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Мi ну лы ты дзень быў ба га ты на па-
дзеi як у Бе ла ру сi, так i за яе ме-
жа мi. Не ста бiль насць мiж на род най 
аб ста ноў кi вы клi ка ла да жыц ця ра-
шу чыя кро кi бе ла рус ка га кi раў нiц-
тва ўнут ры кра i ны.

Га лоў най па дзе яй еў ра пей ска га 
ўзроў ню ў па пя рэд нiя сем дзён ста лi, 
без умоў на, пра тэс ты i ан ты ўра да выя вы-
ступ лен нi ва Укра i не. Тое, што па ча ло ся 
як вы ступ у пад трым ку «еў ра пей ска га 
шля ху», хут ка пе ра рас ло ў ма са выя пра-
тэс ты з па лi тыч ны мi ло зун га мi ад стаў кi 
прэ зi дэн та i ўра да. У гэ тым пра цэ се не-
ма лую ро лю ады гра ла раз на род насць 
ўкра iн ска га iс тэб лiш мен ту, част ка яко га 
пе рай шла на бок «рэ ва лю цы я не раў». 
Больш за тое, ста ла вi да воч на, што пэў-
ныя ко лы ва ўла дзе пра цяг ва юць гу ляць 
на яе дыс крэ ды та цыю.

Але ў той жа час апа зi цыя, у якой на 
пер шым эта пе бы ла ма са вая i ак тыў ная 
пад трым ка з бо ку част кi на сель нiц тва, 
не змаг ла кан вер та ваць яе ў рэ аль ныя 
па лi тыч ныя ды вi дэн ды. Iс цi на ад кры ты 
гвалт апа зi цый ныя лi да ры не мо гуць i 
не хо чуць, а для ад праў кi ўра да ў ад-
стаў ку iм не ха пае га ла соў у Вяр хоў най 
Ра дзе.

Не су мнен на, вы сту пы ва Укра i не 
з'яў ля юц ца ад люст ра ван нем, у пер шую 
чар гу, мiж на род ных пра цэ саў — су тык-
нен ня ў Цэнт раль най i Ус ход няй Еў ро-
пе iн та рэ саў Еў ра са ю за, Ра сii i ЗША. 
Укра iн скiя па лi ты кi ў гэ тай вя лi кай гуль нi 
з'яў ля юц ца пеш ка мi, а ўкра iн скi на род 
— фак тыч на ста тыс там, хоць i з не кай 
ак тыў най ро ляй. I, ма быць, гэ та най леп-
шым чы нам па каз вае рэ аль ную ца ну 
той ма дэ лi дэ ма кра тыi, якая ство ра на ва 
Укра i не i якую час та спра бу юць ста вiць 
у прык лад Бе ла ру сi.

На гэ тым фо не Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 
вы ка заў ся з на го ды дэ ма кра тыi ў на шай 
кра i не. Дак лад ней, за па тра ба ваў, каб 
вы бар чыя кам па нii най блi жэй шых га доў 
(мяс цо выя вы ба ры 2014 го да, прэ зi дэнц-
кiя вы ба ры 2015 го да i пар ла менц кiя вы-
ба ры 2016-га) ста лi пра явай са праўд най 
дэ ма кра тыi. Вя до ма, ацэн ка гэ тых вы ба-
раў iн шы мi кра i на мi час та не за ле жыць 
ад хо ду са мо га вы бар ча га пра цэ су. Бе ла-
русь не раз су ты ка ла ся з пад рых та ва ны мi 
дак ла да мi на зi раль нi каў пра на ду ма ныя 
па ру шэн нi за ка на даў ства, якое гэ тыя на-
зi раль нi кi на ват не вы ву чы лi.

Але вы со кi ўзро вень ар га нi за цыi 
элек та раль ных пра цэ дур у лю бым вы-

пад ку з'яў ля ец ца важ ным фак та рам за-
бес пя чэн ня ле гi тым нас цi вы нi каў вы ба-
раў. Важ на i тое, каб кi раў нiц тва кра i ны 
ў кры зiс ны пе ры яд атры ма ла са праўд ны 
ман дат ад бе ла ру саў на пра вя дзен не 
струк тур ных рэ фор маў эка но мi кi, што, 
мяр ку ю чы па ўсiм, не па збеж на ў блi-
жэй шыя га ды.

У раз мо ве аб вы бар чых кам па нi ях кi-
раў нiк дзяр жа вы так са ма даў зра зу мець, 
што яны бу дуць пра во дзiц ца ў ад па вед-
нас цi з за кла дзе ным у за ка на даў стве 
па лi тыч ным рас кла дам, без iс тот на га 
пе ра но су дат. Блi жэй шыя вы ба ры — у 
мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў — прой-
дуць у Бе ла ру сi 23 са ка вi ка 2014 го да.

Мi ну лы ты дзень быў ад зна ча ны цэ-
лым шэ ра гам кад ра вых пры зна чэн няў. 
Дып ла ма тыч ны кор пус па поў нiў ся но-
вы мi па сла мi ў Тур цыi i Iра ку, Поль шчы, 
Лiт ве, Ар ген ці не, Ма ке до нii, Эфi о пii, но-
вым ге не раль ным кон су лам у поль скiм 
Гдань ску. Пе рад но вы мi прад стаў нi ка мi 
Бе ла ру сi ў за меж ных дзяр жа вах бы лi 
па стаў ле ны, у пер шую чар гу, эка на мiч-
ныя за да чы па на рошч ван нi экс пар ту.

Яшчэ больш важ нае кад ра вае ра-
шэн не бы ло пры ня та 5 снеж ня, ка лi кi-
раў нiк дзяр жа вы пры зна чыў Аляк санд ра 

Мя жу е ва на па са ду дзяр жаў на га сак-
ра та ра Са ве та бяс пе кi Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь. Кад ра вы ва ен ны, да гэ туль быў 
дэ пу та там Па ла ты прад стаў нi коў Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь, уз на чаль ваў па ста ян-
ную ка мi сiю па на цы я наль най бяс пе цы. 
Гэ та зна чыць, фак тыч на ўнi каў у спра вы 
той сфе ры, якой бу дзе ця пер не па срэд-
на кi ра ваць.

