
6 чэрвеня 2014 г.НАДЗЁННАЕ2

 
 

 
 

Ф
А

К
Т

Ы
 

 
 

 
 

П
А

Д
З

Е
І 

 
 

 
 

Н
А

В
ІН

Ы
  

 
 

 
 Ф

А
К

Т
Ы

 
 

 
 

 
П

А
Д

З
Е

І 
Н

А
В

ІН
Ы

НА АБА РО НЕ БЕ ЛА ГА АМУ РА
Бе лы амур — рэд кі госць у на шых ва да ёмах. Та му, за ў-
ва жыў шы маль ка гэ тай ры бы ў во зе ры ка ля вёс кі Дзя-
гіль на Дзяр жын ска га ра ё на, мяс цо выя ры ба кі ўзра да ва-
лі ся. Ад нак не ўза ба ве за ўва жы лі, што ня доб ра сум лен-
ныя ры ба ло вы (пе ра важ на пры ез джыя) ло вяць аму ра, 
які не да сяг нуў пра мыс ло вай ме ры — 40 сан ты мет раў. 
Ха ця вы рас ці гэ тая ры ба мо жа да мет ра.

— Гру па ак ты віс таў звяр ну ла ся ў Стаўб цоў скую між рай інс-
пек цыю і Дзяр жын скі рай вы кан кам. Мяс цо вая ўла да па ста на ві-
ла: за ба ра ніць лоў лю бе ла га аму ра на во зе ры да 31 жніў ня гэ-
та га го да. А на шы дзярж ін спек та ры ста лі час цей на вед вац ца на 
ва да ём, — рас па вя ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Воль га ГРА МО ВІЧ. — Ад ной чы за тры ма лі 
на во зе ры ад ра зу ча ты рох па ру шаль ні каў, якія ры ба чы лі пад час 
за ба ро ны. Усе яны ака за лі ся з Мін ска. Двое з іх па спе лі зда быць 
аму раў, якія не да сяг ну лі пра мыс ло вай ме ры. Пра тое, што па-
ру ша юць за кон, ве да лі, але па ста ві лі ся да гэ та га не сур' ёз на. 
На ўсіх за тры ма ных дзярж ін спек та ры скла лі ад мі ніст ра цый ныя 
пра та ко лы. Акра мя па крыц ця шко ды (450 ты сяч руб лёў за кож-
ную асо бі ну), іх ча кае штраф да 50 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

УЦЕ КА ЧОЎ ВЯР НУ ЛІ Ў ВУ ЧЫ ЛІ ШЧА
Пад лет каў, якія ра ні цай 1 чэр ве ня са ма воль на па кі ну лі 
Кры віц кае дзяр жаў нае спе цы яль нае пра фе сій на-тэх ніч-
нае ву чы лі шча № 3 за кры та га ты пу, што ў Мя дзель скім 
ра ё не, за тры ма лі ў Ра сіі. Пра гэ та па ве да мі лі ва ўпраў-
лен ні ўнут ра ных спраў Мінск ага абл вы кан ка ма.

Ве ча рам 4 чэр ве ня па блі зу чы гу нач най стан цыі га рад ско-
га па сёл ка Руд ня Сма лен скай воб лас ці за тры ма ны Аляк сей 
Ніц ма ніс, Аляк сандр Фляр ко, Да від Баг да наў і Ры гор Дай ко. 
Яшчэ тра іх сяб роў (Ар цё ма Кей зе ра ва, За ха ра Ва сі леў ска га 
і Дзміт рыя Ка ва лё ва) затрымалі ў ноч з 4 на 5 чэр ве ня на чы-
гу нач ным вак за ле ў Сма лен ску.

Да лей за ўсіх «да бег» Ігар Ца лін скі, яко га «ўзя лі» ў мес цы яго 
маг чы ма га з'яў лен ня: у го ра дзе Лю бер цы Мас коў скай воб лас ці.

Ча ты рох уце ка чоў ужо пе рад алі ў ру кі су пра цоў ні кам ву чы лі шча, 
ас тат нія ў блі жэй шы час бу дуць вер ну ты па мес цы ву чо бы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

НАШ АР НОЛЬД
На на ступ ным тыд-
ні тэ ле ка нал «Бе ла-
русь 3» прад ста віць 
шэ раг пра ек таў, пры-
све ча ных 75-год дзю 
на род на га ар тыс та 
Бе ла ру сі Ар ноль да 
Па ма за на.

«Ві зі тоў кай» вя до ма га 
ак цё ра, ро лі яко га не ад но дзе ся ці год дзе ўпры гож ва юць спек так лі 
Ку па лаў ска га тэ ат ра, ста ла зна ка мі тая «Паў лін ка». Ка ла рыт ная ро-
ля жа ні ха-фран та Адоль фа Бы коў ска га да ста ла ся Па ма за ну ад ра зу 
пас ля за кан чэн ня тэ ат раль на га ін сты ту та і пры рас ла да свай го вы-
ка наў цы на доў га. У 1995 го дзе, на прык лад, ад быў ся свое асаб лі вы 
юбі лей — ты сяч ны вы хад на сцэ ну ў воб ра зе Бы коў ска га.

...Пра тое, як па чы наў ся твор чы шлях на род на га ар тыс та Бе-
ла ру сі і як на огул ура джэ нец Кам са моль ска-на-Аму ры тра піў у 
Бе ла русь, рас па вя дзе пра гра ма «Пло шча мас тац тваў» аку рат да 
75-год дзя ак цё ра — у су бо ту, 14 чэр ве ня. У гэ ты ж дзень гле да чы 
ўба чаць і тэ ле спек такль «Ка лі ма мы ня ма до ма» па вод ле Ні ла 
Сай ма на, дзе Ар ноль д Па ма зан вы кон вае га лоў ную ро лю.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ВЫ РА ТА ВА ЛА ДЗЯ ЦЕЙ І СУ ЖЭН ЦА
Пра па жар у вёс цы Ча рэш ля На ва груд ска га ра ё на вы ра-
та валь ні кам па ве да мі лі пас ля дзвюх га дзін но чы: мяс-
цо вы жы хар пра чнуў ся ад гуч на га воп лес ку, вы гля нуў у 
акно — су сед скі дом ужо га рэў ад кры тым по лы мем...

У ім пра жы ва ла сям'я, якая шэсць га доў та му пе ра еха ла ў 
вёс ку са ста лі цы. Муж чы на 1975 го да на ра джэн ня пра ца ваў 
вах та вым ме та дам, а жан чы на 1981 го да на ра джэн ня га да ва ла 
ма лень кіх сы ноў — 2010 і 2013 га доў на ра джэн ня.

