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З дэ пу та там, чле нам Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па між на род ных спра-
вах, чле нам ка мі сіі Пар ла менц ка-
га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі па 
пы тан нях знеш няй па лі ты кі Мі-
ха і лам СА ВА НО ВІ ЧАМ гу та рыць 
наш ка рэс пан дэнт.

— Мі ха іл Фё да ра віч, вы, так бы 
мо віць, па куль яшчэ «ма ла ды» дэ-
пу тат. І та кіх дэ пу та таў, якія ле тась 
упер шы ню прый шлі ў пар ла мент — 
боль шасць у Па ла це прад стаў ні коў. 
Што вам аса біс та да па маг ло адап та-
вац ца на но вым мес цы, што са дзей-
ні ча ла хут чэй ша му ўва хо джан ню ў 
курс спраў?

— Пе ра ем насць у пра цы пар ла-
мен та. Му шу за ўва жыць, што мы, но-
выя дэ пу та ты, прый шлі не на пус тое 
мес ца, не па чы на лі з ну ля, а атры ма-
лі доб ра пад рых та ва ную і грун тоў на 
рас пра ца ва ную па пя рэд нім скла дам 
Па ла ты прад стаў ні коў асно ву, за дзел 
на бу ду чы ню. Та му ў мя не пе ры яд 
адап та цыі ў ка мі сіі быў ка рот кім. Да-
па мог ся мі га до вы до свед ра бо ты кі-
раў ні ком спраў Мін гар вы кан ка ма, дзе 
я ку ры ра ваў ад дзе лы пра та ко ла і між-
на род ных су вя зяў. По тым на па са дзе 
стар шы ні Мінск ага гар са ве та так са ма 
да во дзі ла ся ўдзель ні чаць у зно сі нах з 
за меж ны мі кра і на мі.

З ад на го бо ку, на пра цоў кі і зда быт-
кі на шых па пя рэд ні каў у пар ла мен це 
іс тот на аб ляг ча юць за да чы ця пе раш-
ніх дэ пу та таў, а з дру го га, ад на ча со ва 
і ўсклад ня юць іх вы ка нан не. Бо жыц цё 
вы му шае нас іс ці да лей, па глыб ляць і 
ўдас ка наль ваць уза е ма дзе ян не з пар-
ла мен та мі за меж ных дзяр жаў.

— На ва шу дум ку, што асаб лі ва 
каш тоў нае за ста ло ся ў спад чы ну 
ця пе раш ня му скла ду ка мі сіі?

— Ад ным з бес пя рэч ных да сяг нен-
няў пар ла мен та мі ну ла га склі кан ня ў 
між на род най сфе ры, без умоў на, з'яў-
ля ец ца пад пі сан не па гад нен ня аб су-
пра цоў ніц тве Па ла ты прад стаў ні коў 

з Дзяр жаў най Ду май Ра сіі. Мо жа, 
нех та спы тае: якая бы ла па трэ ба ў 
та кім да ку мен це? Ёсць жа Пар ла-
менц кі сход Бе ла ру сі і Ра сіі. Ад нак 
ужо пер шае су мес нае па ся джэн не 
абедз вюх ка мі сій па ка за ла, што 
гэ тая фор ма су пра цоў ніц тва ад-
кры вае но выя перс пек ты вы для 
ўдас ка на лен ня ін тэ гра цый най 
дзей нас ці на пост са вец кай пра-
сто ры. Не сак рэт, што пер шыя 
га ды іс на ван ня Мыт на га са ю за 
Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на вы-
яві лі шэ раг ак ту аль ных праб лем, 
якія па тра бу юць асэн са ван ня і 
пры маг чы мас ці на ват умя шан ня 
пар ла мен таў кра ін «трой кі».

Нель га не ска заць пра пад пі-
сан не ме ма ран ду ма з Кі та ем аб 
су пра цоў ніц тве. Гэ ты важ ны да-
ку мент на даў но вы ім пульс, у пры-
ват нас ці, дзе ла во му ўза е ма дзе ян-
ню Бе ла ру сі з дру гой эка но мі кай 
све ту.

Мы сён ня вы ка рыс тоў ва ем шмат-
лі кія су вя зі і кан так ты, на бы тыя дэ пу-
та та мі бы лых склі кан няў у між на род-
ных пар ла менц кіх са юзах і струк ту-
рах. Па ла та прад стаў ні коў, між ін шым, 
удзель ні чае ў ра бо це 14 між на род ных 
пар ла менц кіх ар га ні за цый. Ся род іх 
уплы во вы і аў та ры тэт ны Між на род ны 
пар ла менц кі са юз (МПС), у які ўва-
хо дзяць 162 пар ла мен ты за меж ных 
дзяр жаў.

