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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

Па чуць і да па маг чы
Заўт ра абл вы кан ка мы і Мін гар вы кан кам 

пра вя дуць пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі.

9 чэр ве ня з 9.00 да 12.00 на су вя зі бу дуць:

на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ (80162213121),

стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ 
(80212222222),

на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Анд рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА (80232331237),

на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка-
ма Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО (80152735644),

пер шы на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы-
кан ка ма Алег Іва на віч ЧЫ КІ ДА (80222501869),

пер шы на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан-
ка ма Ігар Мі ка ла е віч МА КАР (80175004160),

на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма 
Аляк сандр Пят ро віч КРА ПАК (80172224444).

Юрый Цер цель на зна ча ны на-

чаль ні кам Дзяр жаў най ін спек-

цыі ахо вы жы вёль на га і рас-

лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 

Бе ла ру сі. Кі раў нік дзяр жа вы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу на не аб ход насць на вес ці 

па ра дак у ве дам стве.

«Вель мі шмат бу дзе кры ва тол каў, 
раз моў, што Лу ка шэн ка зноў узяў 
крэн на на зна чэн не ва ен ных у тыя 
ці ін шыя гра ма дзян скія струк ту ры. 
Я гэ та га аб са лют на не ба ю ся, вы па-
він ны быць да гэ та га га то вы. Больш 
за тое, дзяр жаў ная ін спек цыя — 
не ска жаш, што яна гра ма дзян ская. 
А з тым ба чан нем, якое ў мя не на гэ ту 
ін спек цыю, яна больш, чым ва ен ная», — 
за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

«У нас ба гац це ад но — гэ та пры-
ро да», — за ўва жыў Прэ зі дэнт. Ён 
ад зна чыў, што гэ ты дар не мо жа 
быць бяс кон ца доб рым, ка лі да яго 
дрэн на ста віц ца. «Яго трэ ба бе раг чы, 
ад наў ляць. На шу пры ро ду трэ ба за-
ха ваць», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы 

і рас тлу ма чыў, што з гэ тай пры чы ны 
і бы ла ство ра на ін спек цыя. «Я ду-
маў, што мы на вя дзём у гэ тым па-
ра дак жорст кі. І мы гэ та зра бі лі. Але 
з ця гам ча су сёй-той «за бран за веў», 
сёй-той за быў свае функ цы я наль ныя 
аба вяз кі. І ў ба раць бе з пра ва па ру-
шаль ні ка мі і бра кань е ра мі роз на га 
ты пу не ка то рыя са мі ста лі бра кань е-
ра мі. Гэ та дай шло і да на чаль ні каў», — 
ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
З та кім кі раў ніц твам сіс тэ ма не мо-
жа эфек тыў на пра ца ваць, та му, як 
звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт, не аб ход на 
бы ло ад хі ліць ад зай ма е мых па сад 
шэ раг на чаль ні каў гэ тай ін спек цыі. 
«Да ру чыў знай сці ча ла ве ка стро га га, 
дыс цып лі на ва на га — ва ен на га ча ла-
ве ка. Іх бы ло дзя сят кі, вы бар пры-
паў на вас», — кан ста та ваў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў 
за да чу: «Прый сці ў ін спек цыю, ра-
за брац ца з тым шта там, з якім вы 
бу дзе це пра ца ваць, па гля дзець на 
лю дзей і жа лез най ру кой на вес ці 

па ра дак у ін спек цыі, а за тым і лік ві-
да ваць вуз кія мес цы, якія, маг чы ма, 
уз нік лі ў ахо ве жы вёль на га і рас лін-
на га све ту».

Юрый Ста ні сла ва віч Цер цель на-
ра дзіў ся ў 1967 го дзе ў вёс цы Пры-
вал кі Гро дзен ска га ра ё на. Пас ля тэр-
мі но вай служ бы ва Уз бро е ных Сі лах 
СССР ён стаў кур сан там Бран скай 
спе цы яль най ся рэд няй шко лы мі лі цыі 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў СССР 
і да 2002 го да пра хо дзіў служ бу ў ор-
га нах унут ра ных спраў. У 1996 го дзе 
за воч на скон чыў Ака дэ мію МУС Бе-
ла ру сі. У 2002— 2009 га дах пра хо дзіў 
служ бу на роз ных па са дах у вай ско-
вай час ці 1250 ор га наў па гра ніч най 
служ бы. Са сту дзе ня 2009 го да да 
2018 го да — ка ман дзір вай ско вай 
час ці 1250. Уз на га ро джа ны ор дэ нам 
«За служ бу Ра дзі ме» ІІІ сту пе ні, ме да-
ля мі «За ад зна ку ў ахо ве дзяр жаў най 
гра ні цы», «За без да кор ную служ бу» 
ІІІ, ІІ сту пе ні.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ра зам з ві цэ-прэ-

