
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Ука ра нен не элект рон най сіс тэ мы 

спаг нан ня збо раў за пра езд па аў та да ро-
зе Бе ла ру сі BеlTоll да зво ліць па вя лі чыць 
су мы збо раў у бюд жэт за пе ра мя шчэн не 
па плат ных тра сах. Та кое мер ка ван не пад-
час прэс-кан фе рэн цыі, пры мер ка ва най 
да ўво ду ў ка мер цый ную экс плу а та цыю 
BеlTоll, вы ка заў учо ра на чаль нік га лоў-
на га ўпраў лен ня аў та ма біль ных да рог 
Мінт ран са Яў ген РА КА ЛА.

Бы ла ад на плат ная да ро га — М1/Е30. 
«Су мы збо ру на ёй у па пя рэд нія га ды бы лі 
ў ме жах 65 млн еў ра. Ця пер пе ра лік плат-
ных да рог па шы ра ны, а па мер іс ну ю чых 
та ры фаў вы шэй за ра ней шыя», — ад зна-
чыў кі раў нік кі ра ван ня. Ста рая сіс тэ ма ме-
ла 4 пунк ты руч но га збо ру апла ты. «Яна 
і BеlTоll — гэ та аб са лют на роз ныя рэ чы 
па прын цы пе і па ды хо дам спаг нан ня збо-
раў», — кан ста та ваў спе цы я ліст. Ра ней 
пла та за пра езд па М1/Е30 ажыц цяў ля ла-
ся пры пе ра ся чэн ні аў та ма бі лем пунк та, 
та ды не пе ра сле да ваў ся прын цып апла-
ты прой дзе най ад лег лас ці. BеlTоll мае 56 
пунк таў збо ру пла ты — гэ та так зва ныя 
пар та лы над да ро гай, якія раз мер ка ва ны 
на сег мен ты. Ка лі аўтаўладальнік пра яз-
джае той ці ін шы сег мент, з яго спа га ня-
ец ца пла та за рэ аль ны кі ла мет раж.

Яў ген Ра ка ла пад крэс ліў, што гро шы 
бу дуць на кі роў вац ца ў дзяр жаў ны бюд-
жэт. «Мэ тай ства рэн ня но вай сіс тэ мы 
бы ло па вя лі чыць на шу пры быт ко васць. 
Ад па вед на, мы ча ка ем і па ве лі чэн ня фі-
нан са ван ня ў да рож ную гас па дар ку. На-
ша за да ча — па леп шыць стан не толь кі 

плат ных аў та да рог, але і на огул усёй рэс-
пуб лі кан скай сет кі», — за ўва жыў ён.

Акра мя та го, кі раў нік упраў лен ня звяр-
нуў ува гу на тое, што ін вес ты цый ны да га-
вор, за клю ча ны з Kарsсh TrаffісСоm АG, 
перш за ўсё ка мер цый ны пра ект. Сіс тэ ма 
бу да ва ла ся без удзе лу бюд жэт ных рэ сур-
саў. «Па да га вор ных аба вя за цель ствах 
на пра ця гу трох га доў мы аба вя за ны кам-
пен са ваць ін вес та ру вы дат кі на ства рэн не 
інф ра струк ту ры АГС-сіс тэ мы. Гэ тыя гро-

шы бу дуць вы плач вац ца з тых сум, што 
збі ра юц ца за пра езд па да ро гах у ме жах 
дзе ян ня но вай сіс тэ мы», — рас тлу ма чыў 
Яў ген Ра ка ла.

Спе цы я ліс ты ўпэў не ны, што ства рэн не 
На цы я наль най сіс тэ мы элект рон на га збо-
ру пла ты за пра езд па да ро гах Бе ла ру сі 
з'яў ля ец ца ўза е ма вы гад ным пра ек там 
дзяр жаў най струк ту ры і пры ват на га сек-
та ра між на род на га біз не су.

Сяр гей КУР КАЧ.
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АЙ ЧЫН НЫЯ ЗДРАЎ НІ ЦЫ 

НА БІ РА ЮЦЬ АБА РО ТЫ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Пра ва на азда раў лен не ў ла ге рах з вы ка ры стан нем дзяр-
жаў ных да та цый у нас ма юць усе не паў на лет нія дзе ці школь на га 
ўзрос ту, — ска заў Ге надзь Бал ба тоў скі. — А дзе ці-сі ро ты і ін ва-
лі ды ма юць пра ва час цей ад па чы ваць з вы ка ры стан нем срод каў 
бюд жэ ту і дзярж да та цый.

Між тым, сё лет няя дзярж да та цыя на круг ла су тач ны ла гер скла-
да ла 900 ты сяч руб лёў (ле тась — 605 ты сяч руб лёў). Па вы ні ках 
дру гой зме ны ся рэд няя ца на пу цёў кі ў круг ла су тач ны дзі ця чы 
ла гер скла дае 1998 ты сяч руб лёў. Як пра ві ла, баць кі аплач ва-
юць ка ля 10% ад кош ту пу цёў кі. Для та го, каб атры маць та кую 
пу цёў ку, яны па він ны звяр нуц ца ў ка мі сію па азда раў лен ні па 
мес цы пра цы.

