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Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы каз-
вае глы бо кае спа чу ван не па моч нi ку мi нiст ра iн фар ма-
цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь Бу ра ку Але гу Iва на вi чу ў су вя зi 
з на пат каў шым яго вя лi кiм го рам — смер цю МА ЦI.

Ка лек тыў РВУ «Вы да вец кi дом «Звяз да» вы каз вае 
шчы рыя спа чу ван нi па моч нi ку мi нiст ра iн фар ма цыi Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь Бу ра ку Але гу Iва на вi чу ў су вя зi з на-
пат каў шым яго вя лi кiм го рам — смер цю МА ЦI.

Бес кла пот нас ці 
да пус каць нель га

Мі лі цыя іг рае важ ную ро лю ў 

ты мі лі ку і ў за ха ван ні сён няш ніх 

са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ных мер, 

якія пры ма юц ца ў кра і не ў су вя зі 

з аб' яў ле най СА АЗ пан дэ мі яй но-

ва га ві ду ка ра на ві ру са. Прэ зі дэнт 

на ўмыс на за кра нуў у раз мо ве з 

мі ніст рам гэ ту «га ра чую» тэ му — іх 

су стрэ ча двой чы пе ра но сі ла ся, і 

з'я ві лі ся чут кі, што ў Юрыя Ка ра е ва 

за па до зры лі ка ра на ві рус. «Аказ ва-

ец ца, жы вы і зда ро вы»,— па жар-

та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка і ўжо 

сур' ёз на да даў: «Гэ та не да та го, 

што, ве да е це, не ка то рыя там ужо 

па піс ва юць, маў ляў, Прэ зі дэнт за-

явіў пра тое, што мы пе ра маг лі ка-

ра на ві рус. Ні ў якім ра зе. Я проста 

не ама тар пад да вац ца па ні цы, і са-

мае га лоў нае, каб мы вель мі ад-

каз на ста ві лі ся да та кіх рэ чаў».

Юрый Ка ра еў на гэ та ад ка заў, 

што яго сын, які на ву ча ец ца ў КНР 

у ва ен ным уні вер сі тэ це і вы ву чае 

кі тай скую мо ву па між на род най 

пра гра ме, пры ля цеў з Кі тая як раз у 

той дзень, ка лі свет да ве даў ся пра 

ка ра на ві рус. «На ту раль на, я так-

са ма на сця ро жыў ся, але ні чо га. Ён 

ужо больш за ме сяц тут, вяр нуц ца 

на зад па куль не мо жа», — па дзя-

ліў ся мі ністр.

«Ну, кі тай цы ма лай цы, яны 

са мыя эфек тыў ныя, зы хо дзя чы 

з іх во пы ту мы за ўва жы лі, што 

за сце ра гац ца як раз трэ ба лю-

дзям са сла бым іму ні тэ там і ста-

рым, — за ўва жыў Прэ зі дэнт. — 

Вось ста рым я па ра іў бы менш 

пе ра мя шчац ца ку ды трэ ба і ку-

ды не трэ ба». Кі раў нік дзяр жа вы 

да даў, што кож ную вяс ну коль-

касць ві рус ных ін фек цый у кра і-

не ўзрас тае, але дзя ку ю чы той 

сіс тэ ме ахо вы зда роўя, якую мы 

ма ем, Бе ла ру сі ўда ец ца су праць-

ста яць распаўсюджванню ін фек-

цыі. «Але ні ў якім вы пад ку рас-

слаб ляц ца нель га, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Я гэ ту 

тэ му за кра нуў у раз мо ве з ва мі, 

бо без мі лі цыі мы ні як. Не трэ-

ба ні ко га ха паць, не трэ ба ні ко га 

на пруж ваць, прос та трэ ба ра іць 

лю дзям, асаб лі ва ста рым, не дзе 

да па маг чы, не дзе пад ка заць. Калі 

трэ ба, і хлеб у ма га зі не, ма ла ко 

на быць, ад нес ці, і па доб нае. Ня хай 

яны лепш па бу дуць до ма».

«Трэ ба спа кой на да гэ та га 

па ды хо дзіць, — пад су ма ваў тэ-

му Прэ зі дэнт. — Па ні ка толь кі па-

гар шае сі ту а цыю. У нас гэ та га 

зла менш за раз та му, што мы 

пра цу ем на са мым бліз кім кон-

ту ры, пра цу ем пры са мым ма-

лым па да зрэн ні. Ка лі не дзе там 

ча ла век быў, мы яго пра вя ра ем. 

