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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

КОРАТКА

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 14.08.2013 г. 

Долар ЗША    8890,00
Еўра 11820,00
Рас. руб. 269,00
Укр. грыўня 1095,47

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 24° 
Віцебск    + 21° 
Гомель    + 24°  
Гродна    + 23° 
Магілёў    + 22° 
Мінск    + 21° 
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ВЯСКОВЫЯ 
КАНІКУЛЫ

На пе ра дзе ў школь ні каў яшчэ два тыдні ка ні ку лаў. А вёс-
ка  для баўлення вольнага часу — са мае цу доў нае мес ца, лі чаць 
сяб роў кі Лі за Ан то на ва і Да ша Шчар бен ка. Лі за — мяс цо вая, 
з вёс кі Га ра док, Да ша пры еха ла на ле та да ба бу лі. Дзяўчаты 

часта назіраюць, як спраўляецца з нялёгкай сялянскай працай 
су сед скі конь Каш тан. А ў хвіліны адпачынку прыносяць яму 
ласункі.

в. Га ра док, Мін ская вобл.
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка лі чыць важ ным пры-
няць у дзяр жа ве ме ры, на кі ра ва-
ныя на раз ня во лен не дзе ла вой 
іні цы я ты вы ва ўмо вах аб' ек тыў на 
іс ну ю чай прад пры маль ніц кай ры-
зы кі. Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы 
за явіў 13 жніў ня на на ра дзе, дзе 
раз гля да лі ся пы тан ні да лей ша га 
ўдас ка на лен ня кры мі наль на га і 
кры мі наль на-пра цэ су аль на га за-
ка на даў ства, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

У гэ тых мэ тах быў пад рых та ва ны 
пра ект за ко на «Аб уня сен ні да паў-
нен няў і змя нен няў у Кры мі наль ны, 
Кры мі наль на-пра цэ су аль ны, Кры мі-
наль на-вы ка наў чы ко дэк сы Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь, Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па-
ру шэн нях і Пра цэ су аль на-вы ка наў чы 

ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі-
ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях».

Гэ та са мы знач ны за апош нія 
га ды за ко на пра ект, на кі ра ва ны на 
лі бе ра лі за цыю і гу ма ні за цыю кры мі-
наль на га і кры мі наль на-пра цэ су аль-
на га за ка на даў ства. Да ку мент рых-
та ваў ся па да ру чэн ні Прэ зі дэн та.

Пра ект за ко на змя шчае сур' ёз-
ныя на ва цыі, у пры ват нас ці, пра ду-
гледж вае вы клю чэн не про ці праў нас-
ці дзе ян ня пры дзе ла вой ры зы цы, 
пры мя нен не да су до ва га па гад нен ня 
аб су пра цоў ніц тве, ука ра нен не кры-
мі наль на-пра ва вой кам пен са цыі, дэ-
кры мі на лі за цыю асоб ных дзе ян няў, 
якія не ўяў ля юць са бой вя лі кай гра-
мад скай не бяс пе кі, а так са ма ін шыя 
іс тот ныя пе ра ўтва рэн ні ў раз гля да-
е май сфе ры. У бок змяк чэн ня пра-
па ну ец ца ска рэк та ваць шэ раг ар-

ты ку лаў КК, ап ты мі за ваць тэр мі ны 
па ка ран няў, увес ці аль тэр на тыў ныя 
ві ды ад каз нас ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу на тое, што не аб ход на ўліч-
ваць усе маг чы мыя вы ні кі пра па ну-
е мых мер і дак лад на ўяў ляць ме ха-
нізм іх прак тыч най рэа лі за цыі.

«У нас па він на быць цвёр дая 
ўпэў не насць у тым, што пра ду гле-
джа ная пра ек там ап ты мі за цыя кры-
мі наль на-пра ва вых ін стру мен таў не 
пры вя дзе да бес па ка ра нас ці асоб, 
якія ўчы ні лі дзе ян ні, без умоў на не-
бяс печ ныя для дзяр жа вы, гра мад-
ства або на шых гра ма дзян», — за-
явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ор га-
нам кры мі наль на га пра сле да ван ня 
не аб ход на мець на бор срод каў для 
ба раць бы з ка руп цы яй і ін шы мі зла-

чын ства мі, які за бяс печ вае ня ўхіль-
насць па ка ран ня.

«З дру го га бо ку, вы пра ца ва ныя 
ме ры па він ны са праў ды раз ня во ліць 
дзе ла вую іні цы я ты ву ва ўмо вах аб'-
ек тыў на іс ну ю чай прад пры маль ніц-
кай ры зы кі. Кры мі наль ны за кон не 
па ві нен быць пу дзі лам для суб' ек-
таў гас па да ран ня, якія дзей ні ча юць 
стро га ў рам ках пра ва во га по ля і 
ні як не звя за ны з кры мі на лам». «Ін-
та рэ сы дзяр жа вы і на ша га ча ла ве-
ка па він ны ля жаць у асно ве лю бых 
пе ра ўтва рэн няў, рэ форм, на ва цый 
і гэ так да лей», — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Па вы ні ках на ра ды пры ня та ра-
шэн не, што пра па на ва ны за ко на-
пра ект бу дзе прад стаў ле ны на аб-
мер ка ван не дэ пу та там су мес на з 
юры дыч ны мі ко ла мі.