На прэс-кан фе рэн цыі бы ло ўзня та і пы тан не бу даў ніц тва но вых 
са на тор на-ку рорт ных аб' ек таў. Па сло вах Ге на дзя Бал ба тоў ска га, 
са на то рый нель га па бу да ваць «на пус тым мес цы», азда раў лен чыя 
ўста но вы па він ны быць там, дзе ёсць ра до ві шчы мі не раль ных вод 
і гра зяў. Та кія па тэн цы яль ныя пля цоў кі ў кра і не ёсць. У пер шую 
чар гу гэ та Брас лаў скі і На ра чан скі рэ гі ё ны. На тэ ры то рыі апош-
ня га ця пер ажыц цяў ля ец ца дзяр жаў ная пра гра ма, раз лі ча ная да 
2015 го да. Яна пра ду гледж вае 21 ме ра пры ем ства, 18 з якіх ужо 
пра ве дзе ны. У пры ват нас ці, у са на то рыі «Пры азёр ны» па бу да-
ва ны но вы ля чэб ны кор пус і па чаў пра цу аква парк; уве дзе ны ў 
экс плу а та цыю но вы гас ці ніч ны кор пус у ту рыс тыч ным комп лек се 
«На рач»; у са на то рыі «Спа да рож нік» па бу да ва на 10 но вых до мі-
каў гас ці ніч на га ты пу.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Уваж лі ва раз бя ры це ся ў сі ту а цыі, 

якая скла ла ся, і не ад клад на пры мі це 
дзейс ныя ме ры па вы праў лен ні сі ту а цыі, 
ка лі не аб ход на, то і кад ра выя. Вя ду чая 
служ ба мі ніс тэр ства не па він на ад седж-
вац ца ў це ні!» — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да мі ніст ра 
ўнут ра ных спраў.

Вы ка ра ніць кру га вую па ру ку 
пры ба раць бе з ка руп цы яй 

і эка на міч ны мі зла чын ства мі
«Ні адзін не ві на ва ты не па ві нен быць 

пры цяг ну ты да ад каз нас ці. Не па він на 
быць і вы ба рач на га, як у нас час та бы-
вае, пры цяг нен ня да ад каз нас ці за эка на-
міч ныя зла чын ствы і ка руп цыю. Маў ляў, 
гэ та свае зна ё мыя, на ват ка лі і па ру шы-
лі неш та — доб ра, за кры ем во чы, па-
пя рэ дзіў шы ці хень ка ў лаз ні, на пік ні ку, 
на п'ян цы, на па ля ван ні, на ры бал цы. А 
гэ тых вось ці не ве да ем, ці за над та яны 
на сва воль ні ча лі, да вай це, ад кру цім ім га-
ла ву. Ха чу ска заць на ступ нае: пры та кой 
спро бе га ло вы бу дуць ад кру ча ныя тым, 
хто гэ тым зай ма ец ца. У асно ве па він-
на ля жаць вы ключ ная спра вяд лі васць! 
Ві на ва ты — ад каз вай, хто б ты ні быў!»  
— ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Звяр та ю чы ся да ге не раль на га пра ку-
ро ра і стар шы ні След ча га ка мі тэ та, Прэ-
зі дэнт ад зна чыў, што яны ня суць пер са-
наль ную ад каз насць за за ха ван не за кон-
на сці пры рас сле да ван ні кры мі наль ных 
спраў, асаб лі ва па эка на міч ных зла чын-
ствах. «Той, хто здзейс ніў зла чын ства, 
аба вя за ны па крыць пры чы не ную шко ду 
ў поў ным аб' ёме і па нес ці за слу жа нае 
па ка ран не. Гэ тае пы тан не па він на быць 
пад па ста ян ным ва шым кант ро лем. Трох-
ра зо вы, пя ці ра зо вы пла цеж за вы яў ле-
ныя скра дзе ныя ў дзяр жа вы і гра мад ства 
гро шы», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

«Я за ўва жаю, што ў нас утва ра ец ца 
ма лень кая кру га вая па ру ка на ўзроў ні 
ра ё наў, га ра доў, аб лас цей. Яны па чы на-
юць жыць па сва іх за ко нах, а вы, на пэў-

на, ду ма е це па чы наць так са ма жыць па 
сва іх за ко нах у цэнт ры. Мо жа це кі ра ваць 
— кі руй це усёй сіс тэ май, не — зна чыць, 
бу дзем ду маць: ці но вых лю дзей пры-
цяг ваць, ці сіс тэ му мя няць», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«У вы ні ку мі лі цыя, пад атко выя ор га-
ны, мяс цо вая ўла да ва рац ца ва ўлас ным 
со ку, вы ра ша ю чы толь кі вуз ка ве да мас-
ныя за да чы, а ў ар га ні за цы ях і ўста но вах 
га да мі за хоў ва ец ца сі ту а цыя, спры яль-
ная для здзяйс нен ня пра ва па ру шэн няў», 
— ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«З по ля зро ку пра ва ахоў ных і кант ра-
лю ю чых ор га наў не па він ны вы па даць ні 
ад но ве дам ства, ні ад на сфе ра дзей нас ці, 
і перш за ўсё тыя, якія за кра на юць стра тэ-
гіч ныя ін та рэ сы дзяр жа вы і прад стаў ля юць 
най боль шую за ці каў ле насць гра ма дзян», 
— пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У су вя зі з гэ тым ён звяр нуў ува гу 
Са ве та Мі ніст раў, Ка мі тэ та дзярж кант-
ро лю на не аб ход насць пра ця гу ра бо ты 
па ўдас ка на лен ні кант роль на-рэ ві зій ных 
служ баў. «На сён няш ні дзень у кра і не 
ня ма кант ра лю ю ча га ор га на, у аба вяз ках 
яко га ўка за на пра вя дзен не пра ве рак у 
ар га ні за цы ях, якія не ма юць ве да мас на-
га кант ро лю, па ўсіх маг чы мых на прам-
ках дзей нас ці. Гэ тае пы тан не пад ля гае 
да дат ко вай пра пра цоў цы, але на гад ваю 
аб не да пу шчаль нас ці раз дзі ман ня толь кі 
што пры ве дзе на га ў ап ты маль ны струк-
тур ны стан дзяр жаў на га апа ра ту. Коль-
касць чы ноў ні каў уз рас ці не па він на», — 
ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