Як по тым вы свет лі ла ся, ка ля поў на чы гас па ды ня па да грэ ла 
чай нік на га за вай плі це, па пі ла гар ба ты і пай шла спаць. Пра чну-
ла ся ад та го, што са сто лі неш та сы па ла ся. Жан чы на вы нес ла 
праз па ла ю чую кух ню на двор ад но дзі ця, вяр ну ла ся па дру гое, 
а по тым па му жа. Муж чы ну, які стра ціў пры том насць, лі та раль на 
вы цяг ва ла з-пад сто ле вых пе ра крыц цяў, што ўжо аб ва лі лі ся. 
Жан чы на атры ма ла апё кі 10 пра цэн таў це ла, су жэ нец і трох га-
до вы сын — 45 пра цэн таў, не маў ля — 40 пра цэн таў...

Па вод ле ін фар ма цыі Гро дзен ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 
мяр ку ец ца, што ад быў ся вы бух га за па вет ра най су ме сі. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВЫЦЯГНУЛІ ЧА ЛА ВЕ КА З АГНЮ
Па жар у до ме жы ха ра вёс кі Унуч кі Ка мя нец ка га ра-
ё на зда рыў ся ся род бе ла га дня. Су се дзі за ўва жы лі 
ўзга ран не, ка лі по лы мя ста ла ві даць з акон, і вы клі-
ка лі МНС. 

На шчас це гас па да ра, ві да воч цам па жа ру ака заў ся су пра-
цоў нік Ка мя нец ка га рай ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях 
ка пі тан Сяр гей Га луб ко віч, у яко га быў вы хад ны дзень. Ка пі тан 
унут ра най служ бы і су сед па га рэль ца Аляк сандр Мар ты нюк вы-
цяг ну лі не ба ра ку з агню. 

Яна СВЕ ТА ВА.

У БРЭС ЦЕ ЗНОЎ ПРА ПА ЛА ДЗЯЎ ЧЫ НА
Прай шоў уся го ты дзень, як у Брэс це шу ка лі Да р'ю Шай-
ко, сту дэнт ку Брэсц ка га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та.

На га даю, дзяў чы на вый шла з ін тэр на та ўдзень, а знай шлі яе 
праз су ткі ў Ня сві жы з поў най стра тай па мя ці. І вось но вае па ве-
дам лен не — чац вёр ты дзень шу ка юць 18-га до вую брас таў чан ку 
Ксе нію Вол ка ву. Дзяў чы на вый шла з до му пры клад на а пя тай 
ра ні цы, пры ха піў шы толь кі клю чы ад ква тэ ры. Да гэ тай па ры пра 
яе зна хо джан не ні чо га не вя до ма. Па вод ле звес так вы пад ко ва га 
свед кі, яе ба чы лі ў го ра дзе, яна іш ла ў кі рун ку па меж на га пе ра хо-
ду «Каз ло ві чы». У чац вер у пер шай па ло ве дня ні я кіх да дат ко вых 
звес так пра мес ца зна хо джан не Ксе ніі не па сту пі ла.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПАЖАР НА КАНЮШНІ
Ён здарыўся ў аграсядзібе ў вёсцы Буцэвічы Мінскага 
раёна пасля трох гадзін ночы.

Калі праз 15 хвілін пасля выкліку да будынка прыбылі 
выратавальнікі, канюшня ўжо гарэла адкрытым полымем. У бу-
дынку знаходзіліся 12 коней. Знаёмы гаспадара жывёл, 51-гадовы 
мужчына, вывеў з палаючай канюшні 10 коней. Два загінулі, агонь 
таксама знішчыў шыферны дах, пашкодзіў сцены драўлянага 
будынка 2009 года пабудовы. Сам выратавальнік атрымаў цяжкія 
апёкі першай-трэцяй ступені 20 працэнтаў цела. Прычына пажару 
ўстанаўліваецца. Пацярпелы знаходзіцца ў цяжкім стане. 

Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗА СПАЙС — ДА 15 ГА ДОЎ
Па ме ды цын скую да па мо гу са сту дзе ня па май у вы ні ку 
пе ра да зі роў кі нар ка тыч ных срод каў і псі ха тро паў звяр-
ну лі ся 372 ча ла ве кі. Вась мё ра за гі ну лі. Боль шасць пе ра-
да зі ро вак вы клі ка на ўжы ван нем «спай саў» і «мік саў».

Як па ве дам ля юць ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх су-
вя зяў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, сё ле та Рэс пуб лі кан скі пе ра-
лік нар ка тыч ных срод каў, псі ха троп ных рэ чы ваў і іх прэ кур со раў 
па поў ні лі 63 но выя рэ чы вы. За ча ты ры ме ся цы го да за ве дзе на 
амаль 2,5 ты ся чы кры мі наль ных спраў, звя за ных з не за кон ным 
аба ро там нар ка тыч ных срод каў і псі ха троп ных рэ чы ваў. 28 мая 
за не за кон ны аба рот «спай саў» суд Фрун зен ска га ра ё на ста лі цы 
асу дзіў ся мё ра ча ла век. Трое з іх — да 11 і 12 га доў па збаў лен ня 
во лі. У той жа дзень да па збаў лен ня во лі тэр мі нам ад 11 да 13 
га доў у Брэс це асу джа ны пя цё ра чле наў зла чын най гру поў кі, 
якія ар га ні за ва лі па стаў ку псі ха тро паў з-за мя жы. На огул лю быя 
дзе ян ні з ку рыль ны мі су ме ся мі, якія змя шча юць за ба ро не ныя 
псі ха троп ныя рэ чы вы, цяг нуць за са бой кры мі наль ную ад каз-
насць — па збаў лен не во лі тэр мі нам да 15 га доў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Буй на і друж на цвітуць сё-
ле та са ды... Ці шы ня і спа кой 
на во кал. Мы ся дзім ка ля 
до ма Зі на і ды Авяр' я наў ны 
Ком бар і не та роп ка вя дзём 
гу тар ку. Зі на і да Авяр' я наў-
на — ін тэ лі гент ная мі ла від-
ная жан чы на з ра зум ны мі 
доб ры мі ва чы ма, шчы рай 
усмеш кай і цеп лы нёй у го-
ла се. Не мно гія ве да юць, 
якія жа хі ва ен на га лі ха лец-
ця вы па ла ёй зве даць ва 
ўзрос це ўся го толь кі вась-
мі га доў.

