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ЭКА НО МІ КА Ў НО ВАЙ 
РЭ АЛЬ НАС ЦІ

На чар го вым па ся джэн ні Па ла ты прад стаў ні коў акра мя раз гля ду за ко на пра ек таў 
дэ пу та ты да лі зго ду на на зна чэн не прэм' ер-мі ніст рам Ра ма на Га лоў чан кі

Яе за да ча — на на ву ко вай асно ве 

рых та ваць пер ша клас ных след-

чых. Учо ра Прэ зі дэнт аб мер ка ваў 

са стар шы нёй След ча га ка мі тэ та 

Іва нам На ске ві чам ства рэн не Ін-

сты ту та па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

і пе ра пад рых тоў кі След ча га ка мі-

тэ та Бе ла ру сі.

Зла чын ствы, рас крыць якія ня прос та, 

іс на ва лі ва ўсе ча сы. Але эпо ха, у якую 

мы з ва мі жы вём, ха рак тэр ная тым, што 

кры мі нал усё больш сы хо дзіць у сфе ру 

вы со кіх тэх на ло гій. І каб вы крыць та-

кіх зла чын цаў, па трэб ны спе цы яль ныя 

ве ды. Да гэ та га ча су ў Бе ла ру сі ня ма 

на ву чаль ных ўста ноў, якія рых ту юць 

спе цы я ліс таў у га лі не рас сле да ван ня 

кам п'ю тар ных пра ва па ру шэн няў, — гэ-

тым па куль зай ма ец ца След чы ка мі тэт. 

Але ўжо ў най блі жэй шы час ча ка ец ца 

пад пі сан не ўка за кі раў ні ка дзяр жа вы, 

які зме ніць сі ту а цыю.

«Ак ту аль ная тэ ма, — па га дзіў ся 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ад след ства 

па тра бу ец ца больш якас ці, больш ве-

даў... Апе ра тыў насць вель мі па трэб-

ная. І ха це ла ся б ба чыць гэ ты ін сты тут 

не прос та як на ву чаль ную ўста но ву, дзе 

да дуць ней кія ве ды, а каб гэ та быў у вас 

цэнтр, дзе кан цэнт ру юц ца клас ныя спе-

цы я ліс ты і най ноў шыя тэх на ло гіі».

Пад вод зя чы вы ні кі аб мер ка ван ня 

гэ та га пы тан ня з кі раў ні ком дзяр жа вы, 

Іван На ске віч по тым да даў жур на ліс-

там: «У рам ках ін сты ту та мы пла ну ем 

пра во дзіць вя ліз ны аб' ём ра бо ты па ўні-

фі ка цыі след чай прак ты кі, па ме та дыч-

ным за бес пя чэн ні след ства на цал кам 

ін шым уз роў ні, па ўвя дзен ні на ву ко ва га 

склад ні ка. Пла ну ем зай мац ца экс пар-

там аду ка цый ных па слуг».

Эфект пра фі лак ты кі
Бу ду чы Ін сты тут па вы шэн ня ква-

лі фі ка цыі след чых стаў ад ной з тэм 

дак ла да Іва на На ске ві ча кі раў ні ку 

дзяр жа вы. Акра мя яго, бы лі аб мер ка-

ва ны вы ні кі ра бо ты ўсіх пра ва ахоў ных 

ор га наў за пяць ме ся цаў гэ та га го да. 

«Уз ро вень зла чын нас ці ў па раў на нні з 

мі ну лым го дам змен шыў ся прак тыч на 

на 13,5 пра цэн та», — пра ін фар ма ваў 

Іван На ске віч. Та кіх тэм паў зні жэн ня 

зла чын нас ці ў кра і не не бы ло даў но, 

за ўва жыў Прэ зі дэнт. «Ду маю, што гэ-

та вы нік той пла на мер най вя ліз най 

ра бо ты пра фі лак тыч на га ха рак та ру 

ўся го пра ва ахоў на га бло ку і ў цэ лым 

дзяр жаў ных ор га наў, бо ра ней або 

паз ней гэ та па він на бы ло вы явіц ца», — 

лі чыць стар шы ня СК.

