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Ме ра пры ем ства ад бы ло ся ў вы хад ны дзень на ба зе Цэнт ра па-

вы шэн ня ква лі фі ка цыі кі ру ю чых ра бот ні каў і спе цы я ліс таў Дэ-

партамен та ахо вы МУС у па сёл ку Га ра ні Мінск ага ра ё на. Акра мя 

су пра цоў ні каў мі лі цыі з сем' я мі на свя це пры сут ні ча лі хлоп чы кі 

і дзяў чын кі з Ра даш ко віц кай шко лы-ін тэр на та, на ву чэн цы Спе цы я-

лі за ва на га лі цэя і чле ны гра мад ска га са ве та пры МУС.

На цы ры мо ніі ад крыц ця мі ністр унут ра ных спраў Ігар ШУ НЕ ВІЧ ад зна-

чыў, што не так час та вар та вым па рад ку вы па дае та кая цу доў ная маг чы-

масць — ак тыў на ад па чыць ра зам з род ны мі і ка ле га мі, з ка рыс цю і вя лі кім 

за да валь нен нем пра вес ці час. «Зда ро вы лад жыц ця — ся род най важ ней шых 

пры яры тэ таў для Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, та му ве дам ства заў сё ды га-

то ва на сва ім пры кла дзе па каз ваць су ай чын ні кам, на коль кі важ ныя за ня ткі 

спор там і фі зіч най куль ту рай», — ска заў Ігар Шу не віч.

На свя це, на роў ні з ама та ра мі, пры сут ні ча лі і сла ву тыя пра фе сій ныя 

спарт сме ны: алім пій скія чэм пі ё ны па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ 

Аляк сандр і Анд рэй Баг да но вічы, а так са ма Люд мі ла Ка лін чык — май стар 

спор ту між на род на га кла са па бія тло не і пры зёр чэм пі я на таў све ту. Яны 

прэ зен та ва лі сім ва ліч ны су ве нір — мяк ка га бе ла га тыг ра па іме ні Су ха ран, 

які быў абра ны та ліс ма нам бу ду чых Алім пій скіх гуль няў у Пхёнч ха не.
Га лоў най част кай сяб роў скіх спа бор ніц тваў ста лі лыж ная эс та фе та, комп-

лекс ная эс та фе та з ся мі эта паў і перацягванне ліны. Усе ах вот ныя маг лі пра явіць 

ся бе ў кон кур сах «Трап ны стра лок», «Сі ла мер», «Рас пі лоў ван не бяр вё наў». На 

свя це пра ца ва лі ат рак цы ё ны і страй кболь ны цір, экс па на ва ла ся мі лі цэй ская тэх-

ні ка, а са мых ма лень кіх за баў ля лі ані ма та ры ў кас цю мах ка зач ных пер са на жаў 

і ге ро яў мульт філь маў. Пад сіл ка вац ца мож на бы ло сыт най сал дац кай ка шай і 

пыш ны мі блін ца мі, а га ра чы чай вы дат на да па ма гаў не змерз нуць



Аб но ва ўвя дзен нях, якія да-

ты чац ца гэ тай сфе ры, рас ка-

заў на чаль нік Дэ парт амен та 

па гра ма дзян стве і міг ра цыі 

МУС Аляк сей БЯ ГУН.

Пад рых тоў ка 
да гла баль ных 
спар тыў ных па дзей

Ад ным з най важ ней шых пунк-

таў па він на стаць ус туп лен не ў 

сі лу па гад нен ня Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй 

аб уза ем ным пры знан ні віз ужо 

ў пер шым квар та ле гэ та га го да. 