На ра дзі ла ся і га да ва ла ся Зі-
на і да ў сям'і на стаў ні ка ў вёс цы 
Зе ля ні ца. На се ле ны пункт з усіх 
ба коў быў ато ча ны ле сам. Жы-
лі ў ім пра ца ві тыя лю дзі. Ара лі 
зям лю, ла дзі лі вя сел лі, га да ва лі 
дзя цей, ме лі за бяс пе ча ны по быт, 
дзя лі лі ся адно з ад ным ра дас цю і 
шчас цем, ра зам пе ра жы ва лі цяж-
кас ці. Ад нак вай на да ка ці ла ся і да 
гэ тых мяс цін. Муж чы ны пай шлі на 
фронт. За ста лі ся ня мог лыя ста-
рыя, жан чы ны і дзе ці...

— Жы лі мы ўвесь час у ней-
ма вер ным стра ху, — рас па вя дае 
Зі на і да Авяр' я наў на. — Дры жа-
лі, ду ма лі: вось за раз прый дуць 
нем цы і за б'юць нас. Мы ж бы лі 
сям' ёй пар ты за на. Во ра гі лю та-
ва лі ў на ва коль ных вёс ках. Ма ці 
час та вы праў ля ла мя не з ха ты, 
ка за ла: «Ідзі, сха вай ся ў лю дзей, 
хоць хтось ці за ста нец ца жы вым». 
Ад ной чы з ма лень кай сяст рыч кай 
Лю дай на ру ках (яна на ра дзі ла ся 
22 ве рас ня 1941 го да) я па пра сі-
ла ся да су се дзяў. Пры ту лі ла нас 
шмат дзет ная сям'я. Тут мы час та 
ха ва лі ся ў час не бяс пе кі. Ка лі 15 
чэр ве ня 1942 го да нем цы ста лі 
па ліць вёс ку Бор кі, жы ха ры Зе ля-
ні цы вель мі на па ло ха лі ся. Па між 

вёс ка мі ўся го толь кі 7 кі ла мет раў. 
Клу бы чор на га ды му па гроз лі ва 
ўзні ма лі ся над ле сам і на во дзі-
лі жах. Хут ка пай шла па га лос ка, 
што Бор кі спа лі лі ра зам з яе на-
сель ні ка мі.

Сха піў шы ся кі-та кі свой ня хіт-
ры на бы так і жы вё лу, лю дзі з Зе-
ля ні цы ху цень ка па кі ну лі вёс ку і 
сха ва лі ся ў ле се. За стаў ся толь кі 
ста ры дзед. На но вым мес цы жы-
хар ства лю дзі ўлад коў ва лі ся, хто 
як мог. Не ка то рыя змай стра ва лі 
з жэр дак і яло вых ла пак бу да ны, 
ін шыя вы ка па лі зям лян кі. Ад нак 
боль шасць жан чын і дзя цей ся-
дзе лі пад гус ты мі ялі на мі, на крыў-
шы ся по сціл ка мі.

Ва ду для піц ця бра лі з ба ло та. 
Яна бы ла ры жая, пах ла тван ню. 
Ад сма гі пі лі і та кую, і ні хто не хва-
рэў. Па гро зу і не бяс пе ку ад чу ва лі 
не толь кі да рос лыя, але і дзе ці, і 
жы вё ла: ма лыя — не пла ка лі, ка-
ро вы — не ры ка лі...

— Праз пэў ны час мы вяр ну лі-
ся ў Зе ля ні цу. Ад вёс кі за ста ла ся 
толь кі наз ва... Нем цы спа лі лі ўсё. 
Зга рэў у сва ёй ха це і той адзі но-
кі дзед, які не пай шоў ха вац ца ў 
лес. Су се дзі са бра лі яго кос тач кі 
ў по сціл ку і ў глы бо кай жа ло бе па-
ха ва лі на мо гіл ках, — рас па вя дае 
Зі на і да Авяр' я наў на.

Там-сям у лю дзей за ста лі ся цэ-
лы мі хлеў чы кі, лаз ні, стоп кі. Вось у 
іх і ся лі лі ся. З уся го пад вор ка сям'і 
Зі на і ды за ха ва ла ся лаз ня, якая і 
ста ла іх ха тай. За су вязь з пар ты-
за на мі Зе ля ні цу, на ват спа ле ную 
і за губ ле ную, нем цы не па кі да лі ў 
спа коі: час та на ля та лі са ма лё ты, 
бам бі лі, стра ля лі з ку ля мё таў. Гі-
ну лі мір ныя лю дзі, дзе ці. Ад ной чы 
над ле сам, над спа ле най вёс кай 
з'я ві ла ся «ра ма» (ня мец кі двух-
фю зя ляж ны са ма лёт-раз вед чык 
«Фо ке-Вульф»). Гэ та быў са мы 

не бяс печ ны і бяз лі тас ны са ма-
лёт. «Ра ма» так ніз ка ля та ла, што 
пруг кая па вет ра ная хва ля ва лі ла 
з ног. «Ра ма» вы гляд ва ла, вы-
нюх ва ла, шу ка ла ча ла ве ка, каб 
за біць яго... З са ма лё та па ча лі ля-
цець бом бы. Ад на бом ба тра пі ла 
ў лаз ню, дзе жы ла Зі на з сям' ёй 
— і іх апош ня га пры тул ку не ста-
ла. А фа шысц кі сцяр вят нік яшчэ 
ў да да так па лі ваў без аба рон ных 
лю дзей ку ля мёт ным аг нём.

Зі на і да Авяр' я наў на пры зна-
ец ца, што на ват ця пер, ка лі гля-
дзіць па тэ ле ві за ры філь мы пра 
вай ну і ба чыць гэ тую зла вес ную 
«ра му», ёй ста но віц ца вус ціш на, 
ма роз паў зе па ску ры, хо чац ца 
ку ды-не будзь сха вац ца.

