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Пра ва для аба ро ны

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 

Указ № 449 «Аб удас ка на лен ні дзяр жаў на га 

рэ гу ля ван ня ў га лі не аба ро ны ін фар ма цыі». 

Пра гэ та па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка 

дзяр жа вы.

Да ку мент рас пра ца ва ны ў мэ тах ак ту а лі за цыі 

пра ва вых асноў тэх ніч най і крып та гра фіч най аба-

ро ны ін фар ма цыі ў Бе ла ру сі, ства рэн ня эфек тыў-

най нар ма тыў най пра ва вой ба зы для ад ня сен ня 

аб' ек таў ін фар ма ты за цыі да кры тыч на важ ных, за-

бес пя чэн ня кі бе рус той лі вас ці кры тыч на важ ных аб'-

ек таў ін фар ма ты за цыі (КВАІ), ін фар ма цый ных сіс-

тэм, пра ду хі лен ня дэ струк тыў ных ін фар ма цый ных 

уз дзе ян няў і ін шых ін фар ма цый ных па гроз. Указ 

на кі ра ва ны на да лей шую рэа лі за цыю па ла жэн няў 

Кан цэп цыі на цы я наль най бяс пе кі і ўза е ма звя за ны 

з Кан цэп цы яй ін фар ма цый най бяс пе кі.

Ва ўка зе ак ту а лі за ва ны асноў ныя па тра ба ван ні 

па за бес пя чэн ні тэх ніч най і крып та гра фіч най аба ро-

ны ін фар ма цыі, удак лад ня юц ца паў на моц твы дзяр-

жаў ных ор га наў, а так са ма пра вы і аба вяз кі ўла-

даль ні каў (улас ні каў) ін фар ма цый ных сіс тэм і КВАІ. 

Акра мя та го, ска рэк ці ра ва ны га лі но выя кры тэ рыі 

ад ня сен ня аб' ек таў ін фар ма ты за цыі да кры тыч на 

важ ных. Гэ тая ме ра дасць маг чы масць да дат ко ва 

ўклю чыць у Дзяр жаў ны рэ естр кры тыч на важ ных 

аб' ек таў ін фар ма ты за цыі шэ раг аб' ек таў па ліў на-

энер ге тыч на га комп лек су, пра мыс ло ва га і фі нан-

са ва га сек та раў, сфе ры транс пар ту і ка му ні ка цый, 

ЖКГ, ахо вы зда роўя і аду ка цыі.

Рэа лі за цыя мер, пра ду гле джа ных ва ўка зе, да-

зво ліць дзяр жа ве па вя лі чыць бяс пе ку і на дзей насць 

ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных се так і ін фар ма-

цый ных сіс тэм.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Падтрымка маладых
Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка 

10 снеж ня пад пі саў два рас па ра джэн ні, якія 

пад трым лі ваць та ле на ві тую мо ладзь. Пра гэ та 

па ве дам ля ец ца на афі цый ным ін тэр нэт-пар-

та ле кі раў ні ка дзяр жа вы.

Пер шы да ку мент за цвяр джае ра шэн не са ве та 

спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь па пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі. У ад па вед-

нас ці з да ку мен там, вы дат ка ва ны амаль 157 ты сяч 

руб лёў на апла ту 40 сты пен дый, 37 прэ мій, 52 за-

ах воч валь ных прэ мій, 13 гранд-прэ мій на ву чэн цам, 

сту дэн там і твор чым ка лек ты вам. Ма тэ ры яль ная 

да па мо га ака за на 153 прад стаў ні кам та ле на ві тай 

мо ла дзі. Ся род іх — пе ра мож цы між на род ных і рэс-

пуб лі кан скіх кон кур саў і фес ты ва ляў у га лі не му зыч-

на га, дэ ка ра тыў на-пры клад но га, вы яў лен ча га, ха-

рэа гра фіч на га, ха ра во га і ма дэль на га мас тац тва.

Дру гім рас па ра джэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы пры-

зна ча ны сты пен дыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

99 ма ла дым на ву коў цам.

Сты пен ды я та мі ста лі прад стаў ні кі фі зі ка-ма тэ ма-

тыч ных, тэх ніч ных, хі міч ных, бія ла гіч ных, ме ды цын-

скіх, аграр ных, са цы яль ных і гу ма ні тар ных на вук. 

У іх лі ку — восем дак та роў на вук, 60 кан ды да таў 

на вук і 31 ма ла ды на ву ко вец без сту пе ні.

