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Агрэ сіў ныя дзе ян ні алі гар ха 
Ке ры ма ва, скі ра ва ныя на аб вал 
цэн з мэ тай за хо пу кант ро лю над 
рын кам, на нес лі знач ную шко ду 
не толь кі бе ла рус кай эка но мі цы, 
але і ня мец кім, бра зіль скім, ка-
над скім, із ра іль скім вы твор цам 
ка лій ных угна ен няў. Ві да воч ная 
шко да так са ма на не се на эка-
на міч ным ін та рэ сам Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, пра што бе ла рус кія 
след чыя ўжо пра ін фар ма ва лі 
ра сій скіх ка лег. Вя до ма, што за-
пы ты бе ла рус ка га бо ку аб аб' яў-
лен ні ў вы шук як са мо га алі гар ха, 
так і яго пад на ча ле ных з лі ку ра-
сій скіх топ-ме не джа раў БКК пры-
ня ты да раз гля ду ін тэр па лам.

Шэ раг ра сій скіх і за меж ных 
чы ноў ні каў, экс пер таў і жур на-
ліс таў ад са ма га па чат ку спра-
ба ва лі пе ра нес ці ак цэн ты гэ тай 
спра вы з кры мі наль на га чын ні ка 
да пы тан няў па лі ты кі і ледзь не 
ра сій ска-бе ла рус кіх ад но сін. Бы-
ла зроб ле на спро ба ства рэн ня 
штуч на га ме дый на га вэр ха лу, 
ка лі з да па мо гай не ад па вед ных 
пуб лі ка цый, «экс перт ных ацэ-
нак», па гроз, шмат лі кіх «гуч ных 
за яў» у ін фар ма цый най пра-
сто ры ства ра ец ца па ра лель ная 
рэ аль насць, не адэ кват ная са-
праўд на му хо ду па дзей. З наф-
та лі ну на ват да ста лі не ка то рых 
ма ла вя до мых бе ла рус кіх па лі-
ты каў, што ба вяць асноў ны час 
у эміг ра цыі, каб апош нія аб' яві лі 
кі раў ні ка на зі раль най ра ды БКК 

ра сій ска га гра ма-
дзя ні на Баў мгерт-
не ра «па лі тыч ным 
вяз нем сум лен ня», 
хоць бе ла рус кае 
след ства ў да чы нен-
ні да за тры ма на га 
ра сі я ні на ба зу ец ца вы ключ на на 
су праць праў ных фак тах эка на-
міч на га ха рак та ру і зло ўжы ван-
ня служ бо вым ста но ві шчам.

Ві да воч на, што па доб ныя за-
явы, якія хлус лі ва вы да ва лі ся за 
«па зі цыю Ра сіі», ме лі ха рак тар 
ад мыс ло вай пра ва ка цыі з мэ тай 
схі ліць кі раў ніц тва Бе ла ру сі да 
ан ты ра сій скіх за ха даў і, та кім 
чы нам, цал кам кры мі наль ную 
спра ву мож на бы ло б прад ста-
віць у якас ці ад на го з эле мен таў 
«ру са фоб скай змо вы», што, па 
за дум цы ар га ні за та раў, за бяс-
пе чы ла б ня чыс тым на ру ку біз-
нес ме нам па лі тыч ную пад трым-
ку Крам ля.

Да рэ чы, до сыць нер во вае 
між на род нае ста но ві шча, ар-
га ні за цыя і пра вя дзен не са мі ту 
«вя лі кай двац цат кі» ў Санкт-Пе-
цяр бур гу, ра сій ска-аме ры кан скія 
су пя рэч нас ці па пы тан нях урэ гу-
ля ван ня сі рый ска га кан флік ту 
да дат ко ва бы лі на ру ку ла біс там 
Ке ры ма ва: меў ся пэў ны раз лік, 
што вы шэй шае кі раў ніц тва Ра сіі, 
за кла по ча нае пы тан ня мі су свет-
най па лі ты кі, па прос ту не здо-
лее ра за брац ца ў ві ху ры су пя-
рэч лі вых ін фар ма цый ных па то-

каў ва кол «ка лій най 
спра вы» і па мыл ко ва 
пры ме бок агрэ сіў на-
га ка пі та лу. Май стры 
ін фар ма цый най вай-
ны раз ліч ва лі на 
лёг кую пе ра мо гу ў 
да чы нен ні Бе ла ру сі, 
а тое, што іх дзе ян ні, 
пра дык та ва ныя хці-
вас цю і пра гай да на-
жы вы, у вы пад ку пос-
пе ху маг лі па ла маць 
геа па лі тыч ную стра-

тэ гію раз віц ця рэ гі ё на Паў ноч най 
Еў ра зіі, пе ра шко дзіць рэа лі за цыі 
ам біт ных ін тэ гра цый ных пла наў, 
гэ та, як ка жуць у на ро дзе, 
«спра ва дзя ся тая». Ін та-
рэ сы буй но га ка пі та лу ў 
на шых ус ход ніх су се дзяў, 
на жаль, вель мі час та ра-
зы хо дзяц ца з на цы я наль-
ны мі ін та рэ са мі ра сій скай 
дзяр жа вы.

Бе ла рус кі бок у гэ тай сі ту а-
цыі па во дзіў ся бе вель мі муд ра, 
ка мен ту ю чы та кую нер во вую рэ-
ак цыю вы ключ на як аса біс тае 
мер ка ван не не ка то рых асоб, у 
той ці ін шай сту пе ні бліз кіх да 
струк тур «Урал ка лія». Кан флікт 
з пры ват ным ка пі та лам ані як не 
паў плы ваў на ай чын ную па зі-
цыю па пы тан нях бе ла рус ка-ра-
сій ска га су пра цоў ніц тва ў ін шых 
га лі нах: вай ско вай, ін тэ гра цый-
най, эка на міч най. «Су мес ныя 
пла ны за ста юц ца не да ты каль-
ны мі і му сяць быць рэа лі за ва-
ны, а «ка лій ная спра ва» мае 
вы ключ на гас па дар ча-кры мі-
наль ны ха рак тар і на ле жыць да 
кам пе тэн цыі ад па вед ных след-
чых ор га наў», — ме на ві та та кая 
спа кой ная дум ка агуч ва ла ся як 

бе ла рус кі мі дзярж служ боў ца мі 
і срод ка мі ма са вай ін фар ма цыі, 
так і прад стаў ні ка мі не за леж най 
экс перт най су поль нас ці.

