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У Ва ен най ака дэ міі ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія 

вы пус ку ма ла дых лей тэ нан таў. Больш за 400 ча ла век 

па спя хо ва скон чы лі ву чо бу на ся мі фа куль тэ тах. Ужо 

праз ме сяц яны пач нуць нес ці служ бу.

Пад час цы ры мо ніі мі ністр аба ро ны Вік тар ХРЭ НІН ад зна-

чыў, што ў злу чэн нях і во ін скіх час цях, ку ды на кі роў ва юц ца 

вы пуск ні кі для да лей ша га пра хо джан ня служ бы, яны му сяць 

вы ра шаць шмат ад каз ных за дач. Ся род іх — за бес пя чэн не 

вы со кай ба я вой га тоў нас ці, вы ха ван не і на ву чан не пад на ча-

ле ных, за сва ен не но ва га ўзбра ен ня. І ву чыц ца ім да вя дзец ца 

ўвесь час — ня гле дзя чы на тое, што яны атры ма лі цал кам 

су час ную аду ка цыю.

— Ва ен ная спра ва не ста іць на мес цы. Раз ві ва ец ца зброя, 

ба я вая тэх ні ка, удас ка наль ва ец ца ва ен нае мас тац тва. Усё гэ та 

па тра буе па ста ян най ра бо ты над са бой, па вы шэн ня пра фе-

сій на га ўзроў ню. Будзь це па тра ба валь ны мі і кла пат лі вы мі ка-

ман дзі ра мі, ня ўхіль на пад трым лі вай це вай ско вую дыс цып лі ну і 

ар га ні за ва насць, — звяр нуў ся да вы пуск ні коў кі раў нік ва ен на га 

ве дам ства. — Шмат хто з вас пры няў удзел у па ра дзе да Дня 

Пе ра мо гі. Мы па ка за лі не па рыў ную су вязь па ка лен няў ня ско-

ра на га бе ла рус ка га на ро да, вер насць подз ві гу пе ра мож цаў. 

Не за леж насць кра і ны — гэ та перш за ўсё ве лі зар ная ад каз-

насць за за бес пя чэн не яе бяс пе кі, аба ро ны на цы я наль ных 

ін та рэ саў, мі ру на на шай зям лі. Гэ тую вы со кую ад каз насць 

афі цэ ры пры ня лі на ся бе.

На чаль нік Ва ен най ака дэ міі Вік тар ЛІ СОЎ СКІ за зна чыў, 

што ся род вы пуск ні коў сё ле та 12 уга на ра ва ны за ла тым ме да-

лём і дып ло мам з ад зна кай.

Адзін з іх — Ула дзі слаў Ёрш. Ён бу дзе слу жыць у 8-й ра дыё-

тэх ніч най бры га дзе ў Ба ра на ві чах.

— Я ад чу ваю ад на ча со ва ра дасць і сму так, — дзе ліц ца 

лей тэ нант. — Ра дасць — та му што я пе ра адо леў гэ тыя ча ты ры 

га ды. Ка лісь ці па ста віў са бе мэ ту атры маць за ла ты ме даль, 

афі цэр скія па го ны — і яна да сяг ну та. А сму так — з-за та го, 

што раз віт ва ю ся з ка ман дзі ра мі, якія ча ты ры га ды за мя ня лі 

род ных і бліз кіх, з вы клад чы ка мі, з які мі ра бі лі ся ад крыц ці. 

Ака дэ мія бы ла ма ім дру гім до мам, я так са ма з ёй раз віт ва ю ся 

і ра зу мею, што ка лі і вяр ну ся сю ды, то не хут ка.

І вось гу чыць марш «Раз ві тан не сла вян кі». Вы пуск ні кі ідуць 

па пла цы ўра чыс тым мар шам і ха ва юц ца з ва чэй за па ва ро там. 

На пе ра дзе ў іх — но вае, афі цэр скае жыц цё.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ма ла дыя лей тэ нан ты 
ад праў ля юц ца ў вой ска

На двор'еНа двор'е

Дру гі дзень 
лі пе ня — 

і зноў спя ко та
Пас ля не даў га час на га па ха ла дан ня 

пры пя чэ да плюс 32 гра ду саў
Як пра ві ла, пер шы ме сяц ле та ў нас на цяп ло 

не заў сё ды шчод ры. Тым больш май вы даў ся 

ха лод ны. А сё ле та чэр вень больш быў па доб-

ны на га ра чы жні вень. А лі пень з пер шых дзён 

бя рэ стыр но ў свае ру кі — бу дзе со неч на і спя-

кот на, па ве дам ляе спе цы я ліст Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Заўт ра да нас прый дзе мар ское па вет ра, та му 

тэм пе ра ту ра ўна чы бу дзе іс тот на ха лад ней шая за 

дзён ную. А ўдзень на двор'е ў кра і не бу дзе вы зна-

чаць по ле па ні жа на га ат мас фер на га ціс ку, ка лі ада-

б'ец ца ўплыў ня ўстой лі вай па вет ра най ма сы, якая 

па сту пае з поўд ня Бал тый ска га мо ра. Ча ка ец ца пе-

ра мен ная воб лач насць. Уна чы бу дзе пе ра важ на без 

апад каў, ра ні цай і ўдзень мес ца мі па кра і не прой-

дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы на валь ні-

цы. Ве цер праг на зу ец ца за ход ні, паўд нё ва-за ход ні 

ўме ра ны, удзень па ры віс ты, у асоб ных ра ё нах па 

паў ноч ным за ха дзе моц ны па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 10 да плюс 15 гра-

ду саў. А гэ та зна чыць, што ў кам форт ных умо вах 

вы спім ся за ты дзень. Удзень бу дзе 19—25 цяп ла, 

па поўд ні — да плюс 27 гра ду саў.

Але све жасць уна чы бу дзе ня доў гая. У чац вер 

уна чы ў край ніх паў ноч на-за ход ніх, а ўдзень і ў цэнт-

раль ных ра ё нах кра і ны ада б'ец ца ўплыў фран таль-

най сіс тэ мы, услед за якой пач не па сту паць цёп лая 

па вет ра ная ма са з поўд ня Еў ро пы. У су вя зі з гэ-

тым у зга да ных рэ гі ё нах прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы, мес ца мі пра гры мяць на валь ні цы. З'я віц-

ца больш аб ло каў. Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы, 

паўд нё ва-за ход ні ўме ра ны, удзень пры на валь ні цах 

па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

плюс 12 да плюс 17 гра ду саў. Удзень бу дзе ад 23 да 

29 гра ду саў цяп ла, па поўд ні тэм пе ра ту ра па вы сіц ца 

да плюс 32 гра ду саў.

У трэ ці дзень лі пе ня Бе ла русь апы нец ца пад 

уплы вам ат мас фер на га фрон ту, які па воль на змя-

шча ец ца на паў днё вы ўсход. Уна чы і ра ні цай на 

боль шай част цы тэ ры то рыі, а ўдзень у асноў ным 

па паў днё вым ус хо дзе кра і ны прой дуць ка рот ка -

часо выя даж джы. Мес ца мі пра гры мяць моц ныя 

даж джы і на валь ні цы. Ве цер праг на зу ец ца паў-

днё вы з пе ра хо дам на паў ноч ны ўме ра ны, пры 

на валь ні цах па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы скла дзе ад плюс 12 па паў ноч ным за ха дзе да 

20 гра ду саў па паў днё вым ус хо дзе. Удзень бу дзе 

20—27 цяп ла, у паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах да плюс 

30 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп-

ты каў, у су бо ту і ня дзе лю ат мас фер ны ціск вы рас це 

і ўста лю ец ца кам форт нае на двор'е. Апад каў ча ка ец-

ца ма ла, толь кі ўдзень у ня дзе лю ў асоб ных ра ё нах 

маг чы мыя ка рот кія лет нія даж джы. Ве цер праг на зу-

ец ца пе ра мен ных на прам каў, уна чы сла бы, удзень 

уме ра ны. Тэм пе ра ту ра ўна чы скла дзе ад плюс 10 да 

плюс 16 гра ду саў, удзень — 24—28 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

На прэ зі дэнц кіх вы ба рах у Поль шчы 
ад бу дзец ца дру гі тур

Ні вод ны з кан ды да-

таў не атры маў не аб-

ход ную для пе ра мо гі 

прос тую боль шасць га-

ла соў. Дзеючы кі раў нік 

дзяр жа вы Ан джэй Ду да, 

кан ды дат ад кі ру ю чай 

кан сер ва тыў най пар тыі «Пра ва і Спра вяд лі васць» за ру-

чыў ся пад трым кай больш чым 45 пра цэн таў вы бар шчы-

каў. У дру гім ту ры 12 лі пе ня яго апа не нтам ста не кан ды дат 

ад най буй ней шай апа зі цый най пар тыі «Гра ма дзян ская 

плат фор ма», мэр Вар ша вы Ра фал Тшас коў скі, які на браў 

ка ля 29 пра цэн таў га ла соў. На зі раль ні кі ад зна ча юць, што 

ў фі наль ным раў ндзе шан цы на пе ра мо гу ёсць у абод вух 

кан ды да таў, па коль кі апа зі цый ныя га ла сы аб' яд на юц ца 

су праць дзе ю ча га прэ зі дэн та. Кі ру ю чая пар тыя ле тась на 

пар ла менц кіх вы ба рах атры ма ла аб са лют ную боль шасць. 

У вы пад ку пе ра мо гі Тшас коў ска га ў прэ зі дэнц кай гон цы 

апа зі цыя зда бу дзе па лі тыч ную пе ра ва гу — кі раў нік дзяр-

жа вы ў Поль шчы ва ло дае пра вам ве та і пры зна чэн няў на 

клю ча выя па са ды.

СА АЗ за фік са ва ла но вы рэ корд па коль кас ці 
за ра жэн няў ка ра на ві ру сам

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 28 чэр ве ня за-

фік са ва ла но вы рэ корд па коль кас ці за ра жэн няў ка ра на-

ві ру сам за су ткі — больш за 189 ты сяч ча ла век. Пра гэ та 

па ве да мі ла ТАСС. Як вя до ма, СА АЗ ары ен ту ец ца толь кі 

на афі цый ныя да ныя дзяр жаў. Ад зна ча ец ца, што эпі дэ мія 

да сяг ну ла рэ корд на вы со ка га ўзроў ню ў ЗША — там па-

каз чы кі пе ра вы ша юць 40 ты сяч вы пад каў за ра жэн ня за 

су ткі. Пры клад на на та-

кім жа ўзроў ні па каз чы-

кі ў Бра зі ліі. Ача гом рас-

паў сюдж ван ня ін фек цыі 

ў Азіі за ста ец ца Ін дыя. 

Ра ней пры во дзі лі ся да-

ныя ўні вер сі тэ та Джон-

са Хоп кін са на ра ні цу 

29 чэр ве ня. Па вод ле ін фар ма цыі да след ча га пра ек та, 

у све це за ра жа ныя ўжо звыш 10,1 міль ё на ча ла век. За 

ўвесь пе ры яд пан дэ міі па мер ла звыш 500 ты сяч ін фі цы-

ра ва ных, 5,1 міль ё на ча ла век па пра ві лі ся.

Аме ры кан скі штат Мі сі сі пі па зба віў ся сця га
Па ла та прад стаў ні коў 

і Се нат Мі сі сі пі пра га ла-

са ва лі за ад мо ву ад ця-

пе раш ня га сця га гэ та га 

шта та, які ка лісь ці ўва-

хо дзіў у Кан фе дэ ра цыю 

Поўд ня ЗША. З та го мо-

ман ту на сця гу пры сут-

ні ча ла сім во лі ка ар міі кан фе дэ ра таў: чыр во ны квад рат з 

сі нім Анд рэ еў скім кры жом, у які ўпі са на 13 бе лых зо рак. 

Чар на ску рыя скла дюць 38 пра цэн таў на сель ніц тва шта та, 

і гэ ты сцяг, як мяр ку юць за ка на даў цы, змя шчае эмб ле му, 

якая іх вы бар шчы ка мі лі чыц ца ра сісц кай. Ка мі сіі да ру чы-

лі рас пра ца ваць ды зайн но ва га сця га, ён ужо не бу дзе 

ўтрым лі ваць сім во лі кі кан фе дэ ра таў, але сло вы пра ве ру 

ў бо га за ста нуц ца. Жы ха рам Мі сі сі пі пра па ну юць ухва ліць 

но вы ва ры янт сця га шта та 3 ліс та па да, у дзень вы ба раў 

прэ зі дэн та ЗША.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Аб гэ тым пад час бры фін гу на га даў 

вы кон ва ю чы аба вяз кі на чаль ні ка ад-

дзе ла па на гля дзе за вы ка нан нем 

пра воў і сва бод гра ма дзян Ге не раль-

най пра ку ра ту ры Бе ла ру сі Па вел 

ЕЛІ СЕ ЕЎ.

«Апош нім ча сам на зі ра ец ца знач нае 

па ве лі чэн не коль кас ці зва ро таў гра ма-

дзян у ор га ны ўнут ра ных спраў і не па-

срэд на ў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 

са скар га мі на не ка рэкт ную кры ты ку, 

пуб ліч нае цка ван не, аб ра зы і па гро зы 

за вы каз ван не сва ёй па зі цыі па роз ных 

пы тан нях гра мад ска-па лі тыч на га жыц ця 

дзяр жа вы, якія раз мя шча юц ца на роз-

ных ін тэр нэт-рэ сур сах, у тым лі ку праз 

са цыяль  ныя сет кі», — ад зна чыў пра ку-

рор скі ра бот нік.

Ён пад крэс ліў, што сі ту а цыя, якая 

скла ла ся, ста ла маг чы май у вы ні ку па-

мыл ко ва га ўяў лен ня і ўспры ман ня сет кі 

Ін тэр нэт як тэ ры то рыі ўсё да зво ле нас ці, 

а ана нім на га фар ма ту зно сін — як га ран-

тыі бес па ка ра нас ці за пэў ныя ня доб рыя 

дзе ян ні.

«Ге не раль ная пра ку ра ту ра заў сё ды 

зы хо дзі ла і зы хо дзіць з та го, што гра ма-

дзя не не за леж на ад іх па лі тыч ных пе ра-

ка нан няў і пры хіль нас цяў ма юць роў ныя 

пра вы на пуб ліч нае вы каз ван не свай го 

мер ка ван ня, сва ёй па зі цыі. У пе ры яд вы-

бар чых кам па ній па ле мі ка і аб мен дум-

ка мі мо гуць да ся гаць асаб лі ва га на пру-

жан ня. Але гэ та нар маль ны пра цэс для 

лю бой дэ ма кра тыч най дзяр жа вы. Ад нак 

спа да рож най умо вай та кой сва бо ды з'яў-

ля ец ца перш за ўсё пры трым лі ван не 

эле мен тар най куль ту ры зно сін — ка лі 

дыс ку сія ці аб мен дум ка мі не пе ра хо-

дзяць ме жы пры стой нас ці аль бо за ко на. 