Гэ та звя за на, у пер шую чар гу, з 

буй ны мі спар тыў ны мі ме ра пры-

ем ства мі: чэм пі я на там све ту па 

фут бо ле, які мае ад быц ца ў Ра-

сіі гэ тым ле там, а так са ма ІІ Еў-

ра пей скі мі гуль ня мі і чэм пі я на-

там све ту па ха кеі, якія прой дуць 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў 2019 і 

2021 гадах ад па вед на. Да пер шай 

спар тыў най па дзеі на тэ ры то рыі 

дзвюх дзяр жаў бу дзе ство ра на 

ра бо чая гру па экс пер таў, якія аб-

мяр куюць рэ жым пе ра мя шчэн ня 

за меж ных гра ма дзян на мат чы і 

тран зіт ны пра езд праз Бе ла русь. 

У перс пек ты ве тая ж прак ты ка 

рас паў сю дзіц ца на на ступ ныя 

спар тыў ныя ме ра пры ем ствы.

Са мо па гад нен не за клі ка на 

ўма ца ваць уза е ма дзе ян не пра-

ва ахоў ных ор га наў дзвюх кра ін 

і па вы сіць эфек тыў насць ажыц-

цяў лен ня міг ра цый най па лі ты кі. 

Пас ля пры няц ця па гад нен ня і ін-

шых спа да рож ных да ку мен таў па 

ка рот ка тэр мі но вым зна хо джан ні 

за меж ных гра ма дзян на тэ ры то-

рыі Бе ла ру сі і Ра сіі кам пе тэнт ныя 

ор га ны дзвюх кра ін на ла дзяць аб-

мен ін фар ма цы яй у ан лайн-рэ жы-

ме аб вы да дзе ных і ану ля ва ных 

ві зах: з'я вяц ца но выя ін фар ма-

цый ныя бан кі да ных, што бу дзе 

спры яць больш су лад най ра бо це 

пра ва ахоў ні каў, праг на за ван ню 

міг ра цый ных па то каў, іх ана лі зу і 

вы пра цоў цы ад па вед ных кі раў ніц-

кіх ра шэн няў.

Па сло вах экс пер та, спе цы я ліс-

ты дзвюх дзяр жаў і за раз пе ры я-

дыч на аб мень ва юц ца спі са мі асоб, 

якія ў сі лу роз ных аб ста він па ру-

шы лі нор мы за ка на даў ства. Пры-

чым, у спі сы ўклю ча юць не толь кі 

па ру шаль ні каў, але так са ма тых 

лю дзей, уезд або зна хо джан не якіх 

на тэ ры то рыі са юз най дзяр жа вы 

за ба ро не ныя ці не па жа да ныя.

Асноў нае па ру шэн не — 
па мыл ка ў пад лі ках

Уся го за мі ну лы год па «бяз ві зе» 

Бе ла русь на ве да ла ка ля 80 ты сяч 

за меж ні каў з 65 дзяр жаў. Больш 

за ўсё гас цей з Гер ма ніі — 12,7 ты-

ся чы ча ла век, Поль шчы — ка ля 

7,6 тыс., Іта ліі — 6,7 тыс. За ўвесь 

час дзе ян ня рэ жы му за рэ гіст ра ва-

на ка ля 500 па ру шэн няў. Па сло вах 

на чаль ні ка дэ парт амен та, па доб-

ныя ліч бы асця рог не вы клі ка юць:

— Мы ўзмац ні лі ін фар ма цый ную 

ра бо ту ся род тых асоб, якія зна хо-

дзяц ца на тэ ры то рыі на шай дзяр жа-

вы, у аэ ра пор це раз мяс ці лі два біл-

бор ды, дзе на пя ці мо вах змя шча ец ца 

ін фар ма цыя аб асноў ных ас пек тах 

зна хо джан ня ў на шай кра і не, па доб-

ная ін фар ма цыя раз ме шча на на ве-

да мас ным сай це МУС.

У асноў ным па ру ша юць за ка-

на даў ства гра ма дзя не Еў ра са-

ю за, якія да пус ка юць ня знач ныя 

ад ступ лен ні ад пра ві лаў, звя за ныя 

з ру хам па тэ ры то рыі су меж ных 

дзяр жаў. Бе ла рус кія пра ва ахоў ні кі 

да во лі ла яль ныя да та кіх па ру шэн-

няў, і, як пра ві ла, аб мя жоў ва юц ца 

штра фа мі аль бо па пя рэ джан ня мі. 

