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На сы ча ныя кан так ты бе ла рус ка га кі раў-
ніц тва з ка ле га мі з кра ін СНД — трэнд 
апош ніх га доў. Ён вы клі ка ны, перш за ўсё, 
ак ты ві за цы яй эка на міч най ін тэ гра цыі еў-
ра зій скай пра сто ры. На га даю, што ў 2011 
го дзе быў пад пі са ны да га вор аб ства рэн ні 
зо ны сва бод на га ганд лю СНД, у якую ўва-
хо дзяць шэсць кра ін: Ар ме нія, Бе ла русь, 
Ка зах стан, Мал до ва, Ра сія і Укра і на. Ад-
на ча со ва ла дзіц ца яшчэ больш шчыль-
нае ін тэ гра цый нае аб' яд нан не — Адзі ная 
эка на міч ная пра сто ра з удзе лам Бе ла ру-
сі, Ка зах ста на і Ра сіі — як ла гіч ны пра цяг 
Мыт на га са ю за.

Гэ та му трэн ду цал кам ад па вя да ла і па ся джэн-
не Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве-
та ў Аста не на пры кан цы ве рас ня, і афі цый ны 
ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Ка зах стан на па чат ку 
каст рыч ні ка, і ві зіт прэм' ер-мі ніст ра Укра і ны ў 
Мінск на мі ну лым тыд ні.

Еў ра зій ская ін тэ гра цыя ўжо дае пер шыя вы-
ні кі. Так, яна да зво лі ла бе ла рус ка му «пе ра пра-
цоў ча му цэ ху» за пра ца ваць больш ін тэн сіў на: 
на су пе рак су свет на му кры зі су наш та вар ны 
экс парт уз рос у 2,2 ра за з $21,3 млрд у 2009 
го дзе да $46 млрд у 2012-м. Та кі пос пех быў 
аб умоў ле ны і ста ноў чы мі асаб лі вас ця мі бе ла рус-
кай эка на міч най ма дэ лі, бо ў Ра сіі экс парт за той 
жа пе ры яд вы рас уся го ў 1,7 ра за, хоць ра сій скі 
біз нес мае больш спры яль ныя ўмо вы, чым бе ла-
рус кі, дзя ку ю чы больш тан ным энер га нось бі там 
і сы ра ві не. Ці ка ва, што сён ня аб са лют ны аб' ём 
бе ла рус ка га тэх на ла гіч на га экс пар ту мен шы за 
ра сій скі ўся го ў 2,5 ра за, хоць коль касць на сель-
ніц тва на шых кра ін су ад но сіц ца як 1:15, а па раў-
ноў ваць за бяс пе ча насць пры род ны мі рэ сур са мі 
на ват смеш на.

Ра зам з тым уза ем ны та ва ра зва рот па між 
чле на мі Мыт на га са ю за скла дае мі зэр ныя 12% 
ад агуль на га знеш ня га ганд лю на шых кра ін. Па-
раў най це: у Еў ра пей скім са ю зе гэ ты па каз чык 
пе ра вы шае 40%. Атрым лі ва ец ца, што за мест 
та го, каб да па ма гаць адна ад ной, на шы кра і ны 
пра цяг ва юць куп ля ць у да лё кім за меж жы та ва-
ры, якія маг лі б вы ра біць са ма стой на аль бо ска а-
пе ра ваў шы ся па між са бой. Адзі най кра і най, чыю 
эка но мі ку мож на лі чыць са праў ды ін тэ гра ва най 
з су се дзя мі, з'яў ля ец ца Бе ла русь: наш та ва ра-
зва рот з кра і на мі Мыт на га са ю за да ся гае 48% 
ад агуль на га, у той час, як у Ка зах ста не гэ ты 
па каз чык скла дае 18%, а ў Ра сіі — уся го 7%.

Для стра тэ гіч ных перс пек тыў га лоў най праб-
ле май, на мой по гляд, з'яў ля ец ца мі ні маль нае 
вы ка ры стан не на яў ных рэ сур саў ды раз бу раль-
ная дэ ін дуст ры я лі за цыя кра ін бы ло га СССР. 
Дзяр жа вы Мыт на га са ю за зай ма юць 1/6 зям ной 
су шы, дзе жы ве 170 млн ча ла век і зна хо дзяц-
ца най ба га цей шыя пры род ныя рэ сур сы, але і ў 
Ра сіі, і ў Ка зах ста не сы ра ві на і паў фаб ры ка ты 
скла да юць больш за 90% экс пар ту. Толь кі ў не-
вя лі кай Бе ла ру сі за ха ва ла ся вы твор часць пра-
дук цыі з вы со кай да баў ле най вар тас цю: до ля 
тэх на ла гіч на га экс пар ту да ся гае 18% — столь кі 
ж, як і ў ча сы СССР. У на шых парт нё раў па 
ін тэ гра цыі гэ ты па каз чык у тры-ча ты ры ра зы 
мен шы.

