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Па-пер шае, каб зра зу мець, чым Бе ла ру сі 
мо жа быць ка рыс ны гэ ты рэ гі ён, трэ ба ха ця б 
агляд на за зір нуць у яго ня даў няе мі ну лае і ў час 
ця пе раш ні. Ідэя ства рэн ня ар га ні за цыі АСЕ АН 
за ра дзі ла ся яшчэ ў пе ры яд так зва ных Ін да кі-
тай скіх вой наў. Гэ та се рыя ўзбро е ных кан флік-
таў у 50-70-х га дах мі ну ла га ста год дзя, у тым 
лі ку ўнут ры дзяр жаў ных, асноў най арэ най для 
якіх бы лі тры кра і ны: В'ет нам, Кам бо джа і Ла ос. 
Гэ тая част ка гіс то рыі нам доб рая зна ё мая як 
па да ку мен таль ных філь мах, так і па мас тац кіх. 
Пры чы ны кры ва вых су тык нен няў тых га доў звя-
за ны, апроч ін ша га, з імк нен нем Фран цыі і ЗША 
за ха ваць ці пры мно жыць свой уплыў у рэ гі ё не. 
Але ў вы ні ку ста ла яс на, што ка ла ні яль ны пе ры-
яд за кан чва ец ца і мяс цо выя на ро ды ўсё ж та кі 
бу дуць жыць у не за леж ных дзяр жа вах.

У раз гар гэ тых кан флік таў, у 1967 го дзе, у 
Банг ко ку бы ла пад пі са на дэк ла ра цыя аб ства-
рэн ні АСЕ АН. У кан крэт ныя да моў ле нас ці яна 
пе рай шла толь кі ў 1976 го дзе, пас ля пад пі сан ня 
ін шых да ку мен таў на вост ра ве Ба лі. Да та го мо-
ман ту Ла ос, Кам бо джа і В'ет нам яшчэ не ўвай шлі 
ў ар га ні за цыю, але за тое ў яе скла дзе апы ну лі ся 
Ін да не зія, Ма лай зія, Сін га пур, Тай ланд і Фі лі пі ны, 
якія так са ма, у прын цы пе, не так даў но бы лі ка-
ло ні я мі. Кры ху паз ней да іх да лу чыў ся Бру ней, 
які атры маў не за леж насць, а ў 1990-х га дах і 
зга да ная трой ка, най больш па цяр пе лая ад вой-
наў. Увай шла ў АСЕ АН і М'ян ма. Та кім чы нам, 
ця пер у ар га ні за цыі 10 кра ін. Агуль нае на сель-
ніц тва гэ тых дзяр жаў — ка ля 600 млн ча ла век, 
а агуль ны ВУП — больш за $2 трлн. Яны хо чуць 
і мо гуць раз ві вац ца, а зна чыць, шу ка юць ганд-
лё вых парт нё раў.

Ві таль Бусь ко ад зна чыў, што для Бе ла ру сі 
ця пер асноў ны парт нёр у рэ гі ё не — В'ет нам, які 
акры яў пас ля ба я вых кан флік таў. Ён, як вя до ма, 
су сед ні чае з Ла о сам і Кам бо джай. Перс пек ты вы 
су пра цоў ніц тва з гэ ты мі кра і на мі да во лі вя лі кія. 
Узяць хоць бы ва ен на-тэх ніч ную сфе ру. Па вод ле 
спра ва зда чы Thе Mіlіtаrу Bаlаnсе бры тан ска га 
Між на род на га ін сты ту та стра тэ гіч ных да сле да-
ван няў (ІІSS) за 2012 год, на ўзбра ен ні ў ар міі 
Ла о са — са вец кія тан кі «Т-54» і «Т-55» і на ват 
дзе сяць «ве тэ ра наў» «Т-34-85». Ёсць са вец кія 
тан кі і ў Кам бо джы. Так са ма гэ тыя дзяр жа вы вы-
ка рыс тоў ва юць вер та лё ты і са ма лё ты з СССР, у 
тым лі ку за каз ва юць іх но выя ма ды фі ка цыі ў Ра-
сіі (транс парт ныя вер та лё ты К-32Т). Ка лі ка заць 
пра В'ет нам, то, без умоў на, там ня ма ла тэх ні кі 
са вец кай эпо хі, у тым лі ку комп лек саў «С-125». 
Ка лі зір нуць на ін шых чле наў АСЕ АН і іх су се дзяў, 
то і там мож на су стрэць узо ры са вец ка га і пост-
са вец ка га ўзбра ен ня. У пры ват нас ці, гэ та са ма-

лё ты «МіГ-29». Ад нак ня рэд ка з імі су сед ні чае і 
пра дук цыя ВПК Фран цыі, ЗША, ін шых за ход ніх 
кра ін. Гэ та да ты чыц ца і авія цыі, і на зем ных срод-
каў СПА, і ін шых ві даў узбра ен ня.

Пра што ўсё гэ та свед чыць? На пэў на, пра тое, 
што Бе ла русь — гэ та ад на з кра ін, якая мо жа 
аказ ваць па слу гі па ма дэр ні за цыі ва ен на га пар ка 
кра ін Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. Адзін з на прам каў 
— ма дэр ні за цыя комп лек саў «С-125» і па стаў-
ка пры цэ лаў для бра ня тэх ні кі. Тэ а рэ тыч на на ша 
кра і на маг ла б су пра цоў ні чаць і з ВПС не ка то-
рых дзяр жаў гэ та га рэ гі ё на. Га вор ка на ват не пра 
ма дэр ні за цыю са міх са ма лё таў. Бе ла рус кія спе-
цы я ліс ты (ча сам у су пра цоў ніц тве з ра сій скі мі) 
мо гуць ства раць трэ на жо ры для пі ло таў «МіГ-29», 
«Су-25», «Мі-8» і гэ так да лей.

Больш за тое, част ка дзяр жаў АСЕ АН ад чу вае 
кад ра вы го лад. У тым лі ку па тра бу юц ца ва ен ныя 
спе цы я ліс ты ў га лі не СПА. Ка лі ўлі чыць, што Ла ос, 
В'ет нам і Кам бо джа вы ка рыс тоў ва юць са вец кае 
ўзбра ен не, то Ва ен ная ака дэ мія Бе ла ру сі мо жа 
на ву чаць вай скоў цаў з гэ тых кра ін. Тым больш 
што ака дэ мія бы ла ўтво ра на на ба зе дзвюх ва ен-
ных ВНУ, ад на з якіх — МВІЗРВ (Мін скае вы шэй-
шае ін жы нер нае зе ніт нае ра кет нае ву чы лі шча) 
СПА. Фак тыч на гэ та была ба за вая ва ен ная ВНУ 
па пад рых тоў цы кад раў для са вец кіх сіл су праць-
па вет ра най аба ро ны.

