
2 3 кастрычніка 2018 г.НАДЗЁННАЕ

Кі раў нік дзяр жа вы ў цэ лым ухва ліў 
пра ект ука за, але — з не ка то ры мі 
да пра цоў ка мі. Аб гэ тым па вы ні ках 
на ра ды ў Аляк санд ра Лу ка шэн кі рас ка заў 
мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі Бе ла-
ру сі Кан стан цін Шуль ган.

На на ра дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сіў 

мі ніст ра рас тлу ма чыць, для ча го не аб ход ны та-

кі ўказ. «Мы шмат га доў пра цу ем па кі ра ван ні 

ра дыё час тот ным спект рам. Быц цам бы не бы-

ло ні я кіх пы тан няў... Што, ня пра віль на кі ра ва лі, 

ня пра віль на раз мяр коў ва лі? Хтось ці пла ціць, не 

пла ціць? Што но ва га та ко га, каб Прэ зі дэнт вяр-

таў ся да гэ та га пы тан ня?» — па ці ка віў ся кі раў нік 

дзяр жа вы ў Кан стан ці на Шуль га на.

Акра мя та го, бе ла рус кі лі дар па пра сіў ад ка заць 

на ін шае пы тан не, якое вы ні кае з пер ша га:

«Мы ў ця пе раш ніх умо вах нар ма тыў на-пра ва-

во га рэ гу ля ван ня гэ тай праб ле мы пра ца ваць не 

мо жам? Ка лі не мо жам, ну што ж, та ды бу дзем 

звяр тац ца да гэ та га пы тан ня і рых та ваць ад па вед-

ны ўказ Прэ зі дэн та. Гэ та зна чыць, комп лекс пы тан-

няў, звя за ны з пра ек там ця пе раш ня га ўка за».

Так са ма Прэ зі дэнт па ці ка віў ся ў мі ніст ра, якая 

сі ту а цыя ў сфе ры (на га да ем, на па са ду Кан стан-

цін Шуль ган за сту піў у ся рэ дзі не жніў ня), а так са-

ма спы таў пра най блі жэй шыя пла ны.

Па сло вах Кан стан ці на Шуль га на, указ мож на 

па дзя ліць на тры част кі. Пер шая — асноў ная — 

гэ та на пра цоў ка тых мо ман таў, якія ўзнік лі пры 

кі ра ван ні ра ней. Не аб ход на пры вес ці юры дыч ную 

ба зу ў ад па вед насць з прак ты кай ра бо ты для 

та го, каб ра шэн ні пры ма лі ся ма біль на, ліш ні раз 

не трэ ба бы ло раз ва жаць, што пра віль на, а што 

не, да даў ён. Па сло вах мі ніст ра, та кіх мо ман таў 

у пра па на ва ным пра ек це ўка за — ка ля 90 %.

У пры ват нас ці, у пра ек це ўка за пра па ну ец ца 

на ступ нае. Па-пер шае, ус клас ці на Дзяр жаў ную 

ін спек цыю Бе ла ру сі па элект ра су вя зі Мін су вя зі 

функ цыі па вы да чы да зво лаў на экс плу а та цыю 

суд на вых ра дыё стан цый з пры сва ен нем між на-

род ных па зыў ных ці ін шых апа зна валь ных сіг-

на лаў. Па-дру гое, уста на віць у рам ках дэ да ла-

ры за цыі эка но мі кі ў бе ла рус кіх руб лях за мест 

еў ра стаў кі, якія ўжы ва юц ца пры раз лі ку па ме раў 

пла ты за вы лу чэн не і вы ка ры стан не ра дыё час-

тот на га спект ра. Па-трэ цяе, пра па ну ец ца ўдас-

ка на лен не пра цэ саў ча со ва га ўво зу ра дыё элект-

рон ных срод каў, што вы ка рыс тоў ва юц ца ў хо дзе 

пад рых тоў кі і пра вя дзен ня та кіх ме ра пры ем стваў, 

якія пра вод зяц ца па ра шэн ні Прэ зі дэн та або Са-

ве та Мі ніст раў. Гэ тыя ме ры да дуць маг чы масць 

у тым лі ку ўдзель ні кам ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да, за меж ным асо бам, якія асвят ля юць 

зга да ныя гуль ні, гас цям ча со ва ўво зіць і вы ка-

рыс тоў ваць ра дыё стан цыі без не аб ход нас ці іх 

рэ гіст ра цыі і ўня сен ня пла ты за вы ка ры стан не 

спект ра. Па-чац вёр тае, уста на віць асноў ныя па-

ла жэн ні між на род на-пра ва вой аба ро ны час тот-

ных пры сва ен няў Бе ла ру сі. Зме ны і да паў нен ні 

ўно сяц ца ў не ка то рыя ўка зы.

