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У Бе ла ру сі ў сту дзе ні—жніў-
ні за кошт усіх кры ніц фі нан са-
ван ня ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
3151,7 тыс.кв.м агуль най пло-
шчы жыл ля, што на 7,8 пра цэн та 
больш у па раў на нні з ана ла гіч-
ным пе ры я дам мі ну ла га го да.

Сель ска гас па дар чыя кір ма шы 
«Шчод рая во сень-2013» прой-
дуць у Мін ску 21-22 ве рас ня.

Бе ла рус кія бар цы воль на га 
сты лю за ва я ва лі пер шую ўзна-
га ро ду на чэм пі я на це све ту ў 
Бу да пеш це — брон за вы ме-
даль за ва я ваў Алі Ша ба наў, які 
вы сту паў у ва га вай ка тэ го рыі 
да 74 кг.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 20.09.2013 г. 

Долар ЗША    9020,00
Еўра 12200,00
Рас. руб. 285,50
Укр. грыўня 1101,68

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 14°
Віцебск     + 15°
Гомель     + 16°
Гродна     + 13°
Магілёў     + 14°
Мінск     + 17°  

ЦЫТАТА ДНЯ

КОРАТКА

З ног на га ла ву пе ра вяр ну лi жу дас ныя па-
дзеi ў Сi рыi па спя хо вае жыц цё мно гiх бе-
ла ру сак. Ад на з iх зга дзi ла ся па дзя лiц ца 
сва ёй гiс то ры яй. Але толь кi пры ўмо ве, што 
не бу ду змя шчаць яе фо та зды мак i на зы-
ваць проз вi шча.

«Сла вян скую жан чы ну, 
якая iдзе па ву лi цы, мо гуць за бiць 
цi ўзяць у па лон»

З На тал ляй i яе сi рый скiм му жам Абе там су-
стрэ лi ся ў ста лiч ным пар ку Ча люс кiн цаў. «Я вас 
i да до му за пра сi ла б, але ў нас там па куль ня ма 

прак тыч на нi я кай мэб лi, — ка жа жан чы на. — На 
пра цы, ку ды я ўлад ка ва ла ся швач кай пас ля та го, 
як вяр ну ла ся з Сi рыi, дзя куй Бо гу, па ста вi лi ся да 
мя не з ра зу мен нем: да лi два па коi ў iн тэр на це».

У сi рый скiм го ра дзе Але па На тал ля пра жы ла 
аж но 18 га доў. Жы ла б i ця пер, ка жа, ка лi б не 
вай на.

«З кож ным днём вы хо дзiць на ву лi цу ста на вi ла-
ся ўсё больш не бяс печ на, — ка жа Абет. — У лю бы 
мо мант маг ла па чац ца пе ра стрэл ка. Я вель мi пе-
ра жы ваў за сваю жон ку i дзя цей. Бо ка лi ба е вi кi 
ўба чаць на вуліцы сла вян скую жан чы ну, то мо гуць 
без пры чы ны за бiць яе цi ўзяць у па лон».

«Та му мы з дзець мi ста ра лi ся не вы хо дзiць з 

ква тэ ры, — пад хоп лi вае На тал ля. — Але i до ма не 
ад чу ва лi ся бе ў поў най не бяс пе цы. Бо па ву лi цах 
го ра да па ча лi ез дзiць вя лi кiя «пi ка пы» з аў та ма-
та мi. На свае во чы ба чы ла, як у су сед нiх да мах 
i кра мах ад ку ляў сы па ла ся шкло. Мы жы лi на 
пер шым па вер се. Ма лод шыя дзеці вель мi лю бi лi 
гу ляць на пад акон нi ку. Дык я толь кi i па спя ва ла 
iх ад туль сцяг ваць... У той час мне па ча лi тэ ле фа-
на ваць з бе ла рус ка га па соль ства ў Сi рыi. Ха це лi 
ад пра вiць на шу сям'ю ў Бе ла русь. Але мы спа чат-
ку ад мо вi лi ся ад да па мо гi. Спа дзя ва лi ся, што ўсё 
су па ко iц ца. Тым больш ста рэй шы сын па сту пiў ва 
ўнi вер сi тэт. Але не ўза ба ве зра зу ме лi, 
што цяг нуць да лей ня ма ку ды...» 6