зі дэн там Еў ра пей ска га бан ка 

рэ кан струк цыі і раз віц ця Ала-

нам Пію аб мер ка ва лі пра ек ты, 

якія рэа лі зу юц ца ў на шай кра-

і не. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна-

чыў уз ро вень су пра цоў ніц тва, 

які існуе ў апош нія га ды, і ска-

заў, што ба чыць вя лі кі па зі тыў. 

«Я вам удзяч ны за тыя, асаб лі-

ва інф ра струк тур ныя, пра ек ты, 

якія мы рэа лі зу ем ра зам з ва-

мі», — звяр нуў ува гу бе ла рус кі 

лі дар.

«2 млрд еў ра — гэ та доб ры аб' ём, 
які вы ін вес та ва лі ў Бе ла русь. За мі-
ну лы год — амаль $200 млн, — пры-
вёў ліч бы Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 
І я так ра зу мею, што мы для Еў ра-
пей ска га бан ка рэ кан струк цыі і раз-
віц ця з'яў ля ем ся пры маль ным парт-
нё рам».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што банк ці ка-
віц ца дзяр жаў ным сек та рам і су пра-
цоў ні чае з ім. «Ваш банк з'яў ля ец ца 
ак тыў ным пры хіль ні кам пры ва ты за-
цый ных пра цэ саў, — за ўва жыў кі раў-
нік дзяр жа вы. — Вы ве да е це на шы 
па ды хо ды да пры ва ты за цыі дзяр жаў-
най улас нас ці, дзяр жаў ных аб' ек таў. 
І я не ду маю, што мае по гля ды на 
пры ва ты за цыю но сяць ней кі асаб лі-
вы ха рак тар і за ліш не ад роз ні ва юц ца 
ад тых па ды хо даў, якія пра па ве дуе 
Еў ра пей скі банк (рэ кан струк цыі і раз-

віц ця. — Аўт.). Спра ва ў тым, што мы 
аб са лют на не су праць пра цэ саў пры-
ва ты за цыі. Гэ та цал кам на ту раль ная 
нор ма». Як рас тлу ма чыў Прэзідэнт, 
на ша па зі цыя зы хо дзіць з та го, што, 
ка лі дзяр жа ва не мо жа кі ра ваць ней-
кі мі ак ты ва мі, трэ ба іх ад даць эфек-
тыў на му ўлас ні ку. «Мы су праць аб-
валь най і шо ка вай пры ва ты за цыі. 
Гэ та сут насць на ша га па ды хо ду, та му 
што, па га дзі це ся, аб' ек ты дзярж улас-
нас ці ства раў увесь на род, асаб лі ва ў 
бы лыя ча сы. У нас не бла гія аб' ек ты. 
І ўзяць рос чыр кам пя ра агу лам іх пра-
даць за бяс цэ нак — гэ та азна чае спа-
ра дзіць не спра вяд лі васць». Так са ма 
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу 
на тое, што пры ва ты за цыя не па він-
на быць ней кай сфе рай на пру жан ня 
ў гра мад стве. Ад гэ та га пра цэ су не-
аб ход на атрым лі ваць перс пек ты вы 
нар маль на га за роб ку, пра цоў ныя 
мес цы, да хо ды ў бюд жэт і раз віц цё.