Дэ ін дуст ры я лі за цыя (знач нае па дзен не зна-
чэн ня апра цоў чай пра мыс ло вас ці ў эка но мі цы) 
— ве лі зар ная праб ле ма, але ў той жа час гэ та 
і маг чы масць для ма бі лі за цый на га эка на міч на-
га рыў ка: на яў насць улас ных пры род ных і ча ла-
ве чых рэ сур саў ства рае кан ку рэнт ныя пе ра ва гі 
для пра мыс ло вас ці на шых кра ін. Гэ ты па тэн цы ял 
трэ ба вы ка рыс тоў ваць так, як гэ та ро бяць сён ня 
без асаб лі ва га шу му ЗША, якія ў апош нія га ды 
па спя хо ва раз гар ну лі пра гра му ўлас най рэ ін-
дуст ры я лі за цыі (ад ра джэн не рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі на асно ве тэх на ло гій но ва га па ка лен-
ня) і на рошч ван ня экс пар ту дзя ку ю чы зда бы чы 
тан на га слан ца ва га га зу. Па доб ныя маг чы мас ці 
ця пер асаб лі ва ак ту аль ныя для Ра сіі і Ка зах ста на, 
кі раў ні кі якіх аб вяс ці лі курс на рэ ін дуст ры ялі за-
цыю і іна ва цый нае раз віц цё. Бе ла ру сі вар та пад-
трым лі ваць гэ тыя іні цы я ты вы Ула дзі мі ра Пу ці на 
і Нур сул та на На за рба е ва, удзель ні чаць у іх рэа-
лі за цыі, бо гэ та цу доў ная маг чы масць для рос ту 
на шай эка но мі кі і яе ма дэр ні за цыі.

Але ін тэн сі фі ка ваць асва ен не рэ сур саў і за-
пус ціць пра цэ сы ма дэр ні за цыі на еў ра зій скай 
пра сто ры пе ра шка джае вы бра ная ў 1990-я га-
ды боль шас цю кра ін бы ло га СССР лі бе раль ная 
эка на міч ная ма дэль з клеп так ра тыч ным ухі лам. 
Яна не пры дат ная для вы ра шэн ня за дач агуль на-
дзяр жаў на га маш та бу з пра цяг лым га ры зон там 

пла на ван ня, бо скі ра ва на на па ве лі чэн не пры-
быт ку вуз кай пра слой кі алі гар хаў. Та кая ма дэль 
спа ра джае са цы яль нае рас сла ен не, ня якас нае 
кі ра ван не ры зы ка мі на цы я наль най бяс пе кі і час-
та су пя рэ чыць па лі тыч ным ра шэн ням ула ды, 
фак тыч на ні ве лі ру ю чы іх. Гэ тым тлу ма чыц ца 
тое, што за 20 апош ніх га доў з'я ві ла ся ба га та 
ін тэ гра цый ных іні цы я тыў, але рэа лі зоў ва лі ся яны 
па вод ле прын цы пу «крок на пе рад, два на зад».

Рэ аль най аль тэр на ты вай му сіць стаць ма-
бі лі за цый ная ма дэль раз віц ця, у якой пры яры-
тэт бу дзе на да вац ца агуль на гра мад скім мэ там 
і за да чам. Бе ла русь мо жа стаць до на рам та кой 
ма дэ лі, ства рыў шы ад па вед ную іна ва цый ную 
пля цоў ку, ска рыс таў шы ся сва ёй кам пакт нас-
цю, доб рай кі ру е мас цю і лі дар ствам у СНД па 
ін дэк се раз віц ця ча ла ве ча га па тэн цы я лу. Гэ тая 
ма дэль па він на на вес ці па ра дак на ве лі зар най 
еў ра зій скай пра сто ры, ства рыць тры ва лы са-
цы яль ны кант ракт гра мад ства і ўла ды, га ран та-
ваць бяс пе ку і пра вы асо бы і роз ных са цы яль-
ных груп. У ней кай сту пе ні пры кла да мі та кой 
ма дэ лі мо гуць быць Еў ра пей ская эка на міч ная 
су поль насць 1980-х, аль бо Са вет эка на міч най 
уза е ма да па мо гі.

Раз горт ван не ма бі лі за цый най ма дэ лі вы ма-
гае па пя рэд няй рас пра цоў кі агуль най да рож-
най кар ты — ска ар ды на ва най стра тэ гіі раз віц ця 
на шых кра ін з адзі най сіс тэ май пла на ван ня і 
кі ра ван ня гас па дар кай за мкну та га тэх на ла гіч-
на га цык ла на муль ты ва лют най асно ве з за ха-
ван нем куль тур ных ад мет нас цяў кра ін-са юз ніц. 
Гэ та вель мі сур' ёз ная ін тэ ле кту аль ная пра ца, у 
тым лі ку ства рэн не дас ка на лых між га лі но вых 
ба лан саў, у якую па він ны ўклю чыц ца дзяр жаў-
ныя ор га ны і біз нес-ко лы Бе ла ру сі.

Та кім чы нам, трэ ба рых та ваць экс парт но вых 
ін тэ ле кту аль ных бе ла рус кіх пра дук таў — пе ра-
да вых ма дэ ляў кі ра ван ня, спа чат ку для Еў ра зій-
ска га са ю за, а ў перс пек ты ве і для бу ду чай ін тэ-
гра цыі ін тэ гра цый ад Ат лан ты кі да Ці ха га акі я на. 
Бе ла рус кае ін тэ ле кту аль нае лі дар ства маг ло б 
стаць ла ка ма ты вам на рошч ван ня экс пар ту на-
шых та ва раў і па слуг, за пус ку над на цы я наль ных 
ін вес ты цый ных пра ек таў. У вы ні ку на ша кра і на 
не толь кі б уз мац ні ла сваю эка на міч ную і па лі-
тыч ную суб' ект насць, але і ўзя ла б на ся бе ро лю 
ме ды я та ра і клю ча во га ін тэ гра цый на га вуз ла на 
поў на чы на ша га кан ты нен та.

