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Праз паў та ра го да дзі ця-
чыя да мы ў Бе ла ру сі па-
він ны знік нуць. Са мі ўста-
но вы, мо жа, і лік ві ду юць, 
ад нак ні ку ды не дзе нуц-
ца сот ні ма лень кіх сі рот, 
якія за раз там га ду юц ца. 
Спе цы я ліс ты лі чаць най-
леп шай аль тэр на ты вай 
пры ём ныя сем'і. Але ў 
та кім вы пад ку пры ём ных 
баць коў трэ ба ву чыць 
пра віль на абы хо дзіц ца, 
зна хо дзіць па ра зу мен не 
з бы лы мі вы ха ван ца мі 
ін тэр на таў. А вось ме на-
ві та тут і ха ва юц ца пад-
вод ныя ка мя ні. Пра гэ та і 
іш ла га вор ка на «круг лым 
ста ле», арганізаваным 
прад стаў ніц твам Між на-
род на га дзі ця ча га фон ду 
ў Рэспубліцы Бе ла ру сь.

— Без умоў на, у ідэа ле ін тэр-
на ты па він ны за чы ніц ца на ту-
раль ным шля хам — з-за та го, 
што ў іх эле мен тар на не бу дуць 
трап ляць но выя дзе ці. Ад нак 
прак ты ка па каз вае, што да гэ-
туль кож ны пя ты сі ра та ў кра і не 
змя шча ец ца ў дзі ця чы дом. А 
на ву коў цы да ка за лі, што най-
больш па спя хо ва адап та вац-

ца дзі ця ці да рэ аль на га жыц ця 
мож на толь кі ў сям'і. Ні я кі са мы 
фе шэ не бель ны ін тэр нат не за-
ме ніць ма ло му та ту і ма му, хай 
са бе і пры ём ных, — лі чыць ды-
рэк тар прад стаў ніц тва Між-
на род на га дзі ця ча га фон ду 
ў Бе ла ру сі Іры на МІ РО НА ВА. 
— За раз у на шых пры ём ных 
сем' ях вы хоў ва ец ца ка ля ся мі 
ты сяч дзя цей. Асаб лі вую ўва гу 
на да ем кант ро лю за ты мі хлоп-
чы ка мі і дзяў чын ка мі, якіх узя лі 
да ся бе адзі но кія лю дзі. Гэ та 

ро бім роз ны мі шля ха мі — праз 
участ ко ва га ўра ча, праз вы ха-
валь ні каў у дзі ця чым сад ку...

Ад нак не ўсё бяз воб лач-
на і ў пры ём ных сем' ях. Бо не 
заў сё ды на ват ква лі фі ка ва ны 
пе да гог ці псі хо лаг мо жа да-
пы тац ца ў ма ло га, з чым ён 
су тык нуў ся ў сва ёй ра ней шай 
бія ла гіч най сям'і. 

— Ін сты тут за мя шчаль най 
сям'і дзей ні чае ў Бе ла ру сі па ра-
лель на з прак ты кай усы наў лен-
ня вось ужо пят нац цаць га доў. 

Ад нак да гэ туль, на жаль, не ўсе 
баць кі ўсве дам ля юць, што яны 
па він ны быць для ма ло га не толь-
кі та там і ма май, але і ў ней кай 
сту пе ні спе цы я ліс та мі, — лі чыць 
пе да гог-псі хо лаг са цы яль-
на-пе да га гіч на га цэнт ра Лу ні-
нец ка га ра ё на На тал ля СКА-
МЕЙ КА. — Сі ту а цыю па кра і не 
ў апош ні час іс тот на вы праў ляе 
на ву чан не пры ём ных баць коў па 
ад мыс ло ва рас пра ца ва най пра-
гра ме ПРАЙД. У пры ват нас ці, з 
яе да па мо гай да рос лы ча ла век 
рых ту ец ца не па срэд на пад па-
трэ бы, праб ле мы і за па тра ба-
ван ні кан крэт на га дзі ця ці. А ўжо 
ўзяў шы да ся бе ма ло га, пра цяг-
вае ву чыц ца пра ца ваць з ім як з 
чле нам сва ёй сям'і.

Як ві даць, для па ляп шэн ня 
пра цэ су вы ха ван ня сі рот, як 
і для іх са міх, у на шай кра і не 
ро бяц ца ад чу валь ныя кро кі. 
Але ві даць і тое, што трэ ба 
здзейс ніць яшчэ вель мі і вель-
мі шмат гэ тых кро каў, каб па-
няц це «дзет дом» са праў ды 
ста ла анах ра ніз мам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

11 лі пе ня ў Мін ску ад кры ла-
ся між на род ная на ву ко ва-
прак тыч ная кан фе рэн цыя 
«Ін фар ма цый ная бяс пе ка 
як склад нік на цы я наль най 
бяс пе кі дзяр жа вы». Фо рум 
са браў спе цы я ліс таў ад па-
вед на га про фі лю з Бе ла ру-
сі, Ра сіі, Укра і ны, Ка зах ста-
на, Азер бай джа на, Турк ме-
ні ста на і Уз бе кі ста на.
Мы пуб лі ку ем ар ты кул мі-
ніст ра ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Але га ПРА ЛЯС КОЎ СКА ГА, пры-
све ча ны тэ ма ты цы кан фе рэн цыі.

Рэс пуб лі ка Бе ла русь — гэ та дзяр жа-
ва, якая зна хо дзіц ца ў цэнт ры Еў ро пы, на 
мя жы двух вя лі кіх геа па лі тыч ных утва рэн-
няў — Еў ра пей ска га са ю за і пост са вец кай 
пра сто ры. Ад ным з важ ных на ступ стваў 
та ко га ста но ві шча з'яў ля ец ца аб' ек тыў-
на аб умоў ле ная ад кры тасць бе ла рус кай 
ін фар ма цый най пра сто ры. І гэ тая ад кры-
тасць уяў ляе са бой най важ ней шую асаб лі-
васць, якая па тра буе свай го асэн са ван ня і 
ўлі ку пры вы пра цоў цы дзяр жаў най па лі ты-
кі ў сфе ры ін фар ма цый най бяс пе кі.

