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 Ак цыя «Зда еш ква тэ ру — пла ці па да ткі» 

прой дзе ў Мін ску 11—15 са ка ві ка, па ве да-

мі ла ін спек цыя Мі ніс тэр ства па па дат ках і 

збо рах па Мін ску. Аб фак тах не ле галь най 

зда чы ўнай мы па мяш кан няў у ста лі цы мож на 

пра ін фар ма ваць што дня з 9.00 да 18.00 па 

тэ ле фо нах 229-26-60 і 229-26-59. Ана ла гіч-

ная ак цыя пра во дзі ла ся ў са ка ві ку ле тась, у 

ста ліч ную ін спек цыю та ды па сту пі ла ін фар-

ма цыя аб 68 фак тах не ле галь най зда чы па-

мяш кан няў.

 У Мін ску з да па мо гай да па мож ных рэ пра-

дук тыў ных тэх на ло гій у 2018 го дзе на ра дзі лі ся 

600 дзя цей (у кра і не пры клад на 1,3 ты ся чы), 

па ве да мі ла ў ін тэр в'ю Бел ТА га лоў ны аку шэр-

гі не ко лаг ка мі тэ та па ахо ве зда роўя Мін гар-

вы кан ка ма Іры на Іка на ста са ва. На прык лад, 

у хі рур гіч ным ка бі не це да па мож ных рэ пра-

дук тыў ных тэх на ло гій га рад ско га цэнт ра пла-

на ван ня сям'і на ба зе 2-га ра дзіль на га до ма 

вы ка на ны 423 скон ча ныя цык лы ЭКА, што на 

40 цык лаў больш у па раў на нні з 2017 го дам. 

У вы ні ку на сту пі ла 148 ця жар нас цяў (эфек-

тыў насць пра цэ ду ры 35 %) і ўжо на ра дзі лі ся 

86 ма лых.

 У Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі на род най 

ар хі тэк ту ры і по бы ту 2 са ка ві ка ад свят ка ва лі 

Мас ле ні цу. Удзель ні кі мас ле ніч ных гу лян няў 

пра вя лі аб рад «Па ха ван не дзе да», па спра ба-

ва лі ся бе ў гуль нях і за ба вах. Куль мі на цы яй 

свя та ста ла спаль ван не пу дзі ла зі мы.

У мі ну лую су бо ту ад ра зу два 

кі раў ні кі рэ гі я наль най вер ты-

ка лі ўла ды бы лі на пра мой лі ніі 

з на сель ніц твам: жы ха ры Гро-

дзен шчы ны і Ві цеб шчы ны ме-

лі маг чы масць за даць пы тан ні 

стар шы ням сва іх абл вы кан ка-

маў — Ула дзі мі ру КРАЎ ЦО ВУ і 

Мі ка лаю ШАРС НЁ ВУ.

Да кі раў ні ка Гро дзен ска га абл-

вы кан ка ма звяр ну ла ся гро дзен ка 

Але на Ана то леў на, якая пра цуе 

ме ды кам у га рад ской баль ні цы, а 

за раз зна хо дзіц ца ў дэ крэт ным вод-

пус ку. Сі ту а цыя ня прос тая. Сям'я 

Але ны Ана то леў ны два га ды жы ве ў 

ве да мас ным ін тэр на це ААТ «Грод на 

Азот». Сё ле та бу ды нак ста віц ца на 

ка пі таль ны ра монт, усе жы ха ры, у 

тым лі ку і сям'я жан чы ны, атры ма лі 

па ве дам лен не аб вы ся лен ні.

Гро дзен ка не ад ра зу звяр ну ла ся 

да аб лас ных улад. На па чат ку яна 

па да ла ха дай ніц тва ў ра ён нае ка-

му наль нае прад пры ем ства, каб па-

са дзей ні ча лі ў жыл лё вым пы тан ні. 

Але ні мес цаў у ін шых ін тэр на тах, 

ні арэнд ных ква тэр не знай шло ся. 

Сям'я га то ва зняць пры ват ную ква-

тэ ру, але праб ле ма ў рэ гіст ра цыі. 

Па куль вя дуц ца по шу кі, на блі жа ец-

ца да та вы ся лен ня. Сям'я па він на 

з'е хаць да 1 кра са ві ка.

Пад час раз мо вы Ула дзі мір Краў-

 цоў звя заў ся з га рад скі мі ўла да мі. 

