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Су бот нікСу бот нік  ��

ПОМ НІ КАМ АР ХІ ТЭК ТУ РЫ — 
АСАБ ЛІ ВАЯ ЎВА ГА

Го мель шчы на ў рэс пуб лі кан скім су бот ні ку пла нуе 
за ра біць больш за 1,1 млн руб лёў. Для гэ та га ка ля 
445 ты сяч жы ха роў воб лас ці бу дуць удзель ні чаць 
у за пла на ва ных на 22 кра са ві ка ме ра пры ем ствах. 

Вя лі кая част ка лю дзей бу дзе пра ца ваць на сва іх мес-
цах. У тым лі ку ў сель скай гас па дар цы, дзе аг ра рыі ця пер 
ак тыў на за ня тыя на сяў бе. Да на вя дзен ня па рад ку на зям-
лі да лу чац ца школь ні кі, сту дэн ты, пен сі я не ры, а так са ма 
прад стаў ні кі ор га наў ула ды.

Жы ха ры рэ гі ё на бу дуць зай мац ца доб ра ўпа рад ка ван нем. У 
тым лі ку — ту рыс тыч ных сла ву тас цяў, месцаў ба я вой і вай ско-
вай сла вы, ме ма ры яль ных комп лек саў, па ха ван няў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, мо гі лак. Не абы дуць ува гай скве ры, пар кі, 
зо ны ад па чын ку і ву лі цы. У роз ных кут ках аб лас но га цэнт ра 
бу дуць за кла дзе ны но выя алеі. Ка мі тэ ты тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня рых ту юц ца ма бі лі за ваць жы ха роў 
да моў на доб ра ўпа рад ка ван не два ро вых тэ ры то рый.

Вет каў скі ра ён пры ме не каль кі дэ сан таў пра цаў ні коў, 
якія зой муц ца доб ра ўпа рад ка ван нем пом ні каў ар хі тэк ту ры: 
Чыр во най пло шчы рай цэнт ра і ся дзіб на-пар ка ва га комп-
лек су ў вёс цы Хальч.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

— Пад час юбі лей на га, 
дзя ся та га, па ся джэн ня Ва ен-
на га ка мі тэ та АДКБ раз гле-
джа на пяць клю ча вых пы тан-
няў, — за зна чыў на чаль нік 
Ге не раль на га шта ба Уз бро-
е ных Сіл — пер шы на мес-
нік мі ніст ра аба ро ны Бе-
ла ру сі ге не рал-ма ёр Алег 
БЕ ЛА КО НЕЎ. — Не ка то рыя 
з іх даты чац ца ўнут ра на га 
ха рак та ру: спра шчэн не пра-
цэ дур пе ра лё таў і ства рэн не 
пэў ных ор га наў для хут чэй-
ша га вы ра шэн ня пы тан няў у 
ме жах гэ тай ар га ні за цыі.

Акра мя та го, згод на з ра-
шэн нем Ва ен на га ка мі тэ та, у 
ін та рэ сах дзяр жаў — чле наў 
АДКБ бу дзе на ла джа на пад-
рых тоў ка ва ен ных кад раў у сіс-
тэ ме су праць па вет ра най аба-
ро ны. На ву чан не бу дзе вес ці-
ся ў Ва ен най ака дэ міі па вет-
ра на-кас міч най аба ро ны імя 
Мар ша ла Са вец ка га Са ю за 
Г. К. Жу ка ва, а так са ма ў Ва-
ен най ака дэ міі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь.

Як за явіў на чаль нік Аб'-
яд на на га шта ба АДКБ ге-
не рал-пал коў нік Ана толь 

СІ ДА РАЎ, пад час па ся джэн-
ня ўзні ма лі ся прын цы по выя 
пы тан ні. «Мя не ра дуе тое, 
што яны знай шлі пад трым-
ку, ра зу мен не і бу дуць слу-
жыць ума ца ван ню ва ен на га 
склад ні ка Ар га ні за цыі Да га-

во ра аб ка лек тыў най бяс пе-
цы», — пад крэс ліў на чаль нік 
Аб' яд на на га шта ба АДКБ.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Бяс пе каБяс пе ка  ��

СПРО ШЧА НЫЯ ПА ЛЁ ТЫ І ПАД РЫХ ТОЎ КА ВА ЕН НЫХ КАД РАЎ
У Мін ску прай шло чар го вае па ся джэн не Ва ен на га ка мі тэ та АДКБ