Пры зна ю ся, для мя не ў пэў ным сэн-
се ста ла ад крыц цём тое, якая вя лі кая, 
ці ка вая і змяс тоў ная ра бо та вя дзец ца 
ў дэ пу тац кіх гру пах па ўза е ма дзе ян ні 
з пар ла мен та мі за меж ных дзяр жаў. 
Сён ня ў На цы я наль ным схо дзе Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь дзей ні ча юць 2 ка мі сіі 
і 50 ра бо чых груп. Іх пра ца пра клад-
вае шля хі для да лей ша га раз віц ця 
су пра цоў ніц тва дзе ла вых ко лаў Бе-
ла ру сі з па тэн цы яль ны мі парт нё ра мі 
за мя жой. Праз на ладж ван не су вя зяў 
з пар ла мен та мі за меж ных дзяр жаў, 
асаб лі ва кра ін Паўд нё ва-Ус ход няй 
Азіі, Ла цін скай Аме ры кі ёсць не бла-
гія шан цы для пра соў ван ня на іх рын кі 

ай чын ных та ва раў. Пра цэс ства рэн ня 
дэ пу тац кіх груп пра цяг ва ец ца, да нас 
па сту па юць ад за меж ных ка лег но выя 
пра па но вы аб на ладж ван ні кан так таў. 
У гэ тым сэн се мож на ска заць, што 
дэ пу та ты сён ня рых ту юць гле бу для 
заўт раш ніх вы гад ных Бе ла ру сі да га-
во раў і пра ек таў.

— Між на род ная пар ла менц кая 
дзей насць не заў сё ды зна хо дзіц ца 
на ві да во ку ў шы ро кай пуб лі кі. Чым 
кан крэт на зай ма юц ца дэ пу та ты ва-
шай про філь най ка мі сіі?

— Зра зу ме ла, праз яе не так ужо і 
шмат пра хо дзіць за ко на пра ек таў, але 
ў гэ тым яе спе цы фі ка. Спра ва не ў 
коль кас ці, а ў знач нас ці і якас ці бу-
ду чых за ко наў, іх уплы ве на па ляп-
шэн не ад но сін з на ва коль ным све там. 
На прык лад, у пар ла мен це не ўза ба ве 
пач нец ца раз гляд пра ек та За ко на «Аб 
бе ла ру сах за меж жа». Я ду маю, што 
гэ ты за ка на даў чы акт бу дзе спры яць 
яшчэ боль ша му раз віц цю кан струк-
тыў ных ста сун каў, роз на ба ко вых 
су вя зяў з су ай чын ні ка мі, у тым лі ку 
іх пры цяг нен ню да дзей нас ці па ад-
стой ван ні на цы я наль ных ін та рэ саў 

эт ніч най ра дзі мы ў за меж ных 
кра і нах.

Акра мя за ко на пра ек таў, у ка-
мі сіі шмат ін шай пра цы. Возь-
мем ра ты фі ка цыю між на род ных 
да ку мен таў. Ка лі пра гэ та па ве-
дам ля ец ца ў СМІ, то звы чай на 
ў не каль кіх сло вах, уся го толь кі 
го лы факт: ра ты фі ка ва на вось 
та кое між ура да вае па гад нен не. І 
ўся ін фар ма цыя. Ка мусь ці мо жа 
здац ца, што гэ тая пра цэ ду ра ад-
бы ва ец ца шля хам аў та ма тыч на га 
га ла са ван ня. На са мой спра ве ёй 
па пя рэд ні чае да во лі грун тоў ная 
ана лі тыч ная ра бо та над са мім 
да ку мен там. Мы, чле ны ка мі сіі, 
спра бу ем па ме ры маг чы мас ці 
за зір нуць у бу ду чы ню, спраг на за-
ваць на ступ ствы яго ра ты фі ка цыі 
для на шай кра і ны. Ці не бу дуць 
яны на сіць не га тыў ны ха рак тар 
праз 5, 10, 20 і больш га доў?

На га даю, ра ты фі ка цыя (ад ла цін-
ска га сло ва ratіfіcatіo, што зна чыць 
«вы ра шаць, за цвяр джаць») — пра цэс 
на дан ня юры дыч най сі лы да ку мен ту 
(у на шым вы пад ку, між на род на му па-
гад нен ню, да га во ру) шля хам за цвяр-
джэн ня яго ад па вед ным дзяр жаў ным 
ор га нам кож ным з ба коў. Да ра ты фі-
ка цыі, звяр таю ўва гу, та кі да ку мент, 
як пра ві ла, не мае юры дыч най сі лы і 
не з'яў ля ец ца аба вяз ко вым для кра і-
ны, якая яго не ра ты фі ка ва ла. Факт 
ра ты фі ка цыі афарм ля ец ца спе цы яль-
ным да ку мен там — ра ты фі ка цый най 
гра ма тай. Ра ты фі ка цыя між на род ных 
да га во раў з'яў ля ец ца спо са бам вы-
каз ван ня Бе ла рус сю зго ды на аба-
вяз ко васць для яе між на род на га па-
гад нен ня. Та му пар ла мен та рыі ня суць 
ад каз насць, не па ба ю ся гуч на га сло-
ва, пе рад на ро дам за тое, што за цвяр-
джа юць.

