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— Воль га Анд рэ еў на, у Бе ла ру-

сі кож ны кі раў нік рэ гу ляр на вя дзе 

пры ём гра ма дзян, гэ тым жа аба-

вя за ны зай мац ца дэ пу та ты ўсіх 

уз роў няў. Вы ка наў чая ўла да па-

ста ян на ар га ні зуе з на сель ніц твам 

пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі. Акра мя 

та го, лю дзі ма юць маг чы масць на-

кі роў ваць у лю быя ін стан цыі свае 

элект рон ныя ліс ты. Якая бы ла не-

аб ход насць яшчэ і вам пад клю чац-

ца да раз гля ду зва ро таў жы ха роў 

кра і ны? Хі ба гра мад ская ар га ні-

за цыя мо жа чымсь ці рэ аль на да-

па маг чы ча ла ве ку ў сі ту а цыі, ка лі 

трэ ба ва ля вым ра шэн нем на вес ці 

па ра дак, вы дзе ліць фі нан са ван не, 

пры му сіць та го ці ін ша га на чаль ні ка 

вы пра віць сваю па мыл ку?..

— Так, « Бе лая Русь» не мае тых 

ры ча гоў, які мі ва ло дае, на прык лад, 

абл вы кан кам або мі ніс тэр ства. Мы не 

вы ра ша ем на пра мую праб ле мы за бес-

пя чэн ня жыл лём, не вы но сім вер дык-

ты па су до вых спра вах, не ра ман ту-

ем да ро гі, не аказ ва ем са цы яль ную 

пад трым ку. Але жыц цё па ка за ла, што 

на ват не афі цый ны ка нал зно сін з на ро-

дам у абы ход бю ра кра тыч ных пра цэ-

дур і чы ноў ніц кіх ка бі не таў мо жа быць 

вель мі эфек тыў ны. Ча сам ча ла ве ку 

да стат ко ва, каб яго прос та ўваж лі ва 

вы слу ха лі. Рас ка жа аб сва іх ня прос тых 

аб ста ві нах, вы зва ліц ца ад праз мер нас-

ці не га тыў ных эмо цый — і яму ляг чэй. 

Ка неш не, у боль шас ці вы пад каў на 

гэ тым спра ва не за кан чва ец ца. Лю дзі 

ча ка юць кан крэт най да па мо гі. На шы 

спе цы я ліс ты пад ра бяз на вы ву ча юць 

гіс то рыю кож на га пы тан ня, з якім да 

нас звяр та юц ца. І ка лі мож на яго ўрэ-

гу ля ваць, то аба вяз ко ва пры кла да юць 

да гэ та га на ма ган ні. Пад клю ча ем сва-

іх ак ты віс таў — вя до мых дэ пу та таў, 

уплы во вых прад стаў ні коў вы ка наў чай 

ула ды, экс пер таў па кі рун ках. Але са-

мая га лоў ная на ша за да ча — даць ча-

ла ве ку пра віль ны ары ен цір. Са ма стой-

на яму цяж ка ра за брац ца ў юры дыч-

ных тон ка сцях, вый сці на па трэб ных 

лю дзей, пе ра адо лець бю ра кра тыч ныя 

бар' е ры. А тут з да па мо гай во пыт ных 

юрыс таў ён атрым лі вае на леж ны ал-

га рытм дзе ян няў.

— І шмат ка му ўда ло ся та кім чы-

нам вы ра шыць свае праб ле мы?

— Тут вось што трэ ба мець на ўва зе. 

Час цей за ўсё ў гра мад скую пры ём ную 

«Бе лай Ру сі» звяр та юц ца пас ля та го, як 

ужо абы дуць усе афі цый ныя ін стан цыі. 

Як пра ві ла, та кія пы тан ні — не пад' ём-

ныя. Ну, на прык лад, не ка то рым хо чац-

ца, каб у су дзе бы ла пе ра гле джа на кры-

мі наль ная спра ва ў да чы нен ні да сва я ка. 

І гэ та пас ля ўсіх апе ля цый. Або про сяць 

умя шац ца ў раз бі раль ніц тва па раз дзе-

ле спад чы ны ці па спры яць за куп цы за 

дзяр жаў ныя гро шы да ра гіх ле каў за мя-

жой, каб вы ра та ваць хво ра га. На жаль, 

тут мы не ма ем паў на моц тваў. А бы вае і 

та кое, што праб ле ма вель мі скла да ная, 

але не без на дзей ная. Ня даў на ўда ло ся

да па маг чы шматдзет най сям'і вы ра-

шыць праб ле му з жыл лём. Ці вось яшчэ 

прык лад. Звяр ну ла ся да нас жан чы на, 

бы лы пе да гог. Па скар дзі ла ся на тое, 

што ёй ня пра віль на на лі чы лі па мер пен-

сіі. Да ка заць гэ та не змаг ла ні ў ад ной 

ін стан цыі. На шы спе цы я ліс ты яшчэ раз 

пад ра бяз на ўнік лі ў сут насць спра вы. 

І што вы ду ма е це? Са праў ды, пен сія 

па ва жа най на стаў ні цы бы ла на лі ча на 

з па мыл кай. Дзя ку ю чы на ша му ўмя-

шаль ніц тву спра вяд лі васць ад на ві лі.

