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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

КОРАТКА

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 24.07.2013 г. 

Долар ЗША    8850,00
Еўра 11680,00
Рас. руб. 274,00
Укр. грыўня 1087,56
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Дополнительные бонусы 
от «Беларусбанка»!

ОАО «АСБ Беларусбанк» для своих вкладчиков 
устанавливает поощрительный процентный доход по 
срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских 
рублях: 

- «Сберегательный»
- «Ваш выбор» 
- «Новый 2010»
- «Классик плюс» 
- Премиально-накопительный «Детский» 

С 22.07.2013 или дня открытия вклада (депозита) 
после указанной даты по 29.08.2013 (включительно) 
вам  будет начисляться поощрительный доход!

Более подробную информацию 
можно получить в отделениях банка, в Контакт-центре 

по телефону 147 и на сайте www.belarusbank.by.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 

выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 20° 
Віцебск    + 24° 
Гомель    + 23°  
Гродна    + 24° 
Магілёў    + 24° 
Мінск    + 23° 

Ацё кі ног час та 
су пра ва джа юць роз ныя 
за хвор ван ні. Ча сам яны 
ста но вяц ца пер шым 
тры вож ным зва ноч кам, 
сіг на лі зу юць 
пра не па рад кі 
ў ар га ніз ме.

Пры ём ныя ка мi сii бу дуць 
пра ца ваць у су бо ту 
27 лi пе ня i ў ня дзе лю 
4 жнiў ня. Апош нi дзень 
пры ёму да ку мен таў 
для на ву чан ня 
на плат най асно ве — 
4 жнiў ня. 4

Пётр ВІ ЦЯЗЬ, кі раў нік апа ра та 
На цы я наль най ака дэ міі на вук:

«Су ма про да жаў здым каў 
са спа да рож ні ка Бе ла рус ка-
га кас міч на га апа ра та мі ніс-
тэр ствам кра і ны пе ра вы сі ла 
$2 млн. Здым кі спа да рож ні ка 
БКА вы ка рыс тоў ва юць дзе вяць 
бе ла рус кіх мі ніс тэр стваў. У кра-
і не ство ра на цэ лая сет ка па ско-
ра на га пры ёму кас міч най ін фар-
ма цыі і яе апра цоў кі ў прак тыч-
ных мэ тах. Пад пі са ны так са ма 
шэ раг па гад нен няў з за меж ны-
мі кра і на мі. Мы на за па шва ем 
здым кі і спра бу ем пра да ваць 
гэ тую ін фар ма цыю за меж ным 
парт нё рам, пад пі са ны па гад нен-
ні на міль ё ны до ла раў».

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра буе па вы сiць эфек тыў насць 
дзей нас цi ра бо чай гру пы па праб лем ных пы тан нях бу даў нi чай га лi ны. Аб 
гэ тым кi раў нiк дзяр жа вы за явiў 23 лi пе ня, пры ма ю чы з дак ла дам аб хо дзе 
ра бо ты гру пы кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Анд рэя Ка бя ко ва, 
стар шы ню Ка мi тэ та дзярж кант ро лю Аляк санд ра Якаб со на i стар шы ню Ка-
мi тэ та дзярж бяс пе кi Ва ле рыя Ва куль чы ка, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лi да ра.
Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што пе рад гру пай бы ла па стаў ле на за да ча вы зна-

чыць глы бiн ныя праб ле мы бу даў нi чай га лi ны i на вес цi ў ёй па ра дак. «Мы да мо вi лi ся: 
пра цу ем па прын цы пе «вы явi лi праб ле му i не ад клад на яе вы ра шы лi». Пры тым жа-
лез на i жорст ка. Та му што гэ та праб ле ма ўжо за шкаль вае. На сель нiц тва вель мi не 
за да во ле на, асаб лi ва тыя, хто вя дзе бу даў нiц тва, прад' яў ля юць аб грун та ва ныя скар гi. 
Скар дзяц ца ва ўсе iн стан цыi. Гэ та не нар маль на, не да пу шчаль на ў той час, 
ка лi пра цуе ка мi сiя», — ска заў Прэ зi дэнт.

ФАК ТАР НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ 
КАН КУ РЭН ТА ЗДОЛЬ НАС ЦI

Аў та ры тэт нае iн фар ма цый нае агенц тва «Блум берг» 
апуб лi ка ва ла рэй тынг най больш схiль ных да стрэ су 
кра iн у све це. Па вод ле да ных кам па нii, лепш за ўсё 
жыць у Нар ве гii, а горш за ўсё — у Нi ге рыi.
Уся го ў да сле да ван нi ўдзель нi ча лi 73 кра i ны. Ад зна кi iм вы стаў-

ля юц ца на пад ста ве 7 па каз чы каў. Гэ та ча ка ная пра цяг ласць жыц-
ця, уз ро вень бес пра цоўя, уз ро вень да хо даў, сту пень ма ё мас на га 
рас сла ен ня, уз ро вень за брудж ван ня па вет ра, а так са ма ўзро вень 
ка руп цыi i коль касць за бой стваў за год у раз лi ку на 100.000 ча-
ла век. Пры гэ тым чым больш вы со кi бал атрым лi вае кра i на, тым 
больш яна схiль ная да стрэ су. Сфар мi ра ва ная кар цi на з'яў ля ец ца 
да стат ко ва поў най для та го, каб аха рак та ры за ваць уз-
ро вень якас цi жыц ця на сель нiц тва.
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ПОЛАЦКІ ВОЛАТПОЛАЦКІ ВОЛАТ

«Барысаў камень» у Полацку.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:
«ВЫ ЯВI ЛI ПРАБ ЛЕ МУ 
I НЕ АД КЛАД НА ЯЕ ВЫ РА ШЫ ЛI...»

