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Лю дзі куль ту ры — зор кі Гро дзен шчы ны
Ста лі вя до мыя ім ёны лаў рэ а таў прэ міі імя Аляк санд ра Дуб ко 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма «За твор чыя да сяг нен ні ў га лі не куль ту ры і мас тац тва»
Гэ тая ўзна га ро да вось ужо 19-ы раз што год пры су-

джа ец ца з мэ тай пад трым кі твор чай іні цы я ты вы і ін тэ-
ле кту аль на га па тэн цы я лу, а так са ма за аса біс ты ўклад 
у раз віц цё куль ту ры і мас тац тва, пра па ган ду на цы я наль-
ных тра ды цый, вы со кае пра фе сій нае май стэр ства.

— 2016-ы, Год куль ту ры, мы ўсе імк ну лі ся пра вес ці 
не стан дарт на, пры ўнес ці неш та но вае, та му і лаў рэ а ты 
вы бі ра лі ся з асаб лі вай дбай нас цю. Ду маю, ім так са ма 
асаб лі ва пры ем на атры маць прэ мію па вы ні ках Го да 
куль ту ры, — ад зна чыў пад час цы ры мо ніі, што прай шла ў 
ма лой за ле Гро дзен ска га аб лас но га дра ма тыч на га тэ ат-
ра, стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
КРАЎ ЦОЎ. — Ува га да твор чых лю дзей невы пад ко вая. 
Яны па вы ша юць ду хоў насць, ма раль насць гра мад ства, 
ня суць па зі тыў. Лю дзі куль ту ры ўслаў ля юць свой го рад, 
рэ гі ён, кра і ну.

Так, ся род лаў рэ а таў прэ міі — Ве ра Бе ла коз, на род ны 
май стар Бе ла ру сі з вёс кі Гу дзе ві чы Мас тоў ска га ра ё на. 
Яна ўзна га ро джа ная за аса біс ты ўклад у ад ра джэн не, 
за ха ван не і раз віц цё тэх на ло гіі па двой на га ткац тва як 
эле мен та не ма тэ ры яль най гіс то ры ка-куль тур най спад чы-
ны. Так са ма лаў рэ а там стаў за гад чык ад дзе ла на вей шай 
гіс то рыі Гро дзен ска га дзяр жаў на га гіс то ры ка-ар хеа ла-

гіч на га му зея Анд рэй Ваш ке віч: ён аў тар на ву ко вай кан-
цэп цыі му зея Аў гус тоў ска га ка на ла, які быў ад кры ты ў 
2016 го дзе. Вы со кая ўзна га ро да ўру ча на мас тац ка му 
кі раў ні ку за слу жа на га ама тар ска га ка лек ты ву «Гро дзен-
скі зва но чак» Тац ця не Стры жак — у 2015—2016 га дах 
дзі ця чы тэ атр з Грод на пе ра мог у не каль кіх між на род ных 
кон кур сах.

Лаў рэ а та мі прэ міі ста лі і ак цёр Гро дзен ска га аб лас-
но га тэ ат ра Ва сіль Мі ніч, га лоў ны рэ жы сёр XІ Рэс пуб лі-
кан ска га фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур Воль га Баг-
да но віч, га лоў ны мас так Гро дзен ска га аб лас но га тэ ат ра 
ля лек Ла ры са Мі кі на-Пра ба дзяк, пісь мен ні ца Свят ла на 
Ко шур, жур на ліст ка Ган на Ваш ке віч, вы клад чы ца Шчу-
чын скай дзі ця чай шко лы мас тац тваў Свят ла на Бя роз кі-
на, му зы кант Алег Це ляп нёў, мас тац кі кі раў нік на род на га 
ан самб ля на род най пес ні «Яры ца» з Мас тоў ска га ра ё на 
Ша міль Тай роў, за гад чы ца сек та ра куль ту ры і воль на га 
ча су ў аг ра га рад ку Грын кі Свіс лац ка га ра ён на га цэнт ра 
куль ту ры і на род най твор час ці Ма рыя Са ма ле віч, за-
гад чы ца ад дзе ла На ва груд скай ра ён най біб лі я тэ кі Іна 
Шаў чук, вы клад чык па кла се сак са фо на Гро дзен ска га 
ка ле джа мас тац тваў Сяр гей Са нец