Пры зна чэн не бы ло не ча ка ным: пас ля 
сы хо ду з гэ тай па са ды Ле а нi да Маль ца ва 
экс пер ты аб мяр коў ва лi зу сiм iн шыя кан-
ды да ту ры на па са ду кi раў нi ка Са ве та бяс-
пе кi. Ад нак ана лiз бiя гра фii но ва га Дзярж-
сак ра та ра па каз вае, што ён не з'яў ля ец ца 
вы пад ко вым ча ла ве кам на гэ тым мес цы 
i доб ра да свед ча ны ў пы тан нях ва ен най i 
стра тэ гiч най бяс пе кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
i ўсход не еў ра пей ска га рэ гi ё на.

Важ ным кро кам пер ша га тыд ня снеж-
ня стаў па ча так iн тэн сiў най пад рых тоў кi 
да iн тэ гра цый ных фо ру маў на вы шэй шым 
уз роў нi. 13 снеж ня прой дзе па ся джэн не 
Са ве та Мi нiст раў Са юз най дзяр жа вы, 
за тым — па ся джэн нi Вы шэй ша га дзяр-
жаў на га са ве та Са юз най дзяр жа вы i Вы-
шэй ша га са ве та эка на мiч на га су пра цоў-
нiц тва. У гэ ты пе ры яд бу дуць вы ра ша ны 
мно гiя клю ча выя пы тан нi эка на мiч на га 

раз вiц ця Бе ла ру сi i iн шых кра iн рэ гi ё на 
ў 2014 го дзе — аб' ёмы па стаў кi наф ты, 
па ра дак збi ран ня экс парт ных пош лiн на 
наф та пра дук ты, лёс са юз ных пра ек таў 
i пра грам, пы тан нi ства рэн ня су мес ных 
прад пры ем стваў i мно гае iн шае.

Част ка гэ тых пы тан няў бы ла аб мер ка-
ва на на су стрэ чах прэм' ер-мi нiст ра i Прэ-
зi дэн та кра i ны з дзяр жаў ным сак ра та ром 
Са юз най дзяр жа вы Ры го рам Ра по там, 
якiя прай шлi 5 снеж ня. Праў да, на на ступ-
ны дзень Аляк сандр Лу ка шэн ка зра бiў 
за яву, якая свед чыць аб за ха ван нi пэў ных 
роз на га лос сяў па мiж Мiнск ам i Маск вой. 
На ўзна га ро джан нi аў тар ска га ка лек ты ву 
Мiнск ага за во да ко ла вых ця га чоў Прэ зi-
дэнт вы ка заў ся су праць пры ва ты за цыi 
гэ та га прад пры ем ства. Ка лi ж яго i пра да-
ваць, «то не спа жыў цам» (гэ та зна чыць, 
не Ра сii), за явiў кi раў нiк дзяр жа вы.

Улiч ва ю чы, што ў той жа дзень пра-
гу ча ла за ява Дзмiт рыя Мядз ве дзе ва аб 
па мыл ко вас цi дзе ян няў Бе ла ру сi ў да-
чы нен нi да Ула дзi сла ва Баў мгерт не ра, 
мож на з поў най упэў не нас цю ка заць, 
што за кан чэн не 2013 го да для пост са-
вец кай пра сто ры бу дзе цi ка вым.

Юрый ЦА РЫК
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Вы нi кi тыд няВы нi кi тыд ня  ��

РА ШУ ЧЫЯ КРО КI 
ВА ЎМО ВАХ НЕ ВЫ РАЗ НЫХ ПЕРС ПЕК ТЫЎ

У На ра чан скім краі да стат-
ко ва ва ды — цэ лая сіс тэ-
ма азёр. Ра зам з тым тут 
уз нік ла па ра дак саль ная 
сі ту а цыя. Дзесь ці за лі вае 
пад вор кі і на ват ву лі цы, а 
ў ін шых мес цах, на ад ва-
рот, не ха пае не аб ход най 
у паў ся дзён ным ужыт ку 
га ю чай віль га ці. Ме на ві та 
та кія праб ле мы вый шлі на 
пер шы план пад час пры-
ёму гра ма дзян гу бер на та-
рам Мін скай воб лас ці Ся-
мё нам Ша пі рам у Мя дзель-
скім ра ё не.

Жы ха ры аг ра га рад ка На рач 
скар дзі лі ся, што на ву лі цах Мі-
ра, Лу га вой, Ян кі Ку па лы і ін шых 
знік ла ва да ў ка ло дзе жах. Пры-
чы на, на дум ку лю дзей, у асу-
шэн ні ба лот. Бяс спрэч на, у гэ-
тым ві на ва ты ме лі я ра та ры, якія 
не пра ду гле дзе лі ўсе ню ан сы, 
але за іх не да пра цоў кі раз ліч ва-
юц ца прос тыя лю дзі. Стар шы-
ня Мі набл вы кан ка ма да ру чыў 
пра клас ці ў на се ле ным пунк це 
во да пра вод да ве рас ня 2014 го-
да. Пры гэ тым ён на га даў, што 
кошт пра клад кі тру бы па ві нен 
быць пры маль ным і па абя цаў да-
па мо гу з аб лас но га бюд жэ ту — 
1 млрд руб лёў.

Жы хар ка Мя дзе ла звяр ну ла-
ся да гу бер на та ра з прось бай 
да па маг чы ад вес ці ва ду, якая 
пад топ лі вае двор. Ся мён Ша пі-
ра, уваж лі ва вы слу хаў шы жан-
чы ну, кан ста та ваў, што мяс цо-
выя ўла ды вы ра шаць пы тан не 
пры ўмо ве, што гас па ды ня на-
вя дзе ка лі не гля нец, то ха ця б 
эле мен тар ны па ра дак на сва ёй 
ся дзі бе і ў да лей шым бу дзе яго 
пад трым лі ваць. Вы свет лі ла ся, 
што за яў ні ца тры мае вя лі кую 
пад соб ную гас па дар ку, у тым 

лі ку пяць ка роў, ма ла ко і ця лят 
здае дзяр жа ве. Стар шы ня абл-
вы кан ка ма ўхва ліў гэ ты ўнё сак 
у хар чо вую бяс пе ку кра і ны і па-
пра сіў стар шы ню рай вы кан ка ма 
Ілью Шаць ко па са дзей ні чаць, каб 
мяс цо вая гас па дар ка ад пус ка ла 
для жы вё лы се на і кан цэнт ра ты 
па са бе кош це.

