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Аб гэ тым за явіў ге не раль ны пра-

ку рор Анд рэй ШВЕД пе рад па-

чат кам ка ар ды на цый най на ра-

ды па ба раць бе са зла чын нас цю 

і ка руп цы яй, пе рад ае Бел ТА.

«Яе асноў ная мэ та — су мес на з 

пра ва ахоў ным бло кам, ін шы мі кам-

пе тэнт ны мі ор га на мі і ар га ні за цы я-

мі вы пра ца ваць так ты ку і стра тэ гію 

дзе ян няў па рэа лі за цыі да ру чэн няў 

кі раў ні ка дзяр жа вы і за бяс пе чыць 

пра ва па ра дак у кра і не, — пад крэс ліў 

Анд рэй Швед. — Праб лем ныя пы тан-

ні ўза е ма дзе ян ня ўсіх дзяр жаў ных ор-

га наў у да дзе ным ста но ві шчы, асаб-

лі ва ў част цы гра мад скай бяс пе кі, 

нам доб ра вя до мыя. У су вя зі з гэ тым 

асаб лі вае зна чэн не мае ска ар ды на-

ва насць на шай пра цы. Яна па він на 

быць на кі ра ва ная на апя рэ джан не 

па дзей і мець кан крэт ны прак тыч ны 

вы нік у най блі жэй шы час».

Ге не раль ны пра ку рор вы зна чыў 

не ка то рыя важ ныя кі рун кі для кан-

цэнт ра цыі на ма ган няў. «Пер шае — 

мэ та на кі ра ва ная пра ца па за бес-

пя чэн ні ня ўхіль нас ці па ка ран ня ар-

га ні за та раў і ак тыў ных удзель ні каў 

пра тэс ных ак цый, кам пен са цыі пры-

чы не на га ўсі мі ві на ва ты мі ма тэ ры-

яль на га ўро ну. Пра ва ахоў ныя і ін шыя 

дзяр жаў ныя ор га ны пра цу юць над 

вы свят лен нем усіх гра ма дзян, якія 

здзейс ні лі су праць праў ныя дзе ян ні 

ці па ру шы лі гра мад скі па ра дак за пе-

ры яд з 9 жніў ня. У гэ тай част цы на-

ме ча ны і бу дзе рэа лі за ва ны комп лекс 

да дат ко вых мер па ак ты ві за цыі ра бо-

ты. Вы зна ча ны дак лад ны ал га рытм 

уза е ма дзе ян ня для ўста наў лен ня сум 

на не се най у хо дзе не за кон ных ма-

са вых ме ра пры ем стваў шко ды і па-

 ра дак іх спаг нан ня. Па ды ход адзін: 

прый шоў на не санк цы я на ва ную ак-

 цыю — бу дзеш па ка ра ны руб лём. 

І су мы гэ тыя вель мі іс тот ныя», — ад-

зна чыў ён.

Дру гі кі ру нак — аба ро на пра воў 

і за кон ных ін та рэ саў не паў на лет ніх, 

уцяг ну тых баць ка мі і ін шы мі асо ба-

 мі ў не за кон ныя ма са выя ме ра пры ем-

 ствы. «Ор га нам унут ра ных спраў 

да ру ча на не ад клад на вы яў ляць та-

кіх асоб і звест кі пра іх пе ра да ваць 

у ор га ны апе кі і па пя чы цель ства або 

пра ку ро рам для пры няц ця ўсіх за кон-

ных мер уз дзе ян ня, каб не да пус ціць 

па доб ных фак таў у да лей шым. Трэ-

цяе — вы зна ча ны фор мы і ме та ды 

ра бо ты шэ ра гу дзяр жаў ных ор га наў, 

на кі ра ва ныя на вы яў лен не і спы нен-

не лю бых ві даў па ру шэн няў за ко на з 

бо ку мо ла дзі, асаб лі ва ва ўста но вах 

аду ка цыі. За па тра ба ва на ўзмац ніць 

пра фі лак тыч ную і ідэа ла гіч ную ра бо-

ту ў ма ла дзёж ным ася род дзі», — да-

даў Анд рэй Швед.