Дэ пу тат Ві таль Бусь ко ад зна чае, што не менш 
перс пек тыў ны на пра мак — гэ та пад рых тоў ка 
спе цы я ліс таў для МНС. Асаб лі ва ак ту аль на гэ та 
для тых кра ін АСЕ АН, дзе су хі се зон змя ня ец-
ца вя лі кі мі па вод ка мі. А бе ла рус кія ра та валь ні кі 
на за па сі лі ўжо до сыць ня дрэн ны во пыт па лік ві-
да цыі на ступ стваў па во дак.

Так са ма В'ет нам і ін шыя кра і ны рэ гі ё на ма юць 
па трэ бу ў спе цы я ліс тах у га лі не сель скай гас па-
дар кі. Ды ці ма ла яшчэ якім спе цы яль нас цям 
мо гуць на ву чац ца ў Бе ла ру сі жы ха ры гэ тых 
кра ін. Тым больш што ў В'ет на ме цэ лае па-
ка лен не, якое за раз зай мае мно гія важ ныя 
па са ды ў дзярж апа ра це, пра хо дзі ла ву чо бу 
ў са вец кіх, у пры ват нас ці, бе ла рус кіх, ВНУ. 
У гэ тых лю дзей скла ла ся до сыць па зі тыў ная 
дум ка пра на шу сіс тэ му аду ка цыі. Па куль гэ-
тае па ка лен не яшчэ не па ста рэ ла, бе ла рус кі 
бок мае ўсе маг чы мас ці, каб ад на віць та кое 
на ву чан не. І трэ ба ска заць, што ў гэ тым пла не 
ўжо шмат зроб ле на, гра ма дзя не не ка то рых 
кра ін АСЕ АН пра хо дзяць за раз на ву чан не ў 
Бе ла ру сі аль бо ня даў на яго за вяр шы лі.

Акра мя аду ка цый на га ас пек ту, ёсць перс-
пек ты вы су пра цоў ніц тва і ў на ву ко вай сфе ры, 
але не ў тэ а рэ тыч най плос кас ці, а ў прак тыч най. 
На прык лад, у кам ба джый скай зям лі за ста ло ся 

ня ма ла мін, якія не заў сё ды мож на «ўба чыць» ме-
та ла шу каль ні кам, а кар ты мін ных па лёў ужо стра-
ча ны. По шук гэ тай ва ен най «спад чы ны» мож на 
вес ці з да па мо гай спект ра льна га ана лі зу гле бы, 
які мае на ўва зе на зем ныя за ме ры, а так са ма вы-
ка ры стан не здым каў з кос ма су. У гэ тай част цы ў 
бе ла рус ка га бо ку так са ма ёсць свой во пыт.

Вы шэй га ва ры ла ся пра ва ен ную тэх ні ку, але ў 
АСЕ АН з яе кра і на мі, дзе ды на міч на раз ві ва юц ца 
эка но мі кі, не аб ход ны і сель гас ма шы ны, і гру за ві-
кі, і кар' ер ныя са ма зва лы. Усё гэ та вы раб ля ец ца 
ў Бе ла ру сі. Ня цяж ка зда га дац ца, што на рын ку 
ўжо пры сут ні ча юць і вы твор цы з ін шых кра ін. 
На прык лад, у В'ет на ме на ад ной пля цоў цы ёсць 
тры па ра лель ныя лі ніі збо рач ных вы твор час цяў: 
«МА Заў», кі тай скіх і ка рэй скіх гру за ві коў. Пры 
гэ тым ві да воч на пе ра ва га бе ла рус кіх ма шын. 
Ды і на огул, кан ку рэн цыя не па він на па ло хаць 
на шых вы твор цаў. Ка лі ся дзець, склаў шы ру кі, то 
гэ тыя рын кі за ва ляць сва ёй пра дук цы яй за во ды 
Кі тая. Як вя до ма, яны вель мі час та бя руць кош-
там. Але не ўсіх за да валь няе вы ключ на тан ная 
тэх ні ка. Гэ тым трэ ба ка рыс тац ца, зай маць сваю 
ні шу і ства раць збо рач ныя вы твор час ці на ўсёй 
пра сто ры АСЕ АН, што, да рэ чы, ужо і па ча та.

Па куль га вор ка іш ла толь кі пра наш экс парт, а 
які ўклад у па ве лі чэн не та ва ра зва ро ту мо гуць зра-
біць кра і ны Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі? У пры ват нас ці, 
ад туль на ўпрост мож на за во зіць мо рап ра дук ты, 
якія Бе ла русь у лю бым вы пад ку заў сё ды бу дзе 
ім пар та ваць. Ка лі пра віль на вы бу да ваць ло гі ку і 
абы сці ся без па ся рэд ні каў, то ца на на роз ныя да ры 
мо ра ў бе ла рус кіх кра мах мо жа зні зіц ца. Дэ пу тат 
Ві таль Бусь ко звяр тае ўва гу на тое, што за раз у 
В'ет нам хо дзіць до сыць шмат су доў з бе ла рус кі мі 
ка лій ны мі ўгна ен ня мі. Тэ а рэ тыч на яны маг лі б іс ці 
на зад ме на ві та з мо рап ра дук та мі. Ёсць перс пек-
ты вы раз віц ця па ста вак і ін шай пра дук цыі з кра ін 
АСЕ АН. Гэ та ўжо асоб ная вя лі кая тэ ма. Ня ма ла 
ў Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі і ра до ві шчаў ка рыс ных 
вы кап няў, а гэ та ўжо стра тэ гіч ныя ін та рэ сы. У Бе-
ла ру сі ёсць перс пек ты вы паў дзель ні чаць у рас пра-
цоў цы ра до ві шчаў у В'ет на ме. Але на ўрад ці на шы 
кам па ніі бу дуць вы во зіць ад туль зда бы тыя вы кап ні. 
Хут чэй за ўсё, з'я віц ца схе ма про да жу іх у тым рэ-
гі ё не, а на атры ма ную ва лю ту мож на за куп ляць 
ка рыс ныя вы кап ні ў на шых су се дзяў.