Аляк сандр СІН КЕ ВІЧ, эка на міст, 
ды рэк тар кам па ніі «Sіnkevіch Technologіes»
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9 каст рыч ні ка 2013 го да ў Азер бай джа не ад бы лі-
ся прэ зі дэнц кія вы ба ры. Пе ра мо гу на іх атры маў 
дзей ны прэ зі дэнт Іль хам Алі еў, які на браў, па вод ле 
па пя рэд ніх звес так, 84,6% га ла соў вы бар шчы каў. 
Пе ра мо га Алі е ва, які пе ра вы бі раў ся на трэ ці тэр мін, 
ста ла за ка на мер най. Пры ім бы лі зроб ле ны важ ныя 
кро кі па за бес пя чэн ні са цы яль най і эка на міч най 
ста біль нас ці. Тэм пы раз віц ця эка но мі кі хоць і за-
ма ру дзі лі ся пас ля па чат ку су свет на га кры зі су, усё 
ж да стат ко ва знач ныя па су свет ных мер ках.

Так, па вы ні ках пер шых дзе вя ці ме ся цаў 2013 го да 
эка но мі ка Азер бай джа на «вы рас ла» на 5,4%. Ура дам 
ажыц цяў ля юц ца ме ра пры ем ствы, з да па мо гай якіх па-
спя хо ва раз ві ва ец ца зда бы ча сы ра ві ны, што пры но сіць 
асноў ныя бо ну сы азер бай джан скай эка но мі цы, — наф ты 
і га зу. Ад зна чым, што яшчэ ў рам ках СССР Азер бай джан 
быў ад ной з асноў ных наф та вых кры ніц ве лі зар най дзяр жа вы. 
За раз наф та выя ма гут нас ці за дзей ні ча ны ў ін та рэ сах кра і ны 
з 9-міль ён ным на сель ніц твам. Да хо ды ад наф ты да зва ля юць 
уладж ваць праб ле мы, звя за ныя з хут кім рос там на сель ніц тва. 
У 2012 го дзе яе бы ло зда бы та 43,9 млн тон.

Што да ты чыц ца га зу, то ў са вец кія ча сы ён амаль не зда бы-
ваў ся. У ад роз нен не ад ра ней шых ча соў, па вы ні ках 2012 го да 
бы ло зда бы та 27,9 млрд куб. м. У су вя зі з ад крыц цём но вых 
най буй ней шых ра до ві шчаў га зу і іх за сва ен нем Азер бай джан 
пла нуе вый сці ў блі жэй шае дзе ся ці год дзе ў лік най буй ней шых 
экс пар цё раў га зу ў све це, што да зво ліць атры маць вя ліз ныя 
срод кі для па сту паль на га раз віц ця эка но мі кі кра і ны.

Ня гле дзя чы на тое, што вы ба ры 
пра хо дзі лі ў вост рай кан ку рэнт най 
ба раць бе (дзей на му прэ зі дэн ту про-
ці ста я лі 9 кан ку рэн таў), не ўсе кра-
і ны і між на род ныя ар га ні за цыі бы лі 
ад на душ ныя ў іх ацэн цы. Так, ка лі мі сіі 
на гля даль ні каў СНД, Пар ла менц кай 
асамб леі Са ве та Еў ро пы і Еў ра пей-
ска га пар ла мен та вы сту пі лі з за явай, 
што га ла са ван не бы ло праз рыс тым і 
ме ла дэ ма кра тыч ны ха рак тар, то БДІПЧ АБ СЕ і Дзярж дэ пар -
тамент ЗША вы сту пі лі з рэз кай кры ты кай вы ба раў. Пры гэ тым 
не ма лое здзіў лен не вы клі ка ла тое, што Вяр хоў ны ка мі сар 
Еў ра са ю за па знеш няй па лі ты цы Кэт рын Эш тан і Еў ра ка мі-
сар па пы тан нях па шы рэн ня Штэ фан Фю ле вы ка за лі зго ду з 
кры тыч най ацэн кай вы ба раў у Азер бай джа не мі сі яй БДІПЧ 
АБ СЕ, а не з мер ка ван нем ПА СЕ і на гля даль ні каў Еў ра пей-
ска га пар ла мен та. Без умоў на, мае мес ца пэў ная інт ры га. 
У чым жа яе сут насць?

Ад гад ка рэз кай кры ты кі з бо ку АБ СЕ і ЗША мо жа быць у 
зме не знеш няй па лі ты кі Азер бай джа на ў апош нія га ды. Асаб-
лі вую не за да во ле насць ЗША вы клі кае па сту по вае па ляп шэн не 
ад но сін Азер бай джа на і Ра сіі. Не вы пад ко ва ў ня даў нім ін тэр-
в'ю ра дыё стан цыі «Го лос России» кі раў нік па соль ства Азер-
бай джа на ў ЗША Элін Су лей ма наў за явіў: «Ад но сі ны па між 
Азер бай джа нам і Ра сі яй і па між Азер бай джа нам і ЗША — гэ та 
дзве роз ныя рэ чы. Мы спра бу ем вы бу доў ваць гэ тыя ад но сі ны 
на асно ве двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва».