Толь кі та му, што ён быў за мя жой. 

І ўсіх на ва коль ных, з кім ён быў у 

кан так це, так са ма пра вя ра ем».

Мі ністр унут ра ных спраў па ве-

да міў, што пра ін фар ма ва ны пра 

кож ны вы па дак, ка лі ме ды кі вы-

зна ча юць тры вож ную сі ту а цыю. 

У гэ тых вы пад ках пад клю ча ец ца 

і мі лі цыя, якая со чыць за ахо вай 

гра мад ска га па рад ку ў та кіх мес-

цах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка паў та-

рыў, што, па-пер шае, ула ды Бе ла-

ру сі ні чо га не ха ва юць, па-дру гое, 

па пя рэдж ва юць лю дзей аб не аб-

ход нас ці быць аку рат ны мі. Ча ла-

век, які сам ся бе за па до зрыў у 

маг чы мас ці за хвор ван ня на ві рус-

ную ін фек цыю, па ві нен за стац ца 

до ма і сам за са бой па на зі раць, 

але, на жаль, та ко га стаў лен ня да 

ся бе ў на шых лю дзей ня ма, лі чыць 

кі раў нік дзяр жа вы. «Трэ ба ў гэ тым 

кі рун ку ру хац ца і мі лі цыі, і ўра чам, 

і ор га нам ула ды: лю дзям трэ ба 

раіць са ма іза ля цыю пры на сця-

ро зе ў ад но сі нах да са міх ся бе, 

каб не ры зы ка ваць не толь кі са-

бой, але і на ва коль ны мі. Вось га-

лоў ны ме тад ба раць бы з гэ тай за-

ра зай, ка лі яна та кая, як па да юць 

срод кі ма са вай ін фар ма цыі», — 

пе ра ка на ны Прэ зі дэнт. Па зі цыя 

бе ла рус ка га лі да ра: пады хо дзіць 

да сі ту а цыі аку рат на, але бес-

кла пот нас ці да пус каць нель га.

*  *  *
Мі ністр ко рат ка пра ін фар ма-

ваў Прэ зі дэн та пра асноў ныя вы-

ні кі дзей нас ці ор га наў унут ра ных 

спраў і ўнут ра ных вой скаў МУС 

ле тась і пра асноў ныя за да чы ве-

дам ства на бя гу чы год.

У цэ лым кры мі на ген ная сі туа-

цыя ў кра і не за ста ва ла ся ста-

біль най. У кра і не пра цяг ва юць 

зні жац ца коль касць за яў аб зла-

чын ствах, уз ро вень рэ цы дыў най 

зла чын нас ці, коль касць за гі ну лых і 

па ра не ных у вы ні ку кры мі наль ных 

дзе ян няў.

Ра зам з тым іс тот на (больш 

чым удвая) за мі ну лы год вы рас-

ла коль касць зла чын стваў у сфе ры 

вы со кіх тэх на ло гій, за рэ гіст ра ва на 

больш вы ма ган няў, мах ляр стваў і 

тай ных кра дзя жоў ма ё мас ці. Упер-

шы ню за апош нія 10 га доў па вя лі-

чыў ся ўзро вень «п'я най» зла чын-

нас ці, а так са ма коль касць смя рот-

ных вы пад каў у вы ні ку атруч ван ня 

ал ка го лем аль бо яго су ра га та мі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

15 са ка ві ка 1994 го да — гіс та рыч-

ная па дзея, якая ста ла сім ва лам 

якас на га змя нен ня бе ла рус кай 

дзяр жаў нас ці. У гэ ты дзень бы ла 

пры ня тая но вая Кан сты ту цыя — 

Асноў ны За кон на шай дзяр жа вы. 

Бе ла рус кі на род за явіў пра ся бе 

су свет най су поль нас ці, ска заў, 

што ён з'яў ля ец ца яе част кай і 

ўсве дам ляе ся бе паў на праў ным 

суб' ек там.

