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7 ЖНІЎНЯ 2013 г. СЕРАДА Кошт 1600 рублёў№ 145  (27510)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЛІЧБА ДНЯ

КОРАТКА

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 7.08.2013 г. 

Долар ЗША    8910,00
Еўра 11810,00
Рас. руб. 270,50
Укр. грыўня 1095,60

2

5

3

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 34° 
Віцебск    + 29° 
Гомель    + 31°  
Гродна    + 34° 
Магілёў    + 31° 
Мінск    + 31° 

«Са мае скла да нае — увесь 
час кан цэнт ра ваць ува гу 
на ма ні то ры і быць вель мі 
са бра най». Жур на ліст 
«Ахо вы» пра вёў су ткі ра зам 
з дзя жур най зме най пунк та 
цэнт ра лі за ва на га на зі ран ня 
Дэ парт амен та 
ахо вы МУС. 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па бы ваў на спа бор ніц твах 
па спар тыў най лоў лі ра каў 
у По лац кім ра ё не. За тры 
хві лі ны го лы мі ру ка мі іх 
трэ ба бы ло зла віць як ма га 
больш. А знай сці на дне 
ра ка не так і прос та... 4

2 млн 239 тыс. 
ма ла дых гра ма дзян (ва ўзрос це 
ад 14 да 31 го да) жы лі ў рэс пуб-
лі цы на 1 сту дзе ня гэ та га го да. 
Гэ та 23,7% ад агуль най коль кас-
ці на сель ніц тва кра і ны Амаль 
83% бе ла рус кай мо ла дзі скла-
да юць га ра джа не. Пе ра важ-
ная боль шасць мо ла дзі (82,7%) 
пра жы вае ў га ра дах і па сёл ках 
га рад ско га ты пу, у сель скай 
мяс цо вас ці — 17,3%. Ка ля 38% 
ад агуль най коль кас ці мо ла дзі 
рэс пуб лі кі пра жы вае ў Мін ску 
і Мін скай воб лас ці (847,1 тыс. 
ча ла век), менш за ўсё мо ла дзі ў 
Ма гі лёў скай (10,9%) і Гро дзен-
скай (10,6%) аб лас цях.

«Бе ла рус банк» на ня вы зна-
ча ны тэр мін пры пы ні ў пры ём за-
яў ад гра ма дзян на вы да чу крэ-
ды таў на не ру хо мую ма ё масць 
пад 14 пра цэн таў і 16 пра цэн таў. 
Тыя, хто па спеў за клю чыць да-
га вор да 2 жніў ня, бу дуць пра-
крэ ды та ва ны ў поў ным аб' ёме.

З 20 жніў ня 2013 го да ўсту-
піць у сі лу но вая ін струк цыя аб 
па рад ку рэ гіст ра цыі да мен ных 
ім ёнаў у зо не BY.

Бе ла рус кім да мам-ін тэр на там 
пла ну юць да зво ліць рэа лі за цыю 
вы ра баў іх май стэ рань. Раз мо ва 
аб вы ра бах, што зроб ле ны ў ля-
чэб на-пра цоў ных май стэр нях, — 
пра дук цыя бы та во га пры зна чэн-
ня, роз ныя мас тац кія вы ра бы.

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

ЗА КОН ДЛЯ 
КАН КУ РЭН ЦЫІ

Во сен ню бу дуць раз гле джа ны за ко на пра ек ты, на кі ра ва ныя на зні жэн не 
кош ту па слуг со та вай су вя зі, пош ты і авія пе ра лё таў

ЖАН ЧЫ НЫ РУ ЛЯЦЬ
У МА ГІ ЛЁЎ СКАЙ ВОБ ЛАС ЦІ ЗА РУЛЬ ДЗЕ СЯ ЦІ НО ВЫХ 

ШКОЛЬ НЫХ АЎ ТО БУ САЎ СЯ ДУЦЬ ЖАН ЧЫ НЫ

На па ча так жніў ня ў Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра мыс-
ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, транс пар це і су вя зі зна хо-
дзі ла ся 8 за ко на пра ек таў, з іх 2 рых ту юц ца да пер ша га чы тан ня і 6 — да 
дру го га. Пра асноў ныя но ва ўвя дзен ні, якія змя шча юць бу ду чыя за ко ны, 
«Звяз дзе» рас ка заў стар шы ня Ка мі сіі Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК.

Служ бо вая ін фар ма цыя
За кон аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у за кон аб ін фар ма цыі, ін-

фар ма ты за цыі і аба ро не ін фар ма цыі быў уне се ны ў пар ла мент 1 ліс та па да 
2012 го да, а 30 мая ён быў пры ня ты ў пер шым чы тан ні. У ім упер шы ню на 
за ка на даў чым уз роў ні рэ гу лю юц ца пы тан ні аб служ бо вай ін фар ма цыі аб-
ме жа ва най рас паў сю джа нас ці.

«За кон вы зна чае, што ад но сіц ца да та кой ін фар ма цыі, і дае пе ра лік дак лад-
ных пад стаў для за ба ро ны пра да стаў лен ня ін фар ма цыі, — па тлу ма чыў Дзміт рый 
Ха ры тон чык. — Пра ект за ко на так са ма пра піс вае аба вяз ко васць пра да стаў лен ня 
пе ра лі ку за кры тай або аб ме жа ва най ін фар ма цыі для гра ма дзян, гэ та зна чыць, 
кож ны змо жа ўба чыць, якая ін фар ма цыя для яго за кры та, а якая — не».

