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Бланк страхового полиса ББ № 0238141, принадлежащий ОАСО «Би 
энд Би иншуренс Ко», считать утерянным. УНП 101063229

ДА НАС ЗНОЎ ІДЗЕ МА ГУТ НЫ «ХА ВЕР»
Гэ ты мі дня мі на тэ ры то рыю Бе ла ру сі за ві тае ма гут ны паў ноч-
на ат лан тыч ны цык лон «Ха вер», па ве да міў рэ дак цыі на чаль нік 
служ бы гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га гід-
ра ме тэа цэнт ра Дзміт рый РА БАЎ.
Мац ней за ўсё гэ ты цык лон, які ру ха ец ца да нас праз аква то рыю 

Бал тый ска га мо ра, «уда рыць» па паў ноч на-ўсход ніх рэ гі ё нах Бе ла ру-
сі. Там ча ка юц ца снег, мя це лі ца, а мес ца мі на да ро гах га ла лё дзі ца. 
Праг на зу юц ца па ры вы вет ру да 15—24 мет раў у се кун ду. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра на пра ця гу су так скла дзе ад мі нус 3 да плюс 2 гра ду саў.

За ха ва юц ца скла да ныя ўмо вы на двор'я і ў су бо ту. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра па ні зіц ца: на пра ця гу су так бу дзе ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў. 
Ве цер у асоб ных ра ё нах пач не сці хаць, ад нак мес ца мі яго па ры вы бу-
дуць да ся гаць 15—20 м/с. Праг на зу ец ца, што да ня дзе лі «Ха вер» па кі не 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі і бу дзе ру хац ца на Мас коў скую воб ласць. У гэ ты 
дзень на боль шай част цы Бе ла ру сі прой дзе ка рот ка ча со вы снег, па паў-
днё вым за ха дзе мес ца мі «за кру ціць» мя це лі ца. На да ро гах за ха ва ец ца 
га ла лё дзі ца. Уна чы па паў днё вым за ха дзе кра і ны сі ноп ты кі праг на зу-
юць уз мац нен не вет ру з па ры ва мі да 15—20 мет раў у се кун ду. А вось 
тэм пе ра ту ра па вет ра пра цяг не зні жац ца: уна чы да мі нус 3—8 гра ду саў, 
удзень ча ка ец ца ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў, у па чат ку на ступ на га тыд ня за ха-
ва ец ца ма роз нае на двор'е. У па ня дзе лак тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе ад мі нус 6 да мі нус 12 гра ду саў, а пры пра яс нен нях — да мі нус 
14 ма ро зу. Удзень бу дзе мі нус 2—8 гра ду саў, а тро хі цяп лей ча ка ец ца 
па паў днё вым за ха дзе кра і ны, дзе ўна чы праг на зу ец ца ад 0 да мі нус 5 
гра ду саў, удзень — ад мі нус 1 да плюс 2 гра ду саў. Уна чы па за ход нім рэ-
гі ё не, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны сі ноп ты кі абя ца юць 
снег, у паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах — мок ры снег. На асоб ных участ ках 
да рог — га ла лё дзі ца.

16 БУЙ НЫХ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВАЎ 
ПАД РЫХ ТА ВА ЛІ ДА ПРЫ ВА ТЫ ЗА ЦЫІ?

Па вя лі чы ла ся коль касць ад кры тых ак цы я нер ных та ва рыст ваў, 
пе ра ўтво ра ных з рэс пуб лі кан скіх уні тар ных прад пры ем стваў, па-
ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Дзярж ка мі тэ та па ма ё мас ці.
Та кім чы нам, у ад па вед нас ці з пла нам пе ра ўтва рэн ня рэс пуб лі кан скіх 

уні тар ных прад пры ем стваў на 2011—2013 га ды, за цвер джа ным па ста-
но вай Са ве та Мі ніст раў кра і ны ад 21 са ка ві ка 2011г. № 348, па ста не 
на 1 снеж ня, за га да мі тэ ры та ры яль ных фон даў дзяр жаў най ма ё мас ці ў 
ад кры тыя ак цы я нер ныя та ва рыст вы пе ра тво ра ны 16 буй ных рэс пуб лі-
кан скіх прад пры ем стваў.

У пры ват нас ці, гэ та го мель скае на ву ко ва-да след чае ўні тар нае прад-
пры ем ства «Пра мень», мін скае ман таж на-на ла дач нае прад пры ем ства 
«Бел элект ра ман таж на лад ка», Го мель скі лі кё ра-га рэ лач ны за вод, Хой-
ніц кі за вод гід ра апа ра ту ры, Вет каў ская ба воў на пра дзіль ная фаб ры ка, 
Ле пель скі элект ра ме ха ніч ны за вод, авія кам па нія «Грод на», Го мель скі 
за вод спец ін стру мен та і тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня, кам бі нат па вы-
твор час ці ме ды цын скай і спір та вой пра дук цыі «Эта нол» у Ма зы ры і 
ін шыя.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПЕР ШАЯ СУ СВЕТ НАЯ ГІМ НА ЗІ Я ДА І... 
АД РА ЗУ РЭ КОРД

1 за ла ты, 2 ся рэб ра ныя і 1 брон за вы ме да лі за ва я ва лі бе ла рус-
кія школь ні кі на XV Су свет най гім на зі я дзе, якая за вяр шы ла ся 
ў Бра зі ліі.
Ар га ні зуе і пра во дзіць спа бор ніц твы, у якіх удзель ні ча юць школь ні кі 

ва ўзрос це ад 14 да 17 га доў, Між на род ная фе дэ ра цыя школь на га спор-
ту (ІSF). У яе ўва хо дзяць 67 кра ін све ту. Бе ла ру сы, між ін шым, пры ма лі 
ўдзел у су свет ных спа бор ніц твах упер шы ню. І ад ра зу ўста на ві лі рэ корд 
Су свет най гім на зі я ды.