Да сяг нен ні сты пен ды я таў ма юць на ву ко вую знач-

насць, атры ма ныя вы ні кі вы ка рыс тоў ва юц ца ў на ву-

чаль ным пра цэ се і прак тыч най дзей нас ці про філь ных 

ар га ні за цый эка но мі кі або са цы яль най сфе ры Бе ла-

ру сі, ад зна ча ец ца ў да ку мен це. На віз на да сле да ван-

няў па цвер джа на пуб лі ка цы я мі ў вя ду чых ай чын ных 

і за меж ных на ву ко вых ча со пі сах, па мно гіх рас пра-

цоў ках атры ма ны па тэн ты на вы на ход ствы.

Пры няц це рас па ра джэн ня з'яў ля ец ца свед чан-

нем пад трым кі дзяр жа вай на ву ко ва га по шу ку і твор-

чай іні цы я ты вы та ле на ві тых ма ла дых на ву коў цаў, 

раз віц ця і ама ла джэн ня на ву ко ва га па тэн цы я лу 

кра і ны, ка мен туе да ку мент прэс-служ ба бе ла рус-

ка га лі да ра.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Ніж няя па ла та пар ла мен та ў поў ным 

скла дзе ўчо ра на чар го вым па ся-

джэн ні аб ра ла кі раў ні коў 14 Па ста-

ян ных ка мі сій.

Стар шы нёй Пастаяннай ка мі сіі па 

дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым 

са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це стаў дэ пу тат 

Сло нім скай акру гі № 58 Ва лян цін СЕ-

МЯ НЯ КА, уся пра цоў ная дзей насць яко га 

звя за на з Гро дзен скай воб лас цю. Дэ пу тат 

Аляк сандр Сон гін ад зна чыў, што ка ле га, 

апроч ін шых вар тас цяў, — твор чая асо ба, 

па эт, член Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі.

Ся род га лоў ных за дач для ся бе на па-

са дзе кі раў ні ка ка мі сіі Ва лян цін Се мя ня ка 

вы зна чыў па вы шэн не ро лі ор га наў мяс-

цо ва га кі ра ван ня ў за бес пя чэн ні са цы-

яль на-эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў, ка-

рэк ці роў ку за ко на аб дзяр жаў най служ бе 

і асаб лі ва ад каз ны этап — удзел у ра бо це 

па ўдас ка наль ван ні Кан сты ту цыі.

Стар шы нёй Пастаяннай ка мі сіі па 

эка на міч най па лі ты цы абра ны дэ пу тат 

6-га і 7-га склі кан няў ад Брэсц кай-За ход-

няй акру гі № 1 Ле а нід БРЫЧ. Прын цып 

ра бо ты пар ла мен та рыя — з людзь мі і для 

лю дзей. «З'яў ля ю чы ся вы хад цам з біз не-

су, ён доб ра ра зу мее праб ле мы і ча кан ні 

гэ тай част кі на ша га гра мад ства», — па-

ве да міў Ана толь Да шко, прад стаў ля ю чы 

ка ле гу.

Па ляп шэн не ўмоў для вя дзен ня біз не-

су, уз мац нен не га ран тый пра воў пры ват-

най улас нас ці, па вы шэн не эка на міч най 

эфек тыў нас ці дзяр жаў ных ар га ні за цый, 

сты му ля ван не ін вес ты цый най ак тыў нас-

ці пра па на ваў Ле а нід Брыч у якас ці мэт 

ка мі сіі на бу ду чыя га ды.

Мі ка лай ШАЎ ЧУК (По лац кая сель ская 

акру га № 28), які больш за 30 год пра цуе 

ў аграр най га лі не, вы бра ны дэ пу та та мі на 

па са ду стар шы ні Пастаяннай ка мі сіі па 

аграрнай палітыцы. За да ча мі для яе ён 

вы зна чыў ува гу да ар га ніч най сель скай 

гас па дар кі, пад трым ку бе ла рус кіх вы-

твор цаў-экс пар цё раў, пад рых тоў ку да ку-

мен таў па за бес пя чэн ні хар чо вай бяс пе кі, 

ма дэр ні за цыю эка но мі кі ся ла.

