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ПА-ДЗЯР ЖАЎ НА МУ, 
НА ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ
Бан каў ская сіс тэ ма па він на спры яць 

эфек тыў най ра бо це эка но мі кі
Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ў час ра бо чай су-
стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам Анд рэ ем Ка бя ко вым і стар шы нёй праў-
лен ня На цы я наль на га бан ка Паў лам Ка ла у рам.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ён у апош ні час спе цы яль на не ўмеш-
ва ец ца ў пы тан ні раз віц ця бан каў скай сіс тэ мы, ва лют на га рын ку і гра шо ва-
крэ дыт най сфе ры. Ра зам з тым ён пад крэс ліў, што га лоў нае — не спы ніць 
і не за сто па рыць пра цу эка но мі кі.

Ад ной з га лоў ных тэм су стрэ чы так са ма ста ла ма ю чая ад быц ца ў Бе ла-
ру сі дэ на мі на цыя, па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы. «Я атрым-
лі ваю ін фар ма цыю пра тое, што Нац банк і ўрад пра вя лі знач ную ра бо ту, каб 
спа кой на пе рай сці на но вую ва лю ту. На род гэ та га ча кае. Гэ та да ты чыц ца 
кож на га, — ска заў Прэ зі дэнт. — Та му сур' ёз ны мо мант, і па лі тыч ны. Трэ ба, 
каб гэ та доб ра бы ло ар га ні за ва на».

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма ад зна чыў, што дэ на мі на цыя, якая, маг чы ма, 
у ней кай сту пе ні з'яў ля ец ца не па пу ляр ным ме ра пры ем ствам, пра во дзіц ца 
на пя рэ дад ні па лі тыч най кам па ніі — пар ла менц кіх вы ба раў. «Гэ та свед чыць 
аб тым, што мы ні ко га не ба ім ся, мы — дзяр жаў ныя лю дзі, а не толь кі ней-
кія там па лі ты кі. А дзяр жаў ныя лю дзі заў сё ды ду ма юць пра перс пек ты вы, 
раз віц цё дзяр жа вы», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У па чат ку су стрэ чы Прэ зі дэнт так са ма па ве да міў аб но вым да сяг нен ні 
бе ла рус ка га ва ен на-пра мыс ло ва га комп лек су. «У нас сён ня шчас лі вы дзень 
у пла не бяс пе кі і аба ро ны. На шым вай скоў цам за тыя мі зэр ныя гро шы, якія 
ім да лі, уда ло ся рас пра ца ваць і вы пра ба ваць ужо сён ня ство ра нае ў Бе ла ру сі 
ра кет нае ўзбра ен не. Ажыц цёў ле ны пуск ра кет ных комп лек саў. Вы пра ба ван-
ні прай шлі вель мі па спя хо ва. Гэ та ра кет ныя комп лек сы, якія ство ра ны ў нас 
у Бе ла ру сі на пра ця гу двух га доў», — рас ка заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў Анд рэю Ка бя ко ву раз гле дзець пы тан-
не аб прад стаў лен ні да дзяр жаў ных уз на га род тых, хто ўнёс свой уклад у 
ства рэн не ад па вед на га ўзбра ен ня. «Пры тым без уся ля кіх аб ме жа ван няў. 
Хто за слу жыў, па він ны атры маць гэ тыя ўзна га ро ды. Гэ та най вя лік шае да-
сяг нен не», — да даў Прэ зі дэнт.