�

ЗЯМ ЛЯ — 
АС НО ВА ЎСЁЙ АЙ ЧЫ НЕ
Прэ зі дэнт па ста віў за да чу ўдас ка на ліць за ка на даў ства 

аб ада бран ні і пра да стаў лен ні зя мель ных участ каў
Та кое да ру чэн не кі раў нік дзяр жа вы даў на на ра дзе па 
гэ тай праб ле ма ты цы. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-
ліў, што на леж нае вы ка ры стан не зя мель ных участ-
каў — гэ та най важ ней шае пы тан не, яко му ён на дае 
сур' ёз ную ўва гу.

«На ша за да ча — па ды хо дзіць да ўсіх змен уз ва жа на. Я 
не ка жу, што не маг чы ма ка рэк та ваць ней кія нор мы за ка на-
даў ства: і дэ крэ ты, і ўка зы Прэ зі дэн та, і за ко ны пад ля га юць 
ка рэк ці роў цы, па коль кі жыц цё ідзе, усё мя ня ец ца. Але я ха-
цеў бы ве даць пры чы ну і якія зме ны ад бы лі ся, што мы зноў 
бя ром ся за гэ ты да ку мент, — ска заў Прэ зі дэнт. — Пе ра да ча 
зям лі па він на пры но сіць дзяр жа ве эка на міч ную вы га ду. Пры 
гэ тым трэ ба вы клю чыць ліш нія ад мі ніст ра цый ныя бар' е ры і 
праз мер ную бю ра кра тыю».

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ў Бе ла ру сі іс на ва лі роз ныя 
па ды хо ды да рэ гу ля ван ня зя мель на га за ка на даў ства: спа чат ку 
гэ тыя пы тан ні жорст ка кант ра ля ва лі ся, а за тым гу бер на та рам 
бы ла да дзе на маг чы масць пры маць ра шэн ні на мес цах, пра-
да стаў ля ю чы зям лю ін вес та рам. Ад нак гэ тае па слаб лен не 
пры вя ло да не на леж на га вы ка нан ня за ка на даў ства і, як вы нік, 
за ня дба нас ці тэ ры то рый. «Та му я быў вы му ша ны ад мо віц ца ад 
прак ты кі пра да стаў лен ня зя мель ных участ каў гу бер на та ра мі 
і вяр нуць гэ та пра ва Прэ зі дэн ту. Яшчэ раз пад крэс лі ваю: хто-
хто, а гу бер на та ры ве да юць маё стаў лен не да зям лі, — ад зна-
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Гэ та ба гац це кра і ны. Гу біць яго 
ні ко му не да зво ле на, та му што яно не нам на ле жыць і на ват не 
на шым дзе цям. Яно на ле жыць бу ду чым па ка лен ням».

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, ці на кі ра ва ны аб мяр коў ва е мы на 
на ра дзе пра ект да ку мен та, які пра ду гледж вае ка рэк ці роў ку 
ўка за «Аб ада бран ні і пра да стаў лен ні зя мель ных участ каў», 
на ра шэн не за дач па за бес пя чэн ні за ха ва нас ці зя мель ных 
рэ сур саў як на цы я наль на га зда быт ку дзяр жа вы. «Ці спрос ціць 
ён пра цэ ду ры пра да стаў лен ня зя мель ных участ каў і зме ны 
іх мэ та ва га пры зна чэн ня? Ці не ство раць усе пра па на ва ныя 
ка рэк ці роў кі маг чы мас ці для ма хі на цый з зям лёй? Уліч ва ю-
чы зва ро ты гра ма дзян, звя за ныя з ада бран нем зя мель ных 
участ каў для дзяр жаў ных па трэб, ха чу да ве дац ца, на коль кі 
ме ры, што пры ма юц ца, па слу жаць вы ра шэн ню ўзнік шых сі-
ту а цый, — ска заў бе ла рус кі лі дар. — У ця пе раш ні час вост ра 
ста іць пы тан не аб уклю чэн ні ў гас па дар чы аба рот зя мель-
ных участ каў, за ня тых ін вес та ра мі, якія не вы кон ва юць свае 
аба вя за цель ствы. Асаб лі ва ў Мін скай воб лас ці. Не аб ход на 
на вес ці па ра дак з та кі мі ін вес та ра мі».