З іх бо ку бы ло акрэс ле на, што праб-

 ле му вы ра шыць скла да на. У го ра-

дзе не ха пае мес цаў у ін тэр на тах, 

тым больш мно гія з іх ве да мас ныя, 

пры зна ча ны для сва іх ра бот ні каў. 

Ёсць чар га на арэнд ныя ква тэ ры. 

Гу бер на тар на га даў, што ве да мас-

ныя ін тэр на ты заў сё ды за ся ля лі лю-

дзей, якія пра цу юць у са цы яль най 

сфе ры. Та кія ра бот ні кі мо гуць прэ-

тэн да ваць і на арэнд ныя ква тэ ры.

— Трэ ба ра за брац ца, якія ўмо-

вы па він ны вы кон ваць улас ні кі ін-

тэр на та пры вы ся лен ні, якія нор мы 

пры гэ тым іс ну юць, як яны вы трым-

лі ва юц ца, — пад крэс ліў Ула дзі мір 

Краў цоў. — Мы бя ром пад кант роль 

гэ тую сі ту а цыю і да па мо жам Але не 

Ана то леў не. Ра бот ні кі са цы яль най 

сфе ры не па він ны за стац ца без ува-

гі ўлад.

Як па ве да міў кі раў нік рэ гі ё на, 

боль шая част ка зва ро таў да ты-

чыц ца жыл лё ва-ка му наль най гас-

па дар кі. На ды хо дзіць вяс на, і лю-

дзі тэ ле фа ну юць, каб да ве дац ца аб 

ра мон це сва іх да моў. Ін фар ма цыя 

аб гра фі ках і пла нах ка пі таль ных і 

бя гу чых ра мон таў ёсць у шы ро кім 

до сту пе, яна апуб лі ка ва на ў СМІ і 

на афі цый ных сай тах. Але мно гія 

не за да во ле ны якас цю ра мон ту, і на 

гэ та вы ка наў чая ўла да бу дзе звяр-

таць асаб лі вую ўва гу, пад крэс ліў 

гу бер на тар.

Пад кант ро лем і да рож ная тэ ма. 

Час цей за ўсё па сту па юць зван кі ад 

жы ха роў ін ды ві ду аль ных за бу доў і 

но вых мік ра ра ё наў, якія скар дзяц-

ца на ад сут насць інф ра струк ту ры і 

дрэн ныя да ро гі. Та кія пы тан ні най-

больш ак ту аль ныя для вяс но вай 

па ры.

— Мы гэ тыя сіг на лы чу ем і пры-

ма ем ме ры. Скла дзе на вя лі кая пра-

гра ма, якую мы пла ну ем у гэ тым 

го дзе рэа лі за ваць, — па ве да міў 

Краў цоў. — Бу дзе звер ну та ўва га ў 

пер шую чар гу на мяс цо выя да ро гі. 

Ста іць за да ча ад ра ман та ваць 

210 кі ла мет раў да рог, не каль кі 

мас тоў. На гэ та за кла дзе ны срод-

кі ў бюд жэ це і ад кры та льгот ная 

крэ дыт ная лі нія ў Бан ку раз віц ця. 

Так са ма на гэ тыя мэ ты бу дзе вы ка-

ры ста ны транс парт ны па да так, які 

пла цяць аў та ма бі ліс ты.

Не губ ляе ак ту аль нас ці і праб ле-

ма во да за бес пя чэн ня сель скіх на се-

ле ных пунк таў. Асаб лі ва па якас ці 

ва ды. Ула дзі мір Краў цоў па ве да-

міў, што аб лас ныя ўла ды ў гэ тым 

на прам ку вя дуць мэ та на кі ра ва ную 

ра бо ту. Дру гі год рэа лі зу ец ца пра-

гра ма пус ку аб' ек таў па ачыст цы 

ва ды. Сё ле та іх уво дзіц ца да во лі 

мно га — у 40 на се ле ных пунк тах. 

Та кім чы нам бу дзе за вер ша на ра-

шэн не праб ле мы во да за бес пя чэн ня 

ў аг ра га рад ках рэ гі ё на.