Дру гая асаб лі васць сён няш ня га ча-

су — змя нен не струк ту ры зла чын нас ці.

«Рэз ка вы рас ла коль касць зла чын-

стваў у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій, — 

рас тлу ма чыў жур на ліс там Іван На ске-

віч. — Іх до ля сён ня скла дае 12 пра цэн-

таў, гэ та вель мі шмат, і гэ тая до ля рас це 

што год. Га доў 6—7 та му та кія зла чын-

ствы скла да лі ка ля двух пра цэн таў, гэ та 

зна чыць рост у шэсць ра зоў».

У сфе ру вы со кіх тэх на ло гій сы хо-

дзяць зла чын ствы, якія да ня даў ня га 

ча су ме лі ста тус агуль на кры мі наль ных, 

на прык лад та кія, як вы ма галь ніц тва і 

мах ляр ства.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ХА ЦЕ ЛА СЯ Б БА ЧЫЦЬ 
ГЭ ТЫ ІН СТЫ ТУТ ЯК ЦЭНТР, 
ДЗЕ КАН ЦЭНТ РУ ЮЦ ЦА 
КЛАС НЫЯ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТЫ 
І НАЙ НОЎ ШЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ»

Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мі 

і Мін скім гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра-

мыя лі ніі ў мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці 

ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч-

ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў бю ра кра тыз-

му і ця га ні ны, па пе ра твор час ці, а так са ма 

для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных 

пы тан няў, якія ўзні ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту, 13 чэр ве ня, з 9.00 

да 12.00 пра вя дуць:

стар шы ня Брэсц ка га аб лас но га Са ве та

дэ пу та таў Юрый Іо сі фа віч НАР КЕ ВІЧ.

Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС.

Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь Мі хай ла віч СА ЛА ВЕЙ.

Тэл. 8 023 233 12 37;

пер шы на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл-

вы кан ка ма Іван Алёй за віч ЖУК.

Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Ры гор Аляк санд ра віч ВА РО НІН.

Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма 

Іван Ста ні сла ва віч МАР КЕ ВІЧ.

Тэл. 8 017 500 41 60;

кі раў нік спраў Мінск ага гар вы кан ка ма Ган на 

Мар' я наў на МА ТЭЛЬ СКАЯ.

Тэл. 8 017 222 44 44.

У Бе ла ру сі хут ка з'я віц ца но вая на ву чаль ная ўста но ва

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

АБЛ ВЫ КАН КА МЫ НА СУ ВЯ ЗІ

Згод на з Кан сты ту цы яй 

пас ля пры зна чэн ня кі раў-

ні ка ўра да Прэ зі дэн там 

за кан ды да ту ру па він ны 

пра га ла са ваць дэ пу та ты. 

Ра ма на Га лоў чан ку прад-

ста віў дэ пу та там кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Ігар Сер ге ен ка.

Пер шыя за да чы 
аб ноў ле на га 
ўра да

«Не адзін год ён зай маў кі-

раў ні чыя па са ды ў Дзяр жаў ным 

ва ен на-пра мыс ло вым ка мі тэ це, 

та му не па чут ках ве дае ра бо ту 

ар га ні за цый рэ аль на га сек та ра 

эка но мі кі, ра зу мее, як ра шэн-

ні ўра да не па срэд на ўплы ва-

юць на дзей насць кан крэт ных 

пра мыс ло вых прад пры ем-

стваў», — за ўва жыў кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі, прад стаў ля ю чы 

но ва га прэм' е ра.

За да чай для ўра да, па 

сло вах Іга ра Сер ге ен кі, з'яў-

ля ец ца па бу до ва эка на міч най 

па лі ты кі ва ўмо вах су час най 

рэ аль нас ці.

«У нас ёсць усё не аб ход нае 

для год на га пе ра адо лен ня лю-

бых не га тыў ных на ступ стваў. 

