
Але на 
БЕ РАС НЕ ВА, 
дэ пу тат па 
Грод зен-
скай-Занё -
ман скай 
вы бар чай 
акру зе №49:

«Прэ стыж пра цы 
чы ноў ні ка трэ ба 

па вы шаць»
— Па праў кі ў за ко на пра-

ект «Аб ба раць бе з ка руп цы-
яй» пры ма юц ца па іні цы я ты ве 
Прэ зі дэн та, што свед чыць пра 
пас ля доў насць яго па лі ты кі. Ён 
рэ гу ляр на звяр та ец ца да тэ мы 
пад тры ман ня па рад ку ва ўсіх 
сфе рах жыц ця дзяр жа вы і гра-
мад ства, у тым лі ку да тэ мы про-
ці дзе ян ня ха бар ніц тву.

Ба раць ба з ка руп цы яй бы ла 
ад ным з асноў ных тэ зі саў у сё-
лет нім Па слан ні Прэ зі дэн та бе-
ла рус ка му на ро ду і На цы я наль-
на му схо ду. Кі раў нік дзяр жа вы 
пры вёў шэ раг пры кла даў, ка лі 
дзяр жаў ныя слу жа чыя вы со ка га 
ўзроў ню, якія аба вя за ны быць 
ва ўсім пры кла дам і са мім зма-
гац ца з ка руп цы яй, час та ма юць 
да чы нен не да ка руп цый ных дзе-
ян няў. Ча ла век на дзяр жаў най 
па са дзе па ві нен пры но сіць ка-
рысць лю дзям. Не здар ма ж мы 
час та звяр та ем ся да вы слоўя 
«ўла да для на ро да». Аляк сандр 
Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, 
якія на ступ ствы мо жа мець зло-
ўжы ван не дзяр жаў най ула дай. 
Прык лад гэ та му — па дзеі ў су-
сед няй Укра і не, дзе кан флікт, 
які уз нік на хва лі ба раць бы з 
ка руп цы яй, пе ра рос у ва ен нае 
су праць ста ян не.

У го ра дзе Грод на, дзе зна хо-
дзіц ца мая вы бар чая акру га, не 
бы ло, зда ец ца, гуч ных ка руп-
цый ных скан да лаў, але я вы сту-
паю за па праў кі ў за ко на пра ект. 
Ня хай ён ста не ме рай, якая па-
пя рэдж вае та кія зла чын ствы. 
Трэ ба, каб чы ноў нік пе рад ус-
туп лен нем на па са ду ўсвя до міў 
усю ад каз насць пе рад на ро дам. 
Дзяр жаў ны слу жа чы ні ў якім ра-
зе не па ві нен на жы ва цца ні на 
ін вес та рах, ні на лю дзях. Яго 
рэ пу та цыя па він на быць крыш-
таль на чыс тай.

На конт пунк та аб дэк ла ра-
ван ні да хо даў і ма ё мас ці, які 
асаб лі ва аб мяр коў ва ец ца, за ў-
ва жу, што гэ та бы ло ра ней і ў 
на шай кра і не, і за мя жой. Ка лі 
ча ла век зна хо дзіц ца на дзяр-
жаў най служ бе і ў яго пуб ліч ная 

пра ца, то ня ма ча го ўтой ваць 
свае да хо ды. За ўва жу, што я і 
мая сям'я з 2006 го да (у свой 
час я бы ла чле нам Гро дзен ска-
га абл вы кан ка ма, дэ пу та там 
аб лас но га са ве та, пас ля мя не 
аб ра лі дэ пу та там Па ла ты прад-
стаў ні коў) — дэк ла ру ем свае 
да хо ды. На га даю, ка лі лю дзі 
ба ла ту юц ца ў дэ пу та ты лю бо-
га ўзроў ню, то яны аба вя за ны 
пра да ста віць ін фар ма цыю пра 
свае да хо ды, і для нас гэ та нар-
маль ная прак ты ка.

Ад ся бе да дам, што з прад' яў-
лен нем больш вы со кіх па тра ба-
ван няў да дзяр жаў ных слу жа чых 
па ра лель на трэ ба па вы шаць 
і прэ стыж пра цы чы ноў ні каў, 
і, ад па вед на, ім зар пла ты. Бо 
сён ня, ка лі ча ла век толь кі пры-
хо дзіць на дзяр жаў ную па са ду і 
не мае яшчэ ста жу і клас нас ці, 
то зар пла та ў яго ніз кая. Не аб-
ход на зра біць так, каб спа ку сы 
вы ка рыс тоў ваць дзяр жаў ную 
па са ду ў ка рыс ных мэ тах не 
ўзні ка ла.

Ва лян цін 
МІЛАШЭЎСКІ, 
дэ пу тат  па 
Брэсц кай-
Цэнт раль най 
вы бар чай 
акрузе №2:

«Са мае 
важ нае — гэ та 
не па ка раць 

не ві на ва та га»
— З-за ха бар ніц тва па ку та-

ва ла вя лі кая коль касць дзяр-
жаў. У вы ні ку мно гія з іх спы-
ні лі сваё іс на ван не. Ка руп цыя 
ў Ра сій скай ім пе рыі квіт не ла 
яшчэ пры Аляк санд ру ІІ, а пры 
Мі ка лаю ІІ пры вя ла да та кой 
сі ту а цыі, ка лі амаль ні я кае пы-
тан не не маг ло вы ра шыц ца пры 
да па мо зе нар ма тыў ных ак таў: 
яго бы ло пра сцей вы ра шыць за 
ха бар. І тое, што ро біц ца за раз 
у на шых су се дзяў, — гэ та так-
са ма адзін з вы ні каў ка руп цыі.

За раз ідзе гра мад скае аб-
мер ка ван не пра ек та За ко на 
«Аб ба раць бе з ка руп цы яй», і 
трэ ба ра зу мець, што ў кож на га 
ча ла ве ка сваё мер ка ван не. Але 
ў вы ні ку па він ны вы пра ца вац ца 
нор мы, якія ў боль шай сту пе ні 
ад па вя да юць па тра ба ван ням 
гра мад ства.