— Хто і з які мі пы тан ня мі час цей 

за ўсё да вас звяр та ец ца?

— Кан тын гент што год прак тыч на 

ад ноль ка вы. Трэць — гэ та пен сі я не-

ры. Ас тат нія — у асноў ным ра бо чыя, 

слу жа чыя, прад пры маль ні кі. Не вя лі кі 

пра цэнт на вед валь ні каў скла да юць 

сту дэн ты і бес пра цоў ныя. На шы гра-

мад скія пры ём ныя, а іх за раз на ліч-

ва ец ца 155, ахоп лі ва юць усе ад мі-

ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ныя адзін кі 

кра і ны. За мі ну лы год бы ло за рэ гіст-

ра ва на амаль тры ты ся чы зва ро таў. 

Тэ ма ты ка ты по вая. Лю дзі імк нуц ца 

вы ра шыць свае ка му наль ныя і жыл-

лё выя праб ле мы, про сяць вы дзе ліць 

фі нан са вую да па мо гу і так да лей.

Ёсць і вы на ход ні кі веч на га ру ха-

ві ка. Якіх толь кі пра жэк таў не пры-

хо дзіц ца раз гля даць! Дзе ля гэ та га 

мы пры цяг ва ем экс пер таў з Ака дэ міі 

на вук. Бы лі і чар ця жы ліф та, які па ві-

нен ез дзіць уверх-уніз без элект рыч-

на га то ку, і печ ка, якая пра цуе на, як 

бы гэ та мяк чэй вы ка зац ца, ад хо дах 

жыц ця дзей нас ці ча ла ве ча га ар га ніз-

ма. Смех сме хам, а раз бі рац ца мы па-

він ны. Гэ та, ка лі хо ча це, знак фір мы. 

Ат мас фе ра ў гра мад скіх пры ём ных 

«Бе лай Ру сі» на рэд касць дэ ма кра-

тыч ная і доб ра зыч лі вая. Тут ні хто не 

за ста ец ца без ува гі.

— На пэў на, асаб лі ва вя лі кі на-

плыў на вед валь ні каў на пя рэ дад ні 

пар ла менц кіх і прэ зі дэнц кіх вы ба-

раў?

— У та кія пе ры я ды га ла ва ідзе кру-

гам ад прось бі таў і скарж ні каў. Але 

ад мах нуц ца нель га. Да па ма га ем, чым 

мо жам. Да рэ чы, струк ту ры аб' яд нан ня 

«Бе лая Русь» ужо не раз вы кон ва лі 

ро лю вы бар чых шта боў Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі. Гэ та ра бо та над звы чай 

на пру жа ная і ад каз ная. Усё па він на 

дзей ні чаць як адзі ны за ве дзе ны ме ха-

нізм — спраў на і без ад моў на. І ў нас 

гэ та заў сё ды атрым лі ва ла ся, та му што 

пра ца ва лі сум лен на, бо на ша ар га ні-

за цыя цал кам пад трым лі вае па лі ты ку 

кі раў ні ка дзяр жа вы. Яна і ства ра ла ся 

з та кой мэ тай. Ка лі ба чыш, што твае 

апа не нты аб' яд ноў ва юц ца, імк нуц ца 

вы сту паць адзі ным фрон там з апа зі-

цый ны мі ло зун га мі, то ра зу ме еш: усе 

па тры я тыч ныя сі лы, якія ідуць за на-

шым на цы я наль ным лі да рам, так са ма 

па він ны з'яд нац ца і ад стой ваць сваю 

лі нію. А яна вы зна ча на Прэ зі дэн там 

ко рат ка і яс на — мы бу ду ем кра і ну 

са цы яль най спра вяд лі вас ці, дзяр жа ву 

для на ро да.

— Ін шы мі сло ва мі, ва шы гра мад-

скія пры ём ныя вы кон ва юць ку ды 

больш шы ро кія функ цыі, чым да-

па мо га на вед валь ні кам і ад ка зы на 

іх пісь мо выя зва ро ты?

— Без умоў на. Ка лі мы ўжо за кра-

ну лі тэ му вы ба раў, то трэ ба ад зна-

чыць, што на ба зе гра мад скіх пры ём-

ных пра во дзіц ца ак тыў ная агі та цыя 

за кан ды да таў у дэ пу та ты ад «Бе лай 

Ру сі». Са мі яны атрым лі ва юць у нас 

ар га ні за цый ную і ме та дыч ную да па-

мо гу. Для іх тут па сут нас ці ство ра на 

шко ла бу ду ча га на род на га вы бран ні-

ка. Урач, на стаў нік, кі раў нік гас па дар кі 

або спарт смен не змо жа ад ра зу якас-

на вы кон ваць дэ пу тац кія аба вяз кі. Да 

та кой ро лі ча ла ве ка трэ ба рых та ваць. 