Пра пос пе хі ў раз віц ці ра сій ска-азер бай джан скіх ад но сін 
мож на мер ка ваць не толь кі па за явах па лі ты каў у дзвюх 

кра і нах, але і па ўскос ных пры кме тах. Так, ня даў на ста ла 
вя до ма, што Азер бай джан вый шаў на пер шае мес ца ся род 
кра ін СНД па за куп ках ра сій скай зброі. Гэ та зна чыць, што 
сур' ёз ныя су мы, атры ма ныя ра сій скі мі вы твор ца мі зброі, не 
па тра пі лі ў кі шэнь аме ры кан скіх.

Па ляп шэн не ра сій ска-азер бай джан скіх ад но сін сур' ёз на тур буе 
Ва шынг тон і па ін шых, больш важ ных пад ста вах. Зблі жэн не Маск-
вы і Ба ку не на жарт па гра жае пла нам аме ры кан цаў на Каў ка зе. 
Азер бай джа ну Дзярж дэ пам ад во дзіц ца ро ля кра і ны, якая ў су вя зі 
з праб ле май На гор на га Ка ра ба ха па він на стаць пры чы най па ста-
ян на га хва ля ван ня для Ар ме ніі і Ра сіі, якія ўва хо дзяць у АДКБ. 
Ра зу мен не з бо ку Азер бай джа на, што па зі тыў у вы ра шэн ні вы-

шэй на зва най праб ле мы за ле жыць не ад 
да па мо гі ЗША, а скла да ец ца ў раз віц ці ад-
но сін з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй, па гра жае 
ўплы ву ЗША на Каў ка зе і доў га тэр мі но-
вым пла нам Ва шынг то на ў рэ гі ё не. Ме на-
ві та ў гэ тым за клю ча ец ца сэнс не га тыў най 
ацэн кі вы ба раў у Азер бай джа не як з бо ку 
ЗША, так і АБ СЕ, у якой аме ры кан цы ады-
гры ва юць клю ча вую ро лю.

У Еў ра са ю за так са ма ёсць сур' ёз ныя 
пад ста вы для не за да во ле нас ці Ба ку. Уклю ча ю чы Азер бай джан 
ва «Ус ход няе парт нёр ства», Еў ра са юз меў цал кам праз рыс тыя 
на ме ры ўста ля ваць і з ча сам уз мац ніць кант роль над гэ тай кра-
і най з ба га ты мі пры род ны мі рэ сур са мі і важ ным геа па лі тыч ным 
ста но ві шчам. Але Азер бай джан ад мо віў ся ад ува хо джан ня ў 
ад но сі ны аса цы я ва на га член ства з ЕС, у ад роз нен не ад Укра і ны 
і Мал довы, яск ра ва па каз ва ю чы, што цэ ніць свой су ве рэ ні тэт 
і сам жа дае вы зна чаць сваю бу ду чы ню. Хто ж у гэ тай сі ту а цыі 
бу дзе здзіў ляц ца па зі цыі Кэт рын Эш тан і Штэ фа на Фю ле?

У той жа час сур' ёз ных пад стаў для хва ля ван ня ў кі раў-
ніц тва Азер бай джа на ня ма. І аме ры кан цы, і Еў ра са юз толь кі 
вы ка рыс та лі маг чы масць рэ ак цыі на вы ба ры, каб пра дэ ман-
стра ваць, што ў іх ёсць пэў ная па зі цыя і яны ад чу ва юць не за-
да во ле насць су ве рэн най па лі ты кай кра і ны, якая ідзе ўраз рэз 
з іх ча кан ня мі. Але Азер бай джан бу дзе спа кой на раз ві вац ца 
да лей на ча ле з вы бра ным прэ зі дэн там, іду чы па ўлас ным 
шля ху, які вы гад ны перш за ўсё са мой кра і не.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук
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ШТО ТАР МО ЗІЦЬ 
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Бе ла русь мо жа стаць до на рам та кой 
ма дэ лі, ства рыў шы ад па вед ную 
іна ва цый ную пля цоў ку, ска рыс таў шы ся 
сва ёй кам пакт нас цю, доб рай кі ру е мас цю 
і лі дар ствам у СНД па ін дэк се раз віц ця 
ча ла ве ча га па тэн цы я лу.

Ра зу мен не з бо ку Азер бай джа на, што 
па зі тыў у вы ра шэн ні вы шэй на зва най 
праб ле мы за ле жыць не ад да па мо гі 
ЗША, а скла да ец ца ў раз віц ці ад но сін 
з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй, па гра жае 
ўплы ву ЗША на Каў ка зе

ПО ЕЗД ДЛЯ ЗРУЧ НАС ЦІ ГЛЕ ДА ЧОЎ
19, 22 і 27 каст рыч ні ка для вы ва зу гле да чоў ад «Мінск-Арэ ны» пры зна ча ец ца 
элект ра по езд па марш ру це «Ма сю коў шчы на» — «Мінск-Паў ноч ны».