Жы ха ры ку рорт на га па сёл-
ка На рач, якія за ся лі лі ся ў но вы 
ка а пе ра тыў ны дом, на ра ка лі на 
якасць бу даў ніц тва: вок ны і дзве-
ры бал ко наў шчыль на не за чы ня-
юц ца, ва ўсе 54 ква тэ ры за дзі мае 
ве цер. Яны вы клі ка лі прад стаў-
ні коў пад рад чы ка і суб пад рад-
чы ка. Тыя пры еха лі, па гля дзе лі, 
але на ват не зра бі лі спро бы лік-
ві да ваць брак. На ва сё лы пра сі лі 
так са ма вяр нуць 750 міль ё наў 
руб лёў, якія яны пе ра пла ці лі за 
ацяп лен не з-за ня свое ча со ва га 
ўво ду до ма ў экс плу а та цыю. «Хі-
бы па він ны вы пра віць тыя, хто іх 
да пус ціў», — вы ка заў сваё ба-
чан не сі ту а цыі гу бер на тар. Што 

да пе ра пла ты за цяп ло на пра-
ця гу двух се зо наў, тут нель га 
даць ад на знач ны ад каз. Вар та 
ра за брац ца ва ўсіх аб ста ві нах, 
вы слу хаць дру гі бок — пры ват-
нае прад пры ем ства «Ба рыт». 
Гэ тую праб ле му па ві нен вы ра-
шыць суд.

Ся мён Ша пі ра ад зна чыў, што 
дзяр жа ва і мяс цо вая ўла да да па-
ма га лі і бу дуць да па ма гаць тым, 
хто мае па трэ бу ў пад трым цы — 
ня мог лым, сі ро там, ін ва лі дам, 
са ста рэ лым. Толь кі не тым, хто 
не жа дае пра ца ваць, а па тра буе 
для ся бе ней кіх пры ві лей. «Усё 
па він на быць па за ко не», — за-
зна чыў ён.

Пас ля пры ёму стар шы ня 
абл вы кан ка ма су стрэў ся з кі-
раў ніц твам і ак ты вам Мя дзель-
ска га ра ё на, на ве даў прад пры-
ем ствы і аг ра эка ту рыс тыч ны 
комп лекс, які бу ду ец ца ў вёс цы 
На но сы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Блізкая ўладаБлізкая ўлада  ��

ДА ПА МО ГА — 
У АД ПА ВЕД НАС ЦІ З ЗА КО НАМ

Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы каз вае 
глы бо кае спа чу ван не на чаль нi ку фi нан са ва-эка на мiч на га ад-
дзе ла Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь Му ра шо-
вай Воль зе Дзмiт ры еў не ў су вя зi з на пат каў шым яе вя лi кiм 
го рам — смер цю БАЦЬ КI.

Пра ві лы вя дзен ня па ляў ні-
чай гас па дар кі і па ля ван ня і 
Пра ві лы вя дзен ня ры ба лоў-
най гас па дар кі і ры ба лоў-
ства ў Бе ла ру сі вы да дзе ны 
ў но вай рэ дак цыі. Як па ве-
да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ-
бе Прэ зі дэн та, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пі саў указ 
№ 551, якім уно сяц ца змя-
нен ні і да паў нен ні ва ўка-
зы ад 8 снеж ня 2005 го да 
№ 580 «Аб не ка то рых ме рах 
па па вы шэн ні эфек тыў нас-
ці вя дзен ня па ляў ні чай гас-
па дар кі і ры ба гас па дар чай 
дзей нас ці, удас ка на лен ні 
дзяр жаў на га кі ра ван ня імі» і 
ад 26 кра са ві ка 2010 го да № 
200 «Аб ад мі ніст ра цый ных 
пра цэ ду рах, якія ажыц цяў-
ля юц ца дзяр жаў ны мі ор га-
на мі і ін шы мі ар га ні за цы я мі 
па за явах гра ма дзян».

Згод на з гэ тым ука зам вы кла-
да юц ца так са ма ў но вай рэ дак цыі 
да дат кі да Дзяр жаў най пра гра мы 
раз віц ця па ляў ні чай гас па дар кі на 
2006—2015 га ды. Пры гэ тым улі-
ча ны прак ты ка пры мя нен ня дзе-
ю чых нор маў пра ві лаў па ля ван ня 
і ры ба лоў ства, а так са ма зва ро ты 
гра ма дзян, пра па но вы дзяр жаў ных 
ор га наў, на ву ко вых ар га ні за цый, 
ка рыс таль ні каў па ляў ні чых і аран-
да та раў ры ба лоў ных угод дзяў.

У пра ві лах пры ме не ны адзі-
ныя па ды хо ды да вя дзен ня па-
ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня 
ўсі мі ка рыс таль ні ка мі па ляў ні чых 
угод дзяў не за леж на ад ве да мас-
най пад па рад ка ва нас ці.

Вы зна ча на, у якіх вы пад ках 
пе ра да ча ў арэн ду па ляў ні чых 
угод дзяў пра во дзіц ца без пра вя-
дзен ня тар гоў.

Па пра па но вах гра мад скас ці 
з пра ві лаў па ля ван ня вы клю ча на 
па няц це «дзі кія жы вё лы не па жа-
да ных ві даў».

Рэ гу ля ван не рас паў сюдж ван-
ня і коль кас ці бак ла на і чап лі шэ-
рай да зва ля ец ца толь кі на тэ ры-
то рыі ры ба вод ных ар га ні за цый.

У мэ тах спра шчэн ня пра цэ ду ры 
на быц ця па ляў ні чы мі па ляў ні чых 
пу цё вак пра ду гледж ва ец ца іх рэа лі-
за цыя праз спе цы я лі за ва ную ін фар-
ма цый ную сіс тэ му ў сет цы ін тэр нэт, 
якая рас пра ца ва на згод на з за дан-
нем Мін ляс га са і ця пер пра хо дзіць 
вы твор чую апра ба цыю і на лад ку.

