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Важ на за ха ваць тэр мі ны пад рых тоў кі
Да га во ра аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе 

Аб гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў на су стрэ чы з чле на мі 
Са ве та Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі і стар шы нёй Ка ле гіі 
ЕЭК, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў ні кі дзяр жаў «трой кі» да маў ля лі ся, што тэкст Да га во ра па ві-
нен быць пад рых та ва ны да 1 мая 2014 го да, а з 1 сту дзе ня 2015 го да 
па ві нен па чаць пра ца ваць Еў ра зій скі эка на міч ны са юз. «Уста ноў ле ны 
кан крэт ныя тэр мі ны, і вель мі ха це ла ся б, каб мы іх не па ру шы лі», — 
ад зна чыў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

«Гэ та вель мі важ на, та му што ў гра мад стве і ў на шых дзяр жа вах уво-
гу ле ў свой час у су вя зі з ра бо тай над фар мі ра ван нем Са ю за Бе ла ру сі і 
Ра сіі, тым больш СНД, бы лі за вы ша ныя ча кан ні, а мо жа, і нар маль ныя, 
але мы гэ тыя ча кан ні на ро даў не за да во лі лі. Та му ў лю дзей ужо ёсць 
на сця ро жа насць, каб мы гэ ты пра ект не за гу бі лі. І ка лі мы пе ра ня сём 
тэр мі ны, пра ва лім іх, у на ро даў бу дзе дрэн ны на строй», — ска заў Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ха цеў бы да ве дац ца ад удзель-
ні каў гэ тай су стрэ чы, як ідзе пра цэс фар мі ра ван ня Еў ра зій ска га эка на-
міч на га са ю за. Ён ад зна чыў, што прэ зі дэн ты Ра сіі і Ка зах ста на так са ма 
за ці каў ле ны атры маць больш шы ро кую ін фар ма цыю ў гэ тым пла не. «Вы 
па бы ва е це ва ўсіх прэ зі дэн таў і рас ка жа це ім аб сва ёй ра бо це. Мы па чы-
на ем гэ ты пра цэс з Бе ла ру сі», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, ці ёсць якія-не будзь прэ тэн зіі да бе-
ла рус ка га бо ку, і га ран та ваў, што ўсё аба вяз ко ва бу дзе вы праў ле на.

Прэ зі дэнт ак цэн та ваў ува гу на тым, што ў пер шую чар гу аб мяр коў-
ва юц ца пы тан ні фар мі ра ван ня эка на міч на га адзін ства. «Зра зу ме ла, 
што эка но мі ка па цяг не за са бой ін шыя пы тан ні, тым больш што ў ва-
ен на-па лі тыч най сфе ры наш Мыт ны са юз, АЭП аба пі ра юц ца на АДКБ, 
та му за ста ло ся толь кі су мяс ціць гэ та, мо жа, ка лі-не будзь», — ска заў 
бе ла рус кі лі дар.

За бе ла рус кі мі алім пій ца мі 
вылеціць «борт № 1»

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў ар га ні-
за ваць да стой ную су стрэ чу ў Мін ску бе ла рус кіх удзель ні каў 
Алім пій скіх гуль няў у Со чы. Та кую за да чу кі раў нік дзяр жа вы 
па ста віў 19 лю та га пад час ра бо чай су стрэ чы з кі раў ніц твам 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та і Мін гар вы кан ка ма, па ве да мі лі БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў ра шэн не на кі ра ваць у Со чы прэ зі-
дэнц кі са ма лёт, які да ста віць у Мінск спарт сме наў, трэ не раў і спе цы я-
 ліс таў. «Бу дуць ту ды лю дзі, за гру зі це яго ў тым на прам ку», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма па ста віў за да чу ар га ні за ваць ад па вед-
ную су стрэ чу алім пій цаў у мін скім аэ ра пор це. «Па ду май це, як гэ та 
зра біць. І не за бы вай це аб трэ не рах. Та му што ка лі ў бія тло не гэ та 
за слу га перш за ўсё Да р'і До мра ча вай, то ў фрыс тай ле — перш за ўсё 
Мі ка лая Ка зе кі — гэ та пра фе сар, на пэў на, су свет на га ўзроў ню», — ска-
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Цы ры мо нія ўша на ван ня алім пій цаў на ўзроў ні Прэ зі дэн та прой дзе ў 
Па ла цы Не за леж нас ці, тут так са ма ад бу дзец ца ўру чэн не ім дзяр жаў ных 
уз на га род. «Тым больш што Ге рой Бе ла ру сі, зра зу ме ла, ад па вед ным 
чы нам па він на быць гэ та ад зна ча на», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма даў да ру чэн не пад рых та ваць бе ла-
рус кую ста лі цу да су стрэ чы алім пій цаў. Гэ та перш за ўсё да ты чыц ца 
афарм лен ня ву ліц.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Бай цы «Бер ку та» вы му ша ны 
бы лі ста яць пад аб стрэ лам. 83 ча-
ла ве кі атры ма лі ку ля выя ра нен ні. 
10 мі лі цы я не раў за бі тыя.