«І пы тан не тут не ў коль кас ці, а ў 
якас ці. У нас лю дзі шуст рыя, асаб лі ва 
прад пры маль ні кі. Ка лі б мы эфек тыў на 
ту за ну лі ў роз ных кроп ках па ад ным, па 
двух, па трох та кіх па ру шаль ні ках, па кан-
крэт ных на прам ках, яны б зра зу ме лі, што 
ад іх па тра бу ец ца. Але ка лі ня ма та кой 
сіс тэм най ба раць бы, а мы ту за ем там, 
дзе неш та пра рва ла, яно так і атрым лі-
ва ец ца», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу 
яшчэ на адзін мо мант: «Па ста ян на гу чаць 

сло вы аб пра ве на па мыл ку. Але па мыл-
ка па мыл цы роз ні ца. Га лоў нае, каб яны 
не пе ра тва ры лі ся ў сіс тэ му і каб гро шы 
не пе ра ця ка лі з дзяр жаў най у аса біс тую 
кі шэ ню. Па мыл кі па він ны вы праў ляц ца, а 
зла чын цы — ка рац ца. І гэ тую грань па між 
па мыл кай і зла чын ствам пра ва ахоў ныя 
ор га ны па він ны вы зна чаць дак лад на».

Лік ві да ваць 
іл жэ прад пры маль ніц тва

«Не аб ход на пры знаць, што ме ры, 
якія пры ма юц ца ўсі мі пра ва ахоў ны мі 
і кант ра лю ю чы мі ор га на мі кра і ны, не 
да зва ля юць у поў ным аб' ёме спы ніць 
іл жэ прад пры маль ніц тва і, га лоў нае, 
лік ві да ваць яго як вы со ка пры быт ко вы 
вы гляд кры мі наль на га біз не су. Гэ та трэ-
ба зра біць не ад клад на», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
ана ліз вы яў ле ных па ру шэн няў свед чыць 
аб тым, што асно ву боль шас ці зла чын-
ных за ма хаў у сфе ры па дат ка аб кла дан ня 
скла да юць здзел кі, учы не ныя з іл жэ прад-
пры маль ніц кі мі струк ту ра мі. Па вод ле 
слоў Прэ зі дэн та, шко да, якая пры чы-
ня ец ца імі дзяр жа ве, што год уз рас тае, 
а коль касць рас сле да ва ных спраў ня-
ў хіль на па дае. З-за та кой ня спрыт нас-
ці кант ра лю ю чых ор га наў эка но мі ка 
толь кі за мі ну лы год стра ці ла больш як 
Br700 млрд.

«Пра ва ахоў ныя і кант роль ныя ор га ны 
фак тыч на «б'юць па хвас тах», вы яў ля-
ю чы та кія струк ту ры час та на за ключ-
най ста дыі іх зла чын най дзей нас ці, ка лі 
асноў ная ма са фік тыў ных здзе лак ужо 
за вер ша на і гра шо выя срод кі вы ве дзе-
ныя з без на яў на га аба ро ту», — кан ста-
та ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ор га на мі фі-
нан са вых рас сле да ван няў да ец ца пра ва-
вая ацэн ка толь кі дзе ян ням за сна валь ні-
каў або ды рэк та раў гэ тых іл жэ струк тур. 
«Але ні пе рад пра ку ра ту рай, ні пе рад 
ор га на мі ўнут ра ных спраў не іні цы і ру-
юц ца пы тан ні да чы пра ва вой ацэн кі чы-

ноў ні кам, якія за рэ гіст ра ва лі ві да воч на 
пад стаў ную фір му. Не ўста наў лі ва юц ца 
рэ аль ныя асо бы, якія ста я лі за ства рэн-
нем гэ тых струк тур, і тыя, хто імі на са май 
спра ве кі руе. Фак тыч на да ад каз нас ці 
пры цяг ва юц ца так зва ныя стрэ лач ні кі», 
— ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт не ба чыць па куль на леж-
най ад да чы і ад дзей нас ці фі нан са вай 
мі лі цыі, дэ парт амен та фі нан са ва га ма-
ні то рын гу.

«Пра якую эфек тыў насць мо жа іс ці 
га вор ка, ка лі, на прык лад, не пры ма юц ца 
не аб ход ныя ме ры па вяр тан ні з-за мя-
жы ва лют ных срод каў, а гэ та не адзін 
дзя ся так міль яр даў руб лёў, вы ве дзе ных 
з гас па дар ча га аба ро ту кра і ны», — пад-
крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў стар-
шы ні Ка мі тэ та дзярж кант ро лю пра пра ца-
ваць пы тан ні ўма ца ван ня ана лі тыч на га 
ўпраў лен ня дэ парт амен та фі нан са ва га 
ма ні то рын гу. «Гэ тае пад раз дзя лен не ўжо 
да ка за ла сваю эфек тыў насць, але сён ня 
яно прак тыч на за ва ле на толь кі вы ка нан-
нем за пы таў. А дзе пра гноз ны склад нік 
яго ра бо ты, які так не аб ход ны для пра-
ва ахоў ных ор га наў?» — за даў пы тан не 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што не 
па він ны за ста вац ца ў ба ку ад гэ тай ра-
бо ты і ор га ны дзяр жаў най бяс пе кі. На яго 
дум ку, з улі кам спе цы фі кі іх дзей нас ці 
вар та за ся ро дзіць на ма ган ні на па вы-
шэн ні якас ці ма ні то рын гу апе ра тыў най 
аб ста ноў кі і свое ча со ва га вы яў лен ня ры-
зык, якія фар мі ру юц ца, вы клі каў і па гроз 
у сфе ры ба раць бы з ка руп цы яй і эка на-
міч ны мі зла чын ства мі.