— За пом ні ла ся і та кая па дзея, 
— рас па вя дае Зі на і да Авяр' я наў-
на. — Зра бі лі аб рок: за адзін 
дзень на пра лі з ку дзе лі ні так, вы-
тка лі па лат ня ны руч нік, вы бе лі лі 
яго, вы шы лі ка ля ро вы мі ніт ка мі і 
за вя за лі, як абя рэг, на крыж, што 
ста яў ля да ро гі ў вёс ку. 30 са ка ві-
ка (я гэ ты дзень доб ра за пом ні ла) 
на ве лі зар ных ма шы нах з аў чар-
ка мі нем цы зноў ры ну лі ся на Зе-
ля ні цу, каб кан чат ко ва зні шчыць 
яе жы ха роў. Стра ля ні на, вы бу хі 
гра нат, брэх са бак, кры кі і ля мант 
за па ла ні лі на ва кол ле. І рап там 
не ча ка на па ва ліў та кі гус ты пу-
шыс ты снег, што за два кро кі не 
бы ло ні чо га ві даць. Вя лі кія шмат кі 
сне гу за поў ні лі ўсю пра сто ру між 

не бам і зям лёй. Сцям не ла. І ў гэ-
тай снеж най сму зе лю дзі кі ну лі ся 
ўця каць у лес. Аў чар кі след узяць 
не змаг лі. Пры ро да і Бог ура та-
ва лі нас. Пад гус той раз га ліс тай 
ел кай, па да слаў шы яло выя лап кі, 
мы ся дзе лі ў вя лі кай рос па чы і ад-
чаі. І рап там з'я віў ся баць ка. Ён 
за вёў нас на глу хі ху тар Хо на ва, 
дзе мы жы лі не ка то ры час. Пас ля 
яшчэ доў га да во дзі ла ся блу каць 
па ле се, па ба ло тах, ра ту ю чы ся 
ад бла ка ды, уця каць ад па го ні. І, 
як ні дзіў на, усю ды мы ва дзі лі за 
са бой ка роў ку. Яна бы ла ў нас 
спа кой ная, рах ма ная, ра зум ная. У 
ха лод ныя зол кія но чы ў ле се кла-
лі ся ля ка ро вы — яна са гра ва ла 
нас. Удзень да ілі ра гу лю — яна 
кар мі ла нас.

Асаб лі ва за пом ні ла ся Зі на і дзе, 
як пас ля доў гіх блу кан няў і па кут 
яны даб ра лі ся да Клі ча ва, дзе 
бы ла ад ноў ле на са вец кая ўла да 
— пар ты зан ская зо на. На ву лі-
цах Клі ча ва бы ло чыс та, свет ла, 
пры го жа. Над га лоў ным бу дын-
кам рай цэнт ра лу наў чыр во ны 
сцяг... Ішоў са ка вік 1944 го да. 
Фронт ста яў ужо пад Ра га чо вам. 
На блі жаў ся час вы зва лен ня. Ад-
чу ва ю чы свой бліз кі ка нец, нем цы 
лю та ва лі яшчэ больш. Па ча лі ся 
шмат лі кія кар ныя аб ла вы і бла ка-
ды. Пар ты зан скае ка ман да ван не 
вы ра шы ла ад пра віць дзя цей за 
лі нію фрон ту. Ва Уса кін скім ле се 
раз мя шчаў ся пар ты зан скі аэ ра-
дром. Глы бо кай цём най ноч чу на 
лёг кі са ма лёт-«ку ку руз нік» па са-
дзі лі дзя цей, па гру зі лі па ра не ных. 
Ля це лі над тэ ры то ры яй, за ня тай 
па куль што во ра гам. Уні зе — по-
лы мя па жа раў, вод бліс кі гар мат 
і вы бу хаў. Асаб лі ва страш на бы-
ло, ка лі пад ля та лі да лі ніі фрон ту. 
Каб не быць па чу ты мі на зям лі 
і не тра піць пад агонь ва ро жых 

зе ні так, лёт чык вы клю чыў ма-
тор. Са ма лёт пра цяг ваў ля цець 
па інер цыі, па воль на зні жа ю чы-
ся. Дзе цям бы ло вель мі страш-
на. Яны ту лі лі ся адно да ад на го і 
ма лі лі ся Бо гу, каб толь кі жы вы мі 
да ля цець да мес ца пры зна чэн ня. 
Цем ру не ба па ла са ва ла свят ло 
пра жэк та раў, сіг наль ных ра кет. 
Дзя куй Бо гу, са ма лёт пе ра ля цеў 
лі нію фрон ту, зноў за гу дзеў ма-
тор. І праз ней кі час па са жы ры 
апы ну лі ся на воль най, вы зва ле-
най ад фа шыс таў зям лі.

Цяж кія вы пра ба ван ні вай ной 
пры му сі лі дзя цей ра на па ста-
лець, на ву чы лі ца ніць жыц цё 
ў роз ных яго пра явах. Уста ля-
ваў ся мір ны час. Зе ля ні ца ад-
бу доў ва ла ся, за леч ва ла ра ны. 
Зі на і да з ся рэб ра ным ме да лём 
за кон чы ла Кі раў скую ся рэд нюю 
шко лу і ад ра зу ж па сту пі ла на 
фі ла ла гіч ны фа куль тэт БДУ. Ву-
чыц ца ся род мо ла дзі, якая так-
са ма зве да ла ўсе цяж кас ці вай-
ны, бы ло ці ка ва. На фа куль тэ це 
па на ва ла твор чая ат мас фе ра. 
Цэ лую пле я ду яр кіх са ма быт ных 
та лен таў пес ціў та ды ўні вер сі-
тэт. На трэ цім кур се ву чыў ся Ніл 
Гі ле віч, які ўжо ак тыў на дру ка-
ваў ся. На пер шым шчы ра ваў, 
на бі раў сі лу Ры гор Ба ра ду лін. 
Ра зам з імі на лі та ра тур ных ве-
ча рах не ад ной чы да во дзі ла ся 
вы сту паць і Зі на і дзе Авяр' я наў-
не. Ба ра ду лін на тхнё на чы таў 
свае вер шы, яна — про зу. На 
ад дзя лен ні жур на ліс ты кі ву чы лі-
ся вя до мыя хлоп цы: Іван Пташ-
ні каў, Іван Чыг ры наў, Да від Сі-
ма но віч... Вы дат ныя вы клад чы-
кі, твор чыя су стрэ чы, ста сун кі 
з бу ду чы мі «зор ка мі» бе ла рус-
кай лі та ра ту ры і жур на ліс ты кі 
— та ко му ася род ку мож на бы ло 
толь кі па зайз дрос ціць...

