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Ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па шан-
ца ва ла пер шым узяць ін тэр в'ю ў 
ця пе раш ня га кон су ла Лат віі на-
пя рэ дад ні юбі лею кон суль ства, 
які бу дзе свят ка вац ца ў са ка ві ку. 
Дып ла ма тыч нае прад стаў ніц тва 
пра цуе ў бу дын ку бы ло га дзі ця-
ча га сад ка ў са мым цэнт ры го-
ра да. Тут афарм ля юць ві зы для 
па ез дак у Лат вію, а так са ма ў 
Эс то нію, Поль шчу, Фран цыю, Ні-
дэр лан ды, Сла ве нію, Іс па нію.

Кі руе кон суль ствам Да гнія Ла цэ-
Атэ, аба яль ная жан чы на з па чуц цём 
гу ма ру. Яна шчы ра лю біць Ві цебск. 
Дып ла мат ка — член між ура да вай 
ка мі сіі па эка на міч ных, на ву ко вых і 
ганд лё вых су вя зях, ма гістр па лі тыч-
ных і юры дыч ных на вук, дак та рант 
эка на міч ных на вук. Да гэ та га ча су 
вы кла дае ва ўні вер сі тэ це ў Лат віі — 
на фа куль тэ це эка но мі кі, ка фед ры 
між на род ных эка на міч ных су вя зяў. 
Ву чыць сту дэн таў вес ці пе ра мо вы. 
Кон сул вы дат на ва ло дае рус кай мо-
вай. Ска за ла, што гэ та за слу га яе на-
стаў ні цы рус кай мо вы ў гім на зіі.

Што здзі ві ла да па чат ку ін тэр в'ю: 
спа да ры ня Ла цэ-Атэ са ма су стрэ ла 
ка рэс пан дэн та на пер шым па вер се 
кон суль ства, без да па мо гі пад на ча-
ле ных па час та ва ла ка вай.

— Спа да ры ня Ла цэ-Атэ, ня ўжо ў 
вас ня ма па моч ні ка, сак ра та ра?

— Па вер це, мы ста ра ем ся, каб мак-
сі мум на шых су пра цоў ні каў вы кон ва лі 
га лоў ную за да чу лю бо га кон суль ска га 
прад стаў ніц тва: афарм ля лі ві зы, вы-
ра ша лі пы тан ні, звя за ныя з ін та рэ са мі 
гра ма дзян Лат віі. Я і са ма гэ тым зай-
ма ю ся што дня. У на шым кон суль стве 
ў боль шас ці вы пад каў да ку мен ты для 
атры ман ня ві зы афарм ля юц ца на пра-
ця гу 5 ра бо чых дзён. Мы са мі са бе 
вы зна чы лі та кі тэр мін. А на огул шэн-
ген скі ві за вы ко дэкс пра ду гледж вае 
вы да чу віз на пра ця гу 15 дзён. Але 
мы мо жам вы даць ві зу хут чэй, ка лі ня-
ма не аб ход нас ці да лей шых пра ве рак. 
На прык лад, ка лі не трэ ба за пыт ваць 
ней кія да ку мен ты, каб пе ра ка нац ца ў 
тым, што мэ та па езд кі са праўд ная.

— І шмат тых, ка го ле тась су пра-
цоў ні кі кон суль ства «не вы пус ці лі» 
ў Еў ра са юз?

— Ад моў бы ло ня шмат. Га вор ка 
ідзе пра дзя сят кі лю дзей. Бы вае, што 
ча ла век прос та не мо жа рас тлу ма-
чыць: ку ды ён едзе, што ён бу дзе ра-
біць у кра і нах зо ны Шэн ген.

— На пэў на, ёсць ня ма ла вы пад-
каў, ка лі лю дзі, якія звяр та юц ца ў 
кон суль ства, каб афор міць ві зу, на-
огул не ра зу ме юць ню ан сы шэн ген-
скіх да моў ле нас цяў?

— Так. Не ка то рыя ду ма юць, што, 
каб пры ехаць у Гер ма нію, мож на 
афор міць ві зу ў Поль шчу, бо яна по-
бач. По тым, мо жа, за хо ча яшчэ на 
адзін дзень за ехаць у Та лін — гэ та 
маг чы ма. Але, уліч ва ю чы, што га лоў-
ная кра і на на вед ван ня — Лат вія, трэ-
ба па да ваць да ку мен ты на атры ман-
не ві зы ў лат вій скіх кон суль скіх прад-
стаў ніц твах. Ка лі гра ма дзя нін пла нуе 
па да рож жа па Еў ро пе, на вед ва ю чы 
не каль кі кра ін з пры бліз на ад ноль ка-
вым зна хо джан нем па ча се, та ды ён 
па дае да ку мен ты ў па соль ства той 

кра і ны, якая з'яў ля ец ца пер шай пры 
ўез дзе. Ад сюль і бы вае час та мі тус ня: 
ка лі ча ла век пла нуе на ве даць не каль-
кі кра ін. І цяж ка вы зна чыць, якая кра і-
на для яго з'яў ля ец ца «га лоў най».

— А ці не пра сцей гра ма дзя ні ну 
Бе ла ру сі, які са ма стой на хо ча «пра-
ка ціц ца» па Еў ра са ю зе, за пла ціць 
ту рыс тыч най фір ме, каб яна за па-
раў наль на не ма лыя гро шы афор-
мі ла ві зу?

