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Смаргонь

У ПО ШУ КАХ IМI ДЖУ У ПО ШУ КАХ IМI ДЖУ 
СВАЙ ГО ГО РА ДА...СВАЙ ГО ГО РА ДА...

НА ТХНЁ НЫ ГIС ТО РЫ ЯЙ I ЛЕ ГЕН ДА МI
Змi цер Краў чан ка ро дам з Ба ры са ва, у Мiн ску 

жы ве ўжо 10 га доў. Ра зам з жон кай пра цуе ў ды-
зайн-фiр ме, за хап ля ец ца гiс то ры яй. Сё ле та Змi цер 
скон чыў Бе ла рус кую дзяр жаў ную ака дэ мiю мас тац-
тваў. У якас цi тэ мы дып лом на га пра ек та аб раў тэ ры-
та ры яль ны брэн дынг, цi, iн шы мi сло ва мi, 
ства рэн не iмi джу га ра доў Бе ла ру сi.

Сiм ва лы бе ла рус кiх га ра доў, ство ра ныя ма-
ла дым ды зай не рам Змiцерам Краў чан кам, 
боль шасць ка рыс таль нi каў бай нэ ту су стрэ ла 
з ухва лен нем. Ча го не ска жаш пра рас пра-
ца ва ны бры тан скай кам па нi яй INSTID брэнд 
Мiн ска «Think Minsk». Уз нi кае пы тан не: ча му 
пры на яў нас цi сва iх спе цы я лiс таў з цi ка вы мi 
iдэ я мi мы звяр та ем ся да за меж ных, вы нiк 
пра цы якiх нас не за да валь няе? Мы па гу та-
ры лi са Змiцнрам аб яго пра ек це i аб тым, 
як iдуць спра вы ў сфе ры тэ ры та ры яль на га 
брэн дын гу ў Бе ла ру сi.

Анд рэй КА БЯ КОЎ, кi раў нiк 
Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та:

«Вы дзя лен не зя мель ных 
участ каў — ад но з клю ча вых 
пы тан няў бу даў нiц тва. Сфе ра 
ад во ду ўчаст каў — ад на з най-
больш скла да ных у агуль ным 
пра цэ се бу даў нiц тва i схiль ная 
да праз мер ных ка руп цый ных 
ры зык. Не аб ход на шу каць пры-
чы ны гэ тых праб лем i на во дзiць 
тут па ра дак. Пра цэ ду ры ад вя-
дзен ня зя мель ных участ каў пад 
бу даў нiц тва ў кра i не трэ ба ап-
ты мi за ваць. Яны па вiн ны быць 
зра зу ме лы мi i не пры чы няць 
кло па таў iн вес та рам».

Кож нае но вае ма ла дое па ка лен не 
ўно сiць свой уклад у па бу до ву на шай 
дзяр жа вы. Асаб лi васць су час на га све ту 
за клю ча ец ца ў iмк лi вым раз вiц цi тэх-
на ло гiй i ка му нi ка цый, гла баль ных змя-
нен нях у эка но мi цы, аду ка цыi, гра мад-
скiм ла дзе. I ме на вi та мо ладзь па вiн на 
пры маць ак тыў ны ўдзел у рэа лi за цыi на-
ва тар скiх iдэй, пры мна жа ю чы ўсё тое 
ста ноў чае, што ство ра на ра ней.

Сён ня ў на шай кра i не ство ра ны ўсе 
ўмо вы для та го, каб да стой на жыць, 

лю бiць, га да ваць дзя цей, са ма ад да на 
пра ца ваць у iмя пра цвi тан ня сва ёй 
род най кра i ны. Ня хай на жыц цё вым 
шля ху вам заў сё ды спа да рож нi ча юць 
уда ча, ве ра ва ўлас ныя сi лы i iмк нен не 
здзейс нiць са мыя вы со кiя i за па вет-
ныя ма ры.