Га во ра чы пра Паўд нё ва-Ус ход нюю Азію, ха-
це ла ся б яшчэ раз ве яць міф пра тое, што ка лі 
там ужо ва я ва лі, на прык лад ЗША, то мо гуць 

на па сці і зноў. У прын цы пе, зда рыц ца мо жа 
ўсё, на ват са мае не ча ка нае. Ад нак, па-пер-
шае, да лё ка не ўсе кра і ны АСЕ АН удзель ні ча лі 
ў Ін да кі тай скіх вой нах. Не ка то рыя з іх на огул 
не ме лі да чы нен ня да гэ тых кан флік таў, а су-
праць ста ян не Шта таў і Япо ніі бы ло ў той част цы 
све ту вель мі даў но — у 1940-х га дах, і свет з 
тых ча соў знач на змя ніў ся. Акра мя та го, аме-
ры кан цы і прад стаў ні кі ін шых за ход ніх дзяр жаў 
уклад ва юць за раз гро шы ў рэ гі ён. На прык лад, 
у 2008 го дзе В'ет нам атры маў $80 млрд чыс-
тых ін вес ты цый. У кра і не зда ва лі ся пад ключ 
цэ лыя прад пры ем ствы. Зра зу ме ла, што ін вес-
та ры, у тым лі ку з ЗША, хо чуць атры маць ад да-
чу, і аме ры кан ска му ўра ду, мяк ка ка жу чы, не 
вель мі вы гад на раз горт ваць там ней кія ба я выя 
дзе ян ні. Тым больш што аб' ек тыў на для гэ та га 
ця пер ня ма ні я кай пад ста вы, ды і аме ры кан скае 
гра мад ства не вель мі ўхва ляе апош нім ча сам 
усе гэ тыя ва ен ныя аван ту ры.

На шмат ла гіч ней вес ці га вор ку пра ўнут ра ныя 
па гро зы, бо ча сам па ды ма ец ца праб ле ма па пе ра-
гля дзе лі ній дзярж ме жаў як унут ры АСЕ АН, так і, 
на прык лад, па між Кі та ем і В'ет на мам. Але за над та 
ін тэн сіў на ін тэг ру юц ца эка но мі кі азі яц кіх кра ін, і 
гэ та, на шчас це, ро біць вой ны ня вы гад ны мі. А ка лі 
ка заць аб па зі цыі бе ла рус ка га бо ку, то па лі тыч нае 
кі раў ніц тва ўжо не раз за яў ля ла, што на ша кра і на 
не бу дзе «сяб ра ваць з кімсь ці су праць ка гось ці». 
Та кая па зі цыя не мо жа не пры ваб лі ваць да ся бе 
ганд лё вых і па лі тыч ных парт нё раў.

Яшчэ адзін на пра мак маг чы ма га су пра цоў ніц-
тва з кра і на мі АСЕ АН — гэ та ту рызм. У рэ гі ё не 
ёсць не толь кі прой дзе ныя ту рыс та мі ўздоўж і 
ўпо пе рак Тай ланд, але і В'ет нам, які так са ма 
мае вя лі кае ўзбя рэж жа. Інф ра струк ту ра для ад-
па чын ку там яшчэ па чы нае раз ві вац ца, але ўжо 
пры цяг вае ад па чы валь ні каў з роз ных кра ін.

Але, як бы там ні бы ло, усе гэ тыя на прам-
кі маг чы ма га су пра цоў ніц тва за ста нуц ца толь кі 
пра жэк та мі, ка лі Бе ла русь не бу дзе раз ві ваць ад-
но сі ны па ўжо стан дарт най для ўся го све ту схе ме 
ўза ем ных ві зі таў і ўва хо джан ня ў рэ гі я наль ныя 
ар га ні за цыі. Аб мен ві зі та мі на вы шэй шым і вы-
со кім уз роў ні ўжо па ча ты. Ста тус на зі раль ні ка 
ў рэ гі я наль най між пар ла менц кай ар га ні за цыі 
атры ма ны. Пры гэ тым Ві таль Бусь ко звяр нуў 
ува гу, што, акра мя Бе ла ру сі, на зі раль ні ка мі ў 
МПА АСЕ АН з'яў ля юц ца та кія кра і ны, як Ра сія, 
Ка на да і ЗША. Ана ла гіч ны ста тус атры маў і Еў-
ра пар ла мент. Апош ні факт — асаб лі вая на го да 

за ду мац ца для еў ра цэнт рыс таў. Пры чым, як 
ад зна чае Ві таль Бусь ко, АСЕ АН і яго пар ла-
менц кае вы мя рэн не нель га на зваць ар га ні за-
цы я мі, у якія мож на лёг ка ўсту піць ці атры маць 
ста тус на зі раль ні ка. Гэ та не пра хад ны па кой, а 
да стат ко ва сур' ёз ны клуб кра ін, з які мі мож на і 
трэ ба су пра цоў ні чаць. Ка жу чы прос тай мо вай, 
Бе ла ру сі трэ ба спя шац ца асвой ваць рэ гі ён, каб 
доб рыя па чы нан ні не знік лі дар ма і кра і на атры-
ма ла эка на міч ныя і па лі тыч ныя вы го ды. Тым 
больш што, як ад зна чае бе ла рус кі пар ла мен-
та рый, мно гія кра і ны АСЕ АН так са ма з не пры-
ха ва най ці ка вас цю гля дзяць на на шу дзяр жа ву 
як на чле на мыт най «трой кі». Гэ та зна чыць, 
Бе ла русь мо жа стаць для іх парт нё рам для 
вы ха ду на вя лі кі еў ра зій скі ры нак.

Ва сіль МА ЛА ШЭН КАЎ, БЕЛ ТА

�

РОК АД «БЕ ЛАЙ РУ СІ»
На га лоў най пло шчы На ва по лац ка — пло шчы Бу даў ні коў — 30 
жніў ня прой дзе рок-фес ты валь (у рам ках ак цыі «Му зыч ныя 
ве ча ры «Бе лай Ру сі»).

Больш за 20 ма ла дых і ўжо вя до мых ка лек ты ваў з По лац ка і На ва по-
лац ка, а так са ма ін шых рэ гі ё наў Бе ла ру сі ста нуць удзель ні ка мі гэ та га вя-
лі ка га фэс ту, які пра во дзіц ца ўжо ў трэ ці раз. Ме ра пры ем ства пра хо дзіць 
пад эгі дай На ва по лац кай га рад ской ар га ні за цыі рэс пуб лі кан ска га гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь» па аса біс тай іні цы я ты ве яе стар шы ні, дэ-
пу та та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ва дзі ма Дзе вя тоў ска га, вя до ма га спарт сме на, пры зё ра Алім пі я ды.