Пас ля су стрэ чы Алан Пію рас ка-
заў жур на ліс там пра асноў ныя пра-
ек ты, якія за раз рэа лі зу юц ца су мес на 
з ЕБРР. Так, ён ад зна чыў, што ўжо 
не ка то ры час ідзе су пра цоў ніц тва з 
На цы я наль ным бан кам і ўра дам для 
та го, каб па леп шыць апе ра цыі Бел-
ін вест бан ка. За раз ЕБРР раз гля дае 
кан крэт нае ра шэн не па ўва хо джан ні 
ў ак цы я нер ны ка пі тал Бел ін вест бан-
ка. Алан Пію спа дзя ец ца, што гэ та 
ад бу дзец ца да кан ца бя гу ча га го да. 
Але пас ля ўва хо джан ня ў ка пі тал ра-

бо та не скон чыц ца. «Ра зам з ура дам, 
На цы я наль ным бан кам мы бу дзем 
уся ляк імк нуц ца да та го, каб Бел ін-
вест банк рос, каб па вя ліч ваў ся яго 
па кет апе ра цый, каб ён пад ня ўся да 
та го ўзроў ню, ка лі ён бу дзе ці ка вым 
стра тэ гіч на му ін вес та ру, пры цяг нен-
не яко га мы бу дзем аб мяр коў ваць 
ра зам з бе ла рус кім ура дам», — ад-
зна чыў ві цэ-прэ зі дэнт.

Што да ты чыц ца ін ды ка та раў пра цы 
бе ла рус кай эка но мі кі, то, па сло вах 
Ала на Пію, яны па каз ва юць па зі тыў-
нае па ляп шэн не па шэ ра гу кі рун каў. 
У пер шую чар гу гэ та да ты чыц ца эка-
на міч на га рос ту і ін фля цыі, якія зна-
хо дзяц ца пад кант ро лем. «Два га ды 
та му мы ад мо ві лі ся ад аб ме жа ван няў 
у на шай дзей нас ці ў Бе ла ру сі. Гэ та 
да зво лі ла нам іс тот на ак ты ві за ваць 
на шу ра бо ту па інф ра струк тур ных 
пра ек тах у кра і не». У пры ват нас ці, гэ-
та да ты чыц ца пад трым кі пра ек та бу-
даў ніц тва дру гой мін скай каль ца вой 
аў та да ро гі, рэа лі за цыі пра ек та М-10 
(па між Го ме лем і Брэс там). Яшчэ 
адзін кі ру нак — па ляп шэн не сіс тэ мы 
во да за бес пя чэн ня і во да ад вя дзен ня. 
Да та го ж у Мін ску пла ну ец ца пра-
вес ці цеп ла вую ма дэр ні за цыю бу-
дын каў. Алан Пію так са ма рас ка заў, 
што ЕБРР за ці каў ле ны ва ўдзе ле ў 
пра ек тах па рэ кан струк цыі 22 мас тоў, 
па бу да ва ных у са вец кі час.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ЁСЦЬ ЗА КОН!
Учо ра ад бы ло ся па ся джэн не чац вёр тай се сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі шос та-

га склі кан ня, на якім дэ пу та ты раз гле дзе лі дзе сяць 

пы тан няў.

Ап ты мі за цыя не па гар шае якасць
За ко на пра ект «Аб уня сен ні змя нен няў у не ка то рыя за ко ны 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь» прад ста віў мі ністр унут ра ных спраў 

Ігар ШУ НЕ ВІЧ. Ад каз ва ю чы на пы тан не дэ пу та та Анд рэя Ры-
ба ка з на го ды ап ты мі за цыі коль кас ці су пра цоў ні каў МУС, ён 
ад зна чыў, што пра цэс рэ фар ма ван ня за вер ша ны. «І вы ні кам 
гэ та га пра цэ су з'я ві ла ся ска ра чэн не на 10 % су пра цоў ні каў усіх 
ор га наў і пад раз дзя лен няў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў», — 
ска заў мі ністр.

Па сло вах Іга ра Шу не ві ча, ска са ва ны не ка то рыя пад раз дзя-
лен ні: у пры ват нас ці, пал кі па труль на-па ста вой служ бы з усёй 
вер ты кал лю іх кі раў ніц тва, ска ро ча на га лоў нае ўпраў лен не 
ка ман ду ю ча га ва ўнут ра ных вой сках — гэ та мі ністр ка заў пра 
пал коў ніц кія і пад пал коў ніц кія па са ды. Та кім чы нам, фак тыч на 
бы ла пры бра на до сыць вя лі кая коль касць кі ру ю ча га скла ду, 
ад нак без страт у якас ці, аб чым ка жа ста тыс ты ка зла чын стваў 
і гра мад скай бяс пе кі, да даў Ігар Шу не віч.