Жа даю вам моц на га зда роўя, упар-
т асцi i на тхнен ня, ап ты мiз му i пос пе-
хаў ва ўсiх па чы нан нях.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ЦЫТАТА ДНЯ

У су вя зі са свят ка ван нем 
Дня Не за леж нас ці да тэр мі но-
вая вы пла та пен сій (да па мог) 
за 3 лі пе ня ў Мін ску пач нец-
ца з 1 лі пе ня. У ад па вед нас-
ці з уста ноў ле ным гра фі кам 
вы пла та пен сій (да па мог) з 
пер ша га дня ме ся ца ажыц-
цяў ля ец ца толь кі ў ста лі цы, у 
ас тат ніх рэ гі ё нах кра і ны — з 
пя та га чыс ла ме ся ца.

У Бе ла ру сі пач не пра ца ваць 
тэ ле фон да ве ру па праб лем-
ных пы тан нях у бу даў ніц тве. 
Гра ма дзя не і юры дыч ныя асо-
бы мо гуць па зва ніць са сва-
і мі пы тан ня мі па гэ тай тэ ме 
па тэ ле фо не 8-017-2-100-190 
з 8.30 да 17.30. Тэ ле фон да-
ве ру бу дзе пра ца ваць з па ня-
дзел ка па пят ні цу з 1 лі пе ня па 
1 ве рас ня 2013 го да.

Ра шэн нем Між на род на га ка-
мі тэ та Чыр во на га Кры жа ў Жэ-
не ве (Швей ца рыя) вы шэй шай і 
са май прэ стыж най між на род-
най уз на га ро ды — ме да ля Фло-
рэнс Най цін гейл —- уда сто е ны 
мед сяст ра мі ла сэр нас ці Ма зыр-
скай ра ён най ар га ні за цыі БТЧК 
Воль га Гей ца ва, мед сяст ра мі-
ла сэр нас ці Брэсц кай га рад ской 
ар га ні за цыі БТЧК Та ма ра Ця-
рэ шы на і га лоў ная мед сяст ра 
служ бы сяс цёр мі ла сэр нас ці 
да рож най ар га ні за цыі БЧ БТЧК 
Ізоль да Се му шы на.

ТУ РЭЦ КУЮ АР МIЮ ПА ЗБА ВЯЦЬ ПРА ВА 
ЗДЗЯЙС НЯЦЬ ПЕ РА ВА РО ТЫ

Ту рэц кiя ўла ды вы ра шы лi змя нiць ста тут ар мii, па зба вiў шы ва ен ных пра ва здзяйс-
няць дзяр жаў ныя пе ра ва ро ты. Ад па вед ныя па праў кi ўрад Тур цыi вы нес на раз гляд 
пар ла мен та. Аб гэ тым па ве дам ля ец ца на сай це вы дан ня Hurriyet Daily News. Па праў кi 
аб мя жу юць удзел ва ен ных ва ўнут ры па лi тыч ным жыц цi. Асноў най iх за да чай ста-
не аба ро на Тур цыi ад знеш нiх па гроз. Раз гля даць за ко на пра ект пар ла мент пач не 
во сен ню 2013 го да, пас ля вы ха ду з лет нiх ка нi ку лаў. Пра ва здзяйс няць пе ра ва рот 
ту рэц кай ар мii на да лi ў 1960 го дзе, на гад вае Reuters. З тых ча соў ва ен ныя ча ты ры 
ра зы мя ня лi ўла ду. Урад Тур цыi пад рых та ваў па праў кi на фо не ма са вых пра тэс таў, 

якiя па ча лi ся ў кра i не ў маi 2013 го да. Пер ша па чат ко ва дэ ман стран ты вы сту па лi су праць зно су пар ку Ге зi ў Стам бу ле. Пас ля 
ў ак ты вiс таў з'я вi лi ся па лi тыч ныя ло зун гi, i яны за па тра ба ва лi ад стаў кi прэм' ер-мi нiст ра Тур цыi Эр да га на.