Па вы ні ках на ра ды Кан стан цін Шуль ган па гу-

та рыў з жур на ліс та мі.

Ён рас ка заў, што ўказ са праў ды спе цы я лі за-

ва ны, больш пра фе сій ны. «Гэ та ра бо та ў на шай 

дзяр жа ве пра во дзі ла ся, ня ма тых мо ман таў, без 

якіх мы не мо жам пра ца ваць да лей. Але ра зам з 

тым бы лі зроб ле ны пэў ныя ак цэн ты на тыя рэ чы, 

якія трэ ба па леп шыць, прад ста віць па-ін ша му», — 

ска заў Кан стан цін Шуль ган.

На дум ку мі ніст ра, трэ ба па леп шыць тое, што 

ўплы вае на ар га ні за тар скую ра бо ту, не аб ход ную 

пры вы дзя лен ні ра дыё час тот на га спект ра. «З гэ-

тым су ты ка юц ца ўсе, со та вы мі тэ ле фо на мі ка-

рыс та ем ся. Ма біль ныя апе ра та ры атрым лі ва юць 

част ку ра дыё час тот на га спект ра, дзе ар га ні зу юць 

пе ра да чу сіг на лу для на шай со та вай су вя зі, — ска-

заў ён. — Та му вось гэ тыя мо ман ты яшчэ трэ ба 

да пра ца ваць. Так бы ло ска за на Прэ зі дэн там».

З на го ды свай го пер ша га ме ся ца на па са дзе 

мі ніст ра Кан стан цін Шуль ган ад зна чыў, што кі раў-

ні ка дзяр жа вы ці ка ві ла пы тан не, як мі ніс тэр ства 

га то ва да вы ка нан ня тых за дач, якія бы лі агу ча ныя 

пад час яго пры зна чэн ня. «Бы лі зроб ле ны пэў ныя 

ўка зан ні па фар мі ра ван ні, зме не пад гэ тыя за да чы 

са мой струк ту ры і шта та Мі ніс тэр ства су вя зі без 

па ве лі чэн ня коль кас ці. 

Так са ма бы лі вы зна ча ны пы тан ні ўза е ма дзе-

ян ня з ін шы мі прад пры ем ства мі, якія пра цу юць у 

сфе ры ліч ба ві за цыі эка но мі кі, тыя га лі ны, якія ў 

пер шую чар гу, на пэў на, па він ны бу дуць ука ра ніць 

но выя тэх на ло гіі, каб мы атры ма лі ней кі эфект. 

Бы ла ўдзе ле на ўва га, што гэ та мі ніс тэр ствы ахо -

вы зда роўя, аду ка цыі, Парк вы со кіх тэх на ло гій», — 

да даў ён.

Што да ты чыц ца пе ра да чы част кі ра дыё час-

тот на га спект ра пад сет ку 5G, то тут мі ністр рас-

ка заў, што не аб ход ныя час то ты не за ня тыя, іх 

мож на вы лу чаць, але іс нуе асаб лі васць ца ны ў 

за леж нас ці ад той час та ты, якая не аб ход на для 

гэ тай тэх на ло гіі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

УЗ ГОД НЕ НА. З ПА ПРАЎ КА МІ
Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб пра ек це ўка за па кі ра ван ні ра дыё час тот ным спект рам

Кі раў нік дзяр жа вы 

па ці ка віў ся ў ды зай не ра 

Юліі Ла туш кі най, якая 

рас пра цоў ва ла част ку 

ка лек цыі, як ус пры ма юць 

фор му прос тыя лю дзі. 

Акра мя та го, на дум ку 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

трэ ба, каб дзяр жаў ны герб 

быў вы шы ты на фор ме, а 

не «на леп ле ны».