— Я ні ў якім ра зе не раю звяр тац ца 
да па слуг ту рыс тыч ных фір маў, ка лі 
ча ла век не збі ра ец ца ад пра віц ца ў 
якас ці ту рыс та ў па езд ку, якая ар га-
ні зу ец ца ту рыс тыч най фір май. Та му 
што, па-пер шае, да ку мен ты па да ваць 
за ка го-не будзь у кон суль ства ма юць 
пра ва толь кі акрэ ды та ва ныя ту рыс-
тыч ныя фір мы. Іх не так ужо і шмат 
— кры ху больш як 10. Пры гэ тым ёсць 
фір мы, якія бя руц ца пад рых тоў ваць 
да ку мен ты для атры ман ня ві зы без 
афарм лен ня ту рыс тыч на га ваў ча ра 
і про сяць за гэ та, на прык лад, 200 еў-
ра — гэ та не ле галь ныя дзей насць і 
па ся рэд ніц тва. Мы ста ра ем ся з гэ тым 
зма гац ца: ад маў ля ем та кім фір мам у 
акрэ ды та цыі. У лю бым вы пад ку ад-
каз насць за да ку мен ты, якія па да юц-
ца ў кон суль ства, ня се ча ла век, які 
хо ча па ехаць у Еў ра са юз.

— Коль кі жы ха роў Ві цеб скай 
воб лас ці ле тась афор мі лі ві зы ў 
ва шым кон суль стве?

— Вы да лі ка ля 20 ты сяч віз — гэ та 
да стат ко ва шмат для на шых тэх ніч-
ных маг чы мас цяў і вель мі вя лі кая на-
груз ка на су пра цоў ні каў, бо іх уся го 6. 
Для па раў на ння, у 2012 го дзе афор-
мі лі пры клад на 8 ты сяч віз. Ка лі ўсе 
да ку мен ты ў па рад ку, ві зу атры маць 
не так скла да на. Да ку мен ты пры ма-
юц ца па па пя рэд нім за пі се. На сай це 
кон суль ства ёсць уся не аб ход ная ін-
фар ма цыя. У тым лі ку і пра тое, ка-
лі мож на па тэ ле фа на ваць, прый сці ў 

кон суль ства, каб за пі сац ца на па да чу 
да ку мен таў аса біс та.

— А ці ёсць ся род су пра цоў ні-
каў гра ма дзя не Бе ла ру сі? Ці мож на, 
на прык лад, мне, жы ха ру Ві цеб ска, 
улад ка вац ца да вас на пра цу?

— На жаль, у нас ця пер ня ма ва-
кант ных мес цаў. У асноў ным су пра-
цоў ні кі кон суль ства — служ бо выя 
асо бы, якія пры яз джа юць пра ца ваць 
з Лат віі. У лю бым вы пад ку вам да вя-
дзец ца вы ву чыць ла тыш скую мо ву.

— Я ба чу за ру чаль ны пярс цё нак 
на ва шай ру цэ. Ваш муж так са ма 
пра цуе ў кон суль стве?

— Не. Муж — ка пі тан мар скіх яхт. 
Да рэ чы, мы і па зна ё мі лі ся з ім на яго 
ях це з да па мо гай на шых агуль ных 
сяб роў. Ён шмат ча су пра во дзіць са 
мной — у Ві цеб ску. Не, ён не пра цуе 
ў ва шым го ра дзе. Бо не мае пра ва, 
па коль кі не з'яў ля ец ца част кай пра-
цоў на га рын ку Бе ла ру сі, а зна хо дзіц-
ца тут як муж дып ла мат кі.

— Як гэ та зра зу мець: «не з'яў-
ля ец ца част кай пра цоў на га рын ку 
Бе ла ру сі»?

— Не мае пра ва «ады маць» пра цу 
ў ва шых зем ля коў. Для гэ та га трэ ба 
бы ло б атрым лі ваць да звол Мі ніс тэр-
ства за меж ных спраў Бе ла ру сі.

— А ці бы лі вы пад кі, ка лі ва шы 
пад на ча ле ныя ўсту па лі ў шлюб з 
гра ма дзя на мі на шай кра і ны?

— Не, хоць гэ та не за ба ро не на. 
У Ві цеб ску на ра дзі ла ся дзяў чын ка, 
баць кі якой у нас пра ца ва лі. Яны ўжо 
з'е ха лі, але ў па свед чан ні аб на ра-
джэн ні на заўж ды за ста нец ца за піс аб 
на ра джэн ні ў ва шым го ра дзе.

— Ці шмат гро шай лат вій скія 
біз нес ме ны ўкла лі ў рэа лі за цыю 
су мес ных пра ек таў на тэ ры то рыі 
Ві цеб скай воб лас ці? Коль кі ў нас 
пра цуе прад пры ем стваў са стап ра-
цэнт на лат вій скім ка пі та лам?

— На жаль, па куль ня шмат ін фар-
ма цый ных пад стаў, каб га ва рыць пра 
гэ та. Ня даў на ў Ві цеб ску прай шоў ін вес-
ты цый ны фо рум. Бы лі там прад стаў ні кі 
Лат віі. Што ты чыц ца ін вес ты цый з Лат-
віі, у ма іх зем ля коў ёсць на мер ства-
рыць «кроп ку» для вы пра цоў кі бія га зу 
ў Брас лаў скім ра ё не. Лат вій скі біз нес 
«кан цэнт ру ец ца» ў Мін ску. Але ёсць 
доб рыя рэ гі я наль ныя пры кла ды су пра-
цоў ніц тва ў сфе ры ту рыз му. У Ві цебск 
пры яз джа юць ту рыс ты з Лат віі, і на ад-
ва рот. Не каль кі лат вій скіх тур фір маў 
уклю чы лі Ві цеб скую воб ласць у свае 
марш ру ты. Мож на зі мой на Мас ле ні цу 
да вас пры ехаць і ле там на роз ныя фес-
ты ва лі... Шмат ту рыс таў з Лат віі бу дзе 
на чэм пі я на це све ту па ха кеі.

— А вы спор там за хап ля е це ся?
— Уваж лі ва са чы ла за вы ступ лен-

нем ла ты шоў на Алім пі я дзе. Але са ма 
не спарт смен ка, я зай ма ла ся на род-
ны мі тан ца мі, вы сту па ла на свя тах, 
фес ты ва лях. Мне па да ба ец ца фальк-
лор.

