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Фэй ка вае бяз меж жа 
да даб ра не да вя дзе

Ма быць, ні ад на за ка на даў-

чая іні цы я ты ва (акра мя па пра вак 

у Кан сты ту цыю) не вы клі ка ла ў 

на шай кра і не та ко га шы ро ка га 

гра мад ска га рэ за нан су, як ця пе-

раш ні пра ект за ко на аб зме нах у 

ра бо це срод каў ма са вай ін фар-

ма цыі. Дыс ку сіі па ча лі ся яшчэ на 

ста дыі рас пра цоў кі гэ та га най-

важ ней ша га пра ва во га да ку мен-

та. Ка лі ж ён быў апуб лі ка ва ны, 

су праць ста ян не спра чаль ні каў на бы ло 

яшчэ больш вост ры ха рак тар. Асаб лі ва 

пас ля та го, як пра ект быў пры ня ты пар-

ла мен там у двух чы тан нях.

Гра ма дзя не вы каз ва юц ца з гэ тай на-

го ды ў дру ку, да юць ін тэр в'ю на ра дыё і 

тэ ле ба чан ні, ак тыў на вы ка рыс тоў ва юць 

для ад люст ра ван ня свай го пунк ту гле-

джан ня ін тэр нэт-рэ сур сы. Не вы чэрп ва-

ец ца і па ток ад па вед ных зва ро таў у роз-

ныя ін стан цыі.

Больш за ўсё элект рон ных ліс тоў на 

ўзня тую тэ му пры хо дзіць у Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі. Пе ра важ ная боль шасць жы-

ха роў кра і ны пад трым лі вае іні цы я ты ву 

рас пра цоў шчы каў но ва га за ко на. Яны 

згод ныя з тым, што зме на пра ві лаў гуль ні 

ў ме дый най пра сто ры даў но на спе ла.

Ра зам з ін тэр нэ там для нас ад кры лі ся 

ка ла саль ныя маг чы мас ці ў зно сі нах, по шу-

ку па трэб най ін фар ма цыі, ажыц цяў лен ні 

фі нан са вых апе ра цый, пра ца ўлад ка ван ні, 

аду ка цыі, вы ра шэн ні мност ва ін шых праб-

лем. Але су свет нае се ці ва ра зам з вя лі кім 

да бром пры нес ла і не бы ва лае зло. Пад 

па гро зай апы ну лі ся не толь кі мо ва, куль-

ту ра, ма раль насць, пра ва па ра дак, але і 

са мі дзяр жаў ныя асно вы. Ка лі за раз не 

зра біць пры шчэп ку су праць гэ та га пра-

цэ су, то праз якіх-не будзь пяць-дзе сяць 

га доў кры чаць ка ра вул бу дзе поз на. Та му 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі і вы сту пі ла іні-

цы я та рам па пра вак у за ка на даў ства, каб 

утай ма ваць анар хію на ме дый ным по лі.

Мас кі зняць!
За ко на пра ект у тым лі ку пра ду гледж-

вае ўвя дзен не пра цэ ду ры ідэн ты фі ка цыі 

ка рыс таль ні каў ін тэр нэт-рэ сур саў. Ця пер 

на лю бым сай це пры аб мер ка ван ні той ці 

ін шай тэ мы мы ўба чым цэ лы ка лей да скоп 

ка мен та ры яў. Вель мі час та ша ку ю чых. 

Гэ та мо жа быць пра мая аб ра за ча ла ве ка, 

па клёп на яго, ад кры тая хлус ня ў ацэн-

цы эка на міч най сі ту а цыі, пра ва ка цый ныя 

за явы ў ад рас пэў най на цы я наль нас ці — 

ме жаў ка нап на му валь на дум ству ня ма. 

Як ня ма і ні я кіх ма раль ных аб ме жа ван няў 

у пад бо ры лек сі кі аў та ра мі та кіх «шэ дэў-

раў». Ад каз нас ці яны не ба яц ца, бо іх ні-

хто не ве дае.

Ат мас фе ра ўсё да зво ле нас ці спа ра-

джае ўсё но выя тэх на ло гіі ма ні пу ля ван-

ня ма са вай свя до мас цю. Ну, на прык лад. 

З якой-не будзь на го ды ў се ці ве рап там 

уз ні кае проць ма раз на стай ных вод гу каў. 