Прэ зі дэнт да ру чыў КДК, Генп ра ку ра-
ту ры, На цы я наль на му цэнт ру за ка на даў-
ства і пра ва вых да сле да ван няў пра пра-
ца ваць усе пы тан ні пра ва во га рэ гу ля ван-
ня про ці дзе ян ня ўхі лен ню ад вы пла ты 
даў гоў шля хам іл жы ва га банк руц тва.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, па-
мер пра тэр мі на ва най крэ ды тор скай за-
па зы ча нас ці па кра і не ў даў жні коў, якія 

зна хо дзяц ца ў пра цэ ду ры банк руц тва, 
па ста ян на рас це і сё ле та склаў больш 
як Br18 трлн. «На огул з банк руц твам 
трэ ба ра за брац ца і вель мі аку рат на да 
гэ та га па ды хо дзіць, — ска заў Прэ зі дэнт. 
— Не да пу шчаль на, што ні ад ным кант-
ра лю ю чым ор га нам у кра і не не ўка за-
на ў аба вяз кі пра вя дзен не пра ве рак для 
ўста наў лен ня па мыл ко вас ці або на ўмыс-
на га банк руц тва, а так са ма ўтой ван ня 
банк руц тва і пе ра шко ды па крыц цю страт 
крэ ды то ру».

На дум ку Прэ зі дэн та, вы яў ляць та кія 
зла чын ствы мэ та згод на комп лекс на: як 
шля хам апе ра тыў на-вы шу ко вых і пра-
ве рач ных ме ра пры ем стваў, так і да сле-
да ван нем фі нан са ва-гас па дар чай дзей-
нас ці.

Не аб ход на на вес ці на леж ны 
па ра дак у роз ніч ным 

та ва ра аба ро це
Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, 

што, ня гле дзя чы на па ве лі чэн не коль-
кас ці аб' ек таў, якія вы ка рыс тоў ва юць 
для раз лі каў ка са вае аб ста ля ван не, 
ра ды каль на га вы вя дзен ня вы руч кі з це-
ня во га аба ро ту да сяг нуць не ўда ло ся. 
Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, што пры мя-
ня е мая за раз у ка са вым аб ста ля ван ні 
тэх на ло гія не дас ка на лая. Кож ны год па-
вя ліч ва ец ца коль касць вы яў ля е мых пра-
ва па ру шэн няў. У той жа час, па вод ле 
ацэ нак спе цы я ліс таў, за бес пя чэн не за 
кошт ука ра нен ня сіс тэ мы кант ро лю на ват 
пя ці пра цэнт на га па вы шэн ня роз ніч на га 
та ва ра аба ро ту да зво ліць па вя лі чыць 
што га до выя доб ра ах вот ныя пад атко выя 
па ступ лен ні ў бюд жэт.

«Трэ ба за бяс пе чыць без умоў нае вы-
ка нан не пад атко вых аба вя за цель стваў 
усі мі суб' ек та мі гас па да ран ня, — пад-
крэс ліў Прэ зі дэнт. — Акра мя та го, су мес-
на з за ці каў ле ны мі рэа лі за ваць комп лекс 
мер, у тым лі ку эка на міч на га ха рак та ру, 
на кі ра ва ных на пра ду хі лен не не за кон-
на га пе ра мя шчэн ня та ва раў праз дзяр-
жаў ную мя жу».

«ПА ТРЭБ НА РЭ АЛЬ НАЯ БА РАЦЬ БА З НАЙ БОЛЬШ ЦЯЖ КІ МІ 
ФОР МА МІ КА РУП ЦЫІ І ЭКА НА МІЧ НЫХ ЗЛА ЧЫН СТВАЎ»

Гучная справаГучная справа  ��

ДА МУ З «БОМ БАЙ» 
БУ ДУЦЬ СУ ДЗІЦЬ

За вер ша на рас сле да ван не кры мі наль най спра вы, заве-
дзе най па фак це вы бу ху ка ля бу дын ка ўпраў лен ня КДБ па 
Ві цеб скай воб лас ці. У рам ках рас сле да ван ня бы ло пра ве-
дзе на больш за 700 до пы таў, пры зна ча на ка ля 270 су до вых 
экс пер тыз. Ці ка ва, што экс перт най служ бай След ча га ка-
мі тэ та Ра сіі бе ла рус кім ка ле гам бы ла ака за на прак тыч ная 
да па мо га ў пра вя дзен ні экс пер ты зы па па ляп шэн ні якас ці 
ві дэа за пі су па дзей на мес цы зда рэн ня.

На га да ем, што 11 ліс та па да мі ну ла га го да ў 19 га дзін ве ча ра 
ка ля ад мі ніст ра цый на га бу дын ка ўпраў лен ня Ка мі тэ та дзяр жаў най 
бяс пе кі ўза рва ла ся са ма роб нае вы бу хо ва е пры ста са ван не.