— Між на род ныя пар ла менц кія 
су вя зі, зра зу ме ла, пра цу юць на ка-
рысць Бе ла ру сі, яе імідж за мя жой. 
Але вель мі мно гае за ле жыць і ад вы-
ні ко вас ці на шай дып ла ма тыі ў кан-
крэт ных кра і нах. На коль кі я ве даю, 

у кам пе тэн цыі ва шай ка мі сіі ўзгад-
нен не кан ды да тур кі раў ні коў за меж-
ных прад стаў ніц тваў Бе ла ру сі. Ка го 
вы лу ча юць на гэ тыя па са ды?

— Так, мы ма ем пра мое да чы нен не 
да пры зна чэн ня бе ла рус кіх па слоў 
у за меж ных дзяр жа вах. Хо чац ца ад-
зна чыць, што кан ды да та мі рэ ка мен-
ду юц ца ква лі фі ка ва ныя, энер гіч ныя, 
з вя лі кім до све дам ка лі не дып ла ма-
тыч най, то плён най ра бо ты ў дзяр-
жаў ных ор га нах, рэ аль най эка но мі цы. 
На апош няе мы звяр та ем ува гу, бо 
бу ду чым па слам знач ную до лю свай-
го ча су да вя дзец ца вы дат коў ваць 
на раз віц цё дзе ла вых ста сун каў, са-
дзей ні чаць ства рэн ню ўмоў для ганд-
лю на шы мі та ва ра мі за мя жой.

Ха чу за ўва жыць, што не ўсе кан-
ды да ты ў па слы атрым лі ва юць ад на-
знач ную зго ду ка мі сіі на пры зна чэн не. 
І гэ та на ту раль на. Аб' ек тыў на па вы-
ша юц ца па тра ба ван ніі да кан ды да таў 
у па слы. Чле ны ка мі сіі ма юць пра ва 
ад хі ліць тую ці ін шую кан ды да ту ру і 
не рэ ка мен да ваць на вы со кую дып-
ла ма тыч ную па са ду. А без ста ноў ча-
га ра шэн ня ка мі сіі кан ды дат у па слы 
не мо жа быць за цвер джа ны. Ра дуе, 
што на раз мо ву ў ка мі сію пры хо дзяць 
пад рых та ва ныя лю дзі, га то выя ад ра-
зу і без пра ма рудж ван ня ўклю чыц ца 
ў ра бо ту ў но вай кра і не. Яны ва ло-
да юць мо ва мі, раз бі ра юц ца ў па лі-
тыч ных, эка на міч ных, куль тур ных, 
на цы я наль ных і гіс та рыч ных асаб лі-
вас цях кра і ны, дзе не ўза ба ве бу дуць 
пра ца ваць.

— Сяб ра ваць, на ладж ваць су вя-
зі, вес ці ўза е ма вы гад нае су пра цоў-
ніц тва вар та па маг чы мас ці з усім 
цы ві лі за ва ным све там, але ўсё ж 
ёсць пры яры тэ ты. Якія яны, на ваш 
по гляд, па він ны быць?

— Вя до ма, на шы ўза е ма ад но сі ны 
з су сед ні мі кра і на мі. Бе ла русь за ці-
каў ле на ў ін тэн сі фі ка цыі су пра цоў ніц-
тва з кра і на мі СНД на двух ба ко вым 
уз роў ні і ў рам ках ін тэ гра цый ных аб'-
яд нан няў. Ад нак су се дзі за апош няе 
дзе ся ці год дзе моц на змя ні лі ся. Тры 
кра і ны ўжо ў Еў ра пей скім са ю зе. 
Імк нец ца ту ды Укра і на. Але су се дзяў 
не вы бі ра юць, нам лё сам на ка на ва-
на жыць по бач, зна хо дзіць агуль ныя 
пунк ты ўза е ма дзе ян ня. Я, на прык лад, 
за да во ле ны тым, як на ша дэ пу тац кая 
гру па пра цуе з ка ле га мі лі тоў ска га 
Сой ма. Да рэ чы, там 23 дэ пу та ты ўва-
хо дзяць у гру пу па су пра цоў ніц тве з 
Бе ла рус сю. Ня даў на дэ ле га цыя Сой-
ма на ве да ла Бе ла русь, мы пра вя лі 