Кан сты ту цыя як пра дукт пэў най 

сту пе ні раз віц ця бе ла рус ка га на ро да 

з'я ві ла ся най вы шэй шым да сяг нен нем 

яго юры дыч на га ро зу му, па лі тыч най 

на ву кі і пра ва вой куль ту ры. Яна з'яў-

ля ец ца па сут нас ці фар ма лі за ва най 

гра мад скай да мо вай, якая за ма цоў вае 

прын цы пы і па цвяр джае лад су час на га 

бе ла рус ка га гра мад ства і дзяр жа вы. 

Яна змя шчае фун да мен таль ныя па-

ла жэн ні, якія вы сту па юць рэ гу ля та ра мі 

сіс тэ мы па лі тыч ных, эка на міч ных і са-

цы яль ных ад но сін, слу жаць пра ва вой 

ас но вай стра тэ гіі раз віц ця су ве рэн най 

Бе ла ру сі. Усе гра ма дзя не Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь дэ ма кра тыч ным спо са бам 

пры ня лі на ся бе аба вя за цель ства пе-

рад ця пе раш нім і бу ду чы мі па ка лен ня-

мі Бе ла ру сі жыць па за ма ца ва ных Кан-

сты ту цы яй фун да мен таль ных пра ві лах 

і вы кон ваць іх у мэ тах за бес пя чэн ня 

пра воў і сва бод ча ла ве ка і гра ма-

дзян скай зго ды. На дум ку Прэ зі дэн та 

Аляк санд ра Лукашэн кі, «Кан сты ту цыя 

на шай кра і ны мае са праў ды на род ны 

ха рак тар, бо пры ма ла ся яна ўсе агуль-

ным га ла са ван нем».

Згод на з ар ты ку лам 3 Кан сты ту цыі, 

адзі най кры ні цай дзяр жаў най ула ды і 

нось бі там су ве рэ ні тэ ту ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь з'яў ля ец ца на род, які ажыц-

цяў ляе сваю ўла ду не па срэд на, праз 

прад стаў ні чыя і ін шыя ор га ны. Най-

вы шэй шым не па срэд ным вы яў лен нем 

ула ды на ро да, яго во лі з'яў ля юц ца рэ-

фе рэн дум (на род нае га ла са ван не) і 

вы ба ры. Так, у ліс та па дзе 2019 го да 

ад бы лі ся пар ла менц кія вы ба ры, якія 

пра ве дзе ны ў ад па вед нас ці з нор ма мі і 

прын цы па мі Кан сты ту цыі і за сна ва ным 

на іх вы бар чым за ка на даў ствам. Гэ та 

за бяс пе чы ла сва бод ны і дэ ма кра тыч-

ны ха рак тар вы ба раў, ста ла чар го вым 

свед чан нем кан сты ту цый най дэ ма кра-

тыі ў на шай кра і не. На род упаў на ва-

жыў но вы склад На цы я наль на га схо ду 

ажыц цяў ляць прад стаў ні чую і за ка на-

даў чую дзей насць на ка рысць агуль-

ных ін та рэ саў і ў ад па вед нас ці з ча кан-

ня мі гра ма дзян скай су поль нас ці.

Кан сты ту цыя за ма цоў вае ад па вед-

ную сіс тэ му са цы яль ных каш тоў нас цяў 

і за бяс печ вае іх за цвяр джэн не ў гра-

мад стве. Яна і са ма з'яў ля ец ца най-

важ ней шай каш тоў нас цю для гра мад-

ства і дзяр жа вы, яна, воб раз на ка жу-

чы, з'яў ля ец ца паш пар там дзяр жа вы. 

З пры няц цем Кан сты ту цыі па ча ла ся 

эпо ха рэ аль на га кан сты ту цы я на ліз му, 

на кі ра ва на га на за бес пя чэн не вяр шэн-

ства пра ва, пра воў і сва бод ча ла ве ка, 

ня ўхіль нае вы ка нан не кан сты ту цый-

ных прад пі сан няў усі мі дзяр жаў ны мі 

ор га на мі, ар га ні за цы я мі, служ бо вы мі 

асо ба мі і гра ма дзя на мі.