На сён няш ні дзень у Бе ла ру сі дзей ні чае 
1.523 дру ка ва ныя СМІ, 89 тэ ле ві зій ных СМІ 
і 166 ра дыё вя шчаль ных СМІ. Пе ра важ ная 
боль шасць з іх (1287) — не дзяр жаў ныя.

На тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь рас-
паў сюдж ва ец ца ка ля 4 ты сяч за меж ных 
дру ка ва ных СМІ, аб са лют ная боль шасць 
якіх — вы дан ні Ра сій скай Фе дэ ра цыі, а так-
са ма дру ка ва ныя СМІ Укра і ны, Ка зах ста на, 
Гер ма ніі, ЗША, Вя лі ка бры та ніі, Літ вы, Поль-
шчы, Ні дэр лан даў, Іта ліі, Лат віі, Фін лян дыі. 
Агуль ны ра за вы ты раж за меж ных дру ка-
ва ных СМІ скла дае ка ля 1 млн асоб ні каў. 
Рас паў сюдж ва ец ца больш за 130 за меж ных 
тэ ле ка на лаў, па тэн цый ная аў ды то рыя якіх 
— больш за 50% усіх хат ніх гас па да рак.

З го ду ў год Мі ніс тэр ствам ін фар ма-
цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь за бяс печ ва ец ца 
дзяр жаў ны кант роль за вы ка нан нем за-
ка на даў ства і пры яры тэ таў на цы я наль най 

бяс пе кі суб' ек та мі ін фар ма цый-
на га рын ку.

Ад нак сён ня Рэс пуб лі ка Бе ла-
русь з'яў ля ец ца ўдзель ні кам Мыт-
на га са ю за і Адзі най эка на міч най 
пра сто ры, якая ўжо ў 2015 го дзе 
па він на стаць ас но вай но ва га 
ін тэ гра цый на га ўтва рэн ня — Еў-
ра зій ска га эка на міч на га са ю за. 
Спе цы фі ка гэ та га пас ля доў на га 
пра цэ су «еў ра зій скай ін тэ гра цыі» 
за клю ча ец ца ў тым, што ён ажыц-

цяў ля ец ца на ра мач ных умо вах член ства Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі ў Су свет най ганд лё вай 
ар га ні за цыі. З юры дыч на га пунк ту гле джан-
ня гэ та азна чае, што Бе ла русь, якая па куль 
не да лу чы ла ся да СГА, вы му ша на ў блі жэй-
шыя га ды лі бе ра лі за ваць сваю ін фар ма цый-
ную пра сто ру, пры гэ тым не атрым лі ва ю чы 
ад па вед най лі бе ра лі за цыі рэ жы му ін фар ма-
цый на га аб ме ну з трэ ці мі кра і на мі.

Та кім чы нам, удзел у ін тэ гра цый ных 
утва рэн нях на пост са вец кай пра сто ры 
па вы шае ўзро вень кан ку рэн цыі на ай-
чын ным ін фар ма цый ным рын ку, па тра буе 
ўлі ку но вых тэх на ла гіч ных і па во дзін скіх 
ма дэ ляў у ра бо це СМІ, вост ра ста віць пы-
тан ні эка на міч най за мож нас ці рэ дак цый, 
кан ку рэн та здоль нас ці ўмоў пра цы жур-
на ліс таў у дзяр жаў ных СМІ ў па раў на нні з 
пры ват ны мі аль бо за меж ны мі.

На гэ ты геа па лі тыч ны вы клік на плас-
тоў ва ец ца вы клік тэх на ла гіч ны.

Рас це знач насць ін тэр нэ ту як кры ні цы 
гра мад ска і па лі тыч на знач най ін фар ма цыі 
для бе ла рус кай аў ды то рыі. Па вод ле вы ні каў 
да сле да ван няў Цэнт ра са цы я ла гіч ных і па лі-
тыч ных да сле да ван няў Бел дзярж уні вер сі тэ-
та, у 2005 го дзе 47,6% бе ла рус кай аў ды то рыі 
ад да ва лі пе ра ва гу атры ман ню ін фар ма цыі 
па пы тан нях па лі ты кі ме на ві та з дру ка ва ных 
СМІ, па пы тан нях куль ту ры і эка но мі кі — 
44,1% і 39,5%, а з се ці ва — уся го 2,7 %, 2.8% і 
4%. Да 2012 го да сі ту а цыя кар ды наль на змя-
ні ла ся: ін тэр нэт апя рэ дзіў дру ка ва ныя СМІ 
(су ад но сі ны ад па вед на 34,8%, 33,1%, 27,1% 
у дру ка ва ных СМІ і 34,9%, 33,4%, 34,9% па 
пе ра лі ча ных тэ мах у ін тэр нэ ту).

Спе цы фі кай ін тэр нэт-пра сто ры з'яў ля-
ец ца аб са лют ная, на ват ча сам за ліш няя 
сва бо да ка му ні ка цыі ў гэ тым ася род дзі 
— як для спа жыў цоў, так і для вы твор цаў 
кан тэн ту. Та му за бес пя чэн не ін та рэ саў на-
цы я наль най бяс пе кі ў гэ тай сфе ры па тра-
буе іні цы я тыў най, апе рад жаль най па лі ты кі 
дзяр жаў ных і дру жа люб ных ім суб' ек таў у 
пра цы з бе ла рус кай аў ды то ры яй. Не маг-
чы ма «ад га ва рыць» ін тэр нэт-аў ды то рыю 
чы таць той ці ін шы сайт, мож на толь кі пры-
цяг нуць яе на свой сайт і та кім чы нам паў-
плы ваць на ін фар ма цый ную кар ці ну.

Рэс пуб лі ка Бе ла русь зра бі ла свой вы бар 
на ка рысць ін фар ма ты за цыі гра мад ства, на 
ка рысць ру ху на су страч ін фар ма цый най 
рэ ва лю цыі і атры ман ня ад яе мак сі маль ных 
вы гад. Та кі па ды ход шмат ра зо ва за апош-
нія не каль кі ме ся цаў агуч ваў Прэ зі дэнт кра-
і ны Аляк сандр Лу ка шэн ка. А гэ та зна чыць, 
што апі са ныя вы шэй най важ ней шыя зру хі 
ў ха рак та ры ма са вай ка му ні ка цыі на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі па тра бу юць глы бо ка га 
тэ а рэ тыч на га і прак тыч на га асэн са ван ня 
і вы пра цоў кі прын цы по ва но вай ін фар ма-
цый най стра тэ гіі дзяр жа вы.