ДА ВЫ КА НАН НЯ ЗА ДАЧ ГА ТО ВЫЯ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры няў з дак ла дам мі ніст ра ўнут ра ных спраў 
Іга ра Шу не ві ча

На су стрэ чы аб мяр коў ва ла ся пад рых тоў ка ор га наў унут ра ных спраў да 
за бес пя чэн ня пра ва па рад ку пад час пра вя дзен ня V Усе бе ла рус ка га на род-
на га схо ду. Як бы ло да ло жа на Прэ зі дэн ту, раз лік сіл і срод каў, якія бу дуць 
для гэ та га за дзей ні ча ныя, ужо пра ве дзе ны. Мі лі цыя возь ме пад ахо ву мес-
ца зна хо джан ня дэ ле га таў, зой мец ца су пра ва джэн нем транс пар ту, бу дзе 
пра ца ваць у мес цах пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў Усе бе ла рус ка га схо ду. 
Усе пад раз дзя лен ні ор га наў унут ра ных спраў да вы ка нан ня гэ тых за дач 
га то выя.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма па ці ка віў ся, як ідзе пад рых тоў ка да 
100-год дзя бе ла рус кай мі лі цыі ў 2017 го дзе, па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ-
зі дэн та. Кі раў нік дзяр жа вы быў пра ін фар ма ва ны аб пла не пад рых тоў кі да 
свят ка ван ня юбі лей най да ты, рэа лі за цыя яко га бы ла ім ухва ле на.

Як стар шы ня на зі раль на га са ве та ХК «Ды на ма-Мінск», Ігар Шу не віч 
да ла жыў Прэ зі дэн ту аб бя гу чай сі ту а цыі ў клу бе. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за кра нуў ме ры, якія не аб ход на здзейс ніць для раз віц ця «Ды на ма-Мінск», і 
за па тра ба ваў больш якас най і вы ні ко вай гуль ні ў гэ тым се зо не, «каб із ноў 
не аб ня сла віц ца пе рад бе ла рус кім на ро дам».

Ігар Шу не віч пра ін фар ма ваў Прэ зі дэн та аб кам плек та ван ні ка ман ды 
«Ды на ма-Мінск». Клуб пад рых та ваў ся да пад пі сан ня шэ ра гу кант рак таў, у 
тым лі ку з ле гі я не ра мі, з ха ке іс та мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, з трэ нер скім шта-
бам. Кі раў нік дзяр жа вы ў цэ лым ухва ліў гэ тыя пра па но вы.
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ЗА МЕЖ НЫХ НА ЗІ РАЛЬ НІ КАЎ 
СТА НЕ БОЛЬШ

Сё ле та для ма ні то рын гу вы ба раў 11 ве рас ня 
бу дуць за про ша ны і прад стаў ні кі Пар ла менц кай 

асамб леі Са ве та Еў ро пы (ПА СЕ)
Па ла та прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду вы зна чы ла між пар-
ла менц кія ар га ні за цыі, якія бу дуць за про ша ны для ма ні то рын гу 
вы ба раў 11 ве рас ня.