Дэ парт амен там пра ана лі за ва-
ны пы тан ні маг чы май ап ты мі за цыі 
кры мі наль най ад каз нас ці за эка на-
міч ныя зла чын ствы, а пра па но вы 
на кі ра ва ны для ўклю чэн ня ў за ко-
на пра ект «Аб уня сен ні змя нен няў і 
да паў нен няў у Кры мі наль ны і Кры-
мі наль на-пра цэ су аль ны ко дэк сы 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Асноў най 
пры чы най пра па на ва най дэ кры-
мі на лі за цыі асоб ных эка на міч ных 
зла чын стваў ста ла раз віц цё і змя-
нен не гра мад скіх ад но сін у гэ тай 
сфе ры, а не ка то рыя ўчын кі стра ці лі 
сваю гра мад скую не бяс пе ку і мо-
гуць быць пе ра ве дзе ны ў раз рад 

ад мі ніст ра цый ных па ру шэн няў, ка лі 
за іх здзяйс нен не ві на ва тыя асо бы 
не бу дуць нес ці кры мі наль ную ад-
каз насць, лі чаць у дэ парт амен це.

На прык лад, ДФР лі чыць мэ та-
згод най дэ кры мі на лі за цыю ўчын-
каў, якія пра ду гле джа ны част кай 
1 ар ты ку ла 237 (вы мань ван не крэ-
ды ту або суб сі дыі) Кры мі наль на га 
ко дэк са (КК). Ана ліз вы яў ле ных 
ор га на мі фі нан са вых рас сле да ван-
няў зла чын стваў па гэ тым ар ты ку-
ле па каз вае, што час ця ком та кія 
кры мі наль ныя спра вы ўзбу джа юц-
ца ў да чы нен ні да кі раў ні коў прад-
пры ем стваў па фак тах атры ман ня 

крэ ды таў на вы твор чыя па трэ бы 
(вы пла ту за ра бот най пла ты, па паў-
нен не аба рот ных срод каў, за куп ку 
сы ра ві ны і ма тэ ры я лаў і інш.). Пры 
гэ тым у пе ра важ най боль шас ці вы-
пад каў суб' ек ты гас па да ран ня доб-
ра ах вот на і свое ча со ва вяр та юць 
пра да стаў ле ныя бан ка мі па пад-
роб ле ных да ку мен тах крэ дыт ныя 
срод кі аль бо та кія крэ ды ты не бы лі 
атры ма ны ўво гу ле. Та му спе цы я ліс-
ты дэ парт амен та пе ра ка на ны, што 
кры мі наль ная ад каз насць з'яў ля-
ец ца край няй ме рай ба раць бы з 
най больш не бяс печ ны мі фор ма мі 
па ру шэн няў, а ў гэ тым вы пад ку бу-
дзе да стат ко ва ад мі ніст ра цый на га 
па ка ран ня.

Вік тар Фран ске віч па ве да міў, 
што іх струк ту ра пра па нуе вы клю-
чыць з КК ар ты кул 242 (ухі лен не 
ад па га шэн ня крэ ды тор скай за-
па зы ча нас ці). Рэа лі за цыя гэ та га 
но ва ўвя дзен ня не пры вя дзе да 
ўшчам лен ня эка на міч ных ін та рэ саў 
прад пры ем стваў, па коль кі паў плы-
ваць на асоб, якія ўхі ля юц ца ад па-
га шэн ня крэ ды тор скай за па зы ча-

нас ці па су до вай па ста но ве, мож на 
праз больш ак тыў нае пры мя нен не 
на прак ты цы ар ты ку ла 11.18 (ухі-
лен не ад па га шэн ня крэ ды тор скай 
за па зы ча нас ці) Ко дэк са аб ад мі-
ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 
(Ка АП). На да лей без да кор на па-
він ны дзей ні чаць ужо ор га ны пры-
му со ва га вы ка нан ня, упэў не ны ў 
дэ парт амен це.

