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— У 2018 го дзе Мі набл вы-

кан кам, гар-, рай вы кан ка мы, 

па сял ко выя, сель скія вы кан-

ка мы раз гле дзе лі 34 ты ся чы 

зва ро таў гра ма дзян. У пер-

шым квар та ле гэ та га го да — 

ка ля 8 ты сяч. І коль касць 

іх што год па вя ліч ва ец ца. 

На прык лад, у па раў на нні з 

пер шым квар та лам мі ну ла га 

го да ў ад па вед ным пе ры я-

дзе 2019-га іх ста ла больш 

на 4 пра цэн ты, — ад зна чы-

ла на чаль нік упраў лен ня 

па ра бо це са зва ро та мі 

гра ма дзян і юры дыч ных 

асоб Ак са на ТА РАН ДА. — 

А гэ та свед чыць аб не да пра-

цоў ках. На «Вя лі кую раз мо-

ву» да Прэ зі дэн та па сту пі ла 

194 па ве дам лен ні ад жы ха-

роў Мін шчы ны, у тым лі ку 

64 да ты чы лі ся бу даў ніц тва 

і вы дзя лен ня зя мель на га 

ўчаст ка жыл лё ва-бу даў ні-

ча му вы твор ча му ка а пе ра-

ты ву «Стрыж-11» у па сёл ку 

Ляс ны Мінск ага ра ё на. За яў-

ні кі скар дзі лі ся на тое, што 

не ад на ра зо ва ўла ды мя ня лі 

мес ца для раз мя шчэн ня жы-

ло га до ма, не пры ма лі ме ры, 

каб па чаць яго бу даў ніц тва. 

Гэ тае пы тан не раз гля да ец ца 

на са мым вы со кім уз роў ні і ў 

ця пе раш ні час зна хо дзіц ца ў 

пра цэ се вы ра шэн ня.

На огул, тэ ма ты ка зва ро-

таў да аб лас ных і ра ён ных 

улад за ста ец ца ня змен най: 

да ро гі, ар хі тэк ту ра і бу даў-

ніц тва, жыл лё ва-ка му наль-

ная гас па дар ка, доб ра ўпа-

рад ка ван не на се ле ных пунк-

таў, ра монт жы лых да моў. 

Стар шы ня Мі набл вы кан-

ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА 

лі чыць, што ма ла пра во дзіць 

пры ёмы гра ма дзян, тэ ле-

фон ныя, га ра чыя лі ніі. «Мы 

па він ны не ча каць, ка лі лю-

дзі прый дуць да нас, а са мі 

іс ці да іх, перш уваж лі ва вы-

ву чыў шы праб ле мы та го ці 

ін ша га на се ле на га пунк та, і 

пры су стрэ чы пра па ноў ваць 

шля хі іх ра шэн ня. Гэ та дасць 

свой вы нік».

У прык лад ка ле гам Ана-

толь Мі хай ла віч па ста віў 

стар шы ню Мінск ага рай вы-

кан ка ма Іва на Круп ко, які су-

стрэў ся з жы ха ра мі Ка ло дзі-

шчаў, ра зам яны аб мер ка ва лі 

на ба ле лае, прый шлі да кан-

сэн су су. Та кую прак ты ку вар-

та пе ра няць усім кі раў ні кам 

ра ё наў. Пры гэ тым не трэ ба 

да ваць не аб грун та ва ных абя-

цан няў лю дзям, пад крэс ліў 

гу бер на тар. Але перш за ўсё 

не аб ход на вы ра шаць комп-

лекс ныя, сіс тэм ныя праб ле-

мы. На прык лад, ле тась бы ло 

мно га за яў па ра мон це да рог. 

Ака за ла ся, што мно гія з іх у 

воб лас ці ні ко му не на ле жаць. 

Бы ла пра ве дзе на ін вен та ры-

за цыя, і ра шэн нем Мі набл вы-

кан ка ма яны пе ра да дзе ны 

на ба ланс аб слу го вых ар га-

ні за цый, у асноў ным жыл лё-

ва-ка му наль най гас па дар кі. 

У Мін скім ра ё не ство ра на 

но вая буй ная спе цы я лі за ва-

ная ар га ні за цыя «Мінск гар-

рай ра маў та дар», для якой 

за ку пі лі не аб ход ную тэх ні ку. 

З 1 сту дзе ня 2019 го да яна 

ўзя ла на аб слу гоў ван не да-

ро гі пры ста ліч на га рэ гі ё на. 

І коль касць скар гаў змен шы-

ла ся.