Ні ко лі ра ней у Бе ла ру сі не бы ла за па-
тра ба ва на та кая коль касць раз на стай ных 
ін фар ма цый ных пра дук таў: ар ты ку лаў, фо-
та-, ві дэа- і аў ды я ма тэ ры я лаў, а га лоў нае 
— све та по гляд ных і па во дзін скіх мат рыц, 
уся рэ дзі не якіх гэ тыя пра дук ты ге не ру юц-
ца. Як мож на ад ка заць на гэ ты вы клік? 
Ці мо жа дзяр жа ва сфар мі ра ваць та кое 
мност ва па зі цый? Якім ін шым суб' ек там па-
він на на ле жаць пер шын ство ў гэ тай пра цы? 
Які ха рак тар ўза е ма дзе ян ня роз ных суб' ек-
таў ме ды я рын ку ў гэ тых но вых умо вах?

Гэ тыя і ін шыя пы тан ні на стой лі ва па тра-
бу юць сён ня свай го ра шэн ня, з'яў ля юц ца 
ас но вай но вай па ра дыг мы ў пра цы тэ а рэ-
ты каў і прак ты каў ін фар ма цый най сфе ры. 
Пры гэ тым вель мі важ на пы тан ні ін фар ма-
цый най бяс пе кі, бяс пе кі ў га лі не ма са вай 
ін фар ма цыі і ка му ні ка цый ба чыць у кан-
тэкс це ін шых ві даў бяс пе кі — як склад нік 
шмат мер най бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і на ша га рэ гі ё на.

НА ДРУ ГАС НЫМ РЫН КУ ЖЫЛ ЛЯ 
ЎЗЛЯЦЕЛІ ЦЭНЫ

Ся рэд ні кошт 1 кв. м у чэр ве ні 2013 го да на дру гас ным рын ку 
жы лой не ру хо мас ці Мін ска стаў са мым вы со кім за апош нія 
ча ты ры га ды і склаў $1512 у ква тэ рах ты па вых спа жы вец кіх 
якас цяў, без мэб лі і па пя рэд ня га ра мон ту. Пра гэ та па ве да міў 
ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА на чаль нік ад дзе ла кан са лтын гу і ана лі-
ты кі гру пы кам па ній «Твая ста лі ца» Анд рэй Аст рэй ка.

Па вод ле слоў спе цы я ліс та, у чэр ве ні гэ та га го да ся рэд няя ца-
на 1 кв. м у ад на па ка ё вых ква тэ рах да сяг ну ла па каз чы ка $1626, 
двух па ка ё вых — $1430, трох па ка ё вых — $1387. «І хоць ся рэд няя 
ца на здзе лак у чэр ве ні ў па раў на нні з па пя рэд нім ме ся цам вы рас ла 
ня знач на — уся го на 1,2%, чэр вень скі па каз чык ся рэд ня га кош ту 
1 кв. м гэ тай ка тэ го рыі ква тэр стаў рэ корд ным за апош нія ча ты ры 
га ды», — па тлу ма чыў Анд рэй Аст рэй ка.

На чаль нік ад дзе ла па ве да міў, што ква тэ ры з мэб ляй або па пя-
рэд нім ра мон там рэа лі зоў ва лі ся ў чэр ве ні гэ та га го да ў ся рэд нім 
да ра жэй на $200—300 за 1 кв. м, чым ква тэ ры ты па вых спа жы вец кіх 
якас цяў. Кошт та кіх ква тэр у апош нія тры ме ся цы да во лі ста біль ны і 
зна хо дзіц ца на ўзроў ні $1,7—1,8 тыс. за 1кв. м, да даў спе цы я ліст.

Што да ты чыц ца рын ку арэн ды жы лой не ру хо мас ці бе ла рус кай 
ста лі цы, то, па вод ле ін фар ма цыі Анд рэя Аст рэй кі, знач ных змя нен няў 
з па чат ку го да не ад бы ло ся. «Ся рэд ні кошт арэн ды ад на па ка ё вай 
ква тэ ры ў чэр ве ні 2013-га склаў $337, двух- і трох па ка ё вай — $398 
і $428 ад па вед на. У сег мен це трох па ка ё вых ква тэр за апош нія паў-
го да ца на арэн ды не змя ні ла ся, а вось арэн да ад на па ка ё вых ква тэр 
у дру гім квар та ле 2013 го да ў па раў на нні са сту дзе нем па да ра жэ ла 
амаль на 7%», — ад зна чыў прад стаў нік кам па ніі «Твая ста лі ца».

«СА МЫ ЛЕП ШЫ»? 
ПА ЦВЕР ДЗІ ДА КУ МЕН ТАЛЬ НА

Пры пра вя дзен ні рэ клам най ак цыі ў Ма гі лё ве рэ кла ма даў-
ца — ула даль нік сет кі крам — ар га ні за ваў рас паў сюдж ван не 
рэ клам ных ліс то вак, якія змя шча лі сло вы ў най вы шэй шай 
сту пе ні «мы пра да ем най леп шую са да ві ну і га род ні ну», «мы 
пра па ну ем вам най леп шыя цэ ны на та ва ры, што най лепш 
пра да юц ца», «мы га ран ту ем са мы леп шы сэр віс».