КI РАЎ НIК «ГАЗП РА МА» ПРАД КА ЗАЎ ПА ВЫ ШЭН НЕ ЦЭН НА НАФ ТУ 
Ў ПАЎ ТА РА РА ЗА

Ца на на наф ту мар кi Brent мо жа па вы сiц ца да 150 до ла раў за ба рэль. Пра гэ та за явiў кi раў нiк «Газп ра ма» Аляк сей Мi-
лер са спа сыл кай на экс перт нае мер ка ван не. Па вод ле слоў кi раў нi ка «Газп ра ма», рэз кi рост цэн на наф ту мо жа ад быц ца 
та ды, ка лi бу дзе па даць зда бы ча ў кра i нах Паў ноч най Аф ры кi. Да яко га ча су цэ ны мо гуць па вы сiц ца да рэ корд ных ад знак, 
Аляк сей Мi лер не ўдак лад нiў. У апош нiя ме ся цы наф та мар кi Brent на су свет ным рын ку ацэнь ва ец ца кры ху да ра жэй за 
сто до ла раў за ба рэль.

АМЕ РЫ КАН СКАЯ РАЗ ВЕД КА ЗНI ШЧЫ ЛА ЗВЕСТ КI 
АБ ПЕ РА ПIС ЦЫ ГРА МА ДЗЯН

Кi раў нiк Агенц тва на цы я наль най бяс пе кi ЗША Кiт Алек сан дэр за явiў, што ўсе са бра ныя 
спец служ бай звест кi аб пе ра пiс цы iн тэр нэт-ка рыс таль нi каў бы-
лi знi шча ныя ў 2011 го дзе, пас ля за крыц ця пра гра мы са чэн ня. 
Алек сан дэр так са ма па тлу ма чыў, што пра гра ма бы ла за кры та 
па су мес ным ра шэн нi АНБ, ад мi нiст ра цыi прэ зi дэн та i Кан грэ са. 
Са чэн не бы ло пры зна на не эфек тыў ным для ба раць бы з тэ ра-
рыз мам i, акра мя та го, па гра жа ла па ру шэн нем тай ны аса бiс та га жыц ця. Iн фар ма цыю 
аб чар го вай пра гра ме са чэн ня Stellar Wind ра ней апуб лi ка ва ла The Guardian. Са чыць за 
пе ра пiс кай ула ды ЗША па ча лi яшчэ пры прэ зi дэн це Джор джу Бу шу-ма лод шым.

ЗА БI ВАЕ НЕ ТОЛЬ КI 
СТРЭС, АЛЕ I ДУМ КI 

ПРА ЯГО?
Ча сам не сам 
стрэс, а дум-
кi аб маг чы-
мым стрэ се, 
вы кл i  ка  юць 
за хвор ван нi. 
Сур' ёз ная пе-
ра ка на насць 
у на яў нас цi 
стрэ су i яго 
не га тыў ным уплы ве па вя лiч вае ры зы-
ку сар дэч на га пры сту пу амаль у два 
ра зы, пi ша The Daily Mail са спа сыл кай 
на 18-га до вае аб сле да ван не больш за 
7000 ча ла век. 

Ся рэд нi ўзрост удзель нi каў экс пе ры мен-
ту склаў 49,5 го да. Iх рас пыт ва лi аб тым, 
на коль кi што дзён ны стрэс уплы ваў на зда-
роўе. Улiч ваў ся так са ма лад жыц ця, спа жы-
ван не ал ка го лю, ку рэн не, ра цы ён, трэ нi роў-
кi i на яў насць хва роб. Ры зы кi ацэнь ва лi ся на 
асно ве звес так аб смя рот ных i не смя рот ных 
сар дэч ных пры сту пах. Ака за ла ся, лю дзi, 
якiя бы лi ўпэў не ны, што стрэс моц на ўплы-
вае на зда роўе (8% ад агуль най коль кас цi), 
у два ра зы час цей ме лi сар дэч ны пры ступ 
у па раў на ннi з ты мi, хто асаб лi ва не пе ра-
жы ваў з на го ды стрэ су. Ка лi ўлi чы лi iн шыя 
фак та ры, ры зы ка ўсё роў на бы ла па вы ша на 
на 49%.

