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На па шы ра ным па ся джэн ні Па-
ста ян ная ка мі сія Па ла ты прад-
стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах 
раз гле дзе ла два за ко на пра ек ты, 
што ўно сяць змя нен ні і да паў нен ні 
ў не ка то рыя за ко ны па пы тан нях 
дзяр жаў най ста тыс ты кі і ў За кон 
«Аб дэк ла ра ван ні фі зіч ны мі асо-
ба мі да хо даў і ма ё мас ці». Га во ра-
чы пра пер шы за ко на пра ект, яго 
ку ра тар Люд мі ла ДА БРЫ НІ НА, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі, вы-
ка за ла дум ку, што ста тыс ты ка — 
люс тэр ка эка но мі кі.

— Як пра цуе эка но мі ка, ад люст роў-
ва ец ца ў ста тыс тыч ных звест ках, — ар-
гу мен та ва ла пар ла мен та рый.

На аб мер ка ван не за ко на пра ек та, які 
ты чыц ца дзяр жаў най ста тыс ты кі, бы лі 
за про ша ны прад стаў ні кі На цы я наль на га 
ста тыс тыч на га ка мі тэ та. Пер шы на мес-
нік стар шы ні гэ та га ве дам ства Іры на 
КАН ГРО рас ка за ла, што ў на шай кра і не 
двой чы пры сут ні ча ла мі сія спе цы я ліс-
таў-ста тыс ты каў з роз ных кра ін, перш 
за ўсё з еў ра пей скіх — Вя лі ка бры та ніі, 
Гер ма ніі, Швей ца рыі.

— Ка лі зы хо дзіць з між на род най 
прак ты кі, на цы я наль ная ста тыс тыч ная 
сіс тэ ма лю бой кра і ны мо жа іні цы я ваць 
пра вя дзен не гла баль най ацэн кі для та-
го, каб экс пер ты маг лі вы зна чыць, ці 
ад па вя дае вя дзен не ста тыс ты кі ў кра-
і не тым прын цы пам і па ды хо дам, тым 
стан дар там, якія ёсць у га лі не ста тыс-
тыч най дзей нас ці, — па тлу ма чы ла Іры на 
Кан гро. — Гэ та стан дар ты ад па вед най 
ка мі сіі Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый і ў 
пэў най сту пе ні — Еў ра пей ска га са ю за.

У ад каз на пы тан не Люд мі лы Да бры-
ні най пра ацэн ку, якую да лі на шай ста-
тыс тыч най сіс тэ ме за меж ныя экс пер-

ты, прад стаў ні ца На цы я наль на га ста-
тыс тыч на га ка мі тэ та па ве да мі ла, што 
ха рак та рыс ты ка бы ла доб рай.

— Ар га ні за цыя вя дзен ня ста тыс ты-
кі ў на шай кра і не за бяс печ вае вы ка-
нан не стан дар таў, што іс ну юць у гэ тай 
га лі не, — па ве да мі ла Іры на Кан гро. — 
Якасць афі цый най ста тыс тыч най ін-
фар ма цыі да стат ко ва вы со кая. Ра зам 
з тым спе цы я ліс ты пры пад рых тоў цы 
спра ва зда чы вы пра ца ва лі шэ раг рэ ка-
мен да цый, каб да зво ліць на шай на цы я-
наль най ста тыс тыч най сіс тэ ме і на да лей 
раз ві вац ца ў зблі жэн ні з між на род ны мі 
стан дар та мі.

Сён ня ў кра і не вы твор ца мі афі цый-
най ста тыс ты кі з'яў ля юц ца больш за 20 
дзяр жаў ных ор га наў — гэ та і На цы я-
наль ны банк, і Мі ніс тэр ства фі нан саў, 
і Дзярж ма ё масць, і Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі, і Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя... 
Ад ной з рэ ка мен да цый ад гру пы між-
на род ных экс пер таў ста ла ўзмац нен не 
ро лі кант ра лю ю ча га ор га на ў сфе ры 
ста тыс ты кі.

У цэ лым жа мэ та за ко на пра ек та аб 
ста тыс ты цы — за бес пя чэн не ўсіх ка-
рыс таль ні каў — ад ор га наў ула ды да 
фі зіч ных асоб — якас най і дак лад най 
афі цый най ін фар ма цы яй.