Да злос ных па ру шаль ні каў пры мя-

ня юц ца больш сур' ёз ныя санк цыі, 

аж да дэ парт ацыі і за ба ро ны на 

ўезд.

Каб зме на рэ жы му ўез ду ў кра і-

ну не паў плы ва ла на ўзро вень бяс-

пе кі, па пя рэд не бы ла пра ве дзе на 

вя лі кая су мес ная ра бо та ўсі мі кам-

пе тэнт ны мі дзяр жаў ны мі ор га на мі. 

Дарэчы, ра ней пры атры ман ні бе-

ла рус кай ві зы за меж нік па да ваў аб 

са бе шы ро кі спектр ін фар ма цыі, 

які з да па мо гай ін фар ма цый ных 

рэ сур саў быў да ступ ны пра ва-

ахоў ным ор га нам. Ця пер жа пры 

ўез дзе ў кра і ну да стат ко ва прад-

ста віць толь кі паш парт ныя звест кі 

пры за паў нен ні міг ра цый най кар-

ты. Та кім чы нам у кра і ну пры бы вае 

што дня ка ля 1,5 ты ся чы за меж ных 

гра ма дзян. Гэ та іс тот ная коль касць 

лю дзей, якія мо гуць паў плы ваць на 

ўзро вень пра ва па ру шэн няў, як для 

Мін ска ў пры ват нас ці, так і для краі-

ны ў цэ лым. Та му су пра цоў ні кам 

мі лі цыі да во дзіц ца ўвесь час быць 

на па га то ве: у вы пад ку не аб ход нас-

ці пра вес ці тлу ма чаль ную гу тар ку, 

пры цяг нуць да ад каз нас ці.

— Ча сам да во дзіц ца рас тлу-

мач ваць пра ві лы па во дзін у гра-

мад скіх мес цах, рас каз ваць пра 

за ба ро ну рас пі ван ня спірт ных на-

по яў. Не ка то рыя за бы ва юць, што 

пер шы мі су тка мі зна хо джан ня лі-

чыц ца дзень пе ра ся чэн ня дзярж-

мя жы, тым са мым па ру ша ю чы да-

пу шчаль ныя тэр мі ны. Гэ та са мае 

рас паў сю джа нае па ру шэн не ся род 

та кой ка тэ го рыі асоб, — ад зна чыў 

Аляк сей Бя гун.

Да рэ чы, но ва ўвя дзен ні за кра-

нуць і рэ гіст ра цыю за меж ні каў. 

З кра са ві ка па слу га рэ гіст ра цыі 

за меж ных гра ма дзян або асоб без 

гра ма дзян ства, якія ча со ва зна хо-

дзяц ца ў Бе ла ру сі, ста не да ступ най 

праз адзі ны пар тал элект рон ных 

па слуг. Пла на ва ла ся, што оп цыя 

з'я віц ца да кан ца 2017 го да, але 

па куль за меж ні кі, у якіх ня ма пла-

цеж ных карт бе ла рус кіх бан каў, 

па тэх ніч ных пры чы нах не мо гуць 

апла ціць дзяр жаў ную пош лі ну ў 

АРІП без аса біс та га зва ро ту ў бан кі. 

За раз жа пра пра цоў ва ец ца пы тан-

не аб вы зва лен ні за меж ных гра ма-

дзян і асоб без гра ма дзян ства, якія 

ча со ва зна хо дзяц ца ў Бе ла ру сі, ад 

вы пла ты дзяр жаў най пош лі ны пры 

рэ гіст ра цыі ў элект рон най фор ме



Тэ маТэ ма  

Пра цяг «бяз ві зу» і па гад нен не з Ра сі яй
Што сё ле та зме ніц ца ў міг ра цый най па лі ты цы?