— А ін фар ма цыя пра дэ сант-
ні каў, якія ні бы та на кі ра ва лі ся з 
Днеп ра пят роў ска ў Кі еў на ўці-
ха мір ван не пра тэс тантаў?

— Гэ та ін фар ма цый ныя ўкі ды. 
Та ко га за га ду не бы ло. Дэ сант ні кі 
зна хо дзяц ца ў звы чай ных мес цах 
дыс ла ка цыі.

— Уліч ва ю чы ўсё, што ад бы-
ва ец ца, уліч ва ю чы кроў, на ваш 
по гляд, ці здоль на ўкра ін скае 
гра мад ства пе ра адо лець рас-
кол? Што для гэ та га па трэб на?

— Мне зда ец ца, што мы ўжо 
пе рай шлі ры су і зра бі лі сі ту а цыю 
не зва рот най. Та му ця пер за ста лі-
ся толь кі два ва ры ян ты: ці ўла да 
на во дзіць па ра дак, ці яна пе ра стае 
быць ула дай, з дрэн ны мі на ступ-
ства мі для дзяр жа вы ў цэ лым.

— Учо ра мож на бы ло на вес ці 
па ра дак. І та ды сён ня ра ні цай 
ужо ўсё бы ло б доб ра. У асоб-
ных рэ гі ё нах так і ад бы ло ся.

— Але не ўсю ды. І вось ужо 
па ча лі за кры ваць мя жу з Укра і-
най. Спа чат ку Сла ва кія, по тым — 
Поль шча.

У вы ні ку за да ча па ства рэн ні 
на мя жы з Ра сі яй «га ра чай кроп-
кі», якую ста вяць пе рад са бой 
не ка то рыя суб' ек ты на між на-
род най арэ не, бліз кая да вы ра-
шэн ня. Для гэ та га доў га да вя ло ся 

раз гой дваць укра ін скі на род, які 
на са мрэч з'яў ля ец ца мі ра люб-
ным і раз важ лі вым. Не каль кі ра-
зоў мя ня лі ся ка ман ды, якія гэ тым 
зай ма лі ся. І свай го ўсё ж та кі да-
маг лі ся.

Юрый РА МА НЕН КА,
ды рэк тар Цэнт ра па лі тыч на га 
ана лі зу «Стра та ге ма» (Укра і на): 

— Сут насць та го, што ад бы ва-
ец ца, у на ступ ным. На між на род най 
арэ не аме ры кан цы гу ля юць су праць 
нем цаў і рус кіх, ра зы гры ва ю чы роз-
ныя кам бі на цыі — як ва Укра і не, так 
і на ін шых геа па лі тыч ных пля цоў ках. 
Узмац нен не ці па слаб лен не па зі цый 
на ад ной пля цоў цы з'яў ля ец ца ар гу-
мен там для раз мо вы з на го ды лё су 
ін шых пля цо вак. Гэ та зна чыць, яны 
мо гуць мець парт нёр скія ад но сі ны 
на ад ных пля цоў ках і кан ку рэнт ныя 
на ін шых.