пе ра мо вы. Не па ўсіх пы тан нях у нас 
су па да лі по гля ды, бы лі роз ныя ацэн кі, 
па ды хо ды да іх вы ра шэн ня, але ад чу-
ва ла ся жа дан не лі тоў цаў пра ца ваць 
з на мі, вы ка рыс тоў ваць па тэн цы ял 
доб ра су сед ства ў ін та рэ сах абод вух 
ба коў. За дзей ні чаць яго па мак сі му-
ме імк нец ца па сол Бе ла ру сі ў Літ ве 
Ула дзі мір Дра жын, які шмат на ма ган-
няў пры кла дае для гэ та га. Ула дзі мі-
ра Не сце ра ві ча ве да юць і па ва жа юць 
у Сой ме, мі ніс тэр ствах і ве дам ствах, 
уво гу ле ў кра і не. Шмат пра цуе для 
ўма ца ван ня доб ра су сед ства і наш 
па сол у Лат віі Аляк сандр Мі хай ла віч 
Ге ра сі мен ка.

Яшчэ я ўдзель ні чаю ў ра бо це дэ-
пу тац кіх груп па ўза е ма дзе ян ні з пар-
ла мен та мі Гру зіі, Эк ва до ра, Із ра і ля. З 
дэ пу та та мі із ра іль ска га Кне се та ў нас 
склад ва юц ца дзе ла выя і кан струк тыў-
ныя ста сун кі. Я ду маю, што ўза ем ная 
ад ме на віз для гра ма дзян абедз вюх 
кра ін (гэ тае ра шэн не ак тыў на пра соў-
вае на ша ка мі сія) па спры яе ак ты ві за-
цыі двух ба ко вых ад но сін.

Я ўжо ка заў, што Бе ла русь мае 
ў Азіі і вя лі кія ін та рэ сы, і на дзей ных 
парт нё раў. В'ет нам адзін з іх. Я з ці-
ка вас цю і за да валь нен нем на зі раю, як 
сён ня раз ві ва юц ца на шы ад но сі ны з 
гэ тай кра і най, як там па чы на юць рэа-
лі зоў вац ца су мес ныя пра ек ты. У нас 
з гэ тай кра і най скла лі ся вы дат ныя па-
лі тыч ныя і дзе ла выя ад но сі ны ў мно-
гім дзя ку ю чы та му, што ў свой час 
у Бе ла ру сі ву чы ла ся шмат в'ет нам скіх 
сту дэн таў. Сён ня мно гія з іх зай ма юць 
ад каз ныя па са ды ў ор га нах дзяр жаў-
на га кі ра ван ня, пар ла мен це, біз не се. 
Яны не за бы лі ма ла досць у Бе ла ру сі, 
уся ляк са дзей ні ча юць раз віц цю ўза е-
ма вы гад на га су пра цоў ніц тва.

— Мі ха іл Фё да ра віч, вы ўвесь 
час ка жа це: «на ша ка мі сія», «на шы 
дэ пу та ты». А хто яны?

— Гэ та сур' ёз ныя, ад каз ныя, з 
вя лі кім жыц цё вым до све дам лю дзі, 
якія да гэ туль шмат га доў плён на 
пра ца ва лі ў роз ных сфе рах. Важ-
ная ака ліч насць: боль шасць чле наў 
ка мі сіі дэ пу та ты, якія бы лі вы бра ны 
на дру гі тэр мін. На прык лад, стар шы-
ня ка мі сіі Мі ка лай Ле а ні да віч Са ма-
сей ка. І што важ на, мно гія дэ пу та ты 
і па пя рэд ні тэр мін пра ца ва лі ў ка мі сіі. 
А гэ та вя лі кі плюс, бо яны не на віч-
кі ў між на род ных спра вах. Ска жам, 
ця пе раш ні на мес нік стар шы ні ка мі сіі 
Ві таль Ле а ні да віч Бусь ко, які ра ней 
пэў ны час яе ўзна чаль ваў. Ва лян ці на 
Сця па наў на Ля во нен ка так са ма доб-
ра ве дае пар ла менц кую ра бо ту. Ды і 
но выя чле ны ка мі сіі спрак ты ка ва ныя 
ў вя дзен ні спраў з за меж жам, у той 
жа ак ту аль най знеш не эка на міч най 
дзей нас ці. Гэ та і бы лыя ды рэк та ры 
«Гом сель ма ша» (Ва ле рый Аляк се е віч 
Жмай лік), рэ чыц ка га за во да ме ты заў 
(Адам Ся мё на віч Ваш коў); стар шы ня 
Ар шан ска га рай вы кан ка ма Ула дзі мір 
Мі хай ла віч Дзе душ кін і ін шыя. На мой 
по гляд, спра ва ўма ца ван ня аў та ры-
тэ ту на шай кра і ны і яе пар ла мен та ў 
све це — у на дзей ных ру ках.

