З нагоды

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі
Аляксандр Лукашэнка
павіншаваў супрацоўнікаў і ветэранаў органаў унутраных спраў з
пра фе сій ным свя там,
паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
«Дзякуючы вашай адказ най і на пру жа най
працы Беларусь працягвае заставацца адной з самых бяспечных
дзяржаў у свеце», —
падкрэсліў Прэзідэнт.
Беларуская міліцыя моцная сваімі традыцыямі —
ініцыятыўнасцю і прафесіяналізмам. Пра гэта заявіў
міністр унутраных спраў
Ігар ШУНЕВІЧ падчас урачыс тых ме ра пры ем стваў,
пры све ча ных Дню бе ларускай міліцыі, паведаміла БелТА. Разам з тым ён
падкрэсліў, што ў дзейнасці
праваахоўнікаў актыўна выкарыстоўваюцца і сучасныя
тэхналогіі. «Міліцыя пастаянна развіваецца і ўдасканальваецца не толькі ў тэхнічным плане. Для сучасных
міліцыянераў важныя такія
якасці, як узаемазамяняльнасць і ўніверсальнасць», —
расказаў Ігар Шуневіч.
Звыш 200 супрацоўнікаў
міліцыі прайшлі ўрачыстым
маршам па цэнтры Гродна.
Свят ка ван не Дня мі лі цыі
такім чынам стала ў абласным цэнтры своеасаблівай
традыцыяй. Па вуліцах горада прайшлі прадстаўнікі
розных пад раз дзя ленняў,
у тым ліку ДАІ, АМАПа, патрульна-паставой службы,
Дэпартамента аховы. Рухалася ў калоне і міліцэйская
тэхніка, прычым былі прадстаўлены як рэтра-аўтамабілі, так і сучасныя машыны і
матацыклы. Таксама пасля
рэ кан струк цыі быў прадстаўлены будынак УУС аблвыканкама.
(Ул. інф.)

Блізкая ўлада

У мінулую суботу адразу два
кіраўнікі рэгіянальнай вертыкалі ўлады былі на прамой лініі
з насельніцтвам: жыхары Гродзеншчыны і Віцебшчыны мелі магчымасць задаць пытанні
старшыням сваіх аблвыканкамаў — Уладзіміру КРАЎЦОВУ і
Мікалаю ШАРСНЁВУ.

Да кіраўніка Гродзенскага аблвыканкама звярнулася гродзенка
Алена Анатолеўна, якая працуе
медыкам у гарадской бальніцы, а
зараз знаходзіцца ў дэкрэтным водпуску. Сітуацыя няпростая. Сям'я
Алены Анатолеўны два гады жыве ў
ведамасным інтэрнаце ААТ «Гродна
Азот». Сёлета будынак ставіцца на
капітальны рамонт, усе жыхары, у
тым ліку і сям'я жанчыны, атрымалі
паведамленне аб высяленні.
Гродзенка не адразу звярнулася
да абласных улад. Напачатку яна
падала хадайніцтва ў раённае камунальнае прадпрыемства, каб пасадзейнічалі ў жыллёвым пытанні.
Але ні месцаў у іншых інтэрнатах,
ні арэндных кватэр не знайшлося.
Сям'я гатова зняць прыватную кватэру, але праблема ў рэгістрацыі.
Пакуль вядуцца пошукі, набліжаецца дата высялення. Сям'я павінна
з'ехаць да 1 красавіка.
Падчас размовы Уладзімір Краўцоў звязаўся з гарадскімі ўладамі.
З іх боку было акрэслена, што праблему вырашыць складана. У горадзе не хапае месцаў у інтэрнатах,
тым больш многія з іх ведамасныя,
прызначаны для сваіх работнікаў.
Ёсць чарга на арэндныя кватэры.
Губернатар нагадаў, што ведамасныя інтэрнаты заўсёды засялялі лю-

