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З 9 да 13 каст рыч ні ка Цэнт раль ная ка-
мі сія па вы ба рах за рэ гіст руе кан ды да таў 
у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі і вы дасць ім па-
свед чан ні. Не паз ней, чым на чац вёр ты 
дзень пас ля рэ гіст ра цыі, у срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі па сту піць па ве дам лен не пра 
рэ гіст ра цыю кан ды да таў у чле ны Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

У Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
вы зна ча ны пэў ныя па тра ба ван ні да 
гра ма дзян, якія мо гуць быць вы лу ча ны 
кан ды да та мі ў чле ны верх няй па ла ты 
пар ла мен та. Се на та рам у на шай краі не 
мо жа стаць гра ма дзя нін Бе ла ру сі, які 
да сяг нуў 30 га доў і пра жы вае на ад па-
вед най тэ ры то рыі воб лас ці, го ра да Мін-
ска не менш за пяць га доў. Згод на з па-
ла жэн нем Вы бар ча га ко дэк са Беларусі, 
у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі не мо гуць 
быць вы лу ча ныя гра ма дзя не, якія ма-
юць су дзі масць.

Акра мя та го, ад на і тая ж асо ба не мо жа 
ад на ча со ва з'яў ляц ца чле нам дзвюх па-
лат пар ла мен та, чле нам Са ве та Рэс пуб лі-
кі і чле нам ура да. Не да пус ка ец ца су мя-

шчэн не аба вяз каў чле на верх няй па ла ты 
пар ла мен та з за няц цем па са ды Прэ зі дэн та 
або суд дзі.

На па ся джэн ні дэ пу та таў мяс цо вых Са-
ве таў дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню ў аб лас-
цях і Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
пры ма ец ца ра шэн не аб уклю чэн ні кан ды-
да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі ў бю ле тэнь 
для га ла са ван ня, які вы да ец ца кож на му 
дэ пу та ту, які бя рэ ўдзел у ра бо це па ся-
джэн ня. Кож ны ўдзель нік га ла суе аса біс та. 
Вы бра ным лі чыц ца кан ды дат, які атры маў 
больш як па ло ву га ла соў дэ пу та таў, што 
бра лі ўдзел у га ла са ван ні.

Та кім чы нам бу дуць абра ныя 56 чле наў 
Са ве та Рэс пуб лі кі сё ма га склі кан ня. Яшчэ 
во сем чле наў бу дуць пры зна ча ны Прэ зі-
дэн там Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Не паз ней за 22 ліс та па да Цэнт раль ная 
вы бар чая ка мі сія вы зна чае вы ні кі вы ба раў 
і рэ гіст руе абра ных чле наў Са ве та Рэс пуб-
лі кі, пас ля ча го вы дае ім ад па вед ныя па-
свед чан ні. Не паз ней, чым праз тры дні 
пас ля пад пі сан ня пра та ко ла аб вы ні ках вы-
ба раў, ЦВК на кі роў вае ў СМІ па ве дам лен-
не пра абра ных чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Хто зой ме месцы Хто зой ме месцы 
ў верх няй па ла це пар ла мен та?ў верх няй па ла це пар ла мен та?

Па ста ян ная ка мі сія Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па 
за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве 
пра вя ла ў Го ме лі па шы ра нае вы яз ное 
па ся джэн не, пры све ча нае праб ле мам, 
якія ўзні ка юць пад час пры мя нен ня 
на прак ты цы за ко на «Аб на та ры я це 
і на та ры яль най дзей нас ці».

Па ся джэн не прай шло на ба зе Го мель-
скай аб лас ной на та ры яль най па ла ты 
Бе ла рус кай на та ры яль най па ла ты. У ме-
ра пры ем стве ўзя лі ўдзел чле ны Са ве та 
Рэс пуб лі кі, кі раў ніц тва Мі ніс тэр ства юс-
ты цыі, Бе ла рус кай на та ры яль най па ла-
ты, кі раў нік і на та ры у сы Го мель скай на-
та рыяль най акру гі, прад стаў ні кі мяс цо вых 
ор га наў ула ды.

«Зно сі ны з прак ты ка мі на мес цах да-
па ма га юць пар ла мен та ры ям па глы біц ца 
ў іх праб ле мы і якас на сфар му ля ваць за-
кон аб на та ры я це», — за явіў жур на ліс там 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка-
мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў-
стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве Вік тар 
ЧАЙ ЧЫЦ.