Так са ма Прэ зі дэнт па ці ка віў ся 

ў ды зай не ра, ча му ніз ва ўзна га-

род ным кас цю ме яна зра бі ла ў 

вы гля дзе спад ні цы-су кен кі і шта-

ноў. Яна рас тлу ма чы ла гэ та тым, 

што кас цюм для ўзна га родж ван-

ня па ві нен пры цяг ваць ува гу, а 

лёг кая спад ні ца ства рае эфект 

хва лі.

Што да ты чыц ца ва лан цёр скай 

фор мы, то Юлія Ла туш кі на рас ка-

за ла, што вы ву ча ла за меж ны во-

пыт, на прык лад Со чын скай алім-

пі я ды.

Ге не раль ны ды рэк тар прад пры-

ем ства «Со ла-Пінск» Ва сіль Га ра-

г ляд рас ка заў бе ла рус ка му лі да ру 

аб ін шай част цы ка лек цыі, па коль кі 

яе рас пра цоў ва ла яго прад пры ем-

ства. Фор ма зроб ле на па су час ных 

тэх на ло гі ях, яе наз ва — «Пра сто-

ра», што сім ва лі зуе бяз меж ныя бе-

ла рус кія пра сто ры.

Па вы ні ках дэ ман стра цыі з жур-

на ліс та мі па раз маў ля ла ды зай нер 

Юлія Ла туш кі на.

«Кі раў нік дзяр жа вы па гля дзеў 

узо ры, у прын цы пе ўсё до сыць 

доб ра. Па ма ёй част цы — я рас-

пра цоў ва ла па рад на-гра ма дзян-

скую фор му, фор му ўзна га род най 

гру пы і ва лан цё раў. Ёсць, ад па-

вед на, не вя лі кія ка рэк ці роў кі, якія 

я са ма ве даю: у нас заў сё ды ёсць 

пы тан не з раз мя шчэн нем гер ба, і 

кі раў нік дзяр жа вы не ад на ра зо ва 

нам ка заў, каб герб быў вы шы ты 

не па срэд на на са мім адзен ні, а 

не пры шпіль ваў ся. Та му мы гэ тыя 

ка рэк ці роў кі ўня сём», — ска за ла 

ды зай нер.

Ці ка ва, што пры рас пра цоў цы 

фор мы прад пры ем ства пра во-

дзі ла апы тан не ся род спарт сме-

наў, Аляк санд ру Лу ка шэн ку пра-

дэ ман стра ва лі ўжо пя ты па лі ку 

ва ры янт.

Што да ты чыц ца воль на га про-

да жу фор мы, то Ва сіль Га раг ляд 

ад зна чыў, што ў про даж ка лек цыя 

част ко ва па сту піць у кан цы го да.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

З ГУС ТАМ І КАМ ФОРТ НА
Бе ла рус ка му лі да ру па ка за лі фор му спарт сме наў і ва лан цё раў да ІІ Еў ра пейскіх гуль няў

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

шэн ка рас па ра дзіў ся на пра ця гу су так 

ад мя ніць аб ме жа ван ні про да жу ал ка го-

лю ў ганд лё вай сет цы ў нач ны час 

з 23.00 да 07.00, якія ў па рад ку экс пе-

ры мен та ўве дзе ны з 1 каст рыч ні ка 

ў Мін ску і мес ца мі на ра ён ным уз роў ні. 

Аб гэ тым Бел ТА па ве да мі лі ў Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі.

«Прэ зі дэнт, азна ё міў шы ся з прад стаў ле най 

яму ін фар ма цы яй, пры няў ра шэн не на пра ця гу 

су так ад мя ніць гэ тыя не пра ду ма ныя ра шэн ні», — 

за яві лі ў Ад мі ніст ра цыі.

Такое ра шэн не кі раў ні ка дзяр жа вы пра дык та ва-

на тым, што зма гац ца з п'ян ствам і ал ка га ліз мам 

не аб ход на не та кі мі ад на бо кі мі за ба ро на мі, якія 

на прак ты цы за мест ча ка на га ста ноў ча га вы ні ку 

пры вод зяць да рос ту це ня во га рын ку і кры мі наль-

най сфе ры, у тым лі ку па ве лі чэн ня пра па на ван ня 

кант ра факт най пра дук цыі.