У за цвяр джэн ні рэ аль на га кан сты-

ту цы я на ліз му, што пра ду гледж вае вяр-

шэн ства кан сты ту цый ных каш тоў нас цяў, 

прын цы паў, прэ зумп цый і нор маў, важ-

ная ро ля на ле жыць Кан сты ту цый на му 

Су ду, які пра вя рае кан сты ту цый насць 

нар ма тыў ных пра ва вых ак таў. На прык-

лад, толь кі пры ажыц цяў лен ні аба вяз ко-

ва га па пя рэд ня га кант ро лю ад па вед нас-

ці Кан сты ту цыі ўсіх за ко наў, пры ня тых 

Па ла тай прад стаў ні коў і адоб ра ных Са-

ве там Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, 

да пад пі сан ня іх Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Кан сты ту цый ным Су дом, па чы-

на ю чы з 2008 го да (г. зн. з мо ман ту ўвя-

дзен ня та ко га кант ро лю) ажыц цёў ле на 

пра вер ка кан сты ту цый нас ці 938 за ко наў, 

у лі ку якіх во сем ко дэк саў.

Над зеі і ча кан ні, якія на ра джае 

Кан сты ту цыя ў на шай свя до мас ці, не 

заў сё ды мо гуць рэа лі за вац ца ад ра зу і 

спраў дзіц ца ў поў най ме ры. Ня гле дзя-

чы на гэ та, усе мы адзі ныя ў ад ным: 

Дзень Кан сты ту цыі — гэ та па сут нас ці 

Дзень Дэ ма кра тыі, а роў ным чы нам і 

Дзень су ве рэн най бе ла рус кай дзяр-

жаў нас ці. Ме на ві та ў гэ ты дзень мно гія 

з нас час цей за ўсё спра бу юць пра нік-

нуць у сут насць на ша га Асноў на га За-

ко на, спа сціг нуць яго дух і ўсвя до міць 

ро лю на су час ным эта пе.

Ана толь ЦІ КА ВЕН КА, 

суд дзя Кан сты ту цый на га Су да 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Бліз кая ўла да

УВАЖ ЛІ ВА І КАМ ПЕ ТЭНТ НА
У Са ве це Рэс пуб лі кі пра цяг ва ец ца прак ты ка пра-

вя дзен ня пра мых тэ ле фон ных лі ній і пры ёмаў 

гра ма дзян.

У се ра ду, 18 са ка ві ка, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 

На тал ля КА ЧА НА ВА пра вя дзе пра мую тэ ле фон ную 

лі нію. Зван кі бу дуць пры мац ца з 10.00 да 13.00 па тэле-

фо не 8 (017) 328 53 24.

Акра мя та го, на на ступ ных двух тыд нях чле ны Прэ-

зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі бу дуць вес ці аса біс тыя 

пры ёмы гра ма дзян, іх прад стаў ні коў і прад стаў ні коў 

юры дыч ных асоб.

Так, у аў то рак, 17 са ка ві ка пры ём гра ма дзян пра-

вя дзе стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 

па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці 

Вік тар ЛІС КО ВІЧ.

На на ступ ны дзень, у се ра ду, 18 са ка ві ка ад бу дзец ца 

пры ём гра ма дзян у стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве 

Сяр гея СІЎ ЦА.

Праз ты дзень, так са ма ў се ра ду, 25 са ка ві ка гра ма-

дзян вы слу хае стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па між на род ных спра вах і на цы я наль най 

бяс пе цы Сяр гей РАЧ КОЎ.

На га да ем, што аса біс тыя пры ёмы пра хо дзяць у Мін-

ску па ад ра се: ву лі ца Кі ра ва, 49.

Пра па ра дак пры ёму мож на да ве дац ца па тэ ле фо-

нах: 8 (017) 327 46 76; 327 46 74.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

«Са мае га лоў нае — 
каб мы вель мі ад каз на ста ві лі ся да та кіх рэ чаў»
На су стрэ чы Прэ зі дэн та з мі ніст рам унут ра ных спраў ад ной з га лоў ных тэм бы ла за сця ро га ад рас паў сюдж ван ня ка ра на ві ру са

 У тэ му
Ма ла дзёж ная, пад лет ка вая кры мі наль ная 

зла чын насць мае на ступ ную асаб лі ваць: у цэ-

лым яна ўпа ла, але тая, што звя за ная з уцяг-

нен нем мо ла дзі ў спа жы ван не нар ко ты каў, 

вы рас ла, рас тлу ма чыў гэ ты ас пект мі ністр для 

жур на ліс таў пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн там.