Апош нім ча сам ка рэн ным чы нам 
змя ніў ся ме ха нізм рэ гу ля ван ня 
зар пла ты ра бот ні каў ка мер цый ных 
ар га ні за цый. Мі ні мі за ва на рэ гу ля-
ван не апла ты пра цы і ў дзяр жаў-
ным сек та ры эка но мі кі — цэнт ра-
лі за ва на рэ гу лю ец ца толь кі апла та 
пра цы кі раў ні коў ар га ні за цый.
Якія ж з сіс тэм апла ты пра цы 
па пу ляр ныя ця пер у Бе ла ру сі? 
Ці пла ну ец ца ад мя няць ка рэк ту-
ю чыя ка э фі цы ен ты для зар пла-
ты бюд жэт ні каў? Якім бачыцца  
эфект ад экс пе ры мен та па апра-
ба цыі га лі но вай сіс тэ мы апла ты 
пра цы пе да га гіч ных ра бот ні каў? 
На гэ тыя і ін шыя пы тан ні пад час 
ан лайн-кан фе рэн цыі, праведзенай 
на сайце Міністэрства працы і са-
цабароны, ад ка за лі пер шы на мес-
нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Бе ла ру сі Пётр ГРУШ НІК 
і спе цы я ліс ты га лоў на га ўпраў-
лен ня пра цы і за ра бот най пла ты 
Мі нпра цы і са цаба ро ны.

— Ці пла ну ец ца ад мя няць ка рэк-
ту ю чыя ка э фі цы ен ты для апла ты 
пра цы бюд жэт ні каў? І ка лі ўзро вень 
іх за ра бот най пла ты пе ра ста не ад-
ста ваць ад ся рэд няй зар пла ты па 
кра і не?

Пётр ГРУШ НІК :
— У пра цэ се ўдас ка на лен ня ўмоў 

апла ты пра цы ра бот ні каў бюд жэт най 
сфе ры ка рэк ту ю чыя ка э фі цы ен ты мо-
гуць быць ад ме не ны. Су ад но сі ны ся-
рэд няй зар пла ты ра бот ні каў бюд жэт най 
сфе ры і ся рэд няй за ра бот най пла ты ра-
бот ні каў па рэс пуб лі цы ў цэ лым сён-
ня скла да юць 0,745. У ад па вед нас ці з 
за да чай, па стаў ле най кі раў ні ком дзяр-
жа вы, гэ тыя су ад но сі ны да 2015 го да 
па він ны склас ці 0,9.

— Ці мож на ра бот ні ку, спе цы яль на 
ка ман дзі ра ва на му для вы ка нан ня ра-
бо ты ў свой вы хад ны дзень, апла ціць 
гэ ты дзень у па двой ным па ме ры? Як 
аплач ва ец ца звыш уроч ная пра ца ў 
ка ман дзі роў цы?

Пётр ГРУШ НІК:
— Ра бот ні кі, якія зна хо дзяц ца ў ка-

ман дзі роў цы, аба вя за ны пра ца ваць 
па вод ле рэ жы му пра цоў на га ча су, які 
ўста ля ва ны ў той ар га ні за цыі, у якую 
яны на кі ра ва ны ў ка ман дзі роў ку. Пы-
тан ні пры цяг нен ня ра бот ні ка да пра цы 
ў вы хад ны дзень у мес цы іх ка ман дзі-
ра ван ня аль бо кам пен са цыя гэ та га дня 
ад но сяц ца да кам пе тэн цыі най маль ні ка 
і вы ра ша юц ца ім пры на кі ра ван ні ра бот-
ні ка ў ка ман дзі роў ку.