— Кан чат ко вае аб ві на вач ван не ў здзяйс нен ні асаб лі ва злос на-
га ху лі ган ства прад' яў ле на ра ней су дзі май 42-га до вай жы хар цы 
го ра да Ві цеб ска. След чы мі зда бы ты не аб верж ныя до ка зы ві ны 
за тры ма най. Яна ра ней ужо бы ла су дзі мая за ху лі ган ства і па-
шко джан не ма ё мас ці. Пад час па пя рэд ня га след ства яна цал кам 
пры зна ла ві ну. Жан чы на пры ня ла ўдзел у пра вя дзен ні след ча га 
экс пе ры мен ту і пад ра бяз на апі са ла ме ха нізм вы ра бу вы бу хо вай 
пры ла ды.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, Надзея ДРЫЛА
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Кры ху даж джоў i зноў спя ко та
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У ня дзе лю ча ка ец ца ўво гу ле без апад каў. Ад нак мес ца мi па 
Ма гi лёў скай i Го мель скай аб лас цях маг чы мы сла бень кiя ка рот-
ка ча со выя даж джы i на валь нi цы. Ста не цяп лей. Уна чы бу дзе ўжо 
11—16, удзень — плюс 22—27, а па паў днё вым за ха дзе на ват да 
плюс 29 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных сi ноп ты каў, у па-
ня дзе лак уна чы бу дзе без апад каў, а ўдзень у асоб ных ра ё нах 
не пра цяг лыя даж джы i на валь нi цы. Ста не яшчэ цяп лей. У ноч на 
па ня дзе лак ча ка ец ца 12—17, удзень — 24—29, а па паў днё вым 
за ха дзе Брэсц кай воб лас цi да плюс 30 гра ду саў. Сi ноп ты кi лi чаць, 
што ў ся рэ дзi не на ступ на га тыд ня нас уво гу ле ча кае спя кот нае 
на двор'е, ка лi мак сi маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе 
да ся гаць 26—33 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

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

ПА ЛА ТА ПРАД СТАЎ НІ КОЎ 
ВЫЙ ШЛА НА ФІ НІШ НУЮ 

ПРА МУЮ ПА ПАД РЫХ ТОЎ ЦЫ 
ДА ВО СЕНЬ СКАЙ СЕ СІІ

Ра бо та пар ла мен та ры яў пя та га склі кан ня пад час трэ цяй се сіі бу-
дзе не менш на сы ча най, чым вяс ной — у па чат ку ле та. Пра гэ та 
на Са ве це Па ла ты прад стаў ні коў ска заў стар шы ня ніж няй па ла ты 
пар ла мен та Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА. Га лоў ным пры яры тэ там 
се сіі ста не эка на міч ны блок пы тан няў. Но ва му скла ду пар ла мен та 
так са ма на ле жыць упер шы ню раз гле дзець за ко на пра ект аб рэс-
пуб лі кан скім бюд жэ це на 2014 год.

Са вет Па ла ты прад стаў ні коў раз гле дзеў пры клад ны гра фік пад рых тоў кі 
пы тан няў да трэ цяй се сіі, якая пач нец ца 2 каст рыч ні ка. «Гра фік атры маў ся на-
пру жа ным, але вы ка наль ным, і вы ка нан не за ле жыць толь кі ад нас», — за пэў-
ніў ка лег Вік тар ГУ МІН СКІ, на мес нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў.

За раз у ніж няй па ла це зна хо дзяц ца 52 за ко на пра ек ты, з іх 45 уклю ча ны 
ў гра фік (11 — у пер шым чы тан ні, 34 — у дру гім). На раз віц цё кан ку рэнт на-
га ася род дзя і прад пры маль ніц кай іні цы я ты вы на кі ра ва ны за ко на пра ек ты 
«Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 
цэ на ўтва рэн ні» і «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у за ко ны Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб эка на міч най не пла це жаз доль нас ці (банк руц тве)». Пла ну ец ца 
за вяр шыць ра бо ту над пра ек там Вод на га ко дэк са Бе ла ру сі, за ко на аб дзяр-
жаў ным рэ гу ля ван ні ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня, аб уня сен ні змя нен няў 
і да паў нен няў у за ко ны па пы тан нях гас па дар чых та ва рыст ваў, аб га рад скім 
элект рыч ным транс пар це і мет ра па лі тэ не.

Да раз гля ду ў дру гім чы тан ні рых ту юц ца па праў кі ў Пра цоў ны ко дэкс, 
пра ект за ко на аб фі зіч най куль ту ры і спор це. Шэ раг за ко на пра ек таў, якія 
пла ну ец ца раз гле дзець на во сень скай се сіі, да ты чыц ца су до вай сіс тэ мы: кан-
сты ту цый най, гра ма дзян скай і гас па дар чай су да вы твор час ці. Най боль шую 
коль касць да ку мен таў рых ту юць Па ста ян ныя ка мі сіі па на цы я наль най бяс пе-
цы; па за ка на даў стве; па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, 
транс пар це і су вя зі. 65% за ко на пра ек таў пла ну ец ца здаць на ты ра жы ра ван не 
да па чат ку се сіі і ў пер шы ме сяц яе ра бо ты.

— Пад рых тоў ка кож на га за ко на пра ек та па тра буе сур' ёз най і кар пат лі вай 
пра цы пар ла мен та ры яў, ста ран нае ўзгад нен не ўсіх пра па ноў з за ці каў ле ны мі 
ор га на мі, зняц це маг чы мых спрэч ных пы тан няў, — пад крэс ліў Вік тар Гу мін скі. 
— У гэ тым стар шы ні ка мі сій асаб лі ва пе ра ка на лі ся ў кан цы дру гой се сіі, ка лі з 
шэ ра гам за ко на пра ек таў прый шло ся па пра ца ваць вель мі на пру жа на.

Асаб лі вую ўва гу дэ пу та таў Вік тар Гу-
мін скі звяр нуў на пад рых тоў ку за ко на пра-
ек таў да дру го га чы тан ня. «Тыя тэр мі ны, 
якія мы ра зам за пла на ва лі, па він ны быць 
вы тры ма ны, — ска заў ён. — Для гэ та га 
трэ ба пра ца ваць на апе рад жэн не». Вы-
клю чэн нем стаў пра ект за ко на аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у Пра цоў ны ко-

дэкс, тэр мін раз гля ду яко га пе ра не се ны на сне жань. Кан чат ко ва не вы зна ча ны 
так са ма тэр мі ны вы ня сен ня на се сію за ко на пра ек та аб энер га збе ра жэн ні.