З гэ тай мэ тай мы за пра ша ем для су-

пра цоў ніц тва эка на міс таў, пра мыс-

лоў цаў, па літ тэх но ла гаў, юрыс таў, 

ву чо ных. У вы ні ку на шы прад стаў ні кі 

па спя хо ва пра цу юць у пар ла мен це, 

мяс цо вых са ве тах, ор га нах вы ка наў-

чай ула ды, на ін шых ад каз ных па са-

дах. Мы пад трым лі ва ем з імі цес ную 

су вязь. Гэ та асаб лі ва яск ра ва пра яў-

ля ец ца пры вы ра шэн ні пы тан няў, з 

які мі звяр та юц ца на вед валь ні кі гра-

мад скіх пры ём ных. Да рэ чы, па ста ян-

на зай ма ю чы ся кан крэт ны мі праб ле-

ма мі гра ма дзян, на шы спе цы я ліс ты 

заў сё ды тры ма юць ру ку на пуль се 

жыц ця і ма юць маг чы масць рэ гу ляр-

на здзяйс няць не за леж ны ма ні то рынг 

сі ту а цыі ў гра мад стве. Гэ тыя ма тэ ры-

я лы мы на кі роў ва ем дзяр жаў ным ор-

га нам і спа дзя ём ся, што яны да па-

ма га юць пры маць больш уз ва жа ныя 

ра шэн ні. Не ма гу не ад зна чыць і тое, 

што на ба зе на шых пры ём ных мы па-

ча лі ар га ні зоў ваць неш та па доб нае 

на гра мад скае аб мер ка ван не за ка-

на даў чых іні цы я тыў. Дня мі ад бы ла ся 

дыс ку сія за ці каў ле ных ба коў з на го-

ды пад рых тоў кі кан цэп цыі за ко на аб 

па пя рэ джан ні гвал ту ў сям'і. Ду маю, 

гэ ты кі ру нак ра бо ты так са ма вель мі 

перс пек тыў ны і ка рыс ны.

— Ці пла ну юц ца якія-не будзь 

змя нен ні ў ра бо це гра мад скіх пры-

ём ных?

— Апош нім ча сам скар гаў ста ла 

знач на менш, што га во рыць пра па-

вы шэн не якас ці ра бо ты са зва ро та мі 

гра ма дзян на мес цах і эфек тыў ную ін-

фар ма цый ную дзе насць у кра і не. На-

шы гра мад скія пры ём ныя па сту по ва 

пе ра тва ра юц ца ў цэнт ры гра мад ска-

га дыя ло гу, пра вад ні кі эка на міч ных 

і са цы яль ных іна ва цый. Усе све жыя 

ідэі, слуш ныя пра па но вы мож на бу дзе 

вы ка рыс тоў ваць для па спя хо ва га раз-

віц ця Бе ла ру сі. Спа дзя ю ся, у нас гэ та 

атры ма ец ца.

Гу та рыў Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ



Аса біс ты прык лад
Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма Мі ка лай Шарс нёў не пер шы год 

на аса біс тым пры кла дзе дэ ман струе 

зем ля кам, што спар тыў ныя рэ кор-

ды мож на ўста наў лі ваць у лю бым уз-

рос це. Ня даў на лі дар Пры дзвін ска га 

краю ў між на род ных спа бор ніц твах 

па жы ма вым двая бор'і «Сла вян скі 

ку бак», як і ле тась, уста на віў рэ корд 

Еў ро пы і, ад па вед на, Бе ла ру сі ся род 

ве тэ ра наў спор ту.

Тур нір ад быў ся ў ві цеб скім Цэнт раль-

ным спар тыў ным комп лек се. У ім бра лі 

ўдзел больш за 150 ат ле таў з Бе ла ру сі, 

Укра і ны, Ра сіі, Уз бе кі ста на.

У пер шай спро бе жы му на мак сі мум гу-

бер на тар узяў ва гу ў 167,5 кг, дру гі па ды-

ход — 172,5 кг. А пад час за ключ на га эта пу 

спа бор ніц тваў 100-кі ла гра мо вую штан гу ён пад няў 25 ра зоў.

На га да ем, што Мі ка лай Шарс нёў так са ма па спя хо ва вы сту пае на спа бор-

ніц твах па гі ра вым спор це і ўжо не раз ста на віў ся пе ра мож цам. На пя рэ дад ні 

ві цеб ска га тур ні ру ён ска заў прад стаў ні кам СМІ, што зай ма ец ца спор там яшчэ 

і дзе ля та го, каб на спа бор ніц твах мо ладзь за дум ва ла ся пра не аб ход насць 

пры трым лі вац ца зда ро ва га ла ду жыц ця.

Пад трым лі ва лі стар шы ню абл вы кан ка ма пад час вы ступ лен ня не толь кі гле-

да чы, але і сям'я, сё ле та ў тур ні ры браў удзел і яго сын Ула дзі мір.

Сі ла выя ві ды спор ту ста но вяц ца ўсё больш па пу ляр ны мі на Ві цеб шчы не. Мі ка лай 

Шарс нёў у свой час стаў іні цы я та рам раз мя шчэн ня ву ліч ных комп лек саў для трэ ні-

ро вак. І яны ёсць не толь кі ў аб лас ным цэнт ры, але і ў рай цэнт рах і па сёл ках.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Гра ма дзян ская су поль насцьГра ма дзян ская су поль насць  

І ШТАБ, І ШКО ЛА, 
І АКУ МУ ЛЯ ТАР ІДЭЙ
Аб ро лі пры ём ных «Бе лай Ру сі» ў ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян

Пры ём ная кам па нія — 2018Пры ём ная кам па нія — 2018  

У шчас ліў чы ках — 
пе ра мож цы 11 алім пі яд

Мі ніс тэр ства аду ка цыі за цвер дзі ла пе ра лік між на род ных алім пі яд, 

пе ра мож цы якіх бу дуць мець у бя гу чым го дзе пра ва на за лі чэн не 

без ус туп ных вы пра ба ван няў у вы шэй шыя і ся рэд нія спе цы яль ныя 

на ву чаль ныя ўста но вы на ад па вед ныя спе цы яль нас ці.

