
Сайт ра ён най га зе ты 

па ві нен вы кон ваць функ цыі 

«га ра чай лі ніі». Пра гэта 

заявіў мі ністр ін фар ма цыі 

Алег ПРА ЛЯС КОЎ СКІ 

ў Салігорску падчас работы 

рэс пуб лі кан скага се мі на ра 

кі раў ні коў дзяр жаў ных 

рэ гі я наль ных

дру ка ва ных СМІ.

Мі ністр ад зна чыў, што за га ды сва-
ёй ра бо ты на па са дзе па бы ваў у кож-
най ра ён най га зе це кра і ны. «На шы 
ра ён ныя га зе ты асна шча ны вель мі 
доб ра, ідуць у на гу з ча сам, у іх ёсць 
ін тэр нэт-вер сіі, да якіх звяр та юц ца з 
уся го све ту», — ска заў ён. Важ на, што 
сайт па чы нае вы кон ваць функ цыю 
«га ра чай лі ніі», па коль кі не ўсе рэ гі я-
наль ныя вы дан ні вы хо дзяць што дзень. 
«На ві ны ра ё на, го ра да ідуць у рэ жы ме 
ан лайн. У дру ка ва най вер сіі вы да юц ца 
больш вя лі кія ана лі тыч ныя ма тэ ры я-
лы. На гэ та мы ары ен ту ем ра ён ныя 
га зе ты», — ад зна чыў мі ністр.

Сён ня пар ла мент раз гля дае 
па кет за ко на пра ек таў, 
якія ты чац ца бюд жэ ту. 
Учо ра на па ся джэн ні 
Па ста ян най ка мі сіі 
па бюд жэ це і фі нан сах 
Па ла ты прад стаў ні коў 
іш ло аб мер ка ван не гэ тых 
да ку мен таў.

Най больш ці ка вы мі і спрэч ны-
мі з'яў ля юц ца два пра ек ты: за ко-
на аб рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на 
2014 год і за ко на, які да ты чыц ца 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці, па-
дат ка аб кла дан ня і ад мі ніст ра цый-
най ад каз нас ці. На пад рых тоў чым 
эта пе бы ло ўне се на ка ля сот ні дэ-
пу тац кіх пра па ноў. Не ка то рыя з іх 
не па срэд на паў плы ва лі на змя нен не 
асоб ных час так за ко на пра ек таў.

ЯШЧЭ АДЗІН ШАНЦ 
На мес нік мі ніст ра фі нан саў 

Бе ла ру сі Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 
прад стаў ля ю чы за ко на пра ект «Аб 
уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у 

не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па пы тан нях прад пры маль ніц-
кай дзей нас ці, па дат ка аб кла дан ня 
і ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці», 
рас тлу ма чыў, што «дэ пу та ты вы ка-
за лі не ка то рыя асця ро гі з на го ды 
пры мя нен ня па вы ша ных па ме раў 
ста вак па да тку на не ру хо масць і 
зя мель на га па да тку ў да чы нен ні да 
ма ё мас ці, якая не вы ка рыс тоў ва-
ец ца ці вы ка рыс тоў ва ец ца не эфек-
тыў на». Пра па ноў ва ла ся даць пра ва 
мяс цо вым Са ве там дэ пу та таў па па-
ве лі чэн ні гэ тых ста вак у дзе сяць ра-
зоў. Так са ма пра па ноў ва ла ся ў пяць 
ра зоў па вя лі чыць стаў кі па да тку на 
не ру хо масць і па да тку на зям лю па 
аб' ек тах звыш нар ма тыў на га не за-
вер ша на га бу даў ніц тва. «Мы дэ та-
лё ва пра пра ца ва лі ўсе асця ро гі, якія 
бы лі вы ка за ны дэ пу та та мі па аб' ек-
тах даў га бу ду, што зна хо дзяц ца на 
ба лан се прад пры ем стваў. З улі кам 
вы ка за ных за ўваг і пра па ноў гэ тыя 
нор мы з пра ек та за ко на бы лі вы клю-
ча ны», — па ве да міў Мак сім 
Ер ма ло віч.

На пры кан цы кож на га го да ста лі ца ні бы та пе ра тва ра ец ца ў 
пры фран та вы го рад. Скла да на знай сці за ціш нае мес ца, дзе не 
гу ча лі б «ка на на ды» ад вы бу хаў пе тард і ін шых пі ра тэх ніч ных 
вы ра баў. Без умоў на, ве ся ліц ца з на го ды свят ні хто не за ба-
ра няе. Але, каб за ба ва не пе ра тва ры ла ся ў тра ге дыю, трэ ба 
ўспом ніць і пра ві лы бяс пе кі. Аб чым рэ гу ляр на на гад ва юць 
су пра цоў ні кі МНС.

Што і ка заць, на ва год нія 
і ка ляд ныя но чы для вы ра-
та валь ні каў пра хо дзяць у 
вель мі на пру жа ным рэ жы ме. 
Коль касць за гі ну лых на па-
жа рах па вя ліч ва ец ца амаль 
утрая. Акра мя «кла січ ных» 
пры чын тра гіч ных вы пад каў 
кштал ту за сы нан ня з не па ту-
ша най цы га рэ тай ці ня спраў-
нас ці ацяп ляль ных пры бо раў, 
да іх да лу ча юц ца і спе цы фіч-
ныя. Зда ра ец ца так, што лю дзі не жа да юць на бы ваць бяс печ ныя элект-
рыч ныя гір лян ды ў ма га зі не, а ка рыс та юц ца са ма роб най ілю мі на цы яй, 
ня рэд ка з ад кры тым по лы мем.