«Зо ла та» ў кі дан ні кап'я за ва я ва ла ву ча ні ца ста ліч най гім на зіі № 16, 
якая прад стаў ля ла спе цы я лі за ва ную дзі ця ча-юнац кую шко лу алім пій ска-
га рэ зер ву № 2 БФСА «Ды на ма» Ган на Та ра сюк. Ме на ві та ёй на ле жыць 
рэ корд Су свет най гім на зі я ды — 57,95 м.

Ся рэб ра ны ме даль у скач ках у вы шы ню за ва я ваў на ву чэ нец ста ліч най 
ся рэд няй шко лы № 148, вы ха ва нец Рэс пуб лі кан скай шко лы вы шэй ша-
га спар тыў на га май стэр ства па лёг кай ат ле ты цы Па вел Се лі вёрс таў. 
Так са ма ся рэб ра ную ўзна га ро ду ў пла ван ні на 50 м на спі не атры маў 
на ву чэ нец Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га лі цэя № 3, вы ха ва нец га рад ской 
дзі ця ча-юнац кай спар тыў най шко лы Мі кі та Цмыг.

А брон за вы ме даль у бе гу на 100 мет раў з бар' е ра мі ўру ча ны ву ча ні цы 
ся рэд няй шко лы № 20 г. Ор ша, якая прад стаў ляе Ві цеб скую аб лас ную 
шко лу вы шэй ша га спар тыў на га май стэр ства, Свят ла не Гу бен ка.

У пра гра му Су свет най гім на зі я ды ўклю ча ны та кія лет нія ві ды спор ту, 
як спар тыў ная і мас тац кая гім нас ты ка (ін ды ві ду аль ныя і ка манд ныя спа-
бор ніц твы), аэ ро бі ка, пла ван не і лёг кая ат ле ты ка. Дэ ле га цыю Бе ла ру сі 
на спа бор ніц твах прад стаў ля лі ўдзель ні кі і пе ра мож цы Рэс пуб лі кан скай 
спар та кі я ды школь ні каў 2013 го да ў двух ві дах спор ту — пла ван ні і лёг-
кай ат ле ты цы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

АБ ВЕ ШЧА НЫ ГАС ПА ДА РЫ ЛЕП ШЫХ АГ РА СЯ ДЗIБ
Вы зна чы лi ся пе ра мож цы рэс пуб лi кан ска га кон кур су 
Бе ла грап рам бан ка «Леп шая аг ра эка ся дзi ба 2012 го да». 
Гас па да ры ся дзiб ных комп лек саў з усёй Бе ла ру сi зма га лi ся ў пя цi 

на мi на цы ях. У вы нi ку Гран-пры кон кур су ў на мi на цыi «Стыль i гар мо-
нiя» да ста ло ся ся дзi бе «Ку па лiн ка», што ў Коб рын скiм ра ё не Брэсц кай 
воб лас цi. У гэ тай жа ка тэ го рыi жу ры ад зна чы ла ма ён так «Бi вак» з Ба-
ры саў ска га ра ё на. Так са ма пе ра мо гу атры ма лi ся дзi бы «Сла вя на чка» 
(На ва по лацк, на мi на цыя «Гас цiн насць»), «Мар чу ко ва ха та» (Шчу чын скi 
ра ён, «За ха ван не бе ла рус кiх тра ды цый»), «Глi вiн ская» (Ба ры саў скi ра ён, 
«Зда ро вы лад жыц ця»), «У Нi нэль» (Лёз нен скi ра ён, «Эка ся дзi ба го да»). 
Кон курс «Леп шая аг ра эка ся дзi ба го да» пра хо дзiў ужо пя ты раз.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.

ЗА ПРА ЕЗД ПА ПЛАТ НЫХ ДА РО ГАХ — 
ЯШЧЭ АД НОЙ КАРТ КАЙ

Па шы ра ны пе ра лік па ліў ных кар так, пры да па мо зе якіх мож на 
аплач ваць пра езд па плат ных аў та ма біль ных да ро гах.
У прэс-служ бе Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый на га да лі, што ў 

ад па вед нас ці з дзе ю чай з чэр ве ня па ста но вай мі ніс тэр ства «Аб уста наў-
лен ні пе ра лі ку па ліў ных кар так, праз якія бя рэц ца пла та за пра езд транс-
парт ных срод каў па плат ных аў та ма біль ных да ро гах у рэ жы ме апла ты па 
фак це, пе рад апла ты і за ло га вы кошт устрой ства элект рон най апла ты» 
ёсць маг чы масць апла ты за пра езд пры да па мо зе па ліў ных кар так дву-
ма спо са ба мі. Пер шы — пры афарм лен ні да га во ра пе рад апла ты, які ў 
асноў ным вы ка рыс тоў ва ец ца для лег ка вых аў та ма бі ляў ці ар га ні за цый 
з пар кам ма шын да 5 адзі нак. Дру гі ва ры янт — за клю чэн не да га во ра ў 
рэ жы ме апла ты па фак це, ка лі адзін да га вор за клю ча ец ца на ўвесь парк 
аў та ма бі ляў і ня ма не аб ход нас ці па паў няць ра ху нак. Ад на ча со ва з гэ тым 
маг чы ма пра во дзіць апла ту як за па лі ва, так і за пра езд па плат ных да-
ро гах. Ця пер у вы шэй на зва ны да ку мент уне се ны змя нен ні.