Абы ва цель іх чы тае і на ват не зда гад ва-

ец ца, што пра глы нае пры на ду, якую на-

са дзі лі на кру чок уся го не каль кі ча ла век, 

вы сту піў шы пад роз ны мі псеў да ні ма мі, так 

зва ны мі ні ка мі. Час та та кой ак цы яй кі ру-

юць з агуль на га цэнт ра, а «крэ а тыў ныя» 

вы ка наў цы атрым лі ва юць за свае «лі та ра-

тур ныя па слу гі» жа да ныя гро шы кі.

Мэ та па доб ных ін фар ма цый ных атак 

роз ная — ад рэ кла мы та ва раў і дыс кры-

мі на цыі кан ку рэн таў да імк нен ня кі ра ваць 

гра мад скай дум кай і пра ва ка ван ня ву ліч-

ных бес па рад каў.

Ця пер гэ тай воль ні цы пры хо дзіць ка-

нец. Па но вым за ко не кож ны, хто за хо ча 

па за баў ляць свет сва ім ге ні яль ным ка-

мен та ры ем, аба вя за ны бу дзе зняць мас-

ку. Праў да, па куль не вы зна ча на, якім 

ме на ві та спо са бам па він на бу дзе ажыц-

цяў ляц ца гэ тая фар маль насць. Маг чы ма, 

з да па мо гай sms-па ве дам лен ня, па якім 

лёг ка ўста на віць ула даль ні ка тэ ле фо на.

Ка лі ра за брац ца, то са ма ідэн ты фі ка-

цыя — гэ та ме ра не толь кі не рэ прэ сіў-

ная, але на ват гу ман ная. Яна да па мо жа 

ама та рам пра ва ка цый ных ка мен таў па-

збег нуць не пры ем нас цяў. Бо мно гія з іх 

не ве да юць, што вы лі чыць вір ту аль на га 

плеткара для кам пе тэнт ных ор га наў і ця-

пер не скла да на. Та му на ват за ана нім ны 

«па ток свя до мас ці» ў ін тэр нэ це мож на 

лёг ка тра піць пад суд. А вось ка лі твор цы 

эпа таж ных за ма лё вак вы му ша ны бу дуць 

вый сці на па верх ню з ка ла мут най баг ны 

сет ка ва га бяз меж жа, то гэ та зро біць іх 

больш асця рож ны мі. І перш чым што-не-

будзь ляп нуць на ўсю іва наў скую з ры-

зы кай у тым лі ку і для са міх ся бе, ты ся чу 

ра зоў па ду ма юць.

Пра ві лы для ўсіх адзі ныя
Гра ма дзя не пы та юц ца: ча му ад ны 

кры ні цы ін фар ма цыі, на прык лад, га зе-

ты, ра дыё, тэ ле ба чан не, ва ўста ноў ле-

ным па рад ку за рэ гіст ра ва ныя як СМІ, а 

ін шыя, та кія як боль шасць ін тэр нэт-рэ-

сур саў, — не? Ня гле дзя чы на тое, што 

апош нія з'яў ля юц ца рас паў сюдж валь ні ка-

мі, і вель мі эфек тыў ны мі, роз ных звес так, 

фо та- і ві дэа ма тэ ры я лаў, раз на стай най 

лі та ра ту ры і г. д. Іх прад стаў ні кі на вед ва-

юць прэс-кан фе рэн цыі, бя руць ін тэр в'ю, 

ро бяць за пы ты ў афі цый ныя ўста но вы аб 

атры ман ні да ве дак, пры цяг ва юць рэ кла-

му. Сло вам, дзей ні ча юць, як звы чай ныя 

рэ дак цыі. На якой пад ста ве? А вось так, 

без ані я кіх пад стаў і за кон на га да зво лу. 

Тут у нас усё тое ж гу ляй-по ле: мак сі мум 

сва бо ды і мі ні мум ад каз нас ці.

Но вы за ко на пра ект за клі ка ны лік ві да-

ваць і гэ та спа ра джэн не ін тэр нэт най анар-

хіі. Ця пер вэб-рэ сурс бу дзе мець пра ва 

за рэ гіст ра вац ца ў якас ці сет ка ва га вы-

 дан ня, чым ён па сут нас ці і з'яў ля ец ца. 