На на ра дзе бы ло ад зна ча на, што з па чат ку 2017 го да дзей-
ні чае но вы Ляс ны ко дэкс, які змя ніў па ды хо ды да ар га ні за цыі 
ляс ной гас па дар кі. Прэ зі дэнт да ру чыў да ла жыць, як улі ча ны ў 
пра ек це ўка за па ла жэн ні гэ та га да ку мен та, якім чы нам ця пер 
бу дуць пра да стаў ляц ца зем лі, што ра ней ад но сі лі ся да ля соў 
пер шай і дру гой гру пы, і ці пра вод зяц ца ме ра пры ем ствы па 
рас пра цоў цы но вых ле са ўпа рад ка валь ных пра ек таў.

Асоб на кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся ме ра мі па вы сеч цы 
дрэў па блі зу лі ній элект ра пе ра да чы, па ве дам ляе прэс-служ ба 
Прэ зі дэн та. Па вод ле яго слоў, су цэль ная вы сеч ка або паў-
тор ле таш няй сі ту а цыі, ка лі ў вы ні ку ва ла без элект рыч нас ці 
за ста лі ся мно гія на се ле ныя пунк ты, не да пу шчаль ныя. «Мне 
ўжо пры нес лі да ку мент — уз доўж каль ца вой да ро гі трэ ба 
вы се чы 220 дрэў. Чым яны пе ра шка джа юць лі ніі элект ра-
пе ра да чы? Коль кі дрэў да гэ та га ча су ўпа ла на гэ тую лі нію 
элект ра пе ра да чы? Ха цеў бы па чуць тлу ма чэн ні па доб ных 
пра па ноў, — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Я ха чу, каб 
вы бы лі гас па да ра мі на сва ёй зям лі і ста ві лі ся да дрэў, якія 
вы рас лі дзя ку ю чы Бо гу, як да ва мі па са джа ных».

Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці Анд рэй Га еў 
да ла жыў, што пра ек там ука за пра па ну ец ца, не змя ня ю чы кан-
цэп ту аль на іс ну ю чыя па ды хо ды да ада бран ня і вы дзя лен ня 
зя мель ных участ каў, спрас ціць гэ тыя пра цэ ду ры, пра ду гле-
дзець ме ха ніз мы аба ро ны пра воў зем ле ка рыс таль ні каў, а 
так са ма ўзмац ніць ад каз насць за ра шэн ні, што пры ма юц ца 
па зя мель ных пы тан нях.

Па вы ні ках на ра ды Прэ зі дэнт даў шэ раг да ру чэн няў па 
ўдас ка на лен ні за ка на даў ства. У пры ват нас ці, га вор ка іш ла 
пра не аб ход насць ра цы я на лі за ваць па ра дак ра бо ты з пус-
ты мі і ста ры мі да ма мі.

25 га доў на зад, 20 сту дзе ня 1992 го-
да, бы лі ўста ноў ле ны дып ла ма тыч-
ныя ад но сі ны па між Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь і Кі тай скай На род най 
Рэс пуб лі кай. 

У гэ тым жа го дзе ў Мін ску бы ло ад-
кры та Па соль ства КНР, а з 1993 го да 
бе ла рус кія дып ла ма ты ста лі пра ца ваць 
у Пе кі не. Раз віц цё ад но сін з Кі та ем — 
пры яры тэт ны кі ру нак знеш няй па лі ты-
кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ба кі рэ гу ляр на 
аб мень ва юц ца ві зі та мі на вы шэй шым і 
вы со кім уз роў нях, ажыц цяў ля ец ца ак тыў-
ны між пар ла менц кі дыя лог, ды на міч на 
раз ві ва юц ца між ве да мас ныя бе ла рус ка-
кі тай скія кан так ты. На сён няш ні дзень 
Кі тай — адзін з най важ ней шых стра тэ-
гіч ных парт нё раў на шай кра і ны.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га 
на ро да і ся бе аса біс та па він ша ваў Стар-
шы ню КНР Сі Цзінь пі на і ўвесь дру жа-
люб ны на род Кі тая з 25-й га да ві най 
уста наў лен ня дып ла ма тыч ных ад но сін 
па між кра і на мі, па ве дам ляе прэс-служ-
ба бе ла рус ка га лі да ра. «За чвэрць 
ста год дзя прой дзе ны знач ны шлях у 