Для па шы рэн ня спо са баў апла ты за пра езд ка рыс таль ні ка мі плат ных 
аў та ма біль ных да рог кан цэрн «Бел наф та хім» пра вёў тэх ніч ныя да пра-
цоў кі і ўста ноў ку пра грам на га за бес пя чэн ня, якія да зва ля юць за раз 
пра во дзіць пла цеж ныя апе ра цыі па па ліў ных кар тах «Бе ла рус наф та» ў 
рэ жы ме апла ты па фак це.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВАР ТАЎ НІК ДЗІ ЦЯ ЧА ГА САД КА «ЦІС НУЎ» СА МА ГОН
Пад поль ную вы твор часць гра ма дзя нін ар га ні за ваў у ся бе до-
ма. Пра гэ тае за хап лен не муж чы ны яў на свед чыў спе цы фіч ны 
пах у пад' ез дзе.
— Ка лі на шы ўчаст ко выя ін спек та ры ра зам з су пра цоў ні ка мі ра ён на-

га ад дзе ла дэ парт амен та ахо вы на ве да лі ся да са ма гон шчы ка да до му, 
пра цэс, як той ка заў, быў у са мым раз га ры. Па коль кі «вы твор чыя ма-
гут нас ці» бы лі аб ста ля ва ны на кух ні, неш та ад маў ляць гас па да ру бы ло 
бес сэн соў на, — па ве да мі ла прэс-афі цэр Пер ша май ска га РУ УС г.Мін ска 
Свят ла на Бі лін ская. — Пад час агля ду жыл ля вар таў ні ка дзі ця ча га сад ка 
мі лі цы я не ры кан фіс ка ва лі 25 літ раў бра гі, літр са ма го ну і ўлас на сам апа-
рат. Як па тлу ма чыў гас па дар, уся пра дук цыя пры зна ча ла ся для ўлас на га 
спа жы ван ня, а не для про да жу. Тым не менш вы ні кам та кой пад поль най 
дзей нас ці стаў пра та кол, згод на з якім гра ма дзя ні ну па гра жае штраф 
да 30 ба за вых ве лі чынь. Да рэ чы, з па чат ку го да толь кі ў Пер ша май скім 
ра ё не ста лі цы кан фіс ка ва на ка ля 8 ты сяч літ раў са ма го ну і бра гі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З вёс кі Даў на ры Стаўб цоў ска га ра ё на на «га ра чую лі нію» 
на шай га зе ты па тэ ле фа на ва ла са сва ёй праб ле май (зрэш-
ты, не толь кі — тое ж да ты чыц ца і су се дзяў) Ле а ка дзія 
Іо сі фаў на Чэр нік: на ву лі цы не га рыць ліх тар. Дак лад ней, 
яго зу сім ня ма, а між тым га вор ка ідзе пра па ча так на се-
ле на га пунк та.

— Ліх тар за бра лі яшчэ ўвес ну. Ён быў но вым, але ві сеў на ад-
ным пра ва дку, мог ўпа сці, ба ра ні Бо жа, ка му на га ла ву. Пры еха лі 
ра монт ні кі і зня лі яго. Абя ца лі во сен ню на мес ца вяр нуць. Вось і 
во сень тая ўжо прай шла, але ліх та ра ўсё ня ма. Я па пер шым ча-
се асаб лі ва ні ко му не да ку ча ла, усё ча ка ла. Але ж ця пер цём на 
боль шую част ку су так. Хо лад на, страш на... У сель скім Са ве це 
ска за лі, што на кі ра ва лі ліст у ра ён ныя элект ра сет кі з прось бай 
аб вяр тан ні ліх та ра. Тэ ле фа ную ту ды, каб да ве дац ца тэр мі ны, а 
мя не зноў на кі роў ва юць у сель скі Са вет. Ня ўжо гэ та та кая праб-
ле ма — па ве сіць ліх тар? Да па ма жы це, ка лі лас ка, — пра сі ла 
Ле а ка дзія Іо сі фаў на.

Стар шы ня Ру бя жэ віц ка га сель ска га Са ве та Ала Страл коў ская 
па цвер дзі ла, што на кі ра ва ла ў ра ён ныя элект ра сет кі ліст з прось-
бай не толь кі ад нос на вёс кі Даў на ры, але і ў да чы нен ні ас тат ніх 
на се ле ных пунк таў, у якіх трэ ба за мя ніць лям пач кі або апо ры. 
«Без умоў на, як мі ні мум мы імк нём ся, каб бы лі асвет ле ны па ча так 
і за кан чэн не на се ле ных пунк таў». Па вод ле слоў Алы Ан то наў ны, 
«пы тан не зна хо дзіц ца на кант ро лі». Ад нак і яна не ве да ла маг-
чы май да ты вы ка нан ня па трэб ных ра бот.

Ка лі мы па тэ ле фа на ва лі на чаль ні ку ра ён ных элект ра се так Ва-
дзі му Ка ча но ві чу, той вы ка заў су мнен ні, што ліх тар мог ві сець на 
ад ным пра ва дку. «Там жа кранш тэй ны. Ві да воч на, ліх тар вый шаў 
са строю, та му яго і за бра лі для ра мон ту». Ча му та ды пас ля на зад 
не вяр ну лі? І вось тут Ва дзім Ле а ні да віч, ні бы за воч на ад каз ва ю-
чы на пы тан не Ле а ка дзіі Іо сі фаў ны пра скла да насць праб ле мы, 
за зна чыў, што за мя ніць ліх тар ня ма чым... «Нам прак тыч на не 
да сы ла юць но вых свя ціль ні каў. Да во дзіц ца ра ман та ваць тое, 
што ёсць». Тым не менш Ва дзім Ка ча но віч па абя цаў да па маг чы. 
«Лі та раль на заўт ра па шлю ў вёс ку ра бот ні каў, каб па гля дзе лі, 
што мож на зра біць».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Да па ма жы це вяр нуць ліх тар. 
Яшчэ ўвес ну 
яго за бра лі»

Стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
Кан стан цiн СУ МАР пра вёў чар го вую 
пра мую тэ ле фон ную лi нiю з жы ха-
ра мi воб лас цi. На пра ця гу дзвюх 
га дзiн да кi раў нi ка воб лас цi змаг лi 
да зва нiц ца 29 ча ла век. Са мае пер-
шае пы тан не гу бер на тар узяў пад 
аса бiс ты кант роль.
З мес ца мi ў дзi ця чыя сад кi ў аб лас ным 