Яшчэ ў ДФР лі чаць маг чы мым 
дэ кры мі на лі за ваць дзе ян ні, якія 
пра ду гле джа ны ар ты ку лам 224 
(па ру шэн не па рад ку ад крыц ця ра-
хун каў за ме жа мі Бе ла ру сі) і ар ты-
ку лам 261 заўв. 1 (вы раб, збыт або 
вы ка ры стан не пад роб ле ных ак цыз-
ных ма рак Бе ла ру сі). Акра мя та го, 
у дэ парт амен це пра па ну юць ад мо-
віц ца ад кры мі наль най ад каз нас ці 
па зла чын ствах, пра ду гле джа ных 
ар ты ку лам 233 (не за кон ная прад-
пры маль ніц кая дзей насць). Тут 
дэ кры мі на лі зу ец ца за ба ро не ная 
прад пры маль ніц кая дзей насць, 
прад пры маль ніц кая дзей насць без 
лі цэн зіі і прад пры маль ніц кая дзей-
насць без рэ гіст ра цыі.

Вік тар Фран ске віч ад зна чыў, 
што ця пер у агуль най коль кас ці 
кры мі наль ных зла чын стваў на до-
лю эка на міч ных пры хо дзіц ца не 
больш за 7%. Пас ля дэ кры мі на лі за-
цыі асоб ных эка на міч ных зла чын-
стваў, ка лі пра па но вы ДФР бу дуць 
пад тры ма ны і зной дуць ад люст ра-
ван не ў за ка на даў стве, удзель ная 
ва га іх ста не яшчэ мен шай.

На чаль нік ад дзе ла пра ва во га 
за бес пя чэн ня, ін фар ма цыі і ра-
бо ты са зва ро та мі гра ма дзян Дэ-
парт амен та фі нан са вых рас сле-
да ван няў КДК Мі ка лай ІВАНЬ КОЎ 
ад зна чыў, што рэа лі за цыя пра па ноў 
ДФР (у вы пад ку іх ад аб рэ ння) за ле-
жыць ад тэм паў пра хо джан ня пра ек-
та нар ма тыў на га пра ва во га ак та. Не 
вы клю ча на, што ад па вед ны за ко на-
пра ект бу дзе раз гле джа ны на вя-
сен няй се сіі пар ла мен та. А рэ аль на 
за пра ца ваць гэ тыя но ва ўвя дзен ні 
мо гуць ужо ле там на ступ на га го да, 
па ве да міў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
на чаль нік ад дзе ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Біз нес і ўла даБіз нес і ўла да  ��

У сён няш няй ня прос тай фі нан са вай сі ту а цыі кі раў ні кі прад пры ем-
стваў і прад пры маль ні кі ча сам вы му ша ны іс ці на пэў ную эка на-
міч ную ры зы ку. А па мыл кі тут каш ту юць до ра га — мож на стаць 
фі гу ран там кры мі наль най спра вы. Та му кі раў ніц тва кра і ны ця пер 
ста віць за да чу пе ра ары ен та ваць кант роль ныя і на гляд ныя ор га ны 
на па пя рэ джан не па ру шэн няў, а так са ма зні зіць фі нан са выя санк-
цыі за ня знач ныя па мыл кі. Ме на ві та для раз ня во лен ня дзе ла вой 
іні цы я ты вы Дэ парт амент фі нан са вых рас сле да ван няў Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю пра па нуе дэ кры мі на лі за цыю асоб ных зла-
чын стваў су праць па рад ку ажыц цяў лен ня эка на міч най дзей нас ці, 
па ве да міў учо ра ў прэс-цэнт ры БЕЛ ТА на мес нік ды рэк та ра ДФР 
Вік тар ФРАН СКЕ ВІЧ.

Па мыл кі вы пра вяць і дэкрыміналізуюць

Фо
 та
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.

Вы клі кі і па гро зы ваеннай бяспецы ў рэ гі ё нах ка лек-
тыў най адказнасці АДКБ — ад но з клю ча вых пы тан няў, 
раз гле джа ных удзель ні ка мі па ся джэн ня. Ся род іх — 
на чаль ні кі ге не раль ных шта боў уз бро е ных сіл Ар ме ніі, 
Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Ра сіі, Та джы кі ста на, пер шы на-
мес нік на чаль ні ка Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл 
Кыр гыз ста на, на чаль нік Аб' яд на на га шта ба АДКБ.