Ва Укра і не ў якас ці ін стру мен та 
раз ва руш ван ня вы ка рыс тоў ва юць 
ра ды ка лаў пад вы гля дам ар га ні-
за цый ты пу «Пра вы сек тар» (ня-
знач ную част ку яе ак ты ву). Яны 
вы кон ва юць ро лю ўз бу джаль ні каў 
і звя за ны са спец служ ба мі, якія 
гу ля юць на ма ты ва цыі сі ла ві коў 
ва кол Вік та ра Яну ко ві ча. Ас тат ніх 
вы ка рыс тоў ва юць у якас ці гар мат-
на га мя са.

Уся сі ту а цыя — фі яс ка на цы я-
наль най элі ты, якая на ват не ра-
зу мее, у якія гуль ні яе «гу ля юць», 
не ра зу мее фі нал гэ тых гуль няў і 
не ра зу мее свой сум ны лёс.

Крывавыя слёзы
Украіны

Ад на з асноў ных за-
дач, якія сён ня ста-
яць пе рад бе ла рус-
кай на ву кай, — гэ та не 
прос та рас пра ца ваць 
ім парт аза мя шчаль-
ную пра дук цыю, але 
і пра ца ваць на апя рэ-
джан не. Та кое мер ка-
ван не вы ка заў жур-
на ліс там прэм' ер-мі-
ністр Бе ла ру сі Мі ха іл 
Мяс ні ко віч па вы ні ках 
на вед ван ня РУП «Ін-
сты тут мя са-ма лоч-
най пра мыс ло вас ці» 
НАН, пе рад ае ка рэс-
пан дэнт БЕЛ ТА.

Ся род пры яры тэт ных 
на прам каў дзей нас ці ін-
сты ту та — бія тэх на ло гіі, 
рас пра цоў ка іна ва цый най 
ім парт аза мя шчаль най пра-
дук цыі. «Гэ та дае маг чы-
масць вы ра шаць як хар чо-
выя пы тан ні, так і пы тан ні 
на цы я наль най бяс пе кі», — 
ска заў прэм' ер-мі ністр. 
Пры гэ тым ён звяр нуў ува-
гу, што сён ня з'яў ля юц ца 
ўсё но выя і но выя шта мы, 
ві ды пра дук цыі. «І ў гэ тым 
пла не трэ ба не толь кі зра-
біць ім парт аза мя шчэн не, 
але і ад на ча со ва апе ра-
д жаль ныя тэх на ло гіі. Гэ та 

зна чыць, пра ца ваць на апя-
рэ джан не», — пад крэс ліў 
кі раў нік ура да.

Мі ха іл Мяс ні ко віч пад-
ра бяз на азна ё міў ся з тым, 
што ро біц ца ў гэ тым на-
прам ку Ін сты ту там мя са-
ма лоч най пра мыс ло вас ці. 
У пры ват нас ці, яму да-
ла жы лі аб хо дзе рэа лі за-
цыі іна ва цый на га пра ек та 
«Тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не 
до след на-тэх на ла гіч най 
вы твор час ці РУП «Ін сты тут 
мя са-ма лоч най пра мыс ло-
вас ці», 3-і пус ка вы комп-
лекс — ства рэн не на ву ка-
ё міс тай бія тэх на ла гіч най 
вы твор час ці». Яго мэ та — 
ства рэн не вы твор час ці за-
ма ро жа ных бак тэ ры яль ных 

кан цэнт ра таў для ма лоч най 
пра мыс ло вас ці ма гут нас цю 
40 т у год і су хіх бак кан цэнт-
ра таў для бія кан сер ван таў 
для сі ла са ван ня рас лін най 
ма сы (2,5 т у год).

У той жа дзень кі раў нік 
ура да азна ё міў ся з се рый-
най вы твор час цю ААТ «Мін-
скі за вод ко ла вых ця га чоў» 
(МЗКЦ), хо дам рэа лі за цыі 
ін вес ты цый на га пра ек та па 
комп лекс най ма дэр ні за цыі і 
тэх ніч ным пе ра асна шчэн ні 
вы твор час ці. Па вод ле яго 
слоў, ра бо ту МЗКЦ мож на 
ўзяць у якас ці доб ра га пры-
кла ду для ін шых: за вод мо-
жа на гляд на па ка заць, ча го 
да бі ва ец ца ўрад ад ін шых 
прад пры ем стваў. Тут уда ец-

ца пра віль на спа лу чаць на-
ву ку, кан струк тар скія кад ры 
і, без умоў на, вы со ка ква лі фі-
ка ва ныя ра бо чыя кад ры.