цэнт ры ёсць пэў ныя цяж кас цi. А ў но вых 
спаль ных ра ё нах нi хто на ват не вя дзе га-
вор ку пра са док по бач з до мам. Але тут 
вы па дак асаб лi вы. У ма ла дой жан чы ны 
чац вё ра дзя цей: двое з іх хо дзяць у са док, 
адно ня даў на на ра дзi ла ся. Ёй вы дзе лi лi 
мес ца ў сад ку на ву лi цы На бя рэж ная iмя 
Ф.  Ска ры ны, ку ды з мiк ра ра ё на Вуль ка трэ-
ба да бi рац ца гра мад скiм транс пар там. Муж 
шмат дзет най ма цi пра цуе ва ен ным ура чом, 
ён да па зна бы вае на служ бе. А яна з не маў-
лят кам на ру ках у пе ра поў не ным транс пар-
це не мо жа ез дзiць i до ма ад на го груд нiч ка 
не па кi неш. «Прос та фi зiч най маг чы мас-
цi ня ма ве ча рам за браць дзя цей з сад ка. 
Iнакш i не пра сi ла б, не тур ба ва ла б», — га-
во рыць На тал ля. Са праў ды, сi ту а цыя ў сям'i 
скла ла ся ня прос тая. I гу бер на тар па пра сiў 
стар шы ню гар вы кан ка ма Аляк санд ра Па-
лы шан ко ва па спры яць шмат дзет най сям'i з 
сад ком, хоць бы ў па рад ку вы клю чэн ня.

Як заў сё ды, най больш пы тан няў i зва-
ро таў да ты чы ла ся бу даў нiц тва ква тэр i 
iн ды вi ду аль ных да моў. Iн ды вi ду аль ныя 
за бу доў шчы кi на ра ка лi на ад ста ван не з 
уз вя дзен нем се так i ка му нi ка цый у ра ё не 
за бу до вы. На пы тан нi най час цей ад каз ваў 
мэр го ра да — ён у кур се спраў кож на га з 
КI Заў. Элект рыч насць лю дзям па абя ца-
лi ў пер шым паў год дзi на ступ на га го да, 
ас тат нiя ка му нi ка цыi — па ме ры па ступ-
лен ня ў бюд жэт срод каў.

Два ад ноль ка выя пы тан нi па сту пi лi з 
Iва наў ска га ра ё на. Вяс коў цы цi ка вi лi ся: 
«Ка лi нам да зво ляць га да ваць свi ней на 
ўлас ных пад вор ках?» Кан стан цiн Су мар 
пра сiў гас па дынь з Ахо ва i Яеч ка вiч на-
брац ца цяр пен ня i па ча каць: ня хай спа-
чат ку ста бi лi зу ец ца сi ту а цыя, i та ды ве-
тэ ры нар ныя служ бы зды муць за ба ро ну. 
А па куль гас па ды ням па ра i лi га да ваць 
ця лят. Пра да ваць ма лад няк буй ной ра га-
тай жы вё лы на сель нiц тву атры ма лi рас-
па ра джэн не кi раў нi кi СВК там, дзе бы ла 
пра ве дзе на ра бо та па лiк вi да цыi пры ват-
на га па га лоўя свi ней.

Адзiн з тэ ле фон ных аба не нтаў уз няў 
пы тан не про ва даў га ра джан у апош нi 
шлях. На яго дум ку, у аб лас ным цэнт ры 
не да стат ко ва ры ту аль ных зал, дзе мож на 
бы ло б ар га нi за ваць год нае раз вi тан не з 

ня бож чы кам. Кi раў нiк воб лас цi зга дзiў ся, 
што сён ня ў Брэс це да тых ры ту аль ных 
зал, што ёсць, мож на да ба вiць яшчэ ад ну. 
Гар вы кан ка му па сту пi ла ўка зан не вы ву-
чыць гэ та пы тан не.

Не ка то рыя служ бо выя асо бы тут жа 
атрым лi ва лi сур' ёз ныя за ўва гi. Як, на-
прык лад, з да ро гай да мес ца iн ды вi ду-
аль най за бу до вы ў Бя ро зе. Да ро гу пад-
сы па лi, але слой чар на зё му пе рад гэ тым 
як след не зня лi. Дождж прай шоў — i па 
да ро зе на ват бу даў нi чыя ма тэ ры я лы пад-
вез цi нель га, ма шы на граз не... Да рож ная 
ар га нi за цыя атры ма ла ўка зан не вы пра-
вiць сi ту а цыю ця гам не каль кiх дзён.

Да ру чэн нi атры ма лi i ра бот нi кi аб лас-
но га ўпраў лен ня аду ка цыi пас ля зван ка з 
вёс кi Кра се вi чы Iва цэ вiц ка га ра ё на. Гру пу 
школь нi каў з гэ тай вёс кi ва зi лi ў пер шай 
чвэр цi школь ным аў то бу сам на за ня ткi 
па ка ра тэ ў Ко са ва. А по тым пе ра ста лi 
ва зiць. Баць кам так нi хто i не па тлу ма-
чыў, што зда ры ла ся. А дзе цi ўжо пры вык лi 
да но вай сек цыi, iм па да ба ец ца гэ ты вiд 
спор ту. Вось i па пра сi ла ба бу ля ад на го 
з вуч няў ад iмя ўсiх удзель нi каў гурт ка 
па спры яць пад во зу дзя цей у спар тыў ную 
шко лу.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ

�

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да  ��
СА ДОК ДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НАЙ СЯМ'I 

I ЭЛЕКТ РА ЛI НIЯ ДЛЯ ЗА БУ ДОЎ ШЧЫ КА

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не дэ пу та ту 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь чац вёр та га склі кан ня Куль шы Ні не Ге ра сі маў не ў су вя зі 
з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю МУ ЖА.

Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ: 
ТЫХ, ХТО IДЗЕ НА СЛУЖ БУ 

Ў МI ЛI ЦЫЮ, 
ПА ВIН НА ВЫ ЗНА ЧАЦЬ 

УНУТ РА НАЯ АД КАЗ НАСЦЬ
Та кое мер ка ван не ўчо ра ў час на ра ды кi раў нi коў кад ра-
вых апа ра таў МУС/Па лi цыi дзяр жаў — удзель нiц Са друж-
нас цi Не за леж ных Дзяр жаў, якая пра хо дзiць у Мiн ску 5-7 
снеж ня, вы ка заў пер шы на мес нiк кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi 
Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Аляк сандр Радзь коў, пе рад ае ка рэс-
пан дэнт БЕЛ ТА.

«Вель мi важ на, што ў на шай кра i не са бра лi ся ад каз ныя асо бы, 
якiя за бяс печ ва юць кад ра вы па тэн цы ял пра ва ахоў ных ор га наў, 
— ска заў Аляк сандр Радзь коў. — З са ма га па чат ку трэ ба вы зна-
чаць, хто iдзе на служ бу ў мi лi цыю, цi ёсць у яго стры жань, цi мо жа 
ён про цi ста яць зла чын нас цi. Ён па вi нен аба ра няць i гра мад ства, 
i кра i ну, i сваю сям'ю. У iм па вi нен быць стры жань — унут ра ная 
ад каз насць». Ён ад зна чыў, што мо ладзь, якая сён ня пры хо дзiць 
на ра бо ту ў мi лi цыю, па вiн на быць пад рых та ва на не толь кi фi зiч-
на, але i ду хоў на.

Не ма ла важ ную ро лю ў гэ тай сiс тэ ме ады гры вае вы ха ван не 
праз тэ ле ба чан не, га зе ты, ра дыё, доб рую кнi гу. З гэ тай мэ тай у 
Бе ла ру сi ство ра ны гра мад скi са вет пры МУС, стар шы нёй яко га 
з'яў ля ец ца стар шы ня На цы я наль най дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам-
па нii Бе ла ру сi Ге надзь Да вы дзька.

Аляк сандр Радзь коў так са ма рас ка заў, што ня даў на па цi ка-
вiў ся, чым ма ла дыя хлоп цы, якiя сён ня пры хо дзяць у мi лi цыю, 
ад роз нi ва юц ца ад тых, якiя пры хо дзi лi двац цаць га доў та му. 
«Ад каз быў та кi: яны лепш пад рых та ва ны iн тэ ле кту аль на, 
але горш фi зiч на раз вi тыя. Тут трэ ба да пра ца ваць», — пад-
крэс лiў ён.

У на ра дзе кi раў нi коў кад ра вых апа ра таў МУС/Па лi цыi дзяр-
жаў — удзель нiц СНД пры ма юць удзел дэ ле га цыi Азер бай джа-
на, Ар ме нii, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, Мал до вы, Ра сii, Турк ме-
нi ста на, Уз бе кi ста на i Укра i ны. На па рад ку дня два асноў ныя 
пы тан нi: па тры я тыч нае i ду хоў на-ма раль нае вы ха ван не аса-
бо ва га скла ду, а так са ма ак ту аль ныя праб ле мы i перс пек-
ты вы кад ра вай па лi ты кi. Вы нi кам су стрэ чы ста не пры няц це 
кан крэт ных кi раў нiц кiх ра шэн няў, якiя бу дуць са дзей нi чаць 
раз вiц цю ар га нi за цый ных форм уза е ма дзе ян ня ў сфе ры кад-
ра ва га за бес пя чэн ня.

Кад ра выя на ра ды ў маш та бах Са друж нас цi пра вод зяц ца з 
2005 го да. Пер шая ад бы ла ся ў Крас на да ры. Ця пе раш няя су стрэ ча 
з'яў ля ец ца 18-й па лi ку.

Ка лі ра ней асноў най 
функ цы яй дзяр жаў най 
сіс тэ мы ахо вы 
зда роўя бы ло ля чэн не 
за хвор ван няў, то пра ект 
за ко на аб уня сен ні змен 
і да паў нен няў у За кон 
«Аб ахо ве зда роўя», 
які ўчо ра быў пры ня ты 
ў пер шым чы тан ні, 
пе ра ары ен туе ра бо ту 
сіс тэ мы на пра фі лак ты ку 
за хвор ван няў. Аб гэ тым 
ка за лі і рас пра цоў шчы кі 
за ко на пра ек та, і дэ пу та ты.

ПРА ФАГ ЛЯД 
У ПРА ЦОЎ НЫМ ДА ГА ВО РЫ

— Хва ро бу ляг чэй па пя рэ-
дзіць, чым ля чыць, — за ўва-
жыў на прэс-кан фе рэн цыі, 
пры све ча най за ко на пра ек ту, 
стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па ахо ве зда роўя, фі зіч най 
куль ту ры, ся мей най і мо ла-
дзе вай па лі ты цы Аляк сандр 
ЦА ЦО ХА. — Та му ме ды цын-
скія ра бот ні кі і дэ пу та ты ўзня лі 
пы тан не пра тое, што пра фі-
лак ты кай за хвор ван няў па ві-
нен зай мац ца не толь кі ўрач, 
але і сам ча ла век, пра ца даў-
ца і мяс цо выя ор га ны ўла ды. 
Пас ля пры няц ця за ко на бу дуць 
рас пра ца ва ны пэў ныя між ве-
да мас ныя да ку мен ты, якія 
пра пі шуць аба вяз кі кож на га.