Пастаянную ка мі сію па пра вах ча ла-

ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і срод-

ках ма са вай ін фар ма цыі ўзна ча ліў Ге-

надзь ДА ВЫ ДЗЬКА ад Ус ход няй акру гі 

№ 107. Яго прад ста ві ла Лі лія Ана ніч, якая 

аха рак та ры за ва ла ка ле гу як та ле на ві та га 

ак цё ра, жур на ліс та, дзяр жаў на га кі раў ні-

ка. «Ак ту аль ныя за ста юц ца шмат лі кія тэ-

мы, якія да ты чац ца ген дар ных пы тан няў, 

пра воў ча ла ве ка, пра фе сій на га ася род дзя 

для лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-

мі. Дру гой ак ту аль най за да чай з'яў ля ец ца 

ма ні то рынг дзе ю ча га за ка на даў ства і яго 

пра ва пры мя няль най прак ты кі», — аба-

зна чыў Ге надзь Да вы дзька свае дэ пу-

тац кія пры яры тэ ты. Важ ным мо ман там 

ста не ўза е ма дзе ян не па праб ле ме пра воў 

ча ла ве ка су мес на з між на род ны мі ар га-

ні за цы я мі.

Пастаянную ка мі сію па пра цы і са цы-

яль ных пы тан нях уз на ча ліць Люд мі ла 

КА НА НО ВІЧ (Ма ла дзе чан ская га рад ская 

акру га № 72). Ары ен ці ра мі ў дзей нас ці дэ-

пу та та і яе ка мі сіі бу дуць ка рэк ці роў ка за-

ко наў аб за ня тас ці, ра бо та над прак ты кай 

са цы яль на га стра ха ван ня, пад рых тоў ка 

кан цэп цыі за ко на аб ве тэ ра нах, аба ро на 

і пад трым ка ін ва лі даў.

Ад каз ваць за дзей насць Пастаяннай 

ка мі сіі па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер-

ге тыч ным комп лек се, транс пар це і су вя-

зі бу дзе Ігар КА МА РОЎ СКІ (Паўд нё ва-За-

ход няя акру га № 99). Сур' ёз на га пе ра гля ду 

ад но сін у гэ тай га лі не па тра буе ўвод у экс-

плу а та цыю Бе ла рус кай атам най стан цыі. 

«Не аб ход на зра біць усё, каб Бе ла русь ста-

ла га лоў ным транс парт ным ка лі до рам і вя-

ду чым ла гіс тыч ным ха бам Еў ро пы і маг ла 

ў поў най ме ры рэа лі за ваць свой тран зіт ны 

па тэн цы ял», — лі чыць дэ пу тат.

Над пар ла менц кай дып ла ма ты яй бу-

дзе пра ца ваць Па ста ян ная ка мі сія па 

між на род ных спра вах на ча ле з Анд-

рэ ем СА ВІ НЫХ (Чка лаў ская акру га 

№ 96). Пе рад ім ста іць за да ча за ха ваць 

і па мно жыць да сяг нен ні па пя рэд ні каў на 

між на род ным век та ры. Дэ пу тат ва ло дае 

ран гам Над звы чай на га і Паў на моц на га 

Па сла і ра ней пра ца ваў кі раў ні ком дып ла-

ма тыч най мі сіі Бе ла ру сі ў Тур цыі і Іра ку па 

су мя шчаль ніц тве. Ад нос на ўдас ка наль-

ван ня за ка на даў чай ба зы па між на род-

ных ад но сі нах Анд рэй Са ві ных рас ка заў: 

ува га бу дзе ўдзя ляц ца ўступ лен ню кра і ны 

ў Су свет ную ганд лё вую ар га ні за цыю, раз-

віц цю экс парт на га па тэн цы я лу, ра бо це ў 

між пар ла менц кіх ар га ні за цы ях і двух ба-

ко ва му су пра цоў ніц тву.

На па са ду стар шы ні Па ста ян най 

каміcіі па за ка на даў стве вы бра на дэ пу-

тат ад Ста ра ві лен скай вы бар чай акру гі 

№ 105 Свят ла на ЛЮ БЕЦ КАЯ. Яе кан-

ды да ту ру прад ста віў на мес нік стар шы ні 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Ва ле рый Міц ке віч, ад зна чыў шы, 

што кан ды дат — пра фе сій ны юрыст, які 

са ста жо ра «да рос» да суд дзі Вяр хоў на га 

су да. Рэа лі за ва ла ся бе і ў вы клад чыц-

кай дзей нас ці на юры дыч ным фа куль тэ це 

БДУ.