Улік яў кі ра бот ні каў на пра цу і ад хо ду 
з яе вя дзец ца най маль ні кам па асноў-
ным мес цы пра цы ра бот ні ка ў та бе лі вы-
ка ры стан ня пра цоў на га ча су. У скла дзе 
ад пра ца ва на га ча су асоб на ўліч ва ец ца 
час звыш уроч ных ра бот і служ бо вых 
ка ман дзі ро вак. Та кім чы нам, ка лі ў мес-
цы ка ман дзі ра ван ня на ла джа ны стро гі 
ўлік пра цоў на га ча су ка ман дзі ра ва на га 
ра бот ні ка, то звыш уроч ная пра ца мо жа 
кам пен са вац ца яму ў ад па вед нас ці з 
нор ма мі арт. 69 ПК па за кан-
чэн ні ўлі ко ва га пе ры я ду.

АБ ЗАР ПЛА ЦЕ І НЕ ТОЛЬ КІ...
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«БЯ ДА ЯД НАЕ»
Вай на ў Сi рыi ва чы ма бе ла рус кi-му суль ман кi

Ву чэн нi прой дуць з 20 па 25 ве рас ня на агуль ным апе ра тыў на-
стра тэ гiч ным фо не з су мес ным стра тэ гiч ным ву чэн нем уз бро е ных сiл 
Бе ла ру сi i Ра сii «За хад-2013». У iх пры ма юць удзел апе ра тыў ныя гру пы 
i во iн скiя кан тын ген ты Ар ме нii, Бе ла ру сi, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, 
Ра сii i Та джы кi ста на. Асаб лi вас ця мi да дзе на га ву чэн ня ста не апра ба-
ван не ство ра най сiс тэ мы кi ра ван ня гру поў ка мi вой скаў на стра тэ гiч ных 
на прам ках, а так са ма пры мя нен не авiя цыi Ка лек тыў ных сiл у спе цы-
яль най i су мес най апе ра цыi. Агуль ная коль касць удзель нi каў — больш 
за 600 ча ла век, у ву чэн нi бу дзе за дзей нi ча на ка ля 60 адзi нак ба я вой i 
спе цы яль най тэх нi кi, а так са ма да 15 адзi нак авiя цый най тэх нi кi.

— Ву чэн не «Уза е ма дзе ян не-2013» на кi ра ва на на ба раць бу з 
тэ ра рыз мам, — ад зна чыў ка ман ду ю чы гру поў кай КСАР АДКБ на 
су мес ным ву чэн нi Ка лек тыў ных сiл апе ра тыў на га рэ ага ван ня Ар га-
нi за цыi Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы «Уза е ма дзе ян не-2013» 
Алег Бе ла ко неў. — У све це не ста ла спа кай ней. I ад ной з са мых 
вя лi кiх бе даў з'яў ля ец ца тэ ра рызм. Пра вя дзен не ву чэн няў «Уза-
е ма дзе ян не-2013» на кi ра ва на на ба раць бу з гэ тым злом. Кож ны 
кан тын гент на пра ця гу доў га га ча су рых та ваў ся да ву чэн ня, i ця пер 
трэ ба бу дзе пра дэ ман стра ваць сваё май стэр ства — у пры ват нас цi 
па ба раць бе з не за кон ны мi ўзбро е ны мi фар мi ра ван ня мi.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра. Ма гi лёў ская вобл.

«УЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЕ-2013»: 
У БРА ТЭР СКIМ СТРАI

Жы ха ры вёс кi Аляк се еў ка Бра гiн ска га ра ё на ўра-
чыс та ад зна чы лi 90-га до вы юбi лей ве тэ ра на вай ны, 
ко лiш ня га фран та во га сан iн струк та ра Тац ця ны Кiс ло-
вай. Ня гле дзя чы на па важ ны ўзрост, ба ба Та ня шмат 
жар туе i дзе лiц ца ўспа мi на мi пра пе ра жы тае. Не-не 
ды ўзга дае, як да вя ло ся ёй удзель нi чаць у вы зва лен-
нi Вар ша вы, Ке нiгс бер га i Бер лi на.