Ад нак па цвер дзіць да ку мен таль на пра ва моц насць вы ка ры стан ня 
гэ тых слоў у рэ кла ме рэ кла ма даў ца не змог, што з'яў ля ец ца па ру-
шэн нем За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб рэ кла ме». Так са ма не змог 
прад' явіць та кія да ку мен ты і ін шы рэ кла ма даў ца — ін тэр нэт-кра ма па 
про да жы зап час так для аў та ма бі ляў. На яе сай це рас паў сюдж ва ла ся 
рэ кла ма з вы ка ры стан нем слоў у най вы шэй шай сту пе ні і ін шых слоў, 
што ства ра лі ўра жан не аб пе ра ва гах та ва ру, па слуг пе рад ін шы мі 
та ва ра мі і па слу га мі. Тут жа змя шча ла ся па раў на нне та го та ва ру, які 
рэ кла ма ваў ся, з та ва ра мі ад ін шых ар га ні за цый: «вы мо жа це за мо-
віць і на быць аў та зап част кі па най леп шых цэ нах», «са мыя леп шыя 
аў та зап част кі на ня мец кія аў та ма бі лі», «асар ты мент ны шэ раг на шай 
ін тэр нэт-кра мы па кры вае ўсе аў та ма біль ныя сіс тэ мы на ўсе мар кі 
і ма дэ лі аў та ма бі ля ад бал та да аку му ля та ра на лю бую ма шы ну», 
«вы мо жа це ку піць ары гі наль ныя аў та зап част кі да ных аў та ма біль ных 
ма рак больш тан на, чым у афі цый ных ды ле раў у Бе ла ру сі».

Рэ кла ма, якая змя шчае па раў на нне та ва ру з та ва ра мі ін шых ар га-
ні за цый, не да пус ка ец ца, па коль кі лі чыц ца не этыч най, кан ста та ва лі 
ў Мі ніс тэр стве ганд лю. У да чы нен ні да вы шэй на зва ных рэ кла ма даў-
цаў скла дзе ны і на кі ра ва ны ў су ды пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА ВЯ ЛI ЧЫ ЛI СЯ ЦЭ НЫ НА ЦУ КАР, 
ХЛЕБ I МОЦ НЫ АЛ КА ГОЛЬ

Пра гэ та ста ла вя до ма з па ста ноў Мi нiс тэр ства эка но мi кi Бе-
ла ру сi № 48, №49 i №50 ад 4 лi пе ня 2013, афi цый на апуб лi ка-
ва ных учо ра на На цы я наль ным пра ва вым iн тэр нэт-пар та ле.

Гра нiч ныя мак сi маль ныя ад пуск ныя цэ ны па рэ гу ля ва ных гру пах 
хле ба i хле ба бу лач ных вы ра баў па вя лi чац ца з сён няшняга дня ў ся-
рэд нiм на 10%. Так, гра нiч ная мак сi маль ная ад пуск ная ца на на хлеб 
жыт нi, з су ме сi жыт няй i пша нiч най му кi (акра мя за вар ных га тун каў) 
без да дат ко вай сы ра вi ны ўста ноў ле на ў па ме ры 2576 руб лёў за 1 кг; 
на хлеб жыт нi, з су ме сi жыт няй i пша нiч най му кi, за вар ной без да дат-
ко вай сы ра вi ны — 3283 руб лi за 1 кг; ба то ны i пе ра печ кi з пша нiч най 
му кi вы шэй ша га га тун ку з коль кас цю па рэ цэп ту ры цук ру i тлу шчаў у 
су ме не вы шэй за 14% ва гой 300 г i больш — 4961 ру бель за 1 кг; на 
ба то ны i пе ра печ кi з пша нiч най му кi пер ша га га тун ку з утры ман нем 
па рэ цэп ту ры цук ру i тлу шчаў у су ме не вы шэй за 14% ва гой 300 г 
i больш — 4315 руб лёў за 1 кг. Мi нiс тэр ства эка но мi кi сцвяр джае, 
што та кое ра шэн не пры ня та «з улi кам пра па ноў Мiн сель гас хар ча, у 
мэ тах кам пен са цыi па да ра жэн ня сы ра вi ны».

Гра нiч ныя мак сi маль ныя роз нiч ныя цэ ны, якiя рэ гу лю юц ца, на 
вi ды цук ру-пяс ку бе ла га без да ба вак па вя лi ча ны ў ся рэд нiм на 5%. 
Так, гра нiч ныя мак сi маль ныя роз нiч ныя цэ ны на цу кар-пя сок бе лы 
без да ба вак ва га вы, упа ка ва ны ў мяш кi ад 25 да 50 кг, вы зна ча ны 
ў па ме ры 7900 руб лёў за 1 кг; на цу кар-пя сок бе лы без да ба вак 
ва га вы, упа ка ва ны ў мяш кi ад 2 да 25 кг, — 8400 руб лёў за 1 кг; на 
цу кар-пя сок бе лы без да ба вак, рас фа са ва ны ў спа жы вец кую ўпа-
коў ку аб' ёмам ад 500 г да 1 кг, — так са ма ў па ме ры 8400 руб лёў за 1 
кг. У Мi нiс тэр стве эка но мi кi тлу ма чаць, што та кое ра шэн не пры ня та 
«з улi кам пра па ноў кан цэр на «Бел дзярж харч прам», для ста бi лi за-
цыi фi нан са ва га ста ну цук ра пе рап ра цоў чых ар га нi за цый».

Па вы ша юц ца так са ма гра нiч ныя мi нi маль ныя цэ ны на ал ка голь-
ную пра дук цыю мацункам звыш 28%. Гра нiч ная мi нi маль ная ад пуск-
ная ца на на ал ка голь ма цун кам 40% за 0,5 л па вя лi ча на на 25,6% да 
27 ты сяч руб лёў, гра нiч ная мi нi маль ная роз нiч ная ца на (з ПДВ) — на 
28,4% да 38 ты сяч руб лёў. Гра нiч ная мi нi маль ная ад пуск ная ца на 
на iм парт ны ал ка голь ма цун кам 40% па вы ша на на 25,6% — да 54 
ты сяч руб лёў. У Мi нiс тэр стве эка но мi кi па тлу ма чы лi, што гэ тае ра-
шэн не пры ня та «ў су вя зi з рос там ста вак ак цы заў». «З увя дзен нем 
у дзе ян не ўка за най па ста но вы вы твор цы i iм пар цё ры ал ка голь най 
пра дук цыi, а так са ма ганд лё выя ар га нi за цыi па вiн ны рэа лi зоў ваць 
ал ка голь ную пра дук цыю мацункам звыш 28% па цэ нах, не нi жэй за 
ўста ноў ле ныя», — ад зна чы лi ў мi нiс тэр стве.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

НА МІН СКІХ МО ГІЛ КАХ ПЛА НУ ЮЦЬ 
УСТА НА ВІЦЬ ЭЛЕКТ РОН НЫЯ ТЭР МІ НА ЛЫ

Элект рон ныя ін фар ма цый ныя тэр мі на лы, з да па мо гай якіх 
мож на атры маць звест кі пра па ха ва ных, пла ну юць уста ля ваць 
на 4 ста ліч ных мо гіл ках.