Гу та рыў Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА
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Пер са на ліі Пер са на ліі   ��

ЗапрашаемЗапрашаем  �� КрыміналКрымінал  ��

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

ЗАЎТ РА СТВА РА ЕЦ ЦА СЁН НЯ 

Бе ла рус кi «Вал дай» уяў ляе са бою 
не вя лi кi гру за вi чок, якi ва ло дае да стат ко-
ва моц най гру за па ды маль нас цю — амаль 
4 то ны. Ця пер ён бу дзе кам плек та вац ца 
ру ха вi ком Мiнск ага ма тор на га за во да, якi 
ад но сiц ца да эка ла гiч на га кла са Еў ра-4.

— Зу сiм ня даў на мы свят ка ва лi вы пуск 
200-га аў та ма бi ля «ГАЗ 3309 «Бе ла ва», 
спа дзя ём ся, што «Вал дай» так са ма зой ме 
сваё па чэс нае мес ца на ай чын ным i ра сiй-
скiм аў та рын ках, — ка жа стар шы ня сер-
ты фi ка цый най ка мi сii, га лоў ны iн жы нер i 
на чаль нiк упраў лен ня тэх нiч на га сэр вi су 
прад пры ем ства Мi ка лай Кас цiц кi.

Па сло вах гэ та га спе цы я лiс та, збор-
ка пер ша га бе ла рус ка га «Вал дая» бы ла 
да ве ра на леп шым спе цы я лiс там — аў та-
сле са рам прад пры ем ства Сяр гею Дзям'-
ян чы ку i Сяр гею Кня жэ вi чу, Ула дзi мi ру 
Бан ду ру, Ле а нi ду Ма ту се вi чу i Аляк санд ру 
Скроц ка му, май стру цэ ха Вя ча сла ву Лы-
зо, iн жы не рам Аляк санд ру Жур коў ска му i 
Паў лу Ве ча ру. Пра цу ю чы ў две зме ны, 

гэ ты ка лек тыў здоль ны збi раць да 50 аў-
та ма бi ляў за ме сяц.

Атры ма ны «Бел ГА За ўта сэр вi сам» сер-
ты фi кат свед чыць, што вы твор часць, яе 
тэх нiч нае асна шчэн не i ква лi фi ка цыя пер-
са на лу ад па вя да юць усiм не аб ход ным па-
тра ба ван ням. I мож на спа дзя вац ца, што 
аў та ма бiль ная на вiн ка хут ка спа да ба ец ца 
са мым па тра ба валь ным ва дзi це лям.

На фо та здым ках 1-ы бе ла рус кi «Вал-
дай» i не па срэд ныя ўдзель нi кi збор кi гэ тай 
ма дэ лi: га лоў ны iн жы нер i на чаль нiк упраў-
лен ня тэх нiч на га сэр вi су прад пры ем ства 
Мi ка лай КАС ЦIЦ КI, аў та сле сар Ула дзi мiр 
БАН ДУ РА i iн жы нер па га ран тыi Па вел 
ВЕ ЧАР (на фо та ўверсе); ка ля стэн да для 
пра вер кi эфек тыў нас цi тар маз ных сiс-
тэм — iн жы нер Аляк сандр ЖУР КОЎ СКI 
(на фо та ўнізе).

Ана толь КЛЯ ШЧУК,
фо та аў та ра

�

У ДОБ РЫ ШЛЯХ,
БЕ ЛА РУС КI «ВАЛ ДАЙ»!

ФактФакт  ��

На пры кан цы мi ну ла га тыд ня ў хол дын гу «Бел ГА За ўта сэр вiс» 
ад бы ла ся знач ная па дзея — сер ты фi ка ван не вы твор час цi 
па збор цы i вы пус ку ра сiй ска-бе ла рус кiх аў та ма бi ляў, 
вя до мых пад наз вай «Вал дай». З цэ ху збор кi, якi зна хо дзiц ца 
ў пра мыс ло вай зо не Ка ля дзi чы пад Мiнск ам, вый шаў пер шы 
аў та ма бiль. На ай чын ным рын ку гэ тыя аў то бу дуць мець наз ву 
«ГАЗ 33104 «Бе ла ва».

Змяс тоў ная ра бо та вя дзец ца ў дэ пу тац кіх гру пах па ўза е ма дзе ян ні 
з пар ла мен та мі за меж ных дзяр жаў. Сён ня ў На цы я наль ным схо дзе 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь дзей ні ча юць 2 ка мі сіі і 50 ра бо чых груп.

