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Ад быў ся чар го вы вы пуск слу-
ха чоў Ге не раль на га шта ба Уз-
бро е ных Сіл і вы пуск ні коў ка-
манд на-штаб но га фа куль тэ та 
Ва ен най ака дэ міі Бе ла ру сі.

— Гэ тая па дзея яшчэ раз па-
цвяр джае пра ва мер насць ства рэн ня 
ўлас най сіс тэ мы ва ен най аду ка цыі ў 
Бе ла ру сі, якая па каз вае сваю вы со-
кую эфек тыў насць, — ад зна чыў мі-
ністр аба ро ны ге не рал-лей тэ нант 
Анд рэй РАЎ КОЎ. — У гэ тым страі 
ста яць лю дзі, для якіх слу жэн не Ай-
чы не ста ла най вы шэй шай уз на га ро-
дай і сэн сам жыц ця. Лю дзі, якія сва-
ім пра фе сі я на ліз мам і без да кор най 
служ бай за слу жы лі пра ва кі ра ваць 
ка лек ты ва мі, а зна чыць пры маць ра-
шэн ні і нес ці ад каз насць пе рад усім 
бе ла рус кім на ро дам.

Мі ністр на га даў, што тра ды цый на 
вы пуск ад бы ва ец ца на пя рэ дад ні га лоў-
на га свя та бе ла рус кай дзяр жаў нас ці — 
Дня Не за леж нас ці. «Не за леж насць 
кра і ны — гэ та вя ліз ная ад каз насць за 
за бес пя чэн не яе бяс пе кі, — звяр нуў ся 
да вы пуск ні коў кі раў нік ва ен на га ве-
дам ства. — Ме на ві та гэ тую ад каз насць 
пры ня лі на ся бе і вы».

Ва ен ная ака дэ мія заў сё ды ад-
роз ні ва ла ся якас най і сур' ёз най 
пад рых тоў кай афі цэр ска га кор пу са 
кра і ны. Але ня гле дзя чы на тое, што 

за сва ен не ва ен най на ву кі па тра буе 
не ма лых на ма ган няў, што год ся род 
вы пуск ні коў зна хо дзяц ца ме да ліс ты 
і ўла даль ні кі чыр во ных дып ло маў. 
І гэ ты год не стаў вы клю чэн нем. 
Ся род 24 слу ха чоў фа куль тэ та Ге-
не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл і 
81 вы пуск ні ка ка манд на-штаб но га 
фа куль тэ та — 12 за ла тых ме да ліс-
таў і 22 ула даль ні кі дып ло ма з ад-
зна кай.

— Але гэ та не азна чае, што ас-
тат нія вы пуск ні кі пад рых та ва ныя 
горш, — удак лад ніў на чаль нік Ва ен-
най ака дэ міі ге не рал-ма ёр Сяр гей 
БОБ РЫ КАЎ. — Для ўсіх іх пад час 
на ву чан ня ў Ва ен най ака дэ міі бы лі 
ство ра ны ад ноль ка выя ўмо вы. На шы 
вы пуск ні кі не ада рва ныя ад жыц ця 
шта боў, войск. У пра цэ се на ву чан ня 
шмат ува гі мы ўдзя ля ем прак тыч ным 
за ня ткам (яны скла да юць пры клад-
на 60% ад на ву чаль на га пра цэ су. — 
Аўт.), і на край ніх ста жы роў ках, якія 
па пя рэд ні ча юць вы пус ку, яны пры-
клад на ары ен ту юц ца на тыя па са ды, 
якія бу дуць зай маць, і ўжо мэ та на кі-
ра ва на да іх рых ту юц ца.