Уве дзе ны за ма ца ва ныя ў 
пра ві лах па ля ван ня ад мі ніст ра-
цый ныя пра цэ ду ры вы да чы но-
ва га дзяр жаў на га па свед чан ня на 
пра ва па ля ван ня пас ля за кан чэн-
ня тэр мі ну дзе ян ня вы да дзе на га 
ра ней, вы да чы дуб лі ка та дзяр-
жаў на га па свед чан ня на пра ва 
па ля ван ня, уня сен ня змя нен няў 
і да паў нен няў у дзяр жаў нае па-
свед чан не на пра ва па ля ван ня. 
Ад на ча со ва ўно сіц ца змя нен не 
ў ад мі ніст ра цый ную пра цэ ду ру 
вы да чы дзяр жаў на га па свед чан-
ня на пра ва па ля ван ня, сут насць 
яко га ў аба вяз ко вас ці пра хо джан-

ня пад рых тоў кі да спе цы яль на га 
па ляў ні ча га эк за ме ну, што дасць 
маг чы масць па вы сіць пра ва вы, 
эка ла гіч ны, ма раль ны-этыч ны 
ўзро вень, страл ко вую пад рых тоў-
ку па ляў ні чых-па чат коў цаў.

Па вя лі ча ны па мер пла ты да 0,5 
ба за вай ве лі чы ні за рэ гіст ра цыю 
па ляў ні чых са бак і 0,25 ба за вай 
ве лі чы ні за рэ гіст ра цыю лоў чых 
пту шак, пад сад ных і ін шых дзі кіх 
жы вёл, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 
для па ля ван ня, мушт роў кі, на гон-
кі і пра вя дзен ня спа бор ніц тваў.

Па вы ша ны ўзро вень пры няц-
ця ра шэн няў аб пра да стаў лен ні 
ў арэн ду па ляў ні чых угод дзяў за 
кошт пе ра да чы гэ тых функ цый 
ад ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў 
абл вы кан ка мам. Пра ду гле джа на 
ўвя дзен не ме ха ніз му акрэ ды та цыі 
Мін ляс га сам су мес на з Мінп ры ро-
ды, Дзяр жаў най ін спек цы яй ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту пры 
Прэ зі дэн це Бе ла ру сі і абл вы кан ка-
ма мі юры дыч ных асоб, якія аран ду-
юць па ляў ні чыя ўгод дзі, у па рад ку, 
вы зна ча ным Са ве там Мі ніст раў.

Вы кла дзе ны ў но вай рэ дак цыі 
азна чэн ні па няц цяў «па ля ван не», 
«ры ба лоў ства», «не за кон нае ры-
ба лоў ства».

У мэ тах па пя рэ джан ня фак таў 
не за кон на га па ля ван ня бу дуць 
уне се ны ад па вед ныя да паў нен ні 
ў Кры мі наль ны ко дэкс і Ко дэкс аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн-
нях, якія пра ду гледж ва юць санк цыі 
за на быц цё, за хоў ван не, пе ра мя-
шчэн не, пе ра воз ку (транс пар ці роў-
ку), раз бі ран не і пе ра пра цоў ку не-
за кон на зда бы тых дзі кіх жы вёл.

Ука зам пра ду гле джа на па ве-
лі чэн не ў ся рэд нім у 3 ра зы па ме-
ру так саў, што пры мя ня юц ца для 
вы зна чэн ня па ме ру кам пен са цыі 
шко ды, пры чы не най на ва коль на-
му ася род дзю фі зіч ны мі і юры дыч-
ны мі асо ба мі ў вы ні ку не за кон на га 
зда бы ван ня або зні шчэн ня дзі кіх 
жы вёл і шкод на га ўздзе ян ня на 
ася род дзе, якое яны на ся ля юць.

Пры па ля ван ні на пту шы ных і 
пуш ных дзі кіх жы вёл па ляў ні чых ві-
даў на шэн не па тро наў, на чы не ных 
ку ляй і кар цеч чу, за ба ро не на.

У мэ тах ап ты мі за цыі вя дзен ня 
ры ба лоў най гас па дар кі і ры ба-
лоў ства ўне се ны на ступ ныя змя-
нен ні і да паў нен ні.

Са скла ду асноў ных па няц цяў 
і іх азна чэн няў вы клю ча на па няц-
це «бра кань ер ства», уве дзе на па-
няц це «не за кон нае ры ба лоў ства». 
Азна чэн не гэ та га па няц ця пры ве-
дзе на ў ад па вед насць з Кры мі наль-
ным ко дэк сам і Ко дэк сам аб ад мі-
ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях.

У ад па вед нас ці з Вод ным ко-
дэк сам уве дзе на па няц це «чац-
вёр тая ка тэ го рыя ва да то каў — 
пра цяг лас цю да 5 км». Вы зна-
ча на, у якіх вы пад ках пе ра да ча 
ў арэн ду ры ба лоў ных угод дзяў 
пра во дзіц ца без тар гоў.

У мэ тах па вы шэн ня ад каз нас-
ці аран да та раў ры ба лоў ных угод-
дзяў за іх ка ры стан не ўста ноў ле-
ны тэр мін за клю чэн ня да га во ра 
арэн ды ры ба лоў ных угод дзяў не 
менш як дзе сяць га доў (па дзе ю-

чых пра ві лах — пяць га доў).
Пра ві лы ры ба лоў ства да поў не ны 

па ла жэн нем аб тым, што ка рыс таль-
нік ры ба лоў ных угод дзяў адзін раз 
у пяць га доў пра хо дзіць акрэ ды та-
цыю на пра ва вя дзен ня ры ба лоў най 
гас па дар кі ў па рад ку, уста ноў ле ным 
Са ве там Мі ніст раў. Акрэ ды та цыю 
ажыц цяў ляе Мін сель гас харч су мес-
на з Мінп ры ро ды, Дзярж ін спек цы яй 
і абл вы кан ка ма мі.

У част цы пра мыс ло ва га ры ба-
лоў ства пра ві лы да поў не ны не каль-
кі мі ўмо ва мі. У пры ват нас ці, пра мыс-
ло вае ры ба лоў ства ажыц цяў ля ец ца 
юры дыч ны мі асо ба мі ў фон дзе за па-
су ры ба лоў ных угод дзяў па кво тах, 
якія рэа лі зу юц ца абл вы кан ка ма мі ў 
па рад ку і на ўмо вах, уста ноў ле ных 
Са ве там Мі ніст раў.