Па вод ле ін фар ма цыі Мінск ага ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы гун кі, ста ян ка элект ра по-
ез да на пры пы нач ным пунк це «Ма сю коў шчы на» (1 плат фор ма, 3 пуць) бу дзе з 22.00 
да 22.20. Пры быц цё на «Мінск-Паў ноч ны» (стан цыя мет ро «Ма ла дзёж ная») — у 22.24. 
Кошт пра ез ду скла дзе 700 руб лёў. Бі ле ты мож на на быць за 10 су так да ад праў лен ня 
элект ра по ез да — у чы гу нач ных ка сах на ўсіх стан цы ях і на пры пы нач ных пунк тах у 
ме жах Мін ска і яго на ва кол ля.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

ПАД ЛЕ ТАК РАС ПАЛЬ ВАЎ КА ЦЁЛ...
Псі хо ла гі да па ма га юць баць кам, якія стра ці лі на па жа ры ў вёс цы Ра гінь Бу да-
Ка ша лёў ска га ра ё на свай го 12-га до ва га сы на.

Па куль баць ка, кі роў ца мяс цо ва га сель гас прад пры ем ства, быў на пра цы, а яго 
жон ка, мяс цо вы біб лі я тэ кар, у Го ме лі на ўра чыс тым кан цэр це да Дня ма ці, двое з тра іх 
дзя цей за ста ва лі ся до ма.

13-га до вая дзяў чын ка на мо мант уз нік нен ня па жа ру ра бі ла ўро кі ў сва ім па коі, а брат 
пай шоў у ка цель ню, дзе рас паль ваў ацяп ляль ны ка цёл (на цвёр дым па лі ве). Праз не ка то-
ры час сяст рыч ка па чу ла кры кі бра та аб да па мо зе і ад чу ла сму род. У ка цель ні тым ча сам 
бы ло ад кры тае по лы мя. Дзяў чын ка вы бег ла з до ма і кі ну ла ся да су се дзяў, якія вы клі ка лі 
вы ра та валь ні каў. Це ла за гі ну ла га бы ло зной дзе на вы ра та валь ні ка мі ў ка цель ні. У вы ні-
ку па жа ру сур' ёз на па шко джа ны дах і ма ё масць. У прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС га во раць, што пры чы на па жа ру па куль не вы свет ле на, не вы клю ча на 
вы ка ры стан не лёг ка ўзга раль най вад ка сці пры рас паль ван ні кат ла. Сям'я, якая лі чыц ца 
вель мі ста ноў чай, ча со ва бу дзе жыць у сва я коў у гэ тым жа на се ле ным пунк це.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

СКОК НУЎ ПАД ЦЯГ НІК
Учо ра ў ста ліч ным мет ра па лі тэ не ад быў ся чар го вы ня шчас ны вы па дак.

На стан цыі мет ро «Ня мі га» ў 11.44 пад элект ра по езд, які пры бы ваў у на прам ку стан-
цыі «Ка мен ная Гор ка», ско чыў муж чы на. Як па ве да мі лі ў Мін скім га рад скім упраў лен ні 
МНС, пры быў шая на мес ца бры га да хут кай ме ды цын скай да па мо гі кан ста та ва ла яго 
смерць. Асо ба 58-га до ва га за гі ну ла га ўста ноў ле на. Як па пя рэд не мяр ку ец ца, муж чы-
на скон чыў жыц цё са ма губ ствам. Рух па яз доў быў пры пы не ны на 6 хві лін. Стан цыю 
мет ро не за кры ва лі.

ТЫ СЯ ЧЫ ПА ТРО НАЎ... У КВА ТЭ РЫ
Мін чан ка, якая са бра ла ся зра біць ра монт ва ўлас най ква тэ ры, знай шла са-
праўд ны склад па тро наў.

Рас па чаў шы пад рых тоў чыя ра бо ты, жан чы на на ткну ла ся на сум ку вя лі кіх па ме раў. 
У ёй бы лі кар дон кі з па тро на мі. Пра сваю зна ход ку гас па ды ня ад ра зу ж па ве да мі ла ў 
мі лі цыю. Па ін фар ма цыі Каст рыч ніц ка га РУ УС г. Мін ска, з ква тэ ры па ву лі цы Ба кін скай 
бы ло вы ве зе на 4 395 па тро наў ка ліб ру 5,6 мм. Па гэ тым фак це пра во дзіц ца пра вер ка. 
Што да ты чыц ца асо бы, якая доб ра ах вот на зда ла не за рэ гіст ра ва ную зброю (або тую, 
што за хоў ва ец ца не за кон на, гэ так жа, як і бо еп ры па сы, вы бу хо выя ўстрой ствы), яна 
вы зва ля ец ца ад кры мі наль най і ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НА КАНТ РО ЛІ — ПАЎ НОЧ НЫ РЭ ГІ ЁН
У су вя зі з ад крыц цём за гон на га па ля ван ня на ка пыт ных Дзяр жаў ная ін спек-
цыя ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту ўзмац ні ла кант роль за вы ка нан нем 
Пра ві лаў вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня. Так, 7 каст рыч ні ка су-
пра цоў ні ка мі Глы боц кай між рай інс пек цыі ў па ляў ні чых угод дзях Док шыц ка га 
БТПР быў за тры ма ны гра ма дзя нін М. за не за кон нае па ля ван не без ад па вед ных 
да ку мен таў. Зброю да вя ло ся кан фіс ка ваць.