Ад зна ча ец ца, што во пыт як Бе ла ру сі, па чы на ю чы 

з са вец кіх ча соў, так і за меж ных кра ін свед чыць аб 

не эфек тыў нас ці і на ват шкод нас ці за ба рон. Ча сам 

не пра ду ма ныя ра шэн ні ў гэ тым клю чы на бы ва лі 

са мыя гі пер тра фі ра ва ныя фор мы, аж да вы сеч кі ві-

на град ні каў, што на доў гія га ды прак тыч на зні шчы ла 

цэ лыя га лі ны сель скай гас па дар кі ў шэ ра гу кра ін.

«З ін ша га бо ку, по пыт заў сё ды зна хо дзіць пра-

па на ван не. Про да жы з-пад кры са ты мі ж так сіс-

та мі, рост ужы ван ня лю бых спір таз мя шчаль ных 

вад ка сцяў, праб ле ма кант ра фак ту ва ўмо вах 

не маг чы мас ці кант ра ля ваць сі ту а цыю ў рам ках 

цы ві лі за ва ных умоў ганд лю... І як вы нік — па ве лі-

чэн не коль кас ці пра ва па ру шэн няў і ал ка голь ных 

атру чэн няў, да дат ко вая на груз ка на сіс тэ му ахо-

вы зда роўя і рас ход бюд жэт ных срод каў. Усё гэ та 

так са ма най больш маг чы мыя на ступ ствы та кіх 

за ба рон», — па дзя лі лі ся ў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та па да плё кай пры ня та га ра шэн ня.

Пры гэ тым пад крэс лі ва ец ца, што вы ра шэн не 

іс ну ю чай праб ле мы па він на быць комп лекс ным 

з га лоў ным упо рам на ме ры пра фі лак тыч на га і 

вы ха ваў ча га ха рак та ру, фар мі ра ван ня мо ды на 

зда ро вы лад жыц ця.

Як па ве дам ля ла ся, ра ней у Мін ску бы ло пры-

ня та ра шэн не аб ме жа ваць про даж ал ка голь ных 

на піт каў у нач ны час да 1 каст рыч ні ка 2019 го да. 

З 23.00 да 7.00 у ганд лё вай сет цы за ба ро не на 

рэа лі за цыя га рэл кі, лі кё ра-га рэ лач ных вы ра баў, 

ві на, кань я ку, брэн дзі, каль ва до су, шам пан ска-

га і ін шых на піт каў з аб' ём най до ляй эты ла ва га 

спір ту сямі пра цэн таў і больш, а так са ма пі ва і 

сла ба ал ка голь ных на піт каў. Пра да ваць ал ка-

голь у гэ ты час мо гуць толь кі аб' ек ты гра мад ска-

га хар ча ван ня ў раз ліў. Да гэ та га экс пе ры мен та 

мес ца мі пад клю чы лі ся і на ра ён ным уз роў ні.

ЗМА ГАЦ ЦА З П'ЯН СТВАМ І АЛ КА ГА ЛІЗ МАМ 
НЕ АБ ХОД НА НЕ АД НА БО КІ МІ ЗА БА РО НА МІ

Пар ла менц кі Пар ла менц кі 
дзён нікдзён нік

У дэ пкор пу са 
во сень ская 

се сія
На па рад ку дня 

пра ек ты, на кі ра ва ныя 
на раз ня во лен не 

дзе ла вой іні цы я ты вы
У пер шы дзень во сень-

скай се сіі дэ пу та ты 

Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду ў 

пер шым чы тан ні раз гле-

дзе лі па праў кі ў за ко ны 

аб са ні тар на-эпі дэ мі я ла-

гіч ным даб ра бы це на-

сель ніц тва, да па мож ных 

рэ пра дук тыў ных тэх на-

ло гі ях, транс план та цыі 

ор га наў і тка нак ча ла-

ве ка, аб абы хо джан ні з 

ад хо да мі, га ран та ван ні 

па гра ніч най бяс пе кі. 

Так са ма раз гле дзе лі па-

праў кі, якія па він ны ўдас ка-

на ліць Пра цэ су аль на-вы ка-

наў чы ко дэкс аб ад мі ніст ра-

цый ных пра ва па ру шэн нях.