— Гэ тым кан цэр там мы хо чам пад тры маць та ле на ві тых му зы каў. 
Маг чы ма, ме на ві та ўдзел у на шым фес ты ва лі ста не для іх сты му лам 
для па чат ку па спя хо вай му зыч най кар' е ры і твор ча га рос ту. Пры ем на 
ад зна чыць, што коль касць ах вот ных вы сту піць на га лоў най пло шчы 
На ва по лац ка з кож ным го дам рас це: сё ле та па сту пі ла ка ля 30 за явак, 
а зна чыць, на ша му зыч ная рок-па дзея мае па зі тыў ны імідж і за па тра-
ба ва насць, — ска заў Ва дзім Дзе вя тоў скі.

Ін фар ма цый ная пад трым ка ме ра пры ем ства — тэ ле кам па нія «Бел-
МузТБ», а ге не раль ны спон сар — піт ная ва да «Ба ра вая».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЦЫ ГА РЭ ТЫ ЗНОЎ ПА ДА РА ЖЭ ЛI
У ве рас нi мак сi маль ныя роз нiч ныя цэ ны на асоб ныя вi ды цы га-
рэт з фiль трам па вя лi чац ца на 1,9-4,3 пра цэн та. Гэ тая iн фар ма-
цыя раз ме шча на на сай це Мi нiс тэр ства па па дат ках i збо рах.

Так, мак сi маль ныя роз нiч ныя цэ ны на цы га рэ ты вы твор час цi ТАА 
«Ты тунь-iн вест» «Ка ро на элiт» па вя лi чац ца на 1,9 пра цэн та (да 5,4 
ты ся чы руб лёў за па чак), «Ка ро на» i «Ка ро на бла кiт ная» — на 3,3 
пра цэн та (да 6,2 ты ся чы руб лёў), «Ка ро на слiм» — на 3,6 пра цэн та (да 
5,7 ты ся чы руб лёў), «Форт» i «Форт-7» — на 3,8 пра цэн та (да 5,5 ты ся-
чы руб лёў за па чак). Кошт цы га рэт «Winston XSence Blue» i «Winston 
XSence Silver» па вя лi чыц ца на 4,3 пра цэн та (да 12 ты сяч руб лёў).

Вы зна ча ны цэ ны на ты ту нё выя вы ра бы, якiя ра ней не пра да ва лi ся 
ў кра i не. Так, цы га рэ ты «Sobranie Black», «Sobranie Blue» i «Sobranie 
Gold» бу дуць каш та ваць на ўзроў нi 20 ты сяч руб лёў, «Came Filters», 
«Camel Blue», «Camel Silver» — 11,8 ты ся чы руб лёў.

Апош нi раз цэ ны на асоб ныя вi ды ты ту нё вых вы ра баў па вя лiч ва лi ся 
ў па чат ку жнiў ня. Та ды рост склаў ад 5 да 21,2 пра цэн та.

У ГО РА ДЗЕ ГА РЭЎ ГАНД ЛЁ ВЫ ЦЭНТР...
Буй ны па жар у но ва бу доў лі ганд лё ва га цэнт ра ад быў ся ў Сма-
ля ві чах. Пры са ма ра та ван ні па цяр пеў адзін ча ла век. У ту шэн ні 
бы лі за дзей ні ча ны 24 адзін кі тэх ні кі і 45 па жар ных-вы ра та валь-
ні каў. На мес ца вы яз джа ла апе ра тыў ная гру па Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях на ча ле з на мес ні кам мі ніст ра.

— Пра за га ран не но ва бу доў лі па ву лі цы Ганд лё вай у 15.20 у цэнтр 
апе ра тыў на га ўпраў лен ня Сма ля віц ка га пад раз дзя лен ня МНС па-
ве да міў вар таў нік. Га рэў ад на па вяр хо вы, кар кас на га ты пу бу ды нак 
вы твор ча-ла гіс тыч на га цэнт ра «Ал мі» па ме ра мі 60х80х6 мет раў. На 
мо мант за га ран ня ў ім пра во дзі лі ся бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты. 
Уся го на тэ ры то рыі аб' ек та бу доў лі зна хо дзі ла ся ка ля 50 ча ла век пад-
рад най і суб пад рад ных ар га ні за цый. Пра во дзі лі ся аг ня выя ра бо ты па 
рэ зцы ме та лу, з-за ча го ў 15.10 і ад бы ло ся ўзга ран не ўцяп ляль ні ка з 
на ступ ным рас паў сюдж ван нем агню па пе ры мет ры бу дын ка, — рас-
ка за лі ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС. — Да пры быц ця пад-
раз дзя лен няў МНС ра бот ні кі прад пры ем ства спра ба ва лі са ма стой на 
лік ві да ваць за га ран не пры да па мо зе пя ці вог не ту шы це ляў. У вы ні ку 
хут ка га рас паў сюдж ван ня агню па га ру чым ма тэ ры я ле і ства рэн ня 
вы со кай тэм пе ра ту ры вы бух ну лі два кіс ла род ныя ба ло ны, што зна-
хо дзі лі ся ўнут ры бу дын ка. Пры са ма вы ра та ван ні па цяр пеў звар шчык, 
які скок нуў з да ху з вы шы ні шас ці мет раў. Ён атры маў ад кры тую чэ-
рап на-маз га вую траў му.

У гэ ты ж дзень уве ча ры ад быў ся яшчэ адзін па жар у Сма ля віц кім 
ра ё не: па блі зу вёс кі Чэр ні каў шчы на за га рэў ся склад. Пра тое ў 21.20 
па ве да міў па жар ным муж чы на, што пра яз джаў мі ма. Склад зна хо дзіў-
ся на ад лег лас ці 1,5 кі ла мет ра ад вёс кі. У вы ні ку па жа ру зга рэ ла 30 
тон са ло мы пад на ве сам. Ра бот ні кі МНС па пя рэ дзі лі зні шчэн не аг нём 
235 тон угна ен няў, што зна хо дзі лі ся ўнут ры скла да. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗНІ ЗІЎ СЯ АБ' ЁМ ПРА МЫС ЛО ВАЙ ПРА ДУК ЦЫІ
Сё ле та ў сту дзе ні—лі пе ні агуль ны аб' ём пра мыс ло вай вы твор-
час ці ў кра і не склаў 35,26 міль яр да руб лёў, зні зіў шы ся ў па раў-
на нні з ле таш нім пе ры я дам на 4,5%, па ве да мі лі ў ста тыс тыч ным 
ве дам стве кра і ны.