За ко на пра ект аб уня сен ні змя нен няў 
у за кон «Аб на та ры я це і на та ры яль най 
дзей нас ці» пры ня ты Па ла тай прад стаў-
ні коў у пер шым чы тан ні ў чэр ве ні. «Ад-
нак яшчэ ёсць маг чы масць ад шлі фа ваць 
ней кія фар му лёў кі, лік ві да ваць маг чы-
мыя не дак лад нас ці. Для гэ та га не аб ход-
на мець зно сі ны з на та ры у са мі. На ша мэ-
та — па чуць лю дзей на мес цах, да ве дац ца 
з пер шых вус наў, з які мі пы тан ня мі яны 
су ты ка юц ца на прак ты цы. Гэ та да па мо жа 
дак лад на і якас на сфар му ля ваць за кон, 
каб ён спры яў раз віц цю і да лей ша му ўдас-
ка на лен ню дзей нас ці на та ры я та», — рас-
тлу ма чыў Вік тар Чай чыц.

Ён пад крэс ліў, што са мае га лоў нае па-
тра ба ван не да за ко наў — каб яны бы лі 
зра зу ме лыя лю дзям і вы кла дзе ны прос тай 
і да ступ най мо вай. «А гэ та не маг чы ма, 
ка лі не ве даць праб лем ныя ас пек ты, якія 
ёсць на мес цах», — ад зна чыў на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі.

На дум ку стар шы ні Бе ла рус кай на та-
ры яль най па ла ты На тал лі БА РЫ СЕН КІ, 

у дзей нас ці на та ры я та ня ма гла баль ных 
праб лем, прак ты ка на пра ца ва ная, ад нак 
не ка то рыя ка рэк ці роў кі ў іс ну ю чы за кон не-
аб ход ныя. «На та ры ят што дня раз ві ва ец ца, 
па вы ша ю чы ква лі фі ка цыю і ўдас ка наль-
ва ю чы ба зу для пры ёму гра ма дзян. Лю дзі 
пры хо дзяць у тэх ніч на і функ цы я наль на 
аб ста ля ва ныя па мяш кан ні. Тым са мым 
мы га ран ту ем вы ка нан не прын цы паў на-
та ры яль най дзей нас ці, у тым лі ку за ха ван-
ня на та ры яль най та ям ні цы, не за леж нас ці і 
бес ста рон нас ці», — удак лад ні ла яна.

Пры гэ тым важ на ўліч ваць но выя па ве вы 
і па трэ бы гра ма дзян, а та кім чы нам, і не аб-
ход насць па шы рэн ня функ цый на та ры у саў. 
Ка рэк ці роў ка за ко на звя за на і з не ка то ры мі 
зме на мі па ды хо даў да пра ва во га рэ гу ля-
ван ня, вы клі ка ны мі аў та ма ты за ван нем пра-
цэ саў і маг чы мас цяў адзі най элект рон най 
сіс тэ мы ўлі ку на та ры яль ных дзе ян няў. Па 
сло вах На тал лі Ба ры сен кі, сён ня на та ры ят 
кра і ны ва ло дае су час ны мі элект рон ны мі 
сэр ві са мі і рэ сур са мі, якія да зва ля юць вы-
кон ваць но выя за да чы і функ цыі.

«Вель мі важ на, каб за кон быў вы ве-
ра ны ў пла не усіх нар мат вор чых па тра-
ба ван няў, ад на знач на пры ня ты ўсі мі 
прак ты ка мі і спры яў ра шэн ню асноў най 
за да чы — за бес пя чэн ню аба ро ны пра воў 
і за кон ных ін та рэ саў гра ма дзян, юры дыч-
ных асоб і дзяр жа вы», — ска за ла яна.

На па ся джэн ні раз гле джа ны шы ро кі 
спектр пы тан няў, уклю ча ю чы да паў нен-
не за ко на па няц ця мі «на та ры ят», «на та-
рыяль ны акт» і «на та ры яль ны да ку мент», 
па шы рэн не кам пе тэн цыі на та ры у саў. 
Ад ным з най важ ней шых ас пек таў ста ла 
так са ма вы ву чэн не маг чы мас цяў элект-
рон на га на та ры я та ў эпо ху раз віц ця ліч-
ба вых ін фар ма цый ных тэх на ло гій. Важ-
насць шэ ра гу пра па на ва ных ка рэк ці ро-
вак пад крэс ліў так са ма на мес нік мі ніст ра 
юс ты цыі Бе ла ру сі Мі ка лай Ста ра вой таў. 
Вік тар Чай чыц за пэў ніў, што ўсе пра па-
но вы бу дуць па чу тыя і пе ра да дзе ныя па 
пры зна чэн ні. У комп лек се гэ та да зво ліць 
пры няць да ступ ны і зра зу ме лы для гра-
ма дзян за кон, які не ўтрым лі вае роз на-
чы тан няў.