Што ты чыц ца да ку мен та, які ўно сіць 
змя нен ні і да паў нен ні ў За кон «Аб дэк-
ла ра ван ні фі зіч ны мі асо ба мі да хо даў і 
ма ё мас ці», то трэ ба ска заць: пе ра лік не-
ру хо май ма ё мас ці, аба вяз ко вай для дэк-
ла ра ван ня, да поў ніў ся ма шы на-мес цам.

— Ця пер у ма ё масць, якая пад ля гае 
ўлі ку, уклю ча на і ма шы на-мес ца — ра ней 
гэ та га не бы ло, — па тлу ма чыў жур на-
ліс там дэ пу тат Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ, 
член Па ста ян най ка мі сіі па бюд жэ це і 
фі нан сах. — Ка лі гэ ты аб' ект там з'я віў-
ся, то ад па вед на, яго ўклю чы лі і ў гэ ты 

пра ект за ко на. Мы ве да ем, што ў Мін ску, 
ін шых буй ных га ра дах ма шы на-мес ца 
мо жа мець да стат ко ва вы со кі кошт.

У цэ лым жа, па мер ка ван ні дэ пу та-
та, За кон «Аб дэк ла ра ван ні фі зіч ны мі 
асо ба мі да хо даў і ма ё мас ці» ча ка юць 
да стат ко ва іс тот ныя зме ны.

— Нар ма тыў ны акт бу дзе рэ гу ля ваць 
тыя сі ту а цыі, ка лі ў пад атко вай ін спек-
цыі, ін шых ор га наў уз нік нуць па да зрэн ні, 
што ў ча ла ве ка вы дат кі знач на вы шэй-
шыя за да хо ды. Уста ноў ле ны дак лад ны 
тэр мін — 30 дзён, — на пра ця гу яко га 
ча ла ве ку да ец ца маг чы масць са ма стой-
на па тлу ма чыць, ча му ў яго та кія ра зы-
хо джан ні.

Ка лі ча ла век не па тлу ма чыў пад атко-
вым служ бам на пра ця гу гэ та га ча су, 
ад куль узяў «ліш нія» гро шы, або даў 
ня поў ныя тлу ма чэн ні, то ён па ві нен бу-
дзе за пла ціць па да так у 16%.

— Гэ та пра віль ны шлях, — лі чыць 
пар ла мен та рый, — ва ўсім све це так і 
ро біц ца — ка лі ў ча ла ве ка вы дат кі знач-
на пе ра вы ша юць да хо ды, ка лі ён на бы-
вае не каль кі ма шын, ква тэ ру, не каль кі 
ма шы на-мес цаў, не ма ю чы ад па вед ных 
да хо даў, то дзяр жа ва про сіць яго па тлу-
ма чыць, як так атры ма ла ся.

Свят ла на ШАЎ ЧЭН КА, на мес нік 
мі ніст ра па па дат ках і збо рах, якая 
так са ма пры ня ла ўдзел у па ся джэн ні 
ка мі сіі, па ве да мі ла, што ў мі ну лым го-
дзе па датко выя ор га ны на шай кра і ны 
спаг на лі 44 млрд бе ла рус кіх руб лёў з 
гра ма дзян, у якіх вы дат кі бы лі боль шыя 
за да хо ды.

— Пра ве дзе на 12 ты сяч пра ве рак, 
па ру шэн ні вы яў ле ны ў 5 ты сяч ча ла-
век, — рас ка за ла Свят ла на Шаў чэн ка.
На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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УДАС КА НА ЛІЦЬ ВЯ ДЗЕН НЕ СТА ТЫС ТЫ КІ 
І ПА КА РАЦЬ НЕ ПЛА ЦЕЛЬ ШЧЫ КАЎ ПА ДАТ КАЎ 

Дэ пу та ты аб мяр коў ва юць за ко на пра ек ты да вес на вой се сіі

РЭ ГІСТ РА ЦЫЯ 
ПА «ЭЛЕКТ РОН ЦЫ»
Сё ле та ў пер шым паў год дзі Дзяр жаў ны ка мі тэт 