У 2018 го дзе ў Ад мі ніст-

ра цыю Прэ зі дэн та бы ло 

на кі ра ва на амаль 25 ты сяч 

зва ро таў, больш за па ло ву 

з іх пы тан ні, якія ад но сяц-

ца да кам пе тэн цыі мяс цо-

вых ор га наў ула ды. У тым 

лі ку ад жы ха роў Мін шчы ны 

атры ма на 3752 зва ро ты. 

Гэ та са мая вя лі кая коль-

касць ся род рэ гі ё наў кра і-

ны пас ля Мін ска. У раз рэ зе 

ра ё наў Мін шчы ны ў «лі да-

рах» — Мін скі — 1048 зва-

ро таў, Ма ла дзе чан скі — 350, 

Са лі гор скі — больш за 300. 

Кож ны трэ ці зва рот ад жы-

ха роў цэнт раль на га рэ гі ё на 

ў Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн-

та паў тор ны. Уся го ж та кіх 

1275.

— Гэ та ў пэў най сту пе ні 

свед чыць аб тым, што на 

мес цах зва ро ты ўсё яшчэ 

раз гля да юць фар маль на, не 

вы свят ля юць іх сут насць, — 

лі чыць на чаль нік га лоў на-

га ўпраў лен ня па ра бо це 

са зва ро та мі гра ма дзян 

і юры дыч ных асоб Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі Ры гор ШЛЫК.

Асаб лі вую ўва гу пры сут-

ных ён звяр нуў на ра бо ту 

з ка лек тыў ны мі зва ро та мі. 

Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та за 

мі ну лы год атры ма ла іх 251. 

Больш за ўсё са ста лі цы, на 

дру гой па зі цыі Мін ская воб-

ласць.

— Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та ў гэ тым вы пад ку да-

во дзіц ца ўмеш вац ца і браць 

сі ту а цыю пад кант роль. На 

пра ця гу 2017—2018 га доў 

не каль кі ра зоў звяр та лі ся па 

пы тан нях улад ка ван ня ліў не-

вай ка на лі за цыі жы ха ры па-

сёл ка Ста ро бін Са лі гор ска га 

ра ё на. Пад пер шым ліс том 

пад пі са лі ся 19 ча ла век, а 

пад дру гім — 544. Толь кі пас-

ля да ру чэн ня кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал лі 

Ка ча на вай мяс цо выя ўла ды 

пра кла лі сет кі во да за бес пя-

чэн ня, рас чыс ці лі ме лі я ра-

цый ны ка нал.

Як ад зна чыў Ры гор 

Шлык, та кія сі ту а цыі ста но-

вяц ца маг чы мы мі ў вы ні ку 

ад сут нас ці жорст ка га кант-

ро лю, за цяг ван ня тэр мі наў 

вы ка нан ня, не пры няц ця 

мер уз дзе ян ня да служ бо-

вых асоб, дзе ян ня пры выч кі 

пра ца ваць як удас ца. Ён за-

клі каў усіх больш уваж лі ва 

ста віц ца да па трэб гра ма-

дзян: «Усе роз ныя, але гэ та 

на шы лю дзі, і мы па він ны 

кож на га па чуць і па ста рац-

ца да па маг чы».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ПА ЧУЦЬ КОЖ НА ГА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Тым не менш бы ло зра зу ме ла, што без 

дру гой па ла сы не абы сці ся, бо аэ ра порт, 

па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, гэ та ві зі-

тоў ка кра і ны. Ён за пра сіў да ся бе та ды яшчэ 

мі ніст ра транс пар ту і ка му ні ка цый Ана то ля 

Сі ва ка і па ве да міў, што яе бу дуць бу да ваць 

бе ла рус кія спе цы я ліс ты. На га да ем, што яны 

здо ле лі па бу да ваць шмат кі ла мет ро вую 

МКАД-2 па па доб най з уз лёт на-па са дач-

най па ла сой тэх на ло гіі.

«Сён ня мы ма ем па ла су. Не сак рэт, што я 

з гэ тай па ла сы ўжо ўзля таў і ноч чу пры зям-

ляў ся (пад час вы ле ту і пры лё ту ў Кі тай. — 

«Звяз да»)», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. 

Та ды кі раў нік дзяр жа вы спы таў у свай го пі-

ло та, як ён ацэнь вае на він ку. Той ад ка заў, 

што та кія якас ныя па ло сы ён ба чыў толь кі ў 

Арабскіх Эміратах. Та кім чы нам, бе ла ру сы 

змаг лі зра біць гэ та сва і мі сі ла мі — і кошт 

пра ек та ў ра зы ад роз ні ва ец ца ад пер ша па-

чат ко вай пра па но вы за меж най кам па ніі.