Вы стаў ка не хар чо вых спа жы вец кіх та ва раў цэнт раль на га рэ гі ё на ад-
кры ец ца 9 каст рыч ні ка ў ста ліч ным Па ла цы куль ту ры і спор ту чы гу-
нач ні каў.

На вы стаў цы бу дзе прад стаў ле на пра дук цыя вы твор цаў усіх форм улас-
нас ці, у тым лі ку і ма ло га прад пры маль ніц тва. Гэ та — швей ныя і тры ка таж ныя 
вы ра бы для да рос лых і дзя цей, абу так, га лан та рэя са ску ры, пар фу мер ныя і 
кас ме тыч ныя срод кі, па сцель ная бя ліз на, дзі ця чыя цац кі, вы ра бы з пласт ма сы, 
крыш та лю, ке ра мі кі, шкла, ме та лу, элект ра та ва ры, му зыч ныя ін стру мен ты. А 
так са ма — бы та вая хі мія, ла ка фар ба выя вы ра бы, мэб ля, ме ды цын ская тэх ні ка, 
ле ка выя срод кі і лег ка выя аў та ма бі лі. 

Ла дзіць ме ра пры ем ства Мін скі аб лас ны вы ка наў чы ка мі тэт. Як лі чыць ар га ні-
за тар, вы стаў ка па са дзей ні чае больш цес ным су вя зям вы твор цаў з ганд лё вы мі 
ар га ні за цы я мі. А гэ та, у сваю чар гу, паў плы вае на па шы рэн не асар ты мен ту 
якас ных та ва раў ай чын най вы твор час ці і за да валь нен не па трэб па куп ні коў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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«НАР КА ТЫЧ НЫ» БІЗ НЕС
Трох 17-га до вых хлоп цаў, якія па да зра юц ца ў ганд лі спай сам, за тры ма лі ў Мін ску.

— Пас ля за кан чэн ня дзе вя ці кла саў трое пры яце ляў па сту пі лі ў адзін ка ледж. Ву чэб-
ныя дыс цып лі ны іх не вель мі ці ка ві лі, за тое яны ўсур' ёз вы ра шы лі за няц ца рас паў сюдж-
ван нем за ба ро не ных су ме сяў для ку рэн ня. Та вар ма ла дыя лю дзі на бы ва лі праз ін тэр нэт, 
а спа жыў цам пе ра пра да ва лі псі ха троп нае ку ры ва ў не каль кі разоў да ра жэй. Да рэ чы, 
рас паў сюдж ва ла спайс «прад пры маль ная» тро і ца ся род зна ё мых і сяб роў, — па ве да мі ла 
прэс-афі цэр Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска Ган на Чыж-Лі таш. — За тры ма лі збыт чы каў 
не па срэд на пры здзяйс нен ні здзел кі. Пры са бе хлоп цы ме лі 20 гра маў су ме сі.

А за рэа лі за цыю га шы шу быў за тры ма ны 23-га до вы жы хар Мінск ага ра ё на. Ма ла-
ды ча ла век, не ма ю чы пра фе сіі, пра ца ваў чор на ра бо чым. За ро бак яго не за да валь няў, 
ма тэ ры яль най да па мо гі ад баць коў ча каць так са ма не да во дзі ла ся: тыя бы лі «за ня тыя» 
па ста ян ным ужы ван нем спірт ных на по яў. Ад ной чы зна ё мы пра па на ваў спо саб за ра біць — 
паў дзель ні чаць у рас паў сюдж ван ні нар ко ты каў. Ця гам паў го да ма ла ды ча ла век на ладж ваў 
збыт зел ля ся род зна ё мых. За гэ ты час у яго скла ла ся ба за клі ен таў, «та вар» збы ваў ся 
прак тыч на што дня. Пры за тры ман ні нар ка ганд ляр меў пры са бе 100 гра маў га шы шу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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СПА ЖЫЎ ЦАМ —
АД ВЫ ТВОР ЦАЎ

Сён ня ў ар хi вах кра i ны за-
хоў ва ец ца амаль 13 млн 
спраў. Цi ка ва, што ар хi ва-
ры у сы вы мя ра юць фон ды 
ў кi ла мет рах, i наш на цы я-
наль ны ар хiў ны фонд скла-
дае амаль 200 кi ла мет раў. 
Iн шы мi сло ва мi, гэ та ад лег-
ласць ад Мiн ска да Ма гi лё-
ва. У ар хi вах за хоў ва юц ца 
да ку мен ты па чы на ю чы з 
1391 го да. «Не кож ная кра i-
на Еў ро пы мо жа па хва лiц ца 
та кой гiс та рыч най спад чы-
най», — ад зна чыў ды рэк тар 
дэ парт амен та па ар хi вах i 
спра ва вод стве Мi нюс та Ула-
дзi мiр Ада муш ка.