Як свед чыць ста тыс ты ка, аб' ём вы твор час ці ў пра мыс ло вас ці за сем 
ме ся цаў гэ та га го да ў па раў на нні з та кім жа пе ры я дам ле таш ня га зні-
зіў ся амаль на 5%. У тым лі ку хар чо вых пра дук таў, уклю ча ю чы на поі, і 
ты ту ню сё ле та ў сту дзе ні—лі пе ні бы ло вы пу шча на на 2,8% больш, чым 
за пер шыя сем ме ся цаў мі ну ла га го да, ха ця ў лі пе ні гэ та га го да аб' ём 
вы твор час ці зні зіў ся на 5% у па раў на нні з ле таш нім лі пе нем.

Па вод ле ста тыс ты кі, сё ле та ў па раў на нні з пер шым паў год дзем 
мі ну ла га го да до ля страт ных прад пры ем стваў у сель скай гас па дар цы, 
па ля ван ні і ляс ной гас па дар цы ўзрас ла на 1,3% — та му што рас ла не 
до ля, а ска ра ча ла ся іх коль касць.

У сель скай гас па дар цы ў пер шым паў год дзі гэ та га го да ў па раў на нні 
з та кім жа пе ры я дам мі ну ла га до ля страт ных прад пры ем стваў па вя лі-
чы ла ся на 2,5%, ха ця ў па раў на нні з сё лет нім пер шым квар та лам за 
спра ва здач ны пе ры яд гэ ты па каз чык зні зіў ся толь кі на 0,5 пра цэнт на га 
пунк та. За тое па каз чык страт нас ці сель гас прад пры ем стваў Бе ла ру сі 
па-ра ней ша му за ста ец ца ад ным з са мых ніз кіх ся род усіх ай чын ных 
га лін. Ней кія па гар шэн ні на зі ра юц ца і ў ганд лі ты ту нё вы мі вы ра ба мі. 
Але вось за гэ тае па гар шэн не наш ган даль мы ві та ем — і ня хай атру ты 
ў нас бу дзе як ма га менш.

Пят ро РА МАН ЧУК.

А РАС ЛІ НА ВОД СТВА АД СТАЕ...
За сем ме ся цаў сё ле та ў гас па дар ках усіх ка тэ го рый вы твор-
часць пра дук цыі сель скай гас па дар кі ў бя гу чых цэ нах скла ла 
45 трлн руб лёў і змен шы ла ся, у па раў на нні з ад па вед ным пе-
ры я дам ле тась, на 4,1%, па ве да мі лі ў На цы я наль ным ста тыс-
тыч ным ка мі тэ це.

У сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях аб' ём вы твор час ці пра дук цыі 
за гэ ты пе ры яд змен шыў ся на 4,5%. Пры гэ тым вы твор часць пра дук-
цыі жы вё ла га доў лі па вя лі чы ла ся на 1,9%, а вось у рас лі на вод стве — 
змен шы ла ся на 17,8%. Зні жэн не аб' ёмаў пра дук цыі рас лі на вод ства 
аб умоў ле на, перш за ўсё, больш поз ні мі тэр мі на мі ўбор кі ўра джаю 
збож жа сё ле та ў па раў на нні з мі ну ла год нім се зо нам.

У сту дзе ні—лі пе ні сё ле та гас па дар ка мі ўсіх ка тэ го рый кра і ны рэа-
лі за ва на жы вё лы і птуш кі на за бой (у жы вой ва зе) 969,4 ты ся чы тон, 
што на 10,2% больш, чым за та кі пе ры яд ле тась, вы раб ле на ма ла ка 
— 4 008,3 ты ся чы тон (на 2,1% менш), яек атры ма на — 2 421,4 млн 
штук (на 3% больш). Сель ска гас па дар чы мі ар га ні за цы я мі за сем 
ме ся цаў рэа лі за ва на жы вё лы і птуш кі на за бой (у жы вой ва зе) 865,8 
ты ся чы тон, што на 10,4% больш, чым у сту дзе ні—лі пе ні ле тась, яек 
вы раб ле на — 1 598,3 млн штук, што на 4,7% больш.

Сяр гей КУР КАЧ.

У СВЕТ ЛА ГОР СКУ ДВА МЕ СЯ ЦЫ 
ШУ КА ЮЦЬ УДА ВА, ЯКІ ЎЦЁК

По шу кі ўда ва, які ўцёк у Свет ла гор ску, па куль не да лі вы ні ку, 
па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ў ра ён най ін спек цыі пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Ка ля двух ме ся цаў на зад у ад ной з жы ха рак рай цэнт ра ўцёк удаў. 
Ула даль ні ца вы нес ла вы гу ляць рэп ты лію поз на ве ча рам на дзі ця чую 
пля цоў ку. Ад нак не за ўва жы ла, як га да ва нец даў жы нёю ка ля мет ра 
знік у тра ве. З за явай аб пра па жы змяі звяр ну лі ся су се дзі.

У рай вы кан ка ме па гэ тым пы тан ні пра ве дзе на па ся джэн не ка мі сіі, 
на якой по шу кам уда ва да ру ча на зай мац ца шэ ра гу служ баў, у тым 
лі ку прад пры ем ству жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі і пра ва ахоў ным 
ор га нам. Апош няя ад пра цоў ка жы лых ма сі ваў, пры лег лых да мес ца 
знік нен ня рэп ты ліі, вы ні каў па куль не да ла.

Бе ла русь і светБе ла русь і свет  ��

НА ШЫ ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ 
НА РЫН КУ ПАЎД НЁ ВА-УС ХОД НЯЙ АЗІІ

Сё ле та спаў ня ец ца два га ды з та го мо ман ту, як бе ла рус кі 
пар ла мент атры маў ста тус на зі раль ні ка ў Між пар ла менц кай 
асамб леі АСЕ АН (Аса цы я цыя кра ін Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі). 
У ве рас ні дэ ле га цыя з Бе ла ру сі, якую ўзна ча ліць на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па між-
на род ных спра вах Ві таль БУСЬ КО, па е дзе на чар го вае па-
ся джэн не Ге на самб леі гэ тай між пар ла менц кай ар га ні за цыі. 
Яно прой дзе ў дзяр жа ве пад наз вай Бру ней-Да ру са лам. На 
пер шы по гляд, ка лі ўліч ваць толь кі геа гра фіч ны фак тар, гэ-
ты рэ гі ён не па ві нен асаб лі ва ці ка віць Бе ла русь. Ад нак на ват 
па вяр хоў ны ана ліз па каз вае, што эка на міч ную вы га ду мож на 
атры маць не толь кі ў су сед ніх кра і нах, але і ў та кіх ад да ле ных 
рэ гі ё нах, як Паўд нё ва-Ус ход няя Азія.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут куе ў су вя зі са 
смер цю бы ло га ды рэк та ра ганд лё ва га рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га 
прад пры ем ства «Бел са юз друк» ШАБ ЛОЎ СКАЙ Ла ры сы Кузь мі ніч ны 
і вы каз вае глы бо кае спа чу ван не яе род ным і бліз кім.

На пры кан цы мі ну ла га тыд ня ў Дзяр жын ску 
ад бы ло ся чар го вае па ся джэн не Савета па 
раз віц ці прад пры маль ніц тва ў Бе ла ру сі. Спа-
чат ку спа кой ная ат мас фе ра звы чай на га дак-
лад на-спра ва здач на га ме ра пры ем ства пас ля 
змя ні ла ся эма цы я наль ным аб мер ка ван нем 
праб лем, якія пе ра шка джа юць раз ві вац ца бе-
ла рус ка му біз не су. Вы со кія стаў кі па дат каў, 
да ра гая арэн да, не да ступ ныя фі нан сы, сла бая 
кан ку рэн цыя, не жа дан не ства рэн ня но вых вы-
твор час цяў, ка та стра фіч ны не да хоп ква лі фі ка-
ва ных ра бот ні каў — пра гэ та і шмат што ін шае 
іш ла раз мо ва.

Ра бот ні каў шмат, 
а пра фе сі я на лаў ня ма

Аляк сандр ША КУ ЦІН, стар шы ня са ве та ды-
рэк та раў ААТ «Амка дор», па ка заў удзель ні кам па-
ся джэн ня зу сім ня даў на ство ра нае прад пры ем ства 
«ПМІ «Гід раў лі ка», а пас ля рас ка заў пра свае пос пе хі 
і даў не каль кі па рад. Па-пер шае, «сён ня вы твор часць 
— гэ та, перш за ўсё, ла гіс ты ка. Нель га бу да ваць за-
во ды па са вец кіх прын цы пах. На ват зэка ном ле ная 
до ля се кун ды мо жа зні зіць са бе кошт пра дук цыі». 
Па-дру гое, Аляк сандр Ша ку цін пры знаў ся, што на 
пы тан не, якая ў бе ла рус кай вы твор час ці за раз са-
мая вя лі кая праб ле ма, ад ка заў бы: «Поў ная ад сут-
насць ква лі фі ка ва ных кад раў. А зна чыць, мы сён ня 
па він ны ад бі раць най больш «га ла вас тых», ад праў-
ляць на За хад ву чыц ца. Пас ля яны бу дуць пры яз-
джаць і ву чыць ін шых». Ёсць і яшчэ ад на страш ная 
праб ле ма: «бе ла рус кая вы твор часць утрым лі вае да 
40% ліш ніх лю дзей. Але пры гэ тым у нас і дэ фі цыт 
пра цоў ных рэ сур саў». Ві цэ-прэм' ер Бе ла ру сі Пётр 
ПРА КА ПО ВІЧ, які з'яў ля ец ца стар шы нёй Ра ды, пас-
ля па цвер дзіў, што «коль касць лю дзей на са мрэч 
боль шая, чым па трэб на. Пас ля ап ты мі за цыі шмат 
ра бот ні каў ста но вяц ца воль ны мі. На прык лад, толь кі 
за пер шае паў год дзе ў Мі ніс тэр стве пра мыс ло вас ці 
вы зва лі ла ся больш за 10 ты сяч ча ла век. Але ка лі на 
ма лых пры ват ных прад пры ем ствах бу дуць ства раць 
но выя пра цоў ныя мес цы, то гэ ты пра цэс бу дзе іс ці 
бяс шкод на». «Мы прай шлі ся з ва мі па вы твор час ці і 
ўба чы лі су час ную тэх ні ку, дзе ўсё аў та ма ты за ва на. 
Тут па трэб на мі ні маль ная коль касць лю дзей, але 
гэ та па він ны быць спе цы я ліс ты вы со кай ква лі фі ка-
цыі, — за явіў Пётр Пра ка по віч. — Толь кі вы со кай 
пра дук цый нас цю пра цы мы мо жам вы ра шыць дзве 
асноў ныя на шы праб ле мы — па вы шэн не жыц цё ва га 
ўзроў ню на сель ніц тва і па вы шэн не кан ку рэн та здоль-
нас ці на шых та ва раў і па слуг, каб мы маг лі год на 
вый гра ваць кан ку рэнт ную ба раць бу на лю бых рын-
ках. Без мес ца на рын ку сён ня не мо жа быць ні я кай 
перс пек ты вы».

Да рэ чы, пы тан не аду ка цыі ква лі фі ка ва ных ра бот-
ні каў вы ра ша на больш пад ра бяз на раз гле дзець на 
на ступ ным па ся джэн ні, пры клад на ў каст рыч ні ку.

Экс парт і толь кі экс парт
Так ка рот ка мож на пе ра даць сло вы на мес ні ка 

прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі аб эка но мі цы Бе ла ру сі. 
«На ша кра і на ары ен та ва на толь кі на экс парт. Мы 
ўжо сён ня па він ны 65% усёй пра дук цыі пра да ваць за 
мя жу, а заўт ра — 85%. На ша эка но мі ка па бу да ва на 

так, што мы вы му ша ны ім пар та ваць сы ра ві ну і ма-
тэ ры я лы, а зна чыць, шмат па він ны і ад праў ляць на 
экс парт. Та му ўсё, што мы ім парт уем, по тым па він на 
пра да вац ца ў экс парт най пра дук цыі. І тут вя лі кую 
ро лю па ві нен сыг раць пры ват ны біз нес. Ён па ві нен 
быць пі я не рам. У вас маг чы мас цяў больш, чым у 
ін шых, каб ука ра няць су час ныя тэх на ло гіі, вы ка рыс-
тоў ваць но выя ме та ды кі ра ван ня, — звяр нуў ся да 
прад пры маль ні каў Пётр Пра ка по віч, — вы ве да е це, 
як пра ца ваць у рын ка вых умо вах, та му важ на, каб 
гэ ты во пыт быў вы ка ры ста ны».