— Да та го ж на шы лю дзі час та пе ра ацэнь ва юць га ба ры ты сва іх 
жы лых па мяш кан няў. Не трэ ба, каб ёл ка ўпі ра ла ся ў столь. Ад лег-
ласць пры яе ўста ноў цы па він на быць не мен шай за метр, як і ад 
сцен, — ра іць пер шы на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня на гля ду і пра фі-
лак ты кі Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях Ула дзі мір Су во раў. —
Але са праўд ны га лаў ны боль для нас — гэ та вы ка ры стан не 
пі ра тэх ні кі.
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БЮД ЖЭТ-2014:
вы дат кі на аду ка цыю
і ахо ву зда роўя па вя лі чац ца

АНОНС
«ПРА МОЙ ЛІ НІІ»

УСЕ ПЫ ТАН НІ 
ГРА ШО ВА- КРЭ ДЫТ НАЙ 

ПА ЛІ ТЫ КІ
18 снеж ня 2013 го да з 11.00 

да 12.00 у рэ дак цыі на шай га зе-
ты ад бу дзец ца «пра мая лі нія» з 
удзе лам стар шы ні праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Над зеі Анд-
рэ еў ны ЕР МА КО ВАЙ. Ка лі вас 
хва лю юць пы тан ні ста біль нас ці 
кур су бе ла рус ка га руб ля, за-
ха ван ня ўлас ных збе ра жэн няў, 
пра цэн таў па ўкла дах і крэ ды тах 
і лю быя ін шыя ас пек ты гра шо-
ва-крэ дыт най па лі ты кі на шай 
кра і ны, — тэ ле фа нуй це!

За да ваць пы тан ні пад час 
«пра мой лі ніі» мож на бу дзе па 
тэ ле фо нах 8 (017) 287 18 66 і 8 
(017) 287 18 71. Па пя рэд нія пы-
тан ні да сы лай це на элект рон ны 
ад рас рэ дак цыі іnfо@zvуаzdа.
mіnsk.bу.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 12.12.2013 г. 

Долар ЗША    9410,00
Еўра 12950,00
Рас. руб. 287,50
Укр. грыўня 1140,95

КАБ СВЯ ТА
НЕ АЗМРО ЧЫЦЬ

Ці магчыма 
ўгадаць 

правільныя 
адказы на ЦТ?

4

Жыццё 
ў глыбіні 

...векавога лесу

Макс Лорэнс:
«У нас 

з ДзіДзюЛем 
творчыя сімпатыі»

Алег Пра ляс коў скі пад крэс ліў, што 
рэ гі я наль ная прэ са зай мае сваю ні шу ў 
ін фар ма цый ным по лі Бе ла ру сі, вы кон ва-
ю чы функ цыю гра мад ска-па лі тыч на га ін-
фар ма ван ня гра ма дзян. Па па пу ляр нас ці 
рэ гі я наль ная прэ са зай мае вя ду чае мес ца 
ў кра і не, пад крэс ліў мі ністр, звяр нуў шы 
ўва гу, што ра за вы ты раж рэ гі я наль ных 
га зет (991 тыс.) пе ра сяг нуў ты раж рэс-
пуб лі кан скіх. А па су куп ным рэй тын гу ра-
ён кі са пер ні ча юць з га зе тай «Со вет ская 
Белоруссия».

Па вод ле слоў мі ніст ра, з больш як 130 
рэ дак цый аб лас ных, га рад скіх і ра ён ных 
га зет 90 — са ма акуп ныя вы дан ні. Гэ та 
свед чыць аб тым, што з бо ку не шмат лі кіх 
апа не нтаў кры ты ка дзяр жаў на га фі нан са-
ван ня рэ гі я наль най прэ сы не аб грун та ва-
ная. «Га зе та ня се дзяр жаў ную ін фар ма-
цыю, і гэ та не вя лі кая пад трым ка бы ла, 

ёсць і бу дзе. Не ка то рым яна не па трэб на, 
але дзяр жа ва заў сё ды бу дзе ад да ваць на-
леж нае гэ тым вы дан ням», — за явіў Алег 
Пра ляс коў скі.

Сфе ра дру ка ва ных СМІ Бе ла ру сі ак тыў-
на рэ фар му ец ца, у тым лі ку і на рэ гі я наль-
ным уз роў ні. Так, у Ма гі лёў скай воб лас ці 
на ба зе аб лга зет бы ло ство ра на ін фар ма-
цый нае агенц тва «Ма гі лёў скія ве да мас ці». 
У Ві цеб скай воб лас ці на ба зе аб лас ных 
га зет «Ві цеб скі ра бо чы» і «На род нае сло-
ва» ство ра на рэ дак цыя но ва га аб лас но га 
вы дан ня «Витебские вести», якое ўжо сён-
ня абя цае стаць кан ку рэн та здоль ным на 
рэ гі я наль ным рын ку.

Удзель ні кі ме ра пры ем ства на ве да лі шэ-
раг аб' ек таў Са лі гор ска га ра ё на, а ў час 
пле нар на га па ся джэн ня раз гле дзе лі ак-
ту аль ныя пы тан ні раз віц ця рэ гі я наль най 
прэ сы.

МЯСЦОВЫЯ НАВІНЫ —МЯСЦОВЫЯ НАВІНЫ —
У РЭЖЫМЕ АНЛАЙНУ РЭЖЫМЕ АНЛАЙН