па ма ё мас ці пла нуе пад рых та ваць пра па но вы па змя нен ні 
За ко на аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці
Аб гэ тым па ве да міў стар шы ня Дзярж кам ма ё мас ці Анд рэй 
ГА ЕЎ. Па вод ле яго слоў, ця пер спе цы я ліс ты ка мі тэ та рых-
ту юць ад па вед ны за ко на пра ект. Но ва ўвя дзен ні бу дуць звя-
за ны з на пра цоў ка мі па элект ро ным да ку мен та а ба ро це, з 
маг чы мас цю вы зна чэн ня шы ро ка га ко ла аў та ры за ва ных 
па ся рэд ні каў. Ме на ві та ў гэ тых аў та ры за ва ных струк ту рах, 
пас ля ад па вед на га зва ро ту, клі ен ты змо гуць атрым лі ваць 
га то выя да ку мен ты ўжо і без да дат ко ва га на вед ван ня пад-
раз дзя лен няў Дзярж кам ма ё мас ці.

А по тым да лей шае ўка ра нен не элект рон на га да ку мен та а ба ро ту 
пач не мак сі маль на вы ціс каць па пя ро вую сіс тэ му ў ме жах ка мі тэ та, 
лі чыць Анд рэй Га еў. «Сён ня мы раз ві ва ем маг чы масць дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі ма ё мас ці ў элект рон ным вы гля дзе. Ця пер тыя, у ка го ёсць 
элект рон ны ліч ба вы под піс, мо гуць звяр тац ца па ажыц цяў лен не рэ-
гіст ра цый ных дзе ян няў, і ў гэ тым вы пад ку не трэ ба вы хо дзіць з офі са 
або до ма», — удак лад ніў сі ту а цыю стар шы ня Дзярж кам ма ё мас ці.

Хол дынг дзяр жаў най ма ё мас ці
Ця пер спе цы я ліс та мі ка мі тэ та да пра цоў ва ец ца Кан цэп цыя кі ра-

ван ня дзяр жаў най ма ё мас цю, якую пла ну ец ца за цвер дзіць да кан ца 
2016 го да, па ве да міў пер шы на мес нік стар шы ні Дзярж кам ма ё-
мас ці Бе ла ру сі Аляк сей ВА СІЛЬ ЕЎ.

«Са мі да пра цоў кі бу дуць ня знач ныя, та му гэ ты да ку мент аба-
вяз ко ва да кан ца го да па ві нен быць за цвер джа ны», — пад крэс ліў 
Аляк сей Ва сіль еў.

Ён на га даў, што пер ша па чат ко ва кан цэп цыя пра ду гледж ва ла 
ства рэн не ўні тар на га прад пры ем ства па рэс пуб лі кан скай улас нас ці 
ў Дзярж кам ма ё мас ці і па ка му наль най улас нас ці — у ка му наль ных 
ар га ні за цы ях. Але каб не су ты ка лі ся ін та рэ сы рэс пуб лі кан скіх і 
ка му наль ных ор га наў, ця пер экс пер ты Дзярж кам ма ё мас ці пра па-
ну юць ства рыць ак цы я нер нае та ва рыст ва на ба зе ка мі тэ та, ку ды 
ўвой дуць і ка му наль ныя ўні тар ныя прад пры ем ствы. «Атры ма ец ца 
хол дын га вая струк ту ра, дзе бу дуць уліч вац ца ін та рэ сы і аб лас ных 
ка му наль ных служ баў, і рэс пуб лі кан скіх ор га наў», — удак лад ня юць 
сваю па зі цыю ў ка мі тэ це.