— Бы ло пры ем на ба чыць вас у 
ві цеб скім пар ку ад па чын ку, дзе вы 
ву чы лі бе ла ру сак плес ці вян кі!

— Так, гэ та бы ло на свя це Лі го — 
ана ла гу бе ла рус ка га Ку пал ля. Яно 
прай шло ў рам ках транс гра ніч на га 
пра ек та су пра цоў ніц тва га ра доў Ві-
цебск і Даў гаў пілс. Пад час пад рых тоў-
кі ме ра пры ем ства я да ве да ла ся, што 
ма ла хто ця пер умее плес ці вян кі. З 
за да валь нен нем узя ла ся ву чыць...

— На коль кі я па мя таю, дзя ку ю-
чы гэ та му транс гра ніч на му пра ек ту 
су пра цоў ніц тва пры да па мо зе Еў ра-
са ю за бы ла ад ра ман та ва на сцэ на 
ві цеб ска га пар ку ад па чын ку. Якія 
су мес ныя між на род ныя пра ек ты з 
удзе лам лат вій ска га бо ку ажыц цяў-
ля юц ца ў Ві цеб скай воб лас ці?

— Не каль кі га доў па спя хо ва рэа лі-
зу юц ца між на род ныя пра ек ты «Еў ра-
рэ гі ён «Азёр ны край» і «Бе ла-Дзві на». 
Су мес на з му зея мі М. Рот ка ў Даў гаў-
піл се і М. Ша га ла ў Ві цеб ску тур фір мы 
пра цу юць над ства рэн нем агуль на га 
ту рыс тыч на га марш ру ту, каб, на прык-
лад, ту рыст з Гер ма ніі, які пры яз джае 
ў му зей су свет на вя до ма га мас та ка 
Мар ка Рот ка ў Лат віі, змог пра ехаць 
яшчэ кі ла мет раў 200 да Ві цеб ска. Або 
ра сі я нін, каб уба чыў спа чат ку ў Ві-
цеб ску дом-му зей і гра фі ку Ша га ла, 
по тым па ехаў у Лат вію...

Ві цебск — па бра цім Даў гаў піл са. У 
рам ках су пра цоў ніц тва рэа лі зоў ва юц-
ца роз ныя су мес ныя транс гра ніч ныя 
пра ек ты. Адзін з іх ня даў на за вяр шыў-
ся: «Ві цебск—Даў гаў пілс — куль тур-
нае су пра цоў ніц тва». У лі ку ін ша га 
бы лі ар га ні за ва ны кан цэр ты, аб мен 
ха рэо гра фа мі, май стар-кла сы.

У му зея Ша га ла і кон суль ства вель-
мі плён нае су пра цоў ніц тва. На прык-
лад, кож ны год у ліс та па дзе ў гэ тым 
ві цеб скім му зеі вы стаў ля юц ца пра цы 
лат вій скіх мас та коў.

Так са ма цес на су пра цоў ні ча ем з 
Ві цеб скай аб лас ной фі лар мо ні яй у 
рэа лі за цыі пра ек та «Доб ры дзень, 
му зы ка». Лат вій скія вы ка наў цы вы-
сту па юць у фі лар мо ніі. Да рэ чы, ме-
на ві та ў фі лар мо ніі да 1998 го да раз-
мя шча ла ся ў не каль кіх па ко ях на ша 
кон суль ства.

Вы ра шы лі, што з ар га ні за та ра мі 
фес ты ва лю «Брас лаў скія за рні цы» 
бу дзем су пра цоў ні чаць. У Брас ла ве 
яшчэ да вай ны пра во дзі лі ся ха ра выя 
асамб леі. Спа дзя ю ся, на чар го вы 
фес ты валь пры едуць не каль кі на шых 
вяр хоў ных ды ры жо раў.

— Вы па мя та е це сваё пер шае 
ўра жан не ад Ві цеб ска?

— Упер шы ню ў Ві цеб ску бы ла ў 
2011 го дзе. Мне ад ра зу спа да ба лі ся 
га ра джа не — тым, што яны вель мі 
доб ра зыч лі выя і шчы рыя. У кра ме, 
на ву лі цы не прос та ўсмі ха юц ца, але 
і да па ма га юць. На прык лад, мне трэ ба 
бы ло за пла ціць за па куп ку, але я за-
мест 1 ты ся чы руб лёў да ла пра даў цу 
50 ты сяч руб лёў. І мне яна па тлу ма чы-
ла, што я пе ра блы та ла ку пю ры... Што 
пры ем на здзіў ляе ў Ві цеб ску? Мож на 
спы таць у кра ме: ці ёсць пэў ная рэч, 
якая мне па трэб на, і ка лі ня ма, то пра-
даў цы з ра дас цю пад ка жуць, дзе ёсць. 
Ха ця вы хо дзіць, што гэ та «пра ца» на 
біз нес кан ку рэн таў?

Мне ў Ві цеб ску не страш на ха дзіць 
ад ной. Больш за тое, па коль кі кож ны 
дзень ба чу сот ні віз з фо та, ка лі іду 
па ву лі цы, мне зда ец ца, што мне ўсе 
су стрэч ныя зна ё мыя.

— А што вам не ім па нуе ў звыч-
ках га ра джан?

— Бы вае, ар га ні за цый ныя і пра-
цоў ныя пы тан ні вы ра ша юц ца ў апош ні 
мо мант. Мне гэ та цяж ка зра зу мець, 
я пры вык ла вы ра шаць пы тан ні за га-

дзя. Ма быць, агу чу вя до мую цы та ту: 
«Жы веш у Ры ме — дзей ні чай, як рым-
ля нін». Да гэ та га трэ ба прос та пры-
вы каць.

— А ча го, на ваш по гляд, не ха-
пае Ві цеб ску для та го, каб больш 
«за раб ляць на ту рыс тах»? Мо жа, 
ка вяр няў?