«Гэ та вель мі вя лі кае на ша да сяг нен не, 

якое свед чыць пра тое, што мы мо жам усё. 

Толь кі трэ ба на стро іц ца на тое, каб гэ та 

зра біць», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Акра мя та го, бе ла рус кі лі дар рас ка заў, 

што шмат га доў та му, на па чат ку яго прэ-

зі дэнц тва, яму пра па на ва лі пры ва ты за ваць 

усе бе ла рус кія аэ ра пор ты — асаб лі ва на-

стой ва лі на На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск. 

Ці ка ва, што гэ та бы лі за меж ныя ін вес та ры.

«Гас подзь пад штурх нуў мя не пры няць 

пра віль нае ра шэн не. Я ад мо віў ся ад пры ва-

ты за цыі ўсіх аэ ра пор таў у кра і не, у тым лі ку 

і гэ та га», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Прэ зі дэнт упэў не ны — га лоў ныя па вет ра-

ныя ва ро ты кра і ны, так са ма як і ўсе ас тат-

нія, па він ны быць дзяр жаў ны мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў усім, 

хто пры маў удзел у бу даў ніц тве но вай уз-

лёт на-па са дач най па ла сы. «Я вам удзяч ны 

за тое, што вы зра бі лі», — ад зна чыў Прэ-

зі дэнт і да даў, што ця пер бу даў ні кам трэ-

ба рых та вац ца да яшчэ больш ня прос тых 

подз ві гаў.

На яго дум ку, бе ла ру сы ў сва ёй ха це 

ўсё па він ны ра біць сва і мі ру ка мі — яны гэ-

та ўме юць.

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува-

гу, што ма дэр ні за цыя аэ ра пор та пра цяг нец-

ца, а так са ма ад зна чыў, што на ша му на цы-

я наль на му аэ ра пор ту па трэб на адметнасць, 

як у ін шых дзяр жа вах.

У го нар ад крыц ця дру гой уз лёт на-па-

са дач най па ла сы ад ра бот ні каў аэ ра пор та 

бе ла рус ка му лі да ру па да ры лі ма кет са-

ма лё та Bоеіng 767 300ЕR — бор та ну мар 

адзін.

Пас ля бе ла рус кі лі дар па гу та рыў з ра-

бот ні ка мі аэ ра пор та і бу даў ні ка мі.

А ШТО БУ ДЗЕ 
СА СТА РОЙ ПА ЛА СОЙ?

Пад час на вед ван ня аэ ра пор та Прэ зі дэн-

ту да ла жы лі, што пер шую ўзлёт на-па са дач-

ную па ла су пач нуць ра ман та ваць у 2020 го-

дзе. Рэ кан струк цыя ацэнь ва ец ца ў 90 млн 

до ла раў. Па пла не яна зой ме два-тры га ды. 

У су вя зі з гэ тым кі раў нік дзяр жа вы агу чыў 

два жа лез ныя па тра ба ван ні: ад на віць па ла-

су без уся ля кіх праз мер нас цяў і ў вы ключ на 

сціс лыя тэр мі ны.

Яшчэ ад но да ру чэн не бе ла рус ка га лі-

да ра — ар га ні за ваць зруч ныя чы гу нач ныя 

зно сі ны па між Мінск ам, ін дуст ры яль ным 

пар кам «Вя лі кі ка мень» і аэ ра пор там.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ЛЁГ КА ГА ЎЗЛЁ ТУ, 
МЯК КАЙ ПА САД КІ

Як у цэнт раль ным рэ гі ё не вы кон ва юц ца па тра ба-

ван ні Ды рэк ты вы № 2 «Аб дэ бю ра кра ты за цыі дзяр-

жаў на га апа ра ту і па вы шэн ні якас ці за бес пя чэн ня 

жыц ця дзей нас ці на сель ніц тва», аб мер ка ва лі на па-

ся джэн ні Мі набл вы кан ка ма.

 Ка мен та рый у тэ му
Ге не раль ны ды рэк тар На цы я наль на га аэ ра пор та Мінск Дзміт рый МЕ ЛІ КЯН:

— Які эфект дасць аэ ра пор ту дру гая ўзлёт на-па са дач ная па ла са? Эфект вель мі 
прос ты: ма ю чы ста рую па ла су, мы не маг лі вы ка рыс тоў ваць яе на 100 %, па коль кі яна 
ўжо, ка лі гру ба ка заць, па знош ва ла ся. Дру гая ўзлёт на-па са дач ная па ла са дае нам маг-
чы масць пры ёму па вет ра ных суд наў усіх ты паў, а так са ма маг чы масць бяз меж на га 
раз віц ця аэ ра пор та.