Ня гле дзя чы на да лё ка не пік ні ко вае на двор'е, не ка то рых на шых су гра ма дзян па-
ра ней ша му цяг не да ва ды. Асоб ных — з за ба ро не ны мі пры ла да мі ры ба лоў ства. Двух 
та кіх «ама та раў» ін спек та ры за тры ма лі 8 каст рыч ні ка на рэ чцы Гал бея ў Па стаў скім 
ра ё не, па ве да міў на чаль нік Глы боц кай між рай інс пек цыі Аляк сей Про тас. Бра кань е ры 
«па ля ва лі» на ка ра ся з да па мо гай пад' ём ні ка.

Ул. інф.

ДВОР — НЕ ДЛЯ «ШУ МА ХЕ РАЎ»
Уз моц не на кант ра ля ваць хут кас ны рэ жым у два рах ста лі цы збі ра юц ца су пра-
цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі.

Два рам, у якіх ужо ад бы лі ся да рож на-транс парт ныя зда рэн ні з пры чы ны па ру шэн ня 
хут кас на га рэ жы му, пла ну ец ца на даць асаб лі вую ўва гу. Па ін фар ма цыі прэс-служ бы га-
рад ской Дзяр жаў та інс пек цыі, ад на ча со ва з кант ро лем хут ка сці ў два рах ін спек та ры бу дуць 
вы яў ляць па ру шэн ні пра ві лаў спы нен ня і ста ян кі. Аў та ма бі лі, пры пар ка ва ныя не на леж ным 
чы нам, ад пра вяц ца на штрафс та ян кі. У Дзяр жаў та інс пек цыі ад зна ча юць, што з па чат ку 
гэ та га го да ў два рах Мін ска ад бы ло ся 31 да рож на-транс парт нае зда рэн не. У вы ні ку за гі ну лі 
3 ча ла ве кі, а 29 атры ма лі ця лес ныя па шко джан ні.

Згод на з пра ві ла мі да рож на га ру ху, у жы лой зо не ва дзі це лям ме ха ніч ных транс-
парт ных срод каў за ба ра ня ец ца ру хац ца з хут ка сцю, вы шэй шай за 20 кі ла мет раў. 
У ДАІ пад крэс лі лі, што, вы яз джа ю чы з два ра і пар ку ю чы ся, кож ны ва дзі цель па ві нен 
быць асаб лі ва ўваж лі вым, бо ў та кім мес цы, як ні дзе, іс нуе вя лі кая ве ра год насць не-
ча ка на га з'яў лен ня на шля ху пе ша хо да.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Энер ге тыч ная га лі на кра і ны зна хо-
дзіц ца ў доб рым ста не, ад нак на шым 
энер ге ты кам трэ ба ву чыц ца пра ца-
ваць яшчэ больш эфек тыў на, па ве-
да міў учо ра на ад крыц ці між на род-
най вы ста вы «Энер ге ты ка. Эка ло гія. 
Энер га з бе ра жэн не. Элект ра» пер шы 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 
Ула дзі мір СЯ МАШ КА.

Па вод ле яго слоў, рост ва ла во га ўнут-
ра на га пра дук ту амаль у тры ра зы ця гам 
апош ніх га доў быў да сяг ну ты без іс тот-
на га рос ту спа жы ван ня энер га рэ сур саў, 
а звыш 80 пра цэн таў іх кра і на вы му ша на 
куп ляць за мя жой. Ад сюль пе рад энер ге-
ты ка мі і ка му наль ні ка мі ста яць пы тан ні 
як ма га больш бе раж лі ва га абы хо джан ня 
з рэ сур са мі і мак сі маль на га вы ка ры стан-
ня мяс цо вых ві даў па лі ва і ад наў ляль ных 
кры ніц энер гіі. Па вод ле Дзярж пра гра мы і 
кан цэп цыі энер ге тыч най бяс пе кі, пад крэс-
ліў ві цэ-прэм' ер, у кра і не ак тыў на вя дзец-
ца бу даў ніц тва мі ні-цеп ла элект ра стан цый, 
якія пра цу юць на ад хо дах драў ні ны, тор фе 
— до ля гэ тых ві даў па лі ва ў ба лан се ўжо 
сён ня да ся гае амаль 17 пра цэн таў. Усё 
больш за яў ляе пра ся бе і вет ра э нер ге ты ка. 
Но выя ге не ру ю чыя ма гут нас ці не ўза ба ве 
бу дуць уве дзе ны ў экс плу а та цыю на Бя ро-
заў скай і Лу комль скай элект ра стан цы ях, 
кас ка ды гід ра элект ра стан цый роз най ма-
гут нас ці ўзво дзяц ца на Нё ма не, Дняп ры і 
За ход няй Дзві не. Ак тыў на вя дзец ца ра-
бо та і на на шай АЭС, пер шыя ма гут нас ці 
якой бу дуць уве дзе ны ў 2018 го дзе.

Сён ня, на дум ку пер ша га на мес ні ка 
прэм' ер-мі ніст ра, у кра і не ство ра ны над-
звы чай спры яль ны ін вес ты цый ны клі мат 
для ўкла дан няў у энер ге тыч ную га лі ну. 
Пра што свед чыць як са ма вы ста ва, так 
і энер ге тыч ны і эка ла гіч ны фо рум, што 
пач нец ца ўжо сён ня ў яе ме жах. Як пад-
крэс ліў Ула дзі мір Ся маш ка, усе па пя рэд нія 
па доб ныя ме ра пры ем ствы за кан чва лі ся 
не толь кі на ладж ван нем но вых кан так таў, 
але і пад пі сан нем уза е ма вы гад ных кант-
рак таў.