— І іх так са ма, але яны па він ны 
ад чы няц ца ў пер шую чар гу для га ра-
джан. І, ка лі бу дуць па пу ляр ныя, там 
«зной дзец ца мес ца» і для ту рыс таў. 
Па та кім прын цы пе раз ві ва ец ца рэ-
ста ран ны біз нес і ў Ры зе. Да рэ чы, 
за ўва жы ла, што ў Бе ла ру сі ня ма тра-
ды цыі час та пра во дзіць час у ка вяр-
нях і рэ ста ра нах. Ня ма та кой звыч кі, 
лю дзі ку ха раць до ма... Шка да, што ў 
Ві цеб ску ёсць толь кі ад на ка вяр ня, 
дзе доб рая ка ва. Мне, ры жан цы, не 
па да ба ец ца піць рас пу шчаль ную ка ву. 
Не ха пае мне і ла тыш скай вы печ кі.

У вас шмат куль тур ных ба гац цяў, 
якія па куль што пры ез джа му цяж ка 
знай сці. На прык лад, ту рыст, ка рыс-
та ю чы ся да вед ні кам, зной дзе цэрк-
вы, му зей Ша га ла. А што да лей? У 
Ві цеб ску я ве даю толь кі дзве су ве нір-
ныя кра мы. «Сла вян скі ба зар» і ін шыя 
свя ты — гэ та ўсё вы дат на: на ву лі-
цах пра цу юць і ганд лю юць ра мес ні кі, 
мас та кі. А па-за свя та мі? Скла да на 
ін ша зем цу знай сці са ма стой на да мы 
ра мес ні каў і гэ так да лей. Але, ду маю, 
што Ві цебск на пра віль ным шля ху. Ве-
даю пра пла ны па раз віц ці ту рыс тыч-
на га па тэн цы я лу го ра да, уклю ча ю чы 
ад крыц цё цэнт ра ра мяст ва. Гэ та ство-
рыць шмат но вых маг чы мас цяў.

— Якой вы ба чы це сваю асноў-
ную за да чу на па са дзе кон су ла?

— Пра ца ваць у кра і не-су сед цы 
вель мі важ на для дып ла ма та. Бо 
су сед — са мы леп шы сва як. Час та 
чую: маў ляў, у са вец кі час быў у Ры-
зе, Даў гаў піл се, ву чыў ся... Але ж гэ-
тыя і ін шыя га ра ды ні ку ды «не знік лі». 
Пры ем на заў сё ды чуць, што ча ла век 
га доў праз 20 зноў па ехаў у Лат вію 
і су стрэў ся там з род ны мі, сяб ра мі. 
І з'е хаў з доб рым ура жан нем. Мая 
пра ца ў кра і не-су сед цы і на кі ра ва на 
ў пер шую чар гу, каб зблі зіць су се-
дзяў. Імк ну ся, каб па між Ві цеб скай 
воб лас цю і Лат ві яй сяб роў скія су вя зі 
раз ві ва лі ся.

— Вы ву чы це бе ла рус кую мо-
ву?

— Ма гу сва бод на чы таць па-бе-
ла рус ку не аб ход ныя мне да ку мен ты, 
гля дзець пе ра да чы. Але раз маў ляць 
— не. Лі чу, што ка лі бу ду мець ста-
сун кі, як у вас ка жуць, «на тра сян цы», 
аб ра жу лю дзей, якія вы дат на ва ло да-
юць бе ла рус кай мо вай. На пэў на, так 
і не вы ву чу доб ра бе ла рус кую мо ву. 
Наш за кон аб дып ла ма тыч най служ-
бе пра ду гледж вае ра та цыю кад раў — 
праз 3 га ды, і мне за стаў ся год пра цы 
ў Ві цеб ску. Але, пры нам сі, за ха ваю 
ўспа мін аб пры го жым гу чан ні бе ла-
рус кай мо вы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
�

Гас цёў няГас цёў ня  ��

Да гнія Ла цэ-Атэ, кон сул Лат віі ў Ві цеб ску: 

«СУ СЕД — СА МЫ ЛЕП ШЫ СВА ЯК»

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Пас ля раз ва лу СССР пер шае ў све це і да гэ та га ча су адзі нае ў Ві цеб ску 

кон суль ства Рэс пуб лі кі Лат віі ад кры ла ся ў 1994 го дзе. Ма ла хто ве дае, што 
кон суль ства пра ца ва ла ў Ві цеб ску, па чы на ю чы з са ка ві ка 1925 го да да па-
чат ку 1930-х га доў. Ці ка ва, што кон сул Гер ма ніс Пун га, вы ка рыс тоў ва ю чы 
дып ла ма тыч ную пош ту, пе ра да ваў ліс ты Рэ пі на, ад ра са ва ныя да чцэ. Яна ў 
той час жы ла ў ся дзі бе пад Ві цеб скам, а ге ні яль ны мас так — у Фін лян дыі. 
Дып ла мат так са ма па спры яў, каб дач ка мас та ка ў ча сы «рас ку лач ван ня» 
змаг ла вы ехаць да баць кі.

Пер шы ў пост са вец кі час кон сул Лат віі спа дар Кру зэ быў у Ві цеб ску, мож на 
ска заць, «зор кай»: усё ж адзі ны дып ла мат. Тым больш жа на ты з бе ла рус кай 
і ў свой час пра ца ваў элект ры кам на прад пры ем стве «Ві цязь». Па мя та ец ца, 
ві цеб скі вы твор ца ал ка голь най пра дук цыі та ды асво іў вы пуск но вай га рэл-
кі — «Кон сул». Ста ра жы лы го ра да, вя до ма, доб ра па мя та юць, што вы ява 
муж чы ны з ба ра дой на эты кет цы вель мі на гад ва ла про філь спа да ра Кру зэ. 
Ця пер ён — су пра цоў нік Рыж скай ду мы, ча сам пры яз джае ў Ві цебск.