У яго ўвай шлі 11 між на род ных спа бор ніц тваў: 59-я Між на род ная ма тэ ма тыч-

ная алім пі я да (2018 год, Ру мы нія); 52-я Між на род ная Мен дзя ле еў ская алім пі я да 

школь ні каў па хі міі (2018 год, Бе ла русь); 50-я Між на род ная хі міч ная алім пі я да 

(2018 год, Сла ва кія і Чэ хія); 49-я Між на род ная фі зіч ная алім пі я да (2018 год, Пар-

ту га лія); 29-я Між на род ная бія ла гіч ная алім пі я да (2018 год, Іран); 15-я Між на род-

ная геа гра фіч ная алім пі я да ( 2018 год, Ка на да); 7-я Еў ра пей ская ма тэ ма тыч ная 

алім пі я да для дзяў чат (2018 год, Іта лія); 12-я Між на род ная алім пі я да па на ву ках 

аб Зям лі (2018 год, Тай ланд); 14-я Між на род ная Жаў ты каў ская алім пі я да па 

фі зі цы, ма тэ ма ты цы і ін фар ма ты цы — (2018 год, Ка зах стан); 5-я Між на род ная 

геа гра фіч ная алім пі я да школь ні каў кра ін Бал тый ска га рэ гі ё на (2018 год, Лат вія); 

Алім пі я да школь ні каў Са юз най дзяр жа вы па рус кай мо ве і рус кай лі та ра ту ры 

«Ра сія і Бе ла русь: гіс та рыч ная і ду хоў ная су поль насць» (2017 год, Бе ла русь).

Ула даль ні кі дып ло маў пер шай, дру гой і трэ цяй сту пе няў гэ тых алім пі яд 

ма юць пра ва на за лі чэн не ў ВНУ без эк за ме наў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



СоцыумСоцыум  

«У сем' ях 70 % мін чан 
вы хоў ва юць уся го ад но дзі ця»

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ПРА ЦЯГ ДЫЯ ЛО ГУ 
З ГРУ ЗІ ЯЙ

Як рэа лі зу юц ца двух ба ко выя па гад нен ні, аб мер ка ва лі ўчо ра 

стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе-

ла ру сі Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА і Над звы чай ны і Паў на моц-

ны Па сол Гру зіі ў Бе ла ру сі Ва ле рый КВА РАЦ ХЕ ЛІЯ. Но вы 

па сол пра цуе ў на шай кра і не з ле таш ня га снеж ня.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка ад зна чыў, што Бе ла русь за ці каў ле на 

раз ві ваць су пра цоў ніц тва з Гру зі яй і на га даў пра ві зіт кі раў ні ка бе-

ла рус кай дзяр жа вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі, які ад быў ся ў са ка ві ку 

і ў хо дзе яко га бы ло пад пі са на 38 да ку мен таў. «Ёсць кан крэт ныя 

да моў ле нас ці па рэа лі за цыі шэ ра гу пра ек таў. Гэ та і збор ка ліф таў, 

і збор ка трак та роў ма лой ма гут нас ці. У цэ лым у нас пар ла менц кія 

ад но сі ны больш ак тыў на па ча лі раз ві вац ца з 2012 го да. І за гэ тыя

га ды знач на пад рос уза ем ны та ва ра аба рот. За мі ну лы год — 

94 міль ё ны до ла раў», — звяр нуў ува гу стар шы ня. Але за да чы ста яць

больш маш таб ныя.

Акра мя та го, бы ло пад крэс ле на су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Гру-

зіі ў між на род ных ар га ні за цы ях. У лі пе ні бу дзе пра хо дзіць се сія 

Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ ў Бер лі не. Ула дзі мір Анд рэй чан ка 

рас ка заў, што для яе пад рых та ва на бе ла рус кая рэ за лю цыя па 

раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі.

Ва ле рый Ква рац хе лія ў сваю чар гу ад зна чыў, што су пра цоў-

ніц тва ідзе на доб рым уз роў ні. Па сло вах па сла, боль шасць з 

пад пі са ных у са ка ві ку па гад нен няў ужо пра цуе. У тым лі ку прад-

пры ем ствы па ча лі больш ак тыў на ўза е ма дзей ні чаць. На прык лад, 

бы ло за куп ле на 30 бе ла рус кіх кам бай наў. Спа дар Ква рац хе лія 

рас ка заў, што на па чат ку чэр ве ня бу дзе аб мяр коў вац ца пы тан не 

за куп кі элект ро бу саў, не вы клю ча на, што раз мо ва бу дзе іс ці і пра 

су мес ную вы твор часць у Гру зіі.

На дзея АНІ СО ВІЧ



У ста лі цы да Дня сям'і пры мер ка-

ва лі дзя сят кі ўра чыс тых па дзей 

і ак цый.