Дру гая па ла са да ла нам дру гое ды хан не і над зею на тое, што ў нас коль касць ра бо-
ты бу дзе па вя ліч вац ца дак лад на гэ так жа, як і па ток па са жы раў. Но вая па ла са не бу дзе 
пра стой ваць — больш за тое, ма ю чы дзве па ла сы, ёсць маг чы масць ка рот ка ча со ва 
спы няць ра бо ту на пер шай па ла се і ра біць ра монт.

Што да ты чыц ца да лей шай ма дэр ні за цыі аэ ра пор та — гэ та рэ кан струк цыя пер шай 
па ла сы ў аба вяз ко вым па рад ку, пра цяг ма дэр ні за цыі іс ну ю ча га тэр мі на ла (ка лі яна бу-
дзе за вер ша на, да 9-10 млн па са жы раў у год мо жам тут аб слу гоў ваць), пра ек та ван не 
дру го га тэр мі на ла.

За кан чэн не ма дэр ні за цыі пер ша га тэр мі на ла пла ну ец ца да 30 мая — да ІІ Еў ра пей-
скіх гуль няў.

* * *
Ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны да-

дзе на пра ва бяс плат на га пра ез ду ў цяг ні ках 

між на род ных зно сін па між Бе ла рус сю і Ра-

сі яй, а так са ма ў цяг ні ках унут ры рэс пуб лі-

кан скіх зно сін. Ад па вед ны ўказ Прэ зі дэнт 

пад пі саў 2 мая, па ве дам ляе прэс-служ ба 

кі раў ні ка дзяр жа вы.

Зга да най маг чы мас цю ве тэ ра ны змо-

гуць ска рыс тац ца ў пе ры яд пра вя дзен ня 

ме ра пры ем стваў, пры све ча ных свят ка ван-

ню 75-й га да ві ны вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і Пе ра мо-

гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най 

вай не.

* * *
Прэ зі дэнт пад пі саў Указ № 164, якім 

комп лекс на ўрэ гу ля ва ны пы тан ні пра вя-

дзен ня ў Мін ску ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Да ку мент уно сіць зме ны ў асоб ныя ўка-

зы, якія да ты чац ца ар га ні за цыі спа бор ніц-

тваў. У пры ват нас ці, рэ гу лю юц ца пы тан ні 

вы ка ры стан ня дзяр жаў най ма ё мас ці, экс-

плу а та цыі ра дыё элект рон ных срод каў і 

вы со ка час тот ных пры лад, ме ды цын ска га 

аб слу гоў ван ня ўдзель ні каў і гас цей ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў і ін шыя прак тыч ныя пы тан ні 

іх пад рых тоў кі і пра вя дзен ня. Пра ду гле джа-

ны ме ры, якія да зва ля юць зні зіць кошт ар-

га ні за цыі гэ тай маш таб най па дзеі.

У да да так да бяс плат на га пра ез ду ў мін-

скім га рад скім па са жыр скім транс пар це 

ўдзель ні кам і ва лан цё рам Гуль няў да дзе на 

пра ва бяс плат на га пра ез ду ў пры га рад ным 

па са жыр скім транс пар це па марш ру тах, 

якія звяз ва юць ста лі цу з На цы я наль ным 

аэ ра пор там Мінск і За слаў ем. Акрэ ды та-

ва ныя на Гуль нях за меж ні кі вы зва ле ны ад 

не аб ход нас ці рэ гіст ра цыі на тэ ры то рыі Бе-

ла ру сі.

* * *
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пад пі саў Указ № 166 «Аб ар га ні за цыі 

ўступ най кам па ніі ва ўста но вах аду ка цыі ў 

2019 го дзе».

Да ку мен там ство ра на дзяр жаў ная ка-

мі сія па кант ро лі за хо дам пад рых тоў кі і 

пра вя дзен ня ўступ ных іс пы таў ва ўста но вах 

вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка-

цыі ў 2019 го дзе, а так са ма вы зна ча ны яе 

паў на моц твы.

У склад ка мі сіі ўклю ча ны чле ны ўра-

да, Са ве та Рэс пуб лі кі і дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду, кі раў-

ні кі ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, прад-

стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за цый і ра бот ні кі 

кант роль ных ор га наў. Стар шы нёй ка мі сіі 

пры зна ча ны на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар 

Пет ры шэн ка.

