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Як будуць фарміравацца цэны на лекі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 5 кастрыч ні ка пад пі саў Указ № 383, па вод ле яко га
ўно сяц ца зме ны ва Указ «Аб фар мі ра ван ні цэн
на лекавыя сродкі, вырабы медыцынскага прызначэння і медыцынскую тэхніку» ад 11 жніўня
2005 года № 366, паведаміла прэс-служба кіраўніка дзяржавы.

ЗОНА
АДКАЗНАСЦІ

Рэзананс

памер якіх у цяперашні час не ўлічваецца пры фарміраванні цаны. Пасля таго як змяненні набудуць моц, аптовыя і
гандлёвыя надбаўкі будуць прымяняцца да адпускных цэн
арганізацый-вытворцаў (кантрактных цэн імпарцёраў), паменшаных на велічыню такіх зніжак.
Акрамя таго, для забеспячэння адзіных падыходаў да
цэнаўтварэння недзяржаўным аптэчным сеткам па аналогіі
з дзяржаўнымі дадзена права падсумаваць аптовую і гандлёвую надбаўкі пры фарміраванні рознічных цэн.

«Комсомольская правда в Беларуси» з'яўляецца беларускім СМІ, паведамілі ў Міністэрстве інфармацыі.
«У сувязі з узнікаючымі запытамі Міністэрства інфармацыі паведамляе, што «Комсомольская правда
в Беларуси» з'яўляецца беларускім сродкам масавай інфармацыі (пасведчанне аб рэгістрацыі СМІ ад
05.06.2009 нумар 463), заснавальнікам якога выступае
рэзідэнт Рэспублікі Беларусь ЗАТ «БелКП-ПРЭС», —
адзначылі БелТА ў ведамстве.

