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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
АНА ЛІ ТЫ КІ ПРАД КА ЗА ЛІ «ВЫ ПАД КО ВУЮ» 
ЯДЗЕР НУЮ СУ СВЕТ НУЮ ВАЙ НУ

Ра сія, ЗША ці Кі тай мо гуць цал кам вы пад ко ва па чаць 

ядзер ную су свет ную вай ну. Як пі ша Nаtіоnаl Іntеrеst, пры-

чы най гэ та га мо жа стаць спе цы фі ка ра бо ты сіс тэм на зі ран-

ня і раз вед кі, а так са ма асаб лі вас ці раз мя шчэн ня роз ных 

ві даў уз бра ен ня.

Як ад зна чае вы дан не, ра ней сіс тэ мы на зі ран ня і раз вед кі 

су свет ных дзяр жаў вы ка рыс тоў ва лі ся толь кі для ад соч-

ван ня пус каў ядзер ных ба ліс тыч ных ра кет. Ця пер гэ тыя 

сіс тэ мы ста лі так са ма вы ка рыс тоў вац ца для са чэн ня за 

пус ка мі ня я дзер ных бо е га ло вак. Та кім чы нам, гэ тыя сіс тэ-

мы мо гуць вы пад ко ва зблы таць вы ка ры стан не ядзер най і 

ня я дзер най зброі, што пры вя дзе да ад па вед на га ўда ру з 

ін ша га бо ку. Акра мя та го, пе ра лі ча ныя кра і ны спе цы яль на 

за блыт ва юць сва іх апа не нтаў, раз мя шча ю чы ядзер ную і ня-

я дзер ную зброю ў ад ных і тых жа мес цах. На прык лад, Ра сія 

раз мя шчае свае пад вод ныя лод кі, якія ня суць ба ліс тыч ныя 

ра ке ты з ядзер ны мі бо е га лоў ка мі, там жа, дзе раз мя шча-

юц ца пад лод кі са звы чай ным уз бра ен нем.

Ана лі ты кі лі чаць, што для вы ра шэн ня гэ тай праб ле мы 

кра і нам вар та бы ло б па дзя ліць ядзер нае і ня я дзер нае 

ўзбра ен не аль бо ства рыць спе цы яль ныя спа да рож ні кі, якія 

змо гуць ад соч ваць ядзер ныя бо е га лоў кі, але не бу дуць рэ-

ага ваць на звы чай ныя. Ад нак кра і ны на ўрад ці пой дуць на 

гэ та з-за вя лі кіх фі нан са вых вы дат каў.

СУД АРЫШ ТА ВАЎ 
УСЕ КВА ТЭ РЫ ПЕТ РА СЯ НА І СЦЕ ПА НЕН КІ 
Ў РАМ КАХ ШЛЮ БА РАЗ ВОД НА ГА ПРА ЦЭ СУ

Ха моў ніц кі ра ён ны суд Маск вы на клаў за бес пя чаль-

ны арышт на ўсю су мес на на жы тую не ру хо мую ма ё масць

(а гэ та 10 ква тэр, да моў, га ра жоў у Маск ве і Мас коў скай 

воб лас ці) гу ма рыс таў Яў ге на Пет ра ся на і Але ны Сце па нен кі 

ў рам ках іх шлю ба раз вод на га пра цэ су.

Па сло вах ад ва ка та Пет ра ся на Сяр гея Жо ры на, та кім 

чы нам суд аб ме жа ваў пра ва на здзел кі па не ру хо мас ці, 

каб ні хто не змог ні чо га пра даць.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што Але на Сце па нен ка звяр ну-

ла ся з іс кам у суд, у якім па пра сі ла ска са ваць шлюб з Пет-

ра ся нам і спаг наць з яго больш за 80 % су мес на на жы тай 

ма ё мас ці, якая, па роз ных звест ках, ацэнь ва ец ца ў су му ад 

1,5 да 3 млрд ра сій скіх руб лёў. Сам ар тыст па даў су стрэч ны 

іск, у якім пра сіў па дзя ліць усё па роў ну.

На да ро зеНа да ро зе  

Па ка жы «клас» 
кі роў цу

Ці ка вая і ка рыс ная ва ўсіх сэн сах ак цыя за пу шча на 

15 жніў ня ста ліч ным ДАІ і ма біль най пра гра май па 

ПДР «Аў та Клас». На кі ра ва на яна на тое, каб змен-

шыць коль касць ДТЗ на да ро гах, у пры ват нас ці, на 

не рэ гу лю е мых пе ша ход ных пе ра хо дах. Сут насць 

у тым, каб пе ша хо ды дзя ка ва лі кі роў цы, які пра-

пус ціў іх на пе ра хо дзе, жэс там: па ды ма лі вя лі кі 

па лец — ста ві лі яму «клас». Та кая аба вяз ко вая ма-

дэль уза ем най вет лі вас ці, якая па він на прый сці ся 

да спа до бы і аў та ма бі ліс там, і пе ша хо дам.