Пра гэ та ка рэс пан дэн ту агенц тва «Мінск—На ві ны» па ве да міў 
ды рэк тар спец кам бі на та КБА Мі ка лай Ра ке віч.

У пры ват нас ці, тэр мі на лы па він ны з'я віц ца на Каль ва рый скіх 
мо гіл ках, а так са ма мо гіл ках «Чы жоў скія», «Паў ноч ныя» і «Мі ха-
на ві чы». Кан крэт ных тэр мі наў рэа лі за цыі гэ та га пра ек та ды рэк тар 
спец кам бі ната КБА па куль не на зы вае: усё за ле жыць ад фі нан са-
ва га склад ні ка.

За ўва жым, элект рон ныя ін фар ма цый ныя тэр мі на лы на ста ліч ных 
не кро па лях вы ка рыс тоў ва юц ца з 2008 го да. Імі ўжо аб ста ля ва ны мо-
гіл кі «Ус ход нія», «Вай ско выя», «За ход нія» і «Ка ло дзі шчы». Тэх ніч ныя 
срод кі ўста ля ва ны і пад трым лі ва юц ца за кошт улас на га пры быт ку 
спец кам бі на та КБА і рас пра цоў шчы ка.

З да па мо гай элект рон на га тэр мі на ла мож на знай сці проз ві шча, 
імя і імя па баць ку ня бож чы ка, да ту яго на ра джэн ня і смер ці, а так-
са ма ну мар участ ка, ра да і ма гі лы, дзе ён па ха ва ны.

«Мінск—На ві ны».

ЯК УЮН НА ПА ТЭЛЬ НІ...
На ра цэ Да быс на па блі зу вёс кі Вя лі кія Ро гі ра бот ні кі Жло-
бін скай між рай інс пек цыі за тры ма лі мяс цо ва га жы ха ра, які 
пры да па мо зе элект ра ла віль на га пры ста са ван ня не за кон на 
зда быў 156 асо бін роз ных ві даў ры бы агуль най ва гой 27 кі-
ла гра маў.

Шко да на ва коль на му ася род дзю на не се на ў асаб лі ва буй ным 
па ме ры — 86,4 міль ё на руб лёў (864 ба за выя ве лі чы ні), па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін-
на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пры за тры ман ні 
па ру шаль нік ута піў элект ра ла віль нае пры ста са ван не, спра ба ваў 
па зба віц ца ад не за кон на зда бы тай ры бы і ўця чы. За не пад па рад-
ка ван не за кон ным па тра ба ван ням дзярж ін спек та раў пры вы ка нан ні 
імі служ бо вых аба вяз каў у да чы нен ні да гра ма дзя ні на рас па ча ты ад-
мі ніст ра цый ны пра цэс. Так са ма вя до ма, што па ру шаль нік дзей ні чаў 
не адзін. Асо ба яго па ма га та га за раз вы свят ля ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Зноў-та кі, за час дзе ян ня Ін вес ты цый на га ко-

дэк са знач на змя ні ла ся пра ва вое по ле ў на шай 
кра і не. Бы лі пры ня тыя Пад атко вы і Бюд жэт ны 
ко дэк сы, змя ні лі ся па ды хо ды да ака зан ня дзярж-
пад трым кі, ін вес та рам да лі пра ва на за клю чэн не 
да га ва роў з Рэс пуб лі кай Бе ла русь.

Не ка то рыя ін вес та ры не столь кі ба яц ца, 
коль кі хо чуць атры маць аль бо за ма ца ваць за 
са бой не на леж нае: пры род ныя ба гац ці і рэ сур сы. 
Але ёсць рэ чы, якія не пра да юц ца. Гэ та тое, што 
на ле жыць нам і на шым на шчад кам, якія бу дуць 
тут жыць пас ля. Мы не збі ра ем ся пра да ваць свае 
пры род ныя ба гац ці. Гэ та за ма цоў ва ец ца за ко на-
пра ек там «Аб кан цэ сі ях», які так са ма раз гля даў ся 
пар ла мен та ры я мі пад час вяс но вай се сіі.

Пас ля на быц ця юры дыч най мо цы за ко на мі 
«Аб ін вес ты цы ях» і «Аб кан цэ сі ях» Ін вес ты цый ны 
ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь бу дзе ска са ва ны.

За пе ры яд пра цы над за ко на пра ек там «Аб ін-
вес ты цы ях» у пар ла мент па сту пі ла больш як 200 
пра па ноў. Усе яны бы лі раз гле джа ны і пры ня ты 
да ўва гі. Гэ та яшчэ раз да каз вае, што зме ны бы лі 
не аб ход ны мі.

— Ці зда рыц ца ў Бе ла ру сі пас ля пры няц ца 
гэ та га за ко на ін вес ты цый ны бум?

— Ма гу амаль дак лад на ска заць, што не, хоць 
гэ та га мно гія і ча ка юць. Ін вес тар — вель мі асця-
рож ны суб' ект, які бу дзе доў га на зі раць і пры-
цэнь вац ца. Га лоў нае, ча го мы хо чам да сяг нуць на 
су час ным эта пе — пе ра даць ін вес та рам упэў не-
насць, што іх ні хто не пад ма не. Дзяр жа ва бу дзе 
гу ляць з імі на роў ных.

Ін вес ты цыі нам за раз вель мі па трэб ны. Узяць 
тую ж энер ге ты ку — мы бу ду ем атам ную элект-
ра стан цыю, ад нак не за бы ва ем і пра аль тэр на-
тыў ныя кры ні цы энер гіі. Да лё ка ў гэ тым пла не 
пай шлі нем цы, фі ны, і мы з ра дас цю па ба чы лі 
б за меж ных ін вес та раў з іх тэх на ло гі я мі і ка пі-
та ла мі тут.