Па доб ная рэ ак цыя бе ла рус-
ка га бо ку да зво лі ла вы шэй ша му 
ра сій ска му кі раў ніц тву вы тры-
маць па трэб ную паў зу, каб, ра-
за браў шы ся, ад дзя ліць праў ду 
ад хлус ні і ўсё ж вы ка заць мер-
ка ван не па фак це за тры ман ня 
гра ма дзя ні на РФ Баў мгерт не ра 
і кры зіс най сі ту а цыі на ка лій ным 
рын ку. На па чат ку вель мі стры-
ма на вы ка заў ся прэс-сак ра тар 
Прэ зі дэн та РФ Дзміт ры Пяс коў, 
пас ля, ад каз ва ю чы на пы тан не 

жур на ліс таў, ра за брац ца ў спра-
ве «без шу му і га му» вы ка заў па-
жа дан не і сам Ула дзі мір Пу цін.

На рэш це, як мяр кую, кан чат-
ко вую ры су пад перс пек ты ва мі 
ар га ні за та раў ка лій най афе ры 
пад вёў са вет нік кі раў ні ка ра сій-
скай дзяр жа вы Сяр гей Глазь еў.  
«Гас па да ры «Урал ка лія» спра-
ба ва лі аб ва ліць ры нак з мэ тай 
яго за хо пу. Ка лі ка заць пра эка-
на міч ныя вы ні кі, то яны цал кам 
не га тыў ныя, як для Бе ла ру сі, 
так і для Ра сіі. Гэ та на зы ва ец ца 
— ня доб ра сум лен ная кан ку рэн-
цыя», — лічыць чыноўнік.

У ра сій скіх умо вах, з вус наў 
са вет ні ка Прэ зі дэн та, та кое мер-
ка ван не аб ка мер цый най струк-
ту ры мо жа гу чаць як пры суд. 
Пры нам сі, дзе ла вой рэ пу та цыі. 

Як ба чым, ар га ні за ва ны па літ-
тэх но ла га мі і ін фар ма цый ны мі 
кі ле ра мі «шум і гам» не прай-
шоў. Ві даць, ра сій скія ўла ды ўсё 
ж ра за бра лі ся і вы ка за лі ад па-
вед ную па зі цыю.

У гэ тых умо вах не ліш нім бу-
дзе на га даць, што афі цый ны 
Мінск па доб най рэ ак цыі ад хаў-
рус ні каў ні ко лі не па тра ба ваў, 
бо ўво гу ле не лі чыў «ка лій ны 
скан дал» эле мен там па лі ты кі і 
між дзяр жаў ных ад но сін. Рэ ак-
цыі ад Крам ля па тра ба ва лі, яе 
ад па вед на рых та ва лі і з не цяр-
пен нем ча ка лі як раз прад стаў-
ні кі алі гар хіч ных ко лаў, бліз кіх 

да Ке ры ма ва. Як ба чым 
— да ча ка лі ся, але зу сім 
не той, на якую раз ліч-
ва лі. Вы ка за ная па зі цыя 
ра сій ска га кі раў ніц тва 
цал кам ад па вя дае рэ аль-
на му ста но ві шчу, ін та рэ-
сам бе ла рус ка-ра сій ска га 

зблі жэн ня і на цы я наль ным ін та-
рэ сам Ра сій скай Фе дэ ра цыі, а 
не га тыў ная ацэн ка дзе ян няў 
кам па ніі «Урал ка лій» су па дае з 
мер ка ван нем бе ла рус кіх след-
чых ор га наў.

Та кія па дзеі не маг лі не ад-
гук нуц ца ў біз нес-су поль нас ці 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі: у ко лах 
бліз ка га да Крам ля фі нан са-
ва-па лі тыч на га іс тэб ліш мен ту 
па паў злі чут кі, што Ке ры маў 
ні бы та пра даў кант роль ны па-
кет ак цый «Урал ка лія» ін ша му 
ўлас ні ку, аб мяр коў ва ец ца на ват 
ва ры янт на цы я на лі за цыі прад-
пры ем ства. Як тут не ўспом ніць 
ня даў нюю за яву дырэк та ра ААТ 
«Бе ла русь ка лій» Ва ле рыя Кі ры-
ен кі аб тым, што да бе ла рус ка-
ра сій ска га ўза е ма дзе ян ня на 

рын ку ка лій ных угна ен няў мож-
на бу дзе вяр нуц ца пры ўмо ве 
зме ны ўлас ні ка «Урал ка лія»? 
Між ін шым, да па чат ку агрэ сіў-
ных дзе ян няў Ке ры ма ва су мес-
ны бе ла рус ка-ра сій скі ка лій ны 
трэй дар быў вы гад ны абод вум 
ба кам, а так са ма за да валь няў 
ін шых удзель ні каў ка лій най вы-
твор час ці, за бяс печ ваў ста біль-
насць рын ку і кош таў. Ві да воч на, 
што зва рот да ўза е ма дзе ян ня, 
ня гле дзя чы на ства рэн не бе ла-
ру са мі ўлас на га трэй да ра, цал-
кам маг чы мы і мо жа быць ад-
ным з бу ду чых перс пек тыў ных 
бе ла рус ка-ра сій скіх пра ек таў у 
га лі не эка но мі кі.