дзей, якія працуюць у сацыяльнай
сферы. Такія работнікі могуць прэтэндаваць і на арэндныя кватэры.
— Трэба разабрацца, якія ўмовы павінны выконваць уласнікі інтэрната пры высяленні, якія нормы
пры гэтым існуюць, як яны вытрымліваюцца, — падкрэсліў Уладзімір
Краўцоў. — Мы бяром пад кантроль
гэтую сітуацыю і дапаможам Алене
Анатолеўне. Работнікі сацыяльнай
сферы не павінны застацца без увагі ўлад.
Як паведаміў кіраўнік рэгіёна,
большая частка зваротаў датычыцца жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Надыходзіць вясна, і людзі тэлефануюць, каб даведацца аб
рамонце сваіх дамоў. Інфармацыя
аб графіках і планах капітальных і
бягучых рамонтаў ёсць у шырокім
доступе, яна апублікавана ў СМІ і
на афіцыйных сайтах. Але многія
незадаволены якасцю рамонту, і на
гэта выканаўчая ўлада будзе звяртаць асаблівую ўвагу, падкрэсліў
губернатар.
Пад кантролем і дарожная тэма.
Часцей за ўсё паступаюць званкі ад
жыхароў індывідуальных забудоў і
новых мікрараёнаў, якія скардзяцца на адсутнасць інфраструктуры і
дрэнныя дарогі. Такія пытанні найбольш ак туальныя для вясновай
пары.
— Мы гэтыя сігналы чуем і прымаем меры. Складзена вялікая праграма, якую мы плануем у гэтым
годзе рэалізаваць, — паведаміў
Краўцоў. — Будзе звернута ўвага ў
першую чаргу на мясцовыя дарогі.
Ста іць за дача ад ра ман та ваць
210 кі ла мет раў да рог, не каль кі
мастоў. На гэта закладзены сродкі ў бюджэце і адкрыта льготная
крэдытная лінія ў Банку развіцця.
Таксама на гэтыя мэты будзе выкарыстаны транспартны падатак, які
плацяць аўтамабілісты.
Не губляе актуальнасці і праблема водазабеспячэння сельскіх населеных пунктаў. Асабліва па якасці
вады. Уладзімір Краўцоў паведаміў, што абласныя ўлады ў гэтым
напрамку вядуць мэтанакіраваную
работу. Другі год рэалізуецца праграма пуску аб'ектаў па ачыстцы

вады. Сёлета іх уводзіцца даволі
многа — у 40 населеных пунктах.
Такім чынам будзе завершана рашэнне праблемы водазабеспячэння
ў аграгарадках рэгіёна.

***

Дваццаць чалавек за тры гадзіны
расказалі старшыні Віцебскага аблвыканкама Мікалаю Шарснёву пра
тое, што хвалюе. Цікава, што адна з
заяўніц тэлефанавала з іншай вобласці — з Гомеля. Яна прасіла, каб
у Талачынскім раёне, у населеным
пункце, дзе знаходзіцца бацькоўскі
дом, не закрывалі краму. Дарэчы,
па словах старшыні мясцовага райвыканкама, пытанне пакуль застаецца адкрытым.
Вельмі кра нула губер на тара
просьба жанчыны разабрацца ў сітуацыі, якая датычыцца яе сына.
Жыхарка Віцебскага раёна, шматдзетная мама расказала, што хлопец працуе электрыкам у Лёзненскім
раёне. І ў гаспадарцы яго нават не
забяспечваюць неабходным для працы, у прыватнасці ізастужкай. Ды і
плацяць вельмі мала... У камітэце па
працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама разбяруцца.
А жыхарка гарадскога пасёлка
Езярышча Гарадоцкага раёна здзівіла расказам аб дрэнных умовах
для школьнікаў. Пакуль у школе
ідзе рамонт, дзеці малодшых класаў займаюцца ў будынку садка.
Паводле слоў жанчыны, у дзяцей
няма магчымасці пабегаць, а гэта ж
неабходна ў іх узросце. Агучыла іншыя праблемы. Кіраўнік улады вобласці даручыў на месцы праверыць
усе факты.