Па ва жа ныя дэ пу та ты!
Па ва жа ныя за про ша ныя і жур на-

ліс ты!
У ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь сён ня, 28 чэр ве-
ня 2013 го да, за вяр шае ра бо ту дру гая 
се сія Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пя та га склі кан ня.

Цэнт раль най па дзе яй се сіі стаў зва-
рот Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А.Р. Лу ка шэн кі з Па слан нем да бе ла-
рус ка га на ро да і Пар ла мен та, у асно ву 
яко га ляг ла ідэя аб наў лен ня кра і ны.

Уста ноў кі кі раў ні ка дзяр жа вы зна-
хо дзяць сён ня сваё ўва саб лен не ў 
пра вя дзен ні ма дэр ні за цыі пра мыс ло-
вых і аграр ных прад пры ем стваў, па-
вы шэн ні эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня 
ма тэ ры яль ных, пра цоў ных і кі раў ніц-
кіх рэ сур саў, ак ты ві за цыі між на род-
най дзей нас ці, перш за ўсё ў сфе ры 
эка на міч на га су пра цоў ніц тва.

Не ар ды нар насць за дач, якія вы ра-
шае кра і на на су час ным эта пе, па тра-
буе ад усіх нас умен ня мак сі маль на 
гіб ка рэ ага ваць на хут кае змя нен не 
сі ту а цыі, пра ца ваць на апя рэ джан не 
і зна хо дзіць не стан дарт ныя ра шэн ні. 
У гэ тым клю чы і бу да ва ла ся ра бо та 
пар ла мен та ры яў.

Зра зу ме ла, га лоў ным на шым за-
ка на даў чым пры яры тэ там з'яў ля ла ся 

эка на міч ная праб ле ма ты ка. У хо дзе 
се сіі нам уда ло ся знач на аб на віць ін-
вес ты цый нае за ка на даў ства. Яно ста-
ла больш праз рыс тым і гіб кім. Уз мац-
ня ец ца аба ро на ма ё мас ці ін вес та раў. 
Больш пры ваб ны мі ста нуць умо вы 
за клю чэн ня кан цэ сій ных да га во раў, 
ка ры стан ня не тра мі і вод ны мі рэ сур-
са мі.

Трэ ба так са ма ад зна чыць спра-
шчэн не па рад ку дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі не ру хо май ма ё мас ці, іпа тэч на-
га крэ ды та ван ня, ме ры па ўка ра нен ні 
«элект рон на га ўра да». Бух гал тар скі 
ўлік і аў дыт бу дуць ажыц цяў ляц ца па 

між на род ных стан дар тах. Усё гэ та 
вель мі важ на для па ляп шэн ня ўмоў 
гас па да ран ня і пад тры ман ня дзе ла-
вой іні цы я ты вы.

Шэ раг за ка на даў чых за дач вы ра-
ша ны ў кан крэт ных га лі нах эка но мі кі. 
Свет ус ту пае ў но вы этап аграр най 
рэ ва лю цыі. Да сяг нен ні ген най ін жы-
не рыі, бія- і на на тэх на ло гій усё шы рэй 
ука ра ня юц ца ў сель скую гас па дар ку. 
За ко ны «Аб на сен ня вод стве», «Аб 
пле мян ной спра ве ў жы вё ла га доў лі» 
і но вая рэ дак цыя За ко на «Аб па тэн тах 
на сар ты рас лін» па слу жаць ма гут-
най пра ва вой апо рай для ай чын ных 
аг ра ры яў і да дуць маг чы масць ім іс ці 
ў на гу з су свет ны мі лі да ра мі ў гэ тых 
сфе рах.