«Ра бо та па да сяг нен-
ні МУР — гэ та не толь кі 
іх не па срэд ная рэа лі-
за цыя, але і ўцяг нен не 
кож на га ча ла ве ка ў гэ ты 
пра цэс, — пад крэс лі ла 
Мар' я на Шчот кі на. — Гэ та 
стыль жыц ця, ка лі лю дзей 
хва лю юць пы тан ні эка ло-
гіі ў сва ім го ра дзе, сва ёй 
кра і не, на ўсёй пла не це 
ў цэ лым, і яны га то выя 
неш та зра біць для яе за-
ха ван ня. У су вя зі з гэ тым 
вель мі важ ная ра бо та з 
мо лад дзю, на кі ра ва ная 
на вы ха ван не бе раж лі вых 
ад но сін да на ва коль на га 
ася род дзя».

Мар' я на Шчот кі на рас ка-
за ла пра асноў ныя прын цы-
пы Мэт устой лі ва га раз віц ця, 
на цы я наль ную ар хі тэк ту ру кі-
ра ван ня МУР, за да чы Са ве та 
па ўстой лі вым раз віц ці, а так-
са ма пра ма ні то рынг Мэт.

На цы я наль ны ка ар ды-
на тар на га да ла, што рэа лі-
за цыя МУР ідзе па ча ты рох 
асноў ных кі рун ках — эка но-
мі ка, эка ло гія, са цы яль ная 
сфе ра і ма ні то рынг. Яны 
ўза е ма звя за ныя адзін з ад-

ным. Асаб лі вая ўва га сён ня 
ад да ец ца ра бо це па да сяг-
нен ні МУР на рэ гі я наль-
ным уз роў ні. Га вор ка ідзе 
пра тое, каб рас пра ца ваць 
стра тэ гіі ўстой лі ва га раз-
віц ця рэ гі ё наў, ад зна чы ла 
Мар' я на Шчот кі на. Ма гі-
лёў ская воб ласць ужо пад-
рых та ва ла та кі да ку мент.

«Мы ця пер па чы на ем 
рас пра цоў ку но вых пра-
грам на на ступ ную пя ці год-
ку. Гэ тыя пра гра мы па він-
ны быць скла дзе ны з улі-
кам тых асаб лі вас цяў, якія 
ёсць у кож ным кан крэт ным 
рэгіё не», — да да ла яна.

Мар' я на Шчот кі на так-
са ма ак цэн та ва ла ўва-
гу на кан цэп цыі раз віц ця 
«ра зум ных га ра доў», якая 
пра ду гледж вае ін тэ гра цыю 
і ан лайн-ка ар ды на цыю га-
рад скіх служ баў, сэр ві саў, 
інф ра струк ту ры. Гэ та якас-
на но вы ўзро вень фар мі ра-
ван ня га рад ско га ася род-
дзя. Пер шым та кую кан-
цэп цыю па чаў асвой ваць 
Брэст. Ана ла гіч ная пра гра-
ма рых ту ец ца ў Мін ску.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

На прык лад, лю дзі па-
ве да мі лі пра тое, што на 
ву лі цы Міль чан скай у аб-
лас ным цэнт ры ад сут ні чае 
асвят лен не і раз бі та да ро-
га ад дэ по і да лей. Да рэ-
чы, па пя рэд нія зва ро ты ў 
ад мі ніст ра цыю Са вец ка га 
ра ё на не пры нес лі ста ноў-
чых вы ні каў. Гра ма дзя нам 
ад ка за лі, што па куль ня ма 
гро шай для пра вя дзен ня 

ра монт ных ра бот. Узя ты на 
кант роль зва нок жан чы ны, 
што пра сі ла ра за брац ца з 
кош там хар ча ван ня для яе 
дзі ця ці, якое жы ве ра зам з 
ёй у Го ме лі, але за рэ гіст-
ра ва на ў сель скай мяс цо-
вас ці.

Жы хар Свет ла гор ска га 
ра ё на, ура джэ нец Бра гі на 
Аляк сандр Ця рэ шчан ка за-
да во ле ны ра бо тай ор га наў 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
на яго ма лой ра дзі ме. На-
прык лад, тым, што стар шы-
ня Вуг лоў ска га сель са ве та 
Свят ла на Прот чан ка мно-
га ро біць, каб, ня гле дзя чы 
на су мную чар но быль скую 
«сла ву», пра гэ тыя мяс ці-
ны не за бы ва лі лю дзі, якія 
там не ка лі жы лі. Так са ма 
муж чы на доб рым сло вам 
ус пом ніў стар шы ню праў-
лен ня го мель ска га аб лас-
но га ад дзя лен ня Бе ла рус-
ка га фон ду мі ру Ці ма фея 
Глу ша ко ва — за да па мо гу 
па ўве ка веч ван ні па мя ці 
за гі ну лых зем ля коў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці Вік тар СІ РЭН КА 
пры няў удзел у па ся джэн ні грамадска-
кансультатыўна га са ве та па ту рыз ме 
пры Мі ніс тэр стве спор ту і ту рыз му.