Будзь у курсе!
 Акцыя «Здаеш кватэру — плаці падаткі»
пройдзе ў Мінску 11—15 сакавіка, паведаміла інспекцыя Мініс тэрства па падатках і
зборах па Мінску. Аб фак тах нелегальнай
здачы ўнаймы памяшканняў у сталіцы можна
праінфармаваць штодня з 9.00 да 18.00 па
тэлефонах 229-26-60 і 229-26-59. Аналагічная акцыя праводзілася ў сакавіку летась, у
сталічную інспекцыю тады паступіла інфармацыя аб 68 фактах нелегальнай здачы памяшканняў.
 У Мінску з дапамогай дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій у 2018 годзе нарадзіліся
600 дзяцей (у краіне прыкладна 1,3 тысячы),
паведаміла ў інтэрв'ю БелТА галоўны акушэргінеколаг камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама Ірына Іканастасава. Напрыклад,
у хірургічным кабінеце дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій гарадскога цэнтра планавання сям'і на базе 2-га радзільнага дома
выкананы 423 скончаныя цыклы ЭКА, што на
40 цыклаў больш у параўнанні з 2017 годам.
У выніку наступіла 148 цяжарнасцяў (эфектыўнасць працэдуры 35 %) і ўжо нарадзіліся
86 малых.
 У Беларускім дзяржаўным музеі народнай
архітэктуры і побыту 2 сакавіка адсвяткавалі
Масленіцу. Удзельнікі масленічных гулянняў
правялі абрад «Пахаванне дзеда», паспрабавалі сябе ў гульнях і забавах. Кульмінацыяй
свята стала спальванне пудзіла зімы.
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ШТО ХВАЛЮЕ?

Фота Аляксея СПАТКАЯ.

Свята
нашай
міліцыі

СЁННЯ

5 сакавіка 2019 г.

На БЧ пачаў работу
адзіны Кантакт-цэнтр
Яго адкрыццё адбылося ў ліпені 2018 года ў Магілёве.
Работы па далучэнні да адзінага нумара 105 абласцей
Беларусі працягваліся да цяперашняга часу. На завяршальным этапе на абслугоўванне Кантакт-цэнтрам пераведзены абаненты Мінска. Цяпер паведамленне даведачнай інфармацыі, браніраванне месцаў у пасажырскіх
цягніках на тэрыторыі ўсёй краіны ажыццяўляюцца для
абанентаў усіх аператараў сувязі.
Як расказалі ў прэс-цэнтры магістралі, спецыялісты Кантактцэнтра аказваюць садзейнічанне ў вырашэнні пытанняў, звязаных з абслугоўваннем кліентаў на вакзалах і ў пасажырскіх
цягніках (для вырашэння пытання неабходна накіраваць запыт
па электроннай пошце braіl@rw.by або запоўніць форму «Задаць
пытанне спецыялісту Кантакт-цэнтра» на сайце http://rw.by). Таксама ажыццяўляюць падтрымку карыстальнікаў Сістэмы продажу праз інтэрнэт (па электроннай пошце braіl@rw.by і раздзел
«Зваротная сувязь» на сайце http://poezd.rw.by), арганізуюць аказанне сітуацыйнай дапамогі асобам з абмежаванымі фізічнымі
магчымасцямі па тэлефонах: (+37529) 7392547 (МТС), (+37529)
6592547 (velcom), (+37525) 7392547 (Lіfe), (+37522) 2392547
(«Белтэлекам») і электроннай пошце braіl@rw.by.
Пры звароце ў Кантакт-цэнтр спажыўцы змогуць атрымаць адказ па самым шырокім коле пытанняў даведачнага характару.
Работа Кантакт-цэнтра на працягу 2018 года ўжо атрымала станоўчыя водгукі і прадэманстравала высокія паказчыкі
якасці абслугоўвання кліентаў. За гэты перыяд па ўсіх каналах
абслугоўвання паступіла каля 1 мільёна 240 тысяч запытаў,
пры гэтым сярэдні час чакання адказу аператара складаў не
больш за 15 секундаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Ві цяб ля нін кан ста та ваў, што
дворнікі не спраўляюцца са сваімі
задачамі. Слізка, а ўсё таму, што
своечасова не прыбіраюць снег, які
ў выніку пры пахаладанні пакрываецца льдом. Праўда, у мэра горада,
які выйшаў на відэасувязь, іншы погляд на пытанне. Маўляў, вялікай
праблемы няма. Губернатар з ім не
пагадзіўся.
Жыхар Аршанскага раёна агучыў, што некалькі гадоў не функцыянуе мемарыяльны музей Героя
Савецкага Саюза Канстанціна Заслонава. Гэта адбылося з-за таго,
што моцны ўраган пашкодзіў дах...
Дарэчы, пра гэтую праблему «Звязда» паведамляла яшчэ ў 2017 годзе. Грамадзянін вельмі эмацыяналь на пра сіў ад імя зем ля коў,
нераўнадушных да тэмы, урэшце
ўдзяліць увагу вырашэнню праблемы. Мікалай Шарснёў падзякаваў за сігнал. Ён падкрэсліў, што
будзе зроблена ўсё магчымае, каб
усю экспазіцыю (часткова прадстаўлена ў музеі гіс торыі Оршы)
аб пад поль шчы ках мож на бы ло
ўбачыць у годным месцы. У якасці
прыкладу прывёў талачынскі вопыт. Там да «Дажынак» літаральна за месяц пабудавалі бібліятэку
ў два паверхі.
Жыхар Сенненскага раёна паскардзіўся на тое, што грамадзянам
нельга зразаць кустоўе каля дарог,
каб выкарыстоўваць у якасці паліва. Гэта забараняецца заканадаўствам аб ахове расліннага свету.
Між іншым, у новай рэдакцыі дакумента прадугледжаны змяненні...
Губернатар даручыў вывучыць тэму
і асабіста будзе разглядаць адпаведную інфармацыю з раёнаў.
Былі званкі і наконт нясвоечасовай выплаты зарплаты, праблем
па пытаннях ЖКГ, падзелу плошчы
зямельных участкаў суседзяў...
Усе пытанні будуць на кантролі.
Губернатар чарговы раз запатрабаваў ад кіраўнікоў райвыканкамаў і іх
падначаленых уважліва разбірацца
ў тым, што хвалюе людзей. І, калі
яны не маюць рацыі, трэба аргументавана ўсё растлумачыць.
Маргарыта УШКЕВІЧ.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Надвор'е