Мэ та пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў — 
агляд са мых су час ных да сяг нен няў на ву кі, 
тэх ні кі і тэх на ло гій у сфе ры энер ге ты кі, 
энер га збе ра жэн ня, аў та ма ты за цыі, элект-
ро ні кі, ахо вы на ва коль на га ася род дзя, вы-
ка ры стан ня ад наў ляль ных кры ніц энер гіі. 
Што год фо рум ста но віц ца ўні каль ным 
мес цам су стрэч энер ге ты каў і эко ла гаў 
Бе ла ру сі і за меж жа, спры я ю чы тым са-
мым па шы рэн ню су пра цоў ніц тва, аб ме ну 
пе ра да вы мі на ву ко вы мі рас пра цоў ка мі і 
іна ва цый ны мі пра ек та мі.

Сё ле та на вы ста ве прад стаў ле на пра-
дук цыя больш чым 360 прад пры ем стваў 
і ар га ні за цый з 18 кра ін све ту — з Ра сіі, 
Укра і ны, Мал до вы, Літ вы, Эс то ніі, Поль-
шчы, Чэ хіі, Гер ма ніі, Аў стрыі, Фран цыі, 
Швей ца рыі, Іта ліі, Да ніі, Шве цыі, Фін лян-
дыі, Кі тая і ЗША. У струк ту ры экс па зі цыі 
шы ро ка прад стаў ле ны га лі но выя раз дзе-
лы ай чын ных мі ніс тэр стваў энер ге ты кі, 
пра мыс ло вас ці, пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя, жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі, Дзярж ка мі тэ та 
па на ву цы і тэх на ло гі ях і Дэ парт амен та па 
энер га эфек тыў нас ці. Ме на ві та гэ тыя мі ніс-
тэр ствы і ве дам ствы зна хо дзяц ца сён ня 
на «пя рэд нім краі» ра бо ты па аб наў лен ні 
і па вы шэн ні якас ці пра цы энер ге тыч най 
га лі ны. Пры чым на стэн дах прад стаў ле на 
ад па вед ная пра дук цыя як дзяр жаў ных, так 
і пры ват ных на шых прад пры ем стваў, якія 
пра цу юць на энер ге ты ку бу ду чы ні.

Асноў ным на па рад ку дня энер ге тыч на-
га і эка ла гіч на га кан грэ са ста не раз гляд 
энер ге ты кі як фак та ра па вы шэн ня эка-
на міч най бяс пе кі і кан ку рэн та здоль нас ці 
з удзе лам кі раў ні коў за ці каў ле ных мі ніс-
тэр стваў, а так са ма на ву ко ва-прак тыч ны 
се мі нар па праб ле мах ужы ван ня су час ных 
ге не ры ру ю чых ма гут нас цяў пры вы твор-
час ці цеп ла вой і элект рыч най энер гіі. Спе-
цы я ліс ты і ву чо ныя раз гле дзяць так са ма 
во пыт вы ка ры стан ня ў кра і не і све це ад-
наў ляль ных кры ніц энер гіі і пы тан ні энер-
га эфек тыў нас ці ў жы лым сек та ры.

Пят ро РА МАН ЧУК.

ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ 
ЯК СІ НО НІМ ЭНЕР ГЕ ТЫ КІ
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Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь смут ку юць у су вя зі з тра гіч най смер цю чле на Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці, рэк та ра Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі-
тэ та імя П.М. Ма шэ ра ва СА ЛАД КО ВА Аляк санд ра Пят ро ві ча і вы каз ва юць 
глы бо кае спа чу ван не яго род ным і бліз кім.

Збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле з мі ні-
маль ным лі кам (1:0) пе ра маг ла ў Жо-
дзі не ка ман ду Япо ніі.

Збор ную Ге ор гія Кан драць е ва на ра дзі ме 
«бе ла заў» па мя та юць яшчэ па жні вень скім 
мат чы су праць чар на гор цаў. На жаль, вялікай 
аў ды то рыі па яды нак та ды не са браў, а та му 
чар го вы спа рынг на цы я наль най збор най ча-
каў ся з пэў най за сця ро гай. І са праў ды, ні хто 
не мог га ран та ваць у буд ні дзень 
поў ных тры бун. На ват на мат чы 
з Япо ні яй, збор най, якая ча ты-
ры ра зы ўдзель ні ча ла ў чэм пі я-
на це све ту. Шка да, але і ця пер 
ста ды ён «Тар пе да» зноў не быў 
за поў не ны. І ка лі б не доб рая 
пад трым ка эк за тыч ных япон скіх 
ба лель шчы каў, гу ляць прый шло-
ся б у тэ ат раль най ці шы ні.

— Ад мя не ма ла што за ле-
жыць, — ад каз вае на пы тан не 
ка рэс пан дэн та «Звяз ды» Ге-
ор гій Кан драць еў. — Мы сва-
ёй гуль нёй спра бу ем за пра сіць 
ба лель шчы каў на ста ды ён. 
Апош нім ча сам мы ста лі гу-
ляць лепш.