«Усе гэ тыя пы тан ні вы-
ра ша юц ца да во лі па спя-
хо ва. Але жыц цё не ста іць 
на мес цы: ры нак па тра буе 
но вых вы ра баў, з'яў ля юц ца 
но выя кан ку рэн ты, — ад-
зна чыў прэм' ер-мі ністр. — 
У су вя зі з гэ тым ад на з 
асноў ных мэт май го на вед-
ван ня прад пры ем ства — 
раз гляд пад рых тоў кі пра-
ек та ўка за па бу даў ніц тве 
прын цы по ва но ва га за во да 
гід ра ме ха ніч ных пе ра дач, 
які бу дзе за бяс печ ваць 
пра дук цы яй не толь кі гэ та 
прад пры ем ства, але і мно-
гіх су меж ні каў, у тым лі ку ў 
Бе ла ру сі».

У раз мо ве з жур на ліс та мі 
Мі ха іл Мяс ні ко віч пад крэс-
ліў: МЗКЦ — гэ та на ву ка-
 ё міс тае, іна ва цый нае прад-
пры ем ства, якое вы раб ляе 
перс пек тыў ную пра дук цыю. 
«Сён ня тут ары ен та ва ны 
ўжо не толь кі на тра ды цый-
ную пра дук цыю аба рон на га 
комп лек су. Ідзе ды вер сі фі-
ка цыя вы твор час ці. Шмат 
тэх ні кі вы пус ка ец ца для 
гра ма дзян скіх па трэб або 
для тых і ін шых», — ска заў 
прэм' ер-мі ністр.

ПРА ЦА ВАЦЬ НА АПЯ РЭ ДЖАН НЕ

ГА ЛОЎ НАЯ «ПЯ ЦЁР КА» 
І ПЕРС ПЕК ТЫ ВА З МНПЗ

На пер шым мес цы пры ва ты за цый-
ных перс пек тыў — пра ект па ства рэн-
ні хол дын га «Маз-Ка мАЗ». Але тут 
яшчэ за ста ец ца шмат пы тан няў, та му 
і рэа лі зу ец ца ён да во лі скла да на. По-
тым ідзе Мін скі за вод ко ла вых ця га-
чоў, да яко га пры гля да юц ца ра сій скія 
струк ту ры, што зай ма юц ца ства рэн-
нем ра кет ных комп лек саў. Тут спра ва 
так са ма не ад на го дня.

Са мым перс пек тыў ным лі чыц-
ца пра ект з «Ін тэ гра лам», які пач-
не рэа лі зоў вац ца ўжо ў блі жэй шы 
час. Гэ тым прад пры ем ствам за ці-
ка віў ся ра сій скі сек тар «аба рон кі». 
Рэ аль ным лі чыц ца і пры ва ты за цыя 
на ша га прад пры ем ства «Пе ленг», 
дзе ін вес та рам збі ра ец ца вы сту піць 
струк ту ра «Рас кос ма су». Бе ла русь 
га то ва пра даць па кет ак цый та ва-
рыст ва «Грод на Азот» ін вес та ру 
пры ўмо ве ўкла дан няў у раз віц цё 
ай чын на га прад пры ем ства пры клад-
на 1,6  млрд до ла раў. Ця пер за вяр-
ша ец ца рас пра цоў ка пра па ноў па 
пра вя дзен ні та ко га кон кур су. Ад нак 
там кры ху рэз ка ва тыя ўмо вы. Ін-
вес та ру пра па ну ец ца на быць 25% 
плюс ад на ак цыя, а пры яго жа дан ні 
пе рад аец ца ў кі ра ван не яшчэ 25%, 
але ён па ві нен ўклас ці ў раз віц цё 
дзе йна га прад пры ем ства пры клад на 
400 млн до ла раў і па бу да ваць но вую 
вы твор часць, якая каш туе ка ля 1,2 
млрд до ла раў.