***

Двац цаць ча ла век за тры га дзі ны 

рас ка за лі стар шы ні Ві цеб ска га абл-

вы кан ка ма Мі ка лаю Шарс нё ву пра 

тое, што хва люе. Ці ка ва, што ад на з 

за яў ніц тэ ле фа на ва ла з ін шай воб-

лас ці — з Го ме ля. Яна пра сі ла, каб 

у Та ла чын скім ра ё не, у на се ле ным 

пунк це, дзе зна хо дзіц ца баць коў скі 

дом, не за кры ва лі кра му. Да рэ чы, 

па сло вах стар шы ні мяс цо ва га рай-

вы кан ка ма, пы тан не па куль за ста-

ец ца ад кры тым.

Вель мі кра ну ла гу бер на та ра 

прось ба жан чы ны ра за брац ца ў сі-

ту а цыі, якая да ты чыц ца яе сы на. 

Жы хар ка Ві цеб ска га ра ё на, шмат-

дзет ная ма ма рас ка за ла, што хло-

пец пра цуе элект ры кам у Лёз нен скім 

ра ё не. І ў гас па дар цы яго на ват не 

за бяс печ ва юць не аб ход ным для пра-

цы, у пры ват нас ці іза стуж кай. Ды і 

пла цяць вель мі ма ла... У ка мі тэ це па 

пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро-

не абл вы кан ка ма раз бя руц ца.

А жы хар ка га рад ско га па сёл ка 

Езя ры шча Га ра доц ка га ра ё на здзі-

ві ла рас ка зам аб дрэн ных умо вах 

для школь ні каў. Па куль у шко ле 

ідзе ра монт, дзе ці ма лод шых кла-

саў зай ма юц ца ў бу дын ку сад ка. 

Па вод ле слоў жан чы ны, у дзя цей 

ня ма маг чы мас ці па бе гаць, а гэ та ж 

не аб ход на ў іх уз рос це. Агу чы ла ін-

шыя праб ле мы. Кі раў нік ула ды воб-

лас ці да ру чыў на мес цы пра ве рыць 

усе фак ты.

Ві цяб ля нін кан ста та ваў, што 

двор ні кі не спраў ля юц ца са сва і мі 

за да ча мі. Сліз ка, а ўсё та му, што 

свое ча со ва не пры бі ра юць снег, які 

ў вы ні ку пры па ха ла дан ні па кры ва-

ец ца льдом. Праў да, у мэ ра го ра да, 

які вый шаў на ві дэа су вязь, ін шы по-

гляд на пы тан не. Маў ляў, вя лі кай 

праб ле мы ня ма. Гу бер на тар з ім не 

па га дзіў ся.

Жы хар Ар шан ска га ра ё на агу-

чыў, што не каль кі га доў не функ-

цы я нуе ме ма ры яль ны му зей Ге роя 

Са вец ка га Са ю за Кан стан ці на За-

сло на ва. Гэ та ад бы ло ся з-за та го, 

што моц ны ўра ган па шко дзіў дах... 

Да рэ чы, пра гэ тую праб ле му «Звяз-

да» па ве дам ля ла яшчэ ў 2017 го-

дзе. Гра ма дзя нін вель мі эма цы я-

 наль на пра сіў ад імя зем ля коў, 

не раў на душ ных да тэ мы, урэш це 

ўдзя ліць ува гу вы ра шэн ню праб-

ле мы. Мі ка лай Шарс нёў па дзя ка-

ваў за сіг нал. Ён пад крэс ліў, што 

бу дзе зроб ле на ўсё маг чы мае, каб 

усю экс па зі цыю (част ко ва прад-

стаў ле на ў му зеі гіс то рыі Ор шы) 

аб пад поль шчы ках мож на бы ло 

ўба чыць у год ным мес цы. У якас ці 

пры кла ду пры вёў та ла чын скі во-

пыт. Там да «Да жы нак» лі та раль-

на за ме сяц па бу да ва лі біб лі я тэ ку 

ў два па вер хі.

Жы хар Сен нен ска га ра ё на па-

скар дзіў ся на тое, што гра ма дзя нам 

нель га зра заць кус тоўе ка ля да рог, 

каб вы ка рыс тоў ваць у якас ці па лі-

ва. Гэ та за ба ра ня ец ца за ка на даў-

ствам аб ахо ве рас лін на га све ту. 

Між ін шым, у но вай рэ дак цыі да ку-

мен та пра ду гле джа ны змя нен ні... 

Гу бер на тар да ру чыў вы ву чыць тэ му 

і аса біс та бу дзе раз гля даць ад па-

вед ную ін фар ма цыю з ра ё наў.