ста наў лен ні і раз віц ці бе ла рус ка-кі тай-
ска га ўза е ма дзе ян ня, за сна ва на га на 
прын цы пах роў на сці і па ва гі ін та рэ саў 
адзін ад на го, — ад зна чыў кі раў нік дзяр-
жа вы. — Мы га на рым ся, што ў Бе ла ру-
сі і Кі тая скла лі ся са праў ды са юз ніц кія 
ад но сі ны. Да сяг ну ты бес прэ цэ дэнт на 
вы со кі ўзро вень да вер на га ўсе ба ко ва-
га стра тэ гіч на га парт нёр ства і ўза е ма-
вы гад на га су пра цоў ніц тва».

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў упэў-
не насць, што дыя лог па між Бе ла рус сю 
і КНР бу дзе і на да лей па глыб ляц ца і 
ахоп лі ваць усё но выя сфе ры. «Вя лі кія 
перс пек ты вы мы ба чым ва ўзмац нен ні 
ін вес ты цый на га склад ні ка, ак ты ві за цыі 
пра мых су вя зяў па між рэ гі ё на мі. Бе ла-
русь бу дзе і на да лей пры кла даць усе 
на ма ган ні па эфек тыў най рэа лі за цыі іні-
цы я ты вы «Адзін по яс, адзін шлях», бу даў-
ніц тве Кі тай ска-Бе ла рус ка га ін дуст ры-
яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень» як апор-
най кроп кі і «жам чу жы ны» Эка на міч на га 
по яса Шаў ко ва га шля ху», — га во рыц ца 
ў він ша ван ні.

Прэ зі дэнт пе ра ка на ны, што юбі лей ны 
год ад зна чыц ца плён ным раз віц цём двух-
ба ко вых ад но сін, ін тэн сіў ным куль тур ным 

аб ме нам, но вы мі кан так та мі, ідэ я мі і кі-
рун ка мі ўза е ма дзе ян ня.

Стар шы ня КНР Сі Цзінь пін так са ма 
ад імя кі тай ска га на ро да і ся бе аса біс та 
па він ша ваў Прэ зі дэн та на шай кра і ны і 
бе ла рус кі на род з 25-год дзем уста наў-
лен ня бе ла рус ка-кі тай скіх дып ла ма тыч-
ных ад но сін.

У він ша ван ні га во рыц ца, што ў ця пе-
раш ні час кі тай ска-бе ла рус кія ад но сі ны 
ха рак та ры зу юц ца ўстой лі вым раз віц цём, 
уз ро вень двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва 
бес пе ра пын на па вы ша ец ца. «Па лі тыч ны 
ўза е ма да вер з'яў ля ец ца тры ва лым, мы 
аказ ва ем адзін ад на му цвёр дую пад трым-
ку па важ ных пы тан нях, што ты чац ца ін та-
рэ саў на шых кра ін, — ад зна чыў Стар шы ня 
КНР. — На фо не су мес на га бу даў ніц тва 
«Ад на го по яса, ад на го шля ху» праг ма-
тыч нае су пра цоў ніц тва ў роз ных га лі нах 
з'яў ля ец ца пра дук тыў ным. Абод ва ба кі 
пад трым лі ва юць шчыль ныя кан так ты і ўза-
е ма дзе ян не па між на род ных пы тан нях».

Сі Цзінь пін лі чыць, што кі тай ска-бе-
ла рус кія ад но сі ны слу жаць узо рам між-
дзяр жаў ных ад но сін і вы кон ва юць важ-
ную ро лю ў са дзей ні чан ні рэ гі я наль най і 
між на род най ста біль нас ці і мі ру.

КОЛЬ КАСЦЬ ЯКАС ЦІ 
НЕ ПЕ РА ШКО ДА

Фо рум рэ гі ё наў па вы сіць 
ка э фі цы ент ка рыс на га дзе ян ня

У чац вёр тым Фо ру ме рэ гі ё наў бу дзе 
яшчэ больш удзель ні каў, чым у мі ну-
лыя га ды. Пра гэ та па ве да мі ла Ма ры-
я на ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі, пад час пер ша га па-
ся джэн ня арг ка мі тэ та фо ру му, што 
ад бы ло ся ўчо ра ў Маск ве.