Ад ным з са мых праб лем ных 
пы тан няў з пунк ту гле джан ня 
пра нік нен ня ка руп цыі бы лі дзяр-
жаў ныя за куп кі. Па ка ран не за 

ня пра віль нае іх пра вя дзен не, 
асаб лі ва за кошт бюд жэт ных 
срод каў, бы ло пра ду гле джа на 
і ра ней, але за раз яно больш 
дэ та лі за ва на. На ту раль на, лю-
бая дзяр жа ва або ар га ні за цыя, 
як бюд жэт ная, так і пры ват ная, 
за ці каў ле на ў тым, каб ку піць 
та вар па вы гад най ца не ў не-
па срэд на га вы твор цы без уся-
ля кіх над ба вак, якія мо гуць вы-
стаў ляць па срэд ні кі. Пры нар-
маль ным пра вя дзен ні тэн да раў 
бюд жэт ныя срод кі, як пра ві ла, 
эка но мяц ца. Тут га лоў нае, каб 
за ка на даў ства пра ду гледж ва ла 
да пу шчаль насць вы твор чай ры-
зы кі, бо яна заў сё ды мае мес ца 
быць. На прык лад, сён ня мож на 
знай сці, коль кі каш туе лю бы та-
вар у роз ных кра і нах, але ка лі 
пра лі чыць усе стра ты, звя за ныя 
з яго па куп кай (да стаў ку, рас-
та мож ку і ін шае), то скла да на 
ска заць, дзе яго мож на бу дзе 
ку піць ці за ка заць тан ней — за 
мя жой ці ў нас. Та му кі раў нік 
не заў сё ды мо жа ўсё пра ду гле-
дзіць, ска заць, што бу дзе праз 
паў го да—год, які спо саб за куп кі 
не аб ход на га та ва ру абы дзец ца 
прад пры ем ству тан ней.

Са мае важ нае — гэ та не па-
ка раць ча ла ве ка не ві на ва та га. 
Інакш мы прос та ада б'ём ах во-
ту пра ца ваць у іні цы я тыў ных 
лю дзей, якія хо чуць для свай го 
прад пры ем ства або ар га ні за цыі 
вы гад на за ку піць ней кае аб ста-
ля ван не, рас ход ны ма тэ ры ял. 
Кант ра лю ю чыя ор га ны па він ны 
па раў ноў ваць нар ма тыў ныя ба-
зы, якія бы лі на мо мант за клю-
чэн ня здзел кі, на мо мант рэа лі-
за цыі і на мо мант пра вер кі.

За раз аб мяр коў ва ец ца і тое, 
што чы ноў ні кі-ка руп цы я не ры не 
бу дуць атрым лі ваць пен сіі за 
вы слу гу га доў. Пры пад рых тоў-
цы за ко на пра ек та пра па ноў ва лі 
на ват па збаў ляць гэ тых лю дзей 
і пра ва на льгот ны крэ дыт, які 
яны маг лі афор міць, зна хо дзя-
чы ся на дзяр жаў най па са дзе. 
Гэ та зна чыць, слу жа чы, аб ві на-
ва ча ны ў ха бар ніц тве, аба вяз-
ваў ся б вяр нуць узя тыя гро шы. 
Але трэ ба ра зу мець, што чы-
ноў нік, на ват вы кры ты на ка-
руп цый ным зла чын стве, — гэ та 
так са ма ча ла век. Сён ня дзяр-
жаў ны слу жа чы не жы ве больш 
ба га та, чым звы чай ныя лю дзі. 
І ка лі чы ноў нік бя рэ крэ дыт, то 
ён ро біць гэ та не аса біс та для 
ся бе, а для сям'і, асаб лі ва та ды, 
ка лі ёсць дзе ці. Та му па збаў ляць 
ча ла ве ка та го, на што ён меў 
пра ва на той мо мант, ка лі браў 
гэ ты крэ дыт, — так са ма ня пра-
віль на. Ёсць ін шыя спо са бы па-
ка ран ня.

Яшчэ ад на па ле міч ная нор ма 
за ко на пра ек та — гэ та дэк ла ра-
ван не да хо даў і ма ё мас ці дзяр-
жаў ных слу жа чых. Яна не но вая. 
Дэк ла ра цыі даў но ўжо пра да-
стаў ля юць дзяр жаў ныя слу жа-
чыя, кі раў ні кі прад пры ем стваў, 

ар га ні за цый. Сён ня атры маць 
ін фар ма цыю пра да хо ды ча ла-
ве ка, асаб лі ва та го, які пра цуе ў 
рэ аль ным сек та ры, не скла да на. 
Але, тым не менш, ад па вед ная 
нор ма ў за ко не па він на быць. 
Па вя лі кім ра хун ку, сум лен нае 
стаў лен не чы ноў ні ка, як дзяр-
жаў на га слу жа ча га, да сва іх 
аба вяз каў спры яе па вы шэн ню 

ўзроў ню да-
ве ру.

На тал ля 
КЛІ МО ВІЧ, 
дэ пу тат па 
Чка лаў скай 
акру зе №96 
го ра да 
Мін ска:

«Мно гія па тра бу юць 
зра біць па ка ран не 

за ха бар ніц тва яшчэ 
больш жорст кім»

— Ідзе аб мер ка ван не за-
ко на пра ек та, і за раз ужо ад 
гра ма дзян па сту пі ла ка ля 
1000 пра па ноў. Гэ та да стат ко-
ва вя лі кая коль касць, а гра мад-
ская дыс ку сія бу дзе доў жыц ца 
яшчэ ка ля трох тыд няў. Ня гле-
дзя чы на да во лі су ро выя ме ры, 
якія і за раз пры ма юц ца ў да чы-
нен ні да ка руп цы я не раў, мно-
гія лю дзі па тра бу юць зра біць 
па ка ран не за та кія зла чын ствы 
яшчэ больш жорст кім.

Вель мі сур' ёз на аб мяр коў-
ва юц ца дзярж за куп кі, за па-
ру шэн не па рад ку пра вя дзен ня 
якіх вы зна ча на ме ра па ка ран-
ня... Мы ўсе ве да ем, што дзяр-
жаў ныя за куп кі — гэ та тая сфе-
ра, дзе пра яў лен не ка руп цыі 
най больш ве ра год на. Са змя-
нен нем па ды хо даў да іх пра вя-
дзен ня змен шыц ца і коль касць 
ад па вед ных зла чын стваў.

