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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Эва лю цыя 
пра сто ры

Як транс фар ма ваць 
ася род дзе пад но выя 
па трэ бы лю дзей. стар. 13

Рас клад на заўт ра

Раз мо ва На тал лі 
Ка ча на вай 
з пе да га гіч ным 
ак ты вам ста лі цы 
атры ма ла ся 
ад кры тай і шчы рай.

Элект рыч насць з... 
ад хо даў

Чым «хар чу ец ца» 
но вая бія га за вая стан цыя, 
якая ад кры ла ся по бач са 
сві на комп лек сам 
ААТ «Бе ла веж скі»? стар. 14

Ме ра пры ем ства, якое 
да зво ліць рэ гі ё нам вый сці 
на но вы ўзро вень 
су пра цоў ніц тва.

Пад зна кам 
Пе ра мо гі

стар. 3

Зя лё ны шум

Ад куль у Брэс це сквер 
«бан кі раў» і алея 
«ад ва ка таў»? стар. 16

стар. 4

стар. 2

Спра вяд лі вае стаў лен не 
да лю дзей па він на быць у 
асно ве ра бо ты са зва ро та мі 
гра ма дзян. На гэ тым 
ак цэн та ваў ува гу Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на су стрэ чы 

з пар ла мен та ры я мі 

5 снеж ня 2019 го да. Лю дзі 

пры хо дзяць на аса біс тыя 

пры ёмы і раз ліч ва юць 

атры маць кан крэт ную 
да па мо гу ў вы ра шэн ні сва іх 
праб лем, і яна па він на быць 
свое ча со вай і вы ні ко вай. 
Пра тое, як вя дзец ца ра бо та 
са зва ро та мі гра ма дзян 
у Са ве це Рэс пуб лі кі і з 
які мі пы тан ня мі час цей за 
ўсё звяр та юц ца лю дзі, у 
ін тэр в'ю Бел ТА рас ка за ла 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Нацыянальнага сходу 
Беларусі На тал ля КА ЧА НА ВА.

— На тал ля Іва наў на, у 
апош ні час се на та ры пры-
кмет на ак ты ві за ва лі пра цу 
са зва ро та мі гра ма дзян. 
З чым гэ та звя за на?

— Аса біс тыя пры ёмы гра-
ма дзян, су стрэ чы ў пра цоў ных 
ка лек ты вах і з на сель ніц твам — 
важ ныя на прам кі дзей нас-
 ці се на тар ска га кор пу са, якія 
да зва ля юць аб' ек тыў на ацэнь-
ваць сі ту а цыю ў кан крэт ных 
рэ гі ё нах на шай кра і ны, вы-
зна чаць, якія праб ле мы най-
больш хва лю юць лю дзей і як 
вы ра ша юць іх мяс цо выя ор-
га ны ўла ды. Акра мя та го, для 
нас, за ка на даў цаў, гэ та доб-
рая маг чы масць вы ву чаць, як 
пра цу юць за ко ны на спра ве, 
ці па тра бу ец ца іх удас ка на-
лен не і ў якіх сфе рах.

Кі раў нік дзяр жа вы дак лад-
на акрэс ліў за да чы: за ко ны 
па він ны быць зра зу ме лы мі 

і іс ці ад жыц ця. І гэ та вель мі 
пра віль нае па тра ба ван не. Па 
вы ні ках пры ёмаў гра ма дзян 
мы ба чым тыя вуз кія мес цы ў 
за ка на даў стве, над які мі не-
аб ход на пра ца ваць. Пры вя ду 
прос ты прык лад. Да мя не на 
пры ёме звяр нуў ся жы хар Мін-
ска, які ў адзі ноч ку вы хоў вае 
два іх не паў на лет ніх дзя цей. 
З бы лой жон кай ён не мо жа 

па дзя ліць ква тэ ру і раз' ехац ца. 
Жан чы на зло ўжы вае спірт ны-
мі на по ямі. Усё гэ та на ва чах у 
дзя цей. І гэ та не адзін ка вы вы-
па дак. Ві да воч на, што прый-
шоў час уно сіць ка рэк ці роў кі 
ў Дэ крэт № 18 «Аб да дат ко вых 
ме рах па дзяр жаў най аба ро не 
дзя цей у не ўлад ка ва ных 
сем' ях», над чым мы і бу-
дзем пра ца ваць.

Су час ныя га ра ды — тэ ры то рыя, на якую ця пер на клад ва ец ца 
знач на больш функ цый, чым прос та быць мес цам для жыц ця 
і пра цы. Аб ліч ча сён няш ня га го ра да му сіць вы гля даць 
пры го жа, раз на стай на, эка ла гіч на і тэ ры та ры яль на кам форт на. 
А яшчэ ўрба ні за ва ныя пло шчы па він ны ўмець ма біль на 
пе ра бу доў вац ца, каб па спя ваць за па тра ба ван ня мі жыц ця і 

лю дзей і за ста вац ца пры гэ тым якас ны мі і ка рыс ны мі для 
вы ка ры стан ня. Спе цы я ліс ты па раз ва жа лі, як ушчыль ніц ца на 
асвое ных тэ ры то ры ях без стра ты для ася род дзя і лю дзей, 
а так са ма ма дэр ні за ваць га ра ды, ары ен ту ю чы іх на га ды 
на пе рад.

ТЭ МА ТЫД НЯ

АК ТУ АЛЬ НАЕ ІН ТЭР В'Ю

«Пры ёмы гра ма дзян — «Пры ёмы гра ма дзян — 
важ ная част ка ра бо ты за ка на даў цаў»важ ная част ка ра бо ты за ка на даў цаў»

На тал ля КА ЧА НА ВА:

стар. 2

Ў ЗО НАХ УРБА НІ ЗА ЦЫІЎ ЗО НАХ УРБА НІ ЗА ЦЫІ

ЗЯ ЛЁ НЫЯ КА ЛІ ДО РЫ ЗЯ ЛЁ НЫЯ КА ЛІ ДО РЫ 
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