Бы лі зван кі і на конт ня свое ча-

со вай вы пла ты зар пла ты, праб лем 

па пы тан нях ЖКГ, па дзе лу пло шчы 

зя мель ных участ каў су се дзяў...

Усе пы тан ні бу дуць на кант ро лі. 

Гу бер на тар чар го вы раз за па тра ба-

ваў ад кі раў ні коў рай вы кан ка маў і іх 

пад на ча ле ных уваж лі ва раз бі рац ца 

ў тым, што хва люе лю дзей. І, ка лі 

яны не ма юць ра цыі, трэ ба ар гу мен-

та ва на ўсё рас тлу ма чыць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Бліз кая ўла да

ШТО ХВА ЛЮЕ?
З на го ды

Свята 
нашай 
міліцыі

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па він ша ваў су пра цоў-

ні каў і ве тэ ра наў ор га-

наў унут ра ных спраў з 

пра фе сій ным свя там, 

па ве да мі лі ў прэс-служ-

бе бе ла рус ка га лі да ра. 

«Дзя ку ю чы ва шай ад-

каз най і на пру жа най 

пра цы Бе ла русь пра-

цяг вае за ста вац ца ад-

ной з са мых бяс печ ных 

дзяр жаў у све це», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кая мі лі цыя моц-

ная сва і мі тра ды цы я мі — 

іні цы я тыў нас цю і пра фе сі я -

на ліз мам. Пра гэ та за явіў 

мі ністр унут ра ных спраў 

Ігар ШУ НЕ ВІЧ пад час ура-

чыс тых ме ра пры ем стваў, 

пры све ча ных Дню бе ла-

рус кай мі лі цыі, па ве да мі-

ла Бел ТА. Ра зам з тым ён 

пад крэс ліў, што ў дзей нас ці 

пра ва ахоў ні каў ак тыў на вы-

ка рыс тоў ва юц ца і су час ныя 

тэх на ло гіі. «Мі лі цыя па ста-

ян на раз ві ва ец ца і ўдас ка-

наль ва ец ца не толь кі ў тэх-

ніч ным пла не. Для су час ных 

мі лі цы я не раў важ ныя та кія 

якас ці, як уза е ма за мя няль-

насць і ўні вер саль насць», — 

рас ка заў Ігар Шу не віч.

Звыш 200 су пра цоў ні каў 

мі лі цыі прай шлі ўра чыс тым 

мар шам па цэнт ры Грод на. 

Свят ка ван не Дня мі лі цыі 

та кім чы нам ста ла ў аб лас-

ным цэнт ры свое асаб лі вай 

тра ды цы яй. Па ву лі цах го-

ра да прай шлі прад стаў ні кі 

роз ных пад раз дзя лен няў, 

у тым лі ку ДАІ, АМА Па, па-

труль на-па ста вой служ бы, 

Дэ парт амен та ахо вы. Ру ха-

ла ся ў ка ло не і мі лі цэй ская 

тэх ні ка, пры чым бы лі прад-

стаў ле ны як рэт ра-аў та ма бі-

лі, так і су час ныя ма шы ны і 

ма та цык лы. Так са ма пас ля 

рэ кан струк цыі быў прад-

стаў ле ны бу ды нак УУС абл-

вы кан ка ма.

(Ул. інф.)
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На двор'е Па цяп лее, але вет ра на 
і мес ца мі мок ры снег з даж джом
Уз мац нен не вет ру ча ка ец ца з па ры ва мі да 15—22 м/с

У пер шыя дні са ка ві ка на тэ ры то рыі кра і ны ча ка ец ца 

вель мі ня ўстой лі вае на двор'е. Уна чы і ра ні цай амаль 

су цэль ная га ла лё дзі ца, по тым мок ры снег з даж джом, 

а да пят ні цы пры грэе мес ца мі да плюс 15 гра ду саў, па-

ве да мі лі спе цы я ліс ты 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.