Лад жыццяЛад жыцця  

Лыж ная эс та фе та, кон кур сы 
і су стрэ чы з алім пій ца мі
Як пра хо дзі ла спар тыў нае свя та 

для су пра цоў ні каў МУС і іх сем' яў

Іні цы я та рам яго ства рэн-

ня вы сту пі ла Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў. Спе цы я-

ліс ты пра ана лі за ва лі ўсю на-

яў ную ін фар ма цыю, якая да-

тычыцца ака зан ня да па мо гі 

нар ка за леж ным і су за леж-

ным, і прый шлі да вы сно вы, 

што яна вель мі раз роз не ная 

і цяж кая для ўспры ман ня. 

Та ды бы ло пры ня та ра шэн-

не аб' яд наць і сіс тэ ма ты за-

ваць усе звест кі на ад ным 

пар та ле.

Мі ністр унут ра ных спраў Ігар 

ШУ НЕ ВІЧ прад ста віў іні цы я ты ву 

на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та 

Мі ніст раў, дзе яна бы ла ацэ не на 

як перс пек тыў ная. Прэ зен та ва ны 

ж пра ект быў ра ней, на між ве да-

мас най на ра дзе, пры све ча най су-

праць дзе ян ню рас паў сюдж ван ню 

нар ко ты каў. 

Тым ча сам на чаль нік га лоў-

на га ўпраў лен ня па нар ка кант-

ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю 

людзь мі МУС Ге надзь КА ЗА КЕ-

ВІЧ ад зна чыў, што Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў даў но сыш ло ад 

толь кі кар най па лі цэй скай ме то-

ды кі про ці дзе ян ня нар ка паг ро зе. 

Га лоў ны па каз чык за раз — не 

коль касць за рэ гіст ра ва ных зла-

чын стваў, а коль касць вы яў ле ных 

зла чын ных груп, якія зай ма юц ца 

ме на ві та збы там. І гэ та пра цуе: у 

па раў на нні з 2016-м у Бе ла ру сі 

ле тась на 45 % менш за фік са-

ва на вы пад каў пе ра да зі ро вак, а 

ся род пад лет каў гэ ты па каз чык 

упаў уво гу ле ў дзевяць ра зоў. Да 

та го ж з 2015 го да не да пу шча-

на ні ад на го смя рот на га зы хо ду 

не паў на лет ніх пас ля атруч ван ня 

псі ха ак тыў ны мі рэ чы ва мі. Што год 

так са ма па мян ша ец ца коль касць 

нар ка за леж ных, якія ста яць на 

дыс пан сер ным або пра фі лак тыч-

ным улі ку. Уво гу ле за апош ні год 

ад бы ло ся зні жэн не нар ка зла чын-

нас ці на 14,6 %. Ад нак, на дум ку 

кі раў ні ка пад раз дзя лен ня, ме-

та ды пра фі лак ты кі нар ка ма ніі і 

па пя рэ джан ня нар каз ла чын стваў 

па куль ма ла эфек тыў ныя.

— Ка лі мы па гу та ры лі з нар-

ка за леж ны мі, спе цы я ліс та мі, 

прад стаў ні ка мі гра мад скіх ар га-

ні за цый, то прый шлі да вы сно-

вы, што ма сі вы ін фар ма цыі аб 

праб ле ме нар ка ма ніі, якія сён ня 

да ступ ныя для лю дзей, за над та 

раз роз не ныя. У гэ тай су вя зі МУС 

вы сту пі ла іні цы я та рам ства рэн ня 

но ва га ін фар ма цый на га рэ сур су, 

які бу дзе ары ен та ва ны на пэў ную 

аў ды то рыю — за леж ныя і су за-

леж ныя, дзе ці і пад лет кі, прос-

та не абы яка выя гра ма дзя не. 