Пас ля за кан чэн ня ўні вер сі тэ та 
яна пра ца ва ла ў шко лах Баб руй-
ска га ра ё на, а з 1964 го да і да 
вы ха ду на за слу жа ны ад па чы нак 
— у Лю бо ніц кай ся рэд няй шко ле. 
Вы кла да ла рус кую і бе ла рус кую 
мо ву і лі та ра ту ру, за меж ную мо-
ву, бы ла на мес ні кам ды рэк та ра 
шко лы па ву чэб на-вы ха ваў чай 
ра бо це. За плён ную твор чую пра-
цу Зі на і да Ком бар бы ла ўзна га ро-
джа на гра ма та мі, мае дзяр жаў-
ныя ўзна га ро ды. У на стаў ні каў і 
вуч няў яна бы ла аў та ры тэ там. І 
сён ня бы лыя вы пуск ні кі шко лы 
час та тэ ле фа ну юць ёй, про сяць 
па ра ды, він шу юць са свя та мі, 
за пра ша юць на тра ды цый ныя 
школь ныя ве ча ры... А адзін з бы-
лых вуч няў Вік тар Ху да вец (вы-
дат ны май стар, рэз чык па ка ме-
ні) па да рыў Зі на і дзе Авяр' я наў не 
свой збор нік вер шаў «У свя той 
ці шы ні» — з пра нік нё ным над пі-
сам і ўдзяч нас цю на стаў ні цы, якая 
пад тры ма ла і на тхні ла яго на паэ-
тыч ную твор часць.

У аг ра га рад ку Лю бо ні чы Зі на-
і да Авяр' я наў на — па ва жа ны ча-
ла век, доб ра зыч лі вая і ўваж лі вая 
да рад чы ца для су се дзяў, ці ка вая 
су раз моў ца. Яна заўж ды ад кры-
тая для лю дзей. Улас ныя дзе ці яе 
так са ма ўлад ка ва ны. Сын Аляк-
сандр скон чыў Мас коў скі авія цый-
на-тэх на ла гіч ны ін сты тут, жы ве 
і пра цуе ў Маск ве. Дач ка Га лі на 
— у біб лі я тэч най сіс тэ ме го ра да 
Ві цеб ска.

Са ма ж Зі на і да Авяр' я наў на 
шчы ра мо ліц ца і дзя куе Бо гу — за 
тое, што за ха ваў ёй і яе род ным 
жыц цё ў га ды ва ен на га лі ха лец ця. 
А так са ма за су па кой тых, хто не 
да жыў да Дня Пе ра мо гі.

Мі хась АЛЕЙ НІ КАЎ,
Кі раў скі ра ён.

«МЫ ЖЫ ЛІ Ў НЕЙ МА ВЕР НЫМ СТРА ХУ»,
або Рас по вед пра па ра не нае дзя цін ства

Па гро зу і не бяс пе ку 
ад чу ва лі не толь кі 
да рос лыя, але і дзе ці, 
і жы вё ла: ма лыя — 
не пла ка лі, ка ро вы — 
не ры ка лі...

ФорумФорум  ��

РЭ ГІ Ё НАМ 
ДА МАЎ ЛЯЦ ЦА ПРА СЦЕЙ

На пер шым фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі «Эфек тыў нае 
раз віц цё аг ра пра мыс ло вых комп лек саў Бе ла ру сі і Ра сіі — 
най важ ней шая ўмо ва хар чо вай бяс пе кі Са юз най дзяр жа-
вы» аб мяр коў ва юц ца на дзён ныя для жы ха роў абедз вюх 
кра ін пы тан ні.

Знай сці ня вы ка ры ста ныя рэ зер вы
На ўра чыс тым ад крыц ці Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-

наль на га схо ду Бе ла ру сі Ана толь РУ БІ НАЎ за ўва жыў, што фо рум 
мож на лі чыць но вым ін стру мен там уза е ма дзе ян ня па між рэ гі ё на мі 
дзвюх кра ін.

— Цес нае су пра цоў ніц тва на шых кра ін аб умоў ле на не толь кі геа гра-
фіч ным, геа па лі тыч ным, гіс та рыч ным фак та рам, але і ўза е ма пра нік нен-
нем эка но мік, — на га даў спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен-
та. — Ра сій ская Фе дэ ра цыя з'яў ля ец ца асноў ным ганд лё вым парт нё рам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па вы ні ках мі ну ла га го да ўза ем ны та ва ра зва рот 
Бе ла ру сі і Ра сіі склаў амаль 40 міль яр даў до ла раў. Су мес ныя на пра цоў кі 
па рэа лі за цыі да га во ра аб ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы ста лі ас но вай 
для фар мі ра ван ня Мыт на га са ю за і да зво лі лі вый сці тром дзяр жа вам на 
якас на но вы ўзро вень ін тэ гра цыі ў эка на міч най сфе ры.

Па вод ле вы ступ лен ня Ана то ля Ру бі на ва, між рэ гі я наль нае су пра цоў ніц-
тва з'яў ля ец ца ба зай для эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня Бе ла ру сі і Ра сіі. На-
ша дзяр жа ва пад трым лі вае су вя зі амаль з усі мі рэ гі ё на мі су сед няй дзяр жа-
вы. Больш за 8 ты сяч бе ла рус кіх і ра сій скіх прад пры ем стваў здзяйс ня юць 
уза ем ныя па стаў кі сы ра ві ны, ма тэ ры я лаў, кам плек ту ю чых вы ра баў. 66 
рэ гі ё наў Ра сіі звя за ны з на шай кра і най да моў ле нас цю аб су пра цоў ніц тве. 
Па між аб лас ця мі на шай дзяр жа вы, го ра дам Мін ска і суб' ек та мі Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, бе ла рус кі мі ра ён ны мі і ра сій скі мі му ні цы паль ны мі ўтва рэн ня мі 
за клю ча на пры клад на 300 роз на га кштал ту па гад нен няў.

— Для ак ты ві за цыі ганд лё ва-эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня па між 
ура дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ад мі ніст ра цы яй рэ гі ё наў Ра сіі дзей ні-
чае больш за 40 ка мі сій, са ве таў, пра цоў ных груп па су пра цоў ніц-
тве, — пад крэс ліў кі раў нік Са ве та Рэс пуб лі кі. — Най больш ак тыў-
ныя ганд лё ва-эка на міч ныя ста сун кі скла лі ся ў Бе ла ру сі з Маск вой, 
Санкт-Пе цяр бур гам, Рэс пуб лі кай Та тар стан, Мас коў скай, Цю мен-
скай, Сма лен скай, Арэн бург скай, Ле нін град скай аб лас ця мі.