Транс парт ная сет ка — гэ та кры-
вя нос ная сіс тэ ма эка но мі кі. Тэ зіс 
не но вы, але сён ня як ні ко лі ак ту-
аль ны. З па глыб лен нем ін тэ гра цый-
ных пра цэ саў рэз ка па шы ра юц ца 
транс парт ныя па то кі, рас туць аб'-
ёмы гру за вых і па са жыр скіх пе ра-
во зак. Гэ тым аб умоў ле на ства рэн не 
за ка на даў чых пе рад умоў для па вы-
шэн ня кан ку рэн та здоль нас ці гра-
ма дзян скай авія цыі, урэ гу ля ван ня 
пы тан няў пе ра воз кі не бяс печ ных 
гру заў, раз віц ця га рад ско га элект-
рыч на га транс пар ту і мет-
ра па лі тэ на.

КУР САМ 
НА АБ НАЎ ЛЕН НЕ 

КРА І НЫ
Вы ступ лен не Стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь АНД РЭЙ ЧАН КІ У.П. на за крыц ці дру гой се сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ўчо ра ўру чыў 
дзярж уз на га ро ды за слу жа-
ным лю дзям кра і ны, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, уз на-
га ро джан не леп шых прад стаў-
ні коў роз ных пра фе сій і сфер 
дзей нас ці на пя рэ дад ні 3 лі пе ня 
ўжо ста ла доб рай тра ды цы яй. 
«На пя рэ дад ні га лоў на га дзяр-
жаў на га свя та — Дня Рэс пуб лі кі 
— мы ўспа мі на ем аб муж нас ці 
во і наў-вы зва лі це ляў, якія вы гна-
лі фа шысц кіх аку пан таў з бе ла-
рус кай зям лі і па да ры лі сва бо ду 
і мір на ша му на ро ду. Аб ты ся чах 
пра цаў ні коў, чы і мі ру ка мі бы лі 

ад ноў ле ны раз бу ра ныя га ра ды 
і вёс кі. І ўша ноў ва ем сён ня тых, 
хто да стой на пра даў жае слаў ныя 
тра ды цыі вер на га слу жэн ня Ай-
чы не, яе аба ро ны, ума ца ван ня і 
ўсе ба ко ва га раз віц ця», — сказаў 
кіраўнік дзяржавы.

Па вод ле слоў Прэзідэнта, гэ-
та цы ры мо нія ўру чэн ня ўзна га-
род па він на на га даць і аб тым, 
што ў мір ным жыц ці ёсць мес ца 
не толь кі пра цоў ным здзяйс-
нен ням, але і пра явам ге ра із му. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў 
ор дэн «За аса біс тую муж насць» 
сям'і Іга ра Іван чы ка, мі лі цы я не ра 
па труль на-па ста вой служ бы га-
лоў на га ўпраў лен ня ўнут ра ных 

спраў Мінск ага гар вы кан ка ма, 
які за гі нуў пры вы ка нан ні служ-
бо вых аба вяз каў, ра ту ю чы та-
ва ры ша.

Важ най ад мет най ры сай гэ-
та га ўра чыс та га ме ра пры ем ства 
ста ла тое, што ся род уз на га ро-
джа ных прад стаў ле ны ай чын ныя 
прад пры маль ні кі. Яны ўзна чаль-
ва юць ка лек ты вы прад пры ем-
стваў, наз вы якіх ужо ста лі вя-
до мы мі бе ла рус кі мі брэн да мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так-
са ма ад зна чыў пос пе хі та ле-
на ві тых ву чо ных, ме ды цын скіх 
ра бот ні каў, ле са во даў, дзея чаў 
куль ту ры, спар тыў ных трэ не раў, 
па гра ніч ні каў.

ДЗЯРЖ УЗ НА ГА РО ДЫ ЗА СЛУ ЖА НЫМ ЛЮ ДЗЯМ

Прэ зі дэн там вы зна ча ны мак сі мум для рос ту 
та ры фаў на свят ло, газ, ва ду і цяп ло — 5 до-
ла раў у год. І сён ня Мі ніс тэр ства ЖКГ стро га 
кант ра люе гэ ты па каз чык. Так, за год цэ ны на 
ка му наль ныя па слу гі па вы сі лі ся ўся го на 3,17 
до ла ра. Пра гэ та пад час «пра мой лі ніі» ў рэ дак-
цыі га зе ты «Звяз да» за явіў мі ністр жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі Анд рэй ШО РАЦ.