Ін фар ма цый ны рэ сурс змо жа ў 

рэ жы ме рэ аль на га ча су — шля-

хам тэ ле фон най гу тар кі або ін-

тэр нэт-пе ра піс кі — за бяс пе чыць 

кож на га ча ла ве ка ве да мі па яго 

кан крэт най праб ле ме. Та кім чы-

нам мы вы во дзім пра фі лак ты ку 

і па пя рэ джан не на якас на но вы 

ўзро вень, — ад зна чыў Ге надзь 

Ка за ке віч.

Спе цы фі ка гэ тай праб ле мы ў 

тым, што мно гія не лі чаць маг-

чы мым звяр нуц ца па па ра ду да 

зна ё мых, бо стаў лен не да гэ тай 

тэ мы ў гра мад стве, хут чэй, ад-

моў нае. Ме на ві та та му ад но з 

пра ві лаў рэ сур са — за ха ван не 

поў най ана нім нас ці. Ця пер на сай-

це роmоgut.bу са бра ны не каль кі 

дзя сят каў як дзяр жаў ных, так і 

пры ват ных клі нік і цэнт раў, у якія 

мож на звяр нуц ца па да па мо гу. 

Ін фар ма цыя па ста ян на ак ту а лі-

зу ец ца, да ве даў шы ся аб за пус ку 

но ва га пра ек та, не ка то рыя ўста-

но вы са мі вы сту пі лі з іні цы я ты вай 

быць за не се ны мі ў спіс.

Як рас ка за ла на мес нік на-
чаль ні ка ўпраў лен ня га лоў на га 
ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі 
і су праць дзе ян ні ганд лю людзь-
мі МУС Ка ця ры на ШЭ ЛЕ ГА ВА, 

атры маць кан суль та цыю мож на 

бу дзе не толь кі ан лайн, у хут-

кай бу ду чы ні на ба зе Мінск ага 

га рад ско га цэнт ра са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня сям'і і дзя цей бу-

дзе ство ра ны кан такт-цэнтр. Там 

бу дуць пра ца ваць пра фе сій ныя 

псі хо ла гі, з які мі МУС пра вя дзе 

спе цы яль ную пад рых тоў ку па 

пра ва вых пы тан нях. За раз жа 

пры ўдзе ле су пра цоў ні каў ве-

дам ства вы ра ша юц ца апош нія 

ар га ні за цый на-тэх ніч ныя мо-

ман ты пе рад ад крыц цём цэнт ра. 

Пра ект ак тыў на пад трым лі ва юць 

так са ма Мі ніс тэр ства аду ка цыі і 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. Ка лі 

пер шая част ка бу дзе рэа лі за ва-

ная па спя хо ва, у пла нах — раз-

ві ваць яшчэ два кі рун кі: пра фі-

лак тыч ную ра бо ту з пад лет ка мі 

і ўза е ма дзе ян не з гра ма дзя на мі 

з ак тыў най жыц цё вай па зі цы яй, 

якія ці ка вяц ца гэ тай праб ле май.

Пра ект быў ство ра ны з ну ля ў 

вель мі ка рот кія тэр мі ны: ра бо та 

над ім па ча ла ся ў жніў ні, а ўжо 

ў кан цы снеж ня ін тэр нэт-рэ сурс 

быў за пу шча ны для тэс та ван-

ня. Ця пер ён пра цуе ў штат ным 

рэ жы ме. Па куль час цей за ўсё 

пі шуць у чат з удак лад ня ю чы мі 

пы тан ня мі або дзе ля да ве дач най 

ін фар ма цыі

 Матэрыялы падрыхтавала Да р'я КАС КО. 

Су праць нар ко ты каўСу праць нар ко ты каў  

ЗВЯР ТАЙ ЦЕ СЯ — 
І ВАМ РОMОGUT.BY
За пу шча ны но вы ін фар ма цый ны рэ сурс да па мо гі нар ка за леж ным і іх блізкім
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