На прык лад, пра цоў ны ка лек-
тыў змо жа пра па на ваць пра ца-
даў цу вы лу чыць адзін дзень для 
пра хо джан ня пра фі лак тыч на га 
агля ду, а так са ма пра ду гле-
дзець та кое пра ва і маг чы масць 
у пра цоў ным да га во ры. Дэ та лі 
ў за ко на пра ек це не пра пі са ны, 
але ство ра на ба за, на пад ста ве 
якой мяр ку ец ца пры няць ад па-
вед ныя пад за кон ныя ак ты.

— Дзе ю чы за кон не змя-
шчае пад стаў на вы лу чэн не 
фі нан са ван ня для пра вя дзен-
ня пра фі лак тыч ных ме ра пры-
ем стваў для ор га наў мяс цо вай 
ула ды, — па тлу ма чыў ін шы 
вы па дак на мес нік стар шы-

ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў па ахо ве 
зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і мо ла дзе вай па-
лі ты цы Ва лян цін МІ ЛА ШЭЎ-
СКІ. — Ця пер та кія пад ста вы 
ёсць у за ко на пра ек це.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
мае на мер да вес ці ўзро вень 
дыс пан се ры за цыі на сель ніц-
тва як мі ні мум да 94 пра цэн таў, 
па ве да міў жур на ліс там мі ністр 
ахо вы зда роўя Ва сіль ЖАР КО. 
Па куль на дыс пан се ры за цыю 
пры хо дзяць 60-70 пра цэн таў 
бе ла ру саў. Пры гэ тым мі ністр 
упэў не ны, што но выя за ха ды, 
пры ра зум ным іх пра вя дзен ні, 
не пры вя дуць да па ве лі чэн ня 
чэр гаў у па лі клі ні ках.

У пра ек це за ко на так са ма 
пра піс ва юц ца но выя ві ды ака-
зан ня ме ды цын скай да па мо гі 
(вы со ка тэх на ла гіч ная, ме ды-
ка-са цы яль ная, па лі атыў ная), 
па шы ра ец ца пе ра лік умоў 
ака зан ня ме ды цын скай да па-
мо гі (ад дзя лен ні дзён на га пра-
бы ван ня, па-за ар га ні за цы я мі 
ахо вы зда роўя).

ПРА ВА НА АД МО ВУ
Зме ны ў За кон «Аб ахо ве 

зда роўя» пра ду гледж ва юць 
па вы шэн не ўзрос та вай план кі 
пры пра вя дзен ні стэ ры лі за цыі 
муж чын і жан чын. Гэ ты ме тад 
кант ра цэп цыі да зва ля ец ца 
пра во дзіць у ме ды цын скіх 
уста но вах па пісь мо вай за яве 
па цы ен та ва ўзрос це ста рэй за 
35 га доў аль бо пры на яў нас ці 
ў яго не менш за 2 дзя цей, а 
ў вы пад ку ме ды цын скіх па ка-
зан няў — не за леж на ад уз рос-
ту і на яў нас ці дзя цей. У дзе ю-
чым за ко не ня ма па доб ных аб-
ме жа ван няў для не зва рот на га 
спо са бу кант ра цэп цыі.

— У прак ты цы да стат ко ва 
вы пад каў, ка лі жан чы на пас ля 
стэ ры лі за цыі ў ма ла дым уз рос-
це вы му ша на бы ла звяр тац ца 
да ме та ду ЭКА, бо жыц цё выя 
аб ста ві ны змя ні лі ся і ўзнік ла 
па трэ ба на ра дзіць яшчэ дзі ця, 

— па тлу ма чы ла не аб ход насць 
увя дзен ня ўзрос та ва га аб ме-
жа ван ня на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па ахо ве зда-
роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і мо ла дзе вай па лі-
ты цы Свят ла на ШЫ ЛА ВА. — 
Ёсць зва рот ныя ме та ды кант-
ра цэп цыі. Але я ха чу ска заць, 
што на стэ ры лі за цыю ма юць 
пра ва не толь кі жан чы на, але 
і муж чы на. У све це ка ля 1,5 
міль ё на муж чын вы ка рыс тоў-
ва юць гэ ты ме тад кант ра цэп-
цыі, у Бе ла ру сі ж та кіх ня ма.

Да ку мент так са ма пра ду-
гледж вае пра ва ўра ча на ад-
мо ву ад пра вя дзен ня абор ту. 
Та кая ад мо ва бу дзе маг чы ма, 
ка лі гэ та не па гра жае жыц цю 
або зда роўю жан чы ны, а так-
са ма пры на яў нас ці пісь мо ва га 
па ве дам лен ня кі раў ні ку ар га-
ні за цыі ахо вы зда роўя. Той, у 
сваю чар гу, па ві нен бу дзе ар га-
ні за ваць пра вя дзен не штуч на га 
пе ра ры ван ня ця жар нас ці ін шым 
ура чом-спе цы я ліс там.

Акра мя та го, пра па ну ец ца 
ўста на віць аба вя зак ар га ні за-
цый ахо вы зда роўя ства раць 
умо вы для пе рад аборт на га 
псі ха ла гіч на га кан суль та ван-
ня жан чын, якія звяр ну лі ся 
на конт пра вя дзен ня штуч на га 
пе ра ры ван ня ця жар нас ці. «Та-
кая ме ра бу дзе са дзей ні чаць 
зні жэн ню коль кас ці абор таў і, 
як вы нік, па ляп шэн ню дэ ма-
гра фіч най сі ту а цыі ў кра і не», 
— лі чыць мі ністр ахо вы.