Як рас ка за ла стар шы ня ка мі тэ та 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не Мін гар вы кан ка ма Жан на 

РА МА НО ВІЧ, ад ным з га лоў ных ме-

ра пры ем стваў свя та ста ла ўру чэн не 

ор дэ на Ма ці:

— Ад мет на, што мно гія з гэ тых жан-

чын па спя хо ва су мя шча юць ма ця рын-

ства і пра фе сій ную дзей насць. Ся род 

іх — пра даў цы, сак ра та ры, вы клад чы кі, 

ін жы не ры, вы ха валь ні кі да школь ных 

уста ноў. З 33 жан чын, прад стаў ле ных 

да ўзна га ро джан ня, толь кі восем — 

хат нія гас па ды ні.

За раз у Мін ску ка ля 700 жан чын 

уда сто е ны ор дэ на Ма ці, але ў пла нах — 

уз на га ро дзіць кож ную год ную прад-

стаў ні цу пры го жа га по лу, якая вы ха-

ва ла пяць і больш дзя цей. Не менш 

знач най па дзе яй на свя точ ным тыд ні 

ста не ўру чэн не клю чоў ад 20 ква тэр са-

цы яль на не аба ро не ным сем' ям: шмат-

дзет ным, у якіх вы хоў ва юц ца дзе ці-

ін ва лі ды і тых, дзе ёсць цяж кія хво рыя.

Што год коль касць шмат дзет ных 

сем' яў у Мін ску па вя ліч ва ец ца ў ся-

рэд нім на 1,5 ты ся чы, ця пер іх ужо 

больш за 14 ты сяч. Да рэ чы, у са май 

вя лі кай ста ліч най сям'і — 12 дзя цей. 

Але пры гэ тым у ста лі цы больш чым 

у 70 % сем' яў уся го ад но дзі ця. За тры 

ме ся цы гэ та га го да ў Мін ску з'я ві ла ся 

на свет 4312 ма лых, на жаль, па каз чык 

ні жэй шы, чым ле тась. Гэ та тлу ма чыц ца 

тым, што ў дзе та род ны ўзрост ус ту-

пі лі бе ла ру сы, на ро джа ныя ў 1990-я, 

ка лі бы ла ад зна ча на дэ ма гра фіч ная 

яма. Для пад трым кі імк нен ня за вес ці 

яшчэ ад но дзі ця дзей ні чае пра гра ма 

ся мей на га ка пі та лу, які ле тась атры-

ма ла амаль 7400 сем' яў, сё ле та гэ тым 

пра вам вы ра шы лі ска рыс тац ца ўжо 

524 сям'і.

Па тра ды цыі кож ны год у ста лі цы 

вяс ной абі ра юць най леп шую шмат-

дзет ную сям'ю: кон курс прой дзе ў Га-

 рад скім па ла цы дзя цей і мо ла дзі 

16 мая. Па сло вах стар шы ні Мін скай 

га рад ской ар га ні за цыі ГА «Бе ла рус-

кая аса цы я цыя шмат дзет ных баць-

коў» Тац ця ны КРАЎ ЧАН КІ, тэ ма ты ка 

кон кур су звя за на з Го дам ма лой ра дзі-

мы — за кра нуць тэ му сям'і трэ ба бу-

дзе ў ад ным з кон кур саў: прэ зен та цыі 

ся мей на га гер ба, ві зіт най карт цы або 

твор чым вы ступ лен ні. Да рэ чы, удзель-

ні каў ча кае і кон курс-сюр прыз — трэ ба 

бу дзе хут ка ад каз ваць на не ча ка ныя 

пы тан ні вя ду чай.

Як ад зна чы ла ды рэк тар Мінск ага 

га рад ско га цэнт ра са цы яль на га аб-

слу гоў ван ня сям'і і дзя цей Ка ця ры на 

МАЛЬ ЦА ВА, вя лі кая пад трым ка аказ-

ва ец ца і сем' ям, якія апы ну лі ся ў цяж кім 

жыц цё вым ста но ві шчы: су тык ну лі ся са 

скла да ны мі за хвор ван ня мі, праб ле май 

нар ка ма ніі, ал ка га ліз му, гвал ту, бес-

пра цоўя.

У най блі жэй шы час стар туе маш-

таб ны пра ект «Доб рая пе ра роб ка». 

Ма ла дыя ды зай не ры бу дуць пры дум-

ляць ды зайн ква тэ ры для сем' яў, у якой 

баць кі-ін ва лі ды вы хоў ва юць дзя цей-ін-

ва лі даў. Уся го ў ста лі цы ка ля 70 та кіх 

сем' яў. Пра ект роз на ба ко вы і на кі ра ва-

ны не толь кі на зме ну ін тэр' ера, але і 

зме ны ў ад но сі нах да жыц ця. Так, са мі 

ра монт ныя ра бо ты бу дуць вы кон ваць 

па да печ ныя ГУ УС, якія ма юць во пыт у 

бу даў ніц тве. Мяр ку ец ца, што ста ноў чы 

прык лад на тхніць іх на пе ра ме ны. 

Ра монт у пер шай з ква тэр за пла на ва-

ны на лі пень.