За ко на пра ект удас ка наль вае спо са бы пра да стаў лен ня ін фар ма цыі, прад-
піс вае дзяр жаў ным ор га нам раз мя шчаць сваю ін фар ма цыю на ўлас ных 
сай тах у ін тэр нэ це. Акра мя та го, гра ма дзя нам да ец ца пра ва атрым лі ваць 
ін фар ма цыю (якая не змя шчае аб ме жа ва на га до сту пу) не па срэд на на па-
ся джэн нях вы кан ка маў.

Пра ект за ко на так са ма мае вы зна чэн не «аса біс тых да ных» гра-
ма дзян, па ра дак іх пра да стаў лен ня і ка ры стан ня імі.

На пры кан цы звы чай на га пра цоў на га дня ў аб' яд на най тэх-
ніч най шко ле № 1 Доб ра ах вот на га та ва рыст ва са дзей ні-
чан ня ар міі, авіяцыі і фло ту ў Ма гі лё ве па чы на юц ца за ня ткі 
для ва дзі це ляў. Клас, дзе ву чаць на ка тэ го рыю «Д», поў ны 
слу ха чоў, і ся род муж чын — пяць жан чын роз на га ўзрос ту, 
якія ста ран на неш та за піс ва юць пра «кры ва шып на-ша тун ны 
ме ха нізм». Яны — бу ду чыя кі роў цы школь ных аў то-
бу саў у сель скіх ра ё нах Ма гі лёў скай воб лас ці.

Ган на Бек ман су ра ва і ін струк тар Сяр гей Шлях таў: «Вя лі кія га ба ры ты — гэ та не страш на, а ці ка ва!»
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Кед ра вую дзя лян ку ў 
Вет каў скім ра ё не за клаў 
мяс цо вы жы хар і эн ту зі-

яст Ге надзь Аса наў, які 
пры вёз на сен не з Но ва сі-
бір ска га ад дзя лен ня Ака-
дэ міі на вук 36 га доў та му. 

На кед ра вай план та цыі 
бы лі вы са джа ны тры га-

тун кі кед раў — слан ца вы, 
ка рэй скі і сі бір скі. Пер шае 

кед ра вае на сен не (арэш-
кі) з'я ві лі ся толь кі праз 
33 га ды пас ля вы сад кі 

кед раў, а сё ле та ра бот ні кі 
Вет каў ска га спец ляс га са 
збі ра юць са праўд ны ўра-
джай — ка ля ста кі ла гра-

маў кед ра вых шы шак ужо 
са бра на з 22 дрэў.

На фота: 
Генадзь АСАНАЎ 
(у цэнтры) і работнікі 
Веткаўскага спецлясгаса 
— майстар лесу Сяргей 
КУЗЬМЯНКОЎ (справа) і 
ляснік Максім МАСТАБАЙ.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў 
учо ра на ра ду па пы тан нях удас ка на лен ня вы бар-
ча га за ка на даў ства, пе рад ае БЕЛ ТА.

Ад кры ва ючы на ра ду, кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў: 
«Як і да маў ля лі ся ў сту дзе ні, мы яшчэ раз су стра ка ем ся 
і аб мяр коў ва ем пы тан ні ўдас ка на лен ня вы бар ча га за ка-
на даў ства. Я лі чу, сён няш няя раз мо ва бу дзе кан чат ко-
вай пе рад уня сен нем пра ек та за ко на ў пар ла мент».

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у гэ тым пра-
ек це знай шлі ад люст ра ван не адоб ра ныя на на ра дзе 
пра па но вы па ап ты мі за цыі вы бар ча га пра цэ су.

«Па коль кі пра ек там за ко на за кра на юц ца вель мі 
важ ныя для вы бар чай сіс тэ мы пы тан ні, ра шэн не аб 
не аб ход нас ці яго ўня сен ня ў Па ла ту прад стаў ні коў у 
пра па на ва най рэ дак цыі па він на быць мак сі маль на пра-
ду ма ным», — лі чыць Прэ зі дэнт. Пры гэ тым кі раў нік 
дзяр жа вы пад крэс ліў, што не аб ход на ўлі чыць усе маг-
чы мыя на ступ ствы пра па ну е мых мер і дак лад на ўяў ляць 
са бе ме ха нізм іх рэа лі за цыі. «Ка лі мы ідзём на ней кае 
па слаб лен не, то па він ны быць упэў не ны, што гэ та не 
паў плы вае не га тыў на на ста біль насць у кра і не і кі ру е-
масць сі ту а цы яй у час вы ба раў», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

ЗМЯ НЕН НІ Ў ВЫ БАР ЧЫМ ЗА КА НА ДАЎ СТВЕ: 
УЗ ВА ЖА НАСЦЬ І ТОЛЬКІ Ў ІН ТА РЭ САХ 

БЕ ЛА РУС КА ГА НА РО ДА

Веткаўскі Веткаўскі 
ўраджайўраджай