Ка мі сія за клі ка на за бяс пе чыць кант роль 

за пад рых тоў кай і пра вя дзен нем цэнт ра лі-

за ва на га тэс ці ра ван ня, ін шых фор маў ус-

туп ных іс пы таў, ства рэн нем абі ту ры ен там 

роў ных маг чы мас цяў пры па ступ лен ні ва 

ўста но вы вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль-

най аду ка цыі. Ся род яе аба вяз каў — пры-

няц це мер па лік ві да цыі па ру шэн няў за-

ка на даў ства, якое рэ гу люе ар га ні за цыю 

і пра вя дзен не пры ёму, ажыц цяў лен не 

пры ёму гра ма дзян па пы тан нях пад рых тоў кі 

і пра вя дзен ня ўступ ных іс пы таў, а так са ма 

за бес пя чэн не асвят лен ня ра бо ты ка мі сіі ў 

срод ках ма са вай ін фар ма цыі.

Прэ зі дэнт пад пі саў указ...Прэ зі дэнт пад пі саў указ...

Га да вы аба рот кі тай ска га апе ра та ра 

не ру хо мас ці Shіmao Group скла дае 

ка ля 9 міль яр даў до ла раў, а стар шы-

ня са ве та яе ды рэк та раў Сю Жун маа 

зай мае 22 мес ца ў кі тай скім спі се 

Forbes і 160 ра док у су свет ным рэй-

тын гу са мых ба га тых лю дзей па вер-

сіі ча со пі са. Ме на ві та гэ ты ча ла век, 

які да та го ж з'яў ля ец ца кі раў ні ком 

Кан фе дэ ра цыі кі тай скіх прад пры-

маль ні каў-рэ эміг ран таў, чле нам 

па ста ян на га ка мі тэ та Усе кі тай ска-

га ка мі тэ та На род на га па лі тыч на-

га кан суль та тыў на га са ве та Кі тая і 

да рад цам Усе кі тай скай фе дэ ра цыі 

эміг ран таў, а так са ма дзе сяць ін шых 

буй ных біз нес ме наў КНР су стрэ лі-

ся са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Мі ха і-

лам Мяс ні ко ві чам у рам ках двух дзён-

на га ві зі ту ў Бе ла русь.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі за ўва жыў, 

што ня даў ні са міт у Пе кі не ад кры вае но вую 

ста рон ку як шмат ба ко ва га, так і двух ба ко-

ва га су пра цоў ніц тва. «Каш тоў насць на шай 

су стрэ чы для мя не за клю ча ец ца яшчэ і ў 

тым, што я ра зам з ка ле га мі па пар ла менц-

кай дзей нас ці су стра ка ю ся ўпер шы ню з та-

кі мі кі раў ні ка мі су час на га Кі тая, — да даў 

спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла-

мен та. — Я шмат чуў і чы таў доб ра га пра 

Усе кі тай скі ка мі тэт На род на га па лі тыч на га 

кан суль та тыў на га са ве та Кі тая і пра Кан-

фе дэ ра цыю кі тай скіх прад пры маль ні каў-

рэ эміг ран таў, але па чуць пра іх з пер шых 

вус наў, ка неш не, да ра го га вар та».

Мі ха іл Мяс ні ко віч вы ка заў мер ка ван не, 

што ў Бе ла ру сі з Кі та ем доб рая перс пек-

ты ва су пра цоў ніц тва і пра па на ваў су мес на 

аб мер ка ваць яго кан крэт ныя ме ха ніз мы.

У сваю чар гу Стар шы ня са ве та ды рэк-

та раў Shіmao Group спа дар Сю Жун маа 

па ве да міў, што за два дні ві зі ту ін та рэс 

кі тай скіх біз нес ме наў да Бе ла ру сі як парт-

нёр ска га рэ гі ё на ўзмац ніў ся. «Мы ўба чы-

лі, што ў на шым су пра цоў ніц тве ма ец ца 

вель мі вя лі кая ўза е ма да паў няль насць. 

Бе ла русь вы лу чае вы гад нае геа гра фіч-

нае ста но ві шча, гэ та буй ны і важ ны транс-

парт ны ву зел у Еў ра а зі яц кім рэ гі ё не, мы 

маг лі б вы ка рыс таць гэ тую пе ра ва гу, каб 

зда быць мак сі маль ную ка рысць у ганд лё-

вым, эка на міч ным і гу ма ні тар ным су пра-

цоў ніц тве», — ска заў ён.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

БІЗ НЕС ПЛЮС КУЛЬ ТУ РА
Са вет Рэс пуб лі кі на ве да лі прад стаў ні кі буй ных кам па ній КНР