Доб рая на ві на ёсць і для буд учых 

сем' яў. 16 мая ў До ме шлю баў Мін гар-

вы кан ка ма прой дзе ак цыя «Сям'я за 

ўсе каш тоў нас ці да ра жэй шая». Па ры, 

якія прый шлі па да ваць за яву на рэ гіст-

ра цыю шлю бу, змо гуць пра кан суль та-

вац ца з псі хо ла гам і паў дзель ні чаць у 

бяс прой грыш най ла та рэі: прыз — бі ле-

ты ў адзін са ста ліч ных тэ ат раў.

Да р'я КАС КО



З на го дыЗ на го ды  

АКА ДЭ МІЯ 
ГО НА РУ І ДОБ ЛЕС ЦІ

60 га доў га лоў най мі лі цэй скай ВНУ кра і ны
Сваю гіс то рыю ўста но ва аду ка цыі па ча ла з 1958 го да. Та ды бы ло ство-

ра на Мін скае ад дзя лен не фа куль тэ та за воч на га на ву чан ня Вы шэй шай 

шко лы МУС СССР. Праз га ды ця пе раш няя ака дэ мія — ад на з са мых 

прэ стыж ных ВНУ на шай кра і ны. Ся род яе вы пуск ні коў — пяць мі ніст раў 

унут ра ных спраў Бе ла ру сі, у тым лі ку і дзей ны мі ністр ге не рал-лей тэ-

нант мі лі цыі Ігар ШУ НЕ ВІЧ.

— Вы пуск ні кі Ака дэ міі МУС ка рыс та юц ца аў та ры тэ там у ор га нах унут ра ных 

спраў, з'яў ля юц ца пры кла дам пра фе сі я на ліз му, вы со кай гра ма дзян скас ці, 

дак лад на і сум лен на вы кон ва юць свой доўг, — пад крэс ліў мі ністр унут ра ных 

спраў Ігар ШУ НЕ ВІЧ. — Шчы ра жа даю, каб вам заў сё ды бы лі ўлас ці вы важ-

ныя склад ні кі асо бы су пра цоў ні ка пра ва ахоў ных ор га наў — са ма ад да насць, 

ад ва га, без за па вет ная муж насць у слу жэн ні Ай чы не.

За раз бу ду чых афі цэ раў рых ту юць фа куль тэ ты мі лі цыі, след ча-экс перт ны 

і кры мі наль на-вы ка наў чы, акра мя та го, мож на атры маць аду ка цыю на фа-

куль тэ це пра ва, а так са ма па глы біць свае ве ды на фа куль тэ це па вы шэн ня 

ква лі фі ка цыі і пе ра пад рых тоў кі кі раў ні чых кад раў. Уся го ва ўста но ве аду ка-

цыі 19 ка фед раў. Ака дэ мія МУС доб ра вя до мая не толь кі ва ўсёй Бе ла ру сі, 

яна сла віц ца вы со кім уз роў нем пад рых тоў кі пра ва ахоў ні каў і ў кра і нах СНД і 

да лё ка га за меж жа. Па каз чык гэ та га — шмат лі кія між на род ныя кан фе рэн цыі 

і фо ру мы, якія пра хо дзяць на ба зе ака дэ міі. Акра мя гэ та га, у сце нах вы шэй-

шай на ву чаль най уста но вы асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца фі зіч най пад рых тоў цы 

і спор ту: кур сан ты і вы пуск ні кі ня рэд ка ста но вяц ца пе ра мож ца мі і пры зё ра мі 

чэм пі я на таў све ту і Еў ро пы ў роз ных спар тыў ных дыс цып лі нах.

Як рас ка заў на чаль нік Ака дэ міі МУС ге не рал-ма ёр мі лі цыі Ула дзі мір 

БА ЧЫ ЛА, на ву чаль ная ўста но ва за клю чы ла 56 да га во раў аб су пра цоў ніц тве 

з ВНУ па ўсім све це. Ака дэ мія з'яў ля ец ца чле нам Аса цы я цыі вы шэй шых на ву-

чаль ных уста ноў МУС (па лі цыі) дзяр жаў — удзель ніц СНД, а так са ма чле нам 

Між на род най аса цы я цыі ака дэ мій па лі цыі (ІNTERPA). У 2014 і 2017 га дах ВНУ 

бы ла ўда сто е на вы со кай уз на га ро ды — прэ міі ўра да Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га-

лі не якас ці. У 2017 го дзе на зван не лаў рэ а та прэ тэн да ва лі 40 ар га ні за цый, якія 

прад стаў ля юць роз ныя на прам кі эка но мі кі і са цы яль най сфе ры. Ся род іх толь кі 

ад на ўста но ва аду ка цыі — Ака дэ мія МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Да рэ чы, па ўсіх 

ацэ на чных кры тэ ры ях ака дэ мія атры ма ла мак сі маль ную коль касць ба лаў.

— Мы гля дзім у бу ду чы ню, рых ту ем тых, хто ўслед за на мі ўста не на аба ро ну 

пра ва па рад ку і за кон на сці ў кра і не. Упэў не ны, што на шы вы пуск ні кі і на да лей з 

го на рам бу дуць вы кон ваць ус кла дзе ныя на іх за да чы, за бяс печ ва ю чы на дзей-

ную аба ро ну за кон ных пра воў і ін та рэ саў гра ма дзян ад зла чын ных за ма хаў, 

дэ ман стру ю чы сі лу За ко на і пе ра мо гу спра вяд лі вас ці, — пад крэс ліў на чаль нік 

Ака дэ міі МУС Ула дзі мір БА ЧЫ ЛА.