Ёсць з ка го браць 
прык лад

«Ак ту аль насць пры няц ця та-
ко га да ку мен та аб умоў ле на тым, 
што ў суб' ек таў гас па да ран ня, 
якія зна хо дзяц ца ва ўлас нас ці 
дзяр жа вы, ад сут ні ча юць эка на-
міч ныя сты му лы (у сі лу не раз-
ві та га кан ку рэнт на га ася род дзя 
ў гэ тым сек та ры) да ак тыў най і 
рэ гу ляр най іна ва цый най дзей-
нас ці, — ка мен ту юць да ку мент 
у Мі ніс тэр стве эка но мі кі. — Гэ-
та не га тыў на ўплы вае на кан ку-
рэн та здоль насць пра дук цыі, што 
вы пус ка ец ца». Вось па гля дзі це: 
у на шай кра і не ў 2012 го дзе вы-
твор чы мі ар га ні за цы я мі на кі ра-
ва на на фі нан са ван не вы дат каў 
на да сле да ван ні і рас пра цоў кі 

но вых пра дук таў, па слуг і ін ша-
га 839,4 млрд руб лёў, або 77,9 
млн еў ра. Пры гэ тым у асоб ных 
кан цэр нах на огул не ажыц цяў-
ля юц ца вы дат кі на да сле да ван-
ні і рас пра цоў кі, што ста віць пад 
па гро зу кан ку рэн та здоль насць 
цэ лых га лін на цы я наль най эка-
но мі кі. Ра зам з тым за меж ная 
прак ты ка па каз вае, што ў шэ-
ра гу раз ві тых кра ін у 2012 го-
дзе ін вес ты цыі ў да сле да ван ні і 
рас пра цоў кі да аб' ёмаў про да-

жаў скла лі па не ка то рых га лі нах 
ад 0,6% да 14% на су му ад 11 
млн еў ра (вы твор часць па пе ры 
і дрэ ва ап ра цоў ка ў Шве цыі ) да 
9,5 млрд еў ра (аў та ма бі ле бу да-
ван не ў Гер ма ніі). Вось ліч бы, на 
якія хо ча за ры ен та ваць рэ гу ля-
тар сва іх па да печ ных.

За трат на, 
але ка рыс на

Па ста но ва па трэб ная, ні хто 
не спра ча ец ца. Але як бу дзем 
ад роз ні ваць іна ва цыі ад бес тал-
ко вас ці і ні ко му не па трэб ных рас-
пра цо вак? «А на конт фі нан са ван-
ня «пус ты шак» я вось што ска жу: 
для та го, каб штось ці пра фі нан-
са ваць, трэ ба аб грун та ваць, на-
вош та гэ та па трэб на, — га во рыць 
на чаль нік упраў лен ня на ву кі і іна-
ва цый най па лі ты кі Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі Бе ла ру сі Дзміт рый 
Круп скі. — І я да пус каю, што 
бу дуць ней кія асоб ныя вы пад-
кі. Яны заў сё ды ёсць. Паў сюль 
ёсць мах ля ры. Але ў прын цы по-
вым пла не сут насць нар ма ты ву 
ў тым, што кі раў ні кі дзярж прад-
пры ем стваў вы му ша ны бу дуць 
зай мац ца фі нан са ван нем та кіх 
рас пра цо вак. Бо да гэ туль ні я ка га 
аба вяз ку па ўклад ван ні гро шай у 
іна ва цыі не бы ло. А тут ра ды не 
ра ды — му сіш ра біць. Ты па ві нен 

бу дзеш да ваць спра ва зда чу аб 
гэ тым. Ка лі нех та скар дзіц ца на 
праб ле мы з раз груз кай скла доў, 
ад ра зу ста но віц ца зра зу ме ла — 
прос та ня ма кан ку рэн та здоль най 
пра дук цыі». Ці з'я вяц ца на прад-
пры ем ствах за дум кі, пра па но вы 
і экс пе ры мен ты, ка лі яны пра-
ца ва лі столь кі га доў, не ду ма ю-
чы пра ней кія іна ва цыі? «Ка лі ў 
прад пры ем ства ня ма ідэй, гэ та 
зна чыць, што ў яго ня ма перс-
пек ты вы, — ад каз вае прад стаў-
нік Мі нэ ка но мі кі. — Яно прос та не 
ба чыць, ку ды трэ ба раз ві вац ца. 
Та му ра на ці поз на прый дзе да 
банк руц тва. Ка лі ты не аб наў ля-
еш асар ты мент ны рад, то, ад па-
вед на, пра дук цыя твая не пра да-
ец ца ці пра да ец ца сла ба. Той, хто 
ра зу мее сэнс та кіх укла дан няў, 
не мае праб лем з вы пла тай зар-
плат. За сва ен не но вай вы твор-
час ці ці тэх на ло гіі — гэ та заў сё ды 
за трат на. Ме на ві та кан ку рэн цыя 
вы му шае іс ці на та кія за тра ты. 
Але без гэ та га вы жыць так са ма 
не маг чы ма. У лю бым вы пад ку, 
са мае га лоў нае, што ця пер тыя, 
хто мо жа і хо ча неш та зра біць, 
атры ма юць маг чы масць мець фі-
нан са ван не для сва іх ідэй».

Да рэ чы, тэр мін дзе ян ня па ста-
но вы — 10 га доў. Яна ўсту пае ў 
сі лу праз тры ме ся цы пас ля афі-
цый на га апуб лі ка ван ня.