Ся род за ко на пра ек таў, 

пад рых та ва ных да раз гля ду 

ў дру гім чы тан ні, дэ пу та ты 

аб мер ка ва лі ўня сен не змя-

нен няў у за ко ны аб вы твор-

час ці і аба ро це ар га ніч най 

пра дук цыі, аб транс парт на-

экс пе ды цый най дзей нас ці, 

аб элект рон ным да ку мен це 

і элект рон ным ліч ба вым под-

пі се, аб бяс пе цы ген на-ін жы-

нер най дзей нас ці.

Акра мя та го, ра ты фі ка ва-

лі між на род ныя да га во ры з 

Еў ра пей скім бан кам рэ кан-

струк цыі і раз віц ця, Азі яц кім 

бан кам інф ра струк тур ных ін-

вес ты цый.

З пра па но ва мі аб па праў-

ках у за кон «Аб са ні тар на-эпі-

дэ мі я ла гіч ным даб ра бы це на-

сель ніц тва» вы сту піў мі ністр 

ахо вы зда роўя Ва ле рый 

МА ЛА ШКА. Га вор ка іш ла і 

пра тое, каб да поў ніць пе ра лік 

аб' ек таў, якія пад ля га юць са-

ні тар на-гі гі е ніч най экс пер ты-

зе і рэг ла мен та ваць асоб ныя 

пы тан ні, якія да ты чац ца вы-

да чы са ні тар на-гі гі е ніч на га 

за клю чэн ня. Не менш важ на 

ўдак лад ніць пра вы ор га наў 

і ўста ноў, якія ажыц цяў ля-

юць дзяр жаў ны са ні тар ны 

на гляд, іх служ бо вых асоб, 

а так са ма аба вяз кі ар га-

ні за цый і ін ды ві ду аль ных 

прад пры маль ні каў у га лі не 

са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч на га 

даб ра бы ту на сель ніц тва.

У сваю чар гу дэ пу тат 

Брэсц кай-Ус ход няй вы бар чай 

акру гі № 3 Ана толь Да шко 

за даў пы тан не Ва ле рыю Ма-

ла шку пра тое, як сён ня Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя пра цуе, 

каб па тра ба ван ні і нар ма ты вы 

хут чэй ука ра ня лі ся ў ра бо-

ту Дэ крэ та № 7 «Аб раз віц ці 

прад пры маль ніц тва».

Па сло вах мі ніст ра, да ку-

мент па пра цы з гэ ты мі па тра-

ба ван ня мі ўжо вы пра ца ва ны 

і зна хо дзіц ца на ўзгад нен ні ў 

мі ніс тэр стве юс ты цыі.

«Што ж даты чыц ца са ні-

тар ных пра ві лаў, то мы чу ем 

сён ня пра па но вы, якія па сту-

па юць з бо ку прад пры маль-

ні каў. У гэ тай част цы нор мы 

за ко на раз гля да юць ней кія 

па слаб лен ні», — ад зна чыў 

мі ністр.

Пры гэ тым ён удак лад ніў, 

што біз не су асла бяць са ні-

тар ны кант роль у тых вы пад-

ках, дзе не бу дзе ры зы кі не-

га тыў на га ўплы ву на зда роўе 

ча ла ве ка.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Спорт пад апе кай
Указ пра аб наў лен не скла ду Рэс пуб лі кан ска га ар га ні за цый на га 

ка мі тэ та па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 

го да ў Бе ла ру сі пад пі саў Прэ зі дэнт на шай кра і ны.

Ка рэк ці роў кі звя за ны са зме на мі ў скла дзе ўра да і кі раў ніц тве рэс пуб лі-

кан скіх ар га ні за цый. Та кім чы нам, стар шы ня арг ка мі тэ та — прэм' ер-мі ністр 

Бе ла ру сі Сяр гей Ру мас, яго на мес ні кі — ві цэ-прэм' ер Ігар Пет ры шэн ка і мі-

ністр спор ту і ту рыз му Сяр гей Ка валь чук. Так са ма ў склад увай шлі мі ністр 

фі нан саў Мак сім Ер ма ло віч, мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі Кан стан цін 

Шуль ган, стар шы ня На цы я наль най дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі Іван 

Эй смант, пер шы сак ра тар Цэнт раль на га ка мі тэ та гра мад ска га аб' яд нан ня 

«Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі» Дзміт рый Ва ра нюк.

Па вод ле Бел ТА.

Фота БелТА.