У вы пад ку не асва ен ня квот 
на вы лаў ры бы аран да та рам ры-
ба лоў ных угод дзяў на пра ця гу 
ад на го го да пас ля за клю чэн ня 
да га во ра арэн ды гэ тых угод дзяў 
кво ты на вы лаў ры бы на на ступ-
ны год не ўста наў лі ва юц ца і да га-
вор арэн ды пад ля гае ска са ван ню 
ва ўста ноў ле ным па рад ку.

Уз моц не ны па тра ба ван ні пры 
атры ман ні пра мыс ло ва га бі ле та: 
для яго атры ман ня да дат ко ва па-
він на быць прад стаў ле на ін фар ма-
цыя з адзі на га дзяр жаў на га бан ка 
да ных аб пра ва па ру шэн нях па фі-
зіч ных асо бах, якія бу дуць ажыц цяў-
ляць пра мыс ло вае ры ба лоў ства.

У част цы ар га ні за цыі плат на га 
ама тар ска га ры ба лоў ства вы клю-
ча ны ін тэн сіў ныя спо са бы лоў лі 
ры бы, спро шча на лоў ля ры бы на 
да рож ку з суд наў з ру ха ві ка мі і пад-
вод нае па ля ван не ў фон дзе за па су. 
Ука зам пра ду гле джа на лоў ля ры бы 
на зва ны мі спо са ба мі бяс плат на ва 
ўсіх ры ба лоў ных угод дзях фон ду 
за па су, за вы клю чэн нем ры ба лоў-
ных угод дзяў, пе ра лік якіх вы зна ча-
ец ца Мін сель гас хар чам па ўзгад-
нен ні з Мінп ры ро ды, а так са ма на 
ва да то ках, на якіх не ар га ні за ва на 
плат нае ама тар скае ры ба лоў ства. 
Пра ва на ама тар скае ры ба лоў ства 
на зва ны мі спо са ба мі лоў лі за ста ец-
ца за чле на мі РДГА «БТПР».

Па ама тар скім ры ба лоў стве 
ў су вя зі з па ста ян на ўзні ка ю чы-
мі кан флікт ны мі сі ту а цы я мі пра-
мыс ла ві коў і ры ба ло ваў-ама та раў 
уста ноў ле на за ба ро на на ама тар-
скае ры ба лоў ства на ад лег лас ці 
50 м ад аба зна ча ных пра мыс ло-
вых пры лад ры ба лоў ства, з ад на-
ча со вым вы ка ры стан нем больш 
як 5 пры лад ры ба лоў ства ад на го 
або роз ных ві даў з агуль най коль-
кас цю круч коў больш за 5 штук.

Уве дзе ны па тра ба ван ні да гра-
ма дзян, якія ажыц цяў ля юць ама-
тар скае ры ба лоў ства.

Пра ві ла мі ры ба лоў ства пры 
за клю чэн ні да га во ра арэн ды ры-
ба лоў ных угод дзяў для вя дзен ня 
ры ба лоў най гас па дар кі пра ду-
гледж ва юц ца льгот ныя ўмо вы 
на ажыц цяў лен не плат на га ама-
тар ска га ры ба лоў ства ве тэ ра нам 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, ін ва лі-
дам І і ІІ гру пы, не паў на лет нім 
асо бам да 16 га доў і мяс цо вым 
жы ха рам.

ПРА ВІ ЛЫ ВЯ ДЗЕН НЯ 
ПА ЛЯ ВАН НЯ І РЫ БА ЛОЎ СТВА ПА-НОВАМУ

«ВО ЛАТ» АРЫ ЕН ТУ ЕЦ ЦА НА ЭКС ПАРТ
У вёс цы ад кры ла ся прад пры ем ства па вы твор час ці пар-
кет най дош кі

У вёс цы Чар наў чы цы Брэсц ка га ра ё на ўста ноў ле на лі нія па 
вы ра бе пар кет най дош кі прад пры ем ства «Во латТ рэйд». Па куль 
што на за вод пры ня ты 32 ра бот ні кі з лі ку мяс цо вых жы ха роў. 
Але кі раў ні кі ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва па абя ца лі, 
што вы твор часць бу дзе па шы рац ца і, ад па вед на, з'я вяц ца но выя 
ра бо чыя мес цы. Па куль сы ра ві ну «Во латТ рэйд» атрым лі вае з 
Ра сіі і Укра і ны, але тут ма юць на мер пра ца ваць і з бе ла рус кі мі 
па стаў шчы ка мі, ад зна чыў пад час ура чыс та га ад крыц ця прад-
пры ем ства яго ды рэк тар Анд рэй КА РА БЕЙ КА. А вось пра да ваць 
пра дук цыю вы твор цы з Чар наў чы цаў бу дуць у за ход нія кра і ны. 
На гэ ты конт ёсць да моў ле насць.

Пра ект рэа лі зу ец ца з пры цяг нен нем пра мых за меж ных ін вес-
ты цый. Уз ве дзе ны вы твор чы бу ды нак, ад мі ніст ра цый на-бы та вы 
кор пус, скла ды, улас ная ка цель ная, якая пра цуе на ад хо дах 
вы твор час ці. Аб ста ля ван не на бы та ў Іта ліі і Чэ хіі.

Яна СВЕ ТА ВА.

ПЕР ШЫ — У БЕ ЛА РУ СІ, 
СЯ РОД ЛІ ДА РАЎ — У СВЕ ЦЕ

У Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ-
та  — дзень на ро дзі наў. Яму — ужо 93 га ды. Сён ня 
гэ та на ву ко ва-аду ка цый ны іна ва цый ны комп лекс, які 
ак тыў на раз ві ва ец ца і імк нец ца за няць пер шыя па зі-
цыі ў су свет най аду ка цый най пра сто ры. Па не ка то рых 
па ра мет рах ён ужо лі дзі руе ў на шай кра і не.

Спра ва ў тым, што сё ле та ўні вер сі тэт узяў удзел у пер шым 
эта пе пра гра мы «Гла баль ны Су свет ны Ка му ні ка тар. Аду ка-
цыя і на ву ка» па ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных па ра мет рах 
афі цый ных ста ро нак у ін тэр нэ це. Па гэ тым па каз чы ку БНТУ 
зна хо дзіц ца на 1-м мес цы ся род 54 ВНУ на шай кра і ны і на 
115-м ся род уні вер сі тэ таў све ту.