З 3 па 28 кра са ві ка па ўсёй кра і не 
пра во дзіц ца па жар на-пра фі лак-
тыч ная ак цыя «За бяс пе ку ра зам». 
Су мес на з МНС у ёй пры ма юць 
удзел мі ніс тэр ствы ўнут ра ных спраў, 
ін фар ма цыі, аду ка цыі, энер ге ты кі, 
пра цы і са цы яль най аба ро ны, ЖКГ, 
ахо вы зда роўя, а так са ма Доб ра -
ахвот нае па жар нае та ва рыст ва. 

Як па ве да міў пер шы на мес нік на-
чаль ні ка ўпраў лен ня на гля ду і пра фі-
лак ты кі Мі ніс тэр ства па над звы чай-
ных сі ту а цы ях Ула дзі мір СУ ВО РАЎ, у 
бя гу чым го дзе коль касць за гі ну лых на 
па жа рах па мен ша ла на 18%. Ка ля 80% 
усіх па жа раў і 98% за гі ну лых пры па дае 
на жыл лё вы фонд. Асноў най пры чы най 
тра ге дый з'яў ля ец ца ча ла ве чы фак тар: 
77% па жа раў з гі бел лю лю дзей уз ні кае 
з-за не асця рож на га абы хо джан ня з аг-
нём, 10% вы клі ка ны па ру шэн ня мі па тра-
ба ван няў пры экс плу а та цыі пяч но га ацяп-
лен ня, да 7% — элект ра аб ста ля ван ня.

Пад час ак цыі асноў ныя на ма ган ні 
за ся рожд ва юц ца на пра вер цы до ма ўла-
дан няў па жы лых адзі но кіх лю дзей, шмат-
дзет ных сем' яў, са цы яль на ня ўстой лі вых 
гра ма дзян, асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца 
ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны.

— Кож ны мо жа звяр нуц ца ў тэ ры та ры-
яль нае пад раз дзя лен не ці ра ён ны ад дзел 

МНС з прось бай пра вес ці аб сле да ван не 
жыл ля. Пад час яго да юц ца рэ ка мен да-
цыі, як па вы сіць уз ро вень па жар най бяс-
пе кі. І ўсё гэ та на бяз вы плат най асно ве. 
Сё ле та ўжо па сту пі ла больш за 200 за-
явак на аб сле да ван не, — ад зна чыў Ула-
дзі мір Су во раў.

Акра мя та го, з 3 кра са ві ка ака за на 
да па мо га па пры вя дзен ні ў бяс печ ны 
стан элект ра пра вод кі ў 95 до ма ўла дан-
нях, пяч но га ацяп лен ня — у 107 до ма-
ўла дан нях, уста ля ва на больш як 880 аў-
та ном ных па жар ных апа вя шчаль ні каў. 
Да рэ чы, дзя ку ю чы ім толь кі сё ле та ўжо 
вы ра та ва на 53 ча ла ве кі, у мі ну лым го-
дзе — 127 ча ла век, а з 2002 го да, ка лі 
пры бо ры атры ма лі шы ро кае рас паў-
сюдж ван не, — 2088 ча ла век. Ула дзі мір 
Су во раў за клі каў за ду мац ца пра тое, што 
кошт апа вя шчаль ні ка не ідзе ні ў якое 
па раў на нне з каш тоў нас цю ча ла ве ча га 
жыц ця.

Ня гле дзя чы на пе ра мен лі вае на двор'е, 
у цэнт ры ўва гі — не да пу шчаль насць 
вы паль ван ня су хой рас лін нас ці і вы ка-
нан не па тра ба ван няў па жар най бяс пе кі 
пры раз вя дзен ні вог ні шчаў. За не каль кі 
ме ся цаў гэ та га го да за рэ гіст ра ва на ўжо 
902 па жа ры ў пры род ных эка сіс тэ мах.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by
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Беражыце сябеБеражыце сябе  ��

Па кліч це па жар нага,
каб бяды не ад бы ло ся

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кія 
спа чу ван ні чле ну Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па між на род ных спра вах Мі ла ва на ву 
Мі ха і лу Вя ча сла ва ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго 
вя лі кім го рам — смер цю БРА ТА.