«Бел Бія гра дам» 
цяпер зай ма ец ца 
Ака дэ мія на вук

Для фар мі ра ван ня і раз віц-
ця вы со ка тэх на ла гіч на га сек та-
ра эка но мі кі ёсць і шэ раг ін шых 
да ку мен таў. На прык лад, для 
раз віц ця ІТ-ін дуст рыі Мі нэ ка но-
мі кі пад рых та ва ла пра ект ука за, 
які пра ду гледж вае маг чы масць 
вы ка ры стан ня рэ зі дэн та мі Пар-
ка вы со кіх тэх на ло гій ін тэр нэт-
пля цо вак для про да жу сва іх 
пра грам ных пра дук таў. Зараз 
пра ект ука за зна хо дзіц ца на 
раз гля дзе ў Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та. «Для на шай кра і ны гэ ты 
да ку мент мае рэ ва лю цый ны ха-
рак тар, бо да зва ляе дыс тан цый-
на, вы ка рыс тоў ва ю чы ін тэр нэт-
рэ сур сы, за раб ляць ад про да жу 
за кошт за пам поў кі тых ці ін шых 
пра грам», — рас тлу ма чыў Дзміт-
рый Круп скі.

Так са ма ў Бе ла ру сі пры ня та 
і рэа лі зу ец ца Кан цэп цыя фар мі-
ра ван ня і раз віц ця на на ін дуст-
рыі — стра тэ гіч ны да ку мент, які 
вы зна чае кан цэп ту аль ныя па-
ды хо ды і кан крэт ныя ме ра пры-
ем ствы па фар мі ра ван ні гэ тай 
вы со ка тэх на ла гіч най га лі ны на 
блі жэй шыя га ды.

Акра мя та го, Мі нэ ка но мі кі су-
мес на з за ці каў ле ны мі ба ка мі 
пад рых та ва на Кан цэп цыя раз-
віц ця авія цый най пра мыс ло вас ці 
да 2020 го да.

На пра ця гу дзе вя ці ме ся цаў 
2013 го да Мі нэ ка но мі кі вя ло 
пад рых тоў чую ра бо ту па ства-
рэн ні На цы я наль на га на ву ко-
ва-тэх на ла гіч на га пар ка «Бел-
Бія град». Быў пад рых та ва ны 
пра ект ука за Прэ зі дэн та, па да-
бра ны зя мель ны ўчас так для 
раз мя шчэн ня інф ра струк тур на-
га комп лек су «Бія град Мінск», 
пра ве дзе ны па пя рэд нія тэх ні ка-
эка на міч ныя пра лі кі, на ме ча ны 
ўдзель ні кі кі ру ю чай кам па ніі 
пар ка. У каст рыч ні ку 2013-га 
па вы ні ках на ра ды ва ўра дзе 
да лей шая пра ца па ства рэн ні 
«Бел Бія град» бы ла ўскла дзе на 
на НАН Бе ла ру сі па іні цы я ты ве 
са мой Ака дэ міі на вук.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Дзяр жаў ны кло патДзяр жаў ны кло пат  ��

НЯ МА ІДЭЙ? ЗНА ЧЫЦЬ, НЯ МА ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ
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У Бе ла ру сі вы зна ча ны нар ма ты вы вы дат каў на іна ва цыі для вы твор чых ар га ні за цый дзярж сек та ра

Ад па вед ная Па ста но ва Са ве та Мі ніст раў ад 28 лю та га 2014 го-
да № 187 «Аб вы зна чэн ні су ад но сін вы дат каў на да сле да ван ні 
і рас пра цоў кі но вых пра дук таў, па слуг і ме та даў іх вы твор час-
ці (пе ра да чы), но вых вы твор чых пра цэ саў да аб' ёму ад гру-
жа най пра дук цыі (ра бот, па слуг)» бы ла апуб лі ка ва на на на-
цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле. Дзе ян не па ста но вы 
рас паў сюдж ва ец ца на важ ныя вы твор чыя ар га ні за цыі, якія 
зна хо дзяц ца ў пад па рад ка ван ні Мінп ра ма, Мін бу дар хі тэк ту ры, 
Мі нэ нер га, Дэ парт амен та фарм пра мыс ло вас ці Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя, Мін сель гас хар ча і кан цэр наў «Бел наф та хім», 
«Бел лес па пе рап рам», «Бел дзярж харч прам», «Бел легп рам». 
Пры чым пра ду гле джа на, што до ля ад лі чэн няў кож ны год 
бу дзе па сту по ва па вя ліч вац ца.

Га лоў нае, што ця пер тыя, 
хто мо жа і хо ча неш та 
зра біць, атры ма юць 
маг чы масць мець 
фі нан са ван не для сва іх 
ідэй.

Што пры ем на здзіў ляе 
ў Ві цеб ску? Напрыклад, 
калі ў краме няма патрэбнай 
мне рэчы, пра даў цы з ра дас цю 
пад ка жуць, дзе ёсць. Хо ць, 
вы хо дзіць, што гэ та «пра ца» 
на біз нес кан ку рэн таў.

У вас шмат куль тур ных ба гац цяў, 
якія па куль што пры ез джа му 
цяж ка знай сці. На прык лад, 
ту рыст, ка рыс та ю чы ся 
да вед ні кам, зной дзе цэрк вы, 
му зей Ша га ла. А што да лей?

Наш за кон аб дып ла ма тыч най 
служ бе пра ду гледж вае ра та цыю 
кад раў — праз 3 га ды, 
і мне за стаў ся год пра цы 
ў Ві цеб ску. Але, пры нам сі, 
за ха ваю ўспа мін аб пры го жым 
гу чан ні бе ла рус кай мо вы.

РАН НЯЯ СЯЎ БА
У не ка то рых ра ё нах Го мель шчы ны пры сту пі лі да 
сяў бы ран ніх яра вых збож жа вых куль тур. Пер шыя 
10 га аў са за се я ны ў Хой ніц кім ра ё не, рас ка за лі ў 
ка мі тэ це па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Го-
мель ска га абл вы кан ка ма.