На па са ду стар шы ні Па ста ян най ка-

мі сіі па на цы я наль най бяс пе цы вы бра-

ны дэ пу тат ад Пу ха віц кай вы бар чай акру гі 

№ 65 Алег БЕ ЛА КО НЕЎ, пра фе сій ны ва-

ен ны. Дэ пу тат Ігар Мар ты наў па ве да міў, 

што Алег Бе ла ко неў удзель ні чаў у пад-

рых тоў цы і рэа лі за цыі пра па ноў па фар-

мі ра ван ні дзяр жаў най па лі ты кі ў га лі не 

аба ро ны. Пад яго кі раў ніц твам у быт насць 

на чаль ні кам Генш та ба пад рых та ва на Ва-

ен ная дакт ры на Бе ла ру сі.

Сам Алег Бе ла ко неў за явіў, што за ка-

нат вор чая дзей насць бу дзе на кі ра ва на на 

ўдас ка на лен не рэ гу ля ван ня гра мад скіх 

ад но сін у сфе ры аба ро ны і на цы я наль най 

бяс пе кі, лік ві да цыю пра бе лаў у пы тан нях 

аба ро ны на цы я наль ных ін та рэ саў кра і ны, 

асаб лі ва стра тэ гіч ных, ад якіх за ле жыць 

са мо іс на ван не дзяр жа вы.

Па ста ян ную ка мі сію па бюд жэ це і 

фі нан сах уз на ча лі ла дэ пу тат ад Ка пыль-

скай вы бар чай акру гі № 66 Люд мі ла 

НІ ЖЭ ВІЧ. Яна вы ка за ла за да валь нен не, 

што ў гэ тым склі кан ні пра цуе шмат про-

філь ных спе цы я ліс таў, што, на яе дум ку, 

да зво ліць па спя хо ва вы ка наць асноў ную 

ра бо ту — рэ гу ля ван не фі нан са вых ін сты-

ту таў.

На па са ду стар шы ні Па ста ян най ка мі-

сіі па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да кары-

стан ня і чар но быль скай ка та стро фы 

аб ра лі дэ пу та та ад Бу да-Ка ша лёў скай 

вы бар чай акру гі № 38 Мі ка лая ВА СІЛЬ-

КО ВА, які ўвесь час пас ля ава рыі на 

Чар но быль скай атам най элект ра стан цыі 

пра ца ваў у рэ гі ё не, больш за ўсё па цяр пе-

лым ад ра дые ак тыў на га за брудж ван ня, а 

ў шос тым склі кан ні быў на мес ні кам стар-

шы ні гэ тай ка мі сіі.

На па са ду стар шы ні Па ста ян най ка-

мі сіі па жыл лё вай па лі ты цы і бу даў ніцт-

ве дэ пу тат Мі ка лай Шаў чук пра па на ваў 

кан ды да ту ру дэ пу та та па Ві цеб скай-Гор-

каў скай вы бар чай акру зе № 17 Вік та ра 

МІ КА ЛАЙ КІ НА, лаў рэ а та па чэс на га зван-

ня «Ча ла век го да Ві цеб шчы ны», ка ва ле ра 

Ор дэ на Па ша ны. Вік тар Мі ка лай кін пад-

крэс ліў, што ў сё мым склі кан ні да вя дзец-

ца пра цяг нуць ра бо ту па ўдас ка на лен ні 

за ка на даў ства ў га лі не рэ кла мы, па ха-

валь най спра вы, у га лі не раз віц ця га ра доў 

і вё сак, доб ра ўпа рад ка ван ня, жыл лё ва-

ка му наль най гас па дар кі і аб ліч ча но вых 

жы лых мік ра ра ё наў. У пры ват нас ці, дэ пу-

тат ад зна чыў, што не аб ход на спрас ціць 

па тра ба ван ні да мно гіх ін сты ту таў у бу-

даў ніц тве і мі ні мі за ваць ад мі ніст ра цый ныя 

пра цэ ду ры.

Кі раў ні ком Па ста ян най ка мі сіі па ахо-

ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей-

най і ма ла дзёж най па лі ты цы ста ла дэ пу-

тат ад Гру шаў скай акру гі № 98 Люд мі ла 

МА КА РЫ НА-КІ БАК. Яна пра цяг вае пар-

ла менц кую ра бо ту з мі ну ла га склі кан ня, у 

тым лі ку ў якас ці стар шы ні гэ тай ка мі сіі. За 

гэ ты час пад рых та ва на больш за дзе сяць 

за ко на пра ек таў, па ве да мі ла дэ пу тат Ва-

лян ці на Кур се віч. Па сло вах спі ке ра, Люд-

мі ла Ма ка ры на-Кі бак прак тыч най ахо ве 

зда роўя ад да ла больш за чвэрць ста год-

дзя і да сяг ну ла вяр шынь у пра фе сіі.