Аду ка цыя, атры ма ная ў сце нах 
Ва ен най ака дэ міі Бе ла ру сі, ка рыс та-
ец ца па пу ляр нас цю і ў ін шых кра і нах. 
Як рас ка заў на чаль нік фа куль тэ та 
Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных 
Сіл — на мес нік на чаль ні ка Ва ен-

най ака дэ міі ге не рал-ма ёр Анд рэй 
ГУР ЦЭ ВІЧ, акра мя прад стаў ні коў Уз-
бро е ных Сіл Бе ла ру сі, сё ле та з фа-
куль тэ та вы пус ка юц ца прад стаў ні кі з 
Ка зах ста на і Турк ме ні ста на. «Для Ка-
зах ста на гэ та ўжо сё мы вы пуск, для 
Турк ме ні ста на — трэ ці, — ад зна чыў 
Анд рэй Гур цэ віч. — На прык лад, у 
нас атры ма ла аду ка цыю ўся ва ен ная 
элі та Турк ме ні ста на: мі ністр аба ро-
ны, на чаль нік Ге не раль на га шта ба, 
на мес нік мі ніст ра па ты ле, на мес нік 

мі ніст ра па ўзбра ен ні, на чаль нік на-
цы я наль най бяс пе кі Ка зах ста на. Са 
сцен ака дэ міі вый шлі ка ман ду ю чыя 
акру га мі і ка ман ду ю чы су ха пут ны мі 
вой ска мі Ка зах ста на».

— Дып ло мы, якія атрым лі ва юць на-
шы ва ен на слу жа чыя ў Ва ен най ака дэ-
міі Бе ла ру сі, асаб лі ва на фа куль тэ це 
Ге не раль на га шта ба, вель мі вы со ка 
цэ няц ца ў Ка зах ста не, — рэ зю ма ваў 
па сол Ка зах ста на ў Бе ла ру сі Ер га-
лі БУ ЛЕ ГЕ НАЎ. — Вы пуск ні кі, якія за 

апош нія га ды скон чы лі гэ тую вя до мую 
ва ўсім све це ака дэ мію, сён ня зай ма-
юць вы со кія па са ды ва Уз бро е ных Сі-
лах Рэс пуб лі кі Ка зах стан.

Ма ёр Аляк сей КА ВА ЛЁЎ, які 
скон чыў ка манд на-штаб ны фа куль-
тэт з за ла тым ме да лём, лі чыць, што 
фа куль тэт з'яў ля ец ца важ ней шым 
эта пам у струк ту ры ва ен най аду ка цыі 
афі цэ ра. «На ву чан не тут — у пер шую 
чар гу, гэ та атры ман не знач на га, вя-
лі ка га аб' ёму ве даў, якія не аб ход ныя 
ў да лей шай дзей нас ці афі цэ ра, — 
упэў не ны вай ско вец. — Акра мя та го, 
гэ та і перс пек ты ва служ бо ва га рос ту, 
но вы во пыт уза е ма ад но сін у ка лек ты-
ве. Нас, вы пуск ні коў ка манд на-штаб-
но га фа куль тэ та, пе ра паў ня юць па-
чуц ці го на ру за пры на леж насць да 
афі цэр ска га кор пу са, ад каз нас ці за 
лёс дзяр жа вы, лю бо ві да Ра дзі мы і 
свай го на ро да».

Афі цэр скія па го ны атры ма юць 
сён ня і кур сан ты Ва ен най ака дэ міі, 
а так са ма ўсе тыя, хто ву чыў ся на 
ва ен ных фа куль тэ тах гра ма дзян скіх 
ВНУ кра і ны. Ура чыс тыя ме ра пры-
ем ствы прой дуць так са ма ў Го ме лі і 
Грод не. Уся го ў гэ ты дзень лей тэ нан-
та мі ста нуць ка ля 700 ча ла век.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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ГА ЛОЎ НАЕ — 
НЕ ПА РУ ШЫЦЬ РАЎ НА ВА ГУ

Мі ха іл ВІШ НЕЎ СКІ, за гад чык ка фед ры фі ла со фіі МДУ імя Ку ля шо ва:
— Усе бе ла рус кі на род ны сход — вель мі ста ноў чая і важ ная па дзея. Гэ-