Трэ ба па мя таць, што пры 
пра вя дзен ні дзярж за ку пак 
якасць і ца на та ва ру ма юць 
асаб лі вае зна чэн не. Час та яны 
не ад па вя да лі за яў ле ным па-
тра ба ван ням. У пра цы ка мі сіі 
па за куп ках вы яў ля лі ся па ру-
шэн ні. Но вы за кон бу дзе спры-
яць бюд жэт ным па паў нен ням. 
Маг чы ма, не аб ход на бы ло б 
уз мац ніць ад каз насць фір мы-
па стаў шчы ка за якасць за куп-
ле ных у яе та ва раў або ака за-
ных па слуг. Упэў не на, што гэ та 
зро біць уплыў на тых лю дзей, 
якія ад каз ва юць за пад рых тоў-
ку гэ та га кі рун ку ў за ко на пра-
ек це.

Праз тры тыд ні, ка лі аб мер-
ка ван не скон чыц ца, рас пра цоў-
шчы кі за ко на сіс тэ ма ты зу юць 
уне се ныя гра ма дзя на мі пра па-
но вы. За тым зноў па за ко на-
пра ек це бу дуць збі рац ца пра-
цоў ныя гру пы, і ў вы ні ку ён у 
«ад шлі фа ва ным» вы гля дзе бу-
дзе пад рых та ва ны да пры няц ця 
яго на во сень скай се сіі.

За пі са ла На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
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РА ЗАМ ЖЫЦЬ...
ДА МЫ СА МА СТОЙ НА ГА ПРА ЖЫ ВАН НЯ

Пус ту ю чы жы лы дом пры во дзіц ца ў нар маль ны стан, і ў яго ўся ля-
юц ца не пра ца здоль ныя гра ма дзя не, якія не ма юць улас на га жыл ля, 
або тыя, хто апы нуў ся ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі. Як пра ві ла, та кі 
дом зна хо дзіц ца пад па тра на там ТЦСАН, сель вы кан ка ма, а пры не аб-
ход нас ці пад клю ча юц ца і ін шыя служ бы ра ё на (пра ва ахоў ныя ор га ны, 
ме ды цын скія ўста но вы і інш.).

Уся го на па ча так гэ та га го да 
ў 19 да мах са ма стой на га (су мес-
на га) пра жы ван ня пра жы ва лі 110 
ча ла век. Больш за ўсё та кіх да-
моў — у Го мель скай воб лас ці.

«ПРЫ ЁМ НЫЯ СЕМ'І» ДЛЯ ПА ЖЫ ЛЫХ
Гэ та ка лі са цы яль ны ра бот нік бя рэ да ся бе на зі му па жы ло га ча ла-

ве ка, каб да гля даць яго. Та кое ўлад ка ван не ста рых на пра жы ван не 
ў сем'і прак ты ку ец ца ў Ві лей скім і Ма ла дзе чан скім ра ё нах Мін скай 
воб лас ці. Пры гэ тым скла да ец ца трох ба ко вы да га вор па між ка рыс-
таль ні кам па слуг (пен сі я не рам), сям' ёй, якая пра да стаў ляе па слу гі, і 
тэ ры та ры яль ным цэнт рам са цабс лу гоў ван ня на сель ніц тва (ТЦСАН). 
На па ча так 2014 го да ў рэс пуб лі цы бы ло 149 пры ём ных сем' яў, у якіх 
пра жы ва лі 165 ста рых.

Ёсць яшчэ та кая фор ма пра цы, як гас ця вая сям'я. Гэ та ка лі адзі-
но кіх ста рых улад коў ва юць у сем'і ча со ва — на вы хад ныя або свя-
точ ныя дні. Яна дзей ні чае ў Пу ха віц кім, Ста ра да рож скім, Ма ла дзе-
чан скім, Ві лей скім ра ё нах Мін шчы ны.

НО ВЫЯ ПРА ЕК ТЫ
«Са на то рый на да му» — гэ ты пра ект ар га ні зу ец ца ў Мін скай воб-

лас ці су мес на са спе цы я ліс та мі ахо вы зда роўя і куль ту ры. Пры гэ тым 
адзі но кім са ста рэ лым лю дзям на пра ця гу 21 дня аказ ва юц ца на да му 
ме ды цын скія па слу гі (ма саж, фі зі я тэ ра пія, ды е тыч нае хар ча ван не за 
кошт пры цяг ну тых тэ ры та ры яль ным цэнт рам са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня на сель ніц тва спон сар скіх срод каў, за вар ва юц ца фі та чаі і г.д.). 
Са цы яль ны ра бот нік у гэ ты пе ры яд аб слу гоў вае сва іх па да печ ных 
5 ра зоў на ты дзень і рых туе для іх ежу. Ра бот ні кі куль ту ры ар га ні зу-
юць мі ні-кан цэр ты, эк скур сіі, вы ез ды біб лі я тэ ка раў і г.д.

Са на то рыі на да му ар га ні за ва ны ў Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі лёў-
скай аб лас цях.

Акра мя та го, ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі рэа лі зу юц ца са цы яль ныя 
пра ек ты па та кіх кі рун ках, як на ву чан не па жы лых лю дзей ака зан ню 
пер шай да па мо гі і рэ ага ван ню на над звы чай ныя сі ту а цыі, на ву чан не 
кам п'ю тар най гра мат нас ці, ака зан не па жы лы мі людзь мі да па мо гі 

ма ла дым сем' ям.
Свят ла на БУСЬ КО.

На 1 жніў ня 2014 го да ў 
Бе ла ру сі пра жы ва лі 2 млн 
549 тыс 628 пен сі я не раў.

Дыс ку сіяДыс ку сія  ��

Ужо больш за ты дзень ідзе гра мад скае аб мер ка ван не 
пра ек та За ко на «Аб ба раць бе з ка руп цы яй». 
Лю дзі вы каз ва юць свае дум кі на конт асоб ных 
ар ты ку лаў за ко на пра ек та, імк нуц ца звяр нуць ува гу 
рас пра цоў шчы каў і на тое, што, на ста рон ні по гляд, 
у за ко на пра ек це не пра ду гле джа на: на роз ныя фор мы 
зло ўжы ван ня дзяр жаў най па са дай, на род ны мен та лі тэт, 
да дат ко выя спо са бы ўта іць не за кон на на жы тую 
ма ё масць... Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў вы ка за лі 
«Звяз дзе» свае мер ка ван ні па за ко на пра ек це.