Ге не раль ны пра ку рор пад крэс-

ліў: «Ні адзін бло гер, ні ад на асо ба, 

якая ўчы ні ла зла чын ства не толь кі 

на не санк цы я на ва ных ме ра пры ем-

ствах, але і ў ін тэр нэ це, не сы дзе ад 

ад каз нас ці. Сён ня вя дзец ца вель мі 

ак тыў ная ра бо та па вы яў лен ні та кіх 

асоб і пры цяг нен ні іх да ад каз нас ці. 

У блі жэй шыя не каль кі ме ся цаў гра-

мад скасць да ве да ец ца пра вы ні кі гэ-

тай ра бо ты з да па мо гай ад кры та га 

су до ва га раз гля ду шэ ра гу кры мі наль-

ных спраў, дзе з улі кам атры ма ных 

бяс спрэч ных до ка заў вы пе ра ка нае-

це ся ў тым, што пра ва ахоў ныя ор га-

ны толь кі бу дуць на рошч ваць свае 

на ма ган ні па спы нен ні і вы яў лен ні 

па доб на га ро ду зла чын стваў і пра-

ва па ру шэн няў».

«Што да ты чыц ца агуль най зла-

чын нас ці, сі ту а цыя аб са лют на кант-

ра лю е мая. На ад ва рот, мы ад зна ча ем 

зні жэн не агуль най кры мі наль най зла-

чын нас ці па боль шас ці са ста ваў зла-

чын стваў. Гэ та свед чыць, што пра ва-

ахоў ныя ор га ны ра зам са скла да ны мі 

за да ча мі, вы клі ка мі і па гро за мі, якія 

вы ра ша юць ця пер, не за бы ва юць і 

спраў ля юц ца з тым, што зла чын насць 

зна хо дзіц ца пад поў ным і жорст кім 

кант ро лем, — ска заў Анд рэй Швед. — 

Што да ты чыц ца гра мад ска га па рад ку 

ў ста лі цы і ін шых на се ле ных пунк тах, 

вы ба чы це — сі ту а цыя кант ра лю е мая.

З кож ным днём яна па ляп ша ец ца».

24 ве рас ня на 

па за чар го вай 

кан фе рэн цыі 

гра мад ска га 

аб' яд нан ня 

«Бе ла рус кая 

фе дэ ра цыя лёг кай 

ат ле ты кі» стар шы нёй 

фе дэ ра цыі быў 

абра ны Іван Ці хан. 

Яго кан ды да ту ру 

пра па на ваў 

экс-стар шы ня Ва дзім 

Дзе вя тоў скі: «Я ха чу 

пра па на ваць на па са ду 

ча ла ве ка, які для мя не 

як брат, — гэта Іван 

Ці хан. Ён як ні хто ін шы ве дае, што 

та кое цяж кас ці. На Алім пій скіх 

гуль нях у Рыа-дэ-Жа нэй ра ён 

па ка заў усім, «дзе ра кі зі му юць». 

За кан ды да ту ру Іва на Ці ха на 

пра га ла са ва ла 68 дэ ле га таў 

кан фе рэн цыі, су праць — 1.

Свой заў час ны сы ход з па са ды Ва дзім 

Дзе вя тоў скі, які ўзна чаль ваў фе дэ ра цыю 

лёг кай ат ле ты кі з 2014 го да, рас тлу ма-

чыў ста нам зда роўя: «Я жыў праб ле ма-

мі лёг кай ат ле ты кі, я ве даў ду шы на шых 

спарт сме наў. Я кож ную хві лі ну ду маў, што 

зра біць яшчэ, каб мы бы лі най леп шыя. 

І ар га нізм даў збой, мне не аб ход на ад-

наў лен не. Гэ та вы му ша ная ме ра, мне не 

хо чац ца спы няць наш хут кі тэмп пра цы. 

Апош нія га ды лёг кая ат ле ты ка гу чыць час-

цей, мы ба чым, як рас туць вы ні кі на шых 

чэм пі ё наў, як раз ві ва ец ца дзі ця чая лёг кая 

ат ле ты ка. Гэ та сіг нал для нас усіх, што 

зроб ле на вя лі кая пра ца і па се я ны зяр нят кі, 

якія бу дуць да ваць пла ды. Я ўпэў не ны, што

за да чы, пастаўленыя пе рад фе дэ ра цы яй, бу-

дуць вы ка на ны. А я, як толь кі вы ра шу ўлас-

ныя праб ле мы, па ста ра юся вяр нуц ца».