— Ка лi дай шлi да Бер лi на, я за бра ла ся на са мы 
верх Рэйх ста га i скi ну ла звер ху хус тач ку, ска за ла: 
«Бы вай, Бер лiн!» — з усмеш каю пры гад вае ве тэ ран ка 

свой пе ра мож ны май 45-га.
66 га доў по бач з Тац ця най Дар мi до наў най кро чыць 

яе вер ны спа да рож нiк Ры гор Сi да ра вiч, ве тэ ран вай-
ны, якi так са ма су стрэў Пе ра мо гу ў Бер лi не i па кi нуў 
аў то граф на сця не Рэйх ста га.

Сё ле та ў ве тэ ра наў яшчэ адзiн над звы чай важ ны 
юбi лей — роў на 70 га доў та му, у ве рас нi 1943 го да, 
iх вёс ка Аляк се еў ка бы ла вы зва ле на ад ня мец кiх 
аку пан таў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

I ЎI Ў  9090
ЖЫЦЬ ЖЫЦЬ 
ЦI КА ВА!ЦI КА ВА!

Афi цый ная цы ры мо нiя ад крыц ця су мес ных ву чэн няў во iн скiх 
кан тын ген таў Ка лек тыў ных сiл апе ра тыў на га рэ ага ван ня дзяр жаў — 
чле наў Ар га нi за цыi Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы 
«Уза е ма дзе ян не-2013» прай шла 19 ве рас ня на па лi го не «Асi по вiц кi». 
Ва ўра чыс тым ад крыц цi пры няў удзел 
мi нiстр аба ро ны Юрый Жа до бiн.

Юрый ЖА ДО БIН, 
мi нiстр аба ро ны:

«Сiм ва лiч на, што ме на вi-
та ў Мiн ску на па ся джэн нi 
Са ве та бяс пе кi ў 2006 го дзе 
быў узя ты курс не прос та на 
фар мi ра ван не ва ен на-па лi-
тыч на га са ю за, а на ства рэн-
не ўнi вер саль най ар га нi за цыi, 
якая маг ла б рэ ага ваць на лю-
бы спектр вы клi каў i па гроз. 
Мы ма ем пра ва кан ста та-
ваць, што АДКБ сён ня ады-
гры вае важ кую ро лю ва ўсёй 
еў ра пей скай ар хi тэк ту ры бяс-
пе кi. Ме на вi та АДКБ з'яў ля-
ец ца шмат функ цы я наль най 
унi вер саль най струк ту рай, 
якая ста ла асноў ным iн стру-
мен там ка лек тыў най бяс пе кi 
на пост са вец кай пра сто ры».

НА ВАРЦЕ ЭКА НА МIЧ НЫХ IН ТА РЭ САЎ КРА I НЫ
Кi раў нiц тву, аса бо ва му скла ду, 

ве тэ ра нам мыт най служ бы Рэс пуб лi кi Бе ла русь
Па ва жа ныя та ва ры шы!
Вiн шую вас з пра фе сiй ным свя там — Днём мыт нi ка.
Сва ёй доб ра сум лен най пра цай вы ўно сi це да стой ны ўклад у фар мi ра ван не бюд жэ ту кра i ны, спы-

нен не транс гра нiч най зла чын нас цi, ума ца ван не на цы я наль най бяс пе кi i за бес пя чэн не эка на мiч най 
не за леж нас цi рэс пуб лi кi.

У су час ных умо вах на мыт ную служ бу ўскла да юц ца но выя за да чы па прак тыч най рэа лi за цыi 
мiж дзяр жаў ных iн тэ гра цый ных пра ек таў, за бес пя чэн нi iн та рэ саў на шай дзяр жа вы ў рам ках функ-
цы я на ван ня Мыт на га са ю за.

Упэў не ны, што вы со ка тэх на ла гiч ная сiс тэ ма ажыц цяў лен ня мыт на га кант ро лю i пра фе сi я на лiзм 
су пра цоў нi каў да дуць маг чы масць вам i ў да лей шым пра вiль на i апе ра тыў на вы ра шаць ад каз ныя 
дзяр жаў ныя за да чы па аба ро не эка на мiч ных iн та рэ саў кра i ны.