та маг чы масць зноў вы ве рыць курс, па зі цыі шы ро кіх сла ёў бе ла рус ка га 
на ро да. Я слу хаў фраг мен ты дак ла да Прэ зі дэн та і ўваж лі ва пра чы таў яго 
цал кам. Вель мі кан струк тыў ная га лоў ная дум ка — па збя гаць не пра ду ма-
ных кро каў, рэ фар ма тар ска га свер бу. Ка лі неш та па спеш лі ва ла ма ла ся, 
не аб ду ма на ўво дзі ла ся ў дзе ян не, уз ні ка ла шмат праб лем. Вы нік атрым-
лі ваў ся не той, які ча ка лі. Асаб лі ва не бяс печ на па спеш лі васць у сфе ры 
аду ка цыі. Спро бы пры хап кам неш та ра ды каль на пе рай на чыць, вель мі 
не бяс печ ныя пры ра бо це з дзець мі. Бо тут на ша бу ду чае за клад ва ец-
ца. Тут кож ны крок па ві нен быць доб ра пра ду ма ны і ўзва жа ны. Доб рыя 
пад руч ні кі не на ра джа юц ца хут ка. Но выя па ды хо ды ў аду ка цыі на огул 
не па він ны на ра джац ца хут ка, яны па він ны быць апра ба ва ны. Агуль ная 
на стро е насць кі раў ні ка дзяр жа вы стрым лі ваць рэ фар ма тар скі за пал мне 
зда ец ца вель мі слуш най.

Зра зу ме ла, што эка но мі ка кра і ны апы ну ла ся ў ня прос тым ста но ві шчы 
не па на шай ві не. Тут ад бі ва ец ца цяж кая спад чын насць мі ну ла га. Рап тоў-
на, у ад но ім гнен не лі да рам не ста неш. Ка лі раз мо ва ідзе пра лі дар ства той 
жа Еў ро пы, то трэ ба пры знаць, што за гэ тым ста яць ста год дзі раз віц ця ў 
асаб лі вых умо вах. На прык лад, ка ла ні яль ныя ім пе рыі, якія за кла лі асно ву 
ба гац ця знач най част кі сён няш ніх еў ра пей скіх кра ін. Стар та выя ўмо вы 
спры яль ныя для гэ тай гру пы кра ін ства ра лі ся не сён ня. У Бе ла ру сі ні чо-
га та ко га за пля чы ма ня ма. Яна ні ко лі не бы ла ім пер скай дзяр жа вай, не 
вы цяг ва ла со кі ні з Аф ры кі, ні з Аме ры кан ска га кан ты нен та. Та му нель га 
раз ліч ваць на тое, што мы вель мі хут ка вый дзем на ўзро вень еў ра пей скіх 
кра ін, якія свае ба гац ці бу да ва лі на ня шчас ці цэ лых на ро даў. Ус пом ні це, 
ма лень кая Бель гія і вя лі кае бель гій скае Кон га, не вя лі кая Га лан дыя і ве-
лі зар ная Ін да не зія, якая ў свой час ста ла яе ка ло ні яй. Іс па нія — і па ло ва 
аме ры кан ска га кан ты нен та. Та кія рэ чы не трэ ба за бы ваць, ка лі ка жам пра 
сён няш ні дзень. Я ўжо маў чу пра фран цуз скую, анг лій скую ка ла ні яль ныя 
ім пе рыі. У нас са праў ды роз ныя стар та выя маг чы мас ці.