Пацяплее, але ветрана
і месцамі мокры снег з дажджом

Узмацненне ветру чакаецца з парывамі да 15—22 м/с
У першыя дні сакавіка на тэрыторыі краіны чакаецца
вельмі няўстойлівае надвор'е. Уначы і раніцай амаль
суцэльная галалёдзіца, потым мокры снег з дажджом,
а да пятніцы прыгрэе месцамі да плюс 15 градусаў, паведамілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і
маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
У сераду ўначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі краіны, а ўдзень месцамі па поўдні пройдуць кароткачасовыя ападкі
ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Прагназуецца ўзмацненне
ветру парывамі да 15—20 м/с, месцамі да 22 м/с. Уначы —
ад мінус 4 градусаў да 3 цяпла, а па поўначы — ад мінус 6
да мінус 2 градусаў. Удзень — ад мінус 2 да плюс 5 градусаў,
у паўднёва-заходніх раёнах краіны — 6—8 цяпла. У чацвер уначы
пераважна без ападкаў. Раніцай і днём месцамі, у асноўным па
поўначы краіны, пройдуць кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу, які будзе пераходзіць у дождж. Удзень у асобных раёнах
краіны прагназуецца ўзмацненне ветру парывамі да 15—18 м/с.
Уначы — ад нуля да мінус 7 градусаў, удзень — 3—10 цяпла. Па
паўднёвым захадзе — ад плюс 11 да плюс 15 градусаў.
На свята 8 Сакавіка месцамі па краіне пройдзе кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ўначы складзе 1—7 цяпла,
па поўдні — плюс 8—9 градусаў. Удзень — ад плюс 6 да
плюс 13 градусаў, па паўднёвым усходзе — 15 цяпла.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у суботу месцамі па краіне мокры снег і дождж, узмацненне ветру
парывамі да 15—18 м/с. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 2 градусаў да плюс 4 градусаў, па паўднёвым
усходзе — 5-6 цяпла. Удзень будзе ад плюс 2 па поўначы да
плюс 10 градусаў па поўдні краіны.
Сяргей КУРКАЧ.