У се ра ду ўна чы і ра ні цай на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і-

ны, а ўдзень мес ца мі па поўд ні прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі 

ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. Праг на зу ец ца ўзмац нен не 

вет ру па ры ва мі да 15—20 м/с, мес ца мі да 22 м/с. Уна чы — 

ад мі нус 4 гра ду саў да 3 цяп ла, а па поў на чы — ад мі нус 6 

да мі нус 2 гра ду саў. Удзень — ад мі нус 2 да плюс 5 гра ду саў, 

у паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах кра і ны — 6—8 цяп ла. У чац вер уна чы 

пе ра важ на без апад каў. Ра ні цай і днём мес ца мі, у асноў ным па 

поў на чы кра і ны, прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок-

ра га сне гу, які бу дзе пе ра хо дзіць у дождж. Удзень у асоб ных ра ё нах 

кра і ны праг на зу ец ца ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 15—18 м/с. 

Уна чы — ад ну ля да мі нус 7 гра ду саў, удзень — 3—10 цяп ла. Па 

паў днё вым за ха дзе — ад плюс 11 да плюс 15 гра ду саў.

На свя та 8 Са ка ві ка мес ца мі па кра і не прой дзе ка рот ка ча-

со вы дождж. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 1—7 цяп ла,

па поўд ні — плюс 8—9 гра ду саў. Удзень — ад плюс 6 да 

плюс 13 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе — 15 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у су-

бо ту мес ца мі па кра і не мок ры сне г і дож дж, узмац нен не вет ру 

па ры ва мі да 15—18 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-

дзе ад мі нус 2 гра ду саў да плюс 4 гра ду саў, па паў днё вым 

ус хо дзе — 5-6 цяп ла. Удзень бу дзе ад плюс 2 па поў на чы да 

плюс 10 гра ду саў па поўд ні кра і ны. 

Сяр гей КУР КАЧ.

Будзь у кур се!

На БЧ па чаў ра бо ту 
адзі ны Кан такт-цэнтр

Яго ад крыц цё ад бы ло ся ў лі пе ні 2018 го да ў Ма гі лё ве. 

Ра бо ты па да лу чэн ні да адзі на га ну ма ра 105 аб лас цей 

Бе ла ру сі пра цяг ва лі ся да ця пе раш ня га ча су. На за вяр-

шаль ным эта пе на аб слу гоў ван не Кан такт-цэнт рам пе-

ра ве дзе ны аба не нты Мін ска. Ця пер па ве дам лен не да ве-

дач най ін фар ма цыі, бра ні ра ван не мес цаў у па са жыр скіх 

цяг ні ках на тэ ры то рыі ўсёй кра і ны ажыц цяў ля юц ца для 

аба не нтаў усіх апе ра та раў су вя зі.

Як рас ка за лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, спе цы я ліс ты Кан такт-

цэнт ра аказ ва юць са дзей ні чан не ў вы ра шэн ні пы тан няў, звя-

за ных з аб слу гоў ван нем клі ен таў на вак за лах і ў па са жыр скіх 

цяг ні ках (для вы ра шэн ня пы тан ня не аб ход на на кі ра ваць за пыт 

па элект рон най по шце braіl@rw.by або за поў ніць фор му «За даць 

пы тан не спе цы я ліс ту Кан такт-цэнт ра» на сай це http://rw.by). Так-

са ма ажыц цяў ля юць пад трым ку ка рыс таль ні каў Сіс тэ мы про да-

жу праз ін тэр нэт (па элект рон най по шце braіl@rw.by і раз дзел 

«Зва рот ная су вязь» на сай це http://poezd.rw.by), ар га ні зу юць ака-

зан не сі ту а цый най да па мо гі асо бам з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі 

маг чы мас ця мі па тэ ле фо нах: (+37529) 7392547 (МТС), (+37529) 

6592547 (velcom), (+37525) 7392547 (Lіfe), (+37522) 2392547 

(«Бел тэ ле кам») і элект рон най по шце braіl@rw.by.

Пры зва ро це ў Кан такт-цэнтр спа жыў цы змо гуць атры маць ад-

каз па са мым шы ро кім ко ле пы тан няў да ве дач на га ха рак та ру.

Ра бо та Кан такт-цэнт ра на пра ця гу 2018 го да ўжо атры ма-

ла ста ноў чыя вод гу кі і пра дэ ман стра ва ла вы со кія па каз чы кі 

якас ці аб слу гоў ван ня клі ен таў. За гэ ты пе ры яд па ўсіх ка на лах 

аб слу гоў ван ня па сту пі ла ка ля 1 міль ё на 240 ты сяч за пы таў, 

пры гэ тым ся рэд ні час ча кан ня ад ка зу апе ра та ра скла даў не 

больш за 15 се кун даў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