Жа даю ўся му аса бо ва му скла ду, ве тэ ра нам мыт ных ор га наў i чле нам iх сем' яў моц на га зда роўя, 
шчас ця, ап ты мiз му i да лей шай плён най дзей нас цi на ка рысць Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Прэ зi дэн т Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

УРАД АР МЕ НІІ ЗА ЦВЕР ДЗІЎ ПЕ РА ЛІК 
МЕ РА ПРЫ ЕМ СТВАЎ ДЛЯ ДА ЛУ ЧЭН НЯ ДА МС

Урад Ар ме ніі ўхва ліў пра ект пе ра лі ку ме ра пры ем стваў, што рэа лі зу юц ца з мэ тай 
да лу чэн ня кра і ны да Мыт на га са ю за. На па ся джэн ні ўра да на мес нік мі ніст ра эка но-
мі кі Ар ме ніі Ка ры нэ Мі на сян ад зна чы ла, што бу дзе ство ра на 7 ра бо чых груп, якія 
аб мяр ку юць маг чы масць су пра цоў ніц тва Рэс пуб лі кі Ар ме нія з Мыт ным са юзам у 
су вя зі з тым, што кра і на не мае агуль най мя жы з кра і на мі — чле на мі гэ та га са ю за. 
Пры ня тым пра ек там пра ду гледж ва ец ца гар ма ні за цыя не аб ход ных для да лу чэн ня да 
Мыт на га са ю за да ку мен таў, якія дзей ні ча юць у рам ках МС, пра ва во га по ля Ар ме ніі 
і пад пі са ных Ар ме ні яй між на род ных да га во раў, пад рых тоў ка ад па вед ных пе ра га-
вор ных пра па ноў і рэа лі за цыя ін шых не аб ход ных ме ра пры ем стваў.

ЕС АБЯ ЦАЕ МАЛ ДО ВЕ І УКРА І НЕ КАМ ПЕН СА ВАЦЬ 
СТРА ТЫ АД ЗА КРЫЦ ЦЯ РА СІЙ СКА ГА РЫН КУ

Кі раў ніц тва ЕС га то ва ўмя шац ца ў ганд лё выя вой ны 
па між Ра сі яй і бы лы мі са вец кі мі рэс пуб лі ка мі. Пер шым 
кро кам мо жа стаць па ве лі чэн не Бру се лем квот на ім парт 
мал даў ска га ві на, каб кам пен са ваць Кі шы нё ву стра ты, 
якія ён па нёс і яшчэ па ня се ад за крыц ця ра сій ска га рын ку, 
пі ша га зе та «Коммерсантъ». Аб на ме ры ЕС да па маг чы 
Мал до ве па ве да міў еў ра ка мі сар па пы тан нях па лі ты кі 
па шы рэн ня і доб ра су сед ства Штэ фан Фю ле ў ін тэр в'ю 

га зе це «Коммерсантъ-Украина». Пас ля та го, як Ра сія ўвя ла эм бар га на па стаў ку ві-
на з гэ тай кра і ны, у ЕС апе ра тыў на па цвер дзі лі, што «пра цяг нуць ім пар та ваць ві но 
і ін шыя пра дук ты з Мал до вы, а так са ма раз гле дзяць маг чы масць па вя лі чыць кво ты 

на мал даў скі экс парт у ЕС». У сва ім ін тэр в'ю Штэ-
фан Фю ле па цвер дзіў, што Бру сель ужо «іні цы я ваў 
пра цэ ду ру па ве лі чэн ня квот на ім парт мал даў ска га 
ві на». Ана ла гіч ныя кро кі, як мож на зра зу мець са 
слоў еў ра ка мі са ра, Еў ра ка мі сія мо жа зра біць і ў 
да чы нен ні да Укра і ны, ка лі пас ля пад пі сан ня па-
гад нен ня аб аса цы я цыі з ЕС Кі еў ста не аб' ек там 
«не апраў да на га ціс ку» з бо ку РФ.