Як ад зна чыў на па ся джэн ні Са ве та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду яе стар шы ня Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, на вы ба рах звы чай на 
пра цуе вя лі кая коль касць між на род ных на зі раль ні каў. Мі ніс тэр ства за меж-
ных спраў ужо пра па на ва ла Бю ро па дэ ма кра тыч ных ін сты ту тах і пра вах 
ча ла ве ка (БДІПЧ) АБ СЕ і Вы ка наў ча му ка мі тэ ту СНД на кі ра ваць у Бе ла русь 
сва іх на зі раль ні каў. Ана ла гіч нае за пра шэн не пад рых туе і Па ла та прад стаў-
ні коў. Па вод ле слоў Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі, сё ле та для на зі ран ня за гэ тай 
па дзе яй бу дуць за про ша ныя Між пар ла менц кая асамб лея дзяр жаў СНД, 
Пар ла менц кі сход Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, ПА АБ СЕ, ПА АДКБ. Так са ма 
пла ну ец ца за пра сіць і на зі раль ні каў ад ПА СЕ.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў па ве да міў, што іх га лоў най за да чай 
ста не «ар га ні за цыя пра цы за меж ных на зі раль ні каў та кім чы нам, каб яны 
змаг лі аб' ек тыў на аца ніць сі ту а цыю ў кра і не, на гляд на пе ра ка нац ца ў тым, 
што вы ба ры ў нас пра хо дзяць спа кой на, ад кры та і дэ ма кра тыч на, у ад па-
вед нас ці з на цы я наль ным за ка на даў ствам». Спі кер так са ма лі чыць, што 
аб' ек тыў нас ці між на род най ацэн кі вы ба раў бу дзе спры яць пры ня тае ня даў на 
Цэнт рвы бар ка мам ра шэн не, на кі ра ва нае на па вы шэн не праз рыс тас ці вы-
бар ча га пра цэ су. Акра мя та го, стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў вы ка заў 
дум ку, што дэ пу та там не аб ход на мак сі маль на за дзей ні чаць кан так ты з 
за меж ны мі ка ле га мі — для па шы рэн ня між пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва, 
вы ка ры стан ня ін стру мен таў пар ла менц кай дып ла ма тыі і аба ро ны на цы я-
наль ных ін та рэ саў Бе ла ру сі.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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Па ла та прад стаў ні коў учо ра 
пры ня ла шэ раг за ко на пра ек-
таў, два з якіх раз гля да лі ся ў 
пер шым чы тан ні. Адзін з но вых 
пра ек таў ты чыц ца аў та ма біль-
на га транс пар ту і аў та ма біль-
ных пе ра во зак, а дру гі за кра-
нае пы тан ні піт но га во да за бес-
пя чэн ня.

АБ' ЯД НАЦЬ У 
АДЗІ НУЮ СІС ТЭ МУ

Як рас тлу ма чыў пар ла мен та ры ям 
мі ністр жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ, пра-
ек там за ко на вы зна ча юц ца пра ва выя 
асно вы піт но га во да за бес пя чэн ня і 
асноў ныя па тра ба ван ні да кры ніц і 
сіс тэм піт но га во да за бес пя чэн ня (са-
ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя, пры ро да-
ахоў ныя і го ра да бу даў ні чыя).

У пры ват нас ці, для сты му ля ван ня 
раз віц ця сіс тэм аба рот на га во да за-
бес пя чэн ня і па ве лі чэн ня спа жы ван-
ня тэх ніч най ва ды ўво дзіц ца па няц це 
«лі міт во да спа жы ван ня». Пра ек там 
за ко на пра ду гле джа на, што агуль ныя 
ўмо вы вы зна чэн ня лі мі ту во да спа жы-
ван ня бу дуць вы зна чац ца Са ве там Мі-
ніст раў, а пра вам на іх за цвяр джэн не 
на дзя ля юц ца мяс цо выя ўла ды. «У вы-
пад ку пе ра вы шэн ня ўста ноў ле на га лі-
мі ту пла та за па слу гу па во да за бес пя-
чэн ні з юры дыч ных асоб бу дзе брац ца 
ў па вы ша ным па ме ры, зы хо дзя чы з 
аб' ёмаў фак тыч на ўзя тай ва ды за 
кож ны раз лі ко вы пе ры яд», — ска заў 
Аляк сандр Це ра хаў.

Па вод ле яго слоў, з мэ тай пры-
цяг нен ня па за бюд жэт ных кры ніц фі-
нан са ван ня для бу даў ніц тва се так 
во да за бес пя чэн ня ў іс ну ю чай жы-
лой за бу до ве ўво дзіц ца вуз ка скі ра-
ва ны тэр мін «ву ліч ныя сет кі піт но га 
во да за бес пя чэн ня», які з'яў ля ец ца 
эле мен там цэнт ра лі за ва най сіс тэ мы 
во да за бес пя чэн ня.