Ад ным з клю ча вых мо ман таў свят ка ван ня юбі лею ста не ўра чыс тае ад крыц цё 

ме ма ры я ла «Алея Па мя ці, Го на ру, Сла вы». Ён пры све ча ны ўсім тым, хто ад даў 

жыц цё пры вы ка нан ні служ бо ва га аба вяз ку. Ме ра пры ем ства пра цяг не ўша-

на ван не най леп шых су пра цоў ні каў і кур сан таў ака дэ міі. Свя точ ная пра гра ма 

за вер шыц ца ў На цы я наль ным ака дэ міч ным Вя лі кім тэ ат ры опе ры і ба ле та, дзе 

бу дзе прад стаў ле на па ста ноў ка ў го нар юбі лею Ака дэ міі МУС. На свя та за про-

ша ны най вы шэй шыя служ бо выя асо бы і за меж ныя дэ ле га цыі — прад стаў ні кі 

ўста ноў аду ка цыі, з які мі ака дэ мія плён на су пра цоў ні чае ўжо шмат га доў.

Да р'я КАС КО



Фо та Аляк сея СПАТ КАЯ.
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АД БЕС ПІ ЛОТ НІ КАЎ 
ДА КАС ЦЮ МА 

ВІР ТУ АЛЬ НАЙ РЭ АЛЬ НАС ЦІ
Транс фар ма цыя ўсіх сфер эка но мі кі

Пад час цы ры мо ніі ад крыц ця на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ана-

толь КА ЛІ НІН агу чыў ві тан не кі раў ні ка дзяр жа вы ўдзель ні кам фо-

ру му, а так са ма ад зна чыў, што Прэ зі дэнт і ўрад кра і ны ўдзя ля юць 

вя лі кую ўва гу раз віц цю і ства рэн ню ўмоў на цы я наль най ін фар ма-

цый най інф ра струк ту ры і ІT-ін дуст ры я лі за цыі.

«У рам ках раз віц ця ІT-кра і ны ро біц ца вель мі шмат. Дзей ні чае 

дзяр жаў ная пра гра ма раз віц ця элект рон ных тэх на ло гій, ін фар-

ма цый на га гра мад ства на пя ці год ку. Што год мы ін вес ту ем ка ля 

600 міль ё наў руб лёў у ства рэн не ўмоў, раз віц цё тэ ле ка му ні ка цый, 

аб наў лен не тэх на ло гій», — да даў Ана толь Ка лі нін.

Ён так са ма пад крэс ліў, што на ша кра і на пра цяг вае раз ві ваць 

парт нёр скія ад но сі ны з азі яц кі мі дзяр жа ва мі, у лі ку якіх Кі тай і кра і -

ны Ус ход ня га парт нёр ства. На мес нік прэм' ер-мі ніст ра ад зна чыў, 

што ў Бе ла ру сі ство ра ны ўмо вы для вы со ка га пра нік нен ня іна ва-

цый ных тэх на ло гій у дзяр жаў ныя струк ту ры. Як прык лад ён пры вёў 

ства рэн не элект рон на га ўра да. Ка ля 70 % да ку мен таў па сту па юць 

ва ўрад і апра цоў ва юц ца ў элект рон ным фар ма це. Ідзе пра ца па 

ства рэн ні ІD-кар ты, якая да кан ца го да бу дзе за вер ша на. Акра мя 

та го, пра цу юць і над ука ра нен нем сіс тэм бес па пя ро ва га ганд лю.

Член Ка ле гіі (мі ністр) па ўнут ра ных рын ках, ін фар ма ты за цыі, 

ІКТ Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі Ка ры нэ МІ НА СЯН пад час 

цы ры мо ніі ад крыц ця ад зна чы ла, што на ша кра і на з'яў ля ец ца ад ным 

з лі да раў у ІТ-сфе ры на пра сто ры ЕА ЭС, і сён ня гэ та са праў ды мож-

на ўба чыць на вы стаў цы. «На гэ тай пля цоў цы скан цэнт ра ва ны ідэі, 

пра ек ты і маг чы мас ці якія мо гуць быць рэа лі за ва ны на пра сто ры 

ЕА ЭС», — пад крэс лі ла Ка ры нэ Мі на сян.

Што ўнут ры
На стэн дах «Tibo» ўжо мож на ўба чыць у тым лі ку і ба за выя 

стан цыі 5G. Іх ужо тэс ту юць ў кра і не. Стан дарт пя та га па ка лен ня 

су вя зі вый дзе ў свет толь кі гэ тай во сен ню, але з прын цы пам ра бо-

ты хут кас на га «ін дуст ры яль на га» ін тэр нэ ту, які змо жа апра цоў ваць 

вя лі кую коль касць ін фар ма цыі, азна ё міц ца мож на ўжо сён ня. 

На дум ку на мес ні ка мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за цыі Дзміт рыя

ШАД КО, пі лот ныя тэс та выя зо ны 5G па він ны з'я віц ца ў Бе ла ру сі 

ў 2019 го дзе.