Ап ты мі за цыя ме жаў 
усіх ра ё наў зой ме тры га ды

На ступ ным маш таб ным пра ек там ка мі тэ та ста не ап ты мі за цыя 
ме жаў усіх ра ё наў кра і ны да 2019 го да, па ве да міў Анд рэй Га еў. Ён 
на га даў, што ле тась экс пер ты ка мі тэ та за вяр шы лі пі лот ны пра ект 
па ап ты мі за цыі ме жаў у Сма ля віц кім ра ё не. Пла ну ец ца, што сё ле та 
бу дзе на ве дзе ны па ра дак з ме жа мі ўсіх ра ё наў Мін скай воб лас ці, 
а да 2019 го да па доб ная ап ты мі за цыя бу дзе пра ве дзе на па ўсёй 
кра і не. Па вод ле слоў стар шы ні Дзярж кам ма ё мас ці, у Сма ля ві чах 
зме ны за кра ну лі ка ля 40% пра цяг лас ці ра ё на. «У вы ні ку тэ ры то-
рыя ра ё на змен шы ла ся на 52 гек та ры», — ад зна чыў ён. Анд рэй 
Га еў рас тлу ма чыў, што не аб ход насць та кой ра бо ты на спе ла ўжо 
даў но. Ме жы ад мі ніст ра цый ных адзі нак вы зна ча лі ся до сыць даў но, 
мно гія — у ся рэ дзі не мі ну ла га ста год дзя. За раз ёсць сі ту а цыі, ка лі 
шэ раг ме жаў пра хо дзіць па ся рэ дзі не по ля або ле су. Гэ та не зу сім 
ла гіч на, та му ця пер спе цы я ліс ты пач нуць «пры вяз ваць» ме жы да 
цвёр дых кон ту раў — да рог ці лі ній элект ра пе ра да чы.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

ПАД РА БЯЗ НА — АБ ГАНД ЛІ
Ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Азер-
бай джа на Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Іль ха ма Алі е ва, па ве да-
мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

У кан тэкс це аб мер ка ван ня ста ну і перс пек тыў двух ба ко вых ад-
но сін кі раў ні кі дзяр жаў па цвер дзі лі іх стра тэ гіч ны ха рак тар, ад зна-
чыў шы, што ўза е ма дзе ян не дзвюх кра ін заў сё ды вы бу доў ва ла ся ў 
ду ху друж бы і ўза е ма ра зу мен ня.

Пад ра бяз ней прэ зі дэн ты спы ні лі ся на су пра цоў ніц тве ў ганд-
лё ва-эка на міч най сфе ры, вы ка заў шы га тоў насць знач на ак ты ві-
за ваць уза ем ны ган даль. Раз мо ва іш ла ў тым лі ку аб вы твор чай 
ка а пе ра цыі. Бе ла рус кі бок, у пры ват нас ці, га то вы раз гле дзець 
маг чы масць раз горт ван ня су мес ных вы твор час цяў у Азер бай джа-
не па ўсіх на прам ках уза е ма дзе ян ня з вы ха дам у перс пек ты ве з 
агуль най пра дук цы яй на рын кі трэ ціх кра ін.

На пы тан ні ка рэс пан дэн-
та «Звяз ды» ад каз вае 
стар шы ня Аст ра вец ка га 
рай вы кан ка ма, член Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я-
наль на га схо ду Бе ла ру сі 
Адам КА ВАЛЬ КА.

— Не па спе ем азір нуц ца, 
а пер шая чар га Бе ла рус кай 
АЭС бу дзе ўве дзе на ў экс-
плу а та цыю. Ці не ад стае 
ад вы твор чай са цы яль ная 
сфе ра ў Аст раў цы, што ў гэ-
тым кі рун ку зроб ле на і якія 
аб' ек ты з'я вяц ца ў перс пек-
ты ве?

— Да 2020 го да коль касць 
жы ха роў ў го ра дзе па він-
на па вя лі чыц ца пры клад на 
ўтрая — да 25 ты сяч ча ла-
век. З улі кам іх па трэб нас-
цяў і раз ві ва ем са цы яль ную 
сфе ру. Ле тась сет ка ўста ноў 
аду ка цыі па поў ні ла ся гім на зі-
яй і дзі ця чым са дам, за раз бу-
ду ец ца но вы ля чэб ны кор пус 
ра ён най баль ні цы. За срод кі 
аб лас но га бюд жэ ту ня даў на 
па бу да ва лі дом ся мей на га ты-
пу, дзе спра ві ла ўва хо дзі ны 
шмат дзет ная сям'я. А ў су пра-
цоў ні каў прад стаў ніц тва Бел-
дзярж стра ха па Аст ра вец кім 
ра ё не з'я ві лі ся но выя служ бо-
выя па мяш кан ні.