Ра зам з тым, як ад зна чыў мі ністр, 
на спе ла не аб ход насць пе ра хо дзіць 
да адзі на га да лу чэн ня аба не нтаў і 
спа жыў цоў да цэнт ра лі за ва ных сіс-
тэм піт но га во да за бес пя чэн ня, а 
так са ма рэ гу ля ван ня ад но сін па між 
аба не нта мі, спа жыў ца мі і ар га ні за-
цы я мі во да пра вод на-ка на лі за цый най 
гас па дар кі. Сён ня гэ ты па ра дак рэг-
ла мен ту ец ца пра ві ла мі ка ры стан ня, 
якія за цвер джа ны за га дам мі ніс тэр-
ства яшчэ ў 1995 го дзе. «Ад нак ка ля 
13% ар га ні за цый, якія ажыц цяў ля юць 
во да за бес пя чэн не ў кра і не, ця пер не 
ад но сяц ца да сіс тэ мы Мін жыл кам га-
са. Ад па вед на, на та кія ар га ні за цыі 
агу ча ны па ра дак не рас паў сюдж ва-
ец ца. Для вы ра шэн ня гэ та га пы тан ня 
пра ек там за ко на Са вет Мі ніст раў на-
дзя ля ец ца паў на моц тва мі па вы зна-
чэн ні адзі ных па ды хо даў да лу чэн ня 
да цэнт ра лі за ва ных сіс тэм піт но га 
во да за бес пя чэн ня. Пра ект ад па-
вед най па ста но вы рас пра ца ва ны і 
пра хо дзіць юры дыч ную экс пер ты зу 
ў Са ве це Мі ніст раў», — да даў Аляк-
сандр Це ра хаў.

ПЛА ЦІЦЬ ЗА ТАК СІ — 
ТОЛЬ КІ ПА ЧЭ КУ

Гэ та но ва ўвя дзен не, пра па на ва-
нае Мінт ран сам, мае на ўва зе да-
зво ліць па са жы рам не пла ціць за па-
слу гі так сі, ка лі кі роў ца не дае чэ ка 
з фік са ва най су май па так со мет ры. 
Іс ну юць і ін шыя пра па но вы.

Як ад зна чыў мі ністр транс пар-
ту і ка му ні ка цый Ана толь СІ ВАК, 
пра ду гледж ва юц ца знач ныя зме ны ў 
га лі не пе ра во зак па са жы раў аў та ма-
бі ля мі так сі. Так, уве дзе на пад ра бяз-
ная рэг ла мен та цыя ад но сін па між 

за каз чы кам пе ра во зак, апе ра та ра мі 
так сі, дыс пет ча рам і пе ра воз чы ка мі. 
«Ар ты кул 28 за ко на да поў не ны пра-
вам па са жы ра ад мо віц ца ад апла ты 
за пра езд у аў та ма бі лі так сі ў вы пад-
ку не атры ман ня ад кі роў цы чэ ка, які 
па цвяр джа ец ца па каз чы ка мі так со-
мет ра», — рас ка заў мі ністр.

А вось між на род на му сэр ві су 
Uber да вя дзец ца аба вяз ко ва за-
рэ гіст ра ваць юры дыч ную асо бу на 
тэ ры то рыі ме на ві та на шай кра і ны. 
Гэ та дзе ля та го, каб у спа жыў цоў 
ня якас най па слу гі не бы ло су мнен-
няў, што іх не пад ма нуць. У цэ лым, 
па вод ле слоў Ана то ля Сі ва ка, да ку-
мен там пра па ну ец ца сфар мі ра ваць 
праз рыс тую сіс тэ му ар га ні за цыі 
аў та ма біль ных пе ра во зак, за сна ва-
ную на эфек тыў ным уза е ма дзе ян ні 
суб' ек таў гас па да ран ня і ўпаў на ва-
жа ных дзярж ор га наў. 