Сфар мі ра ва ны ўрад па ві нен 

быць га то вы апе ра тыў на рэ-

ага ваць на маг чы мыя вы клі кі 

і ры зы кі, пры маць ра шэн ні ў 

ін та рэ сах лю дзей усёй кра і ны, 

а так са ма нес ці за іх ад каз-

насць», — да даў ён.

Прэм' ер-мі ністр вы ка заў ся 

аб мэ тах, якія па стаў ле ны пе-

рад Са ве там Мі ніст раў. Га лоў-

ная з іх — да сяг нен не ўстой-

лі ва га зба лан са ва на га эка на-

міч на га рос ту з тэм па мі вы шэй 

ся рэд ня га. Ся род асноў ных 

за дач, акра мя та го, на дум ку 

Ра ма на Га лоў чан кі, — аба ро-

на ўнут ра на га рын ка, ды вер-

сі фі ка цыя рын каў збы ту за 

кошт кан ку рэн та здоль нас ці 

ай чын ных та ва раў, па вы шэн-

не эфек тыў нас ці кі ра ван ня 

прад пры ем ства мі з дзяр жаў-

най улас нас цю.

«У нас ня ма па куль не аб-

ход най коль кас ці сва бод ных 

кі раў ні коў ад па вед най ква лі-

фі ка цыі. Не аб ход на ўні каць і 

пры маць ра шэн ні па ўсіх праб-

лем ных ар га ні за цы ях дзяр жаў-

най улас нас ці. Ска жу, што мой 

аса біс ты во пыт ра бо ты па Ар-

шан скім рэ гі ё не па цвяр джае, 

што маг чы ма і ў руч ным рэ жы-

ме вы во дзіць прад пры ем ствы 

на тра ек то рыю раз віц ця», — 

ска заў прэм' ер-мі ністр.

Бюд жэт ныя срод кі па він ны, 

па яго сло вах, вы ка рыс тоў вац-

ца перш за ўсё для вы ра шэн ня 

са цы яль ных за дач і ства рэн ня 

інф ра струк ту ры для раз віц ця 

біз не су, пры цяг нен ня ін вес ты-

цый, за сна ван ня но вых ра бо-

чых мес цаў.

«Ва ўмо вах но вай рэ аль нас ці, 

пе ра хо ду эка но мі кі да су свет ных 

цэн на энер га нось бі ты і па ста-

ян най знеш няй па гро зы на ша 

пер ша сная за да ча — па зба віць

эка на міч ную сіс тэ му ад вуг ле-

 ва да род най і ін шай кан' юнк тур най 

за леж нас ці, вы ка ра ніць сіс тэм-

ны дыс ба ланс, за бяс пе чыць 

устой лі вае раз віц цё эка но мі кі і 

ды на мі ку рос ту даб ра бы ту гра-

ма дзян. Гэ тыя і ін шыя за да чы 

зной дуць сваё ад люст ра ван не 

ў бу ду чай пра гра ме дзей нас ці 

ўра да», — пад крэс ліў прэм' ер.

На су страч 
рэ ста ран на му 
біз не су

Па ла та прад стаў ні коў у пер-

шым чы тан ні ўзгад ні ла зме ны 

ў за кон «Аб дзяр жаў ным рэ гу-

ля ван ні ганд лю і гра мад ска га 

хар ча ван ня». Мі ністр ан ты ма-

на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд-

лю Ула дзі мір Кал то віч рас ка-

заў, што на ва цыі вы клі ка ны 

не аб ход нас цю спра шчэн ня 

па тра ба ван няў для вя дзен ня 

біз не су ў гэ тых сфе рах.