Пад час во сень скай се сіі, якая на 10 дзён ка ра цей за вяс но вую, апроч 
ін ша га, пла ну ец ца пра вес ці пар ла менц кія слу хан ні і се мі нар па вы ву чэн ні 
прак ты кі пры мя нен ня за ко наў.

— У бе ла рус ка га пар ла мен та ня ма ка ні кул, — па тлу ма чыў жур на ліс там 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і мо ла дзе вай па лі ты цы Аляк сандр ЦА ЦО ХА. — У між се сій ны 
пе ры яд пра цяг ва юць пра ца ваць ра бо чыя гру пы і ка мі сіі. На ша ка мі сія рых туе 
да трэ цяй се сіі тры за ко на пра ек ты. У дру гім чы тан ні пла ну ец ца раз гле дзець 
пра ект за ко на аб фі зіч най куль ту ры і спор це і за ко на пра ект, які яго су пра ва-
джае. Да пер ша га чы тан ня рых ту ец ца за ко на пра ект аб уня сен ні змя нен няў 
і да паў нен няў у за кон аб ахо ве зда роўя.

Мяр ку ец ца, што змя нен ні і да паў нен ні ў за кон аб ахо ве зда роўя, якія вель мі 
ак тыў на аб мяр коў ва юц ца гра мад скас цю і за ці каў ле ны мі ве дам ства мі, за кра-
нуць 35 ар ты ку лаў. Най боль шую за ці каў ле насць гра мад скас ці вы клі ка юць 
ар ты ку лы аб стэ ры лі за цыі і пе ра ры ван ні ця жар нас ці. Знач ныя зме ны пра-
па на ва ны ў ар ты кул аб ві дах ме ды цын скай да па мо гі. За ко на пра ект так са ма 
пра па нуе нор му па вяр тан ні ме ды цын скай уста но ве срод каў на ля чэн не ў 
вы пад ку, ка лі па цы ент на нёс шко ду ўлас на му зда роўю ў вы ні ку пры ёму ал ка-
го лю, нар ка тыч ных або псі ха троп ных рэ чы ваў. Пра па ну е мыя зме ны ў ар ты кул 
аб ура чэб най тай не па шы ра юць маг чы мас ці пра да стаў лен ня ін фар ма цыі для 
ва ен ка ма таў, след чых ор га наў і стра ха вых кам па ній. Яшчэ ад на на ві на за ко-
на пра ек та пра ду гледж вае ўвя дзен не апла ты за пры мя нен не ле ка вых срод каў 
і ме ды цын ска га аб ста ля ван ня ва ўмо вах дзён ных ста цы я на раў.

Пра за ко на пра ек ты, якія рых туе да во сень скай се сіі Па ста ян ная ка мі сія па 
аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы, рас ка заў яе стар шы ня Ге надзь ПАЛЬ ЧЫК:

— Да дру го га чы тан ня рых ту ем пра ект за ко на аб па тэн тах на га тун кі рас-
лін, які вель мі важ ны для ўрэ гу ля ван ня ад но сін рас пра цоў шчы каў, за яў ні каў 
і вы твор цаў се лек цыі га тун каў рас лін, уз гад нен ня з ад па вед ны мі між на род-
ны мі да ку мен та мі. Але асноў ная за да ча, над якой за раз пра цуе ка мі сія, 
— пад рых тоў ка пар ла менц кіх слу хан няў па ўдас ка на лен ні за ка на даў ства і 
нар ма тыў на-пра ва вой ба зы на цы я наль най сіс тэ мы аду ка цыі. Яны па він ны 
ад быц ца ў дру гой па ло ве ліс та па да. У асно ву слу хан няў бу дуць па кла дзе ны 
вы ні кі амаль двух га до ва га ма ні то рын гу Ко дэк са аб аду ка цыі. Гэ та бу дзе не 
ад на ра зо вае па ся джэн не — слу хан ні бу дуць скла дац ца з па пя рэд няй кан-
фе рэн цыі, «круг лых ста лоў», вы яз ных па ся джэн няў.

Ка жу чы аб вы ні ках ма ні то рын гу Ко дэк са аб аду ка цыі, Ге надзь Паль чык 
на зваў на ступ ныя тэ мы, якія, на яго по гляд, па тра бу юць змен: маг чы масць 
пра фе сі я лі за цыі ста рэй шай сту пе ні ся рэд няй шко лы і дэ ле га ван не шэ ра гу 
паў на моц тваў, якія ра ней бы лі за ма ца ва ны за ўра дам (лі цэн за ван не, акрэ-
ды та цыя, ар га ні за цыя і інш.), Мі ніс тэр ству аду ка цыі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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Яшчэ ад на на ві на за ко на пра ек та 
пра ду гледж вае ўвя дзен не апла ты 
за пры мя нен не ле ка вых срод каў 
і ме ды цын ска га аб ста ля ван ня ва 
ўмо вах дзён ных ста цы я на раў.

ГРО ШЫ НА ДА РО ГАХ 
ПА ЧА ЛА ЗБІ РАЦЬ ЭЛЕКТ РО НІ КА
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ХТО НАЙЛЕП ШЫ РА КА ЛОЎ?
Гэ та ста не хут ка вя до ма, 3 жніў ня на во зе ры Бе лае ад бу-
дзец ца дру гі чэм пі я нат па лоў лі ра каў. На пра ця гу 10 хві-
лін не аб ход на бу дзе зла віць на спе цы яль на ад ве дзе най 
тэ ры то рыі во зе ра як ма га больш ра каў. Сё ле та ў скла дзе 
ка ман ды — па тры ча ла ве кі (2 муж чы ны + 1 жан чы на). Да 
ўдзель ні каў мо жа да лу чыц ца лю бы ах вот ны да па чат ку 
стар ту (14.00 — Аўт.)