ЧЫП СЫ З'ЯЎ ЛЯ ЮЦ ЦА 
КРЫ НІ ЦАЙ ЯДА ВІ ТА ГА 

ЗЛУ ЧЭН НЯ
Ма лень кім дзе-

цям ка тэ га рыч на 
за ба ро не на спа-
жы ваць буль бя ныя 
чып сы. Як па ка за-
ла да сле да ван не 
Брыс толь ска га 
ўні вер сі тэ та, гэ ты 
пра дукт вы клі кае 
не зва рот ныя зме ны ў моз гу дзі ця-
ці. На ву коў цы спе цы яль на пра ана-
лі за ва лі стан моз гу дзя цей 3-4 га-
доў. Гэ тыя дзе ці амаль кож ны дзень 
елі чып сы. У вы ні ку ў іх зні жа ла ся 
якасць па мя ці і іні цы я тыў насць. Пры-
чы на ў вя лі кім аб' ёме спа жы ва ных 
з чып са мі на сы ча ных тлу шчаў. Яны 
не да юць дзі ця ча му моз гу функ цы-
я на ваць пра віль ным чы нам. Асноў-
ны ўрон моз гу на но сіў акры ла мід. 
Яго мож на знай сці ва ўсіх чып сах. 
Гэ та му та ген і кан цэ ра ген. З-за яго 
ўлас ці вас цяў на ву коў цы так са ма не 
рэ ка мен ду юць ес ці чып сы ця жар ным 
жан чы нам. Да рэ чы, акры ла мід утва-
ра ец ца на ту раль ным шля хам пры 
тэр міч най апра цоў цы цэ ла га шэ ра гу 
пра дук таў. У іх лік ува хо дзяць ка ва, 
ша ка лад, мін даль, буль ба фры, крэ-
ке ры, чып сы, ка шы і хлеб. Не бяс печ-
ная і вар ка не ка то рых ві даў са да ві ны 
і ага род ні ны.

ЛёсыЛёсы  ��

Прамая лініяПрамая лінія  ��

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў учо-
ра на ра ду па бя гу чых эка на мiч ных i 
знеш не па лi тыч ных пы тан нях, ку ды 
быў так са ма за про ша ны на мес нiк 
ге не раль на га пра ку ро ра Ра сii Аляк-
сандр Звя гiн цаў, пе рад ае ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА.

Прэ зi дэнт за явiў, што ка лiй ны скан-
дал не па вi нен стаць пе ра шко дай у бе-
ла рус ка-ра сiй скiх ад но сi нах. «Перш за 
ўсё, для нас важ на раз вiц цё з на шым 
гiс та рыч ным са юз нi кам i стра тэ гiч ным 
парт нё рам — Ра сiй скай Фе дэ ра цы яй. 
Сён ня мы вый шлi на но вы ўзро вень iн-
тэ гра цыi: ра зам з Ра сi яй i Ка зах ста нам 
ства ра ем Адзi ную эка на мiч ную пра сто-
ру. З па чат ку 2015 го да, я ўпэў не ны, 
за пра цуе но вы эка на мiч ны са юз. I ў гэ-
тым пла не ўжо прой дзе ны вя лi кi шлях. 
Па спя хо ва раз вi ва ец ца су пра цоў нiц тва 
па шэ ра гу клю ча вых кi рун каў — ад наф-
та га за вай да бан каў скай сфе ры. Яр кае 
свед чан не та му — апош нiя вi зi ты ў на-
шу кра i ну кi раў нi коў най буй ней шых ра-
сiй скiх кам па нiй», — ад зна чыў кi раў нiк 
дзяр жа вы.

«Убiць клiн па мiж дву ма 
прэ зi дэн та мi i на ро да мi 
нi ко му не ўдас ца»

«Гэ ты ка лiй ны скан дал нi ў якiм вы-
пад ку не па вi нен стаць ка ме нем спа тык-
нен ня ў ад но сi нах не толь кi па мiж дзяр-
жа ва мi, але i па мiж дву ма прэ зi дэн та мi. 
Вы ве да е це, як ня прос та ў свой час ад-
наў ля лi ся гэ тыя ад но сi ны, i мы не мо жам 
да зво лiць, каб яны зноў бы лi са пса ва-
ныя», — пад крэс лiў бе ла рус кi лi дар.