Ён звяр нуў ува гу i на пэў ныя 
праб ле мы, якiя iс ну юць у ар хiў най 
га лi не: ха це ла ся б мець больш су-
час най тэх нi кi, раз мя шчаць схо-
вi шчы ў спе цы яль ных (а не пры-
ста са ва ных) бу дын ках, а так са ма 
мець больш вы со кую апла ту пра-
цы ар хiў ных ра бот нi каў.

Зрэш ты, не ка то рыя з гэ тых 
праб лем ужо вы ра ша юц ца. Так, 
сё ле та за кан чва ец ца бу даў нiц тва 
На цы я наль на га гiс та рыч на га ар хi-
ва ў Грод не, так са ма амаль га то вы 
каш та рыс для бу даў нiц тва Дзяр-
жаў на га ар хi ва ў Мiн ску. «Кам-
плек та ван нем яго да ку мен таў зай-
ма ец ца Дзяр жаў ны ар хiў Мiн скай 
воб лас цi. Мы вы ра шы лi вы пра вiць 
ста но вi шча, i на ле та пач нец ца бу-
даў нiц тва гэ та га аб' ек та».

Ула дзi мiр Ада муш ка рас па-
вёў, што па сту по ва ад бы ва ец ца 
i аў та ма ты за цыя га лi ны. Але тут 
так са ма ёсць свае мо ман ты. «Мы 
з ра дас цю пе рай шлi б на поў ную 
алiч боў ку да ку мен таў, але гэ та 
вель мi вя лi кiя ма тэ ры яль ныя за-
тра ты. I нi хто па куль не ве дае, 
у якiх умо вах i коль кi мо жа за-
хоў вац ца iн фар ма цыя на элект-
рон ным нось бi це», — за ўва жыў 
ды рэк тар дэ парт амен та. Тым не 
менш з усiх кра iн пост са вец кай 
пра сто ры толь кi аў та ма ты за ва-
ны ўлiк ар хi ваў Бе ла ру сi i Ра сii 
вы стаў ле ны ў iн тэр нэт. На сай це 
ар хi ва ёсць ка та лог, у якiм мож на 
ўба чыць звест кi пра ўсе спра вы, 
якiя зна хо дзяц ца на за ха ван нi.

Вы ка наў ца аба вяз каў ды рэк та-
ра На цы я наль на га ар хi ва Бе ла ру-
сi Мi ка лай Ру да коў скi па ве да мiў, 
што ў iх за хоў ва юц ца да ку мен ты з 
1917 го да. Па яго сло вах, час цей 
за ўсё гра ма дзя не звяр та юц ца ў 
ар хiў з за пы та мi аб па цвяр джэн-
нi пра цы, ву чо бы, пен сiй ных да-
ве дак, пар ты зан скай дзей нас цi. 
«Шмат за пы таў па 1990-х га дах 
аб ка а пе ра ты вах i ар га нi за цы ях. 
Так са ма ёсць за кон, па вод ле яко-
га асо бы яў рэй скай на цы я наль-
нас цi, эва ку i ра ва ныя з Бе ла ру сi 
пад час Вя лi кай Ай чын най вай ны, 
ма юць пра ва на ма тэ ры яль ную 
да па мо гу. Та му мы атрым лi ва ем 
шмат за пы таў з Iз ра i ля, яў рэй скiх 
цэнт раў з iн шых кра iн». Ёсць i за-
пы ты ге не а ла гiч на га ха рак та ру. 
Але, па сло вах Мi ка лая Ру да коў-
ска га, час та лю дзi хо чуць знай-
сцi сва iх прод каў толь кi па iме нi 
i проз вi шчы, а гэ тых звес так не-
да стат ко ва. Для та го, каб пра вiль-
на афор мiць ге не а ла гiч ны за пыт, 
трэ ба азна ё мiц ца з фор май на 
сай це На цы я наль на га ар хi ва.

Апроч за ха ван ня, вя лi кую 
ўва гу ар хi вы на да юць вяр тан ню 
да ку мен таў, якiя да ты чац ца Бе-
ла ру сi, з-за мя жы. У гэ тым пла не 
iдзе ак тыў нае су пра цоў нiц тва з 
Поль шчай, Лiт вой, Ра сi яй, Укра i-
най. Але ў асноў ным у бе ла рус кiя 
схо вi шчы з за меж жа трап ля юць 
ко пii ма тэ ры я лаў.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК
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Гiс то рыя на па лi цахГiс то рыя на па лi цах  ��

У ад ной з крам За вод ска га ра ё на Мін ска па-
ве сі лі па пе рад жаль ную аб' яву: пры раз лі ку 
карт кай па куп нік аба вя за ны па ка заць паш-
парт. У След чым ка мі тэ це аб верг лі чут кі, што 
па доб ная прак ты ка рас паў сю дзіц ца на ўсе 
ганд лё выя кроп кі кра і ны.