«У пры ват нас ці, пра ду-

гледж ва ец ца пе ра ход на па ве-

дам ляль ны прын цып па чат ку 

ра бо ты ганд лё вых аб' ек таў, 

аб' ек таў гра мад ска га хар ча -

ван ня праз уня сен не звес так 

у ганд лё вы рэ естр, са ма стой нае 

вы зна чэн не рэ жы му ра бо ты 

ганд лё вых аб' ек таў, ства рэн не 

ста цы я нар ных ганд лё вых аб' ек -

таў гра мад ска га хар ча ван ня, 

ганд лё вых цэнт раў не за леж-

на ад на яў нас ці схем раз мя-

шчэн ня, якія рас пра цоў ва юць 

і за цвяр джа юць мяс цо выя вы-

ка наў чыя і рас па рад чыя ор га-

ны», — па ве да міў Ула дзі мір 

Кал то віч.

Рэ гу лю ец ца за ко на пра ек-

там са ма стой ны раз лік сет ка-

мі сва ёй до лі ў аб' ёме роз ніч на га 

аба ро ту ў ме жах тэ ры та ры яль-

 ных адзі нак, ар га ні за цыя і 

пра вя дзен не кір ма шоў вы кан-

 ка ма мі, маг чы масць фі зіч ных 

асоб рэа лі зоў ваць про даж на

рын ках кан ды тар скіх, хле ба-

 бу лач ных і ін шых вы ра баў.

У мэ тах адзі най па лі ты кі 

раз мя шчэн ня не ста цы я нар ных 

і пе ра соў ных ганд лё вых аб' ек-

таў урад вы пра цуе іх адзі ны 

пе ра лік.

Аляк сандр Ба ба ло віч, на-

мес нік стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі па жыл лё вай па лі ты цы 

і бу даў ніц тве звяр нуў ува гу 

на ўвя дзен не ў за кон па няц ця 

кей тэ рын гу.

«Увя дзен не та ко га тэр мі ну 

бы ло аб умоў ле на тым, што 

гэ ты від гра мад ска га хар ча-

ван ня атры маў шы ро кае рас-

паў сю джан не ў на шай кра і не. 

Сут насць яго ў тым, што аб'-

ект гра мад ска га хар ча ван ня 

вы раб ляе пра дук цыю пад за-

каз і да стаў ляе яе за каз чы ку. 

Так са ма гэ ты аб' ект хар ча ван-

ня мо жа не толь кі вы раб ляць 

і да стаў ляць пра дук цыю, але 

і аб слу гоў ваць гас цей на ме-

ра пры ем стве», — удак лад ніў 

пар ла мен та рый.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Фо
 та

 Б
ел
ТА
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Гуч ныя спра вы
Стар шы ня СК да ла жыў так са ма пра кры мі наль ныя спра вы, якія зна хо дзяц ца на 

кант ро лі ў Прэ зі дэн та, і пра гра мад ска знач ныя, буй ныя зла чын ствы, якія рас сле да-

ваў След чы ка мі тэт. У пры ват нас ці, пра вы ні кі рас сле да ван ня па фак це за бой ства 

ма ла дой жан чы ны ў Мін ску, част кі це ла якой знай шлі ў ра цэ ў цэнт ры го ра да.

Па сло вах Іва на На ске ві ча, рас сле да ван не кры мі наль най спра вы за вер ша на 

і на кі ра ва на пра ку ро ру для пе ра да чы ў суд, зла чын ства рас кры та, ві на ва тая 

асо ба вы кры та.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма быў пра ін фар ма ва ны пра вы ні кі рас сле да ван ня кры-

мі наль най спра вы па фак це раз бой на га на па ду на юве лір ную кра му «Яхант».

«У рам ках рас сле да ван ня ўста ноў ле на не каль кі эпі зо даў зла чын най дзей нас ці 

гру поў кі з трох ча ла век, — рас ка заў стар шы ня СК. — Яны, акра мя раз бой ных 

на па даў, кра лі зброю. Тры ва ласць гру пы і мэ та на кі ра ва насць яе дзе ян няў да-

зво лі лі ква лі фі ка ваць тое, што яны здзейс ні лі, як бан ды тызм. Ім прад' яў ле ныя 

аб ві на ва чан ні ў тым лі ку па ар ты ку ле 286 Кры мі наль на га ко дэк са Бе ла ру сі».