Упэў не на ска жу, што ні ад то ку, ні вя лі ка га на-
плы ву за меж ных ін вес та раў ча каць не пры хо-
дзіц ца. Бу дзе роў нае і пла на вае раз віц цё. Ад нак 
за раз ні вод ны ін вес тар не змо жа ска заць: «Вось я 
ў Бе ла русь бы пай шоў бы, але там за ка на даў чай 
ба зы ня ма, ня ма ні я кіх га ран тый». Га ран тыі ёсць. 
Пры ходзь це, уклад вай це гро шы і атрым лі вай це 
пры бы так.

— Яшчэ адзін за ко на пра ект да ты чыц ца 
бух гал тар ска га ўлі ку і спра ва здач нас ці. Бу-
ду чы За кон аб лег чыць аль бо, на ад ва рот, ус-
клад ніць пра цу бух гал та раў?

— Мэ та пра ек та За ко на «Аб бух гал тар скім 
улі ку і спра ва здач нас ці» — пры вя дзен не на шых 
пра віл пра цы бух гал та раў да між на род ных стан-
дар таў. За ко на пра ект раз гля даў ся два га ды, і 
но ва му скла ду На цы я наль на га схо ду да стаў ся 
«ў спад чы ну», зда ва ла ся б, у амаль га то вым вы-
гля дзе. Ад нак па пра ца ваць усё ад но прый шло ся, 
бы лі пра ве дзе ны «круг лыя ста лы» па зблі жэн ні 
ай чын на га за ка на даў ства з між на род ным, ра бо-
чая гру па 14 ра зоў збі ра ла ся аб мяр коў ваць бу-
ду чы за кон. На гэ тыя ме ра пры ем ствы за пра ша лі 
прад стаў ні коў са мых роз ных кам па ній, як дзяр-
жаў ных, так і пры ват ных. Вы ні кам ста не тое, што 
на шы бух гал тар скі ўлік і спра ва здач насць бу дуць 
зра зу ме лыя эка на міс там усіх за меж ных кра ін.

Усе ме ры, за кла дзе ныя ў асно ву за ко на пра-
ек та, ма юць сва ёй кан чат ко вай мэ тай ства рэн не 
спры яль на га ін вес ты цый на га клі ма ту ў кра і не.

Ка лі ка заць пра аб' ём пра цы, то, маг чы ма, 
не дзе бух гал та рам да вя дзец ца і больш па пра-
ца ваць, але агуль ная коль касць да ку мен таў не 
вы рас це. Важ на, каб яны са мі ра зу ме лі, што гэ-
та не прос та па жа дан ні На цы я наль на га схо ду 
ро біц ца, пры няц це та ко га за ко ну — не аб ход ны 
за раз за хад. У нас ня ма ін ша га вый сця, бо так 
ужо даў но пра цуе ўвесь свет.

— Чым бы ло вы клі ка на пры няц це За ко на 
«Аб аў ды тар скай дзей нас ці»?

— Усё тым жа жа дан нем пры вес ці бе ла рус кае 
за ка на даў ства ў гар мо нію з між на род ны мі стан-
дар та мі. За ці каў ле ныя асо бы (улас ні кі, ін вес та ры) 
на пад ста ве мер ка ван ня аў ды та ра змо гуць ра біць 
ка рэкт ныя вы сно вы аб вы ні ках гас па дар чай дзей-
нас ці, фі нан са вым ста но ві шчы прад пры ем ства і 
на гэ тай пад ста ве пры маць эка на міч ныя ра шэн ні. 
Гэ та бу дзе за бяс печ ваць но вы за кон.

— Я так ра зу мею, што гэ тыя тры за ко на пра-
ек ты фак тыч на ма юць ад ну вя лі кую га лоў ную 
мэ ту: пры вес ці бе ла рус кую пра ва вую ба зу да 
су свет ных стан дар таў. Але на ка го мы ўсё-та кі 
больш ары ен ту ем ся ў гэ тым пра цэ се: на кра і-
ны Мыт на га са ю за аль бо на кра і ны ЕС?

— Без умоў на, у пер шую чар гу на кра і ны Мыт-
на га са ю за. За раз, як вы ве да е це, мы за пра ша ем 

да лу чыц ца да Мыт на га са ю за і ін шыя кра і ны, на-
прык лад, Укра і ну. Спа дзя ю ся, яны ўжо ба чаць па зі-
тыў ныя ба кі та ко га фар ма ту су пра цоў ніц тва. Ад нак 
яшчэ раз пад крэс лю: но выя бе ла рус кія стан дар ты 
бу дуць зра зу ме лы мі за ці каў ле ным асо бам як з ус-
хо ду, так і з за ха ду. Да рэ чы, сю ды ж мож на ад нес ці 
і за ко на пра ект «Аб уня сен ні змен і да паў нен няў у 
За кон «Аб сва бод ных эка на міч ных зо нах». Гэ тыя 
зме ны, па-пер шае, ураў ну юць прын цы пы пра цы 
СЭЗ у Бе ла ру сі (та кім чы нам, сва бод ная эка на міч-
ная зо на, на прык лад, у Мін скай воб лас ці не бу дзе 
ад роз ні вац ца ад свай го ана ла га ў Го ме лі ці Ма гі лё-
ве), а па-дру гое, зноў-та кі да па мо гуць на ладж ваць 
пра цу СЭЗ згод на з між на род ны мі стан дар та мі.

— Так са ма бы лі ўне се ны зме ны і да паў нен-
ні ў За кон «Аб ва лют ным рэ гу ля ван ні і ва лют-
ным кант ро лі». Як гэ тыя зме ны ада б'юц ца на 
абы ва це лях? Ці зме ніц ца сам пра цэс аб ме ну 
ва лю ты?

— Не, тут ба яц ца ні чо га не трэ ба. У сіс тэ ме 
ра бо ты аб мен ных пунк таў для ша ра го вых гра ма-
дзян ні чо га не па мя ня ец ца. Зме ны да ты чац ца так 
зва най «па пя ро вай пра цы» бан каў, на шых мыт-
ных ад но сін, ква лі фі ка цыі ва лют ных апе ра цый. 
Усе яны пра во дзі лі ся з па да чы кі раў ніц тва На цыя -
наль на га бан ка і звя за ны са зме на мі і да паў нен-
ня мі, што бы лі ўне се ны ў Бан каў скі ко дэкс.