Як зда ец ца, гэ тым ра зам, су-
тык нуў шы ся з цэнт ра лі за ва най 
бе ла рус кай дзяр жа вай, агрэ-
сіў ны знеш ні ка пі тал прай граў, 
пры чым прай граў не толь кі ў Бе-
ла ру сі, але і ў са мой Ра сіі. На-
цы я наль ныя ін та рэ сы дзяр жаў, 
па трэ бы прад пры ем стваў і пра-
цоў ных ка лек ты ваў ака за лі ся 
больш важ кі мі за ка мер цый ныя 
па мкнен ні асоб ных алі гар хаў. Не 
вы клю чаю, што сі ту а цыя ва кол 
«Урал ка лія» мо жа стаць ка та-
лі за та рам для пе ра гля ду ўсіх 
пра віл гас па да ран ня ў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі на ка рысць больш 
спра вяд лі вых і ад па вед ных на-
род ным ін та рэ сам, ка лі па тры-
я тыч ны склад нік у дзяр жаў ным 
апа ра це на шых су се дзяў кан чат-
ко ва возь ме верх над лі бе раль-
на-алі гар хіч ны мі кла на мі.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ,
ды рэк тар Ін фар ма цый на-

асвет ніц кай уста но вы 
«Ак ту аль ная кан цэп цыя»

�

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

«КА ЛІЙ НАЯ» СПРА ВА: АД ДЗЯ ЛІЦЬ ПРАЎ ДУ 
АД ХЛУС НІ

Гас па дар чы кан флікт з кры мі наль ным склад ні-
кам, што раз га рэў ся на ка лій ным рын ку пас ля 
ад на ба ко ва га вы ха ду кам па ніі «Урал ка лій» са 
скла ду су мес на га бе ла рус ка-ра сій ска га трэй да ра 
«Бе ла рус кая ка лій ная кам па нія (БКК) па збаў ля-
ец ца па лі тыч най афар боў кі.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На сiс тэм най асно ве след чы мi пад-

раз дзя лен ня мi пры ма юц ца за ха ды па 
па шы рэн нi прак ты кi вы зва лен ня ад кры-
мi наль най ад каз нас цi i пры цяг нен нi да 
ад мi нiст ра тыў най ад каз нас цi асоб, што 
ўчы нi лi зла чын ствы, якiя не ня суць вя лi-
кай не бяс пе кi, i менш цяж кiя зла чын ствы 
ў су вя зi са стра тай дзе ян ня гра мад скай 
не бяс пе кi, рас ка ян нем i пры мi рэн нем з 
па цяр пе лым.

Су пра цоў нi кi След ча га ка мi тэ та пры ня лi 
пры ся гу i ў iн шых рэ гi ё нах кра i ны. Да рэ чы, 

у гэ тую струк ту ру трап-
ля юць вы пуск нi кi след ча-
экс перт на га фа куль тэ та 
Ака дэ мii МУС, юры дыч-
ных фа куль тэ таў БДУ i 
ўнi вер сi тэ таў аб лас ных 
цэнт раў.

— Яшчэ быў шы кур-
сан там Ака дэ мii  Мi-
нiс тэр ства ўнут ра ных 
спраў, цвёр да вы ра шыў 
стаць след чым, — пры-
знаў ся вы пуск нiк Ака-
дэ мii МУС 2013 го да, 
след чы пер ша га след-

ча га ад дзя лен ня Цэнт раль на га ра ён на-
га ад дзе ла След ча га ка мi тэ та го ра да 
Мiн ска лей тэ нант юс ты цыi Мак сiм ЦЕ-
ЦЕ РУ КОЎ. — Хоць пра фе сiя гэ тая ня-
лёг кая, але вы са ка род ная. Мы, ма ла дыя 
су пра цоў нi кi, пры ня ўшы пры ся гу, узя лi на 
ся бе вы со кiя аба вя за цель ствы з го на рам 
i год нас цю слу жыць на шай Ра дзi ме. Мы 
па вiн ны не толь кi вы ка рыс тоў ваць свае 
ве ды на прак ты цы, а i пе рай маць до свед 
ста рэй шых та ва ры шаў, за хоў ваць i па-
мна жаць слаў ныя тра ды цыi ор га наў па-
пя рэд ня га след ства.

Звяр та ю чы ся да су пра цоў нi каў, якiя да лi 
клят ву на вер насць Ра дзi ме i бе ла рус ка му 
на ро ду, Ва лян цiн Ша еў пад крэс лiў, што пры-
ся га па вiн на стаць ма раль ным ары ен цi рам 
на пра фе сiй ным шля ху. «З мо ман ту пры-
ня сен ня пры ся гi на вас ус клад ва ец ца ўся 
паў на та ад каз нас цi, ня ўхiль нае вы ка нан не 
аба вяз каў па аба ро не пра воў i сва бод гра-
ма дзян, iн та рэ саў гра мад ства i дзяр жа вы. 
Не аб ход на па мя таць, што ад ва ша га пра-
фе сi я на лiз му, кам пе тэнт нас цi, са ма ах вя-
ра ван ня, га тоў нас цi не пры мi ры ма зма гац-
ца з лю бы мi па ру шэн ня мi за ко ну ў мно гiм 
за ле жыць эфек тыў насць пра цы След ча га 
ка мi тэ та, яго аў та ры тэт i да вер на ро да», — 
да ба вiў кi раў нiк сi ла во га ве дам ства.

След чым ка мi тэ там на ла джа на кан струк-
тыў нае ўза е ма дзе ян не з iн шы мi пра ва ахоў-
ны мi ор га на мi кра i ны. Акра мя та го, у ме жах 
мiж на род на га су пра цоў нiц тва ле тась ад быў-
ся шэ раг пра цоў ных су стрэч з пра ва ахоў нi-
ка мi iн шых дзяр жаў — прад стаў нi ка мi Мi нiс-
тэр ства ўнут ра ных спраў Укра i ны i След ча га 
ка мi тэ та Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. Па вы нi ках 
пе ра моў з ра сiй скi мi ка ле га мi бы ло пад пi-
са на Па гад нен не аб су пра цоў нiц тве па мiж 
След чы мi ка мi тэ та мi дзвюх кра iн.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.

Ін та рэ сы буй но га ка пі та лу ў на шых 
ус ход ніх су се дзяў, на жаль, вель мі 
час та ра зы хо дзяц ца з на цы я наль ны мі 
ін та рэ са мі ра сій скай дзяр жа вы.

СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў АГУЛЬНЫХ ІНТАРЭСАХ
Дэ ле га цыя ўра да пра він цыі Гань су Кі тай скай На род-
най Рэс пуб лі кі па бы ва ла на Гро дзен шчы не, каб вы-
зна чыць кан крэт ныя сфе ры су пра цоў ніц тва ў рам ках 
па гад нен ня па між гэ ты мі рэ гі ё на мі дзвюх кра ін.

Па вод ле слоў на мес ні ка ды рэк та ра апа ра та ўра да пра-
він цыі Гань су Юй Цянь ні на, ёсць жа дан не су пра цоў ні чаць у 
сель ска гас па дар чым ма шы на бу да ван ні, хі міч най пра мыс ло-
вас ці, а так са ма ў сфе ры куль ту ры і аду ка цыі. Блі жэй шым 
ча сам ба кі на ла дзяць ві зі ты прад пры маль ні каў, твор чых 
дэ ле га цый. Стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ся мён 
Ша пі ра пра па на ваў кі тай скім парт нё рам вы ка рыс таць у 
агуль ных ін та рэ сах геа гра фіч нае ста но ві шча на ша га рэ гі ё на, 
ства рыў шы эка на міч ную пля цоў ку для су мес най вы твор час-
ці пра дук цыі з перс пек ты вай яе экс пар ту ў рам ках Мыт на га 
са ю за і ў ін шыя кра і ны, а так са ма ар га ні за ваць су мес ную 
ганд лё ва-ла гіс тыч ную струк ту ру, уза е ма дзей ні чаць у пы-
тан нях ма лоч най жы вё ла га доў лі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ХРЭС НЫ ХОД НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДАХ
У го нар пра па доб на га Афа на сія, ігу ме на Брэсц ка га, 
даў но пра вод зяц ца хрэс ныя хо ды ў Брэс це. На гэ ты 
раз хрэс ны ход бу дзе ве ла сі пед ным. Як ска за на ў 
прэс-рэ лі зе Брэсц кай епар хіі, та кое не тра ды цый нае 
цар коў нае шэс це мае вы ха ваў чы ха рак тар, на кі ра-
ва на на пра па ган ду зда ро ва га ла ду жыц ця як ся род 
цар коў най, так і ся род свец кай мо ла дзі.

Пры клад на 50 ве ла сі пе дыс таў стар ту юць 13 ве рас ня ад 
Свя та-Афа нась еў ска га муж чын ска га ма нас ты ра ў Брэс це 
і пра едуць да Свя та-Пра аб ра жэн ска га ма нас ты ра ў вёс-
цы Хме ле ва Жа бін каў ска га ра ё на. На дру гі дзень іх шлях 
прой дзе па Коб рын скім ра ё не, а на трэ ці дзень, 15 ве рас-
ня, удзель ні кі ве ла пра бе гу пач нуць па да рож жа ад скі та ў 
Вяж ным Пру жан ска га ра ё на і пра едуць па Брэсц кім ра ё не, 
на ве да юць яго хра мы. За тры дні па да рож ні кі пе ра адо ле юць 
больш за 150 кі ла мет раў у го нар брэсц ка га свя то га.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

СЯМ'Я ЛIД ЧАН 
ПЕ РАД АЛА МУ ЗЕЮ 19 СВА IХ КАР ЦIН

«Вы то кi» — так на зы ва ла ся вы ста ва кар цiн трох па ка-
лен няў сям'i Ла зоў скiх, якая ня даў на дэ ман стра ва ла ся 
ў Лiд скiм гiс то ры ка-мас тац кiм му зеi.

У экс па зi цыi бы лi прад стаў ле ны ра бо ты ве тэ ра на Вя лi-
кай Ай чын най вай ны Мi ка лая Фё да ра вi ча Ла зоў ска га, яго 
дач кi Лi дзii, уну чак Ган ны i Лi дзii. А па за кан чэн нi вы ста вы 
му зей атры маў у па да ру нак 19 кар цiн з ся мей най ка лек цыi. 
Iх тэ ма ты ка цес на звя за на з род ным кра ем: пей за жы, пом-
нi кi ар хi тэк ту ры, куль та выя бу дын кi, эт на гра фiя, фальк лор, 
вы зва лен не го ра да ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў... Гэ-
тыя ра бо ты ўвой дуць у вы ста ву «Лiд чы на роз ных га доў у 
кар цi нах мас та коў», пры мер ка ва ную да 690-год дзя го ра да, 
а так са ма ў па ста ян ную му зей ную экс па зi цыю.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ЗА ПА РУ ШАЛЬ НI КА МI 
НА ЗI РАЕ ТРА ЛЕЙ БУС

За пiс на вi дэа рэ гiст ра та ры тра лей бу са да па мог хут ка 
знай сцi кi роў цу, якi збiў пен сi я не ра.

У ад дзе ле пра па ган ды аб лас ной Дзяр жаў та iнс пек цыi 
рас ка за лi, што ра нi цай на скры жа ван нi ву лiц Га ла вац ка га i 
Ма зу ра ва ў Го ме лi, пры пра ез дзе рэ гу ля ва на га пе ша ход на га 
пе ра хо ду кi роў ца аў та ма бi ля Volkswagen Golf учы нiў на езд 
на 83-га до ва га пе ша хо да. Муж чы на па са дзiў па цяр пе ла га 
пен сi я не ра да ся бе ў ма шы ну i ад вёз у баль нi цу. Але ж пры 
гэ тым «за быў ся» па кi нуць свае звесткі i знiк. Iн спек та ры ДАI 
па да знан нi ўваж лi ва пра гле дзе лi за пi сы вi дэа рэ гiст ра та ра 
тра лей бу са, якi зна хо дзiў ся не да лё ка ў мо мант здзяйс нен-
ня ДТЗ. Да рэ чы, у аб лас ным цэнт ры ўсе тра лей бу сы аб-
ста ля ва ны не вя лiч кi мi вi дэа ка ме ра мi. Та кiм чы нам i быў 
зной дзе ны кi роў ца — 26-га до вы жы хар га рад ско га па сёл ка 
Но выя Ця рэш ка вi чы Го мель ска га ра ё на. За раз муж чы на 
мо жа па зба вiц ца пра воў кi ра ван ня транс парт ны мi срод ка мi 
на тэр мiн да ча ты рох га доў.