Уво гу ле БНТУ — гэ та 17 фа куль тэ таў, 110 ка фед раў, 8 між на-
род ных на ву ко вых цэнт раў, 3 ін сты ту ты па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 
і пе ра пад рых тоў кі, на ву ко ва-тэх на ла гіч ны парк «Па лі тэх нік», 72 
фі лі ялы ка фед раў на най буй ней шых пра мыс ло вых прад пры-
ем ствах кра і ны. «У перс пек ты ве, — ка жа рэк тар уні вер сі тэ та, 
ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар Ба-
рыс Хрус та лёў, — пла ну ец ца ад крыц цё ін сты ту та Кан фу цыя і 
ву чэб на-на ву ко ва-вы твор ча га клас та ра на ба зе БНТУ». За 93 
га ды ўні вер сі тэт пад рых та ваў ка ля 200 ты сяч спе цы я ліс таў для 
Бе ла ру сі і ка ля 6 ты сяч — для за меж ных кра ін. ВНУ мае ста тус 
ба за вай ар га ні за цыі кра ін СНД па вы шэй шай тэх ніч най аду ка-
цыі. Амаль 50-ты сяч ны ка лек тыў звы чай на на зы вае ўні вер сі тэт 
куз няй ква лі фі ка ва ных кад раў для Бе ла ру сі.

Ула дзі слаў СОЎ ПЕЛЬ.

ЧА ТЫ РЫ ЧА ЛА ВЕ КІ ЗА ГІ НУ ЛІ Ў ДТЗ 
У МА ЛА ДЗЕ ЧАН СКІМ РА Ё НЕ

Ча ты ры ча ла ве кі за гі ну лі 9 снеж ня ў ДТЗ у Ма ла дзе чан-
скім ра ё не, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў МНС Бе ла ру сі.

Ава рыя ад бы ла ся ра ні цай ка ля 7.30 не да лё ка ад вёс кі Ку-
ра соў шчы на Ма ла дзе чан ска га ра ё на. Су тык ну лі ся два лег ка-
выя аў та ма бі лі «Сіт ра ен-Ксен ція» і «Лян ча-Ліб ра», а так са ма 
гру за вы «Мер се дэс». У мо мант ДТЗ у «Сіт ра е не» зна хо дзі лі ся 
3 ча ла ве кі. З усіх вы жыў толь кі адзін па са жыр — ён да стаў-
ле ны ў Ма ла дзе чан скую цэнт раль ную ра ён ную баль ні цу. У 
па цяр пе ла га — траў мы ніж ніх ка неч нас цяў, ску ра ныя дра пі ны 
ў воб лас ці лба і но са. У аў та ма бі лі «Лян ча» зна хо дзі лі ся двое, 
вы жыць не ўда ло ся ні ко му.

Це лы за гі ну лых уда ло ся вы цяг нуць з па гну тых аў та ма бі ляў 
толь кі пры да па мо зе гід раў ліч на га ін стру мен ту.

ПРАЗ КРА І НУ... З ЧУ ЖЫ МІ ПРА ВА МІ
Жы хар Брэсц кай воб лас ці на аў то ехаў у Ві цебск з чу жы-
мі пра ва мі, і доб ра, што «па паў ся» су пра цоў ні ку ДАІ.

— У Ле пель скім ра ё не гэ ты кі роў ца быў спы не ны су пра цоў-
ні кам ДАІ. Афі цэр, агле дзеў шы не каль кі ра зоў ва дзі цель скае 
па свед чан не і ад па вед ны та лон, вы ра шыў іх пра ве рыць па 
спе цы яль най ба зе вы да дзе ных да ку мен таў і пра ва па ру шэн-
няў. Як жа ён здзі віў ся, ка лі да ве даў ся пра тое, што да ку мен ты 
вы да дзе ны на ін ша га ча ла ве ка. Аказ ва ец ца той, хто ся дзеў 
за ру лём, па збаў ле ны пра ва кі ра ван ня транс парт ным срод кам 
на тры га ды — за кі ра ван не ма шы най у не цвя ро зым ста не, — 
рас ка заў Яў ген Кржы сін скі, пра ку рор ад дзе ла па на гля дзе за 
да знан нем пра ку ра ту ры Ві цеб скай воб лас ці.

Пад час пра вер кі вы свет лі ла ся, што гра ма дзя нін пры цяг ваў ся 
да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці — за па ру шэн не пра ві лаў да-
рож на га ру ху, ка лі ез дзіў з не са праўд ны мі пра ва мі. Ці ка ва, што 
ва дзі цель скае па свед чан не ён ку піў на мяс цо вым рын ку — уся го 
за 200 до ла раў. Пры гэ тым, акра мя ва дзі цель скай ка тэ го рыі «В», 
якой ён быў па збаў ле ны, яму яшчэ вы да лі і ка тэ го рыю «С», на 
якую ён ні ко лі не ву чыў ся. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва. Хіт-
ра му кі роў цу мо гуць аб ме жа ваць во лю тэр мі нам да двух га доў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЗА СТА ЛІ СЯ БЕЗ КОЛАЎ
У двух жы ха роў Клі чаў ска га ра ё на на Ма гі лёў шчы не 
кан фіс ка ва лі аса біс ты транс парт.

Ал ка голь ная за леж насць каш та ва ла ад на му з жы ха роў ра ё на 
аў та ма бі ля «Фаль ксва ген-Гольф». Як па ве да мі ла суд дзя Клі чаў ска-
га ра ё на Ла ры са Кор за, та кое ра шэн не суд пры няў пас ля та го, як 
аб ві на вач ва ны сеў за руль жон чы най ма шы ны ў не цвя ро зым ста не. 
Спра ва па гор шы ла ся тым, што ён ужо быў ад ной чы асу джа ны за 
па доб нае па ру шэн не і не меў пра ва на огул кі ра ваць транс пар там. У 
вы ні ку муж чы на не толь кі па зба віў ся аў та ма бі ля, але яшчэ і сва бо ды 
на цэ лы год, а так са ма пра воў кі роў цы на 5 га доў.