Апош нім ча сам у цэнт ры ўва-
гі ай чын най ін фар ма цый най 
пра сто ры зна хо дзіц ца гра ма-
дзян скі кан флікт ва Укра і не, 
і гэ та на ту раль на. Між ін шым, 
на Бліз кім Ус хо дзе сфар мі-
ра ва ла ся чар го вая па гро за, 
якая ня се но выя вы клі кі бяс-
пе цы ўся го све ту, у тым лі ку 
Бе ла ру сі.

ПА ГРО ЗА ШТА ТАМ
10 чэр ве ня 2014 го да тэ ра рыс-

тыч ная гру поў ка ра ды каль ных су-
ні таў «Іс лам ская дзяр жа ва Іра ка 
і Ле ван та» (ІДЗІЛ), якая вя дзе 
сваю дзей насць яшчэ з ся рэ дзі-
ны 2000-х га доў, за ха пі ла дру гі па 
ве лі чы ні го рад Іра ка — двух міль-
ён ны Ма сул і аб' яд на ла пад сва ім 
кант ро лем шэ раг рэ гі ё наў, што 
юры дыч на ад но сяц ца да Іра ка і 
Сі рыі. Ужо 29 чэр ве ня на за хоп ле-
ных тэ ры то ры ях бы ла аб ве шча на 
іс лам ская тэ ак ра тыч ная дзяр жа ва 
— ха лі фат; ба е ві кі на ла дзі лі вы-
пуск улас ных паш пар тоў і аб' яві лі 
аб на ме ры ў хут кім ча се за няць 
Баг дад. Тэ ра рыс ты пра цяг ва юць 
вес ці ак тыў ныя ба я выя дзе ян ні 
су праць ура да вых войск і гру по-
вак «уме ра най апа зі цыі» ў Сі рыі, 
ірак скай ар міі, аме ры кан скіх вай-
скоў цаў, прад стаў ні коў пры ват ных 
вай ско вых кам па ній, а так са ма 
апа лчэн ня аў та но міі Ірак ска га Кур-
дзі ста на. Су праць ста ян не ІДЗІЛ 
ста ла ад ным з пунк таў па вест кі 
«пе ра за груз кі» ў ста сун ках па між 
Злу ча ны мі Шта та мі і Іра нам, які 
яшчэ не так даў но ад на знач на ад-
но сіў ся аме ры кан скай ад мі ніст ра-
цы яй да «во ра гаў на цы я наль най 
бяс пе кі» з лі ку кра ін «во сі зла».

Пра вя чыя ко лы ў Ва шынг то не 
доб ра ўсве дам ля юць не бяс пе-
ку, што зы хо дзіць ад «Іс лам скай 

дзяр жа вы», тым больш што ба е ві-
кі сіс тэ ма тыч на на гад ва юць аме-
ры кан ска му кі раў ніц тву пра сваё 
іс на ван не. Не каль кі дзён та му іс-
ла міс ты апуб лі ка ва лі ві дэа стуж ку, 
дзе за пі са на па ка ран не смер цю 
аме ры кан ска га жур на ліс та Джэй-
мса Фоў лі, а 18 жніў ня ў спе цы яль-
ным ві дэа зва ро це па абя ца лі пе ра-
нес ці тэ ра рыс тыч ную дзей насць 
на тэ ры то рыю ЗША, каб «ута піць 
у кры ві» ўсіх аме ры канц аў.

АМ БІ ЦЫІ ІДЗІЛ: 
АД БЛІЗ КА ГА УС ХО ДУ 
ДА ПОЎД НЯ ЕЎ РО ПЫ І АЗІІ

Між тым у Іра ку коль касць бе-
жан цаў, якія ўцяк лі «з-пад ула ды 
ха лі фа», ва га ец ца, па роз ных 
да ных, ад 500 ты сяч да міль ё на 
ча ла век, што ўжо дае пад ста вы 
ха рак та ры за ваць сі ту а цыю як гу-
ма ні тар ную ка та стро фу. Не да дае 
ап ты міз му і той факт, што тэ ры-
та ры яль ныя ам бі цыі «ха лі фа та» 
вы хо дзяць да лё ка за ме жы Іра ка 
і Сі рыі, дзе ІДЗІЛ з 2013 го да бя рэ 
ак тыў ны ўдзел у гра ма дзян скай 
вай не су праць афі цый на га ўра да 
і прэ зі дэн та Ба ша ра Аса да.

У рас паў сю джа най ба е ві ка мі 
кар це да сфе ры ўплы ву «Іс лам-
скай дзяр жа вы» ад но сіц ца не 
толь кі Бліз кі Ус ход, але на ват Бал-
кан скі і Пі ры ней скі паў аст ра вы, а 
так са ма ўся тэ ры то рыя Паўд нё-
ва-За ход няй і Цэнт раль най Азіі. 
Па за ду ме «геа па лі ты каў» з ІДЗІЛ, 
цэнт раль на а зі яц кія кра і ны, у тым 
лі ку дзяр жа вы — чле ны АДКБ 
(Ка зах стан, Кыр гыз стан, Та джы-
кі стан) па він ны быць аб' яд на ныя ў 
так зва ны Ха ра сан — гіс та рыч ны 
рэ гі ён, што скла даў ся з час так тэ-
ры то рый су час ных Іра на, Та джы-
кі ста на, Аф га ні ста на, Уз бе кі ста-

на, Турк ме ні ста на. Не аб мі на юць 
ува гай ба е ві кі і Ра сію, дзе ІДЗІЛ 
пла нуе за ся ро дзіц ца на «вы зва-
лен ні» пра ва вер ных з-пад ула ды 
Крам ля. Знач ную ва гу ў гру поў цы, 
што фак тыч на за раз вый шла на 
ўзро вень штуч най дзяр жаў нас ці, 
ма юць вы хад цы з Паў ноч на га Каў-
ка за, та му гэ тыя па гро зы не зда-
юц ца пус тым гу кам для ра сій ска га 
кі раў ніц тва.