ПА ГА НЯЦЬ МЯЧ ПО БАЧ З ДО МАМ
У Го ме лi на ба зе гiм на зii №51 ура чыс та ад кры ла ся 
су час ная фут боль ная мi нi-пля цоў ка са штуч ным па-
крыц цём. Пла ну ец ца, што лю бы школь нiк не толь-
кi гэ тай ву чэб най уста но вы, а i су сед нiх змо жа без 
уся ля кiх пе ра шкод па га няць тут мяч — пры лю бых 
умо вах на двор'я.

Бу даў нiц тва вя ло ся на пра ця гу двух ме ся цаў. Фi нан са выя 
срод кi ў па ме ры ка ля Br500 млн вы дат ка ва ны ад мi нiст ра цы-
яй Са вец ка га ра ё на го ра да i су мес ным та ва рыст вам «НТС», 
якое вы сту пае па ста ян ным парт нё рам пра ек та па ўзвя дзен нi 
фут боль ных мi нi-пля цо вак па ўсёй Бе ла ру сi.

У Бе ла ру сi гэ та ўжо тры нац ца ты па доб ны спар тыў ны аб'-
ект, а на Го мель шчы не — чац вёр ты. Пер шая пля цоў ка бы ла 
ад кры та ў Жыт ка вi чах. Сён ня яна ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец-
ца, там пра хо дзяць роз ныя спа бор нiц твы па мiж мяс цо вы мi 
шко ла мi. Стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыi фут бо ла Сяр гей 
Ру мас рас ка заў, што пра ект «Род ная сто ро на» — дзе цям» 
па чаў ся тры га ды та му. Уся го ў рэ гi ё нах Бе ла ру сi пла ну ец ца 
па бу да ваць 118 мi нi-пля цо вак. Боль шасць та кiх фут боль ных 
па лёў ад кры ва ец ца дзя ку ю чы пад рад чы ку кам па нii «Та лен 
Груп», раз ме шча на му ў Го ме лi. Вя до ма, што яны пла ну юць 
па бу да ваць у го ра дзе над Со жам за вод па вы пус ку та кiх 
спар тыў ных пля цо вак. Пры гэ тым пла ну ец ца вы раб ляць па-
крыц цi для роз ных вi даў спор ту, а не толь кi для фут бо ла.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ. 

БРА КАНЬ ЕР МАС КІ РА ВАЎ СЯ ПАД... 
ДЗЯРЖ ІН СПЕК ТА РА

Пры пра вя дзен ні пры ро да ахоў на га рэй ду на во зе ры 
Бе лае ў Бя ро заў скім ра ё не су пра цоў ні кі ўпраў лен ня 
апе ра тыў на га рэ ага ван ня Дзярж ін спек цыі за тры ма лі 
двух мяс цо вых жы ха роў, якія на на дзі ма най лод цы 
пры да па мо зе за ба ро не ных пры лад лоў лі — вась мі 
стаў ных се так агуль най даў жы нёй 400 мет раў — не-
за кон на зда бы лі больш за 500 асо бін роз ных ві даў 
рыб агуль най ва гой 42 кі ла гра мы.

— У ад на го з па ру шаль ні каў на на груд най кі шэ ні ме ла ся 
на шыў ка «дзяр жаў ны ін спек тар ры ба хо вы». Яе, як і ін спек-
тар скае па свед чан не, а так са ма сет кі муж чы на на быў у Ра сіі. 
Як мяр ку ец ца, ту ды ж бра кань е ры збы ва лі і вы су ша ную ры-
бу, — па ве да мі ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо-
вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Воль га Гра мо віч. — Бя ро заў скім РА УС вы ра ша ец-
ца пы тан не ад нос на кры мі наль най ад каз нас ці за тры ма ных 
за не за кон ную зда бы чу ры бы, якая па цяг ну ла на ня сен не 
шко ды пры ро дзе ў асаб лі ва буй ным па ме ры — 10,8 міль ё на 
руб лёў (108 ба за вых ве лі чынь).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЛЕ ВЫЯ ЗАП ЧАСТ КI
Су пра цоў нi кi ве да мас на га пунк та мыт на га афарм лен-
ня «Го мель-Аў та» Го мель скай мыт нi спы нi лi спро бы 
не за кон на га пе ра мя шчэн ня праз мя жу зап час так для 
аў та тэх нi кi кош там больш як Br230 млн.

Кант ра бан ду вы явi лi пры агля дзе дзе вя цi кан тэй не раў, 
якiя пры бы ва лi на ад рас Го мель ска га ма то ра ра монт на га 
за во да, на ба зе яко га пра цуе су мес нае прад пры ем ства 
па збор цы ску та раў. У да ку мен тах, якiя су пра ва джа юць 
груз, за жнi вень не бы ло па ка за на ка ля 20 ты сяч адзi нак 
за па сных час так для мо та ро ле раў. Па фак тах па ру шэн ня 
мыт на га за ка на даў ства скла дзе ны ад мi нiст ра цый ныя пра-
та ко лы па ар ты ку ле аб не за кон ным пе ра мя шчэн нi та ва раў 
праз мыт ную мя жу Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Не за кон на ўве зе ны 
та вар кан фiс ка ва ны. Ма тэ ры я лы ад мi нiст ра цый ных спраў 
пе ра да дзе ны ў суд, па ве да мi лi ў прэс-гру пе Го мель скай 
мыт нi.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

Праб лем ныя пы тан ні пі ва-
вар най га лі ны рэс пуб лі кі аб-
мер ка валі ў Лі дзе на на ра дзе 
з удзе лам стар шы ні ка мі тэ та 
Дзяр жаў на га кант ро лю Бе ла-
ру сі Аляк санд ра ЯКАБ СО НА, 
на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра 
Мі ха і ла РУ СА ГА, стар шы ні 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 
Ся мё на ША ПІ РЫ, кі раў ні коў 
ор га наў ула ды, прад пры ем-
стваў, мі ніс тэр стваў і ве дам-
стваў.