«Кі раў ні кі на шых дзяр жаў Аляк сандр 
Лукашэн ка і Ула дзі мір Пу цін не ад на ра зо ва 
пад крэс лі ва лі, што вя лі кую ва гу для су-
пра цоў ніц тва дзвюх кра ін ма юць агуль ныя 
пы тан ні, якія даты чац ца жыц ця лю дзей, 
ін тэ гра цыі рэ гі ё наў, раз віц ця ад но сін як на 
ўзроў ні прад пры ем стваў, так і на ўзроў ні 
вы ка наў чай ула ды і ор га наў са ма кі ра ван-
ня, — за яві ла ві цэ-спі кер. — Та му Фо рум 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі — гэ та асаб лі вая 
пля цоў ка, якая дае маг чы масць ін тэ гра цыі 
ў вы со кай сту пе ні».

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
ад зна чы ла, што на фо ру ме бу дуць пад ве-
дзе ны вы ні кі су мес най бе ла рус ка-ра сій скай 
ра бо ты па тэ ма ты цы гэ та га ме ра пры ем-
ства — вы со кія тэх на ло гіі, іна ва цыі, ін фар-
ма цый нае гра мад ства. У су вя зі з гэ тым яна 
пра па на ва ла мак сі маль на за дзей ні чаць 
мо ладзь пры пад рых тоў цы фо ру му. Ма ры-
я на Шчот кі на за пэў ні ла, што бу дзе пры кла-
дзе ны мак сі мум на ма ган няў, каб па вы сіў-
ся ка э фі цы ент ка рыс на га дзе ян ня фо ру му. 
Чац вёр ты Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 
прой дзе ў Маск ве 29—30 чэр ве ня.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavіt@zvіazda.by
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Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» вы каз вае глы бо кае 
спа чу ван не на мес ні ку мі ніст ра ін фар ма цыі Ра ба во ла ву Ула дзі мі ру 
Ана то ле ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго непапраўным го рам — 
смер цю МА ЦІ.

НА ПРА МОЙ ЛІ НІІ — УЛА ДА
У гэ тую су бо ту па тра ды цыі, якая даў но ўжо скла ла ся, на пра мую 
лі нію з жы ха ра мі кра і ны вый дуць прад стаў ні кі кі раў ніц тва рэ гі ё наў. 
Усе гра ма дзя не, якія ма юць пы тан не па той ці ін шай праб ле ме, мо-
гуць па тэ ле фа на ваць і атры маць ад каз з пер шых вус наў.

Брэсц кі абл вы кан кам
ВЯ ЛІЧ КА Алег Іва на віч, на мес нік стар шы ні: (8-0162)21-31-21

Ві цеб скі абл вы кан кам
СЫ СО ЕЎ Аляк сандр Ула дзі мі ра віч, кі раў нік спраў: (8-0212)22-22-22

Го мель скі абл вы кан кам
КА НЮШ КА Анд рэй Ва сі ле віч, на мес нік стар шы ні: (8-0232)75-12-37

Гро дзен скі абл вы кан кам
КРАЎ ЦОЎ Ула дзі мір Ва сі ле віч, стар шы ня: (8-0152)73-56-44

Ма гі лёў скі абл вы кан кам
НЕ КРА ШЭ ВІЧ Вік тар Ула дзі мі ра віч, на мес нік стар шы ні: (8-0222)50-18-69

Мін скі абл вы кан кам
ЛІП НІЦ КІ Іван Эду ар да віч, стар шы ня Са ве та дэ пу та таў: (8-017)

500-41-60
Мін скі гар вы кан кам

ШО РАЦ Анд рэй Вік та ра віч, стар шы ня: (8-017)222-44-44

СТЫ ПЕН ДЫІ 
ДЛЯ ГУЛЬ ЦОЎ ЗБОР НЫХ КА МАНД

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае глы бо-
кае спа чу ван не на мес ні ку мі ніст ра ін фар ма цыі Ра ба во ла ву Ула-
дзі мі ру Ана то ле ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — 
смер цю МА ЦІ.

ЧВЭРЦЬ СТА ГОД ДЗЯ ШЧЫ РАЙ ДРУЖ БЫ

Змя нен ні ў За кон «Аб фі зіч най 
куль ту ры і спор це» аб мер ка ва лі ў 
Па ла це прад стаў ні коў.