Іван На ске віч за ўва жыў, што ў на шы дні гэ та до сыць рэд кае аб ві на ва чан-

не — апош ні раз спра ва па гэ тым ар ты ку ле на кі роў ва ла ся ў суд ка ля пя ці 

га доў та му.

Вя дзен не зга да най кры мі наль най спра вы скон ча на, ця пер па чы на ец ца ста-

дыя азна ям лен ня аб ві на ва ча ных з ма тэ ры я ла мі кры мі наль най спра вы. Мяр-

ку ец ца, што ця гам бу ду ча га ме ся ца яна так са ма бу дзе на кі ра ва на пра ку ро ру 

для пе ра да чы ў суд.

«Акра мя та го, Прэ зі дэнт пра ін фар ма ва ны пра ўмо вы здзяйс нен ня да рож на-

транс парт на га зда рэн ня, якое ад бы ло ся ў Ба ры саў скім ра ё не, у вы ні ку яко га 

за гі ну лі шэсць ча ла век, у тым лі ку трое не паў на лет ніх, — пра цяг нуў Іван На-

ске віч. — Ад ной з пры чын, на дум ку след ства, з'яў ля ец ца ад сут насць за га ра-

джаль най кан струк цыі па між су стрэч ны мі па ло са мі ру ху. Та ко га ро ду ава рыі — з 

вы ез дам на су стрэч ную па ла су ру ху і гі бел лю лю дзей — ста лі ня рэд кі мі».

Па сло вах стар шы ні СК, кі раў нік дзяр жа вы па га дзіў ся, што прый шоў час 

змя няць за ка на даў ства, якое да ты чыц ца тэх ніч ных умоў, бу даў ні чых нор маў і 

пра віл, каб хоць пры рэ кан струк цыі хут кас ных ма гіст ра ляў зна хо дзіць срод кі на 

ўста ля ван не за га ра джаль ных кан струк цый па між па ло са мі су стрэч на га ру ху.

Цэнт раль ным апа ра там След ча га ка мі тэ та пра цяг ва ец ца рас сле да ван не 

кры мі наль най спра вы, якая бы ла за ве дзе на па ар ты ку ле 364 Кры мі наль на га 

ко дэк са Бе ла ру сі па фак це вы ка ры стан ня гвал ту ў ад но сі нах да су пра цоў ні ка 

ор га наў унут ра ных спраў у Грод не пад час пі ке та па збо ры под пі саў у рам ках 

пе рад вы бар чай кам па ніі, рас ка заў жур на ліс там стар шы ня СК.

«Ця пер гэ тая кры мі наль ная спра ва пе ра ква лі фі ка ва ная ў част ку 1 ар ты ку ла 

342 Кры мі наль на га ко дэк са Бе ла ру сі «Ар га ні за цыя і пад рых тоў ка дзе ян няў, якія 

гру ба па ру ша юць гра мад скі па ра дак». Прад' яў ле ны аб ві на ва чан ні і абра ная 

ме ра стры ман ня ў ад но сі нах 10 асоб», — за явіў Іван На ске віч.

Стар шы ня СК да даў, што ідзе пла на вая, спа кой ная ра бо та па фік са цыі 

су праць праў ных дзе ян няў і збо ры до ка заў. «Коль кі ча ла век у вы ні ку бу дзе 

пры цяг ну та да кры мі наль най ад каз нас ці, я па куль не ска жу, маг чы ма, іх бу дзе 

больш, маг чы ма — менш, — удак лад ніў ён. — Рас сле да ван не па каз вае, што ў 

іні цы я тыў най гру пе бы ло ка ля паў сот ні асоб су дзі мых, больш за дзя ся так не ад-

на ра зо ва су дзі мых, як раз усе яны і з'яў ля юц ца фі гу ран та мі гэ тай кры мі наль най 

спра вы. След ства пра цяг ва ец ца. Як толь кі бу дзе атры ма на ін фар ма цыя, якая 

за да во ліць гра мад скі ін та рэс, мы пра ін фар му ем усіх пра яго вы ні кі».
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