Ва дзім Дзе вя тоў скі і Іван Ці хан — сла-

ву тыя лёг ка ат ле ты-ма ла та бой цы. Бы лы 

стар шы ня фе дэ ра цыі — чэм пі ён све ту 

ў штур хан ні мо ла та, ся рэб ра ны пры зёр 

Алім пій скіх гуль няў — 2008, за слу жа ны 

май стар спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Но вы 

стар шы ня Іван Ці хан пла нуе су мя шчаць 

кар' е ру кі раў ні ка фе дэ ра цыі і спарт сме на. 

За раз ён рых ту ец ца да Алім пій скіх гуль няў 

у То кіа, якія ста нуць для яго шос ты мі. На 

алім пі я дзе 2008 го да ў Пе кі не ён за ва я ваў 

брон зу, а ў 2016 го дзе ў Рыа-дэ-Жа нэй-

ра — се раб ро.

«Я бу ду ста рац ца апраўд ваць ус кла дзе-

ныя на мя не аба вяз кі. Спа дзя ю ся, што гэ-

та зро біць мя не мац ней шым. Я ўпэў не ны, 

што ка ман дай фе дэ ра цыі, на шай на цы я-

наль най ка ман дай, аб лас ны мі ад дзя лен-

ня мі мы змо жам зра біць мно гае. Мы па-

він ны быць адзі най сям' ёй, якая вы ра шае 

свае праб ле мы ра зам. І мы да па мо жам 

Ва дзі му Ана то ле ві чу хут чэй усё вы ра шыць 

і вяр нуц ца. Бу дуць но выя пра ек ты, бу дуць 

пра цяг ну ты тыя, што ўжо ёсць. Мы бу дзем 

імк нуц ца зна ё міць кож ную сям'ю з лёг кай 

ат ле ты кай», — ад зна чыў Іван Ці хан.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Будзь Будзь 
у кур се!у кур се!

Пры зна ча ны 
но вы цяг нік
У мэ тах па вы шэн ня 

ўзроў ню 

транс парт на га 

аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва 

Бе ла рус кая чы гун ка 

з 27 ве рас ня 

да 26  каст рыч ні ка 

пры зна чы ла 

но вы цяг нік, 

які па ня дзе лях 

і па ня дзел ках звя жа 

тры аб лас ныя 

цэнт ры — Го мель, 

Ма гі лёў і Ві цебск.

Як па ве дам ляе прэс-

цэнтр ма гіст ра лі, цяг нік 

№ 697/698 бу дзе ад праў-

ляц ца з Го ме ля па ня дзе-

лях у 17.16 і пры бы ваць у 

Ві цебск у 23.26. У ад ва-

рот ным кі рун ку з Ві цеб-

ска цяг нік ад пра віц ца

ўжо пас ля поў на чы — 

у 1.00 па ня дзел ка і ў 7.36 

пры бу дзе на стан цыю Го-

мель. Па да ро зе са стаў 

зро біць пры пын кі на стан-

цы ях Бу да-Ка ша лёў ская, 

Жло бін, Ра га чоў, Бы хаў, 

Ма гі лёў, Шклоў і Ор ша.

Кошт пра ез ду ў плац-

карт ным ва го не ад Го ме-

ля да Ві цеб ска скла дзе 

10,96 руб ля, а ў ку пэй-

ным — 15,20 руб ля.

Пад ра бяз нас ці аб рас-

кла дзе і кош це пра ез ду 

мож на да ве дац ца праз 

ма біль ны да да так «БЧ. 

Мой цяг нік», на сай це 

pass.rw.by, а так са ма па 

ну ма ры 105 кан такт-цэнт-

ра Бе ла рус кай чы гун кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пад піс ка-2020Пад піс ка-2020

ДА СУ СТРЭ ЧЫ 
Ў БАБ РУЙ СКУ!

«Звяз да» пра цяг вае ла дзіць су стрэ чы з чы та ча мі ў роз-

ных рэ гі ё нах Бе ла ру сі. Гэ тым ра зам мы на кі роў ва ем ся 

ў адзін з са мых ка ла рыт ных кут коў не толь кі Ма гі лёў-

шчы ны, а ба дай што і ўсёй Бе ла ру сі — ста ра жыт ны 

Баб руйск.