Іх да стат ко ва шмат, і за кра на юць яны 
са мыя роз ныя ас пек ты сфе ры. Учо ра 
на па шы ра ным па ся джэн ні Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па ахо ве 
зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най 
і ма ла дзёж най па лі ты цы аб мяр коў ва-
лі, як мож на зра біць фіз куль ту ру больш 
па пу ляр най ся род роз ных сла ёў на сель-
ніц тва і што ў ай чын ным спор це трэ ба 
ўдас ка на ліць.

Што пла ну ец ца змя ніць у за ко не? Па-
пер шае, тэр мі на ло гію.

— Мы шмат ка жам пра тое, што ў 
нас ёсць заў зя та ры, стра ха выя аген ты, 
але та кіх пра ва вых ста ту саў на за ка на-
даў чым уз роў ні ня ма, — звяр тае ўва гу 
Ігар НЕ ВАР, член на зва най Па ста ян-
най ка мі сіі. — За раз гэ тыя тэр мі ны ўно-
сяц ца як афі цый на пры зна ныя. Акра мя 
та го, упер шы ню ў нас уво дзіц ца тэр мін 
«сцю ард». 

Вя лі кае зна чэн не мае тэх ні ка бяс пе кі 
і ўво гу ле тэх ні ка пра вя дзен ня спар тыў-
ных, спар тыў на-ма са вых спа бор ніц тваў. 
Для гэ та га ўво дзіц ца больш жорст кі рэ-
жым про пус ку на ста ды ё ны. На прык лад, 
на ста ды ё ны за ба ра ня ец ца пры но сіць 
рэ чы, якія па сва іх па ра мет рах пе ра вы-
ша юць да пу шчаль ныя 40х40х45 сан-
ты мет раў, ка лі гэ та не ўзгод не на з ар-
га ні за та ра мі ме ра пры ем стваў. Акра мя 
гэ та га, за ба ра ня ец ца пры но сіць ін шыя 

прад ме ты, якія пры зна ныя не бяс печ ны-
мі — пе тар ды, на прык лад.

Не ка то рыя на ва цыі за ко на пра ек та 
да ты чац ца га тоў нас ці бу дын каў, збу да-
ван няў і пры ста са ван няў для пра вя дзен-
ня спар тыў ных ме ра пры ем стваў.

Ёсць асоб ны ар ты кул, скі ра ва ны на 
ма са вую па пу ля ры за цыю зда ро ва га ла-
ду жыц ця і раз віц ця спа бор ніц кіх ру хаў.

Яшчэ ад на зме на ў за ко не: да ец ца 
пра ва мяс цо вым ор га нам ула ды з мяс-
цо вых бюд жэ таў сты му ля ваць і ма ты-
ва ваць спарт сме наў збор ных ка манд, 
вы плач ваць ім сты пен дыі.

— Ра ней гэ та га не бы ло. Тут мы раз-
гля да ем двая ка гэ тае пы тан не: ці гэ та бу-
дзе рэс пуб лі кан скі фонд, ці мяс цо вы. Але 
га вор ка ідзе пра рэс пуб лі кан скія і збор ныя 
ка ман ды па роз ных ві дах спор ту.

У вы шэй на зва ным за ко на пра ек це на-
ша кра і на ка рэк туе сваё за ка на даў ства з 
улі кам но вай вер сіі Су свет на га ан ты до-
пін га ва га ко дэк са. Там, у пры ват нас ці, 
пра ду гле джа на за ба ро на на су пра цоў ніц-
тва спарт сме наў і ін шых асоб, якія ма юць 
пра мыя пра фе сій ныя ад но сі ны да спор ту, 
з пер са на лам спарт сме на, аб ві на ва ча-
на га ў па ру шэн ні ан ты до пін га вых пра ві-
лаў або ў якіх-не будзь ін шых дзе ян нях, 
звя за ных з вы ка ры стан нем до пін гу. Як 
пад крэс ліў на мес нік мі ніст ра спор ту і 
ту рыз му Аляк сандр ДУБ КОЎ СКІ, дзяр-
жа ва мае на мер стро га пры трым лі вац ца 
гэ тай і ін шых нор маў ко дэк са.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��


