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Фрун зен скі ра ён — най буй-

ней шы ў ста лі цы. Но выя мік ра-

ра ё ны прырастаюць шмат па-

вяр хо ві ка мі і за ся ля юц ца што-

год. Для на вед валь ні каў но ва га 

бу дын ка пра ва ахоў ных ор га наў 

ство ра ны кам форт ныя ўмо вы: 

пра ку ра ту ра мае спе цы яль ныя 

па мяш кан ні для пры ёму гра ма-

дзян, ад дзел Дзяр жаў та інс пек цыі 

УУС за бяс пе чы лі сіс тэ май элект-

рон най чар гі, каб раз ме жа ваць 

на вед валь ні каў па ка тэ го ры ях 

пы тан няў і спе цы я ліс тах, пра ду-

гле дзе лі бу даў ні кі інф ра струк ту-

ру для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі.

Па він ша ва лі су пра цоў ні каў 

пра ку ра ту ры і мі лі цыі з на ва-

сел лем ге не раль ны пра ку рор 

Аляк сандр КАНЮК, на мес-

нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў 

Аляк сандр БАР СУ КОЎ, стар-

шы ня Мінск ага гар вы кан ка ма 

Ана толь СІ ВАК.

Но вы кам форт ны бу ды нак, як 

ад зна чыў кі раў нік Мін гар вы кан ка-

ма, — яшчэ ад на на го да, каб па-

вы сіць па каз чы кі ра бо ты ор га наў 

ахо вы пра ва па рад ку. «Я ха цеў 

бы, каб праз ства рэн не ўмоў для 

су пра цоў ні каў го рад ад чу ваў, як 

змян ша ец ца су тач ная звод ка па 

раз на стай ных зда рэн нях, — ак-

цэн та ваў ува гу Ана толь Сі вак. — 

Я сён ня за пэў ні ваю, што і да лей 

бу дзем рэа лі зоў ваць пла ны па 

аб наў лен ні ма тэ ры яль на-тэх ніч-

най ба зы ор га наў пра ку ра ту ры, 

унут ра ных спраў, су доў. Мы не 

бу дзем спы няц ца і на ле та».

У но вым бу дын ку га рад ско га 

ад дзе ла мі лі цыі бу дзе пра ца-

ваць больш за 120 су пра цоў ні-

каў. «Для та го каб мі лі цыя бы ла 

блі жэй шай да на ро да, аказ ва ла 

не аб ход ныя па слу гі, у лю бы час 

дня і но чы пры бы ла на да па мо-

гу, — для гэ тых мэт уз ве дзе ны 

гэ ты бу ды нак», — рас ка заў на-

мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў 

Аляк сандр Бар су коў.

Для ра бот ні каў пра ку ра ту ры 

ў но вым па мяш кан ні пра ду гле-

дзе лі трэ на жор ны зал. Спар тыў-

нае асна шчэн не — па тра ба ван-

не кі раў ні ка пра ку ра ту ры кра і ны 

Аляк санд ра Ка ню ка. У раз мо ве з 

жур на ліс та мі ён пад крэс ліў, што 

вель мі сур' ёз на ад но сіц ца да 

спор ту, на строй вае су пра цоў ні-

каў на ўдзел у лыж ных, шах мат-

ных спа бор ніц твах і кон кур сах па 

на столь ным тэ ні се.

«Пра цэс па ляп шэн ня ма тэ ры-

яль на-тэх ніч най ба зы пра ку ра ту-

ры мае пер ма нент ны ха рак тар. 

Ня даў на мы ад кры ва лі бу ды нак 

пра ку ра ту ры ў Пер ша май скім 

раё не, дзе ство ра ны доб рыя ўмо-

вы, за раз — у Фрун зен скім. Гэ та 

са мы вя лі кі ра ён: амаль 500 ты-

сяч ча ла век на сель ніц тва і са мая 

вя лі кая пра ку ра ту ра. Рас ка жу 

сак рэт, што хут ка бу дзе ад кры ты 

но вы бу ды нак для пра ку ра ту ры 

За вод ска га ра ё на. Кі раў ніц тва 

го ра да рых туе гэ та свя та пас ля 

Но ва га го да», — ска заў генп ра-

ку рор Бе ла ру сі.

Як ад зна чыў Аляк сандр Ка-

нюк, пла ну ец ца па вя ліч ваць 

і склад су пра цоў ні каў пра ку ра-

ту ры Фрун зен ска га ра ё на, у тым 

лі ку за кошт ска ра чэн ня шта ту 

Ге не раль най пра ку ра ту ры.

Пас ля эк скур сіі па бу дын ку кі-

раў ні кі пра ку ра ту ры і мі лі цыі па-

він ша ва лі сва іх су пра цоў ні каў з 

на ва сел лем і ўру чы лі ўзна га ро ды 

спе цы я ліс там, якія ме лі да чы нен-

не да бу даў ніц тва. За ўма ца ван не 

пра ва па рад ку, ак тыў нае ўза е ма-

дзе ян не з ор га на мі пра ку ра ту ры 

і да па мо гу ў бу даў ніц тве га на ро-

вай гра ма тай ге не раль на га пра-

ку ро ра ўзна га ро джа ны кі раў нік 

ад мі ніст ра цыі Фрун зен ска га раё-

на Сяр гей Шкруд неў. З рук на-

мес ні ка мі ніст ра ўнут ра ных спраў 

на груд ны знак «За са дзей ні чан-

не» атры маў стар шы ня Мін гар-

вы кан ка ма Ана толь Сі вак.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Прэ з і  дэнт Бе ла ру с і 

Аляк сандр Лу ка шэнка 

2—3 снеж ня на ве дае з 

афі цый ным ві зі там Сер-

бію. Пра гэ та па ве дам ляе 

прэс-служ ба кі раў ні ка 

дзяр жа вы.

У Бялг ра дзе Аляк сандр 

Лука шэн ка пра вя дзе пе ра-

га во ры з Прэ зі дэн там Сер біі 

Аляк санд рам Ву чы чам. На 

су стрэ чы ў вуз кім і па шы ра-

ным скла дах кі раў ні кі дзяр жаў 

аб мяр ку юць раз віц цё па лі тыч-

на га дыя ло гу і эка на міч на га 

ўза е ма дзе ян ня па між кра і на-

мі. Асаб лі вую ўва гу прэ зі дэн ты 

ўдзе ляць перс пек ты вам па ве-

лі чэн ня та ва ра аба ро ту, іні цыя-

ты вам па ства рэн ні су мес ных 

вы твор час цяў і за пус ку ўза-

ем ных ін вес ты цый ных пра ек-

таў. Кі раў ні кі дзяр жаў так са ма 

аб мяр ку юць рэ гі я наль ны і су-

свет ны па ра дак дня, су пра цоў-

ніц тва на між на род ных пля цоў-

ках. Па вы ні ках пе ра га во раў 

бу дзе пад пі са ны па кет двух-

ба ко вых да ку мен таў.

Пра гра май ві зі ту Аляк санд-

ра Лу ка шэн кі пра ду гле джа на 

яго су стрэ ча са стар шы нёй 

На род най скуп шчы ны Сер біі 

Ма яй Гой ка віч і дэ пу та та мі 

най вы шэй ша га за ка на даў ча-

га і кан сты ту цый на га ор га на 

кра і ны.

У гэ тыя ж дні ў Бялг ра дзе 

прой дзе бе ла рус ка-серб скі 

біз нес-фо рум, на якім ча ка ец-

ца пад пі сан не ка мер цый ных 

кант рак таў і па гад нен няў.

Згод на з ін фар ма цы яй афі-

цый на га сай та Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў на шай краі-

ны, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі на-

вед ваў Сер бію ча ты ры ра зы 

(у 1998, 1999, 2009, 2014 га-

дах). За час устанаўлення 

дып ла ма тыч ных ад но сін ад-

бы лі ся пяць ві зі таў лі да раў 

Сер біі ў Бе ла русь (у 1996, 

2013, 2015, 2017 і 2019 га-

дах). Сё ле та Прэ зі дэнт Сер біі 

Аляк сандр Ву чыч пры яз джаў 

у Мінск на ад крыц цё ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў. На пя рэ дад ні 

цы ры мо ніі ад бы лі ся яго пе ра-

га во ры з бе ла рус кім ка ле гам, 

якія Аляк сандр Лукашэн ка 

аха рак та ры за ваў як су стрэ-

чу з бліз кі мі сяб ра мі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

З на го дыЗ на го ды

НА ФУН ДА МЕН ЦЕ ПРА ВА ПА РАД КУ
На пя рэ дад ні Дня юрыс та для су пра цоў ні каў пра ку ра ту ры і ад дзе ла 
мі лі цыі УУС Фрун зен ска га ра ё на Мін ска ад кры лі но вы бу ды нак

Бе ла русь 
пра па нуе 

кан ды да ту ру 
на па са ду 
стар шы ні 
Ка ле гіі ЕЭК

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на су стрэ чы са стар шы нёй 

Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі Мі ха і лам 

Мяс ні ко ві чам ад зна чыў, 

што пра па но ва 

аб кан ды да ту ры 

кі раў ні ка верх няй па ла ты 

пар ла мен та на па са ду 

стар шы ні Ка ле гіі ЕЭК бы ла 

ўваж лі ва пра ана лі за ва на 

і пад рых та ва на.

«Ка неш не, мы ду ма лі над тым, 

ка го рэ ка мен да ваць. Праў да, і ах-

вот ныя бы лі. Але я лі чу, што гэ та 

пад сі лу толь кі вам. Та му што ўсе 

кан ды да ту ры, якія мне да вя ло ся 

раз гля даць, сла бей шыя, менш да-

свед ча ныя, менш дып ла ма тыч ныя. 

У вас усе гэ тыя якас ці ёсць», — цы-

туе Прэ зі дэн та Бел ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, 

што пе рад кан чат ко вым аб вя шчэн-

нем ра шэн ня пра ін фар ма ваў аб ім 

кі раў ні коў дзяр жаў ЕА ЭС.

Усе ўс пры ма юць ста ноў ча. Я лі чу, 

з яко га бо ку ні па ды дзі, і ў аса біс тым 

да чы нен ні, гэ та ня бла га бу дзе для 

вас — па пра ца ваць там і пры нес ці 

ка рысць не толь кі Бе ла ру сі, але і ўсёй 

на шай эка на міч най су по льнасці», — 

ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Стар шы ня Ка ле гіі ЕЭК Тыг ран 

Сар кі сян пад час ХІV Між на род най 

кан фе рэн цыі «Еў ра зій ская эка на-

міч ная ін тэ гра цыя» пра ін фар ма ваў 

жур на ліс таў, што рых ту ец ца пе ра-

даць паў на моц твы прад стаў ні ку Бе-

ла ру сі да 1 лю та га.

На су стрэ чы з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі 

Аляк санд рам Лу ка шэн кам пры сут ні ча-

лі дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі 

Ста ні слаў ЗАСЬ і кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА. У бу ду-

чым го дзе Бе ла русь бу дзе стар шын ства-

ваць у Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе, 

а прад стаў нік на шай кра і ны Ста ні слаў 

Зась на са мі це Ар га ні за цыі Да га во ра аб 

ка лек тыў най бяс пе цы ў Біш ке ку ў чац вер 

абра ны на па са ду ге не раль на га сак ра та ра 

гэ та га аб' яд нан ня.

«Бу ду чыя тры-ча ты ры га ды на пля чах у нас 

увесь Са вец кі Са юз: і эка на міч ны склад нік, 

і сіла вая аба ро на ў АДКБ, і ў Са юз най дзяр жа ве 

Вы шэй шы дзярж са вет Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ўзна-

чаль вае. З ад на го бо ку — га на ро ва, з дру го га — 

ад каз на», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Сваю па са ду ў АДКБ Ста ні слаў Зась афі-

цый на зой ме 1 сту дзе ня 2020 го да, але, па 

сло вах Прэ зі дэн та, ён ужо фак тыч на пра цуе 

там. «Вы ўба чы лі ўсю гэ тую «кух ню», ушчыль-

ную па зна ё мі лі ся з усі мі прэ зі дэн та мі, уба чы лі 

іх па зі цыі, што да ты чац ца на ша га аба рон ча га 

са ю за. На каз ваць вам ня ма сэн су, та му ха цеў 

з ва мі аб мер ка ваць пы тан ні да лей ша га функ-

цы я на ван ня Дзярж сак ра та ры я та», — пе рад ае 

сло вы кі раў ні ка дзяр жа вы Бел ТА.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пры няў ра шэн не 

аб пры зна чэн ні мі ніст ра 

эка но мі кі Бе ла ру сі Дзміт рыя 

КРУ ТО ГА на па са ду пер ша га 

на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра, 

а Аляк санд ра ТУР ЧЫ НА, які да 

ўча раш ня га дня зай маў гэ тую 

па са ду, — кі раў ні ком Мін скай 

воб лас ці, пе рад ае Бел ТА.

«З ва мі раз мо ва бу дзе ля жаць у 

плос кас ці ка рэк ці роў кі скла ду ўра да. 

Я гэ та га не ўтойваў: асноў ны этап, вя-

до ма, бу дзе пас ля Но ва га го да, ка лі 

ўрад зро біць спра ва зда чу аб вы ні ках 

дзей нас ці. І як у бы лыя ча сы, перш чым 

іс ці на прэ зі дэнц кія вы ба ры, я заў сё-

ды фар мі ра ваў урад і не толь кі — усю 

вер ты каль ула ды, каб лю дзі ба чы лі, з 

кім жа, ка лі рап там абя руць, дзе ю чы 

Прэ зі дэнт бу дзе пра ца ваць», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На дум ку Прэ зі дэн та, Аляк санд ра 

Тур чы на час вы во дзіць на са ма стой ную 

ра бо ту, каб «сур' ёз на на яго па гля дзець 

і пра ве рыць у спра ве». Та кі па ды ход 

пад тры ма ла і кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля Ка ча на ва. «Ка лі 

Тур чын сы хо дзіць фак тыч на з эка на-

міч най па са ды ва ўра дзе, то, ду маю, 

мі ністр эка но мі кі мог бы за няць яе, — 

лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. — За ад но 

мы па ра ім ся, хто бу дзе пра ца ваць мі-

ніст рам эка но мі кі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас тлу ма чыў, 

што кі раў ніц тва Мін скай воб лас ці мя ня-

ец ца не ў су вя зі з кад ра вы мі праб ле ма-

мі: ця пе раш ні гу бер на тар Ана толь Іса-

чан ка па кі дае па са ду па ста не зда роўя. 

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ён ня дрэн на 

пра ца ваў на па са дзе гу бер на та ра, та му, 

ка лі зме ніць па са ду, пра цяг не ку ры ра-

ваць гэ ты рэ гі ён.

Аляк сандр Тур чын ужо пра ца ваў з 

Мін скай воб лас цю ў па пя рэд нія га ды: 

у 2010—2012 га дах ён уз на чаль ваў ка-

мі тэт эка но мі кі Мінск ага абл вы кан ка ма, 

а ў 2010—2015 га дах зай маў па са ду на-

мес ні ка стар шы ні абл вы кан ка ма. «Вы 

ве да е це ха рак тар Іса чан кі. Ён па мяр-

коў ны ча ла век, па глы біў ся ў эка но мі-

ку воб лас ці і да па мо жа вам. Ён бу дзе 

ўпаў на ва жа ным Прэ зі дэн та, ад каз ным 

за Мін скую воб ласць», — пад крэс ліў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Кан ды да ту ру Дзміт рыя Кру то га на 

ўра да вы пост у свой час пад трым лі ваў 

сам Аляк сандр Тур чын. Па вод ле яго 

слоў, ця пе раш ні мі ністр эка но мі кі — 

адзін з най больш пад рых та ва ных спе-

цы я ліс таў ва ўра дзе.

«Я ду маю, вы пра па ну е це кан ды да-

ту ру доб ра га мі ніст ра, які бу дзе па т  -

ры ё там Бе ла ру сі, бу дзе год на вес ці 

дыя лог не толь кі на Ус хо дзе, але і на 

За ха дзе. Да рож ныя кар ты (з Ра сі яй. — 

Бел ТА) па куль за ста нуц ца за ім, бу дзем 

тут да па ма гаць, на коль кі трэ ба. Апо-

ра, пад трым ка бу дзе нар маль най. Нам 

не трэ ба за раз мя няць кі раў ні ка на шай 

гру пы, тым больш ня шмат за ста ло ся: 

лі та раль на не каль кі дзён да за кан чэн ня 

гэ тай ра бо ты. По тым, ка лі бу дзе трэ ба 

і ка лі гру пы за ха ва юць ра бо ту, мі ністр 

спа кой на зойме гэ тую па са ду», — да даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

НО ВЫ КІ РАЎ НІК 
МІН ШЧЫ НЫ І НО ВЫ 

ПЕР ШЫ ВІ ЦЭ-ПРЭМ' ЕР

Ві зіт у Сер бію

Знач ны год
Пы тан ні ра бо ты Дзярж сак ра та ры я та Са ве та бяс пе кі Бе ла ру сі 

аб мер ка ва лі ў Па ла цы Не за леж нас ці

АфіцыйнаАфіцыйна

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Су час нае па мяш кан не для прад стаў ні коў пра ва ахоў ных 

ор га наў па бу да ва лі кры ху больш чым за год на ву лі цы 

Да ні лы Сер дзі ча. У ім бу дуць пра ца ваць пра ку ра ту ра 

і не каль кі пад раз дзя лен няў УУС ад мі ніст ра цыі 

Фрун зен ска га ра ё на ста лі цы — га рад скі ад дзел мі лі цыі № 3, 

ад дзел Дзяр жаў та інс пек цыі, кры мі наль на-вы ка наў чая 

ін спек цыя. Доў гі час пра ку ра ту ра Фрун зен ска га ра ё на 

раз мя шча ла ся ра зам з пра ку ра ту рай Мін скай воб лас ці 

і Цэнт раль на га ра ё на ста лі цы, а пад раз дзя лен ні УУС — 

у роз ных бу дын ках.