Зноў-та кі, вя лі кую ро лю тут ады гра ла жа дан не 
пры вес ці за кон у адпаведнасць з між на род ны мі 
ак та мі, а так са ма ак та мі Прэ зі дэн та.

— Зме ны ўно сі лі ся і ў не ка то рыя за ко ны па 
пы тан нях іпа тэ кі. На коль кі мне вя до ма, іпа тэ ка 
ў нас не пра цуе. У чым праб ле ма, і ці вы ра-
шыц ца яна з пры няц цем па пра вак?

— Не згод ны, іпа тэ ка ў Бе ла ру сі пра цуе. Але 
праб ле мы, са праў ды, ёсць: іс нуе шмат не ад па-

вед нас цяў па між за ко на мі, што да ты чац ца іпа тэ-
кі, і ін шы мі за ка на даў чы мі ак та мі. За ко на пра ект 
удак лад няе нор мы Гас па дар ча га і Гра ма дзян-
ска га пра цэ су аль ных ко дэк саў Бе ла ру сі і За ко на 
«Аб іпа тэ цы». Так са ма ён вырашае пы тан ні за-
кла ду ма ё мас ці.

Мы ча ка ем ажыў лен ня пра цэ су іпа тэч на га крэ-
ды та ван ня. Ця пе раш нія зме ны пры вя дуць усё да 
агуль на га на зоў ні ка і пры бя руць усе ня роў на сці 
і не сты коў кі.

— Як вы ацэнь ва е це вы ка нан не бюд жэ ту 
за 2012 год?

— За ўва гі па яго вы ка нан ні бы лі, асаб лі ва з бо-
ку Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю. Акра мя та го, 
бюд жэт быў вы ка на ны з ня знач ным, але дэ фі цы-
там у 0,7 трыль ё на руб лёў. Га лоў ная на ша за да ча 
за раз — вы ву чыць усе па мыл кі, да пу шча ныя пры 
яго рэа лі за цыі, і не да пус ціць іх пры вы ка нан ні 
бюд жэ таў 2013-га і 2014 га доў.

Пры гэ тым у 2012 го дзе мы да сяг ну лі ста-
ноў ча га саль да знеш ня га ганд лю, па вя лі чы лі ся 
рэ аль ныя пры быт кі на сель ніц тва ў па раў на нні 
з 2011 го дам, па вя лі чыў ся аб' ём роз ніч на га та-
ва ра зва ро ту, уз рас ла рэн та бель насць рэа лі за-
ва най пра дук цыі, ста бі лі за ваў ся аб мен ны курс 
бе ла рус ка га руб ля. Гэ тыя і мно гія ін шыя мо ман ты 
да зва ля юць ста ноў ча ацэнь ваць агуль нае вы ка-
нан не бюд жэ ту.

— Ці ад бі ла ся дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя Бе-
ла ру сі (ста рэн не на сель ніц тва) на вы ка нан ні 
бюд жэ ту па за бюд жэт на га фон ду са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва?

— Не ка то рая асця ро га на гэ ты конт у нас ёсць, 
але ле тась усё вы кон ва ла ся нар маль на, на ват з 
пра фі цы там у 0,77 трыль ё на руб лёў. Не ка то рыя 
су мнен ні мо жа вы клі каць тое, што бюд жэт ка-
рэк та ваў ся ў боль шы бок, але на тое бы лі свае 
пад ста вы, бо за год 4 ра зы па вы шаў ся ўзро вень 
пен сій і да па мог. Та му я лі чу гэ тыя ка рэк ці роў кі 
аб са лют на аб грун та ва ны мі.

Усе вы пла ты па гэ тым бюд жэ це бы лі зроб ле ны 
ў на леж ныя тэр мі ны, а та му пен сіі і ма тэ ры яль ныя 
да па мо гі знай шлі сва іх ула даль ні каў. Бы лі за фік-
са ва ны ра за выя скар гі, але пра ней кае сіс тэ ма-
тыч нае па ру шэн не тэр мі наў ні ў якім ра зе га ва-
рыць не пры хо дзіц ца. А та му і ацэн ка вы ка нан ню 
гэ та га бюд жэ ту вы ключ на ста ноў чая.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

ДЗЯР ЖА ВА І ІН ВЕС ТАР...

Ін вес ты цыі нам за раз вель мі па трэб ны. 
Узяць тую ж энер ге ты ку — мы бу ду ем 
атам ную элект ра стан цыю, ад нак 
не за бы ва ем і пра аль тэр на тыў ныя 
кры ні цы энер гіі. Да лё ка ў гэ тым пла не 
пай шлі нем цы, фі ны, і мы з ра дас цю 
па ба чы лі б за меж ных ін вес та раў з іх 
тэх на ло гі я мі і ка пі та ла мі тут.

ГЕА ПА ЛІ ТЫ КА І ТЭХ НА ЛО ГІІ — 
но выя вы клі кі 

ін фар ма цый най бяс пе кі краіны

ГЛЯ ДАЧ 
ПРА ГА ЛА СА ВАЎ 

ЗА «БА ЗАР»...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На гэ тай «зор най алеі» ўста наў лі ва юц ца плі ты з ім ёна мі лаў-
рэ а таў спе цы яль най уз на га ро ды Прэ зі дэн та Бе ла ру сі «Праз мас-
тац тва — да мі ру і ўза е ма ра зу мен ня». Да рэ чы, ся род ін шых на 
цы ры мо ніі ад крыц ця «зор кі» пры сут ні чаў так са ма вя до мы ўнук 
спя вач кі — Стас. Ба рыс Свят лоў, мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі шчы ра 
па жа даў, каб імя Стаса ка лісь ці з'я ві ла ся ся род «зо рак» на алеі, 
як і яго ма ці, дач кі Эдзі ты П'е хі, Іло ны Бра ня віц кай.