ЮБІЛЕЙНЫ ГОД ВЫХОДЗІЦЬ
НА ФІНІШНУЮ ПРАМУЮ

Напярэдадні старшыня Беларускага саюза журналістаў
Андрэй Крывашэеў заявіў, што надзвычай вострая рэакцыя
расійскіх калег на затрыманне беларускага журналіста «Комсомольской правды» Генадзя Мажэйкі выклікае неўразуменне. «Пэўнае неўразуменне выклікала надзвычай вострая рэакцыя нашых калег у Расійскай Федэрацыі. Да нядаўняга часу
гэты абсалютна легальны сродак масавай інфармацыі, які на
законных падставах дзейнічае ў Беларусі, выконвае законы
Беларусі. Так, ён мае франшызу расійскага выдавецкага дома
«Камсамольская праўда», але юрыдычна і фактычна гэта беларускі сродак масавай інфармацыі. Таму ў нашай кампетэнцыі, у нашай зоне адказнасці абараняць і гэтага журналіста, і
гэтую рэдакцыю», — сказаў Андрэй Крывашэеў.
Ён дадаў, што рэдакцыйная палітыка «КП в Беларуси»
сапраўды неаднаразова станавілася прадметам абмеркавання і даволі гарачых дыскусій у прафесійнай журналісцкай
супольнасці, у тым ліку з удзелам Уладзіміра Сунгоркіна,
галоўнага рэдактара ВД «Камсамольская праўда». У ходзе
дыскусій ён неаднаразова падкрэсліваў незалежнасць рэдакцыйнай палітыкі «КП в Беларуси» ад Масквы і статус
«Комсомольской правды в Беларуси» як беларускага СМІ.
«У сувязі з гэтым вострая рэакцыя Уладзіміра Мікалаевіча на паведамленне аб затрыманні Генадзя Мажэйкі і яго
эмацыянальны каментарый таксама выклікаюць пэўнае
неўразуменне», — лічыць Андрэй Крывашэеў.
Часам лепш вытрымаць паўзу, чым рабіць паспешныя
заявы ў адрас саюзніка. Так у сваім Telegram-канале пракаментаваў рэакцыю ў Расіі на затрыманне беларускага
журналіста «Комсомольской правды» Генадзя Мажэйкі палітолаг Аляксей Дзермант. «Высвятляецца, што журналіста
ніхто ў Маскве не выкрадаў, ён быў унесены ў агульнасаюзны спіс невыязных, прычым задоўга да кастрычніка гэтага
года, прычым расійскім бокам. Гэта значыць, пытанні па ім
былі, — адзначыў эксперт. — Праз аэрапорт ён спрабаваў
пакінуць тэрыторыю Саюзнай дзяржавы, але быў дэпартаваны назад у Мінск, дзе і быў затрыманы. Меру стрымання
і ступень яго віны, на хвіліначку, грамадзяніна Рэспублікі
Беларусь, будзе вызначаць следства». Дарэчы, падкрэсліў
Аляксей Дзермант, усе вядомыя затрыманні, якія праводзіліся супрацоўнікамі КДБ у Расіі або ФСБ у Беларусі, ажыццяўляюцца з ведама, і, як правіла, пры падтрымцы калег.
Пры гэтым усе выданні і журналісты павінны дакладна
ўсведамляць, што ў Беларусі маецца няўхільнасць пакарання.
Такім меркаваннем у сваім Telegram-канале падзяліўся эксперт РГА «Белая Русь» Пётр Пятроўскі. Па словах аналітыка,
вельмі дзіўна бачыць довады расійскіх экспертаў і журналістаў, што КП — гэта вядучы, топавы СМІ ў Расіі. «І што? Таму
ён можа парушаць закон і быць беспакараны? Вельмі дзіўныя
двайныя стандарты. «КП в Беларуси» ў 2020 годзе інфармацыйна абслугоўвала і падтрымлівала неверагодных. Тады,
пасля першай блакіроўкі, галоўрэд Сунгоркін пабажыўся, што
зменіць сітуацыю, прывядзе рэдакцыйную палітыку ў прытомнасць. Пад яго сумленнае слова сайт «КП в Беларуси» і
разблакавалі. Гарантыі Сунгоркіна цяпер на нулі. Зліліся. Веры
ў іх няма. А палітыка апраўдання парушэнняў выклікае шмат
пытанняў, — разважае палітолаг. — Вельмі дзіўнымі былі
паводзіны журналіста Мажэйкі. Ён неяк хутка збег у Маскву. Відаць, што Мажэйка разумеў усю проціпраўнасць сваіх
дзеянняў у якасці супрацоўніка «КП у Беларусі». Усе выданні
і журналісты павінны дакладна ўсведамляць, што ў Беларусі
маецца няўхільнасць пакарання. Ніякіх прэферэнцый і недатыкальнасці няма ні ў кога, няхай гэта будзе выданне расійскае,
нямецкае, беларускае ці якое-небудзь іншае».
Пётр ДУНЬКО.

Для павелічэння аб'ёмаў продажаў многія вытворцы
даюць аптэчным сеткам фінансавыя і таварныя зніжкі,

«Давайце разглядаць наш стагадовы юбілей не як фінальную
кропку, а як прамежкавы рубеж,
пасля якога распачнецца наступнае стагоддзе і, спадзяюся,
інфармацыйных падстаў для нашых сустрэч не стане менш», —
прапанаваў журналістам рэктар
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Андрэй КАРОЛЬ.
Учо ра жур на ліс ты рэс пуб лі канскіх і рэгіянальных СМІ былі ўзнага ро джа ны га на ро вы мі гра ма та мі
за папулярызацыю дзейнасці БДУ ў
сувязі са 100-годдзем з дня заснавання ўніверсітэта. У ліку ўзнагароджаных — і калек тыў Выдавецкага
дома «Звязда», а таксама рэдак тар
аддзела адукацыі газеты «Звязда»
Надзея Нікалаева. Сярод адзначаных — і калек тывы БелТА, Выдавецкага дома «Беларусь сегодня»,
Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі, ЗАТ «Сталічнае тэлебачанне», ЗАТ «Другі нацыянальны
тэлеканал» і іншыя.
Андрэй Кароль расказаў журналістам пра апошнія падзеі ва ўніверсітэце, які праз лічаныя дні адзначыць
сваё стагоддзе: «Мы зацвердзілі на