Як за ўва жыў на мес нік на чаль ні ка УДАІ ГУ УС Мін гар-

вы кан ка ма Анд рэй ЗЫ РА НАЎ, за пер шае паў год дзе ад-

бы ло ся 106 ДТЗ з удзе лам пе ша хо даў. Пы тан не ўза ем най 

вет лі вас ці важ нае перш за ўсё на пе ша ход ных пе ра хо дах. 

Час та бы вае так, што пе ша ход ідзе па «зеб ры» па ўсіх пра-

ві лах да рож на га ру ху і «за бы вае» аб ма шы нах, а кі роў ца, 

па ня ўваж лі вас ці або з ін шай пры чы ны, на ля тае на яго. Не-

аб ход на, каб і аў та ма бі ліст, і пе ша ход ба чы лі адзін ад на го, 

не вы пус ка лі з-пад ува гі і зво дзі лі да ну ля маг чы масць ДТЗ. 

Та му ві та юц ца лю быя ак цыі, здоль ныя зні зіць ава рый насць 

і па вы сіць ува гу ўдзель ні каў да рож на га ру ху.

Як рас тлу ма чы ла адзін з ар га ні за та раў ак цыі, вы ка наў-

чы ды рэк тар ТАА «Аў та ма байл» Ве ра ні ка ГА ПЕ Е ВА, 

асноў ная ідэя — уста наў лен не дыя ло гу па між кі роў цам і 

ча ла ве кам, які пе ра хо дзіць ву лі цу. А па коль кі вяр баль ны 

дыя лог у гэ тым вы пад ку не маг чы мы, знай шоў ся вы хад у 

вы гля дзе ві зу аль на га дыя ло гу. Гэ та зна чыць, пе ша ход, які 

кро чыць па не рэ гу ля ва ным пе ра хо дзе, па ві нен па гля дзець 

на кі роў цу і па ка заць яму «клас» — пад няць вя лі кі па лец 

ру кі. Ска заць свое асаб лі вае «дзя куй». Та кім чы нам, у пе-

ша хо даў з'я віц ца звыч ка дзя ка ваць кі роў цам і ўваж лі ва 

ча каць, па куль кі роў ца іх пра пус ціць. А кі роў цам, у сваю 

чар гу, бу дзе больш пры ем на пра пус каць пе ша хо даў, і яны 

так са ма бу дуць больш піль ныя.

У пад трым ку гэ тай ак цыі па го ра дзе раз ве сяць біл бор ды 

і ўста лю юць да рож ныя зна кі з хэш тэ гам #клас_ва дзі це лю — 

яр кія і па цеш ныя ма люн кі «па лец уверх», а так са ма ін шыя 

вы явы. «Ві зу а лы» па ста вяць так, каб не ад цяг ваць ува гу 

кі роў цы: на пе ша ход ных да рож ках па блі зу ажыў ле ных не-

рэ гу лю е мых пе ра хо даў. Якіх-не будзь змя нен няў у ПДР не 

ад бу дзец ца. Ак цыя но сіць аду ка цый ны і вы ха ваў чы ха рак-

тар і скі ра ва на больш на пе ша хо даў. Хоць, як бы ло ска за-

на, яна за клі ка на па вы сіць куль ту ру па во дзі наў аб са лют на 

ўсіх удзель ні каў ру ху. Та му як ні ўдас ка наль вай тэх ніч ны 

бок пра цэ су, ма раль на-этыч ны ас пект заў сё ды ста іць на 

пер шым мес цы. Лю дзі па він ны быць перш за ўсё вет лі выя і 

ўваж лі выя ў ад но сі нах адзін да ад на го, і гэ та вель мі важ ная, 

ка лі не пер ша рад ная, умо ва бяс пе кі да рож на га ру ху.

Ак цыя «Клас кі роў цу» бу дзе доў жыц ца 21 дзень. За 

гэ ты час у лю дзей фар мі ру ец ца но вая звыч ка, і ар га ні за-

та ры спа дзя юц ца, што жэст «клас» кі роў цу, які пра пус ціў 

пе ша хо да, ста не доб рай тра ды цы яй у на ша га на сель ніц-

тва. Ра бот ні ка мі ДАІ бу дзе пра во дзіц ца ад па вед ная ра бо-

та ся род аў та ма бі ліс таў, каб яны з ра зу мен нем рэ ага ва лі 

на не звы чай ную іні цы я ты ву.