У ме ра пры ем стве так са ма ўдзель ні ча лі 
прад стаў ні кі на зва на га мі ніс тэр ства, На-
цы я наль на га агенц тва па ту рыз ме, ін шых 
мі ніс тэр стваў і ар га ні за цый, мяс цо вых вы-
ка наў чых і рас па рад чых ор га наў, гра мад-
скіх аб' яд нан няў у сфе ры ту рыз му.

На па ся джэн ні быў раз гле джа ны пад-
рых та ва ны Мі ніс тэр ствам спор ту і ту рыз-
му пра ект за ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб ту рыз ме». За ко на пра ек там пра па-
ну ец ца шэ раг но ва ўвя дзен няў у ту рыс-
тыч най сфе ры: маг чы масць за клю чэн ня 
элект рон на га да га во ра, 
да ван не фі нан са вых га-
ран тый спа жыў цам тур-
пас луг і ін шае. Удзель ні кі 
ме ра пры ем ства вы ка за лі 
па пра ек це за ўва гі і пра-
па но вы, вы зна чы лі кі рун-
кі яго да пра цоў кі.

На пя рэ дад ні про-
філь ным мі ніс тэр ствам 
бы лі пад ве дзе ны вы ні кі 
пуб ліч на га аб мер ка ван-
ня пра ек та за ко на «Аб 
ту рыз ме» на Пра ва вым 
фо ру ме Бе ла ру сі. Акра-
мя гэ та га, пра па но вы па 
пра ек це на кі роў ва лі ся 

не па срэд на ў ад рас Мі ніс тэр ства спор ту 
і ту рыз му з да па мо гай пісь мо вых і элект-
рон ных зва ро таў.

Ся род най больш ак ту аль ных пад час 
пуб ліч на га аб мер ка ван ня пра ек та ака-
за лі ся пы тан ні раз ме жа ван ня ад каз нас ці 
ту ра ген таў і ту ра пе ра та раў (па ра дак вы-
зна чэн ня са лі дар нас ці ад каз нас ці зга да ных 
суб' ек таў) і ўня сен не ў гэ тай су вя зі маг-
чы мых змя нен няў у да га вор ныя ад но сі ны 
па між суб' ек там і ўдзель ні кам ту рыс тыч най 
дзей нас ці. Шмат дыс ку сій вы клі ка ла пра-
па но ва ўвя дзен ня ін сты ту таў фі нан са вай 
ад каз нас ці ту ра пе ра та раў (да га вор стра ха-
ван ня гра ма дзян скай ад каз нас ці, бан каў-
ская га ран тыя, фонд пер са наль най ад каз-
нас ці) і ак ту аль насць па няц цяў «ту ра гент» 
і «ту ра пе ра тар», «ту ра генц кая дзей насць» 
і «ту ра пе ра тар ская дзей насць».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ВЫ КА ЗА ЛІ ЗА ЎВА ГІ ВЫ КА ЗА ЛІ ЗА ЎВА ГІ 
І ПРА ПА НО ВЫІ ПРА ПА НО ВЫ

НА ТА РЫ ЯТ НА ТА РЫ ЯТ 
НА ПРАК ТЫ ЦЫНА ПРАК ТЫ ЦЫ

НА ШЫ МЭ ТЫ

Тры ва ласць све ту Тры ва ласць све ту 
за ле жыць ад кож на газа ле жыць ад кож на га

Пра гэ та ў сва ім вы ступ лен ні пе рад афі цэр скім 
скла дам цэнт раль на га апа ра ту Мі ніс тэр ства аба ро ны 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ка за ла на мес нік стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
На цы я наль ны ка ар ды на тар па Мэ тах устой лі ва га 
раз віц ця Мар' я на ШЧОТ КІ НА. 
Яе вы ступ лен не ў рам ках 
дня ін фар ма ван ня бы ло 
пры све ча на пы тан ням 
да сяг нен ня Мэт устой лі ва га 
раз віц ця, па ве дам ляе 
прэс-служ ба верх няй па ла ты 
пар ла мен та.
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МА ЛАЯ РА ДЗІ МА МА ЛАЯ РА ДЗІ МА 
І АСВЯТ ЛЕН НЕ ВУ ЛІЦІ АСВЯТ ЛЕН НЕ ВУ ЛІЦ

18 тэ ле фа на ван няў ад бы ло ся пад час пра мой лі ніі 
стар шы ні Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ка ця ры ны ЗЕН КЕ ВІЧ. Боль шая част ка з тых, 
хто да зва ніў ся, — жы ха ры Го ме ля. Да рэ чы, тэ ма ты ка 
зва ро таў бы ла тра ды цый ная: праб ле мы ЖКГ, 
утры ман не да рог, са цы яль нае аб слу гоў ван не.