АД КУЛЬ «РАС ТУЦЬ 
НО ГІ» Ў ІС ЛАМ СКА ГА 
ТЭ РА РЫЗ МУ?

Ана лі зу ю чы пры чын на-вы ні ко-
выя су вя зі, што пры вя лі да сі ту а-
цыі, ка лі ба га ты Бліз кі Ус ход фак-
тыч на стаў яшчэ ад ной «га ра чай 
кроп кай», рас сад ні кам тэ ра рыз му 
і эк стрэ міз му ў све це, трэ ба ад-
зна чыць, што за раз між на род ная 
су поль насць «збі рае ўра джай» з 
та го «зер ня», што бы ло па са джа-
на спе цы яль ны мі служ ба мі за ход-
ніх кра ін (най перш Вя лі ка бры та ніі 
і ЗША) яшчэ ў 70—80-я га ды мі ну-
ла га ста год дзя.

У ба раць бе з са вец кім уплы-
вам, а за тым і са свец кі мі рэ жы ма-
мі на Бліз кім Ус хо дзе, анг ла а ме-
ры кан цы аба пі ра лі ся на пер сід скія 
ма нар хіі, Па кі стан і, вя до ма, на 
іс лам скіх эк стрэ міс таў. Га лоў ны-
мі мэ та мі ЗША бы ло атры ман не 
кант ро лю над наф та вы мі рэ сур са-
мі Пер сід ска га за лі ва, лік ві да цыя 
рэ жы маў араб ска га на цы я на ліз му, 
па ра жэн не СССР у Аф га ні ста не і 
на огул у «ха лод най вай не». Вя до-
мы экс перт па пы тан нях Бліз ка га 
Ус хо ду, га лоў ны рэ дак тар Radіo 
France Іnternatіonale Ры чард Ла-
бев' ер у сва ёй кні зе «До ла ры тэ-
ро ру: Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі і 
іс ла міс ты» пры хо дзіць да вы сно-

вы, што для ства рэн ня про ці ва гі 
араб скім лі да рам кштал ту Аб дэ ля 
На се ра, Му а ма ра Ка да фі, Са да ма 
Ху сэй на, а паз ней і Ба ша ра Аса-
да, якія пры трым лі ва лі ся ад нос на 
свец ка га «араб ска га на цы я на ліз-
му», спе цы яль ныя служ бы ЗША 
ра зам з кі раў ніц твам Са удаў скай 
Ара віі пры ня лі ўдзел у фі нан са ван-
ні і раз віц ці транс араб скіх ра ды-
каль ных струк тур. Ідэа ло гія апош-
ніх ад маў ляе на цы я наль ную ідэю, 
якая аб' яў ля ец ца вы на ход ніц твам 
«ня вер ных» з мэ тай рас ка лоць 
«му суль ман скі свет».

Па да ец ца, што ніз ла жэн не, а 
пас ля і фі зіч ная лік ві да цыя араб-
скіх лі да раў пра во дзі лі ся з мэ тай 
за бес пя чэн ня кант ро лю за ход ня га 
ка пі та лу над наф та вы мі рэ сур са мі 
кра ін Бліз ка га Ус хо ду. Гэ тую па зі-
цыю па цвяр джае ў сва ёй ра бо це і 
Ры чард Ла бев' ер, які прый шоў да 
вы сно вы, што «транс на цы я наль-
ная тэ ра рыс тыч ная сет ка, у ства-
рэн ні якой пры ня лі ўдзел ЗША і 
Са удаў ская Ара вія, з'яў ля ец ца ад-
ным з асноў ных ін стру мен таў гла-
ба лі за цыі, эка на міч ных і са цы яль-
на-па лі тыч ных пе ра ўтва рэн няў, 
што фар мі ру юць но вы су свет ны 
па ра дак, у асно ве яко га за ста ец ца 
гла баль ная ге ге мо нія ЗША».

Між ін шым, у гла баль най па лі-
ты цы не заўж ды рэа лі зу юц ца за-
ду мы тэх но ла гаў і спе цы я ліс таў 
роз ных за кры тых ар га ні за цый. 
Гэ так са ма і на Бліз кім Ус хо дзе 
сум на вя до мая «араб ская вяс на» 
ды ін шыя «на род ныя рэ ва лю цыі», 
дзе аме ры кан цам з да па мо гай 
іс ла міс таў уда ло ся зры нуць доў-
га тэр мі но выя свец кія араб скія 
рэ жы мы, не пры вя лі да ча ка на га 
кант ро лю за ход ніх кам па ній над 
наф та вы мі ра до ві шча мі. Па-пер-
шае, аб васт ры лі ся су пя рэч нас ці 
па між су час най аме ры кан скай 

ад мі ніст ра цы яй і іх ня даў ні мі хаў-
рус ні ка мі з Са удаў скай Ара віі; 
па-дру гое, іс ла міс ты хут ка вый-
шлі з-пад уплы ву сва іх ства раль-
ні каў. А мо жа, і са мо «шэф ства» 
бы ло хі ба аме ры кан скай ілю зі яй і 
за ста ва ла ся ак ту аль ным, па куль 
быў агуль ны во раг? На прык лад, 
тая ж гру поў ка ІДЗІЛ, што яшчэ ў 
2013 го дзе ка рыс та ла ся пад трым-
кай аме ры кан цаў, ка лі вя ла вай ну 
«за дэ ма кра тыю і сва бо ду су праць 
кры ва ва га рэ жы му Ба ша ра Аса-
да» ў Сі рыі, за раз ства рае не бяс-
пе ку наф та вым ін та рэ сам ЗША ў 
рэ гі ё не. Ба е ві кі ўжо за ха пі лі част-
ку сі рый скай наф та зда бы чы, а з 
Іра ка кам па ніі «Brіtіsh Petrolіum» 
і «Exxon Mobіl» бы лі вы му ша ны 
эва ку і ра ваць сва іх су пра цоў ні каў 
з лі ку гра ма дзян за ход ніх кра ін.