Прак тыч на паў сюль вя дзец ца пад рых тоў ка гле бы, та му не 
вы клю ча на, што да вы ба рач най сяў бы пры доб рым на двор'і 
ў блі жэй шыя дні мо гуць пры сту піць і ін шыя ра ё ны воб лас-
ці. Сё ле та яра вы мі пла ну ец ца за се яць звыш 480 ты сяч га, 
збож жа вы мі і зер не ба бо вы мі — ка ля 224 ты сяч га. Ле тась 
сель ска гас па дар чыя ар га ні за цыі воб лас ці атры ма лі не бла гі 
ўра джай ку ку ру зы, дзя ку ю чы ча му змаг лі на рых та ваць якас-
ныя кар мы для гра мад ска га па га лоўя жы вё лы і птуш кі. Ме-
на ві та та му сё ле та пад куль ту ру ад во дзіц ца на трэць больш 
пло шчаў — 90 ты сяч га.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

НА ЦРЭ ЗЕР ВЫ СКА РА ЦІ ЛІ СЯ
Па вы ні ках лю та га зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе ла ру сі, 
згод на з ме та да ло гі яй МВФ, ска ра ці лі ся на 80 млн до ла-
раў ЗША і, па па пя рэд ніх звест ках, на 1 са ка ві ка скла лі 
6,148 млрд до ла раў у эк ві ва лен це, па ве дам ляе ўпраў-
лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў Нац бан ка.

У на цы я наль ным вы зна чэн ні аб' ём зо ла та ва лют ных рэ-
зер ваў ска ра ціў ся на 81,9 млн до ла раў і на 1 са ка ві ка склаў 
6,725 млрд до ла раў ЗША ў эк ві ва лен це. На зні жэн не аб' ёму 
за па саў паў плы ва ла па га шэн не ўра дам і На цы я наль ным 
бан кам знеш ніх і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у за меж най 
ва лю це ў поў ным аб' ёме. «А пад тры ман ню аб' ёму зо ла та ва-
лют ных рэ зер ваў у лю тым гэ та га го да ў асноў ным спры яў 
рост ца ны на зо ла та на між на род ным рын ку каш тоў ных ме-
та лаў», — сцвяр джа юць у Нац бан ку.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ВІР ТУ АЛЬ НЫЯ ПРЫ ВА ГІ І НА ДОІ
Пры піс кі ў не ка то рых сель ска гас па дар чых ар га ні-
за цы ях здзі ві лі на ват спе цы я ліс таў Ка мі тэ та дзярж-
кант ро лю Го мель скай воб лас ці.

У прэс-служ бе рас ка за лі, што за апош нія два га ды ледзь 
не ўдвая быў за вы ша ны на ма лот збож жа вых куль тур у КСУП 
«Па лес се» Ча чэр ска га ра ё на. Тым ча сам пра вер кі ў фі лі яле 
комп лек су па вы твор час ці сві ні ны «Да ма на ві чы» ААТ «Ка-
лін ка ві чых ле бап ра дукт» Ка лін ка віц ка га ра ё на вы яві лі фак ты 
пры пі сак пры ваг сві ней — 1175 тон, ма лад ня ку — амаль 341 
то ну. Ня пэў ны мі тут з'яў ля лі ся і звесткі па на доі ма ла ка на ад ну 
ка ро ву. У да чы нен ні да кі раў ні ка фі лі яла за ве дзе на кры мі наль-
ная спра ва. Пад час кант роль ных ме ра пры ем стваў вы яў ле ны 
і знач ныя пры піс кі аб' ёмаў на рых та ва ных кар моў у трох гас-
па дар ках Вет каў ска га ра ё на: КСУП «Стал бун скі», «Нем кі» і 
«Друж ба». І гэ та толь кі част ка фак таў, вы яў ле ных КДК.

Ба раць бе з пры піс ка мі ў КДК пры свя ці лі ка ле гію, на якую 
за пра сі лі кі раў ні коў гас па да рак. Пры сут ным на га да лі пра 
ад каз насць за ска жэн не звестак дзяр жаў най статс пра ваз дач-
нас ці — штраф да 26 млн руб лёў ці кры мі наль ная ад каз насць 
па ар ты ку ле «Служ бо вая пад роб ка».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

У ЗАА ПАР КУ ЗА ГІ НУ ЛІ ЖЫ ВЁ ЛЫ
У ня дзе лю ў Мін скім заа пар ку зда рыў ся па жар: 
за га рэў ся дах ад на го з бу дын каў. Па ін фар ма цыі 
МНС, ве ра год ная пры чы на зда рэн ня — ка рот кае 
за мы кан не элект ра пра вод кі.

У вы ні ку за гі ну ла сем жы вёл: тры во жы кі, дзве льві на-
х вос тыя ма ка кі, яван ская ма ка ка і пля міс тая ге не та. А вось 
ка пу цы на-плак су ўда ло ся вы ра та ваць, і ця пер зда роўю жы-
вё лы ні чо га не па гра жае.

У асвет ніц кім ад дзе ле Мінск ага заа пар ка ка рэс пан дэн та 
«Звяз ды» за пэў ні лі, што зда рэн не не пры му сі ла за крыць 
уста но ву для на вед ні каў:

— На шчас це, па жар быў не та кім маш таб ным, каб ра біць 
гэ та. Бу ды нак мі ні-эк за та ры у ма, дзе і зда ры ла ся ўзга ран не, 
атры маў па шко джан ні ў асноў ным знут ры, та му знеш не ўсё 
вы гля дае до сыць пры стой на. Вы ка рыс тоў вац ца па пры зна чэн-
ні ён бо лей не бу дзе. Мак сі мум — у бу ду чы ні возь ме на ся бе 
функ цыі пад соб на га па мяш кан ня, — па ве да мі лі рэ дак цыі.

Так са ма ў асвет ніц кім ад дзе ле рас ка за лі, што цяпер да-
бу доў ва ец ца но вы эк за та ры ум, і гэ тым ле там, ве ра год на, 
ад бу дзец ца яго ад крыц цё. 