АБАБЛ ВЫ КАН КА МЫ Л ВЫ КАН КА МЫ 
НА ПРА МОЙ СУ ВЯ ЗІНА ПРА МОЙ СУ ВЯ ЗІ

Тра ды цый на ў су бо ту 22 кра-
са ві ка, з 9.00 да 12.00 га дзін 
ва ўсіх аб лас ных і Мін скім 
га рад скім вы ка наў чых ка мі-
тэ тах прой дуць пра мыя лі ніі. 
Гэ тым ра зам на тэ ле фон най 
су вя зі з на сель ніц твам бу-
дуць пра ца ваць:

Брэсц кі абл вы кан кам:
пер шы на мес нік стар шы ні 

ТО КАР Мі ка лай Ва сіль е віч. 
Тэл. 8 016 221 31 21

Ві цеб скі абл вы кан кам:
на мес нік стар шы ні БЕ ЛА УС 

Ула дзі мір Мі ка ла е віч. 
Тэл. 8 021 222 22 22

Го мель скі абл вы кан кам:
на мес нік стар шы ні ПРЫ ВА ЛАЎ 

Ула дзі мір Аляк санд ра віч. 
Тэл. 8 023 275 12 37

Гро дзен скі абл вы кан кам:
на мес нік стар шы ні ДЗЯШ КО 

Ула дзі мір Іо сі фа віч. 
Тэл. 8 015 273 56 44

Ма гі лёў скі абл вы кан кам:
пер шы на мес нік стар шы ні 

ЧЫ КІ ДА Алег Іва на віч. 
Тэл. 8 022 250 18 69

Мін скі абл вы кан кам:
на мес нік стар шы ні НЕ ЎМЯР-

ЖЫЦ КІ Сяр гей Пят ро віч. 
Тэл. 8 017 500 04 16

Мін скі гар вы кан кам:
на мес нік стар шы ні ЮР КЕ ВІЧ 

Ігар Вік та ра віч. 
Тэл. 8 017 222 44 44

Коль касць 
за гі ну лых 

у агні 
што год

 зні жа ец ца

Мі ністр эка но мі кі Бе ла ру сі Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ пра-
ка мен та ваў эка на міч ныя па каз чы кі за пер шы квар-
тал 2017-га.

«Вы ні кі пер ша га квар та ла нас па куль за да валь ня юць», — 
ад зна чыў ён. Па сло вах мі ніст ра, доб ра спра ца ваў «Бе ла-
русь ка лій» і «ўжо пай шла па да моў ле нас ці ра сій ская наф та». 
Ад па вед на, ёсць за груз ка наф та пе ра пра цоў чых прад пры-
ем стваў. Гэ та да ло пэў ны рост у пра мыс ло вас ці. Пры гэ тым 
не дзяр жаў ныя прад пры ем ствы зга да най сфе ры па ка за лі 
больш хут кі рост, ня бла га спра ца ва лі прад пры ем ствы ма-
шы на бу да ван ня Мінп ра ма, пад ня ла ся сфе ра бу даў ніц тва. 

Ка мен ту ю чы сі ту а цыю па наф та га за вых пе ра мо вах з Ра-
сі яй, мі ністр эка но мі кі ад зна чыў, што пе ра пра цоў ка наф ты 
бу дзе іс ці нар маль на. «Мы пла ну ем за ку піць наф ты 24 міль ё ны 
тон, — па ве да міў ён. — Без умоў на, кры ху не даб ра ўшы ў пер-
шым квар та ле, мы на го нім гэ тыя аб' ёмы ў дру гім і трэ цім».

Што да ты чыц ца пы тан ня ся рэд няй за ра бот най пла ты 
ў 1000 руб лёў, то па він ны пры мац ца кан крэт ныя ме ры: неабходна 
вы раб ляць больш та ва раў, па ні жа ю чы іх са бе кошт, і пры гэ тым 
па стаў ляць пра дук цыю на экс парт. «Але кож на му трэ ба быць 
уваж лі вым, піль ным на сва ім пра цоў ным мес цы, — пад крэс ліў 
мі ністр. — Ін ша га вый сця ў нас ня ма, а рэ зер вы яшчэ ёсць».

Эка на міч ны стан «Бе ла русь ка лія» пра ка мен та ваў яго ге не-
раль ны ды рэк тар, член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі-
кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па між на род ных спра вах 
і на цы я наль най бяс пе цы Іван ГА ЛА ВА ТЫ. «Сё ле та аб' ём 
вы твор час ці скла дзе ка ля 10 міль ё наў тон, што на ўзроў ні мі ну-
ла га го да», — па ве да міў ён і даў пра гноз на конт аб' ёму экс пар ту 
«Бе ла русь ка лія», які па ві нен склас ці 9—9,5 міль ё на тон.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by
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