ге раль дыч ным саве це і ўжо зра бі лі
спецыяльны нагрудны знак «100 гадоў
БДУ». Ён будзе ўручацца ў выглядзе памятнага медаля тым,
хто прапрацаваў ва
ўніверсітэце не менш
як 25 гадоў, а таксама за асаблівыя заслугі перад універсітэтам».
Вы пу шча на памятная
манета,
пры мер ка ва ная да
Узнагароду ад БДУ атрымлівае Надзея НІКАЛАЕВА.
100-годдзя. Дарэчы,
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт — Наперадзе — мадэрнізацыя гіс таадзіная ВНУ ў сучаснай гісторыі, якая рычнага «будынка нумар адзін» на
ўдастоена права валодання памятнай Чырвонаармейскай вуліцы, адкуль
і пачы наўся БДУ: у пер шыя га ды
манетай.
Наперадзе — два знакавыя сту- іс на ван ня ў ім раз мя шча ла ся кідэнц кія ме ра пры ем ствы. Ад но з раўніцтва, некаторы час там жыў і
іх — афіцыйнае адкрыццё ўнутра- працаваў першы рэк тар Уладзімір
нага ўніверсітэцкага дворыка (па- Пічэта. Цяпер у знакавым будынку
між вуліцамі Бабруйская, Ленінград- размяшчаецца гіс тарычны факульская і пра спек там Не за леж нас ці), тэт універсітэта. «А 30 кастрычніка
які зведаў сур'ёзную рэстаўрацыю і ў Палацы спорту студэнтаў чакае
капітальны рамонт. Дарэчы, ужо за- сюрпрыз», — паабяцаў прысутным
вяршаецца другая чарга капітальна- Андрэй Кароль.
га рамонту галоўнага корпуса БДУ.
Надзея РАСОЛЬКА.

ФАКТЫ

МІЖНАРОДНАЯ
НУМІЗМАТЫЧНАЯ
КАНФЕРЭНЦЫЯ
Ў МІНСКУ
Нацыянальны банк краіны гэтымі днямі праводзіць
X Міжнародную нумізматычную канферэнцыю. Як
паведамілі ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх
сувязяў Нацбанка, сёлета мерапрыемства прымеркавана да 25-годдзя беларускай памятнай манеты і
праходзіць у анлайн-фармаце.
У канферэнцыі прымаюць удзел прадстаўнікі беларускіх
і замежных музеяў, профільных вытворчых прадпрыемстваў, вядучыя навукоўцы-нумізматы, даследчыкі гісторыі
грашовага абароту, банкаўскай справы і сучаснай манетнай чаканкі.
У ходзе пленарнага пасяджэння і на тэматычных секцыях
канферэнцыі будуць прадстаўлены даклады, якія ахопліваюць шырокае кола пытанняў, уключаючы грашовы абарот
на тэрыторыі Беларусі ў розныя перыяды, узаемадзеянне
грашовых сістэм, фарміраванне нумізматычных калекцый і
музейных збораў, гісторыю банкаўскай дзейнасці, а таксама
фінансавых устаноў на беларускіх землях.
Міжнародная нумізматычная канферэнцыя праводзіцца
Нацыянальным банкам пры садзейнічанні Беларускага нумізматычнага таварыства з 2003 года і з'яўляецца значнай
падзеяй у нумізматычным руху Цэнтральнай і Усходняй
Еўропы.