Па куль ак цыя прой дзе на ста ліч ных да ро гах. Але ар-

га ні за та ры пла ну юць рас паў сю дзіць сваю ідэю па ўсёй 

Бе ла ру сі. Уліч ва ю чы, што па чы нан не гэ та да ты чыц ца 

кож на га з нас і на кі ра ва на на на шу бяс пе ку, мож на не 

су мня вац ца, што пла ны бу дуць ува соб ле ны ў жыц цё.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ



За ка на даў стваЗа ка на даў ства  

Больш кан ку рэн цыі 
ў дзярж за куп ках

Но вая рэ дак цыя за ко на «Аб дзяр жаў ных за куп-

ках та ва раў (ра бот, па слуг)» пры ня тая ў на шай 

кра і не. Што год на дзярж за куп кі на кі роў ва ец ца ка-

ля 10 % ВУП. Змя нен ні ўсту пяць у сі лу з 1 лі пе ня 

2019 го да. Яны на кі ра ва ны на тое, каб зра біць пра-

цэ ду ру больш праз рыс тай і мі ні мі за ваць ка руп цый-

ныя ры зы кі. Больш пад ра бяз на пра но ва ўвя дзен ні 

рас ка заў на чаль нік упраў лен ня дзярж за ку пак Мі-

ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

Па вел ЖУ КОЎ СКІ.

«У 2017 го дзе кошт за клю ча ных па вы ні ках дзяр жаў ных 

за ку пак да га во раў пе ра вы сіў 6,5 млрд бе ла рус кіх руб лёў, 

што скла дае больш за 6 % ВУП Бе ла ру сі. І гэ та без улі ку 

за ку пак пры бу даў ніц тве, — пры вёў ліч бы Па вел Жу коў скі. 

— Уся го за 2017 год бы ло пра ве дзе на 390 757 пра цэ дур 

дзяр жаў ных за ку пак, з якіх ка ля 60 % — з ад ной кры ні цы. 

Ад на ча со ва ў вар тас ным вы ра жэн ні до ля пра цэ дур за ку-

пак з ад ной кры ні цы за гэ ты пе ры яд скла ла ка ля 80 %. 

Асноў ныя праб лем ныя мо ман ты, зы хо дзя чы са струк ту ры 

скар гаў, якія па сту па юць у мі ніс тэр ства, — гэ та за куп кі ў 

сфе ры ахо вы зда роўя (ме ды цын скіх вы ра баў) і аду ка цыі 

(пра дук таў хар ча ван ня)». Так са ма на чаль нік упраў лен ня 

ад зна чыў, што аб ноў ле ны за кон пад рых та ва ны ў рам ках 

пры вя дзен ня на цы я наль на га за ка на даў ства ў ад па вед насць 

з Да га во рам аб ЕА ЭС.

На дзея АНІ СО ВІЧ



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Вы ра шаць гэ ту праб ле му пла ну юць 

за кошт га ра доў-спа да рож ні каў. І тут 

уз ні кае пы тан не за бес пя чэн ня іх не аб-

ход най інф ра струк ту рай.

«Не аб ход на амаль усе ўчаст кі за бяс-

пе чыць мі ні маль най інф ра струк ту рай. Па-

пер шае, гэ та да ро га. Хай яна бу дзе не 

ас фаль та ва ная, а пяс ча на-гра вій ная, па 

якой ча ла век змо жа да брац ца да свай го 

ўчаст ка. Элект рыч насць не аб ход ная і ва-

да. Гэ та тры склад ні кі, якія па він ны быць. 

У ідэа ле ад ра зу, ка лі вы кан кам вы зна чыць 

учас так для за бу до вы, бу дуць пра кла дзе-

ны гэ тыя тры ін жы нер ныя ка му ні ка цыі. 

Та ды мож на раз горт ваць бу даў ніц тва», — 

лі чыць Аляк сандр АЎ РА МЕН КА, на чаль-

нік упраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі Мі-

ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва.

Спе цы я ліст ад зна чае, што гро шы з 

па вет ра не з'я вяц ца. І пра цяг вае: «Ёсць 

та кая дум ка — ства рыць спец ра ху нак, 

ку ды бу дуць па сту паць срод кі, якія атры-

ма юць ад про да жу сва бод ных зя мель-

ных участ каў. І по тым яны па він ны іс ці на 

раз віц цё інф ра струк ту ры, а не ў агуль-

ным бюд жэ це ра ё на рас пы ляц ца».