Сот ні ты сяч еў ра за ах воч ван няў
Паз ней у раз мо ве з жур на ліс та мі Ігар Шу не віч пра ка мен та-

ваў кры мі наль ную спра ву па аб ві на ва чан ні бы ло га ды рэк та ра 
вы твор час ці РУВП «Па праў чая ўста но ва № 5». На га да ем, па-
вод ле афі цый най ін фар ма цыі, яго аб ві на вач ва юць у атры ман ні 
ха ба ру ў па ме ры 207 365 еў ра ад прад стаў ні ка фран цуз скай 
кам па ніі. Мэ та — ра шэн не пы тан няў, звя за ных з за клю чэн нем 
і вы ка нан нем да га во раў аб па стаў ках за ме жы кра і ны мэб лі, 
вы раб ле най на бе ла рус кім прад пры ем стве.

«У не ка то рых кра і нах, не ка то рых ка мер цый ных кар па ра-
цы ях сак рэт ная сіс тэ ма за ах воч ван ня пры за клю чэн ні здзе лак 
іс нуе. На ту раль на, што ў на шым за ка на даў стве гэ тая сіс тэ ма 
на зы ва ец ца ха бар ніц твам, та му мы пра цу ем і па вы яў лен ні 
та кіх вы пад каў у сва ёй сіс тэ ме пры ажыц цяў лен ні фі нан са ва-
гас па дар чай дзей нас ці», — пад крэс ліў ён.

Так са ма гуч ную спра ву пра ка мен та ваў і стар шы ня След-

ча га ка мі тэ та Іван НА СКЕ ВІЧ. Па вод ле яго слоў, адзін з 
кі раў ні коў па праў чай уста но вы на сіс тэм най асно ве (на пра-
ця гу не каль кіх га доў) атрым лі ваў ад ка ты за тое, каб част ка 
пра дук цыі па стаў ля ла ся за ме жы кра і ны. Ён рас тлу ма чыў, 
што рас сле да ван не за цяг ну ла ся, па коль кі бы лы ды рэк тар 
ад маў ляў ся ад да чы па ка зан няў, не пры зна ваў ві ну, пра хо дзіў 
доў гае ля чэн не.

Дыс кры мі на цыі ў нас ня ма
Яшчэ Ігар Шу не віч пра ка мен та ваў за яву МУС у ад каз на

ЛГБТ-сцяг, які быў вы ве ша ны ў па соль стве Вя лі ка бры та ніі 
17 мая. Ад нак ён пад крэс ліў: мер ка ван не пры ват нае, не мі ніст ра
ўнут ра ных спраў, а бе ла рус ка га гра ма дзя ні на. «Гэ та бы ла пэў-
ная пра вер ка на шай гра ма дзян скай су поль нас ці на ста ласць, 
яна не зу сім прай шла гэ тую пра вер ку. Ні ад на з гра мад скіх ар-
га ні за цый, аб' яд нан няў груп асоб не абу ры ла ся гэ тым фак там і 
не за па тра ба ва ла зняць гэ ты прад мет, які, да рэ чы ка жу чы, быў 
вы ве ша ны ў па ру шэн не Вен скай кан вен цыі аб дып ла ма тыч ных 
ад но сі нах. На жаль, ні рэ лі гій ныя ар га ні за цыі, ні гра мад скія не 
ад рэ ага ва лі на гэ та. Мо жа быць, мы са праў ды вель мі сур' ёз на 
та ле рант ны на род у гэ тым сэн се», — пад крэс ліў мі ністр.

Ігар Шу не віч ад зна чыў, што ні я кай дыс кры мі на цыі ў нас 
ня ма, ёсць пра ві лы су іс на ван ня акра мя за ко наў, якія па він ны 
па ва жаць усе, у тым лі ку і прад стаў ні кі за меж ных дзяр жаў. 
У гэ тым так са ма ёсць дып ла ма тыя, плю ра лізм: ёсць ад но мер-
ка ван не, па він на іс на ваць і ін шае мер ка ван не, да даў ён.

Ёсць па ру шэн не — ёсць рэ ак цыя
Мі ністр унут ра ных спраў так са ма рас ка заў пра сі ту а цыю 

з за тры ман ня мі на ста ліч най ву лі цы Зы біц кай. У мі ну лыя вы-
хад ныя су пра цоў ні ка мі мі лі цыі за рас піц цё спірт ных на по яў на 
на бя рэж най ра кі Свіс лач па блі зу на зва най ву лі цы, а так са ма за 
зна хо джан не ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня бы лі за тры ма ны 
не каль кі дзя сят каў ча ла век.