Дру гім аба вяз ко вым фак та рам 
з'яў ля ец ца на яў насць у ін вес та ра 
сы ра він на га рэ сур су (пры род на га га-
зу) для вы твор час ці. «Грод на Азот» 
спе цы я лі зу ец ца на вы пус ку вад ка га 
тэх ніч на га амі я ку, азот ных мі не раль-
ных угна ен няў, тэх ніч на га ме та но лу 
і г. д.

Спе цы я ліс ты па ча лі аб мяр коў-
ваць пы тан не про да жу до лі Бе ла ру сі 
ў Ма зыр скім НПЗ і па ке та ак цый, які 
зна хо дзіц ца ў кі ра ван ні дзяр жаў на га 
та ва рыст ва «МНПЗ плюс». Па доб-

ная пры ва ты за цыя бу дзе рэа лі за ва на 
пры ўмо ве, што ін вес тар на пра ця гу 
10 га доў па абя цае мак сі маль на за-
гру жаць наф тай гэ ты за вод і прад-
пры ем ства «Наф тан», а так са ма па-
бу дуе на іс ну ю чай інф ра струк ту ры 
пе ра пра цоў чую вы твор часць ма гут-
нас цю да 10 млн т. Для пры ва ты за цыі 
за вод ацэ не ны экс пер та мі ў па ме ры 
4 млрд до ла раў.

Ма зыр скі наф та пе ра пра цоў чы 
за вод уве дзе ны ў экс плу а та цыю ў 
1975 го дзе. У ста тут ным фон дзе до-
ля Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці 
Бе ла ру сі скла дае 42,76%, кам па ніі 
«Слаў наф та» — 42,58%, струк ту ры 
«МНПЗ плюс» — 12,25%.

А вось дзяр жаў ная до ля Бе ла ру сі 
ў кам па ніі со та вай су вя зі «МТС», якая 
не ад на ра зо ва вы стаў ля ла ся на аў кцы-
ё ны з 2011 го да, так і не бы ла пра-
да дзе на. Ра сій ская кам па нія «МТС» 
пра па на ва ла нам за па кет ак цый толь-
кі 450-500 млн до ла раў, што знач на 
ні жэй за па чат ко вую ўста ноў ле ную ца-
ну. Стар та вы кошт па ке та ак цый (51%) 
скла дае 863 млн до ла раў.

БУ ДЗЕ СТВО РА НА
НА ВІ ГА ЦЫЙ НАЯ КАР ТА 
КРА І НЫ ВЫ СО КАЙ ЯКАС ЦІ

Ле тась важ най па дзе яй для кра і ны 
ста ла на быц цё ліч ба вай аэ ра фо та ка-
ме ры кош там больш за 1 млн еў ра. 
«З вяс ны пач нём ра біць аэ ра фо та-
здым ку і бу дзем хут чэй аб наў ляць 
та па гра фіч ныя кар ты і ства раць якас-
ныя на ві га цый ныя кар ты», — ад зна-
чыў кі раў нік ка мі тэ та.

Сё ле та спе цы я ліс та мі бу дзе пра-
цяг ну та ства рэн не геа дэз іч най сет кі 
па ста ян на дзе йных стан цый, дзе пра-
ду гле джа на якас ная су вязь са спа да-
рож ні кам. Гэ та да зво ліць ажыц цяў-
ляць больш дак лад ныя вы мя рэн ні зя-
мель ных участ каў. За год пла ну ец ца 
ства рыць яшчэ 18 па доб ных пунк таў, 
а на ле та — за вяр шыць ар га ні за цыю 
агуль на рэс пуб лі кан скай сет кі та кіх 
стан цый.

ЗА РАБ ЛЯЦЬ НА ЗЯМ ЛІ
За мі ну лы год чар га ві кам бы ло 

пра да стаў ле на ка ля 5 ты сяч зя мель-
ных участ каў для бу даў ніц тва і аб-
слу гоў ван ня жы лых да моў. Але гэ та 
прос та «кроп ля» на фо не іс ну ю ча га 
по пы ту на ўчаст кі з бо ку па тэн цы яль-
ных ін ды ві ду аль ных за бу доў шчы каў. 
Ця пер зям лю пад улас ны дом жа да-
юць атры маць аж но 59 ты сяч чар га-
ві коў. Сён ня ў ба зе зем ляў, якія пра-
па ну юц ца лю дзям, зна хо дзіц ца ка ля 
33 ты сяч зя мель ных участ каў. Ад нак 
у лю дзей боль шым по пы там ка рыс-
та юц ца ўчаст кі пад Мінск ам і ва кол 
аб лас ных цэнт раў.