Дзень пад піс чы ка ад бу дзец ца ў рэ гі я наль ным вуз ле паш то-

вай су вя зі, што на ву лі цы Мін скай, 21. Мы ча ка ем тут вас сён ня 

з 11 да 15 га дзін. У гэ ты час мож на не толь кі афор міць пад піс ку 

на ўсе вы дан ні Вы да вец ка га до ма «Звяз да», але і атры маць 

так са ма па мят ныя па да рун кі. За ві тай це — бу дзе ці ка ва!

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ПЫ ТАН НІ? 
ПРАБ ЛЕ МЫ? 

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ!
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, 26 ве рас ня, з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

 кі раў нік спраў Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ге ор гій Мі ка ла е -

віч ХВАЛЬ КО. 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;

 на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма Анд рэй 

Ана то ле віч БА РА НОЎ СКІ. Тэл. 8 023 233 12 37;

 на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ві таль 

Іо сі фа віч НЯ ВЕ РА. Тэл. 8 015 273 56 44;

 стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ле а нід Кан стан-

ці на віч ЗА ЯЦ. Тэл. 8 022 250 18 69;

 стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў На тал ля 

Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ. Тэл. 8 017 500 41 60;

 стар шы ня Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Анд рэй 

Аляк санд ра віч БУГ РОЎ. Тэл. 8 017 222 44 44.

На двор'еНа двор'е

СПА ЧАТ КУ ВЕТ РА НА, 
ПО ТЫМ ХО ЛАД НА

Ка лі ў су бо ту бу дзе пры пя каць — да плюс 27 гра ду саў, 
то ў се ра ду мак сі мум — 11—18 цяп ла

Най блі жэй шыя дні ве рас ня яшчэ па це шаць нас са праўд-

ным цяп лом, ад нак у вы хад ныя кам форт насць на двор'я 

па ру шыць моц ны па ры віс ты ве цер, а на на ступ ным 

тыд ні па ха ла дае, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб-

лі кан ска га цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю ра дые-

ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту тэ ры то рыя кра і ны за ста нец ца ў цёп лай па вет ра най 

ма се, удзень на паў днё вым за ха дзе Брэсц кай воб лас ці ада-

б'ец ца ўплыў фран таль на га па дзе лу. Праг на зу ец ца пе ра важ на 

без апад каў, толь кі ўдзень мес ца мі па за ход нім рэ гі ё не прой-

дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мыя на валь ні цы. Ра ні цай 

і ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі ча ка ец ца ўзмац нен не 

вет ру па ры ва мі да 15—20 м/с. Уна чы ча ка ец ца ад 9 цяп ла па 

ўсхо дзе да плюс 17 гра ду саў па за ха дзе кра і ны, удзень бу дзе 

21—27 цяп ла.

Пад уплыў ат мас фер ных фран тоў, якія пе ра мя шча юц ца з 

тэ ры то рыі Укра і ны, мы тра пім у ня дзе лю. Уна чы па паў днё вым 

за ха дзе, удзень на боль шай част цы кра і ны прой дуць ка рот-

ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах маг чы мыя на валь ні цы. 

У мно гіх ра ё нах ча ка ец ца ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 

15—20 м/с, тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 10—17 цяп ла, 

удзень — ад плюс 17 гра ду саў да плюс 23.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, на на-

ступ ным тыд ні тэм пе ра тур ны фон пач не па сту по ва па ні жац ца 

і на блі зіц ца да звы чай ных для кан ца ве рас ня зна чэн няў. У па-

ня дзе лак уна чы на боль шай част цы тэ ры то рыі, удзень мес ца мі 

па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы бу дзе ад 

7 да 14 цяп ла, удзень — плюс 13—20 гра ду саў. Ка рот ка ча со-

выя даж джы праг на зу юц ца ў аў то рак і се ра ду. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ў аў то рак уна чы скла дзе 7—14 гра ду саў вы шэй за 

нуль, удзень — плюс 13—20 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе 

кра і ны — да 22 цяп ла.

Пе ра лом на двор'я на во сень сі ноп ты кі ча ка юць ужо 

ў се ра ду. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра ўдзень скла дзе 

11—18 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па за ко неПа за ко не ЗА БЯС ПЕ ЧЫЦЬ 
ПРА ВА ПА РА ДАК

Генп ра ку ра ту ра іні цы юе пры няц це да дат ко вых мер па ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў кра і не
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У бе ла рус кай лёг кай ат ле ты кі 
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