Ар га ні за та ра мі гэ та га ме ра пры ем ства ўста ля ва ны асноў ныя 
па тра ба ван ні: не ба яц ца ла віць го лы мі ру ка мі, не ны раць, не вы-
ка рыс тоў ваць пры лоў лі лас ты, мас ку і ін шае... Да дат ко выя ўмо вы 
ўдзель ні кі ад чле наў жу ры па чу юць пе рад па чат кам спа бор ніц тваў. 
Вя до ма, што рак з'яў ля ец ца ў пры ро дзе пус тэль ні кам, лю біць 
зна хо дзіц ца ў хо ван цы і аба ра няц ца клюш ня мі. Та му кож на му 
ўдзель ні ку чэм пі я на ту да вя дзец ца пры мя ніць мак сі мум ста ран няў, 
цяр пен ня, бяс страш нас ці, каб да стаць ра ка з ва ды.

Для ўдзель-
ні каў спа бор ніц-
тваў, гле да чоў і 
ба  лель  шчы каў 
бу дуць ар га ні-
за ва ны куль тур-
на-за баў ляль ная 
пра гра ма і свя точ-
ны ган даль. Пе ра-
мож цаў ча ка юць 
пры зы і гра ма-
ты. Усе ўдзель ні-
кі спа бор ніц тваў 
атры ма юць па мят ныя знач кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПАС ЛЯ ЛАМ БАР ДА — ЗА КРА ТЫ
Ся род бе ла га дня двое зла мыс ні каў пас ля ўжы ван ня спірт-
но га аб ра ба ва лі лам бард па ву лі цы Ка ма ро ва ў Грод не.

Яны ўвай шлі ў па мяш кан не і па спра ба ва лі звя заць скот чам 
ра бот ні цу лам бар да, што ім урэш це ўда ло ся, бо сі лы бы лі ня-
роў ныя. Пас ля ча го на лёт чы кі сха пі лі больш за 30 най мен няў 
за ла тых вы ра баў (агуль ным кош там ка ля 35 міль ё наў руб лёў) і 
кі ну лі ся на ўцё кі. Ад нак жан чы на не толь кі ака за ла су пра ціў лен не, 
але і здо ле ла на ціс нуць на тры вож ную кноп ку. На пра ця гу хві лі ны 
на мес ца зла чын ства пры быў на рад Ле нін ска га ад дзе ла Дэ пар -
т амен та ахо вы. Ад на го ра баў ні ка за тры ма лі по бач з лам бар дам, 
а паз ней на ву лі цы Кур ча та ва (па тры во зе быў пад ня ты ўвесь гро-
дзен скі гар ні зон) — і дру го га. Той, да рэ чы, па спеў пе ра апра нуц ца 
ў за га дзя пад рых та ва нае адзен не. Усе ўкра дзе ныя каш тоў нас ці 
вяр ну лі ся ў лам бард.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

3 ЧА ЛА ВЕ КI ЗА ГI НУ ЛI НА ПА ЖА РЫ
У Ле пель скiм ра ё не пад час па жа ру ў дач ным до ме за гi ну лi 
гас па дар i яго зна ё мыя муж чы на i жан чы на.

Па вод ле слоў Ма ры ны Фан до, прэс-сак ра та ра Вi цеб ска-
га аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай ных сi ту а цы ях, па жар 
ад быў ся а чац вёр тай га дзi не но чы ў вёс цы Га ра дзец. Як рас-
ка за лi па жар ным су се дзi гас па да ра до ма, на пя рэ дад нi тра-
ге дыi за гi ну лыя зна хо дзi лi ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. 
Як мяр ку ец ца, пры чы на па жа ру — не асця рож насць пры ку рэн нi 
ў не цвя ро зым ста не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI

�

З 1 жніў ня для 
бе ла рус кіх аў та-
ма біль ных да рог 
па ча ло ся но вае 
жыц цё. 815 кі ла-
мет раў з іх ста-
лі плат ны мі для 
пра ез ду. Ча му 
ўве дзе на та кая 
не зу сім звы чай-
ная для Бе ла ру сі ме ра? 
І як яна паў плы вае на раз-
віц цё кра і ны?

Пер шы мо мант, які вар та 
ад зна чыць у су вя зі з но ва ўвя-
дзен нем, — гэ та тое, што не-
аб ход насць і свое ча со васць 
вы шэй зга да най ме ры не стаў 
аспрэч ваць ні адзін з вя до мых 
аў та ру шмат лі кіх экс пер таў і 
кры ніц ін фар ма цыі. І праў да, 
плат ныя да ро гі — гэ та з'я ва 
доб ра вя до мая жы ха рам ці 
ледзь не ўсіх вы со ка раз ві тых 
кра ін све ту. ЗША, Аў стра лія, 
дзяр жа вы Еў ра пей ска га са ю за 
— усе зна ё мыя з пра цэ ду рай 
апла ты за пра езд. Пры чым той 
па ра дак, які ўве дзе ны ў Бе ла-
ру сі, па тра ды цыі, з'яў ля ец ца ў 
вы шэй шай сту пе ні са цы яль на 
ары ен та ва ным, бо за пра езд не 
прый дзец ца пла ціць кі роў цам 
лег ка вых аў та ма бі ляў, за рэ гіст-
ра ва ных у Бе ла ру сі, а так са ма ў 
Ка зах ста не і Ра сіі. У той жа час 
плат ныя да ро гі на За ха дзе — 
гэ та, як пра ві ла, для ўсіх.

