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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 20.01.2015 г. 
Долар ЗША    14850,00
Еўра 17200,00
Рас. руб. 228,50
Укр. грыўня 936,91

Прэзідэнт зацвердзіў 
рашэнне па ахове 

дзяржаўнай граніцы 
на 2015 год

Мост 
Густава Эйфеля 
ў Баранавічах

Сяр гей НА ЛІ ВАЙ КА, мі ністр 
па па дат ках і збо рах:

«Ка лі ка заць пра па няц це 
дар ма ед ства, то, з ад на го 
бо ку, га вор ка вя дзец ца 
пра асоб, якія вя дуць 
аса цы яль ны лад жыц ця, 
а з дру го га — пра свай го ро ду 
са цы яль ных утры ман цаў, 
тых, хто зай ма ец ца 
не ле галь ным біз не сам, 
атрым лі вае зар пла ту ў 
кан вер тах і не ў поў ным 
аб' ёме вы плач вае па да ткі. 
У пра ек це дэ крэ та аб 
сты му ля ван ні пра цоў най 
за ня тас ці гра ма дзян 
пра ду гле джа на нор ма, якая 
да зво ліць гра ма дзя ні ну 
да ка заць, што ён не 
з'яў ля ец ца дар ма е дам. 
Ча ла век мо жа прый сці ў 
пад атко вую ін спек цыю, 
па ка заць да ку мен ты, якія 
па цвяр джа юць, што ён 
удзель ні чае ў фі нан са ван ні 
дзяр жаў ных рас хо даў, і гэ та 
бу дзе пры ня та. Ка лі на ват 
бу дзе да пу шча на па мыл ка 
на ўзроў ні пад атко вай 
ін спек цыі, то ў гра ма дзя ні на 
ёсць пра ва звяр нуц ца ў суд. 
Для эфек тыў най ба раць бы 
з дар ма ед ствам не аб ход на 
ўзмац няць ме ры ад каз нас ці, 
ства раць ат мас фе ру 
не цяр пі мас ці да гэ тай з'я вы 
ў гра мад стве».

Мін чан ка Мін чан ка 
Люд мі ла Люд мі ла 
Жуп ран ская Жуп ран ская 
з сы нам з сы нам 
За ха рам За ха рам 
 ля  ля 
кры ні цы кры ні цы 
ў два ры царк вы ў два ры царк вы 
ў го нар свя то га ў го нар свя то га 
апост ала апост ала 
Анд рэя Анд рэя 
Пер ша зван на га Пер ша зван на га 
ў час ў час 
асвя чэн ня асвя чэн ня 
ва ды ва ды 
на Вадохрышча.на Вадохрышча.

Як Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі збі ра ец-
ца на вес ці па ра дак у ін тэр нэ це? Якой 
па він на быць га зе та, каб чы тач што-
дзень упус каў яе ў свой дом? Якія 
зме ны ў блі жэй шы час ча ка юць тэ-
ле гле да чоў і ра дыё слу ха чоў? Пра гэ-
та і не толь кі на ша раз мо ва з Лі лі яй 
Ста ні сла ваў най.

— Пач нём, ка лі да зво лі це, з са ма га хва-
лю ю ча га. У но вы год ін фар ма цый нае по-
ле ўвай шло з сур' ёз ны мі пе ра ме на мі. Гэ-
та ў пер шую чар гу звя за на з тым, што з 
1 сту дзе ня ўсту пі лі ў сі лу па праў кі ў За кон 
«Аб срод ках ма са вай ін фар ма цыі». Лі лія 
Ста ні сла ваў на, рас ка жы це, ка лі лас ка, 
пад ра бяз ней пра га лоў ныя на ва цыі.

— Дзе ян не за ко на аб СМІ ця пер рас паў-
сюдж ваец ца ў тым лі ку і на ін тэр нэт-рэ сур сы 
(за вы клю чэн нем па тра ба ван няў аб дзяр жаў-
най рэ гіст ра цыі). Гэ та, ба дай, са мая га лоў ная 
на ва цыя. У пры ват нас ці, з ус туп лен нем змен і 
да паў нен няў у сі лу, ін тэр нэт па ві нен пры трым-
лі вац ца тых жа прын цы паў, што і дру ка ва ныя 
СМІ, ра дыё і тэ ле ба чан не: дак лад насць, за-
кон насць, па ва га пра воў і сва бод ча ла ве ка, 
раз на стай насць ду мак, вы ка нан не нор маў 
пра фе сій най эты кі жур на ліс та і агуль на пры-
ня тых нор маў ма ра лі. Ка лі бу дзе вы яў ле на 
па ру шэн не за ко на, Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
мае пра ва вы нес ці па пя рэ джан не ўла даль ні ку 
ін тэр нэт-рэ сур су і аба вя заць яго вы да-
ліць су праць праў ны ма тэ ры ял.

АД КАЗ НАСЦЬ 
ЗА СВАЁ СЛО ВА
па ві нен нес ці кож ны жур на ліст, 
лі чыць мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Лі лія Ана ніч

Фо
 та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

СВЯТАЯ СВЯТАЯ 
КРЫНІЦА КРЫНІЦА 
ЖЫЦЦЯЖЫЦЦЯ