— Бе ла ру сы сён ня аплач ва юць па слу гі ЖКГ па 
та ры фах, якія акуп ля юць вы дат кі толь кі на 16,9% 
ад іх рэ аль на га кош ту, — ска заў мі ністр. — За-
раз у сям'і з трох ча ла век, ка лі двое пра цу юць і 
атрым лі ва юць зар пла ту, вы дат кі на па слу гі ЖКГ 

у стан дарт най двух па ка ё вай ква тэ ры скла да юць 
уся го 2,8%. У са май блі жэй шай перс пек ты ве па-
вы шаць та ры фы не пла ну ец ца. Па да ра жан не бу-
дзе ад бы вац ца толь кі су раз мер на рос ту ўзроў ню 
за роб каў. Па сло вах мі ніст ра, пры гэ тым скру пу-
лёз на пра ліч ва юц ца ўсе на ступ ствы, аж да та го, 
які ўклад уня се гэ тае па вы шэн не ва ўзро вень 
ін фля цыі ў кра і не. Пры чым пад лі кі робяц ца да 
со тых до ляў пра цэн та.  Каб вый сці на 60% акуп-
ляль нас ці ў 2015 го дзе, трэ ба та ры фы пад няць 
на сто до ла раў. На ўрад ці гэ та маг чы ма, лі чыць 
Анд рэй Шо рац.

Свят ла на БУСЬ КО.

У БЛІ ЖЭЙ ШЫЯ МЕ СЯ ЦЫ РОС ТУ 
ТА РЫ ФАЎ ЖКГ НЕ БУ ДЗЕ

МАЛАДЫЯ ГРАМАДЗЯНЕ МАЛАДОЙ ДЗЯРЖАВЫМАЛАДЫЯ ГРАМАДЗЯНЕ МАЛАДОЙ ДЗЯРЖАВЫ

Да ра гiя юна кi i дзяў ча ты!
Сар дэч на вiн шую вас з Днём мо ла дзi.
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Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб-
лi кi!

Па ва жа ныя за про ша ныя i жур на-
лiс ты!

Сён ня мы за вяр ша ем ра бо ту дру-
гой се сii Са ве та Рэс пуб лi кi пя та га склi-
кан ня.

Зна ка вай па дзе яй се сii ста ла 
што га до вае Па слан не Прэ зi дэн та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк санд ра 
Ры го ра вi ча Лу ка шэн кi бе ла рус ка му 
на ро ду i На цы я наль на му схо ду. У iм 
кi раў нiк на шай дзяр жа вы сфар му ля-
ваў пры яры тэ ты раз вiц ця эка но мi кi i 
са цы яль най сфе ры, аба зна чыў шля хi 
ўма ца ван ня бяс пе кi дзяр жа вы i гра-
мад ства, па цвер дзiў пры хiль насць 
Бе ла ру сi да iн тэ гра цый ных пра цэ саў 
на пост са вец кай пра сто ры. Прэ зi дэнт 
так са ма звяр нуў ува гу i на не аб ход-
насць ак ты вi за цыi за ка нат вор ча га 
пра цэ су, што да ты чыц ца не па срэд на 
на шай з ва мi ра бо ты. У пры ват нас-
цi, не аб ход на ўдзя ляць больш ува гi 
пы тан ням га лос нас цi пры пры няц цi 
за ко наў, шы рэй пры цяг ваць за цi каў-
ле ныя слаi гра мад ства да аб мер ка-
ван ня за ко на пра ек таў на ста дыi iх 
раз гля ду.