ПАДРОБКА НЕ ЎДАЛАСЯ
У жанчыны выявілі фальшывае
пасведчанне аб інваліднасці

Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі спынілі аўтамабіль на адной з вуліц Гродна. Пакуль яны размаўлялі
з кіроўцам, пасажырка пачала скандаліць. Жанчыну,
якая адмаўлялася супакоіцца, даставілі ў райаддзел
міліцыі.
Пры праверцы дакументаў супрацоўнікі міліцыі звярнулі
ўвагу на пасведчанне інваліда. Яго сапраўднасць выклікала
сумненне. Таму дакумент адправілі на судовую тэхнічную
экспертызу, расказала афіцыйны прадстаўнік упраўлення
ДКСЭ па Гродзенскай вобласці Алена МІСЮКЕВІЧ.

ПАДЗЕІ

НАВІНЫ

Згодна з заключэннем эксперта, пасведчанне інваліда
зроблена прадпрыемствам, якое такую вытворчасць ажыццяўляе. Гэта значыць, што сам дакумент сапраўдны, але ў
ім замянілі фотаздымак. Аказалася, што раней дакумент
належаў бабулі затрыманай жанчыны, яна была інвалідам
другой групы. Тры гады таму бабуля памерла, а ў мінулым
годзе ўнучка замест фота бабулі прыклеіла сваё, частку
пячаткі дамалявала ўручную. Цяпер па дадзеным факце
вядзецца праверка.
Па словах Алены Місюкевіч, на экспертызу нярэдка
трапляюць падробленыя дакументы. Часцей за ўсё гэта
медыцынскія даведкі, рэцэптурныя бланкі, пасведчанні
кіроўцаў, пасведчанні аб рэгістрацыі транспартных сродкаў, камандзіровачныя. Як правіла, падробкі робяцца на
сапраўдных дакументах, у якія ўносяцца змяненні. Напрыклад, змываюць літары і лічбы ці замазваюць, а на
іх месца ўносяць іншыя альбо замяняюць фотаздымкі.
Але трэба памятаць, што ўсе падробкі можна выявіць
дзякуючы сучаснаму тэхнічнаму абсталяванню. А вось
за выраб, выкарыстанне альбо збыт падробленых дакументаў, штампаў, пячатак і бланкаў прадугледжана
прававая адказнасць.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

У КРАІНЕ СТАРТАВАЎ
«АРСЕНАЛ»
З 4 да 8 кастрычніка праваахоўнікі правядуць комплекс
мерапрыемстваў па папярэджанні і спыненні правапарушэнняў у сферы абароту зброі і боепрыпасаў.
Як паведамляе МУС, міліцыянеры будуць правяраць
умовы захоўвання грамадзянамі зарэгістраванай зброі, а
таксама выяўляць уладальнікаў нелегальных арсеналаў.
Асноўная мэта мерапрыемства — прафілактычная работа з уладальнікамі зброі з нагоды захавання правілаў
яго выкарыстання і захоўвання, мер бяспекі, а таксама
інфармаванне насельніцтва аб добраахвотнай здачы зброі,
якая захоўваецца незаконна.
За восем месяцаў гэтага года з абароту канфіскавана звыш 500 адзінак незарэгістраванай зброі і амаль
35 тысяч боепрыпасаў рознага калібру. Добраахвотна здадзена каля 300 адзінак нелегальнай зброі і каля 11,8 тысячы боепрыпасаў. За розныя парушэнні ў індывідуальных
уладальнікаў канфіскавана больш як 1,3 тысячы адзінак
зарэгістраванай зброі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
1-я очередь строительства
1-я секция в составе объекта
«Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями на пересечении
ул. Прилукской – ул. Глаголева – пр. Жукова»
в г. Минске
Опубликованную в газете «Минский курьер»
от 20.12.2019 № 145 (3359)
Этапы и сроки реализации строительства:
строительство объекта предусматривается в 3-й очереди,
начало строительства 1-й очереди – декабрь 2019 г.,
завершение строительства 1-й очереди – ноябрь 2021 г.
Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию:
ноябрь 2021 г.
УНП 191581623

Члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь смуткуюць у сувязі са смерцю
Леаніда Ніканоравіча ЦІХАНАВА, члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
першага склікання, і выказваюць глыбокія спачуванні
яго родным і блізкім.