Ігар Шу не віч пад крэс ліў: ёсць рэ ак цыя на апе ра тыў ную 
аб ста ноў ку. Шэ раг гра ма дзян за яў ля лі, што ў гэ тай част цы 
го ра да ад бы ва лі ся дроб ныя пра ва па ру шэн ні, пас ля ча го ру-
шы лі ўслед пэў ныя ме ра пры ем ствы.

«Ёсць за кон, які ка жа пра тое, што іс нуе ад каз насць за 
зна хо джан не ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня ў гра мад скім 
мес цы, рас піц цё ал ка го лю ў гра мад скім мес цы і гэ так да лей. 
Мы рэ агу ем толь кі на па ру шэн не за ко на», — пад крэс ліў ён.

Вы крыц ці пра цяг ва юц ца
У ку лу а рах пар ла мен та стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў най 

бяс пе кі Ва ле рый ВА КУЛЬ ЧЫК рас ка заў жур на ліс там, што 
бы лі за тры ма ны не каль кі вы со кіх служ бо вых асоб, уста ноў ле-
ны шмат лі кія фак ты ха ба раў на дзя сят кі ты сяч до ла раў. З та го, 
што да ка за на, — гэ та 140 ты сяч до ла раў за год, ад нак су мы 
бу дуць рас ці. На пра ця гу 10 дзён, а мак сі мум — двух тыд няў 
бу дуць апуб лі ка ва ныя пад ра бяз нас ці, па абя цаў Ва куль чык.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



ПРЫ РО ДА БУ ДЗЕ ПАД НО ВАЙ АХО ВАЙ

РАЗ ВІЦ ЦЁ — ІНФ РА СТРУК ТУ РЫ

З'я ві ла ся вір ту аль ная кар та 
бяс плат на га Wі-Fі ў Мін ску

Апуб лі ка ва ная элект рон ная кар та пад клю чэн ня да бяс-

плат на га Wі-Fі ў Мін ску. Жы ха ры і гос ці ста лі цы мо гуць 

пад клю чыц ца да бяс плат на га ін тэр нэ ту ў больш чым ста 

кроп ках го ра да.

Пад ра бяз ная кар та зна хо дзіц ца на сай це кам па ніі «Дзе ла вая 
сет ка» па ад ра се: https://bn.by/freewіfіmіnsk. Ся род мес цаў, дзе 
мож на знай сці бяс плат ны Wі-Fі, ёсць ганд лё выя цэнт ры, ка фэ, 
аў та за пра ва чныя стан цыі, ад дзя лен ні бан каў. Уся го на кар це 
па зна ча на 115 ак ту аль ных кро пак до сту пу да гра мад ска га Wі-Fі. 
Рас пра цоў шчы кі абя ца юць, што кар та бу дзе да паў няц ца. Так са-
ма ў «Дзе ла вой сет цы» ад зна чы лі, што праз не каль кі ме ся цаў на 
кар це з'я вяц ца кроп кі до сту пу на стан цы ях мет ро «Каст рыч ніц-
кая» і «Ку па лаў ская».

Усе ка рыс таль ні кі кар ты мо гуць азна ё міц ца з пер шы мі кроп-
ка мі рэ гі я наль ных се так гра мад ска га Wі-Fі — у Брэс це, Ві цеб ску, 
Грод не, Ма гі лё ве і Ма ла дзеч не, якія за раз бу ду юц ца. Ча ка ец ца, 
што по тым яны бу дуць аб' яд на ны ў сет ку Free Wі-Fі BY.

Пра вай дар Free Wі-Fі Mіnsk не аб мя жоў вае ка рыс таль ні каў па 
пра цяг лас ці пад клю чэн ня да ін тэр нэ ту і хут ка сці до сту пу, якая 
за ле жыць толь кі ад пра пуск ной здоль нас ці ка на ла. У сэр ві се 
пры сут ні чае адзі ная аў тэн ты фі ка цыя. Пры пад клю чэн ні да Wі-Fі 
ка рыс таль нік пра хо дзіць гэ тую пра цэ ду ру толь кі ад ной чы.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.