— Тым не менш, ня гле дзя чы на ўза ем ную за ці каў ле насць у раз віц ці 
двух ба ко вых кан так таў, у ста сун ках па між бе ла рус кі мі і ра сій скі мі рэ гі ё-
на мі яшчэ ма юц ца знач ныя не вы ка ры ста ныя рэ зер вы, — лі чыць спі кер 
Са ве та Рэс пуб лі кі. — І сён ня пад час фо ру му ў нас ёсць маг чы масць 
аб мер ка ваць усе іс ну ю чыя праб ле мы і знай сці шля хі іх вы ра шэн ня.

На па рад ку дня — не за леж насць ад ГМА
У сваю чар гу Ва лян ці на МАЦ ВІ ЕН КА, стар шы ня Са ве та Фе-

дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду Ра сіі, у сва ім вы ступ лен ні звяр ну ла 
ўва гу на тое, што су пра цоў ніц тва па між дзвю ма кра і на мі ў аг ра пра-
мыс ло вым сек та ры мае знач ныя вынікі.

— Ле тась, ка лі па раў ноў ваць з 2012 го дам, экс парт хар чо вай 
пра дук цыі з Бе ла ру сі ў Ра сію па вя лі чыў ся ў 1,5 ра за, — па ве да мі ла 
яна. — А з Ра сіі ў Бе ла русь — у 1,3 ра за.

Стар шы ня ра сій ска га се на та лі чыць, што сён ня праб ле ма хар чо вай 
бяс пе кі на бы вае но вую ак ту аль насць на фо не агрэ сіў на га рас паў сюдж-
ван ня ў све це ге не тыч на ма ды фі ка ва ных ар га ніз маў — ГМА. Вя до ма, 
што гас па дар кі, якія пе рай шлі на вы рошч ван не транс ген ных куль тур, 
трап ля юць у поў ную за леж насць ад вы твор цаў на сен ня, бо не мо гуць 
са ма стой на ажыц цяў ляць яго рэ пра дук цыю. Не вы ву ча ны на ступ ствы 
ўплы ву ге не тыч на ма ды фі ка ва най пра дук цыі на зда роўе лю дзей.

— У та кіх умо вах нам не аб ход на ства рыць жорст кую сіс тэ му кант-
ро лю за аба ра чэн нем ГМА, уво зам та кой пра дук цыі на тэ ры то рыю 
Са юз най дзяр жа вы, а так са ма за ба ра ніць увоз ге не тыч на ма ды фі-
ка ва на га на сен ня, — упэў не на Ва лян ці на Мац ві ен ка.

Ра сій скі се на тар лі чыць мэ та згод ным пра па на ваць ве дам ствам 
Бе ла ру сі і Ра сіі — мі ніс тэр ствам сель скай гас па дар кі, ахо вы зда роўя, 
за меж ных спраў — пад рых та ваць і ўнес ці на аб мер ка ван не ў Ге не-
раль ную Асамб лею ААН пра ект рэ за лю цыі аб ства рэн ні су мес най 
з FAO (Хар чо вай і сель ска гас па дар чай ар га ні за цы яй ААН) і Су свет-
най ар га ні за цы яй па ахо ве зда роўя ра бо чай гру пы экс пер таў. Мэ та 
гэ тай ка мі сіі — вы пра цоў ка рэ ка мен да цый па вы ка ры стан ні но вых 
ге не тыч на ма ды фі ка ва ных кры ніц хар ча ван ня, а так са ма дэ та лё вае 
вы ву чэн не на ступ стваў іх уплы ву на зда роўе лю дзей.

Ба за для су мес ных прад пры ем стваў
Ры гор РА ПО ТА, дзяр жаў ны сак ра тар Са юз най дзяр жа вы, 

за ўва жыў, што фо рум мож на на зваць ад ным са звё наў у сіс тэ ме 
ста сун каў па між кра і на мі. У да дзе ным вы пад ку — у га лі не аг ра пра-
мыс ло ва га комп лек су.

— Якая б пра ца ні пра во дзі ла ся, заў сё ды ёсць па трэ ба ўсім са-
брац ца, аб мя няц ца дум ка мі, вы зна чыц ца з пла на мі на бу ду чы ню. 
Ме на ві та гэ та га і трэ ба ча каць ад фо ру му.

Дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа вы за ўва жыў, што за апош нія 
10 га доў су пра цоў ніц тва па між рэ гі ё на мі Бе ла ру сі і Ра сіі знач на 
па шы ры ла ся.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

На ўча раш нім па ся джэн-
ні чац вёр тай се сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў дэ пу та ты 
раз гле дзе лі 13 за ко на-
пра ек таў, ся род якіх адзін 
да ты чыў ся мер па па пя-
рэ джан ні ле га лі за цыі да-
хо даў, атры ма ных зла чын-
ным шля хам, фі нан са ван ня 
тэ ра рыс тыч най дзей нас ці 
і рас паў сюдж ван ня зброі 
ма са ва га па ра жэн ня. Гэ ты 
да ку мент па сту піў у пар ла-
мент у рэ жы ме «тэр мі но ва» 
і быў пры ня ты ад ра зу ў двух 
чы тан нях.

Ба раць ба 
з тэ ра рыз мам

— З 2000 го да ў на шай кра-
і не функ цы я нуе на цы я наль ная 
сіс тэ ма су праць дзе ян ня ле га лі-
за цыі зла чын ных да хо даў і фі нан-
са ван ню тэ ра рыз му, — на га даў 
дэ пу та там стар шы ня Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр 
ЯКАБ СОН. — Яна ўклю чае пра-
ва ахоў ныя і ін шыя дзяр жаў ныя ор-
га ны, бан каў скую сфе ру і ін шыя 
ар га ні за цыі, якія ажыц цяў ля юць 
фі нан са выя апе ра цыі. Цэнт раль-
ным эле мен там гэ тай сіс тэ мы 
з'яў ля ец ца Дэ парт амент фі нан са-
ва га ма ні то рын гу Ка мі тэ та дзяр-
жаў на га кант ро лю. У 2013 го дзе 
з вы ка ры стан нем ін фар ма цыі дэ-
парт амен та бы ло вы яў ле на 420 
зла чын стваў, за ча ты ры ме ся цы 
2014 го да — 133 зла чын ствы.

Усе эле мен ты на цы я наль най 
сіс тэ мы су праць дзе ян ня ле га лі-
за цыі зла чын ных да хо даў пра цу-
юць як адзі ны ме ха нізм, за пэў ніў 
кі раў нік кант роль на га ве дам ства. 
У снеж ні 2008 го да на цы я наль ная 
сіс тэ ма бы ла ацэ не на на ад па-
вед насць між на род ным стан дар-

там у гэ тай сфе ры, якія вы зна чы-
ла між ура да вая ар га ні за цыя па 
ба раць бе з ад мы ван нем гро шай 
FATF.