Па праў кi ў не ка то рыя ко дэк сы Рэс пуб лi кi Бе ла русь па пы тан нях уз мац нен-
ня мер ад каз нас цi за кi ра ван не транс парт ным срод кам у ста не ап'я нен ня 
апуб лi ка ва ны ўчора на На цы я наль ным пра ва вым пар та ле i ўвой дуць у сi лу 
праз тры ме ся цы.
Па праў кi, у пры ват нас цi, да пус ка юць змя нен нi арт. 61 КК, якiя да зво ляць пры мя-

няць спе цы яль ную кан фiс ка цыю транс парт на га срод ку, у тым лi ку якi не на ле жыць 
са мо му п'я на му кi роў цу, у вы пад ках, ка лi за ве дзе на спра ва па арт. 371-1 «Кi ра ван не 
транс парт ным срод кам асо бай, якая зна хо дзiц ца ў ста не ап'я нен ня, пе ра да ча кi ра-
ван ня транс парт ным срод кам та кой асо бе або ад маў лен не ад пра хо джан ня пра вер кi 
(агля ду)» КК Бе ла ру сi. Кан фiс ка цыя не бу дзе да ты чыц ца вы пад каў, ка лi аў та ма бi лем 
за ва ло да лi ў вы нi ку ўго ну, са ма ўпраў ства i г.д.

Пры гэ тым ма ец ца на ўва зе толь кi кан фiс ка цыя ў рам ках кры мi наль на га за ка на-
даў ства. Гэ та зна чыць, га вор ка iдзе пра паў тор ны вы па дак кi ра ван ня транс пар там 
на пра ця гу го да. Што да ты чыц ца Ка АП, то ў гэ тым ко дэк се бу дуць знач на па вя лi ча ны 
су мы штра фаў: з 15—35 ба за вых ве лi чынь да 50—100.

Уно сяц ца да паў нен нi i ў арт. 317 «Па ру шэн не пра вi лаў да рож на га ру ху або экс-
плу а та цыi транс парт ных срод каў» КК. Ка лi, згод на з дзей ным ко дэк сам, ап'я нен не ў 
гэ тым вы пад ку — аб цяж ва ю чыя аб ста вi ны, то ў но вым ва ры ян це ў ар ты кул увод зяц ца 
дзве част кi, якiя да ты чац ца ме на вi та не цвя ро зых кi роў цаў. Згод на з част кай 4, п'я ны 
кi роў ца, па вi не яко га на не се на цяж кае ця лес нае па шко джан не або за гi нуў ча ла век, 
мо жа атры маць ад 6 ме ся цаў да 7 га доў па збаў лен ня во лi. Част ка 5 за гi бель двух i 
больш ча ла век у ДТЗ па вi не не цвя ро за га кi роў цы бу дзе пра ду гледж ваць ад 4 д 10 
га доў па збаў лен ня во лi. Пры гэ тым нi я кiх аль тэр на тыў ных ва ры ян таў па ка ран няў за 
та кiя зла чын ствы ў ко дэкс не ўво дзiц ца.

Ра ней — 19 чэр ве ня гэ та га го да — да ку мент быў пры ня ты Па ла тай прад стаў нi коў 
ад ра зу ў двух чы тан нях, а 23 чэр ве ня яго ўхва лiў Са вет Рэс пуб лi кi. Прэ зi дэнт Бе ла-
ру сi пад пi саў за кон 12 лi пе ня.

Кар. БЕЛ ТА.

ЗА КОН АБ КАН ФIС КА ЦЫI 
МА ШЫН У П'Я НЫХ КI РОЎ ЦАЎ 
УВОЙ ДЗЕ Ў СI ЛУ Ў КАСТ РЫЧ НI КУ
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Бе ла русь i Бал га рыя да мо-
вi лi ся аб па ве лi чэн нi кво ты да-
зво лаў на не рэ гу ляр ныя аў та-
ма бiль ныя пе ра воз кi па са жы раў 
для кож най кра i ны на 2013 год.

Бе ла русь вы пла цi ла МВФ 
$82,4 млн па асноў ным доў гу 
крэ ды ту стэнд-бай.

Мыт ныя служ бы Бе ла ру сi i 
Лiт вы iнi цы ю юць пе ра вод у ста тус 
мiж на род ных пунк таў про пус ку 
«Вi дзы-Твя ра чус», «Маль дзе вi-
чы-Аду цiш кiс» i «Ло ша-Шум скас» 
з мэ тай мi нi мi за цыi чэр гаў.


