэ ба ад зна чыць так са ма, што гэ ты мі дня мі На цы я наль ны банк 
пры няў ра шэн не не зні жаць у лі пе ні стаў ку рэ фі нан са ван ня. Гэ та 
дасць маг чы масць за ха ваць «пры ваб ныя ўмо вы для збе ра жэн няў 
у бе ла рус кіх руб лях, якія за бяс пе чаць іс тот нае пе ра вы шэн не іх 
да ход нас ці ў па раў на нні з дэ па зі та мі ў за меж най ва лю це і на дзей-
ную аба ро ну ад ін фля цыі», ад зна чае рэ гу ля тар.

Руб лё выя дэ па зі ты на сель ніц тва вы рас лі за чэр вень на 5,3 
пра цэн та (за паў год дзе па вя лі чы лі ся на 46 пра цэн таў), склаў шы 
на 1 лі пе ня Br35,45 трлн. Для па раў на ння: ва лют ныя дэ па зі ты 
фі зіч ных асоб за чэр вень пры рас лі толь кі на 1,7 пра цэн та (за 
сту дзень—чэр вень вы рас лі на 4,9 пра цэн та) да $6,58 млрд у эк-
ві ва лен це на 1 лі пе ня.

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

АБ ФАК ТАХ КА РУП ЦЫI 
Ў МЕ ДУСТА НО ВАХ МОЖ НА 

ПА ВЕ ДА МIЦЬ КРУГ ЛА СУ ТАЧ НА
Тэ ле фон да ве ру ка мi тэ та па ахо ве зда роўя Мiн гар вы кан ка-
ма (017) 396 45 65 ар га нi за ва ны для пры ёму кан фi дэн цый ных 
па ве дам лен няў аб вы пад ках ка руп цый ных пра ва па ру шэн-
няў у ка мi тэ це i пад па рад ка ва ных ар га нi за цы ях. Пра гэ та 
па ве да мi ла на чаль нiк ад дзе ла кад ра вай ра бо ты ка мi тэ та па 
ахо ве зда роўя Мiн гар вы кан ка ма Нi на Мель нi ка ва.

— Рэ жым ра бо ты тэ ле фо на круг ла су тач ны, — ад зна чы ла спе-
цы я лiст. — Зван кi пры мае аў та ад каз чык, яны што дня ана лi зу юц ца 
i ў пiсь мо вым вы гля дзе рэ гiст ру юц ца ў жур на ле. За тым ства ра-
ец ца ка мi сiя, якая iх раз гля дае.

«Мiнск—На вi ны».

ПАТРЭБНЫ РОЗ НЫЯ СХЕ МЫ 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ НЫХ ПРА ЦЭ САЎ 

У БУ ДАЎ НІЦ ТВЕ
Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Анд рэй Ка бя-
коў пра па на ваў рас пра ца ваць пад ра бяз ныя схе мы ін вес-
ты цый ных пра цэ саў у бу даў ніц тве пад пэў ныя вы пад кі з 
улі кам асаб лі вас цяў мяс цо вас ці, дзе бу дзе рэа лі зоў вац ца 
пра ект. Пра гэ та іш ла раз мо ва на чар го вым па ся джэн ні ра-
бо чай гру пы па праб лем ных пы тан нях у бу даў ні чай га лі не, 
па ве дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Пад час аб мер ка ван ня ўні фі ка ва най блок-схе мы ін вес ты цый на-
га пра цэ су ў бу даў ніц тве і пра па ноў па ап ты мі за цыі гэ та га пра цэ су 
стар шы ня ра бо чай гру пы Анд рэй Ка бя коў вы ка заў дум ку, што 
спе цы я ліс там га лі ны не аб ход на рас пра ца ваць да стат ко ва пад ра-
бяз ныя схе мы. «Схе мы па він ны ўліч ваць асаб лі вас ці мяс цо вас ці, 
па коль кі, на прык лад, у Мін ска і ў ра ён ных цэнт раў у гэ тым пла не 
мо гуць быць роз ныя па ды хо ды. Трэ ба, каб гэ тыя схе мы бы лі на-
леж ным чы нам за цвер джа ны і фак тыч на ста лі пла нам дзе ян няў, 
аба вяз ко вых для вы ка нан ня пры рэа лі за цыі ін вест пра ек та», — 
ад зна чыў ён, пад крэс ліў шы, што гэ тыя да ку мен ты бу дуць як для 
за каз чы ка, так і для на гляд ных ар га ні за цый ары ен ці рам пра віль-
най рэа лі за цыі пра ек таў.