А ў па чат ку снеж ня ана ла гіч ны пры суд атры маў 25-га до вы 
ра бот нік мяс цо ва га СВК. У да ход дзяр жа вы кан фіс ка ва ны яго 
ма та цыкл «Ява-35». 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ГРУ ШЫ НА ДА РО ЗЕ
Уве ча ры на 28-м кі ла мет ры аў та да ро гі Мінск — Ві цебск 
па блі зу вёс кі Сі лі чы Ла гой ска га ра ё на ад бы ло ся да рож-
на-транс парт нае зда рэн не з удзе лам фу ры. Спат рэ бі ла ся 
да па мо га ў яе пад няц ці.

Кі роў ца гру за во га аў та ма бі ля «Мер се дэс» не спра віў ся з 
кі ра ван нем і пе ра ку ліў ся. Фу ра еха ла з Бель гіі ў Ра сій скую Фе-
дэ ра цыю — у Сма ленск. Аў та ма біль пе ра во зіў больш як 21 то ну 
груш. Каб пад няць фу ру, на мес ца пры бы лі кран, ава рый на-вы-
ра та валь ны аў та ма біль са спе цы я ліс та мі рэс пуб лі кан ска га атра-
да спе цы яль на га пры зна чэн ня МНС. На шчас це, па цяр пе лых не 
бы ло, ма шы на атры ма ла ня знач ныя па шко джан ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЦІ МА ЦІ ГЭ ТА?
У Ба ра на ві чах ма ці за ду шы ла паў га до вую дач ку, а за тым 
спра ба ва ла на клас ці ру кі на ся бе. Пра гэ та «Звяз дзе» 
па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў.

Дзяў чын ку знай шлі ў ква тэ ры мёрт вай. Па вод ле за клю чэн ня 
су до ва-ме ды цын скай экс пер ты зы смерць на сту пі ла ад ме ха ніч-
най ас фік сіі. Па пя рэд не ўста на ві лі, што ма ле чу за ду шы ла ру ка мі 
яе ж ма ці. Пас ля гэ та га жан чы на спра ба ва ла па кон чыць з са бой. 
Ця пер яна зна хо дзіц ца ў баль ні цы, пе рад якой вы стаў ле ны пост 
мі лі цыі. Упраў лен не След ча га ка мі тэ та па Брэсц кай воб лас ці 
за вя ло і рас сле дуе кры мі наль ную спра ву па п 2. арт. 139 Кры-
мі наль на га ко дэк са (за бой ства за ве да ма ма ла лет ня га).

Як вы свет лі ла ся, жан чы не ўся го толь кі 23 га ды, яна зна хо-
дзі ла ся ў дэ крэт ным водпуску. Яе да чцэ бы ло ўся го паў го да 
— дзяў чын ка на ра дзі ла ся 29 мая 2013 го да.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

Ка лек тыў вы да вец ка га до ма «Звяз да» вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні сва ёй су пра цоў ні цы Ба дзе е вай Тац ця не Мі ка ла еў-
не ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ма дэр-

ні за цыя ажыц цяў ля ец ца дзе ля та го, каб атры маць 
больш дас ка на лы пра дукт і ў кан ку рэнт най ба-
раць бе на між на род ных рын ках яго рэа лі за ваць.

Кі раў нік дзяр жа вы аба зна чыў яшчэ ад ну тэ-
му — раз віц цё ма лых і ся рэд ніх прад пры ем стваў, 
праб лем ныя пы тан ні іх функ цы я на ван ня, а так са-
ма га тоў насць біз не су пра ца ваць у ма лых га ра дах, 
дзе для яго ство ра ны льгот ныя ўмо вы. Акра мя та-
го, Прэ зі дэнт за па тра ба ваў да ла жыць аб сі ту а цыі 
з дзяр жаў най ма ё мас цю, якая не вы ка рыс тоў ва-
ец ца, і яе да лей шым уклю чэн нем у аба рот.

Як ад зна чыў Пётр Пра ка по віч, комп лекс ная 
ма дэр ні за цыя бе ла рус кай эка но мі кі з'яў ля ец ца 
га лоў ным на прам кам ра бо ты ўра да, та му што 
ме на ві та яна дае маг чы масць па вы сіць пра дук-
цый насць пра цы, вы ра шыць пы тан ні кан ку рэн-
та здоль нас ці эка но мі кі. Пра гра ма комп лекс най 
ма дэр ні за цыі рас пра ца ва на на 2820 прад пры-
ем ствах з дзяр жаў най до ляй улас нас ці, у тым 
лі ку на 701 прад пры ем стве, дзе до ля дзяр жа вы 
скла дае 50 пра цэн таў і больш. Ві цэ-прэм' ер са 
шка да ван нем за ўва жыў, што па куль ра бо та ідзе 

не так, як ха це ла ся б. Ёсць част ка прад пры ем-
стваў, дзе не па ча ла ся тэх ніч ная, ін вес ты цый ная 
ма дэр ні за цыя, па роз ных пры чы нах, па чы на ю чы 
ад не га тоў нас ці да ку мен та цыі і за кан чва ю чы ад-
сут нас цю тэн да раў на за куп ку аб ста ля ван ня.

Прэ зі дэнт звяр нуў асаб лі вую ўва гу на тое, што 
не аб ход на пра во дзіць не толь кі тэх ніч ную ма дэр-
ні за цыю, але і эка на міч ную, якая дае не мен шыя 
вы ні кі без ма тэ ры яль ных укла дан няў. Ма ец ца 
на ўва зе ўдас ка на лен не і ўка ра нен не са мых су-
час ных сіс тэм кі ра ван ня, ня ўхіль нае вы ка нан не 
па тра ба ван няў і тэх на ло гій па якас ці пра дук цыі, 
зні жэн ню са бе кош ту, ма тэ ры я ла ё міс тас ці, энер-
га ёміс тас ці.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў асаб лі вую ўва гу, 
што па він ны быць мак сі маль на вы ка ры ста ны 
маг чы мас ці, якія з'яў ля юц ца ў су вя зі з ма дэр ні-
за цы яй дрэ ва ап ра цоў чых прад пры ем стваў. На 
яго дум ку, у гэ тым на прам ку трэ ба сты му ля ваць 
ма лы і ся рэд ні біз нес, асаб лі ва ў мэб ле вай га лі-
не, каб на рас ціць экс парт і за дзей ні чаць ад хо ды 
дрэ ва ап ра цоў кі. Прэ зі дэнт да ру чыў вы ву чыць, 
што тар мо зіць раз віц цё ма ло га і ся рэд ня га прад-
пры маль ніц тва, і да ла жыць яму.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 
Асоб на Аляк сандр Сця па наў ад зна чыў, што па 

шэ ра гу да моў са рва ныя тэр мі ны ўво ду іх у экс-
плу а та цыю бы лі звя за ны з не за бес пя чэн нем за-
бу доў шчы ка мі рыт міч на га фі нан са ван ня іх бу даў-
ніц тва. Як след ства, пад рад ны мі ар га ні за цы я мі 
не за бяс пе ча на да стат ко вая коль касць ра бо чых 
на аб' ек тах.