А матч на са мрэч атры маў ся 
ці ка вым для гле да чоў. Аль бер-
та Дза ке ро ні, га лоў ны трэ нер 
Япо ніі, яшчэ за га дзя ка заў пра 
тое, што су праць на шых су ай-
чын ні каў збі ра ец ца згу ляць хут-
ка. У азі я таў гэ та ча сам атрым-
лі ва ла ся, ад нак і на шы хлоп цы 
так са ма ня дрэн на вы гля да лі 
і ад каз ва лі апа не нту кол кі мі 
ата ка мі. Ну а га ля вы ўдар пад 
пе ра кла дзі ну Яна Ці га ра ва, які 
ледзь не па рваў сет ку за ва-
ро та мі япон ска га гал кі пе ра, 
на огул ска рыў сэр цы ба лель-
шчы каў. Ці ка ва, што для Яна, 
гуль ца мас коў ска га «Ла ка ма-
ты ва», гэ та толь кі дру гі трап ны 

ўдар у кар' е ры! Мі ну лы раз ён ад зна чаў ся 
го лам яшчэ та ды, ка лі вы сту паў за за па рож-
скі «Ме та лург».

— Япон цы вя до мыя сва ёй пра ца ві тас цю, 
тэх ні кай. Яны гу ля юць за еў ра пей скія топ-клу-
бы. Мы пе ра маг лі, але зра біць гэ та бы ло ня-
лёг ка, — пры знаў ся пас ля су стрэ чы Ці га раў.

Та рас ШЧЫ РЫ, г. Жо дзі на
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ПЕ РА МО ГА 
Ў АДЗІН УДАР

У Адзі ным рэ ест ры дзяр жаў най ма-
ё мас ці (АРДМ) бу дзе ак ту а лі за ва на 
ін фар ма цыя аб юры дыч ных асо бах, 
зя мель ных участ ках, не за вер ша ных 
бу даў ніц твам аб' ек тах, не ру хо май ма-
ё мас ці, да га во рах бяз вы плат на га ка-
ры стан ня і пе ра да дзе най па да га во рах 
ма ё мас ці, аб ак цы ях, якія на ле жаць 
рэс пуб лі кан скім і ка му наль ным юры-
дыч ным асо бам, а так са ма ба лан са ва-
га кош ту дзяр жаў най ма ё мас ці.

Поў ны банк звес так АРДМ па ві нен быць 
са бра ны да 1 са ка ві ка 2015 го да, па ве да мі-
ла рэ дак цыі кі раў нік прэс-служ бы Дзярж-
кам ма ё мас ці Але на КАС ЦЮ КО ВА. Па куль 
жа ў рэ ест ры змя шча ец ца не ўся поў ная 
ін фар ма цыя аб дзяр жаў най ма ё мас ці, бо не 
ўсе звест кі пе ра не се ны з па пя ро вых нось бі-
таў у элект рон ную ба зу.

Су раз моў ца ад зна чы ла, што рэ сурс ство-
ра ны сё ле та ў лі пе ні, і ця пер тэ ры та ры яль-
ныя фон ды дзяр жаў най ма ё мас ці, ра ён ныя 
і га рад скія вы кан ка мы вя дуць АРДМ у адзі-
най ін фар ма цый най пра сто ры, па адзі ным 

пра грам ным за бес пя чэн ні з вы ка ры стан нем 
ін тэр нэ ту. 

Ця пер у АРДМ пра цяг вае ўно сіц ца ін фар-
ма цыя аб аб' ек тах не ру хо май ма ё мас ці, якія 
зна хо дзяц ца ў рэс пуб лі кан скай і ка му наль-
най улас нас ці. Сё ле та трэ ба за вяр шыць на-
паў нен не гэ та га рэ ест ра звест ка мі аб аб'-
ек тах не ру хо мас ці (уся го ка ля 700 ты сяч). 
Сён ня амаль 65 пра цэн таў аб' ек таў не ру хо-
мас ці ўне се на, бо 59 пра цэн таў рай- і гар вы-
кан ка маў ужо за вяр шы лі гэ тую пра цу.

Ра зам з тым ёсць не ка то рыя аб' ек ты не-
ру хо мас ці, якія не пад ля га юць уклю чэн ню ў 
адзі ны рэ естр. Гэ та ва ен ныя аб' ек ты, ме лі-
я ра цый ныя сіс тэ мы і гід ра тэх ніч ныя збу да-
ван ні, да ро гі агуль на га ка ры стан ня, жыл лё-
вы фонд і шэ раг ін шых. Не бу дуць уно сіц ца ў 
та кі рэ естр і аб' ек ты, якія не ва ло да юць пры-
кме та мі ка пі таль ных бу дын каў — га ра жы 
ме та ліч ныя, бія пры бі раль ні, стэн ды, кі ёс кі, 
не ка то рыя эле мен ты доб ра ўпа рад ка ван ня 
і мно гія ін шыя, якія ўліч ва юц ца ў бух гал тар-
скай да ку мен та цыі прад пры ем стваў.

Сяр гей КУР КАЧ.

СТВА РА ЕЦЦА АДЗІ НЫ РЭ ЕСТР 
ДЗЯР ЖАЎ НАЙ МА Ё МАС ЦІ