«З гэ та га пунк ту гле джан ня мы з кі раў ні ком 

дзяр жа вы аб мяр коў ва лі пы тан не змя шчэн ня 

сі ла во га век та ра ў на шай ан ты нар ка тыч най 

дзей нас ці са спа жыў цоў (каб не бы ло да іх та-

ко га жорст ка га стаў лен ня, бо гэ та ўжо хво рыя 

лю дзі) на тых, хто збы вае і рас паў сюдж вае, 

тым больш — ар га ні зоў вае збыт нар ко ты каў, 

ін тэр нэт-кра мы і нар кат ра фік», — рас ка заў 

Юрый Ка ра еў.

Жур на ліс ты па ці ка ві лі ся, як вы ра ша ец ца 

па стаў ле ная кі раў ні ком кра і ны за да ча аб не-

да пу шчаль нас ці ары ен та цыі на фар маль ныя 

ста тыс тыч ныя па каз чы кі ў ра бо це ор га наў 

унут ра ных спраў. Юрый Ка ра еў па ве да міў, 

што МУС рас пра ца ва ла ве да мас ны да ку мент, 

які аба зна чыў кры тэ рыі ацэн кі ра бо ты ор га-

наў унут ра ных спраў, у якіх зроб ле на спро ба 

адысці ад па раў на ння па між ліч ба мі.

«Ло зунг «ста тыс ты ка па трэб на для ра бо ты, 

а не ра бо та для ста тыс ты кі» мы ўва саб ля ем 

у жыц цё. Перш за ўсё гля дзім, каб на чаль ні кі 

ўсіх уз роў няў не ацэнь ва лі сва іх пад на ча ле ных 

па ліч ба вых па каз чы ках, а каб па каз чы кі слу-

жы лі для ана лі зу: ча му тых ці ін шых зла чын-

стваў ста ла больш», — рас тлу ма чыў мі ністр.

У ка мен та ры ях жур на ліс там мі ністр вяр-

нуўся да тэ мы ка ра на ві ру са.

«Кі раў ні ком дзяр жа вы аба зна ча на ўва га 

да гэ тай праб ле мы, — ска заў ён. — Без за-

ліш няй нер во вас ці, без рэз кіх ру хаў. Су пра-

цоў ні кі ор га наў унут ра ных спраў круг ла су тач-

на ахоў ва юць гра мад скі па ра дак у мес цах, 

дзе ўтрым лі ва юц ца на ка ран ці не гра ма дзя не, 

якія пры бы лі з кра ін, дзе ёсць ры зы ка за-

ра жэн ня, да па ма га юць ме ды кам за хоў ваць 

ка ран цін».

Акра мя та го, мі лі цыя вы кон вае асвет ніц-

кую функ цыю, аказ вае да па мо гу лю дзям там, 

дзе яна па трэб на. «Кож ны з нас, дзяр жаў-

ных асоб, так са ма па ві нен ад но сіц ца да ся бе 

ўваж лі ва і ад каз на», — да даў мі ністр. Мі ністр 

рас тлу ма чыў, што на го дай для яго асця рож-

нас ці на працягу двух тыдняў ста ла на ра да, на 

якой пры сут ні чаў ча ла век, што кан так та ваў з 

нось бі там ка ра на ві ру са. Ме ры пе ра сця ро гі, 

па сло вах мі ніст ра, пры ня лі на працягу двух 

тыд няў усе ўдзель ні кі той на ра ды. У вы ні ку ўсе 

ака за лі ся зда ро выя. «Ча го і вам жа даю», — 

рэ зю ма ваў мі ністр.

«Без мі лі цыі не змо жам за бяс пе чыць ста біль насць у на шай дзяр-

жа ве. Ня гле дзя чы ні на якія па лі тыч ныя кам па ніі. Мы іх пра хо-

дзі лі, прой дзем, пе ра жы вём і гэ ту, гэ та не праб ле ма. Нам трэ ба 

да лей гля дзець: каб у нас бы ло ста біль нае гра мад ства пры ўсіх 

гэ тых звад ках з ві ру са мі, па гро зах для су све тай эка но мі кі. Гэ та 

ўсё аказ вае ўплыў на лю дзей. Та му нам трэ ба быць піль ны мі. 

Тых, хто жа дае па да рваць нас знут ры, не ста но віц ца менш», — 

ска заў Прэ зі дэнт на па чат ку су стрэ чы з Юры ем Ка ра е вым.

З на го дыЗ на го ды

Каш тоў насць і ас но ва пра ва па рад ку