Між на род ныя экс пер ты ад зна-
чы лі вы со кі ўзро вень вы ка нан ня 
Бе ла рус сю су свет ных стан дар таў 
у гэ тай сфе ры, ра зам з тым яны 
вы ка за лі шэ раг за ўваг і рэ ка мен-
да цый для лік ві да цыі не да хо паў. 
За ко на пра ект, які ўчо ра раз гля да-
лі дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў, 
мае за мэ ты лік ві да ваць за ўва гі 
2008 го да, а так са ма да поў ніць 
за ка на даў ства Бе ла ру сі згод на 
з но вы мі стан дар та мі 2012 го да. 
Акра мя та го, асоб ныя эле мен ты 
на цы я наль най сіс тэ мы су праць-
дзе ян ня ле га лі за цыі зла чын ных 
да хо даў і фі нан са ван ню тэ ра рыз-
му ўдас ка наль ва юц ца з улі кам 
прак ты кі пры мя нен ня дзей на га 
за ка на даў ства.

Асноў нае но ва ўвя дзен не за ко-
на пра ек та ў тым, што бан кі ў Бе-
ла ру сі змо гуць пры пы няць здзел-
кі, ад маў ляць у іх ці раз ры ваць 
ад но сі ны з су мніў ны мі клі ен та мі 
пры ажыц цяў лен ні фі нан са вых 
апе ра цый. На прык лад, бан кам 
бу дзе да дзе на пра ва на двое су-
так пры пы ніць здзел ку — за гэ ты 
час фі зіч ная ці юры дыч ная асо ба 
бу дзе пра ве ра на. Ка лі здзел ка 
з'яў ля ец ца ле галь най, фі нан са вая 
апе ра цыя пра цяг нец ца ў штат ным 
рэ жы ме.

Пра ва раз ры ваць ад но сі ны з 
су мніў ны мі клі ен та мі бу дзе да дзе-
на ўсім бан кам (дзяр жаў ным і пры-
ват ным) і па за бан каў скім ар га ні за-
цы ям, якія пра вод зяць фі нан са выя 
апе ра цыі як з юры дыч ны мі, так і з 
фі зіч ны мі асо ба мі. Пад па за бан-
каў скі мі ар га ні за цы я мі ма юц ца на 
ўва зе та вар ныя бір жы, лам бар ды, 
пунк ты скуп кі зо ла та і г.д. Іх пра цу 
бу дуць кант ра ля ваць Мі ніс тэр ства 
фі нан саў, КДБ, МУС, На цы я наль-
ны банк Бе ла ру сі і ін шыя про філь-
ныя ар га ні за цыі.

Ры нак каш тоў ных 
па пер па ві нен быць 
зра зу ме лым

У пер шым чы тан ні пар ла мен та-
рыі раз гле дзе лі пра ект за ко на «Аб 
рын ку каш тоў ных па пер».

— Па пя рэд ні за кон быў пры ня-
ты ў 1992 го дзе, з та го ча су іс тот-
на змя ні лі ся ўмо вы на фі нан са вым 
рын ку, мы на бы лі во пыт і хут ка 
бу дзем пра ца ваць у вель мі цес най 
ін тэ гра цыі з Ра сі яй і Ка зах ста нам, 
та му ўзнік ла па трэ ба за ка на даў-
чых змен, — ска заў жур на ліс там 
член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па бюд жэ це і фі-
нан сах Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ. — 
Спа дзя ю ся, што асноў най зме най 
ста не тое, што дзяр жа ва част ку 
функ цый па ўрэ гу ля ван ні рын ку 
ад дасць са ма рэ гу ля ва ным ар га-
ні за цы ям пра фе сі я на лаў, ства рэн-
не якіх пра ду гле джа на пра ек там 
за ко на. Та кія ар га ні за цыі так са ма 
змо гуць больш вы каз ваць іні цы-
я тыў па кі рун ках раз віц ця рын ку 
каш тоў ных па пер.

Па гад нен не 
аб наф та пош лі нах

Ся род між на род ных да ку мен-
таў дэ пу та ты ра ты фі ка ва лі між-
ура да вы пра та кол па між Бе ла-
рус сю і Ра сі яй аб пра ця гу дзе ян ня 
Па гад нен ня аб па рад ку пла ты і за-
лі чэн ня вы ваз ных мыт ных пош лін 
пры вы ва зе з тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
за ме жы Мыт на га са ю за наф ты 
сы рой і асоб ных ка тэ го рый та ва-
раў, якія з яе вы пра ца ва ны, ад 9 
снеж ня 2010 го да.

— У вы ні ку гэ та га па гад нен ня 
мы вы ра шы лі стра тэ гіч ную за да чу 
— цал кам за гру зі лі на шы наф та-
пе ра пра цоў чыя за во ды сы ра ві най, 
— пра ка мен та ваў жур на ліс там 
за ко на пра ект Ві таль БУСЬ КО, 

на мес нік стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па між на род ных спра вах. — Да 
та го ж част ка пош лін, згод на з 
па гад нен нем, за ста ец ца ў Бе ла-
ру сі. На прык лад, у 2013 го дзе мы 
пе ра лі чы лі ў бюд жэт Ра сіі ка ля 
$3,3 млрд і ва ўлас ны бюд жэт — 
$633 млн, у су ад но сі нах 81% да 
19%. На рэш це, уся бе ла рус кая 
наф та, як у сы рым вы гля дзе, так 
і ў вы гля дзе наф та пра дук таў, мо-
жа пра да вац ца з ад лі чэн нем усіх 
пош лін у дзяр жаў ны бюд жэт на-
шай кра і ны.

Дзе ян не па гад нен ня пра доў жа-
на да 31 снеж ня 2014 го да. З пад-
пі сан нем да га во ра аб ства рэн ні 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 
па між Ра сій скай Фе дэ ра цы яй і 
Бе ла рус сю бу дуць пад пі са ны да-
дат ко выя па гад нен ні па змя нен ні 
сіс тэ мы гэ тых пла ця жоў.

У сваю чар гу на мес нік мі ніст-
ра фі нан саў Бе ла ру сі Дзміт рый 
КІЙ КО на га даў жур на ліс там, што 
ў Аста не 29 мая бы лі да сяг ну ты да-
моў ле нас ці пра тое, што Бе ла русь 
з 2015 го да бу дзе атрым лі ваць у 
свой бюд жэт $1,5 млрд ад вы ваз-
ных пош лін на наф ту і наф та пра-
дук ты, а ўсё, што вы шэй гэ та га аб'-
ёму, пе ра ліч ваць у бюд жэт Ра сіі.