Гіс то рык, ар хе о лаг, края зна вец, пе-

да гог Ігар МАР ЗА ЛЮК (Ма гі лёў ская-Ле-

нін ская акру га № 84) за клі каў кра і ну да 

рэ ва лю цыі — на ву ко ва-тэх на ла гіч най. Ён 

уз на ча ліў Па ста ян ную ка мі сію па аду ка-

цыі, куль ту ры і на ву цы. Дэ пу тат так са ма 

за пра сіў ка лег у кі но, каб вы ву чыць праб-

ле мы і вы ра шыць іх на за ка на даў чым уз-

роў ні, на га даў шы, што 17 снеж ня ай чын-

на му кі не ма то гра фу спаў ня ец ца 95 год.

Ігар Мар за люк пад крэс ліў, што ў сё-

мым склі кан ні на род ным вы бран ні кам да-

вя дзец ца пра ца ваць над но вай рэ дак цы яй 

ко дэк саў аб аду ка цыі і куль ту ры, удас ка-

наль ваць за ко ны аб ар хіў най і вы да вец-

кай спра вах. А яшчэ дэ пу тат па абя цаў 

імк нуц ца, каб най важ ней шыя гіс та рыч-

ныя, ар хеа ла гіч ныя, ар хі тэк тур ныя пом-

ні кі, якія па тра бу юць тэр мі но вай рэ стаў-

ра цыі ці кан сер ва цыі, бы лі ўклю ча ны ў 

дзяр жаў ную ін вес ты цый ную пра гра му.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Як абра ныя дэ пу та ты 
зноў бы лі кан ды да та мі

Гэ та са мы маш таб ны этап 

пус ка на ла дач ных ра бот пе рад 

фі зіч ным пус кам рэ ак тар най уста ноў кі. 

Тэх на ла гіч ны пра цэс, рас па ча ты на 

пер шым энер га бло ку бе ла рус кай АЭС, 

імі туе са праўд ную ра бо ту. Толь кі за мест 

цеп ла вы дзя ляль ных збо рак у рэ ак тар 

за гру жа ны іх імі та та ры.

Пад час га ра чай аб кат кі спе цы я ліс ты пра ве-

раць пра ца здоль насць асноў на га аб ста ля ван ня 

энер га бло ка на ад па вед насць па тра ба ван ням па 

экс плу а та цыі і бяс пе цы. Апра бу юць так са ма сіс тэ-

мы ахо вы пер ша га і дру го га кон ту раў ад пе ра вы-

шэн ня ціс ку і пра вя дуць іс пы ты ра бо ты га лоў ных 

цыр ку ля цый ных пом паў на ха лод ных і га ра чых 

па ра мет рах рэ ак тар най уста ноў кі.

У пра гра му іс пы таў ува хо дзіць так са ма пра вер-

ка сіс тэ мы элект ра сіл ка ван ня ўлас ных па трэб пры 

рэ жы мах пе ра ры ван ня і поў на га абяс точ ван ня 

энер га бло ка з ма дэ ля ван нем сі ту а цыі мак сі маль-

най пра ект най ава рыі.

— Мы вый шлі на фі ніш ную пра мую пра гра мы 

пад рых тоў кі энер га бло ка да фі зіч на га за пус ку, — 

па ве дам ляе ды рэк тар пра ек та па ства рэн ні Бе-

ла рус кай АЭС ін жы ні рын га вай кам па ніі АСЭ 

Ві таль ПА ЛЯ НІН. — На ступ ны этап пас ля га ра чай 

аб кат кі — рэ ві зія асноў на га і да па мож на га аб ста-

ля ван ня пер ша га і дру го га кон ту раў энер га бло ка.

Іры на СІ ДА РОК.

Па ла та 
прад стаў ні коў 

вы бра ла 
стар шынь 

Па ста ян ных 
ка мі сій

НА АЭС ПА ЧА ЛІ ГА РА ЧУЮ АБ КАТ КУ РЭ АК ТА РАНА АЭС ПА ЧА ЛІ ГА РА ЧУЮ АБ КАТ КУ РЭ АК ТА РА
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