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

КВЕТ КІ З РУК — РА ДАСЦЬ НЕ ТАЯ...
Пад час пе рад свя точ ных пра ве рак ганд лё вых аб' ек-
таў, якія вя дуць дроб на роз ніч ны про даж квет ка вай 
пра дук цыі, вы явілі па ру шэн ні пра ві лаў ажыц цяў лен-
ня ганд лю ў 6 суб' ек таў гас па да ран ня.

Асноў ным па ру шэн нем бы ло не за ха ван не асар ты мент-
на га пе ра лі ку, па ру шэн не па рад ку афарм лен ня цэн ні каў і 
да вя дзен ня не аб ход най ін фар ма цыі да спа жыў ца. Ві на ва тыя 
асо бы бу дуць пры цяг ну ты да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

У са мо жа но чае свя та ра бот ні кі Мі ніс тэр ства ганд лю ра-
зам з мі лі цы я не ра мі пра вя лі кант роль ныя ме ра пры ем ствы 
на тэ ры то рыі Мін ска і аб лас ных цэнт раў у мес цах уз нік нен ня 
сты хій ных рын каў — каб спы ніць не санк цы я на ва ны ган даль 
з бо ку фі зіч ных асоб квет ка мі ў не ўста ноў ле ных мес цах з 
рук, з лат коў. У вы ні ку та кі ган даль быў спы не ны ў больш 
чым 300 вы пад каў.

НЕ ЗА ХА ЦЕ ЛА МЯ НЯЦЬ «ПРО ФІЛЬ»
У да чы нен ні да мін чан кі за ве дзе на кры мі наль ная 
спра ва па фак це кра дзя жу ло му зо ла та і гра шо вых 
срод каў на су му звыш 30 міль ё наў руб лёў.

Ця гам го да жан чы на, якая пра ца ва ла ка сі рам-пры ём шчы-
кам ме та лу, а зна чыць, ма тэ ры яль на-ад каз най асо бай, бра ла 
пе рад апла ту і пры ма ла зо ла та як лом. Па да ва ла ся б, ні я кіх па-
ру шэн няў, калі не браць ва ўлік тое, што фір ма, дзе пра ца ва ла 
па да зра ва ная, ужо даў но... не зай ма ла ся пры ём кай ме та лу і 
вы ра бам юве лір ных упры га жэн няў, па ве да мі лі «Звяз дзе» ў 
Пер ша май скім РУ УС г. Мін ска. Гэ тая ар га ні за цыя пе ра ква-
лі фі ка ва ла ся на вы раб вок наў, ад нак, ма ю чы по пыт з бо ку 
па ста ян ных клі ен таў, ка сір вы ра шы ла не ўпус каць маг чы мас ці 
да дат ко ва за ра біць. На сён ня ў мі лі цыю звяр ну лі ся ўжо 16 
па цяр пе лых. Пер ша па чат ко ва па да зра ва ная ўсё ад маў ля ла, 
але пад на ціс кам не аспрэч ных до ка заў і па ка зан няў све дак 
пры зна ла ся ў зроб ле ным. Шко да част ко ва па га ша на. 

«КУ ХОН НЫ» ПАД МАН НА 400 МІЛЬ Ё НАЎ
34-га до вы мін ча нін пры ду маў хут кі спо саб раз ба га-
цець: за ня ўся вы ра бам кор пус най ку хон най мэб лі і 
па чаў... пад ман ваць клі ен таў.

Муж чы на за рэ гіст ра ваў ся як ін ды ві ду аль ны прад пры маль-
нік, аран да ваў па віль ён на рын ку ў Жда но ві чах. Клі ен таў пры-
ваб лі ваў мен шы мі цэ на мі на па слу гі — зніж ка, у па раў на нні з 
пра па но ва мі ін шых прад пры маль ні каў, скла да ла 200-300 у.а. 
Сам «вы твор ца» тлу ма чыў тан насць тым, што, маў ляў, кам-
плек ту ю чыя для ку хань за каз вае ў Ра сіі, а збор ка вя дзец ца ў 
Бе ла ру сі. Вя до ма, ах вот ных за ка заць не да ра гую мэб лю знай-
шло ся ня ма ла. Муж чы на браў пе рад апла ту — 50 пра цэн таў. 
На гэ тым, улас на, яго пра ца і... за кан чва ла ся. А для клі ен таў 
заў сё ды бы лі на па га то ве ад га вор кі, ча му мэб лі ня ма: шмат за-
ка заў, не па сту пі лі кам плект ныя част кі і гэ так да лей. За каз чы кі 
на па чат ку ве ры лі, а по тым, зра зу меў шы, што ча ка юць не ма-
ве да ма ча го, звяр ну лі ся ў мі лі цыю. За явы ў Цэнт раль ны РУ УС 
ста лі цы ўжо па сту пі лі ад 16 па цяр пе лых, якіх «прад пры маль-
нік» пад ма нуў агу лам больш чым на 400 міль ё наў руб лёў. 

«ПРАЙ ШЛІ» ГРО ШЫ МІ МА ФЕР МЫ...
Апе ра тыў ні кі УБЭЗ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма ра зам 
з ка ле га мі з Цэнт раль на га РУ УС ста лі цы вы яві лі 
факт кра дзя жу буй ной су мы гро шай на чаль ні кам 
ад дзе ла ка пі таль на га бу даў ніц тва Мін скай ага род-
нін най фаб ры кі.

Прад пры маль ны кі раў нік па да зра ец ца ў кра дзя жы гра шо-
вых срод каў, што вы дзя ля лі ся дзяр жа вай на рэ кан струк цыю 
ма лоч ната вар най фер мы. Схе ма бы ла вель мі прос тая. Як вы-
свет лі ла ся пад час апе ра тыў ных ме ра пры ем стваў, кі раў нік на 
пад ста ве фік тыў ных да ку мен таў бу даў ні ча га пад ра ду пе ра лі чыў 
ка ля 250 міль ё наў руб лёў на раз лі ко вы ра ху нак пад рад чы ка, які 
фак тыч на ні я кіх ра монт на-бу даў ні чых ра бот не вы кон ваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