Зы хо дзя чы з гэ та га мы ак ты вi за ва-
лi ра бо ту па ар га нi за цыi тэ ма тыч ных 
круг лых ста лоў, за ма ца ва лi прак ты ку 
пра вя дзен ня вы яз ных i па шы ра ных 
па ся джэн няў па ста ян ных ка мi сiй Са-
ве та Рэс пуб лi кi, у тым лi ку су мес на з 
про фiль ны мi ка мi сi я мi Па ла ты прад-
стаў нi коў. Пры вы ка ры стан нi та кiх пуб-

лiч ных форм аб мер ка ван ня бы лi дэ та-
лё ва пра пра ца ва ны за ко на пра ек ты аб 
ас но вах дзей нас цi па пра фi лак ты цы 
пра ва па ру шэн няў, аб про цi дзе ян нi 
ма на па лiс тыч най дзей нас цi i раз вiц цi 
кан ку рэн цыi, а так са ма па праў кi ў за-
ко ны аб на ту раль ных ма на по лi ях, аб 
пле мян ной спра ве ў жы вё ла га доў лi i 
шэ раг iн шых.

Акра мя та го, пе рад стар шы ня мi 
па ста ян ных ка мi сiй i спе цы я лiс та мi 
Сак ра та ры я та па стаў ле на за да ча 
(i па ча та ўжо яе рэа лi за цыя) па па-
ста ян ным ма нi то рын гу пра ва пры мя-
няль най прак ты кi ў да чы нен нi да най-
больш ак ту аль ных для гра мад ства 
за ко наў. Па коль кi для нас важ ны не 
толь кi свое ча со вае пры няц це нар ма-
тыў на га пра ва во га ак та, але i ана лiз 

да лей шай прак ты кi яго пры мя нен ня, 
гэ та зна чыць, як пра цуе за кон у рэ-
аль ным жыц цi, цi апраў даў ён ча кан-
нi шы ро ка га ко ла на шых гра ма дзян, 
цi мае па трэ бу ў да паў нен нях i змя-
нен нях. Сiс тэ ма тыч нае пра вя дзен-
не гэ тай ра бо ты i ана лiз яе вы нi каў 
ство раць асно ву для больш поў най i 
аб' ек тыў най ацэн кi на шай за ка на даў-
чай ба зы, дасць маг чы масць вы явiць 
у ёй пра бе лы i не да хо пы. Гэ та но вая 
для Са ве та Рэс пуб лi кi ра бо та, i яна 
мае вя лi кае зна чэн не.

Улiч ва ю чы асаб лi вае зна чэн не за-
ко наў, якiя рэ гу лю юць эка на мiч ную 
дзей насць у на шай кра i не, з мэ тай 
больш глы бо кай па пя рэд няй iх пра-
пра цоў кi пры Прэ зi ды у ме Са ве та Рэс-
пуб лi кi ство ра ны на ву ко ва-кан суль та-
тыў ны са вет па пы тан нях раз вiц ця 
эка но мi кi. Яго ўзна чаль вае на мес нiк 
Стар шы нi Са ве та Рэс пуб лi кi Ру сец-
кi  А.М. Акра мя чле наў Прэ зi ды у ма, у 
яго ўвай шлi прад стаў нi кi рэ аль на га 
сек та ра эка но мi кi, на ву ко вых уста ноў 
i дзяр жаў ных ор га наў.

Пер шы во пыт ра бо ты гэ та га са ве та 
па ка заў яго эфек тыў насць. Так, пры 
раз гля дзе за ко на пра ек та «Аб энер-
га збе ра жэн нi» шэ раг рэ ка мен да цый 
са ве та па пы тан нях пры мя нен ня энер-
га збе ра галь ных тэх на ло гiй i кам п'ю тар-
ных сiс тэм кi ра ван ня рэ сур са мi, эфек-
тыў на га вы ка ры стан ня мяс цо вых вi даў 
па лi ва i ад наў ляль ных кры нiц энер гii 
знай шлi ад люст ра ван не ў ар-
ты ку лах бу ду ча га за ко на.

ЗА КО НЫ IДУЦЬ 
АД ЖЫЦ ЦЯ

Вы ступ лен не Стар шы нi Са ве та Рэс пуб лi кi РУ БI НА ВА А.М. 
на за крыц цi дру гой се сii Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь пя та га склi кан ня
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