— У мно гіх кра і нах пі ва — 
гэ та доб рая аль тэр на ты ва моц-
ным ал ка голь ным на по ям. І да 
та го ж пі ва вар ная га лі на з'яў ля-
ец ца іс тот най кры ні цай да хо даў 
бюд жэ ту. Ле тась у бюд жэт ад 
ак цыз на га па да тку па пі ве па-
сту піў 1 трыль ён руб лёў, сё ле та 
за паў год дзе — ка ля 700 міль яр-
даў руб лёў. Та му для дзяр жа вы 
вель мі важ на, каб гэ тая га лі на 
раз ві ва ла ся эфек тыў на, — за-
зна чыў Аляк сандр Якаб сон.

У апош нія га ды сі ту а цыя 
на піў ным рын ку кра і ны рэз ка 
змя ні ла ся ў бок па ве лі чэн ня вы-
твор час ці, ча му спры я лі зроб-
ле ныя дзяр жа вай за ха ды. Ство-
ра ны су час ныя ма гут нас ці па 
вы ра бе пі ва, якія да зва ля юць 
у поў ным аб' ёме за бяс пе чыць 
не толь кі ўнут ра ныя па трэ бы, 
але і па стаў кі на экс парт. А ка-
лі на ла дзі лі вы рошч ван не пі ва-
вар на га яч ме ню і вы пуск у не-
аб ход ных аб' ёмах со ла ду, гэ та 
да зво лі ла прак тыч на ад мо віц ца 
ад яго ім пар ту. Ёсць раз ві тая 
вы твор часць шкля ных бу тэ лек, 
эты ке так і ін шых да па мож ных 
ма тэ ры я лаў. За бяс пе ча ны і эка-
на міч ныя ўмо вы про да жу пра-
дук цыі: у пры ват нас ці, уве дзе-
на сва бод нае цэ на ўтва рэн не, 
да зво ле на за ліч ваць да за трат 
рэ клам ныя і мар ке тын га выя па-
слу гі. У га лі ну прый шлі буй ныя 
між на род ныя пі ва вар ныя кар-
па ра цыі.

Зда ва ла ся б, усе ўмо вы для 
раз віц ця ай чын най пі ва вар най 
га лі ны ёсць. Ад нак яна не толь кі 
не па ляп шае, а апош нім ча сам 
страч вае свае па зі цыі. Па вы ні-
ках мі ну ла га го да вы твор чыя ма-
гут нас ці бы лі вы ка ры ста ны ўся го 
на 62% (у па раў на нні з 2011-м 
вы раб ле на 91,5% пі ва), па дзен не 
вы твор час ці на зі ра ец ца і сё ле та. 
Бе ла рус кія вы твор цы сла ба зай-
ма юц ца экс пар там, страч ва юць 
свае па зі цыі на ўнут ра ным рын-
ку, і ра зам з тым бес пад стаў на 
рас туць аб' ёмы ўво зу пі ва ў кра-
і ну. Сё ле та ім парт скла дае ка-
ля 30% — гэ та ана маль на для 
кра і ны, якая мае та кія буй ныя 
пі ва вар ныя прад пры ем ствы і 
мяс цо вую сы ра він ную ба зу, лі-
чыць на чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня кант ро лю спа жы вец ка га 
рын ку і сфе ры па слуг Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю Бе ла ру сі 
Ула дзі мір КА ЛЕ НІК.

Для па раў на ння: па вод-
ле ін фар ма цыі МЗС Бе ла ру сі, 
удзель ная ва га ім парт на га пі ва 
ў агуль ных рэ сур сах у Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі ле тась скла ла 
3,7%, ва Укра і не — 1,3%, у Чэ хіі 
— ка ля 3%, у Поль шчы не пе-
ра вы шае 2%. У нас прак тыч на 
кож ная чац вёр тая бу тэль ка пі-
ва — ім парт ная. І гэ та — пры 
вя ліз ных улас ных ма гут нас цях, 
якія «ад па чы ва юць».

Пры чым уво зам пі ва ў рэс-
пуб лі ку зай ма юц ца не толь кі 
кам па ніі-ім пар цё ры, якія на гэ-
тым спе цы я лі зу юц ца. «Да па-
ма га юць» і асоб ныя ай чын ныя 

вы твор цы. На прык лад, бе ла рус-
кі мі прад пры ем ства мі, што на-
ле жаць за меж ным кар па ра цы ям 
(піў за вод «Алі ва рыя», пі ва вар ні 
«Хай не кен») ле тась ім пар та ва на 
ка ля 15 пра цэн таў ад агуль на га 
аб' ёму ўве зе на га пі ва.

Пры гэ тым між на род ныя кам-
па ніі, якія ма юць у Бе ла ру сі вы-
твор чыя ма гут нас ці, асаб лі ва не 
на пруж ва юц ца раз ві ваць на на-
шай тэ ры то рыі вы пуск улас ных 
брэн да вых ма рак пі ва, а ўво зяць 
іх з Ра сіі і Укра і ны, дзе так са ма 
ма юць свае за во ды. На прык-
лад, кан цэрн Carlsberg рас па чаў 
у нас вы твор часць сва ёй мар кі 
«Холь стэн Пілз нер» толь кі ў чац-
вёр тым квар та ле мі ну ла га го да. 
У той час як у кра і ну пра цяг ва-
ец ца ўвоз вя до мых на бе ла рус-
кім рын ку ма рак пі ва гэ тай кар-
па ра цыі: «Бал ты ка», «Ту барг», 
«Карл сберг», «Кро нен берг» і 
інш.

— Ад бы ва ец ца ка ла саль-
ны дэм пінг транс на цы я наль-
ных кар па ра цый на бе ла рус кім 
рын ку. Яны ма юць праз мер ныя 
вы твор чыя ма гут нас ці ў Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі, ва Укра і не і па 
дэм пін га вых цэ нах скід ва юць 
«за ліш нія» аб' ёмы пра дук цыі ў 
нас. На прык лад, ёсць фак ты, 
ка лі пі ва кам па ніі «Бал ты ка» 
ў Бе ла ру сі каш туе на 20-30% 
менш у па раў на нні з Ра сі яй, 
дзе яно вы раб ля ец ца, — па ве-
да міў стар шы ня кан цэр на «Бел-
дзярж харч прам» Аляк сандр 
ЗА БЕ ЛА.