Га лоў нае, пе ра ўтва рэн ня мі не ўза рваць раў на ва гу, не па ру шыць гра мад-
скай зго ды. Для та го, каб зра біць ры вок і на блі зіц ца да су свет ных лі да раў у 
эка но мі цы, трэ ба вя лі кае на пру жан не сіл, а гэ та ства рае пэў ныя ры зы кі. Ва 
ўмо вах гра мад ска га рас ко лу ні я кія эка на міч ныя за да чы не бу дуць вы ра ша-
ны. Перш за ўсё трэ ба, каб на ша цэ лас насць як бе ла рус ка га на ро да бы ла 
за ха ва на. Ка лі той жа Кі тай пе ра адоль ваў ка та стра фіч нае ста но ві шча, у якім 
ён апы нуў ся, ад бі ла ся гэ тая глы бін ная ідэя, якая аб' яд на ла кі тай скі на род. 
Ня гле дзя чы на тое, што кі тай цам прый шло ся прай сці скла да ны шлях, яны 
за ста лі ся ап ты міс та мі. І нам трэ ба браць з іх прык лад. Га лоў нае не стра ціць 
ад чу ван ня адзін ства, на цы я наль най цэ лас нас ці, на цы я наль най год нас ці.

Та ма ра ДАЎ ГА ШЭЙ, га лоў ны ўрач Гро дзен ска га аб лас но га клі-
ніч на га кар дыя ла гіч на га цэнт ра, на мес нік стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці:

— Што ты чац ца раз віц ця ме ды цы ны, Прэ зі дэнт агу чыў тыя за да чы, 
які мі мы зай ма ем ся ўжо ця пер. Гэ та раз віц цё фар ма цэў тыч на га рын-
ку — пра соў ван не ай чын ных ле ка вых срод каў і ства рэн не іх сва бод на га 
ру ху на тэ ры то рыі Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў. Я ма гу як док тар 
кан ста та ваць, што якасць ай чын ных ле каў на леж ная, і суб стан цыі, з якіх 
іх ро бяць, за куп ля юц ца ў ад ным і тым жа мес цы і за ход не еў ра пей скі мі 
кан цэр на мі, і на шы мі бе ла рус кі мі фар ма цэў тыч ны мі прад пры ем ства мі. 
Якасць на леж ная, а су ад но сі ны кош ту і якас ці ап ты маль ныя. Так са ма 
за раз ак тыў на ад бы ва ец ца раз віц цё пер ша снай ме ды ка-са ні тар най да-
па мо гі, сіс тэ мы ўра чоў агуль най прак ты кі, ся мей на га ўра ча, па моч ні ка 
док та ра і ў прын цы пе ўма ца ван не ма тэ ры яль на-тэх ніч най і кад ра вай 
ба зы ам бу ла тор на-па лі клі ніч ных уста ноў. У цэ лым, у ідэа ле, ча ла век 
па ві нен атры маць ды яг нас тыч ную да па мо гу ў той ме ды цын скай уста но-
ве, у якую ён звяр нуў ся перш-на перш. А пра вес ці якас ную ды яг нос ты ку 
мож на і ў ам бу ла тор на-па лі клі ніч ных уста но вах, ка лі яны на леж ным чы-
нам асна шча ныя. Гэ та б знач на раз гру зі ла мес цы ў ста цы я на рах, якія б 
за ста ва лі ся для эк стран най па та ло гіі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
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ГО НАР КРА І НЫ Афі цэр скі кор пус вы шэй ша га звя на 
па поў ні ла больш як сто ча ла век

Мер ка ван ніМер ка ван ні  ��

За два дні ра бо ты «га ра чай лі ні» 
пад час пя та га Усе бе ла рус ка га 
на род на га схо ду бы ло раз гле-
джа на больш за паў ты ся чы 
зва ро таў. Боль шасць з іх ты-
чы ла ся жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі, бу даў ніц тва і жыл ля, 
са цы яль на га за бес пя чэн ня, пра-
цоў ных ад но сін, ахо вы зда роўя, 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су.