За ко на пра ек там да паў ня-
ец ца пе ра лік вы пад каў, ка лі 
ўра чэб ная тай на мо жа быць 
вы да дзе на без зго ды па цы ен-
та. «А ме на ві та па пісь мо вым 
за пы це ор га наў да знан ня ў су-
вя зі з пра вя дзен нем экс пер тыз 
і вы ра шэн нем пы тан ня аб рас-
па чы нан ні кры мі наль най спра-
вы, ор га наў унут ра ных спраў 
аб пра хо джан ні ме ды цын ска га 
агля ду ва дзі це ля мі транс парт-
на га срод ку, най маль ні ка — у 
су вя зі з пра вя дзен нем рас сле-

да ван ня ня шчас на га вы пад ку 
на вы твор час ці, з уз нік нен нем 
пра фе сій на га за хвор ван ня», — 
рас тлу ма чыў дэ пу та там Ва сіль 
Жар ко, да даў шы, што ў асоб-
ных вы пад ках ме ды кі бу дуць 
ад каз ваць на пісь мо выя за пы-
ты стра ха вых ар га ні за цый.

БЕ ЛА РУС КІ ЛАЎ КОСТ
Па ла та прад стаў ні коў так са-

ма раз гле дзе ла пра ект за ко на 
аб ра ты фі ка цыі між ура да ва га 
да га во ра аб бе ла рус ка-лат вій-
скай дзяр жаў най гра ні цы, які 
быў пад пі са ны 10 кра са ві ка 
2013 го да ў Ві цеб ску. 21 ліс-
та па да Лат вій ская Рэс пуб лі ка 
ра ты фі ка ва ла да га вор. Да ку-
мент вы зна чае па ра дак утры-
ман ня дзярж гра ні цы, па ра дак 
яе пе ра ся чэн ня і зна хо джан ня ў 
па гра ніч ных во дах, па ра дак вя-
дзен ня гас па дар чай дзей нас ці 
на гра ні цы і ін шае. Так са ма ў 
да га во ры пра пі са на ства рэн не 
су мес най ка мі сіі па пы тан нях 
дзярж гра ні цы. Яе бе ла рус кая 
част ка па він на быць сфар мі-
ра ва на па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў. Да ку мент па ві нен 
за вяр шыць пра цэс да га вор на-
пра ва во га афарм лен ня бе ла-
рус ка-лат вій скай гра ні цы.

У дру гім чы тан ні бы лі пры ня-
ты па праў кі ў Па вет ра ны ко дэкс 
Бе ла ру сі, якія, у пры ват нас ці, 
увод зяць так зва ныя не зва-
рот ныя та ры фы (лаў кост). Гэ-
та дасць маг чы масць бе ла рус-
кім авія цый ным ар га ні за цы ям 
ажыц цяў ляць гіб кую та рыф ную 
па лі ты ку. З'я віц ца ніз кі цэ на вы 
сег мент, а зна чыць, ай чын ны 
пе ра воз чык ста не больш кан-
ку рэн та здоль ным у ад но сі нах 
да за меж ных кам па ній.

Пры гэ тым дак лад на вы зна-
ча ец ца, што коль касць да га во-
раў, за клю ча ных з пры мя нен нем 
лаў кост, бу дзе не больш за 30 
пра цэн таў не зва рот ных та ры-
фаў ад уста ноў ле ных на марш-
ру це па вет ра най пе ра воз кі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ЛЕПШ ПА ПЯ РЭ ДЗІЦЬ, 
ЧЫМ ЛЯ ЧЫЦЬ
Дэ пу та ты раз гле дзе лі за ко на пра ект, які па ві нен пе ра вес ці 
ай чын ную сіс тэ му ахо вы зда роўя на ін шы шлях
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Мiг ран ты ў Бе ла ру сi — гэ та 
пе ра важ на гра ма дзя не Ра сii, 
Укра i ны i Ка зах ста на. Гра ма-
дзя не Ра сii i Ка зах ста на, згод на 
з ад па вед ны мi да моў ле нас ця-
мi, фак тыч на мо гуць прэ тэн да-
ваць на пра цоў ныя мес цы на 
роў ных пра вах з бе ла ру са мi. 
Як i бе ла ру сы — у гэ тых кра i -
нах.

— Па коль кi ў нас ёсць скла да-
ныя ў дэ ма гра фiч ным сэн се рэ-
гi ё ны ў сель скай мяс цо вас цi, то 
дзяр жа ва iмк нец ца сты му ля ваць 
пра ца ўлад ка ван не з па ся лен нем 
ме на вi та ў та кiх рэ гi ё нах, — ка-
жа стар шы iн спек тар па асаб лi-
вых да ру чэн нях дэ парт амен та 
па гра ма дзян стве i мiг ра цыi Мi-
нiс тэр ства ўнут ра ных спраў Тац-
ця на МЯ ЛЕШ КА. — За кон «Аб 
уня сен нi змя нен няў i да паў нен няў 
ў За кон «Аб пра ва вым ста но вi-
шчы за меж ных гра ма дзян» бу-
дзе пра ду гледж ваць маг чы мас цi 
ад на ра зо вых вы плат у па ме ры 
ад 5 да 10 ба за вых ве лi чынь за-
меж ным гра ма дзя нам i чле нам iх 

сем' яў, якiя ма юць на мер жыць i 
пра ца ваць у сель скай мяс цо вас-
цi. Пад гэ тую нор му пад па дае не 
больш за 1 пра цэнт за меж нi каў. 
У Бе ла ру сi не толь кi спро шча на 
пра цэ ду ра атры ман ня да зво лу 
на ра бо ту, але тым лю дзям, што 
ма юць вiд на жы хар ства, пра да-
стаў ля юц ца яшчэ са цы яль ныя 
га ран тыi, якi мi ка рыс та юц ца i 
мяс цо выя жы ха ры...

Ка лi за меж нiк уклад вае ў iн вес-
ты цый ны пра ект 150 ты сяч еў ра, ён 
мо жа атры маць вiд на жы хар ства. 
Сё ле та за фiк са ва ны 3 та кiя зва ро-
ты — ад гра ма дзян Iта лii, Тур цыi i 
Мал до вы. На огул за час iс на ван ня 
та кой нор мы ў за ка на даў стве не 
шмат ча ла век атры ма лi па доб ным 
чы нам вiд на жы хар ства.