«Але са мае га лоў нае, ка жуць, што тут 
Лу ка шэн ка ха цеў пра дэ ман стра ваць? Я 
ад ка жу на гэ тае пы тан не: Лу ка шэн ка ха-
цеў пра дэ ман стра ваць ад но: вы цi раць 
но гi аб нас нi ко му не да зво ле на i нi ко му 
не бу дзе да зво ле на. Мы су ве рэн ная i не-
за леж ная дзяр жа ва, мы нi ко лi не ства-
ра лi праб лем на шым су се дзям i перш 
за ўсё сва iм бра там-ра сi я нам. Але i мы 
не да зво лiм ней кiм асоб ным жу лi кам, 
цi то з За ха ду цi з Ус хо ду, вы цi раць аб 

нас но гi. Вось адзi ная дэ ман стра цыя», 
— пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

«Мя не бе ла рус кi на род аб раў не для 
та го, каб я вы кон ваў ней кiя не зра зу ме-
лыя прад стаў нi чыя функ цыi, а для та го, 
каб ад стой ваў яго iн та рэ сы, не на но ся чы 
шко ды су се дзям, сяб рам i бра там. Што я 
i раб лю», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка. «Тыя, хто раз лiч ваў, што ка лiй ныя 
праб ле мы па да рвуць ад но сi ны дзвюх 
дзяр жаў жорст ка пра лi чы лi ся. Мы ад ра-
зу зы хо дзi лi i сён ня зы хо дзiм з та го, што 
нi я кiм жу лi кам i прай дзi све там не ўдас ца 
ўбiць клiн па мiж дву ма прэ зi дэн та мi i на-
ро да мi», — за явiў кi раў нiк дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў 
2005 го дзе бе ла рус кi бок пай шоў на су-
страч ра сiй ска му парт нё ру i бы ла ство-
ра на су мес ная з «Урал ка лi ем» збы та вая 
кам па нiя. «Там та ды, вя до ма, быў iн шы 
ўла даль нiк — i мы ра зам да маг лi ся ўну-
шаль ных пра рыў ных вы нi каў», — ад зна-
чыў Прэ зi дэнт. Па сло вах Аляк санд ра Лу-
ка шэн кi, у леп шыя га ды «Бе ла русь ка лiй» 
да ваў амаль 3,5 млрд ва лют най вы руч кi 
ў год. Ана ла гiч ны, i на ват боль шы, пры-
бы так атрым лi ваў «Урал ка лiй», та му што 
аб' ём про да жаў гэ тай кам па нii праз су-
мес ную кам па нiю i свой дру гi ка нал быў 
яшчэ боль шы мi». Зна чыць, да ход насць 
гэ тай кам па нii бы ла яшчэ вы шэй: ка лi мы 
пра да ва лi ў апош нi час, на коль кi я па мя-
таю, 45-47%, то са 100% асноў ную до лю 
пра да ва лi «Урал ка лiй» i iх швей цар скi 
ка нал «Урал ка лiй-трэй дынг», — кан ста-
та ваў бе ла рус кi лi дар.

Кi раў нiк дзяр жа вы так са ма рас ка заў i 
аб на ступ ных па дзе ях i, у пры ват нас цi, аб 
зме не ўлас нi ка ва «Урал ка лiя»: «Я гэ та 
ве даю ад ра ней ша га кi раў нi ка «Урал ка-
лiя» Дзмiт рыя Ры ба лоў ле ва. У яго прос та 
ада бра лi гэ ты ак тыў, i ён быў пе ра да-
дзе ны па па тра ба ван нi пэў ных лю дзей 
(хай Ра сiя вы свят ляе, як гэ та бы ло, ка лi 
ў iх ёсць да гэ та га цi ка васць) но вым гас-
па да рам, якiя, як бы ло зра зу ме ла, не 
збi ра лi ся зай мац ца вы твор час цю i рэа-
лi за цы яй ка лiй ных угна ен няў. Трэ ба бы-
ло не як «па гу ляць» на рын ку, i за кошт 
гэ тай гуль нi атры маць лiш нi мiль ярд до-
ла раў у кi шэ ню».