У пла нах на бя гу чы год — 
бу даў ніц тва ў га рад скім мік-
ра ра ё не № 2 дзі ця ча га са да, 
а так са ма фіз куль тур на-азда-
раў лен ча га комп лек су з пла-
валь ным ба сей нам. Згод на з 
да ру чэн нем кі раў ні ка дзяр жа-
вы, да дзе ным пад час яго ві зі-
ту ў Аст ра вец, пра пра цоў ва ем 
пы тан не бу даў ніц тва ў го ра-
дзе ста ды ё на. Да рэ чы, раз лік 

не толь кі на гро шы Дзяр жаў-
най ін вес ты цый най пра гра мы. 
На прык лад, на ра монт ся рэд-
няй шко лы № 1 у рай цэнт ры 
пла ну ем пры цяг нуць срод кі 
Су свет на га бан ка раз віц ця.

— Зра зу ме ла, што прад-
пры ем ства, уста но ва не бу-
дуць па спя хо вы мі без кам-
пе тэнт ных спе цы я ліс таў. 
Што ро біц ца, каб за бяс пе-
чыць са цы яль ную сфе ру 
на леж ным кад ра вым па-
тэн цы я лам?

— Вель мі пры ем на, што 
за апош нія тры га ды на Аст-
ра веч чы ну пры бы лі, каб рас-
па чаць свой пра цоў ны шлях, 
409 ма ла дых спе цы я ліс таў. 
У тым лі ку ле тась — 202, ся-
род якіх 86 — ме на ві та ў са-
цы яль ную сфе ру. Сё ле та на 
пра цу ва ўста но вы аду ка цыі, 
ахо вы зда роўя, куль ту ры і ін-
шыя ча ка ем яшчэ 88 вы пуск-
ні коў вы шэй шых і ся рэд ніх 
спе цы яль ных на ву чаль ных 
уста ноў.

Ха чу ад зна чыць, што мы 
шмат ро бім для за ма ца ван-
ня ма ла дых спе цы я ліс таў 
на пер шым ра бо чым мес-

цы. На прык лад, тыя з іх, хто 
пры быў у ра ён на ра бо ту па 
раз мер ка ван ні не па мес-
цы жы хар ства баць коў, мо-
гуць, згод на з прэ зі дэнц кім 
Ука зам, атры маць іль гот ны 
крэ дыт на на быц цё хатняй 
ма ё мас ці і та ва раў пер шай 
не аб ход нас ці. Гэ тым пра-
вам за апош нія тры га ды 
ска рыс та лі ся 44 ма ла дыя 
спе цы я ліс ты. Акра мя та го, 
у ка лек тыў ных да га во рах 
прад пры ем ствы і ар га ні за-
цыі пра ду гледж ва юць ме ры 
ма тэ ры яль най пад трым кі 
мо ла дзі — пры ўступ лен ні ў 
шлюб, на ра джэн ні дзі ця ці.

Але га лоў нае для ма ла-
до га спе цы я ліс та — гэ та дах 
над га ла вой. У гэ тым пы тан ні 
ў нас ёсць свае на пра цоў кі. 
На прык лад, сё ле та рай вы-
кан кам пры няў ра шэн не пе-
ра даць бы лы бу ды нак Бел-
дзярж стра ха на ба ланс ра-
ён най баль ні цы. За раз там 
за вяр ша юць ра монт з пе ра-
аб ста ля ван нем пад ін тэр нат, 
хтось ці ўжо на ват за ся ліў ся. 
Дру гі прык лад — у аг ра га-
рад ку Вар ня ны. На воль ных 
пло шчах у бы лым бу дын ку 
ву чэб на-вы твор ча га кам бі на-
та ар га ні за ва лі ін тэр нат для 
ра бот ні каў аду ка цыі, дзе мо-
гуць пра жы ваць два нац цаць, 
а пры не аб ход нас ці і больш 
ма ла дых спе цы я ліс таў.

І яшчэ. У кан цы 2015-га як 
на ва год ні па да ру нак для ўсіх 
спе цы я ліс таў са цы яль на-куль-
тур на га комп лек су ра ё на пад-
пі са ны Указ № 524 Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі, які дае пад ста ву для 
вы дзя лен ня жыл ля з фон ду 
РУП «Бе лА ЭС» пе да го гам, 

ме ды кам, спарт сме нам і ра-
бот ні кам куль ту ры.