Цэнт раль най экс па зі цы яй на вы стаў цы «Tibo-2018» стаў стэнд 

«ІT-кра і на Бе ла русь». Тут мож на ўба чыць апош нія рас пра цоў кі ў 

сфе ры ін фар ма цый ных тэх на ло гій бе ла рус кіх ІT-кам па ній, рэ зі-

дэн таў Пар ка вы со кіх тэх на ло гій, прад стаў ле ны на цы я наль ныя 

экс па зі цыі Ка зах ста на і Азер бай джа на, ка лек тыў ныя стэн ды ДКНТ, 

Мін гар вы кан ка ма, Дзярж кам ва енп ра ма. Ся род экс па нен таў ёсць 

і тыя, хто пра цуе з бес пі лот ны мі ля таль ны мі апа ра та мі, тэх на-

ло гі я мі вір ту аль най і да поў не най рэ аль нас ці. Не менш ці ка вым 

у гэ тым кі рун ку з'яў ля ец ца і пра ект бе ла рус кай кам па ні і, якая рас-

пра цоў вае кас цюм вір ту аль най рэ аль нас ці. Ён здоль ны па глы біць 

ча ла ве ка ў лі та раль ным сэн се ўнутр гуль ня во га све ту. Убу да ва ная 

сіс тэ ма элект ра сты му ля цыі і клі мат-кант ро лю да па ма гае ад чу ваць 

на ва коль нае ася род дзе гуль ні, а так са ма ўсё тое, што там ад бы-

ва ец ца.

На вы стаў цы так са ма прад стаў ле ны пра гра мы для га джэ таў, якія 

за клі ка ны спрас ціць жыц цё ка рыс таль ні кам, бе ла рус кі ад кры ты 

геа ін фар ма цый ны рэ сурс да дзе ных дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня 

Зям лі — ана лаг усім вя до ма га Gооglе Mарs. Рэ сурс дае ін фар-

ма цыю з вы со кай геа дэз іч най дак лад нас цю. Сфе ра пры мя нен ня 

яго да дзе ных шы ро кая: сель ска гас па дар чая вы твор часць, зем-

ле ўпа рад ка ван не, кар та гра фія, ле са ўпа рад ка ван не. Сён ня іх ужо 

вы ка рыс тоў вае На цы я наль нае ка даст ра вае агенц тва Дзярж кам-

ма ё мас ці ў рэ гіст ры кош ту зя мель, зя мель ных участ каў.

Вар та ад зна чыць, што на вы стаў цы сён ня ад ноль ка ва прад стаў-

ле ны як буй ныя кам па ніі, так і не вя лі кія рас пра цоў шчы кі. Ар га ні-

за та ры змаг лі пра дэ ман стра ваць, што ў Бе ла ру сі сён ня сур' ёз на 

ста вяц ца да ІT-біз не су лю бо га ўзроў ню: па чы на ю чы ад не вя лі кіх 

мяс цо вых стар та паў да буй ных між на род ных пра ек таў.

На пра ця гу трох дзён на па лях вы стаў кі пой дзе мност ва дыс-

ку сій і аб мер ка ван няў, пад вя дуць вы ні кі кон кур су на са мы леп шы 

бе ла рус кі ін тэр нэт-рэ сурс — «Ін тэр нэт-прэ мія «Tibo». Цы ры мо нія 

ўзна га родж ван ня пе ра мож цаў ад бу дзец ца 17 мая.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Гро шыГро шы  
ПА ЛІ ВА ЗНОЎ ДА РА ЖЭЕ

З аў то рка змя ні лі ся роз ніч ныя цэ ны на аў та ма біль нае па лі ва, па ве-

да мі лі ў прэс-служ бе «Бел наф та хі ма».

Ужо тра ды цый на роз ніч ныя цэ ны на ды зель нае па лі ва і аў та ма біль-

ны бен зін па вя лі чы лі ся на адну ка пей ку. З 15 мая кошт 1 літ ра бен зі ну 

АІ-92-К5-Еў ра скла дае 1 ру бель 29 ка пе ек, АІ-95-К5-Еў ра — 1 ру бель 

37 ка пе ек, АІ-98-К5-Еў ра — 1 ру бель 58 ка пе ек, ДП — 1 ру бель 37 ка пе ек.

Сяр гей КУР КАЧ.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На ўрад ці мож на на зваць у на шай кра і-

не та кую ар га ні за цыю, якая па рос це па-

пу ляр нас ці ста не ў адзін рад з Рэс пуб лі-

кан скім гра мад скім аб' яд нан нем «Бе лая 

Русь». Сён ня пад яе сця гам зна хо дзяц ца 

ўжо амаль 180 ты сяч чле наў — прад стаў-

ні коў са мых роз ных са цы яль ных плас тоў. 

Ад нак не толь кі шмат лі касць і шы ро кая 

прад стаў ні часць уз ня лі аў та ры тэт гэ та га 

да стат ко ва ма ла до га фар мі ра ван ня. Знач-

ную ро лю ады гра ла яго ўмен не на ла дзіць 

цес ную су вязь з людзь мі. Амаль з са ма-

га па чат ку іс на ван ня ар га ні за цыі ва ўсіх 

яе струк ту рах бы лі ство ра ны гра мад скія 

пры ём ныя. На ша раз мо ва з ка ар ды на та рам іх дзей нас ці, га лоў ным 

спе цы я ліс там РГА «Бе лая Русь» Воль гай БА Я РО ВІЧ.