Па сло вах Аляк санд ра Аў ра мен кі, 

не аб ход на ра біць упор на раз віц цё не 

прос та ін ды ві ду аль на га жыл лё ва га бу-

даў ніц тва, а і цэнт ра лі за ва на га, ін дуст-

ры яль на га. Жыл лё асаб лі ва для тых, 

хто мае па трэ бу, па він ны бу да ваць спе-

цы я ліс ты, ар га ні за цыя, якая ўсё зро біць 

пад ключ.

Інф ра струк ту ра ёсць, ар га ні за цыю 

знай шлі, за ста ец ца га лоў нае пы тан -

не — гро шы. Тут на да па мо гу пры хо-

дзяць бан кі.

«Ця пер у нас клі ен таў, якіх крэ ды ту-

юць на па бу до ву ін ды ві ду аль ных жы лых 

да моў, звыш 54 ты сяч. У лі да рах Брэсц кая 

воб ласць, там іх звыш 20 ты сяч. Сён ня 

тэх на ло гіі дай шлі да та го, што ў го ра дзе 

Мін ску іс ну юць пад рад чы кі, за бу доў шчы-

кі, якія пра па ну юць клі ен ту дом менш за 

100 квад рат ных мет раў, які ў пра мым сэн-

се пе ра вя зуць на ўчас так», — па ве да міў 

Алег ПРА ЦЭН КА, га лоў ны спе цы я ліст 

дэ парт амен та крэ ды та ван ня на сель-

ніц тва «Бе ла рус бан ка».

Па сло вах Але га Пра цэн кі, стаў ка па 

крэ ды тах у «Бе ла рус бан ку» на не ру хо-

масць ад на з са мых ніз кіх на бан каў скім 

рын ку — 13 % га да вых. Сям'і пры пра-

віль ным па ды хо дзе мож на пра фі нан са-

ваць да 90 % кош ту бу даў ніц тва жы ло га 

до ма крэ ды там.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

СВОЙ ДОМ: МА РА АБО РЭ АЛЬ НАСЦЬ?

Сям'я з вёс кі Ко сі на ака-

за ла ся ў не ад на знач най сі-

ту а цыі. Баць ка пра ца ваў у 

мяс цо вай сель гас ар га ні за-

цыі больш за дзе сяць га доў. 

І яму да лі зго ду на вы куп до-

ма з рас тэр мі ноў кай пла ця-

жу на двац цаць га доў. Але 

ў су вя зі са смер цю гас па да-

ра гэ ты тэр мін ска ра ці лі да 

трох га доў. Ана толь Іса чан-

ка яшчэ да па чат ку пры ёму 

быў у кур се праб ле мы. «Мы 

пе ра га ва ры лі са стар шы нёй 

рай вы кан ка ма. Умя шай це ся, 

трэ ба да па маг чы на тых умо-

вах, на якіх быў за клю ча ны 

да га вор», — звяр нуў ся гу-

бер на тар да кі раў ні ка ра ё на 

Вік та ра Ка ля ды.

У мін чан кі Тац ця ны Ан то-

наў ны ў вёс цы Аў гус то ва ва 

ўлас нас ці зна хо дзіц ца зя-

мель ны ўчас так у 25 со так. 

Гэ ты на дзел па да ра ва лі ёй 

баць кі ў 2006 го дзе. Жан чы на 

хо ча па бу да ваць тут дом. Але 

та кое ў прын цы пе не маг чы-

ма, па коль кі зям ля вы дзе ле-

на не для аб слу гоў ван ня до-

ма, а для вя дзен ня аса біс тай 

пад соб най гас па дар кі. За яў-

ні ца па він на ад даць учас так 

сель са ве ту, які вы ста віць яго 

на аў кцы ён. І ў гэ тым вы пад-

ку яна змо жа яго на быць для 

ін ды ві ду аль най за бу до вы. 

«У мя не не вя лі кая зар пла та, 

на ўтры ман ні двое дзя цей, 

не ма гу я яго вы ку піць», — 

сцвяр джа ла за яў ні ца. Па-ча-

ла ве чы яе зра зу мець мож на, 

але ж іс нуе лі та ра за ко на.

«Я не ма гу па ру шыць за-

кон. Та кіх пы тан няў шмат па 

воб лас ці. Сён ня да зво лю вам, 

заўт ра з крыў дай прый дуць ін-

шыя: а ча му нам нель га? Але 

мы вы ву чым пы тан не да дат-

ко ва і вам ад ка жам», — кан-

ста та ваў Ана толь Іса чан ка.