— Ці за ці каў ле ны ін вес-
та ры ў бу даў ніц тве ў го ра-
дзе атам шчы каў са цы яль-
ных аб' ек таў?

— Лі чу, што ў на шым ра-
ё не ство ра ны спры яль ныя 
ўмо вы для раз віц ця ма ло га 
і ся рэд ня га біз не су. І мно гія 
дзе ла выя лю дзі гэ тым ужо 
ска рыс та лі ся. На прык лад, 
дзя ку ю чы ін вес ты цы ям ту-
рэц кай кам па ніі ў Аст раў цы 
бу ду юць гас ці ні цу. У між на-
род ным па гра ніч ным пунк це 
про пус ку «Кат лоў ка» з'я ві ла-
ся аў та за пра ва чная стан цыя, 
у пла нах — бу даў ніц тва ста ян-
кі і стан цыі тэх аб слу гоў ван ня 
аў та ма бі ляў, га тэ ля. Ад кры-
тае ак цы я нер нае та ва рыст-
ва «Грод на жыл буд» пла нуе 
па бу да ваць дом з да лей шым 
про да жам у ім ква тэр.

Вар та ад зна чыць, што ін-
вес та раў най больш ці ка вяць 
ганд лё выя аб' ек ты. Пры гэ-
тым ад буй ных сет ка вых 
кам па ній не ад ста юць і на шы 
мяс цо выя ін вес та ры. Пры кла-
дам мо жа слу жыць комп лекс 
«Та лер», дзе пя цё ра аст ра-
вец кіх прад пры маль ні каў на 
пло шчы больш за 1000 квад-
рат ных мет раў ар га ні за ва лі 
15 ганд лё вых аб' ек таў. Доб ра 
зра зу меў вы га ды ін вес та ван-
ня ў Аст раў цы і Ашмян скі мя-
са кам бі нат. Гэ тае прад пры ем-
ства ўжо прад стаў ле на ў нас 
ка вяр няй і шэ ра гам кра маў як 
у ста рым го ра дзе, так і ў но-
вых мік ра ра ё нах.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

ЯК РАЗ ВІ ВА ЕЦ ЦА СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ СФЕ РА 
ГО РА ДА АТАМ ШЧЫ КАЎ?

АСАБ ЛI ВАЯ КАШ ТОЎ НАСЦЬ 
IН ФАР МА ЦЫI

Срод кi ма са вай iн фар ма цыi кра i ны па вiн ны 
на рошч ваць на цы я наль ны кан тэнт 

у iн фар ма цый най пра сто ры
Пра гэ та за явi ла мi нiстр iн фар ма цыi Лi лiя АНА НIЧ на па-
шы ра ным па ся джэн нi ка ле гii га лоў на га ўпраў лен ня iдэа-
ла гiч най ра бо ты, куль ту ры i па спра вах мо ла дзi Мiн гар вы-
кан ка ма, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«У Бе ла ру сi да стат ко ва iн фар ма цый ных кры нiц: больш за паў та-
ры ты ся чы на цы я наль ных дру ка ва ных СМI, рас паў сюдж ва ец ца звыш 
200 за меж ных тэ ле ка на лаў, у кi ёс ках «Са юз дру ка» па пад пiс цы да-
ступ на больш як 4 ты ся чы за меж ных пе ры я дыч ных вы дан няў. Та му 
не аб ход на, у тым лi ку рэ гi я наль ным СМI, на рошч ваць на цы я наль ны 
кан тэнт у iн фар ма цый най пра сто ры», — ска за ла Лi лiя Ана нiч. Па вод-
ле яе слоў, у су час ным све це нель га не да ацэнь ваць ро лю i зна чэн не 
СМI. «Сён ня асаб лi вую каш тоў насць на бы вае апе ра тыў ная i дак лад-
ная iн фар ма цыя, шчы рая раз мо ва з людзь мi. У гэ тым за клю ча юц ца 
га лоў ныя за да чы ра бо ты ўсiх нас — прад стаў нi коў сфер куль ту ры, 
iдэа ло гii, мо ла дзi», — звяр ну ла ўва гу кi раў нiк ве дам ства.