«Кры мi на ген ную сi ту а цыю 
за меж ныя гра ма дзя не не па гар-
ша юць, — ад зна чае Тац ця на Мя-
леш ка. — Сё ле та за тры ма ны не-
каль кi не вя лi кiх груп не ле галь ных 
мiг ран таў з Аф га нi ста на, Сi рыi, 
В'ет на ма... На ша кра i на раз гля-
да ец ца не ле галь ны мi мiг ран та мi 

як кра i на-тран зiт. Па ру шаль нi кi, 
вя до ма, пад ля га юць дэ парт ацыi 
або вы сыл цы. Па ру шэн не тэр мi ну 
за ба ро ны на ўезд у кра i ну цяг-
не за са бой ужо кры мi наль ную 
ад каз насць — па збаў лен не во лi 
тэр мi нам да 3 га доў. Як пра вi ла, 
дзяр жа ва не за трач вае ўлас ных 
срод каў на дэ парт ацыю цi вы сыл-
ку. Гэ та ад бы ва ец ца ў пер шую 
чар гу за кошт па ру шаль нi ка».

Што да ты чыц ца мiг ра цыi на-
шых гра ма дзян за ме жы кра i ны, 
то тут, на жаль, ня ма дак лад ных 
звес так. Згод на з афi цый най iн-
фар ма цы яй, па чы на ю чы з 1990-х 
га доў у Ка на ду, на прык лад, вы-
еха ла менш за 2,5 ты ся чы ча ла-
век, ад нак у са мой Ка на дзе за-
рэ гiст ра ва на за той жа час звыш 
10 ты сяч бе ла рус кiх мiг ран таў. 
На огул у апош нiя 5-7 га доў ка-
ля 30-35 пра цэн таў на сель нiц тва 
ўказ ва юць (у ме жах апы тан-
няў) на на яў насць мiг ра цый ных 
на стро яў, ад нак на па ста ян нае 
мес ца жы хар ства ха це лi б з'е-
хаць ка ля 15 пра цэн таў i ўся го 

5 пра цэн таў пры ма юць кан крэт-
ныя за ха ды. Як пра вi ла, гэ та лю-
дзi з вы со кiм са цы яль ным ста ту-
сам i доб рай аду ка цы яй.

— Эмiг ра цыя аказ вае як не-
га тыў нае, так i ста ноў чае ўздзе-
ян не на дэ ма гра фiч ную сi ту а цыю 
Бе ла ру сi не толь кi ў коль кас ным, 
але i ў якас ным ас пек це, — ка жа 
ана лi тык Бе ла рус ка га iн сты ту-
та стра тэ гiч ных да сле да ван няў 
Анд рэй ЕЛI СЕ ЕЎ. — У той жа 
час, ка лi раз гля даць толь кi пра-
цоў ную мiг ра цыю з Бе ла ру сi, то, 
з ад на го бо ку, яна спры яе дэ фi-
цы ту пра цоў ных кад раў у та кiх 
га лi нах эка но мi кi, як бу даў нiц тва, 
транс парт, ка му наль ная гас па-
дар ка... З дру го га — пра цоў ныя 
мiг ран ты на бы ва юць да дат ко вы 
во пыт i на вы кi, знi жа ец ца ўзро-
вень бес пра цоўя, а гра шо выя 
пе ра во ды ад мiг ран таў па нi жа-
юць уз ро вень бед нас цi ў кра i не 
i па ляп ша юць пла цеж ны ба ланс 
Бе ла ру сi.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Вiд на жы хар стваВiд на жы хар ства  �� На кантроліНа кантролі  ��

I НА ВОШ ТА 
КУП ЛЯ ЛI?

Штраф ныя санк цыi на агуль ную су му амаль 370 
мiль ё наў руб лёў прад' яў ле ны Дзят лаў скiм, Ваў-
ка выс кiм, Мас тоў скiм i Свiс лац кiм рай вы кан ка-
ма мi да 10 па куп нi коў аб' ек таў, якiя да гэ туль 
бы лi ў дзяр жаў най улас нас цi i не вы ка рыс тоў-
ва лi ся.

Па 6 но вых улас нi ках, чые абя цан кi даць «дру гое 
жыц цё» пус ту ю чым аб' ек там не спраў дзi лi ся, на кi ра ва-
ны ма тэ ры я лы ў гас па дар чы суд Гро дзен скай воб лас цi 
для спаг нан ня штраф ных санк цый за не вы ка нан не да-
га вор ных умоў. Акра мя та го, Ка мi тэ там дзяр жаў на га 
кант ро лю Гро дзен скай воб лас цi 4 ня доб ра сум лен ныя 
па куп нi кi пры цяг ну ты да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi 
на агуль ную су му 80 мiль ё наў руб лёў. Па 25 аб' ек тах 
да га во ры ска са ва ны i ма ё масць вяр ну лi ў дзяр жаў ную 
ўлас насць.

Пры гэ тым Ка мi тэт дзярж кант ро лю звяр тае ўва гу, 
што ў шэ ра гу ра ё наў ня ма па этап на га ад соч ван ня тэр-
мi наў рэа лi за цыi да га во раў i, ад па вед на, апе ра тыў на га 
рэ ага ван ня на вы пад кi, ка лi па куп нiк не мае на ме ру цi 
маг чы мас цяў ажыц цяў ляць на гэ тым аб' ек це прад пры-
маль нiц кую дзей насць. Што ро бiць лёс та кiх аб' ек таў 
яшчэ больш не зайз дрос ным — яны раз бу ра юц ца i 
кан чат ко ва страч ва юць пры ваб насць для па тэн цы-
яль ных па куп нi коў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

ЧЫМ ЗА АХ ВОЧ ВА ЮЦЬ 
ПРА ЦОЎ НЫХ МIГ РАН ТАЎ?