«Усе пы тан ні, якія па сту пі лі ў гэ тыя 
два дні, на кі ра ва ныя ў ад па вед ныя 
дзяр жаў ныя ор га ны для раз гля ду. 
Ха чу ад зна чыць, што кож на му, хто 
да тэ ле фа на ваў ся, бу дуць да дзе ны 
ад ка зы ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны. Ні 
адзін зва нок, ні адзін зва рот не за-
ста нец ца без ува гі», — ска заў Аляк-
сей ЦВЯТ КОЎ, кі раў нік «га ра чай 
лі ніі». Па вод ле яго слоў, за час ра-
бо ты лі ніі па сту пі ла 538 зва ро таў. У 
раз рэ зе рэ гі ё наў яны раз мер ка ва лі ся 
на ступ ным чы нам: Мінск — 208, Мін-
ская воб ласць — 84, Брэсц кая і Го-
мель ская — па 55, Ма гі лёў ская — 48, 
Ві цеб ская — 47, Гро дзен ская — 41.

Боль шасць зва ро таў на «га ра чую 
лі нію» па сту пі ла ад жы ха роў ста лі цы. 
Па сло вах Анд рэя ШОР ЦА, стар шы-
ні Мін гар вы кан ка ма, мін чан по руч з 
ін шы мі пы тан ня мі ці ка ві лі і звя за ныя 
з са цы яль ным за бес пя чэн нем. Так, 
у ста лі цы да 1 лі пе ня бу дзе зда дзе на 
дзі ця чая па лі клі ні ка ў Ка мен най Гор-
цы, да кан ца го да — да рос лая, а дзі-
ця чая — у Бры ле ві чах, так са ма но вы 
кор пус дзі ця чай ін фек цый най баль ні-
цы. Што ты чыц ца ўста ноў аду ка цыі, 
то да кан ца го да пла ну ец ца ад крыць 
два дзі ця чыя сад кі ў Ка мен най Гор цы, 
адзін — у Мас коў скім ра ё не і шко лу ў 
Ма сю коў шчы не.

Боль шасць пы тан няў, якія па сту пі-
лі на «га ра чую лі нію» — ка ля 100 — 
ты чы ла ся ЖКГ. Як па ве да міў Аляк-
сандр ЦЕ РА ХАЎ, мі ністр жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі Бе ла ру сі, 
адзін з бло каў та кіх зва ро таў звя за ны 
з пры ва ты за цы яй жыл ля. Па сло вах 
мі ніст ра, ця пер у пры ват най улас нас-
ці зна хо дзіц ца больш за 95% жыл ля, 
пры ва ты за ва на 1,5 міль ё на ква тэр. 
«З вы ха дам ука за №563 вы зна ча на, 
што з 1 лі пе ня ўсе жы лыя па мяш кан ні 
дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду пе-
ра хо дзяць у арэнд нае жыл лё. У су-
вя зі з за вяр шэн нем пры ва ты за цыі 
ўра дам быў рас пра ца ва ны план ме-
ра пры ем стваў, якім пра ду гле джа на 
апа вя шчэн не ўсіх най маль ні каў дзяр-
жаў ных ква тэр, якія ма юць пра ва на 

пры ва ты за цыю. Акра мя та го, за бяс-
пе ча ны пры ём да ку мен таў у чэр ве ні 
ў буд ныя і вы хад ныя дні да 20.00, у 
апош ні ты дзень ме ся ца — з 6.00 да 
24.00. Та кім чы нам ство ра ны ўмо вы, 
каб гра ма дзя не, якія па якіх-не будзь 
пры чы нах не змаг лі па даць за яву, 
змаг лі гэ та зра біць», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Це ра хаў.