— След чы ка мі тэт не вы сту паў з іні цы я ты вай 
аба вя заць усіх ула даль ні каў бан каў скіх карт па-
каз ваць паш парт пры раз лі ку за па куп кі, — пад-
крэс ліў на чаль нік упраў лен ня па рас сле да ван ні 
зла чын стваў су праць ін фар ма цый най бяс пе кі і 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці га лоў на га след ча га 
ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі Аляк-
сандр СУШ КО. — Хоць у СМІ і з'я ві ла ся та кая 
ін фар ма цыя. Але гэ та бы ла не па зі цыя След ча га 
ка мі тэ та, а па зі цыя кан крэт на га след ча га па кан-
крэт най кры мі наль най спра ве. Ён на кі ра ваў прад-
стаў лен не ў ад рас кан крэт най кра мы. Кра ма вы-
ка на ла гэ та прад стаў лен не: па ве сі ла та кую аб' яву 
(згод на з бе ла рус кім за ка на даў ствам, па доб ныя 
аб' явы мо гуць з'я віц ца ў кож най кра ме па іні цы я-

ты ве пра ва ахоў ні каў, ка лі ад сут ні ча юць пя рэ чан ні 
з бо ку ад мі ніст ра цыі ганд лё ва га пунк та. — Аўт.). 
Але ў цэ лым на ўсе прад пры ем ствы ганд лю да дзе-
нае прад стаў лен не не рас паў сюдж ва ец ца. След чы 
ка мі тэт не з'яў ля ец ца і не бу дзе з'яў ляц ца іні цы я-
та рам прад' яў лен ня да ку мен таў пры пра вя дзен ні 
без на яў ных апе ра цый, не бу дзе пры му шаць лю-
дзей паў сюль на сіць з са бой паш парт.

У той жа час След чы ка мі тэт пра па ноў вае ін шы 
шлях «звя заць ру кі» лю дзям, якія кра дуць бан каў-
скія карт кі.

— Бан каў скія карт кі бы ва юць роз ныя: ад ны пры 
раз лі ку па тра бу юць увя дзен не пін-ко да, ін шыя — 
не, — ка жа Аляк сандр Суш ко. — Больш за тое, 
сён ня роз ныя кра мы аб слу гоў ва юц ца роз ны мі бан-
ка мі, роз ны мі пла цеж ны мі сіс тэ ма мі. Лі чым, што 
не аб ход на за ма ца ваць аба вяз ко вае ўвя дзен не 
пін-ко да пры здзяйс нен ні без на яў ных апе ра цый 
у кра ме. За раз гэ тае пы тан не пра пра цоў ва ем з 
На цы я наль ным бан кам.

На дзея ДРЫ ЛА.

«Кi ла мет ры»
на цы я наль най спад чы ны

У КРА МУ БЕЗ ПАШ ПАР ТА,
або Пін-код бу дзе аба вяз ко вым

Двое брэсц кіх сту дэн таў па да зра юц ца ў кра дзя жы
47 ты сяч до ла раў з за меж ных бан каў скіх ра хун каў

Два 22-га до выя жы ха ры Брэс та атры ма лі пра па но ву ад са ўдзель ні каў на быць та ва ры ў ін тэр нэт-кра-
ме. Зга дзі лі ся, хоць ве да лі, што для апла ты бу дуць вы ка рыс тоў вац ца ўкра дзе ныя рэ кві зі ты бан каў скіх 
плас ты ка вы кар так. За мо ві лі роз ныя та ва ры, у тым лі ку на ві га та ры, кам п'ю тар ную тэх ні ку, пра дук ты 
хар ча ван ня на су му больш як 47 тысяч до ла раў і сха ва лі ся ад след ства ў Поль шчы. Па за пы це бе ла-
рус ка га бо ку акруж ны суд Люб лі на вы даў іх для пры цяг нен ня да кры мі наль най ад каз нас ці. За раз ма-
ла дыя лю дзі зна хо дзяц ца пад вар тай. За кра дзеж з вы ка ры стан нем камп' ю тар най тэх ні кі ім па гра жае 
зня во лен не ад 3 да 15 га доў. Іх ад на го дак, ар га ні за тар зла чын най гру пы, зна хо дзіц ца ў вы шу ку
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