Гэ та зна чыць, «між на род ны іс-
лам скі тэ ра рызм» у яго су час най 
вер сіі з'яў ля ец ца «не ча ка ным дзі-
цем» знеш няй па лі ты кі ЗША, якое 
за раз «пад рас ло» і па гра жае сва-
ім за акі ян скім баць кам.

ЯК РЭ АГА ВАЦЬ БЕ ЛА РУ СІ 
НА НО ВЫЯ ВЫ КЛІ КІ?

Ці ка вым у гэ тай су вя зі вы гля-
дае па пя рэ джан не-пра гноз Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі. Яшчэ на па чат ку 2011 го да 
ў ін тэр в'ю ўплы во ва му аме ры кан-
ска му вы дан ню — га зе це «The 
Washіngton Post» — ён ад зна чаў, 
што аме ры кан цы аба вяз ко ва па-
ня суць ад каз насць за на ўмыс ную 
«дэ ста бі лі за цыю араб скай ду гі».

Асноў ва ю чы ся на гэ тых па зі-
цы ях, мож на лі чыць, што на шай 
кра і не не аб ход на па ме ры маг-
чы мас цяў рых та вац ца да но вых 
вы клі каў. Бу ду чы ся рэд няй па 
па ме рах, ад нос на ўстой лі вай еў-
ра пей скай дзяр жа вай, Бе ла русь 

не ства рае па гро зы для бяс пе кі 
су сед ніх кра ін. Ад нак на ша кра і на 
вы му ша на рэ ага ваць і пра ца ваць 
з ты мі кан флікт ны мі сі ту а цы я мі, 
што ўзні ка юць у вы ні ку цы ніч най 
па лі ты кі буй ных ак та раў.

Зы хо дзя чы з чар го ва га аб васт-
рэн ня на Бліз кім Ус хо дзе, Бе ла ру-
сі не аб ход на пры клас ці ўсе маг-
чы мыя на ма ган ні ў ме жах АДКБ 
і да па маг чы ўзбро е ным сі лам, 
па гра ніч ным струк ту рам, пра ва-
ахоў ным ор га нам на шых са юз ні-
каў у Цэнт раль най Азіі. З улі кам 
ад сут нас ці па меж на га і мыт на га 
кант ро лю на дзяр жаў най мя жы з 
Ра сі яй, не аб ход на яшчэ раз пра-
вес ці да дат ко вую рэ ві зію сіс тэ мы 
на цы я наль най бяс пе кі. У су вя зі са 
з'яў лен нем но вых па тэн цы яль ных 
вы клі каў — пры няць па трэб ныя 
ме ры па ка рэк ці роў цы пра цы ад-
па вед ных струк тур — у пры ват-
нас ці, пад раз дзя лен няў па гра ма-
дзян стве і міг ра цыі Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў. Не ма ла важ ным 
так са ма з'яў ля ец ца і пра цяг тра-
ды цый най па лі ты кі, на кі ра ва най 
на пад тры ман не між кан фе сій на га 
і між эт ніч на га мі ру, на цы я наль на-
га адзін ства ў бе ла рус кім гра мад-
стве.

У рас паў сю джа най 
ба е ві ка мі кар це да сфе ры 
ўплы ву «Іс лам скай 
дзяр жа вы» ад но сіц ца 
не толь кі Бліз кі Ус ход, 
але на ват Бал кан скі 
і Пі ры ней скі паў аст ра вы, 
а так са ма ўся тэ ры то рыя 
Паўд нё ва-За ход няй 
і Цэнт раль най Азіі.

ГАНД ЛЁ ВАЕ ФІ НАН СА ВАН НЕ 
БЕ ЛА РУС БАН КА — АМАЛЬ 2 МЛРД USD
Вя ду чы экс пар цёр наф та пра дук таў Бе ла рус кая наф-
та вая кам па нія ўру чы ла Бе ла рус бан ку дып лом у на мі-
на цыі «Леп шы банк 2013 па між на род ных пра ек тах».

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе буй ней шай фі нан са вай 
уста но вы кра і ны, ак цы я нер нае та ва рыст ва «Бе ла рус кая 
наф та вая кам па нія» з'яў ля ец ца кар па ра тыў ным клі ен там 
бан ка. За час су пра цоў ніц тва су мес на рэа лі за ва на мност ва 
здзе лак па раз лі ках за наф ту і наф та пра дук ты, у тым лі ку 
з ганд лё вым фі нан са ван нем ад вя ду чых еў ра пей скіх і ра-
сій скіх бан каў. Што ме сяц кам па нія экс пар туе да 1 млн тон 
наф та пра дук таў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЛЕП ШЫХ ПАШ ТА ВІ КОЎ ВЫ БІ РА ЛІ 
Ў БРЭС ЦЕ

У Брэс це прай шлі тра ды цый ныя спа бор ніц твы за 
зван не леп шых на чаль ні каў паш то вых ад дзя лен няў. 
На кон курс пры еха ла 28 удзель ні каў, пе ра мож цаў 
ра ён ных эта паў. Ка мі сія, як заў сё ды, ацэнь ва ла вы-
ка нан не тэ а рэ тыч на га і прак тыч на га за дан няў.

Па вы ні ках кон кур су пер шай ся род на чаль ні каў і на мес-
ні каў на чаль ні каў га рад скіх паш то вых ад дзя лен няў ста ла 
Тац ця на Кузь мі на (АПС Брэст-16), на дру гім мес цы — Тац-
ця на Скро ба та ва з 30-га ад дзя лен ня, на трэ цім — Але на 
Лу ка шэ віч з Мі ка шэ ві чаў Лу ні нец ка га ра ё на.

Ся род на чаль ні каў сель скіх ад дзя лен няў су вя зі пры зё ра мі 
ста лі Ак са на Ка ран чук (Да ма ча ва Брэсц кі ра ён), Анас та-
сія Юруць, на чаль нік ад дзя лен ня су вя зі агуль на цэ ха ва га 
пер са на лу Брэсц ка га ра ё на, і Та ма ра Но вак (Ле мя шэ ві чы 
Пін скі ра ён).

Яна СВЕ ТА ВА.

З РЫ ЗЫ КАЙ ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ
Жы хар Ча ву саў вы нес з агню 80-га до вую жан чы ну.