Пры гэ тым кар па ра тыў ныя 
ін та рэ сы зу сім не аба вяз ко ва 
су па да юць з ін та рэ са мі кан-
крэт ных ра бот ні каў і рэ гі ё наў, 
дзе раз ме шча ны прад пры ем-
ствы. У пры ват нас ці, кам па нія 
«Хай не кен» кі ра ва ла ў Бе ла ру сі 
дзвю ма вы твор чы мі пля цоў ка мі 
— та кая спа чат ку бы ла стра тэ-
гія. Але ця пер ін шая: ап ты мі зу-
ю чы свае ма гут нас ці, спы ня юць 

вы твор часць у Рэ чы цы і пе ра во-
д зяць аб ста ля ван не ў Баб руйск. 
Ка ля 70 ра бот ні каў у Рэ чы цы 
трап ля юць пад ска ра чэн не.

Што да ты чыц ца экс пар ту, то 
аб' ёмы яго ня знач ныя. Пры чым 
за меж ныя кам па ніі ў пы тан нях 
экс пар ту «ад па чы ва юць» — 
асноў ная на груз ка ўскла дзе на 
на дзяр жаў ныя прад пры ем ствы 
«Кры ні ца» і «Брэсц кае пі ва». 
Пры гэ тым апош нім, якое мае 
най мен шыя вы твор чыя ма гут-
нас ці (4,3 млн до ла раў за год) 
да во дзіц ца па каз чык па экс-
пар це ў 2,5 ра за боль шы, чым 
для піў за во да «Алі ва рыя» (ма-
гут нас ці — 9,5 млн до ла раў за 
год), які на ле жыць ін тэр на цы-
я наль най кам па ніі Carlsberg. 
Больш за тое, ААТ «Брэсц кае 
пі ва», вы кон ва ю чы гэ тае за дан-
не, экс пар та ва ла пі ва... са стра-
та мі для ся бе.

На на ра дзе так са ма ад зна-
ча ла ся, што па тра буе ўдас ка-
на лен ня ак цыз ная і цэ на вая 
па лі ты ка з мэ тай сты му ля ван-
ня про да жу пі ва і ска ра чэн ня 
ўжы ван ня моц ных спірт ных 
на по яў. Акра мя та го, трэ ба за-
дзей ні чаць во пыт шэ ра гу еў ра-
пей скіх кра ін і ства рыць эка на-
міч ныя ўмо вы для раз віц ця мі-
ні-пі ва вар няў, дзе вы раб ля ец ца 
не па стэ ры за ва нае, не філь тра-
ва нае пі ва, за па тра ба ва нае ў 
ама та раў гэ та га на пою. А прад-
пры ем ства «Бел со лад» па він-
на вы раб ляць не толь кі тра ды-
цый ную сы ра ві ну для пі ва, але 
і для ары гі наль ных, уні каль ных 
га тун каў, вы кон ва ю чы лю бы 
«кап рыз» спа жыў цоў. Гэ тыя і 
ін шыя праб ле мы пі ва вар най га-
лі ны ўрад і Ка мі тэт дзяр жаў на га 
кант ро лю па зна чаць у су мес-
ным да ку мен це, а іх вы ра шэн не 
бу дзе зна хо дзіц ца пад жорст кім 
кант ро лем.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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На кант ро ліНа кант ро лі  ��
УЛАС НЫЯ МА ГУТ НАС ЦІ «АД ПА ЧЫ ВА ЮЦЬ», 
А ІМ ПАРТ РАС ЦЕ Ча му страч ва юць свае па зі цыі ай чын ныя пі ва ва ры?

У нас прак тыч на кож ная 
чац вёр тая бу тэль ка пі ва — 
ім парт ная. 
І гэ та — пры вя ліз ных 
улас ных ма гут нас цях, 
якія «ад па чы ва юць».

Экас фе раЭкас фе ра  ��

«ДЗI РА ВIЦЬ» АЗО НА ВЫ СЛОЙ 
ЗА БА РО НЯЦЬ

З 1 сту дзе ня 2020 го да Бе ла русь па вiн на мець ну ля вы ўзро-
вень спа жы ван ня азо на раз бу раль ных рэ чы ваў. Iх пас ля гэ тай 
да ты нель га бу дзе ўво зiць на тэ ры то рыю на шай кра i ны.
Пра гэ та па ве да мiў на чаль нiк ад дзе ла рэ гу ля ван ня ўздзе ян няў 

на ат мас фер нае па вет ра i азо на вы слой Мiнicтэрства пры род ных 
рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася род дзя Анд рэй Пi лiп чук.

— Азо на раз бу раль ныя рэ чы вы, як пра вi ла, вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
сiс тэ мах па жа ра ту шэн ня, фi та са нi тар най апра цоў кi рас лiн, кам прэ-
сар ных стан цы ях i ка цель ных уста ноў ках. «Пе ра ўзбра ен не» ў гэ тай 
сi ту а цыi бу дзе спра вай да стат ко ва скла да най, — ад зна чыў ён.

Сё ле та ў лю тым у Бе ла ру сi бы ла за цвер джа на стра тэ гiя па па-
сту по вым вы ва дзе з аба ра чэн ня гiд ра хло ра вуг ля ро даў. На пра ект 
пра ду гле джа на па тра цiць 2 мiль ё ны до ла раў. Гэ та звя за на з тым, 
што ў 2012-13 го дзе бы ла рас пра ца ва на но вая рэ дак цыя за ко ну аб 
ахо ве азо на ва га слою, якая ўсту пiць у сi лу, ве ра год на, у лiс та па дзе. 
Трэ ба ад зна чыць, што яшчэ ў 2001 го дзе бе ла рус кi за вод «Ат лант» 
вы пус каў ха ла дзiль нi кi, якiя змя шча лi 113-ты фрэ он (ён з'яў ля ец ца 
ад ным з са мых не бяс печ ных для азо на ва га слою эле мен таў).