Га лоў нае — бяс пе ка
Сё ле та кі раў ні ком ды рэк цыі «ба за ру» стаў Аляк сандр Сі да-

рэн ка. Яму яшчэ ня ма 40 га доў, мае дзве вы шэй шыя аду ка цыі і 
во пыт пра цы ў куль ту ры. У пры ват нас ці, зай маў па са ду на мес ні ка 
на чаль ні ка ўпраў лен ня куль ту ры Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

А ці бы лі сё ле та ней кія «фан тас тыч ныя» па тра ба ван ні з бо ку 
«зо рак» мас тац тваў?

— Ней кіх звыш на ту раль ных за па тра ба ван няў ад «зо рак» не бы-
ло, — пры знаў ся ён. — А ка лі што, ужо ёсць доб ры во пыт пра цы ды-
рэк цыі фэс ту: мо жам і га то вы, ска жам так, кап ры зы за да во ліць...

Но ва спе ча ны ге не раль ны ды рэк тар Між на род на га фес ты ва лю 
мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» так са ма рас ка заў, што 
сё ле та на «ба за ры» бу дзе па стаў ле ны рэ корд: свят ло ды ёд ных эк-
ра наў і се так у Лет нім ам фі тэ ат ры бу дзе, як ні ко лі ра ней. У гэ тым 
змаг лі пе ра ка нац ца тэ ле гле да чы, якія ўчо ра гля дзе лі транс ля цыю 
кан цэр та ад крыц ця фес ты ва лю.

Сё ле та пад час фэс ту ро бяц ца асаб лі выя за ха ды па за бес пя-
чэн ні бяс пе кі. Як рас тлу ма чыў прад стаў нік служ бы бяс пе кі бе ла-
рус ка га Прэ зі дэн та, ця пер пра во дзіц ца больш піль ны аса біс ты 
агляд тых, хто пры хо дзяць на кан цэр ты. Гэ та тлу ма чыц ца тым, 
што спе цы яль ныя пры бо ры не мо гуць зрэ а га ваць на не бяс печ ныя 
прад ме ты, вы раб ле ныя з плас ты ку. Вя до ма, што на аб' ём ным 
прын та ры ця пер мож на на ват зброю «раз дру ка ваць». Та му на 
«ба за ры» гле да чоў прад стаў ні кі мі лі цыі лі та раль на «аб ды ма юць»: 
жан чы ны ў фор ме — жан чын, муж чы ны, ад па вед на, муж чын. 
Як па жар та ваў вы шэй на зва ны прад стаў нік, для жур на ліс таў «зра-
бі лі вы клю чэн не»: пры га жу ні з пра ва ахоў ных ор га наў бу дуць «аб-
ды маць» прад стаў ні коў моц най па ло вы ча ла вец тва...

XXІІ Між на род ны фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску» бу дзе доў жыц ца па 15 лі пе ня. Удзел у ім бя руць прад стаў-
ні кі мас тац тваў з больш як 30 кра ін. Фес ты валь ную акрэ ды та цыю 
на «ба за ры» атры ма лі ка ля 5 ты сяч ча ла век. На фэс це пра цу юць 
ка ля 500 прад стаў ні коў срод каў ма са вай ін фар ма цыі з 14 кра ін. У 
афі цый най пра гра ме фэс ту — 60 ме ра пры ем стваў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У фестывальнай сталіцы.У фестывальнай сталіцы.
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ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ ДА МЫ 
МО ГУЦЬ СТАЦЬ НЕ ПА ТРЭБ НЫ МІ

Дзве з па ло вай ты ся чы ма лых 
вяр ну лі ся за шэсць га доў 
у свае бія ла гіч ныя сем'і.

У ГРОД НЕ З'Я ВЯЦ ЦА... 
ТАК СІС ТЫ-МА ТА ЦЫК ЛІС ТЫ

Вы клі каць яшчэ ня звык лае для Бе ла ру сі так сі мож на бу-
дзе, на браў шы ну мар 107. А пе рад па езд кай па са жы ру 
на ле жыць апра нуць спе цы яль ную экі пі роў ку, якая скла-
да ец ца са шле ма, курт кі і паль ча так.

— Ма та цык лы ў якас ці так сі — гэ та хут чэй маг чы масць раз вея-
ц ца і атры маць но выя ўра жан ні, — ад зна чыў аў тар ідэі, ды рэк тар 
так сі «Бер тэль» Сяр гей Бер тэль, які сам за хап ля ец ца ма та цык ла мі. 
— Спа чат ку за мо вы на мо та так сі бу дуць ра біц ца за га дзя, але пас ля 
за вяр шэн ня тэс та ва га пе ры я ду ма та цыкл бу дзе па да вац ца клі ен ту 
за той жа час, што і звы чай нае так сі, за 5-7 хві лін. Але асаб лі ва га 
да хо ду ад гэ тай па слу гі мы не ча ка ем. Гэ та больш пра па ган да бай-
кер ска га ру ху, маг чы масць для тых, хто за хап ля ец ца ма та цык ла мі, 
па ка тац ца з бай ке рам і ад чуць ат мас фе ру сва бо ды і драй ву.

Па ін фар ма цыі з сай та «Блог Грод на», кож ны ма та цыкл у ся рэд-
нім каш туе 20 ты сяч до ла раў, да та го ж рас ход па лі ва у гэ тых транс-
парт ных срод каў боль шы, чым у аў та ма бі ляў, та му кошт, ад па вед на, 
вы шэй шы, чым па слу гі звы чай на га так сі. Апла та бу дзе па га дзін ная, 
без улі ку кі ла мет ра жу. Так, за 15 хві лін па езд кі да вя дзец ца за пла ціць 
80 ты сяч руб лёў. Як сцвяр джа юць аў та ры ідэі, гэ та га ча су да стат-
ко ва, каб на ват пры моц ных за то рах пра ехаць праз увесь го рад. 
Па коль кі ў Бе ла ру сі не ўвесь год спры яль ны для мо та пра гу лак, то 
но вы сэр віс, хут чэй за ўсё, бу дзе да ступ ны для клі ен таў з мая па каст-
рыч нік. Для ра бо ты па тра бу ец ца спраў ны ма та цыкл з тэх агля дам, 
а ва дзі цель скі стаж бай ке ра па ві нен пе ра вы шаць 2 га ды.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.