Дру гі мо мант, які ха-
це ла ся б пад крэс ліць: 
вы дат на, што мы ідзём 
па шля ху спаг нан ня 
пла ты за пра езд, ні ў 
якім ра зе не ўвяз ва ю-
чы гэ та з пры ва ты за-
цы яй са міх да рож ных 
шля хоў. Пра тое, да 
ча го вя дзе пры ва ты-

за цыя інф ра струк ту ры агуль-
на га ка ры стан ня, мне ня даў на 
рас па вя ла доб рая зна ё мая, па-
ста ян ны аў тар ад на го з аме ры-
кан скіх ча со пі саў па лі тыч най і 
эка на міч най тэ ма ты кі.

Ёй час та да во дзіц ца ка рыс-
тац ца да ро гай з Ліс бур га (За-
ход няя Вір джы нія) у аэ ра порт 
Да ла са. Гэ та пер шая пры ват-
ная да ро га ў ЗША і пра езд па 
ёй каш туе 5 до ла раў. Пра цяг-
ласць па езд кі — 13 міль (20,8 
кі ла мет ра). А гэ та 24 цэн ты за 
кі ла метр для лег ка во га аў та-
ма бі ля, што ў 5-6 ра зоў да ра-
жэй, чым у Бе ла ру сі на ват для 
ін ша зем цаў.

І гэ та да лё ка не са мы вы-
со кі кошт. У Аў стра ліі пры ват-
ная інф ра струк тур ная кам па-
нія Mасquаrіе (ра ней — Hіll 
Sаmuеl Аustrаlіа, Ltd.) ва ло дае 
не каль кі мі буй ны мі да ро га мі 
ўнут ры і ва кол са ма га вя лі-
ка га го ра да кра і ны — Сід нэя. 
У вы ні ку кошт пра ез ду па да-
ро гах гэ тай кам па ніі на ват у 
ме жах го ра да мо жа скла даць 

8-10 до ла раў ЗША ў эк ві ва-
лен це.

Ска жам шчы ра: та кое «пры-
ват на-дзяр жаў нае парт нёр-
ства» нам не трэ ба!

Важ ным ас пек там ства-
рэн ня ў Бе ла ру сі плат ных да-
рог з'яў ля ец ца вы ка ры стан-
не пе ра да вых тэх на ло гій для 
ажыц цяў лен ня пра цэ ду ры не-
па срэд на га спаг нан ня пла ты. 
Для гэ та га вы ка рыс тоў ва юц-
ца спе цы яль ныя пры ла ды на 
транс парт ных срод ках і рам кі, 
аб ста ля ва ныя ад мыс ло вы мі 
дат чы ка мі, на да ро гах. Пас ля 
та го, як пры ла да атры ма на і 
ваш ра ху нак па поў не ны, спі-
сан не срод каў ажыц цяў ля ец ца 
аў та ма тыч на пад час пра ез ду 
праз рам кі. Для гэ та га не трэ-
ба на ват тар ма зіць. Пунк ты 
вы да чы пры лад раз ме шча ны 
так, каб кі роў ца, яко му трэ-
ба бу дзе пра езд праз плат ны 
ўчас так да ро гі, не меў цяж кас-
цяў з пра вя дзен нем не аб ход-
ных пра цэ дур.

Па ве дам лен ні срод каў ма-
са вай ін фар ма цыі ад 1 жніў-
ня па каз ва юць, што на кла дак 
пры ўвя дзен ні сіс тэ мы па збег-
нуць ўсё ж та кі не ўда ло ся. 
Ад нак хто ві на ва ты ў гэ тых 
на клад ках — асоб нае вя лі кае 
пы тан не. Па ве дам ля ец ца пра 
чэр гі на бе ла рус ка-поль скай 
і бе ла рус ка-лі тоў скай мя жы. 
Але пры чы на тра ды цый ная і 

на ват ба наль ная: кі роў цы гру-
за ві коў не ста лі за клю чаць 
да мо вы і на бы ваць пры ла ды 
на свае аў та ма бі лі за га дзя, на 
пра ця гу па пя рэд ніх 2 ме ся цаў. 
У вы ні ку ўсе кі ну лі ся ра біць 
гэ та ў пер шы дзень пра цы но-
вай сіс тэ мы. Ду ма ец ца, з'я ва 
гэ та ча со вая і ўжо зу сім хут ка 
пра ца транс парт най сіс тэ мы 
кра і ны ўвой дзе ў звы чай нае 
рэ чы шча.

Які эка на міч ны эфект ад но-
ва ўвя дзен ня?

Што год праз Бе ла русь пра-
во зіц ца ка ля 186 міль яр даў тон 
гру заў аў та ма біль ным транс-
пар там. У ся рэд нім гэ та ка ля 
9,3 міль ё на фур. На ват ка лі па-
ло ва з іх пра е дзе 300 кі ла мет-
раў па плат ных да ро гах, за пла-
ціў шы па 0,1 еў ра за кі ла метр, 
атры ма ец ца амаль 140 міль ё-
наў еў ра да хо ду ў год. І гэ та 
— па са мых сціп лых пад лі ках, 
без улі ку за меж ных гра ма дзян 
на лег ка вых аў та ма бі лях. Ня-
дрэн ная ка пі та лі за цыя тран-
зіт на га па тэн цы я лу! Асаб лі ва 
ка лі ўліч ваць, што бе ла ру сы 
пры гэ тым пра цяг ва юць ка-
рыс тац ца да ро га мі бяс плат на, 
атрым лі ва ю чы да дат ко выя — 
між на род ныя — га ран тыі якас-
ці і бяс пе кі сва іх да рог.

Юрый ЦА РЫК,
па лі тыч ны ана лі тык, 
кі раў нік Бе ла рус кай 

гру пы раз віц ця.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

КА ЛІ ПЛАТ НАЕ — 
ЗНА ЧЫЦЬ, ЛЕП ШАЕ
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