Іх да мы зна хо дзяц ца па су сед стве, і Ігар пер шым уба чыў, 
як з-пад да ху ха ты ста рэнь кай ба бу лі вы бі ва ец ца чор ны 
дым. Ён вы клі каў вы ра та валь ні каў, а сам кі нуў ся на да па-
мо гу су сед цы.

Ка лі рва нуў дзве ры на ся бе, ледзь на за дых нуў ся ад ды-
му. Уба чыў шы ста рую, сха піў яе на ру кі і вы нес на ву лі цу. 
По тым зноў вяр нуў ся і вы цяг нуў з до ма га за вы ба лон. Па-
куль бы ла маг чы масць, вы но сіў з ахоп ле най по лы мем ха ты 
роз ныя каш тоў ныя рэ чы.

— Муж нас цю гэ та га ча ла ве ка мож на толь кі га на рыц ца, — 
пра ка мен та ваў гэ ты вы па дак ін спек тар Ча вус ка га РАНС 
За хар ДА НІ ЛЕН КА. — Як рас ка за ла жан чы на, спра ца ваў 
па жар ны апа вя шчаль нік, але са ма стой на вы брац ца з ха ты 
яна не маг ла. Ка лі б не су сед, за гі ну ла б.

А вось сам Ігар Сы ра веж кін ні чо га ге ра іч на га ў сва ім учын-
ку не ба чыць. А на пы тан не: «Ці бы ло страш на?» сціп ла ад каз-
вае: «У га ла ве кру ці ла ся ад на дум ка — толь кі б па спець....»

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

НА МІН ШЧЫ НЕ МОЖ НА Ў БРУС НІ ЦЫ
У Ві цеб скай і Мін скай аб лас цях уста ноў ле ны тэр мі-
ны збо ру дзі ка рос лых ягад — брус ніц і жу ра він — у 
сё лет нім се зо не.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па-
дар кі, на тэ ры то рыі Ві цеб шчы ны збі раць брус ні цы да зво ле на 
з 16 жніў ня, жу ра ві ны — з 25 жніў ня. У Мін скай воб лас ці 
ад праў ляц ца ў брус ні цы мож на бу дзе ўжо з сён няш ня га 
дня, а вось з па чат кам збо ру жу ра він, каб не мець не пры-
ем нас цяў, да вя дзец ца яшчэ па ча каць. Гэ тыя яга ды на Мін-
шчы не да зво ле на на рых тоў ваць з 6 ве рас ня. Ад па вед ныя 
ра шэн ні на конт уста наў лен ня тэр мі наў збо ру дзі ка рос лых 
ягад пры ня лі аб лас ныя вы ка наў чыя ка мі тэ ты. Кант роль жа 
за за ха ван нем тэр мі наў і пра ві лаў збо ру ўс кла дзе ны на 
рай вы кан ка мы, дзяр жаў ныя вы твор чыя ле са гас па дар чыя 
аб' яд нан ні і тэ ры та ры яль ныя ор га ны Мінп ры ро ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЛІ СА НА ПА ЛА НА ДЗІ ЦЯ
На трох га до вае дзі-
ця пад час ад па чын ку 
на пры ро дзе на па ла 
лі са. Як па ве да міў ка-
рэс пан дэн ту га зе ты 
га лоў ны са ні тар ны 
ўрач Лу ні нец ка га ра ё-
на Аляк сандр БАЙ ДУК, 
14 жніў ня сям'я ад па-
чы ва ла ка ля вёс кі Га лы Бор Лу ні нец ка га ра ё на. Рап-
там да дзі ця ці на блі зі ла ся лі са і па спра ба ва ла ўку сіць 
ма ло га. Але баць кі ад рэ ага ва лі хут ка: зве ра ада гна лі, 
по тым за бі лі, а дзі ця да ста ві лі ў баль ні цу.

Лі са ўсё ж па спе ла па дра паць твар дзі ця ці. Па коль кі ні хто 
не су мня ва ец ца ў тым, што яна бы ла ша лё най (зда ро вы звер 
не на блі зіц ца да лю дзей ся род бе ла га дня), па цяр пе ла му быў 
пры зна ча ны курс з пя ці пры шчэ пак ад ша лен ства. Па вод ле 
слоў Аляк санд ра Бай ду ка, ма лень кі па цы ент ужо атры маў 
тры та кія пры шчэп кі і ад чу вае ся бе зда валь ня ю ча.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

ПЫ ТАН НЕ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ БЯС ПЕ КІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 
Стар шы ня праў лен ня ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Банк 

раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь» Сяр гей Ру мас рас ка заў аб пра па но вах 
па доў га тэр мі но вых ме рах сты му ля ван ня на ра джаль нас ці трэ ця га і 
на ступ ных дзя цей, ак цэн та ваў шы ўва гу на пра гра ме «Вя лі кая сям'я». 
Так, пра па ну ец ца пры на ра джэн ні трэ ця га і на ступ ных дзя цей на ліч-
ваць сям'і $10 тыс. на дэ па зіт ны ра ху нак. Гэ тая су ма бу дзе ўліч вац ца 
ў ва лю це і што год ін дэк са вац ца на ўзро вень ін фля цыі до ла ра. Тэр мін 
дзе ян ня пра ек та скла дзе 5 га доў. Вы ка ры стан не гэ тых срод каў бу-
дзе маг чы мым па да сяг нен ні дзі цем 18 га доў. Гэ тыя гро шы мож на 
бу дзе на кі ра ваць на па ляп шэн не жыл лё вых умоў, атры ман не дзі цем 
аду ка цыі, па слуг ахо вы зда роўя і фар мі ра ван не да дат ко вай пен сіі 
ма ці. З улі кам што га до вай ін дэк са цыі пас ля 18-га до ва га пе ры я ду 
сям'я атры мае пры бліз на $14 тыс. Да да сяг нен ня 18-год дзя дзі ця ці 
срод кі мо гуць быць вы ка ры ста ны толь кі ў над звы чай ным вы пад ку, 
пад якім ра зу ме ец ца не аб ход насць ака зан ня скла да най ме ды цын-
скай да па мо гі лю бо му чле ну сям'і.