МЯ ЖУ ЎЧАСТ КА ЛЕПШ 
ФІК СА ВАЦЬ

Па ла та прад стаў ні коў учо ра пры-
ня ла шэ раг за ко на пра ек таў у дру гім 
чы тан ні. У пры ват нас ці, па праў кі ў 
Ко дэкс аб зям лі больш дэ та лё ва вы-
зна ча юць кам пе тэн цыю мяс цо вых 
улад у рэ гу ля ван ні зя мель ных ад но-
сін. Так са ма да ку мент пра ду гледж-
вае, што Дзярж ка мі тэт па ма ё мас ці 
аба вя за ны вы зна чаць па ра дак зліц-
ця зя мель ных участ каў, удак лад ніць 
па ра дак зме ны іх меж. Пры ня тыя 
пар ла мен та ры я мі зме ны пра ду-
гледж ва юць і маг чы масць кан фіс-
ка цыі ўчаст ка пры за ме не за бу доў-
шчы ка і пра да стаў лен ні гэ тай зям лі 
но ва му спа жыў цу без аў кцы ё ну.

Так са ма мож на бу дзе за ба ра няць 
змя нен не мэ та ва га пры зна чэн ня 
ўчаст каў, па куль не прой дзе во сем 
га доў з мо ман ту дзярж рэ гіст ра цыі 
жы лых да моў, па бу да ва ных на гэ тай 
зям лі. Яшчэ ад на на ві на — гэ та пры-
яры тэт фік са ва най мя жы зя мель на га 
ўчаст ка над не фік са ва най. Акра мя 

та го, ка лі да ўступ лен ня ў сі лу гэ тых 
па пра вак чле ны сям'і ра бот ні ка, які 
пра хо дзіць аль тэр на тыў ную служ бу, 
атры ма лі пра ва на служ бо вы зя мель-
ны на дзел, то пра ва на та кую зям лю 
ў іх за ста нец ца і на да лей.

ІН ТЭ ЛЕ КТУ АЛЬ НУЮ 
ЎЛАС НАСЦЬ 
АБА РА НЯ ЕМ РА ЗАМ

Пра га ла са ва лі ўчо ра дэ пу та ты і 
за да лу чэн не Бе ла ру сі да Да га во ра 
аб па тэн та вым пра ве. Як ад зна чыў 
пер шы на мес нік стар шы ні Дзяр жаў-
на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі-

ях Анд рэй Ко саў скі, Да га вор аб па-
тэн та вым пра ве, пры ня ты ў Жэ не ве 
ў 2000 го дзе, функ цы я нуе пад эгі дай 
Су свет най ар га ні за цыі ін тэ ле кту аль-
най улас нас ці і вы зна чае ўзгод не ныя 
на між на род ным уз роў ні ба за выя 
стан дар ты ахо вы пра воў на аб' ек ты 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці. Дзя ку ю-
чы да лу чэн ню да гэ та га да ку мен та 
спра шча юц ца фар маль ныя пра цэ-
ду ры ў да чы нен ні да на цы я наль ных 
і рэ гі я наль ных па тэн таў на вы на ход кі 
і за явак на вы да чу па тэн таў.

Акра мя та го, на па ся джэн ні дэ пу-
та ты ра ты фі ка ва лі Да га вор аб ка ар-
ды на цыі дзе ян няў па аба ро не пра воў 
на аб' ек ты ін тэ ле кту аль най улас нас ці. 
Гэ ты да ку мент рэ гу люе ўза е ма дзе ян-
не ўпаў на ва жа ных ор га наў дзяр жаў 
— чле наў Еў ра зій ска га эка на міч на-
га са ю за па між са бой і з Еў ра зій скай 
эка на міч най ка мі сі яй у мэ тах фар-
мі ра ван ня адзі най сіс тэ мы аба ро ны 
пра воў на аб' ек ты ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці на тэ ры то рыі са ю за.