А вось больш пры ваб ныя зя мель-
ныя ўчаст кі афарм ля лі ся клі ен там 
ужо за гро шы. Ле тась на аў кцы ё нах 
бы лі пра да дзе ны 1792 участ кі за 
155,3 млрд руб лёў. Спе цы я ліс та мі пра-
ве дзе на 649 аў кцы ё наў па про да жы 
пра ва за клю чэн ня да га во раў арэн ды 
зя мель ны мі ўчаст ка мі. У гэ тым вы пад-
ку юры дыч ныя асо бы і ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі за пла ці лі ў бюд жэт 
кра і ны 214,47 млрд руб лёў.

«БЕЛ ГІП СУ» ЗНОЙ ДУЦЬ 
МЯС ЦО ВУЮ СЫ РА ВІ НУ

Кар па ра цыя «Вол ма» (Ра сія), 
якая не так даў но на бы ла ай чын ны 
«Бел гіпс», пла нуе пра вес ці ў Ма зы-
ры (Го мель ская воб ласць) раз вед ку 
ра до ві шчаў гіп су. Кі раў нік «Вол мы» 
ўпэў не ны, што там, дзе ёсць за ле жы 
ку хон най со лі, па ві нен быць і гіпс. А ў 
Ма зы ры ку хон ная соль ёсць. «У кам-
па ніі ёсць кар' е ры ва Укра і не, та му 
гіпс для вы твор час ці пры во зяць ад-
туль. Бу дзе доб ра, ка лі яны зной дуць 
гэ тую важ ную для кра і ны сы ра ві ну і ў 
Бе ла ру сі», — удак лад ніў сі ту а цыю з 
ін вес та рам Ге ор гій Куз ня цоў.

На га даю, што «Бел гіпс» быў пра-
да дзе ны без пра вя дзен ня аў кцы ё ну 
(кон кур су) ра сій скай кам па ніі па рын-
ка вым кош це за 5,27 млн до ла раў. 
Ця пер ін вес та ру трэ ба бу дзе ма дэр-
ні за ваць дзе йную вы твор часць бе ла-
рус ка га ак цы я нер на га та ва рыст ва і 
па бу да ваць но вы за вод па вы твор-
час ці бу даў ні чых ма тэ ры я лаў на асно-
ве гіп су ў па сёл ку Га та ва Мінск ага 
ра ё на. Да га во рам аб рэа лі за цыі ін-
вес ты цый на га пра ек та пра ду гле джа-
на аба вяз ко вае ін вес та ван не ў «Бел-
гіпс» да 1 лі пе ня 2018 го да не менш 
як 43 млн еў ра.

Сяргей КУР КАЧ
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СПА ЧАТ КУ «ІН ТЭ ГРАЛ» І «ПЕ ЛЕНГ»
Сё ле та ад пры ва ты за цыі пла ну ец ца атры маць ка ля 4,5 млрд до ла раў

Ужо тра ды цый на на пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та ра бот ні каў зем-
ле ўпа рад ка валь най і геа дэз іч най служ бы стар шы ня Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці Ге ор гій Куз ня цоў пад вёў вы ні кі за мі ну лы год і 
па дзя ліў ся пла на мі на бу ду чы ню.
Ба дай, са май ак ту аль най тэ май гэ та га ве дам ства ле тась бы ла пры ва ты-
за цыя ай чын ных прад пры ем стваў, за ак цыі якіх пла на ва ла ся атры маць 
сур' ёз ныя гро шы. Ад нак з пад рых та ва на га пе ра лі ку бу ду чых «пры ва ты-
зан таў» (гэ та ка ля сот ні ак цы я нер ных та ва рыст ваў) у па тэн цы яль ных 
ін вес та раў сур' ёз ную ці ка васць вы клі ка юць толь кі 5-6 пра ек таў.
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