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Ле а нід АН ФІ МАЎ, стар шы ня 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю:

«Пра ект Ука за «Аб ме рах па 
ўдас ка на лен ні кант роль най 
(на гляд най) дзей нас ці» 
пра ду гледж вае ска са ван не 
ве да мас на га кант ро лю і сы ход 
ад сіс тэ мы пла на вых пра ве рак, 
у рам ках якой на ве даць суб' ект 
гас па да ран ня мож на бы ло на ват 
пры ад сут нас ці па ру шэн няў з яго 
бо ку і без ін шых важ кіх пры чын. 
За мест гэ та га пра па ну ец ца 
ажыц цяў ляць вы ба рач ныя 
пра вер кі, пра вя дзен не якіх у 
да чы нен ні да прад пры ем ства 
маг чы ма толь кі пры 
на яў нас ці комп лек су пад стаў 
(на прык лад, пры вы яў лен ні 
не ад на ра зо вых па ру шэн няў). 
Пры гэ тым ха рак тар 
пра вер кі зме ніц ца з кар на га 
на пра фі лак тыч ны. Уво дзіц ца 
і ад каз насць «кант ра лё раў» за 
не аб грун та ва ныя прад' яў лен ні 
па тра ба ван няў да суб' ек та 
гас па да ран ня або пра вя дзен не 
пра ве рак у па ру шэн не 
па тра ба ван няў за ка на даў ства».

ЦЫТАТА ДНЯ

Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на IV квартал 2017 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ ЛЯДОЎНЮ АБО ВЯНДЛЯРНЮ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.09.2017 г.
Долар ЗША    1,9366
Еўра 2,3198
Рас. руб. 0,0336
Укр. грыўня 0,0737
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«Захаду»

Спяваць паэзію 
санскрыту - 
па-беларуску

Што за звер — 
качка 
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Еў ра гуль ні. Ча ка ем ра зам!Еў ра гуль ні. Ча ка ем ра зам!  

Анас та сія МА РЫ НІ НА:

«Бас кет бол 3х3 —
гэ та заў сё ды ві до ві шча»

Бас кет бол 3х3 — адзін з ня мно гіх 

гуль ня вых ві даў спор ту, што бы лі 

ўклю ча ны ў пра гра му ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў. Аран жа вы мяч быў 

прад стаў ле ны і на І гуль нях у Ба-

ку, не ка то рыя ка жуць, што ме на-

ві та праз Азер бай джан пра ля гаў 

шлях бас кет бо ла 3х3 на Алім пій-

скія гуль ні. Бо ўжо ў 2020 го дзе ў 

То кіа ён бу дзе прад стаў ле ны на 

Алім пі я дзе. Як прой дзе тур нір у 

Мін ску у 2019 го дзе, коль кі збор-

ных бу дзе на мі прад стаў ле на і якая 

арэ на пры ме зай маль ныя гуль ні, 

рас ка за ла вы ка наў чы ды рэк тар 
Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бас кет бо-
ла Анас та сія МА РЫ НІ НА.

З ра ні цы да поз няй но чы
— За раз гэ та адзін з тых ві даў спор ту, што раз ві ва юц ца най больш 

хут ка і па спя хо ва. На Алім пі я дзе ў То кіа ён дэ бю туе ра зам са ска ла ла-
жан нем, скейт бор дын гам і сёр фін гам. Ча му іх да да лі да алім пій скай 
пра гра мы? Гэ та ма ла дзёж ныя суб куль ту ры, здоль ныя ад цяг нуць пад-
рас та ю чае па ка лен не ад ву лі цы і пры цяг нуць да зда ро ва га ла ду жыц ця, 
— рас каз вае Анас та сія Ула дзі мі ра ўна.

Са праў ды, бас кет бол 3х3 ста но віц ца ўсё больш па пу ляр ным у Еў ро-
пе, бо гэ ты від спор ту вель мі ды на міч ны, на прык лад, у ад роз нен не ад 
кла січ на га бас кет бо ла, дзе матч доў жыц ца ка ля дзвюх 
га дзін, гуль ня 3х3 пра хо дзіць за 25 хві лін. СТАР. 12

Юбі лейЮбі лей  

ГО ЛАС, 
ЯКІ ЧУ ВАЦЬ У СВЕ ЦЕ
На пра ця гу ста год дзя га зе та «Звяз да» 

за ста ец ца зор кай бе ла рус кай пе ры ё ды кі
Свой ста га до вы юбі лей «Звяз да» ад свят ка ва ла 9 жніў ня. Але да-

та свое асаб лі вая — та кім пра цяг лым, пры чым бес пе ра пын ным 

жыц цём не мо жа па хва ліц ца ні ад но што дзён нае вы дан не кра і ны. 

Пра гэ та ўчо ра ка за лі і вы со кія гос ці на ўра чыс тым ме ра пры ем-

стве, пры мер ка ва ным да юбі лею га зе ты.

Він ша валь нае сло ва кі раў ні ка дзяр жа вы агу чыў на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ. Так са ма ён 
уру чыў га зе це Га на ро вую гра ма ту Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-
дэн та (на фота). СТАР. 3

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

І К
А Н

О В
І Ч
А.

Добрых вам выхадных!Добрых вам выхадных!