Баў мгерт не ра мо гуць 
эк стра ды ра ваць

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма за явiў, 
што не вы клю чае маг чы мас цi эк стра ды-
цыi Ула дзi сла ва Баў мгерт не ра ў Ра сiю для 
пра вя дзен ня след чых дзе ян няў. «Ка лi ра-
сiй скiя след чыя бу дуць за цi каў ле ны ў яго 
эк стра ды цыi, то я тут не ба чу асаб лi вых 
пе ра шкод. Мы аб са лют на за яго не тры ма-
ем ся. Ка лi са праў ды па за ко не раз бя руц-
ца, а на тым ба ку (ра сiй скiм. — За ўва га 
БЕЛ ТА) шко да ка ла саль ная, i гэта відаць 
ня ўзбро е ным во кам, то, ка лi рап там спат-
рэ бiц ца, мы не па вiн ны пе ра шка джаць i 
гэ та му. Трэ ба зра бiць усё, каб мы ра зам з 
ра сi я на мi да сле да ва лi гэ ты кан флiкт i што 
за iм ста iць. А за iм ста iць шмат мiль ярд-
ная су ма гро шай, стра ча ных Бе ла рус сю i 
Ра сi яй, i пэў ныя вы со ка па стаў ле ныя жу лi кi 
ў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi», — за явiў Прэ зi-
дэнт. «Ка лi ўзнiк нуць та кiя ў Бе ла ру сi, i 
ра сi я не так са ма па про сяць ад пра вiць iх у 
Ра сiю, мы не бу дзем тры мац ца за гра ма-
дзян Бе ла ру сi, мы не ад клад на вам iх ту ды 
пе ра да дзiм. Га лоў нае — iс цi на, i тут не 
па вiн на быць бе лых плям. Вi на ва ты — ад-
каз вай. Не па вi нен ней кi жу лiк ста на вiц ца 
пе ра шко дай у ад но сi нах дзвюх дзяр жаў», 
— пад крэс лiў бе ла рус кi лi дар.

«Што гэ та афё ра (ка лiй ны скан дал. — 
За ўва га БЕЛ ТА) — я нi коль кi не су мня-
ва ю ся. Ра сiй скiя СМI пi са лi пра тое, што 
да та го, як аб ва лiць ры нак, яны роў на на 
$100 млн за стра ха ва лi ўсе свае дзе ян нi. 
Зна чыць, рых та ва лi ся, не ка то рыя ак цы я-
не ры за га дзя пра да лi на больш-менш вы-
со кай цэ на вай хва лi свае ак цыi лi та раль на 
за тры днi да здзейс не на га аб ва лу. На вош-
та i ча му?» — за ўва жыў Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, 
што ў на яў нас цi ўсе пры кме ты банк руц-
тва «Урал ка лiя», ве лi зар ная за крэ ды та-
ва насць i даў гi, якiя ня ма чым ад да ваць, 
у спа лу чэн нi з праз мер ны мi, нi чым не 
апраў да ны мi, вы дат ка мi. «З гэ тым на-
шы кант ра лё ры, пра ва ахоў ныя ор га ны 
ра зам з ра сi я на мi па вiн ны ра за брац ца. 
Рэ аль ныя кан цы ўсёй гэ тай цём най гiс-
то рыi мож на знай сцi ў Ра сii», 
— лi чыць Прэ зi дэнт.

КА ЛIЙ НЫ СКАН ДАЛ НЕ ПА ВI НЕН СТАЦЬ 
КА МЕ НЕМ СПА ТЫК НЕН НЯ Ў АД НО СI НАХ 

ПА МIЖ ДЗЯР ЖА ВА МI
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