«ПРЫ ШЧЭП КА» 
АД РЭ ВА ЛЮ ЦЫЙ

Так са ма ў дру гім чы тан ні на па-
ся джэн ні Па ла ты прад стаў ні коў быў 
за цвер джа ны за ко на пра ект аб Ва-
ен най дакт ры не Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Но вая дакт ры на ўліч вае та кія 
з'я вы, як гіб рыд ная вай на і ка ля ро-
вая рэ ва лю цыя. Да ку мент па сту піў 
у Па ла ту прад стаў ні коў 12 лю та га 
2016 га ды пас ля та го, як яе ўхва ліў 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі па вы ні ках па ся-
джэн ня Са ве та бяс пе кі. Пры няц це 
но вай дакт ры ны вы клі ка на зме на мі 
ва ен на-па лі тыч на га ста но ві шча ў 
све це, ха рак та ру ўзбро е най ба раць-
бы, су час ны мі тэн дэн цы я мі раз віц ця 
бе ла рус кай дзяр жа вы. У да ку мен це 
ця пер пра пі са ны на прам кі раз віц ця 
аба рон на га сек та ра эка но мі кі.
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АР ГА НІ ЗА ЦЫ ЯМ – ЛІ МІТ НА ВА ДУ
Пры пе ра вы шэн ні лі мі таў Мін жыл кам гас пра па нуе браць пла ту 
за во да за бес пя чэн не з юры дыч ных асоб у па вы ша ным па ме ры

Ра бо чыя гру пы па між пар ла менц кім су пра цоў-
ніц тве Сей ма Лат віі і На цы я наль на га схо ду Бе ла-
ру сі су стрэ лі ся ў Мін ску. Свят ла на Ге ра сі мо віч, 
кі раў нік ра бо чай гру пы ад Бе ла ру сі і стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі па рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-
я наль на га схо ду, ад зна чы ла, што «наш па тэн цы ял 
да лё ка не за дзей ні ча ны так, як бы ха це ла ся».

Перш за ўсё га вор ка ідзе аб удас ка на лен ні за ка на-
 даў чай ба зы. Яна дасць асно ву для больш плён на га раз-
віц ця па асноў ных на прам ках: ган даль, транс гра ніч нае 
су пра цоў ніц тва, ту рызм. Доб рай пля цоў кай для аб мер ка-
ван ня бя гу чых пы тан няў за рэ ка мен да ва лі ся бе фо ру мы. 
Так, сё ле та ў Ор шы прай шла трэ цяя су стрэ ча га ра доў-
па бра ці маў Бе ла ру сі і Лат віі. Ужо больш за паў сот ні ра-
ё наў і га ра доў абедз вюх кра ін уста ля ва лі су вя зі.

Стар шы ня пар ла менц кай гру пы Сей ма Лат віі па су-
пра цоў ніц тве з На цы я наль ным схо дам Ар тур Ру бікс 
вы ка заў сваё за да валь нен не тым, як раз ві ва ец ца ўза-
е ма дзе ян не, і ад зна чыў, што сён ня ня ма на ба ле лых 
пы тан няў ў двух ба ко вым парт нёр стве:

— Ад но сі ны Еў ра са ю за і Бе ла ру сі па ча лі вель мі 
ін тэн сіў на раз ві вац ца ў ста ноў чым рэ чы шчы. Хоць у 
апош ні час эка на міч ная сі ту а цыя не са мая леп шая, 
я ўпэў не ны, што кро кі па су пра цоў ніц тве бу дуць яе 
па ляп шаць.

У пла нах ра бо чай гру пы су стрэ чы не толь кі ў бе-
ла рус кім пар ла мен це. Дэ ле га ты на ве да юць прад пры-
ем ствы «Амка дор» і «Ка му нар ка», а так са ма Мін скі 
аб лас ны Са вет дэ пу та таў і ме ды цын скі цэнтр у Ба-
раў ля нах.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

ПА-СУ СЕД СКУ

Но ва ўвя дзен не да зво ліць 
па са жы рам не пла ціць за 
па слу гі так сі, ка лі кі роў ца 
не дае чэ ка з фік са ва най 
су май па так со мет ры. 