Кры ні цай ма тэ ры яль ных рэ сур саў з'яў ля юц ца срод кі фон ду на цы я-
наль на га раз віц ця, якія ацэнь ва юц ца ў Br1,8 трлн што год. За пе ры яд 
дзе ян ня пра ек та, па вод ле ацэ нак спе цы я ліс таў, бу дзе вы дат ка ва на 
ка ля $700-800 млн. Ад нак гэ та акуп ны пра ект, па коль кі срод кі, за лі-
ча ныя на дэ па зіт ны ра ху нак ма ці ў ААТ «АСБ Бе ла рус банк», бу дуць 
пе ра да дзе ны ў кі ра ван не Бан ку раз віц ця, які ўклад вае іх у эка но мі ку. 
Урад пра па нуе па чаць пра ект з 1 сту дзе ня 2015 го да.

Пра ек там пра па ну ец ца так са ма даць маг чы масць гра ма дзя нам 
пры на ра джэн ні чац вёр та га дзі ця ці са ма стой на сфар мі ра ваць дэ па-
зіт ны ра ху нак і па клас ці на яго су му да $5 тыс., та кую ж су му ўня се 
сям'і дзяр жа ва.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што пра ект мо жа быць ажыц цёў-
ле ны ў Бе ла ру сі. «Нар маль ны пра ект. Ду маю, мы яго асі лім. Гэ та 
трэ ба ра біць. Дзе ці — гэ та га лоў нае. Не бу дзе дзя цей — не бу дзе 
дзяр жа вы, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Доў га тэр мі но вай пра гра ме 
быць. Яна прос тая, зра зу ме лая ўсім. Гэ та крок на пе рад на пра цяг-
лую перс пек ты ву».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што гро шы, вы дзе ле ныя сям'і ў ме жах пра-
ек та, дзяр жа ва са бе ні ў якім ра зе не за бя рэ.
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ПРАЦАВАЦЬ. 
НЕ НАЖЫВАЦЦА

Дэ пу та ты пра ба раць бу з ха бар ніц твам

ІС ЛАМ СКАЯ ДЗЯР ЖА ВА ІРА КА І ЛЕ ВАН ТА: 
ЯК «ДЗЕТ КІ»-ТЭ РА РЫС ТЫ ВЫЙ ШЛІ З-ПАД «БАЦЬ КОЎ СКАЙ АПЕ КІ»?
Но вы вы клік су свет най бяс пе цы

«Па лі тыч ная пят ні ца» з Аляк санд рам «Па лі тыч ная пят ні ца» з Аляк санд рам   �� ШПА КОЎ СКІМШПА КОЎ СКІМ

СтасункіСтасункі  ��

КАН ФЛІКТ 
«ЛІ ЦЭН ЗІЙ» 

ВЫ ЧАР ПА НЫ
Бе ла русь і Укра і на ўза ем на ад мя ні лі 

лі цэн за ван не і пош лі ны
На бры фін гу ў Мі ніс тэр стве за меж ных спраў, пры све ча ным 
ад наў лен ню рэ жы му сва бод на га ганд лю па між Бе ла рус сю 
і Укра і най, Ігар НА ЗА РУК, ды рэк тар дэ парт амен та знеш не-
эка на міч най дзей нас ці МЗС кра і ны, па ве да міў, што кан флікт 
«лі цэн зій» вы чар па ны.

— З 19 жніў ня з ну ля га дзін якія-не будзь ме ры, якія аб мя жоў ва юць 
до пуск да ўза ем на га ганд лю, ад ме не ны. Бе ла русь не пры мя няе лі-
цэн за ван не да ім пар ту пі ва, кан ды тар скіх вы ра баў і ін шай пра дук цыі. 
Укра і на не пры мя няе спец пош лі ны, якія ва га юц ца ў па ме ры ад 50% 
да 60%, — за явіў прад стаў нік МЗС.

Ка жу чы пра тое, як ад бі лі ся ўза ем ныя аб ме жа ван ні на та ва ра зва-
ро це па між дзвю ма кра і на мі, Ігар На за рук па ве да міў, што, са праў ды, 
па дзен не ўза ем на га та ва ра зва ро ту бы ло за фік са ва на.

— З-за шэ ра гу пры чын ліч бы ўза ем на га та ва ра зва ро ту Бе ла ру сі 
і Укра і ны тро хі змя ні лі ся. Ёсць па дзен не на ўзроў ні пры клад на 5%.

Прад стаў нік бе ла рус ка га знеш не па лі тыч на га ве дам ства лі чыць 
гэ та не вель мі іс тот най ліч бай. У той жа час ён звяр нуў ува гу жур на-
ліс таў і на той факт, што шэ раг та ва раў схіль ны да се зон ных ва ган-
няў. На прык лад, ле там па дае по пыт на ша ка лад ныя кан ды тар скія 
вы ра бы, а на на поі, на ад ва рот, уз рас тае.

— Ад нак, што ты чыц ца кан ды тар скіх вы ра баў і цук ру, то па вы-
ні ках пер ша га паў год дзя мы, на ад ва рот, ба чым не па дзен не, а рост 
амаль на 25%. Хоць, зда ва ла ся б, та вар да 19 жніў ня зна хо дзіў ся ў 
спі се лі цэн зу е мых. Та му трэ ба ста віц ца да гэ та га спа кой на.

Ігар На за рук пад крэс ліў, што мэ тай пра цэ ду ры лі цэн за ван ня бы ло 
на вя дзен не па рад ку на ўнут ра ным рын ку кра і ны. Па той ін фар ма цыі, 
якая за раз ёсць, цэ на ўтва рэн не пры хо дзіць у ста біль ны стан.

Дып ла мат вы ка заў упэў не насць, што ў бу ду чы ні па доб ныя кан-
флік ты не паў та рац ца.

Ён на га даў, што Бе ла русь, Укра і на і Ра сія з'яў ля юц ца ўза е ма звя-
за ны мі эка но мі ка мі:

— У нас вель мі моц ныя ганд лё ва-эка на міч ныя су вя зі. Та му ні вод-
на му з ба коў не вы гад на аб' яў ляць ганд лё выя вой ны. Гэ та заў сё ды 
бу дзе пра ца ваць па прын цы пе бу ме ран га.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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