НЕ СТРЫМЛІВАЦЬ ІНІЦЫЯТЫВУ

Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол Ін дыі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Ма нодж Ку мар Бхар ці:

«На мой по гляд, прый шоў 
час для су мес ных пра ек таў у 
сфе ры на ву кі і ІT-тэх на ло гій. 
Мы ад зна ча ем, што бе ла рус-
кія ІT-спе цы я ліс ты па вя лі чы-
лі сваю дзе ла вую ак тыў насць 
у кан так тах з ін дый скі мі 
парт нё ра мі. Мы вы да ём усё 
больш дзе ла вых віз прад стаў-
ні кам бе ла рус кай ІT-ін дуст-
рыі і спа дзя ём ся, што гэ тая 
ак тыў насць вы клі ча свай го 
ро ду эфект снеж на га ко ма, 
па коль кі ІT-сек тар у Бе ла ру сі 
знач на вы рас за апош нія два 
га ды і прый шоў час пра ца ваць 
ра зам для мак сі мі за цыі пры-
быт ку».

Падра бяз нас ціПадра бяз нас ці  ��

ПРА ЦОЎ НЫ СЕ МЕСТР — КРУГ ЛЫ ГОД
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

пад пі саў 12 жніў ня Указ № 356, 
якім уне се ны змя нен ні і да паў нен-
ні ва Указ ад 16 кра са ві ка 2012 го да 
№ 181 «Аб ар га ні за цыі дзей нас ці 
сту дэнц кіх атра даў на тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Ка лі ра ней 
сту дэнц кія атра ды маг лі ажыц цяў-
ляць сваю дзей насць толь кі ў пе-
ры яд з 1 мая па 30 ве рас ня, то ця-
пер на ву чэн ская мо ладзь змо жа 
шчы ра ваць у скла дзе сту дэнц кіх 
атра даў круг лы год. Та кім чы нам 
сту дат ра даў скі рух у Бе ла ру сі, які 
ад зна чае сё ле та сваё 50-год дзе, 
атры маў цу доў ны па да ру нак 
ад кі раў ні ка дзяр жа вы. 2

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Найбуй ней шая спе цы я лі за-
ва ная вы стаў ка-кір маш «Мэб-
ля-2014» прой дзе ў Мін ску з 18 
па 21 ве рас ня гэ та га го да.

Скар гі бе ла ру саў, якія па-
сту па лі ў кан такт-цэнтр Нац-
бан ка у пер шым паў год дзі 2013 
го да, най больш час та да ты чы-
лі ся сфе ры крэ ды та ван ня.

На гляд ныя ор га ны Дзярж-
стан дар та пра вод зяць пра вер кі 
і ма ні то рынг па каз чы каў якас ці 
і бяс пе кі кан ды тар скай пра дук-
цыі Rоshеn.

На іс ну ю чых у Мін ску 11,5 
тыс. ура чэб ных па сад пра-
цу юць 9 тыс. 168 ура чоў, з іх 
амаль 1,6 тыс. — пен сі я не ры. 
Ра бот ні каў з ся рэд няй ме ды-
цын скай аду ка цы яй на ліч ва-
ец ца 22,5 тыс. (укам плек та-
ва насць кад ра мі скла дае 75,4 
пра цэн та). Ся рэд ня ме сяч ная 
за ра бот ная пла та ста ліч ных 
ме ды цын скіх ра бот ні каў скла-
дае Br4 млн 870 тыс.

Якая яна, дэ пу тат 
Па ла ты прад стаў ні коў? 
Якім чы нам жан чы ны 
трап ля юць на та кую 
скла да ную пра цу 
і як з ёй 
спраў ля юц ца?

Сла віс ты све ту збя руц ца ў Мін ску
20 — 27 жніў ня ў Мін ску прой дзе XV Між на род ны з'езд 
сла віс таў. Ён пра во дзіц ца раз у пяць га доў у роз ных сла-
вян скіх кра і нах, і сё ле та ме на ві та на ша ста лі ца пры мае 
гас цей. Тра ды цый на, да мо вы, куль ту ры, фальк ло ру кра-
і ны, у якой пра во дзіц ца з'езд, звер ну та асаб лі вая ўва га 
ў дак ла дах за меж ных на ву коў цаў. Так са ма яны ма юць 
маг чы масць не па срэд на га зна ём ства з на ро дам і яго 
куль ту рай.
Ра шэн не аб пра вя дзен ні XV Між на род на га з'ез да сла віс таў 

у Мін ску пры ня та ў 2008 го дзе ў Ох ры дзе (Рэс пуб лі ка Ма ке до-
нія) пад час пра вя дзен ня па пя рэд ня га фо ру му. Да рэ чы, тэ ма ты ка 
вы пра цоў ва ец ца пе рад з'ез дам за не каль кі га доў. Сё ле та бу дзе 
ўзня та шмат тэм, пры све ча ных гіс то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі, па-
чы на ю чы ад мо вы пер ша га Ста ту та ВКЛ і Біб ліі Ска ры ны і закан-
чва ю чы праб ле ма мі бе ла рус кай тра сян кі.

Ра бо чыя мо вы з'ез да — гэ та ўсе сла вян скія мо вы. Та му 
кож ны на ву ко вец, вы сту па ю чы на сва ёй мо ве, усе ін шыя мо вы 
так са ма па ві нен ра зу мець. Мно гія на шы вы сту поў цы бу дуць 
ка рыс тац ца ме на ві та бе ла рус кай, што па спры яе яе больш 
шы ро ка му рас паў сюдж ван ню ў між на род ным на ву-
ко вым ася род ку. 2