Ула дзі мір ПА ТУП ЧЫК, мі ністр 
энер ге ты кі Бе ла ру сі, ад зна чыў, што 
ў яго га лі не па сту пі ла 18 зва ро таў, і 
асоб на за кра нуў пы тан ні, звя за ныя з 
раз лі ка мі за газ і элект ра энер гію для 
асоб ных ка тэ го рый гра ма дзян — пен-
сі я не раў. «Ле там яны з'яз джа юць з 
га ра доў у сель скія на се ле ныя пунк ты, 
дзе жы вуць у на бы тых або атры ма-
ных па спад чы не да мах, у якіх ні хто 
не за рэ гіст ра ва ны. Вар та ад зна чыць, 
што па ра дак апла ты на сель ніц твам 
па слуг элект ра- і га за за бес пя чэн-
ня рэ гу лю ец ца па ста но вай Саў мі-
на, у якой пра пі са на, што та ры фы, 
якія суб сі дзі ру юц ца дзяр жа вай, на 
ўка за ныя па слу гі пры мя ня юц ца па 
асноў ным мес цы жы хар ства для ўсіх 
ка тэ го рый гра ма дзян без вы клю чэн-
няў. Не аб ход насць увя дзен ня та ко-
га па рад ку аб умоў ле на на яў нас цю 
ў асоб ных гра ма дзян двух і больш 
жы лых па мяш кан няў, дзе ні хто не 
за рэ гіст ра ва ны. У та кіх вы пад ках 
элект ра энер гія і газ аплач ва юц ца па 
та ры фах, якія за бяс печ ва юць поў нае 
па крыц цё эка на міч на аб грун та ва ных 
за трат», — рас тлу ма чыў ён. Але на-
га даў, што для асоб ных ка тэ го рый 
гра ма дзян, у тым лі ку для не пра цу ю-
чых пен сі я не раў, іс ну юць вы клю чэн ні. 

Вар та толь кі ча со ва за рэ гіст ра вац ца 
праз сель са вет, на тэ ры то рыі яко га 
зна хо дзіц ца ле ці шча...

Ана толь ЧОР НЫ, мі ністр ар хі-
тэк ту ры і бу даў ніц тва, па ве да міў, 
што для шмат дзет ных сем' яў, якія 
бу ду юць ін ды ві ду аль нае жыт ло, бу-
дуць ад шу ка ны срод кі для да дат ко-
ва га крэ ды та ван ня. Та кое ра шэн не, 
па яго сло вах, бы ло пры ня та прэм'-
ер-мі ніст рам. Для гэ та га спат рэ біц-
ца вы дат ка ваць 450 міль яр даў руб-
лёў, якія яшчэ на ле жыць ад шу каць. 
Так са ма шэ раг пы тан няў ты чыў ся і 
сфе ры ме ды цы ны, у асноў ным — ле-
ка ва га за бес пя чэн ня. На прык лад, аб 
не за рэ гіст ра ва ных у кра і не ле ках і 
за бес пя чэн ні фер мен та за мя шчаль-
най тэ ра піі па цы ен таў з рэд кі мі ге-
не тыч ны мі за хвор ван ня мі, па ве да-
міў мі ністр ахо вы зда роўя Ва сіль 
ЖАР КО.

Мі ністр пра цы і са цы яль най аба-
ро ны Бе ла ру сі Ма ры я на ШЧОТ КІ-
НА за яві ла, што па вы шэн ня пен сій 
бе ла ру сам вар та ча каць у дру гім паў-
год дзі (пра гэ та па сту па лі пы тан ні на 
«га ра чую лі нію»). Так са ма звяр та лі ся 
і з пра па но ва мі зра біць над баў ку да 
пен сіі доў га жы ха рам — ста рэй шым 
за 90 га доў, што, па сло вах мі ніст-
ра, бу дзе раз гле джа на, а так са ма 
«дзе цям вай ны», што раз гля даць не 
пла ну ец ца. Акра мя та го, на лі нію па-
сту пі ла пра па но ва 2017 год зра біць 
Го дам сям'і. «Цу доў ная пра па но ва. 
Мы яе аба вяз ко ва раз гле дзім», — ад-
зна чы ла мі ністр.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by

На ўсе пы тан ні 
бу дуць да дзе ны ад ка зы

Пад ве дзе ны вы ні кі ра бо ты «га ра чай лі ніі» пад час Усе бе ла рус ка га схо ду
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