Ад біз не су — 50% ВУП
Ві цэ-прэм' ер па ста віў і та кую за да чу: «Усё, што ёсць 

у све це леп ша га ў пла не тэх на ло гій, па він на быць у нас. 
Ка лі 10-15 га доў та му до ля пры ват ных прад пры ем стваў 
бы ла ня знач най, то сё ле та мы па він ны вый сці на чвэрць 
ВУП ад прад пры ем стваў ма ло га і ся рэд ня га прад пры-
маль ніц тва. І гэ тая ліч ба бу дзе толь кі па вя ліч вац ца. Да 
2015 го да — не менш за 30%. А ў на ступ най пя ці год цы 
пры ват ны біз нес па ві нен ства раць 50% ВУП».

Асаб лі ва важ нае раз віц цё ма ло га біз не су ў рэ гі-
ё нах. «У не ка то рых ра ён ных цэнт рах рэс пуб лі кі па-
ступ лен ні ў бюд жэт па дат каў ад пры ват на га біз не су 
да ся гае 60%. Ня гле дзя чы на жорст кую кан ку рэн цыю, 
коль касць прад пры ем стваў ма ло га і ся рэд ня га біз-
не су з кож ным го дам рас це (па 10-20% за год). Зна-
чыць, яны ба чаць перс пек ты вы і ма юць умо вы для 
раз віц ця. Але мы па він ны ра за брац ца, якія праб ле мы 
пе ра шка джа юць ім пра ца ваць лепш».

ПДВ не па ды муць?
Пётр Пра ка по віч пад трым лі вае пра па но ву біз не су 

не па вы шаць стаў ку ПДВ: «Бу дзем уно сіць ад па вед-
ную пра па но ву ва ўрад». Сён ня стаў ка па да тку на 
да баў ле ную вар тасць скла дае 20%. Ад нак на мес нік 
кі раў ні ка ўра да ка жа, што «рэ ва лю цый ны шлях у пад-
атко вай па лі ты цы не пры маль ны, у эка но мі цы па він на 
быць ста біль насць. Мы не мо жам пай сці на тое, каб 
рэз ка зні зіць па да ткі». У той жа час, па яго сло вах, 
стаў ка па да тку на пры бы так вы зна ча на кан ку рэнт ная 
— 18%, а зна чыць, прад пры маль ні кі ма юць маг чы-
масць на кі роў ваць свой пры бы так на раз віц цё. Але 
Сяр гей На віц кі, ге не раль ны ды рэк тар прад пры ем-
ства «Хен кель Баў тэх нік», член Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на мес-
нік стар шы ні Савета па раз віц ці прад пры маль ніц тва, 
па ве да міў на ступ нае: «Ці ка вая сі ту а цыя з пад атко-
вай на груз кай у кра і нах Мыт на га са ю за. Па све жых 
звест ках Су свет на га бан ка, па д атко вая на груз ка ў 
Ка зах ста не скла дае 26,8% ад пры быт ку ар га ні за цый, 
у Ра сіі — 54,1%, у Бе ла ру сі — 60,7%. Пры ад сут нас ці 
мыт ных бар' е раў па між на шы мі кра і на мі па да ткі з'яў-
ля юц ца прак тыч на адзі ным рэ гу ля та рам эка на міч най 
дзей нас ці. У су вя зі з гэ тым мя не не па ко іць той факт, 
што Мі ніс тэр ства фі нан саў збі ра ец ца па вя лі чыць стаў-
ку па да тку на да баў ле ную вар тасць да 22% на ват пры 
тым, што ад на ча со ва бу дзе зні жац ца стаў ка па да тку 
на пры бы так. Гэ та, на маю дум ку, зні жае кан ку рэн та-
здоль насць ай чын ных вы твор цаў».

Хо чаш па мяш кан не 
ва ўлас насць? Пла ці

Шмат пы тан няў ад прад стаў ні коў біз нес-са юзаў 
ты чы лі ся на быц ця арэн да ва ных пло шчаў ва ўлас-

насць. Гэ тая тэ ма раз гля да ец ца ва ўра дзе, але 
праб лем яшчэ шмат. «Мы ўзя лі на кант роль усю 
ма ё масць, якая зда ец ца ў арэн ду і якая мо жа быць 
пра да дзе на ва ўлас насць, але про даж яе па ві нен 
іс ці па рын ка вым кош це», — ка жа Петр Пра ка по віч. 
На дум ку на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра, сён ня вы со кія 
арэнд ныя стаў кі на па мяш кан ні та му, што іх не ха пае. 
«Зна чыць, трэ ба ўзво дзіць но выя па мяш кан ні — для 
гэ та га пе ра шкод ня ма». Па сло вах ві цэ-прэм' е ра, «у 
Мін ску 300 фір маў звяр ну лі ся з за ява мі ку піць арэн-
да ва ныя па мяш кан ні, але ка лі яны да ве да лі ся пра 
кошт, то ах вот ні каў за ста ло ся толь кі 100. Тым не 
менш по пыт на вы куп арэн да ва на га па мяш кан ня ва 
ўлас насць ёсць». Трош кі ін шай дум кі пры трым лі ва-
ец ца Аляк сандр Ша ку цін: «Ад дай це вы не пра цу ю чае 
прад пры ем ства пры ват ні ку хоць за ад ну ба за вую 
ве лі чы ню, толь кі аба вя жы це там пра ца ваць, — і вы 
атры ма е це гро шы праз па да ткі. Паў сюль па ві нен 
быць гас па дар. Трэ ба раз ві ваць вы твор часць, а не 
ган даль. Па гля дзі це, коль кі ўжо ў нас ганд лё вых цэнт-
раў! І там пра да ец ца ім парт ная пра дук цыя. А трэ ба 
вы раб ляць сваё». У сваю чар гу Аляк сандр Тур чын, 
на мес нік стар шы ні Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та, па скар дзіў ся на тое, што ўсе, хто да яго 
пры хо дзіць, хо чуць па мяш кан ні вы ключ на за МКА-
Дам. «Ды бя ры це вы ў ін шых мес цах па мяш кан ні — 
ка лі лас ка. Мы га то вы сён ня іс ці на су страч і па ні жаць 
ца ну, да ваць рас тэр мі ноў ку».