Стар шы ня ад на го з са да-

вод чых та ва рыст ваў звяр-

нуў ся з прось бай вы дзе ліць 

ка а пе ра ты ву зя мель ны ўчас-

так у ва ко лі цы аг ра га рад ка 

Гай на для бу даў ніц тва дач-

на га комп лек су.

Ана толь Іса чан ка даў да-

ру чэн не спе цы я ліс там больш 

дэ та лё ва вы ву чыць гэ тае пы-

тан не. Пры тым Ана толь Мі-

хай ла віч за ўва жыў: мес ца 

ад да ле нае ад ка му ні ка цый, 

інф ра струк ту ры, што вы клі-

ча пэў ныя скла да нас ці. Тым 

больш што гэ та зем лі сель-

гас пры зна чэн ня і з іх ад чу-

жэн нем не ўсё так прос та.

Жан на Ан то наў на пры раз-

вод зе з му жам па зба ві ла ся 

ква тэ ры. Яна за рэ гіст ра ва ная 

і жы ве ў сва я коў у па сёл ку 

Ка ло дзі шчы. Жан чы на хо ча 

на быць учас так для бу даў ніц-

тва ін ды ві ду аль на га жыл ля ў 

Ла гой скім ра ё не.

Як вы свет лі ла ся, ёй пра-

па ноў ва лі ўчаст кі ў не каль кіх 

сель са ве тах. Але яна ад мо-

ві ла ся, маў ляў, адзін за рос 

быль ня гом, дру гі — бар шчэў-

ні кам Са сноў ска га, трэ ці зна-

хо дзіц ца ў ба ло ціс тым мес-

цы. Яна па тра буе ме на ві та 
той на дзел, які вы бра ла са-
ма. Але на яго прэ тэн ду юць 
тыя, хто мае па трэ бу ў па ляп-
шэн ні жыл лё вых умоў і стаў 
на чар гу ра ней за за яў ні цу.

«У ад па вед нас ці з за ко-
нам вы не атры ма е це ўчас-
так ра ней за гэ тых лю дзей», — 
рас тлу ма чыў ёй Ана толь Іса-
чан ка.

Пас ля пры ёму кі раў нік 

цэнт раль на га рэ гі ё на пра-

ка мен та ваў не ка то рыя мо-

ман ты су стрэ чы: «Ёсць пы-

тан ні, якія трэ ба вы ра шаць 

на ка рысць лю дзей, а ёсць 

та кія, што су пя рэ чаць іс-

ну ю ча му за ка на даў ству. 
А гра ма дзя не з тых ці ін шых 
пры чын яго па ру шы лі. Мож-

на, ка неш не, знай сці кам пра-

мі сы, але гэ та не зна чыць, 

што бу дзе аб са лют на ўсё 

вы ра ша на, усё па він на быць 

стро га ў ад па вед нас ці з за-

ка на даў ствам».

На пры ёме пра цуе шмат 

спе цы я ліс таў, кож ны па сва-

ім кі рун ку. За тым мы вы слу-

хоў ва ем ча ла ве ка, ска заў гу-

бер на тар. І ка лі ба чым, што 

ён мае ра цыю, мы яму да-

па ма га ем. Ча сам не ка то рыя 

лю дзі не да га вор ва юць па 

тых ці ін шых пы тан нях. І спе-

цы я ліс ты ба чаць гэ та, і та ды 

да во дзіц ца агуч ваць маг чы-

ма і не па жа да ныя для за яў-

ні ка рэ чы. Як у сён няш нім 

вы пад ку, жан чы не не каль кі 

ра зоў пра па ноў ва лі ўчас так, 

а яна ад маў ля ла ся.

«Пры ём — гэ та заў сё ды 

скла да ная раз мо ва з людзь-

мі, я ўжо ад зна чаў, што для 

ся бе стаў лю за да чу ад асо біць 

аса біс тае ад дзяр жаў на га. На 

асно ве пры ёмаў мы фар мі ру-

ем пра гра му для да лей шых 

дзе ян няў», — ска заў на пры-

кан цы Ана толь Іса чан ка.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ



Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

АД ДЗЯ ЛІЦЬ АСА БІС ТАЕ АД ГРА МАД СКА ГА
Сем ча ла век звяр ну лі ся да стар шы ні Мі набл вы кан-

ка ма Ана то ля ІСА ЧАН КІ пад час аса біс та га пры ёму 

гра ма дзян у Ла гой ску. Пы тан ні, зрэш ты, бы лі тра ды-

цый ныя: ас фаль та ван не да рог, зя мель ныя спрэч кі, 

вы дзя лен не ўчаст каў пад ін ды ві ду аль ную за бу до ву, 

на быц цё ва ўлас насць жыл ля.
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