Та му мяс цо выя ўла ды пры цяг ва юць да ад мі-
ніст ра цый най ад каз нас ці кі раў ні коў ар га ні за цый, 
якія пе ра вы сі лі тэр мін бу даў ніц тва. Па гэ тых па-
ру шэн нях агуль ная су ма штра фаў скла дае ўжо 
913 млн руб лёў.

На га даю, што, згод на з гра фі кам, сё ле та ў снеж-
ні не аб ход на ўвес ці ў экс плу а та цыю 14 даў га бу даў. 
Па вод ле ін фар ма цыі Аляк санд ра Сця па на ва, з улі-
кам сту пе ні бу даў ні чай га тоў нас ці ў на зва ны тэр мін 

бу дзе за бяс пе ча ны ўвод у экс плу а та цыю толь кі 
трох жы лых да моў. Вы со кая сту пень га тоў нас ці і ў 
ча ты рох да моў, якія пла на ва ла ся ўвес ці ў строй у 
на ступ ным го дзе.

На па ся джэн ні вы кан ка ма ад зна ча ла ся, што 
сіс тэ ма па пра цы з аб' ек та мі звыш нар ма тыў на га 
бу даў ніц тва ў го ра дзе ство ра на, за імі за ма ца-
ва ны ад каз ныя служ бы і служ бо выя асо бы. Тым 
не менш, на леж ных вы ні каў па куль не да сяг ну-
та. Га рад скія ўла ды пра цяг нуць кант ра ля ваць сі-
ту а цыю з праб лем ны мі даў га бу да мі. Стар шы ня 
Мін гар вы кан ка ма Мі ка лай Ла дуць ка пад крэс ліў, 
што ві на ва тыя за зрыў тэр мі наў уво ду аб' ек таў у 
экс плу а та цыю па ня суць су ро вую ад каз насць, аж 
да зваль нен ня.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПАД ПІЛЬ НЫМ КАНТ РО ЛЕМ УЛАД

Су до ва-пра ва вая рэ фор ма 
дасць маг чы масць па леп-
шыць якасць і апе ра тыў-
насць пра ва суд дзя. Гэ та ад-
зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка 9 снеж ня на су стрэ чы са 
стар шы нёй Вяр хоў на га су да 
Ва лян ці нам Су ка лам, па ве-
да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.
На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся 

пы тан ні, звя за ныя з рэ фар ма-
ван нем су до вай сіс тэ мы.

«Усе ра шэн ні па ства рэн ні 
но вай су до вай сіс тэ мы ў кра і-
не пры ня ты, і з 1 сту дзе ня 2014 
го да яна бу дзе дзей ні чаць», — 
пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Кі раў нік 
дзяр жа вы па ці ка віў ся ў стар шы ні 
Вяр хоў на га су да, як ідуць пра-
цэ сы рэ фар ма ван ня: «Ні ў якім 
вы пад ку нель га да пус ціць яко-
га-не будзь не да стат ко ва га ра зу-
мен ня гэ тых пы тан няў. Ха це ла ся 

б ве даць, што вас на сця рож вае 
ў гэ ты мо мант. Мя не ці ка віць на-
строй у Вяр хоў ным су дзе і Вы-
шэй шым гас па дар чым су дзе. 
Зра зу ме ла, што кар па ра тыў-
насць су до вай сіс тэ мы вы со кая. 
Та му вель мі тон кая і аку рат ная 
па він на быць ра бо та».

«Мы кры ты ку ем час та, ды і 
на род нас кры ты куе за су до вую 
сіс тэ му, ра бо ту суд дзяў. Але мы 
ве да ем, якія су до выя сіс тэ мы ва-
кол і як яны пра цу юць у ін шых 
дзяр жа вах, я ўжо не га ва ру пра 
су се дзяў, — на огул у све це. Та му 
на на шу су до вую сіс тэ му мож на 
ма ліц ца», — пад крэс ліў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

«Тым не менш лю дзі прад'-
яў ля юць прэ тэн зіі, і нам трэ ба 
больш аку рат на па ды хо дзіць да 
фар мі ра ван ня но вай су до вай сіс-
тэ мы. Са мае га лоў нае, каб мы не 

па крыў дзі лі суд дзяў, якія бу дуць 
пра ца ваць заўт ра, і каб сі ту а цыя 
не па гор шы ла ся», — ска заў кі-
раў нік дзяр жа вы.

«Мы пры ня лі ра шэн не, і гэ тым 
шля хам па він ны іс ці. Яно вы ве-
ра нае і, га лоў нае, ад па вя дае 
жыц цё вым па трэб нас цям на шай 
дзяр жа вы», — пад крэс ліў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт яшчэ раз ад зна чыў, 
што асноў ная сут насць рэ фор мы 
— па ляп шэн не якас ці пра ва суд-
дзя, яго да ступ нас ці, га лос нас ці, 
апе ра тыў нас ці, каб яно ажыц цяў-
ля ла ся ў ін та рэ сах лю дзей.

Ва лян цін Су ка ла рас ка заў, 
што вя дзец ца ра бо та па асноў-
ных ар га ні за цый ных і кад ра вых 
на прам ках су до ва-пра ва вой рэ-
фор мы. Па вод ле яго слоў, ідзе 
ак тыў нае рэ фар ма ван не, а дак-
лад ней, ства рэн не прак тыч на 
но вай сіс тэ мы.

ПРАВАСУДДЗЕ 
Ў ІНТАРЭСАХ ЛЮДЗЕЙ

МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ — 
ПРАЦЭС ПА СТА ЯН НЫ