За мест ганд лю — вы твор часць
Па-ра ней ша му не па ко іць прад пры маль ні каў і 

пы тан не па ста вак пра дук цыі ў рэс пуб лі ку ў ад па-
вед нас ці з тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі Мыт на га са ю за. 
Пётр Пра ка по віч лі чыць, што ў прад пры маль ні каў не 
па він на быць праб лем з па стаў кай сер ты фі ка ва най 
ці дэк ла ра ва най пра дук цыі. «Прад пры маль ні кі па-
він ны ра зу мець, што сён ня сі ту а цыя не тая, што 20 
га доў та му, ця пер дзей ні ча юць буй ныя ганд лё выя 
сет кі і ўжо не па кож ны та вар ча ла век ідзе на ры нак. 
Ка лісь ці гэ та ўсё скон чыц ца. Тыя, хто ганд люе на 
рын ку, па він ны гэ та ра зу мець і па ду маць, чым яны 
бу дуць зай мац ца да лей — вы твор час цю ці ім пар там 
та ва раў», — пад крэс ліў ві цэ-прэм' ер.

Пра ца ваць па він ны і дзяр жа ва, 
і пры ват нік

Вік тар МАР ГЕ ЛАЎ, стар шы ня са ю за юры дыч-
ных асоб «Рэс пуб лі кан ская кан фе дэ ра цыя прад-
пры маль ніц тва», лі чыць, што стры маль ным фак та-
рам для раз віц ця эка но мі кі з'яў ля юц ца па ста ян ныя 
дэ валь ва цый ныя ча кан ні, ад сут насць кан ку рэн цыі і 
зні жэн ня вы дат каў. Так са ма яго не па ко іць пы тан не, 
ча му лю дзі, якія атрым лі ва юць па два-тры міль ё ны, 
не хо чуць пе ра хо дзіць на больш на пру жа ную пра цу 
з за роб кам у шэсць-сем міль ё наў? Мо жа быць, трэ ба 
штось ці змя няць у са цы яль най сіс тэ ме і па ду маць і 
пра ду хоў нае раз віц цё гра мад ства? Але га лоў ным 
па сы лам прад стаў ні ка біз не су бы ла прось ба: «Хо-
піць раз мя жоў ваць на дзяр жаў нае і пры ват нае — усе 
па він ны пра ца ваць». Аляк сандр Ка лі нін, стар шы ня 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз прад пры-
маль ні каў», да даў да праб лем ных пы тан няў вы со кі 
кошт фі нан са вых рэ сур саў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
г. Дзяр жынск.

ДЗЯР ЖА ВА І БІЗ НЕС 
РА ЗАМ ШУ КА ЮЦЬ ВЫЙ СЦЕ

Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь смут куе ў су вя зi са 
смер цю бы ло га пер ша га на мес нi ка стар шы нi Дзярж кам вы да БССР 
ТКА ЧУ КА Рэ ма Анд рэ е вi ча i вы каз вае глы бо кiя спа чу ван нi яго род-
ным i блiз кiм.

КРЫ МІ НАЛЬ НЫЯ 
СПРА ВЫ АД НОС НА 
СЛУЖ БО ВЫХ АСОБ 

БЕ ЛА РУС КАЙ 
КА ЛІЙ НАЙ 
КАМ ПА НІІ

След чы ка мі тэт рас сле дуе 
кры мі наль ныя спра вы ад нос-
на служ бо вых асоб ЗАТ «Бе-
ла рус кая ка лій ная кам па нія», 
па ве да мі лі БЕЛТА ў ад дзе ле 
ін фар ма цыі і су вя зі з гра мад-
скас цю СК Бе ла ру сі.

«След чым ка мі тэ там Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь рас сле ду юц ца кры-
мі наль ныя спра вы, заведзеныя 
Ге не раль най пра ку ра ту рай па ч.3 
арт.424 «Зло ўжы ван не ўла дай і 
служ бо вы мі паў на моц тва мі» КК 
у ад но сі нах да служ бо вых асоб 
ЗАТ «Бе ла рус кая ка лій ная кам-
па нія» (ЗАТ «БКК»): стар шы ні 
на гля даль на га са ве та Ула дзі сла-
ва Ба ум герт не ра, чле на на гля-
даль на га са ве та Але га Пят ро ва, 
пер ша га на мес ні ка ге не раль на га 
ды рэк та ра Кан стан ці на Са ла доў-
ні ка ва, на мес ні ка ге не раль на га 
ды рэк та ра па фі нан сах Іга ра Яў-
стра та ва, на чаль ні ка фрах то ва га 
ад дзе ла Дзміт рыя Са мой ла ва і 
ін шых асоб», — рас тлу ма чы лі ў 
ка мі тэ це.

У СК да да лі, што пад ста вай 
для распачынання кры мі наль ных 
спраў па слу жы лі ма тэ ры я лы аб 
учы нен ні гэ ты мі людзь мі ві да воч-
ных зло ўжы ван няў служ бо вы мі 
паў на моц тва мі ў ка рыс лі вых мэ-
тах, што пры вя ло да на ня сен ня 
іс тот на га ўро ну дзяр жаў ным і 
гра мад скім ін та рэ сам Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, а так са ма на ня-
сен ня ўро ну ў асаб лі ва буй ным 
па ме ры ААТ «Бе ла русь ка лій» і 
ЗАТ «БКК». «На пад ста ве на яў-
ных до ка заў і ін шых фак тыч ных 
ма тэ ры я лаў След чым ка мі тэ там 
вы не се ны па ста но вы аб пры-
знан ні на зва ных асоб аб ві на ва-
ча ны мі», — так са ма па ве да мі лі 
ў ве дам стве.

Стар шы ня на гля даль на га 
са ве та ЗАТ «БКК» Ула дзі слаў 
Ба ум герт нер за тры ма ны, у ад-
но сі нах да яго вы бра на ме ра 
стры ман ня ў вы гля дзе ўзяц ця 
пад вар ту. Пят роў, Са ла доў ні каў, 
Яў стра таў, Са мой лаў аб' яў ле ны 
ў вы шук, у тым лі ку па лі ніі Ін-
тэр па ла. У хо дзе рас сле да ван-
ня кры мі наль ных спраў След-
чым ка мі тэ там уста наў лі ва юц ца 
і да ку мен ту юц ца ін шыя фак ты 
су праць праў най дзей нас ці вы-
шэй на зва ных і ін шых служ бо вых 
асоб ЗАТ «БКК».