«Зы хо дзя чы з тых сум, якія ў 
нас скла да юц ца што год, а гэ та 
$3,5 млрд, мож на зра біць пра гноз, 
што ў ра сій скі бюд жэт бу дзе пе ра-
лі ча на ка ля $2 млрд. Гэ та зна чыць, 
пры бліз на раз мер ка ван не па між 
бюд жэ та мі скла дзе 40% да 60%», 
— ска заў на мес нік мі ніст ра.

Умо вы 2015 го да бу дуць най-
леп шы мі за апош нія 7 га доў па 
та кім ад чу валь ным пы тан ні па-
між Бе ла рус сю і Ра сі яй, пад крэс-
ліў Дзміт рый Кій ко. Ён да даў, 
што да моў ле нас ці па пош лі нах не 
ўвя за ны з аб' ёма мі па ста вак на 
ра сій скі ры нак наф та пра дук таў з 
Бе ла ру сі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

МЗС Бе ла ру сі вя дзе з 
дзярж дэ парт амен там ЗША 
ра бо ту, на кі ра ва ную на 
нар ма лі за цыю бе ла рус ка-
аме ры кан скіх ста сун каў. 
Пра гэ та за явіў, ка мен ту-
ю чы ня даў нюю су стрэ чу 
Ула дзі мі ра Ма кея, кі раў ні ка 
знеш не па лі тыч на га ве дам-
ства на шай кра і ны, з прад-
стаў ні ком дзярж сак ра та ра 
ЗША Эры кам Ру бі ным, на 
чар го вым бры фін гу прэс-
сак ра тар Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
Бе ла ру сі Дзміт рый МІ РОН ЧЫК.

Ён за ўва жыў, што Ула дзі мір Ма кей ужо не 
пер шы раз су стра ка ец ца з на мес ні кам па моч-
ні ка дзяр жаў на га сак ра та ра Злу ча ных Шта таў 
спа да ром Эры кам Ру бі ным. «Ад быў ся шэ раг 
кан суль та цый па між мі ніс тэр ства мі за меж ных 
спраў абедз вюх кра ін па двух ба ко вых пы тан-
нях, а так са ма па су пра цоў ніц тве ў між на род-
ных ар га ні за цы ях, — па ве да міў прэс-сак ра тар. 
— Бе ла русь і ЗША су пра цоў ні ча юць у га лі нах 

уза ем на га ін та рэ су і па пы тан нях 
за бес пя чэн ня гла баль най і рэ гі я-
наль най бяс пе кі».

Дзміт рый Мі рон чык пра ін фар ма-
ваў, што з 2004 го да Бе ла русь да зва-
ляе вы ка рыс тоў ваць сваю па вет ра-
ную пра сто ру і здзяйс няць па сад кі на 
бе ла рус кіх аэ ра дро мах пры пе ра лё тах 
аме ры кан скіх са ма лё таў у Аф га ні стан. 
Са сту дзе ня 2011 го да праз на шу тэ-
ры то рыю ажыц цяў ля ец ца чы гу нач ны 
тран зіт гру заў для ЗША ў Аф га ні ста не. 
У мі ну лым 2013 го дзе да дзе ная да моў-

ле насць бы ла па цвер джа на і па шы ра на.
Прад стаў нік дып ла ма тыч на га ве дам ства 

ад зна чыў, што Злу ча ныя Шта ты пад тры ма лі 
іні цы я ты ву Бе ла ру сі ў Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 
На цый па ба раць бе з ганд лем людзь мі, па 
пра ду хі лен ні не за кон на га ганд лю ча ла ве чы мі 
ор га на мі. Па між на шы мі кра і на мі рэа лі зу ец ца 
шэ раг уза е ма вы гад ных пра ек таў у га лі не ін-
вес ты цый, ганд лю. Так са ма Бе ла русь і ЗША 
су пра цоў ні ча юць па пы тан нях пра ду хі лен ня 
не за кон на га тран зі ту ядзер ных ма тэ ры я лаў. 
«Уза е ма дзе ян не пра ва ахоў ных ор га наў дзвюх 

кра ін са дзей ні чае рас крыц цю кан крэт ных між-
на род ных зла чын стваў, якія на но сі лі шко ду 
аса біс тай і ма ё мас най бяс пе кі гра ма дзян Бе-
ла ру сі, Злу ча ных Шта таў і ін шых дзяр жаў», 
— за явіў прад стаў нік МЗС.

У той жа час у бе ла рус ка-аме ры кан скіх ста-
сун ках ёсць скла да ныя пы тан ні, па якіх ба кі за яў-
ля юць адзін ад на му свае прын цы по выя па зі цыі. 
«Бе ла рус кі бок пас ля доў на і на стой лі ва вы сту пае 
су праць пры мя нен ня Злу ча ны мі Шта та мі ад на ба-
ко вых эка на міч ных санк цый, — пад крэс ліў Дзміт-
рый Мі рон чык. — Мы ўпэў не ны ў не аб ход нас ці 
ад ме ны дзе ян ня санк цый у да чы нен ні да шэ ра гу 
бе ла рус кіх прад пры ем стваў. Су куп насць фак та-
раў, якая ўклю чае ўнут ры па лі тыч ныя мер ка ван ні 
і інер цыю знеш няй па лі ты кі ЗША, ус клад няе маг-
чы масць хут кай ад ме ны ўсіх санк цый. На па рад-
ку дня бе ла рус ка-аме ры кан скіх ста сун каў гэ тае 
пы тан не за ста ец ца пры яры тэт ным».

На пры кан цы прэс-сак ра тар МЗС ад зна чыў, 
што эка на міч ныя санк цыі на но сяць шко ду ін-
та рэ сам аме ры кан скіх кам па ній, за ці каў ле ных 
у вы гад ным дзе ла вым су пра цоў ніц тве з бе ла-
рус кімі прад пры ем ства мі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

МЕ РЫ СУ ПРАЦЬ 
ФІ НАН СА ВАН НЯ ЗЛА

Знеш не па лі тыч ны век тарЗнеш не па лі тыч ны век тар  ��

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА ІДЗЕ, АЛЕ ПЫ ТАН НІ ЗА СТА ЮЦ ЦА
Фота БЕЛТА.