Зме ны ста ну азо на ва га слою шко дзяць ча ла ве ку: вы клi ка юць 
аслаб лен не iмун най сiс тэ мы, па ве лi чэн не коль кас цi ра ка вых за хвор-
ван няў i за хвор ван няў ва чэй. Без умоў на, змя ня ец ца i якасць ат мас-
фер на га па вет ра. Вы ву чаць азо на вы слой да след чы кi па ча лi ка ля 
35 год та му i за ўва жы лi, што пра нiк нен не ў яго хло ру, бро му i фто ру 
вы клi кае раз бу рэн не i з'яў лен не «азо на вых дзi рак». Ахо ва азо на ва га 
слою на мiж на род ным уз роў нi рэг ла мен ту ец ца Вен скай кан вен цы яй 
i Ман рэ аль скiм пра та ко лам. Бе ла русь ад ной з пер шых кра iн на пост-
са вец кай пра сто ры пад тры ма ла два гэ тыя па гад нен нi.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ
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Ма ла зна ё мы спортМа ла зна ё мы спорт  ��

КАРФ БОЛ І РЫН ГА: 
НА ВУ ЧЫЦ ЦА НІ КО ЛІ НЕ ПОЗ НА

Пры знай це ся, ці час та ў вас з'яў ля ец ца жа дан не пад тры-
маць сваё зда роўе і фі зіч ную фор му? На пэў на, да стат ко ва 
час та, але, як пра ві ла, кож ны раз, каб су ці шыць сваё сум лен не, 
зна хо дзяц ца ад га вор кі кштал ту «на зда роўе ня ма ні ча су, ні 
гро шай». Ак цыя «Ты дзень зда роўя і спор ту», якая пра хо дзіць 
пад да хам «Мінск-Арэ ны», — вы дат ная маг чы масць гэ тую сі-
ту а цыю вы пра віць: да стат ко ва толь кі знай сці час, а гро шы 
вам не спат рэ бяц ца. На пра ця гу ўся го тыд ня тут пра вод зяц ца 
бяс плат ныя май стар-кла сы па ча ты рох ві дах спор ту — карф-
бо лу, бо дзі біл дын гу, рын га і страль бе з ла зер на га піс та ле та. 
Вы ра шы лі за зір нуць на «Мінск-Арэ ну» і мы.

— Ак цыя «Ты дзень спор ту і зда роўя», якая пра во дзіц ца па іні-
цы я ты ве Мі ніс тэр ства аду ка цыі, ста ла ўжо тра ды цый най. Яна пад-
трым лі ва ец ца шмат лі кі мі спар тыў ны мі цэнт ра мі не толь кі ў Мін ску, 
але і ва ўсёй кра і не, — рас ка за ла ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра фі зіч на га вы ха ван ня і спор ту на ву чэн цаў і сту дэн таў 
Ва лян ці на БА ЛЯ БА. — Аб са лют на лю бы ах вот ны мо жа прый сці на 
«Мінск-Арэ ну» і па спра ба ваць ся бе ў ад ным з ча ты рох ві дах спор ту 
ці ад ра зу ва ўсіх, ка лі ёсць та кое жа дан не. 

Шмат ка го з хлоп цаў ці ка віць, як пра хо дзяць трэ ні роў кі па бо дзі-
біл дын гу. Ад бы ва юц ца яны ў звы чай най трэ на жор най за ле. На дзі ва, 
там бы ло і шмат дзяў чат, якія трэ ні ра ва лі ся на раў не з су праць лег лым 
по лам. Ак цыя ці ка вая і тым, што толь кі на пля цоў ках «Мінск-Арэ ны» 
мож на па ба чыць, як гу ля юць у та кія рэд кія ві ды спор ту, як карф бол і 
рын га. Карф бол у чымсь ці на гад вае бас кет бол. Але ка лі бас кет бол 
па бу да ва ны на пе ра да чах і вя дзен ні мя ча, то карф бол — толь кі на 
пе ра да чах. Та кі від спор ту вель мі зруч ны, бо не па тра буе спе цы яль на 
аб ста ля ва най пля цоў кі — у карф бол мож на гу ляць на ват на звы-
чай ным по лі. А ў не ка то рых шко лах, на прык лад, сель скіх, на ўро ках 
фіз куль ту ры вель мі праб ле ма тыч на са браць дзве бас кет боль ныя 
ка ман ды, у якіх бу дзе па пяць ча ла век. Для карф бо лу гэ та не праб-
ле ма, та му што ў гэ тым ві дзе спор ту да зва ля ец ца збі раць і зме ша ныя 
ка ман ды, якія бу дуць скла дац ца з хлоп цаў і дзяў чат.

Яшчэ адзін ма ла зна ё мы для бе ла ру саў від спор ту — рын га. Неш та 
на кшталт ва лей бо ла — толь кі праз сет ку пе ра кід ва юць не мя чык, а 
коль ца. І гуль цоў на по лі пры сут ні чае толь кі тры. Плю сы гэ тай гуль ні ў 
тым, што ў ёй мо гуць удзель ні чаць лю дзі лю бо га ўзрос ту. Від спор ту 
хоць і не алім пій скі, але спа бор ніц твы па ім у Бе ла ру сі пра вод зяц ца.

Вя лі кую ці ка васць ва ўдзель ні каў ак цыі вы клі ка ла і страль ба з 
ла зер на га піс та ле та. Тут шэф ства над мо лад дзю ўзяў сту дэнт Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най куль ту ры Па вел Шкраб, 
не ад на ра зо вы пры зёр пер шын ства све ту ся род мо ла дзі. Па вел рас-
ка заў, што страль ба з ла зер на га піс та ле та — гэ та адзін з ві даў пя ці-
бор'я, а ўво гу ле ў пя ці бор'е ўва хо дзяць кан кур, фех та ван не, страль ба, 
бег і пла ван не. Гэ ты від спор ту — для са праўд ных муж чын.

Пад час ак цыі ёсць маг чы масць так са ма бяс плат на па ка тац ца на 
кань ках. Ба ла зе, штуч ны лёд да зва ляе за быц ца, што за сце на мі 
«Мінск-Арэ ны» «ба бі на ле та».

Вік то рыя ЧАП ЛЕ ВА
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