Пуб ліч ныя па клёп, аб ра зы ў сет цы Ін-

тэр нэт не толь кі не пры маль ныя, але 

пра сле ду юц ца па за ко не. За па доб ныя 

дзе ян ні мо жа на сту паць кры мі наль ная, 

ад мі ніст ра цый ная і гра ма дзян ска-пра-

ва вая ад каз насць», — па пя рэ дзіў Па вел 

Елі се еў.

У пры ват нас ці, удак лад ніў вы кон ва-

ю чы аба вяз кі на чаль ні ка ад дзе ла, рас-

паў сю джван не за ве да ма не праў дзі вых 

звес так, якія ня сла вяць ін шую асо бу, 

па клёп у срод ках ма са вай ін фар ма цыі, 

ін тэр нэ це ці ін шай сет цы элект ра су вя зі, 

а так са ма па клёп, які ўтрым лі вае аб ві на-

ва чан ні ў здзяйс нен ні цяж ка га ці асаб лі-

ва цяж ка га зла чын ства, акра мя штра фу 

мо жа ка рац ца арыш там ці аб ме жа ван-

нем сва бо ды да трох га доў. Ана ла гіч ныя 

санк цыі пра ду гле джа ны за на ўмыс нае 

пры ні жэн не го на ру і год нас ці асо бы, вы-

ка за ныя ў не пры стой най фор ме (аб ра зу 

праз рас паў сю джван не та кіх звес так у 

СМІ ці ін тэр нэ це).

Раз мя шчэн не на элект рон ных рэ сур-

сах па гроз пры чы нен ня шко ды жыц цю, 

зда роўю гра ма дзян ці іх ма ё мас ці так са-

ма цяг не кры мі наль ны пе ра след, па коль-

кі ро біць за мах на асноў ныя пра вы — 

на жыц цё, зда роўе, не да ты каль насць 

аса біс тай улас нас ці. Та кія дзе ян ні пра-

ду гледж ва юць мак сі маль нае па ка ран не 

ў вы гля дзе па збаў лен ня сва бо ды тэр мі-

нам да трох га доў.

«Ге не раль ная пра ку ра ту ра за клі кае 

аб ду ма на і ўзва жа на па ды хо дзіць да 

рэа лі за цыі свай го пра ва на сва бод нае 

вы каз ван не мер ка ван ня, не да пус каць 

дзе ян няў, якія па ру ша юць пра вы ін шых 

асоб, не за леж на ад па лі тыч ных пе ра ка-

нан няў, са цы яль най і пра фе сій най пры-

на леж нас ці апош ніх. Раз гля дан не ор га-

на мі ўнут ра ных спраў зва ро таў і скар гаў 

гра ма дзян па гэ тай тэ ма ты цы зна хо дзіц-

ца на асаб лі вым кант ро лі Ге не раль най 

пра ку ра ту ры. Пры па цвяр джэн ні фак таў 

па ру шэн ня за ко на бу дуць пры мац ца ме-

ры рэ ага ван ня, а ві на ва тыя асо бы бу дуць 

пры цяг вац ца да ад каз нас ці, уста ноў ле-

най за ко нам. Уза ем ная па ва га пра воў 

і сва бод кож на га чле на гра ма дзян скай 

су поль нас ці ра зам з прын цы по вай па-

зі цы яй пра ва ахоў ных ор га наў да зво ліць 

па пя рэдж ваць і апе ра тыў на рэ ага ваць на 

фак ты па ру шэн ня пра воў і сва бод гра ма-

дзян», — аба зна чыў па зі цыю Ге не раль-

най пра ку ра ту ры Па вел Елі се еў.

Па яго сло вах, па ста ну на ўча раш ні 

дзень у ор га ны ўнут ра ных спраў на кі ра-

ва на ка ля дзе ся ці та кіх скар гаў, пра во-

дзіц ца ад па вед ная пра вер ка.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Аты-ба тыАты-ба ты

Па ле мі ка па він на быць 
пры стой най

За аб ра зы ў ін тэр нэ це пра ду гле джа на ад каз насць аж да кры мі наль най
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