З атры ман нем усіх маг чы мас цяў, які мі ва ло-

 да юць афі цый ныя СМІ. У вы пад ку ад мо-

вы ад рэ гіст ра цыі лю бая яго дзей насць па 

збо ры і рас паў сюдж ван ні ма са вай ін фар-

ма цыі бу дзе лі чыц ца не за кон най. Так што 

або прый дзец ца афор міць рэ гіст ра цыю і 

апы нуц ца ў пра ва вым по лі, або на заўж ды 

раз ві тац ца з ма рай аб ве шац ца лаў ра мі 

мод ных таб ло і даў.

Ка лі ма ру дзіць нель га
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі ў не ка то рых 

вы пад ках мае пра ва аб мя жоў ваць до ступ 

да та го ці ін ша га ін тэр нэт-рэ сур су без ад па-

вед на га ра шэн ня су да. Гэ тая нор ма дзей-

ні чае ўжо да стат ко ва даў но. І, трэ ба ска-

заць, ся бе апраў да ла. Ад нак для не ка то рых 

яна, што на зы ва ец ца, як кост ка ў гор ле. 

І вось ця пер, ка лі пры ма юц ца да дат ко выя 

па праў кі ў за кон аб СМІ, не ка му зда ло ся, 

што са мы час зноў у поў ны го лас асу дзіць 

«та та лі тар ныя ме та ды» бе ла рус кай дзяр-

жа вы ў ра бо це з ін тэр нэт-рэ сур са мі.

Ду ма ец ца, гэ тыя кры ты кі не ба чаць 

ні я кай роз ні цы па між, ска жам, напры кла д 

дзяль бой ма ё мас ці, якая мо жа цяг нуц ца 

га да мі ў су дзе, і ін фар ма цый ным укі дам, 

што ім гнен на рас паў сюдж ва ец ца з да па-

мо гай ін тэр нэ ту ся род ве лі зар най коль-

кас ці ка рыс таль ні каў.

Уя вім са бе, што ней кі сайт раз мяс-

ціў жу дас нае ві дэа, здоль нае да вес ці да 

вар' яц тва юныя не акрэп лыя ду шы. 

Мы што, бу дзем ча каць, па куль 

збя рэц ца суд з усім яго пра цэ су-

аль ным ан ту ра жам, па важ на пра-

вя дзе слу хан ні ба коў, не та роп ка 

пры ме ра шэн не? Ха це ла ся б зір-

нуць на та го гу ма ніс та-ра зум ні ка, 

які ад ка жа, што так і трэ ба бы ло 

б зра біць.

У нар маль най дзяр жа ве заў сё-

ды па він ны быць пра ду гле джа ны 

спро шча ныя пра цэ ду ры рэ ага ван-

ня на роз ныя агрэ сіў ныя пра яў-

лен ні. І гэ та доб ра, што Мі ніс тэр-

ства ін фар ма цыі ў ме жах сва ёй 

кам пе тэн цыі мае пра ва на па доб нае апе-

ра тыў нае ўмя шаль ніц тва. Бо не маг чы ма 

да пус ціць рас паў сюдж ван не ў воль ным 

до сту пе ма тэ ры я лаў, якія пра па ган ду юць 

гвалт, спа жы ван не нар ко ты каў, за клі ка-

юць да су іцы ду, гра мад скіх бес па рад каў 

і г. д. За цяг ван не з бла кі ра ван нем та кой 

кры ні цы па сут нас ці з'яў ля ец ца са ўдзель-

ніц твам у зла чын стве.

Па двой нае дно 
«даб ра чын нас ці»

І апош ні ас пект, на якім не аб ход на спы-

ніц ца, аб мяр коў ва ю чы на спеў шыя зме ны 

ў за ка на даў стве аб СМІ. Вост рае не пры-

ман не ў пэў ным ася род дзі вы клі ка ла да-

паў нен не, якое за ба ра няе за меж ным гра-

ма дзя нам і юры дыч ным асо бам вы сту паць 

у на шай кра і не за сна валь ні ка мі срод каў 

ма са вай ін фар ма цыі.

Тут ня ліш не на га даць гіс то рыю з пра сла-

ву ты мі НКА (не ка мер цый ны мі ар га ні за цы я -

мі), якія ў апош нія дзе ся ці год дзі пла дзі-

лі ся (ды і пра цяг ва юць) па ўсім зям ным 

ша ры. Ні бы та з са мы мі вы са ка род ны мі 

на ме ра мі: для рэа лі за цыі гу ма ні тар ных 

пра ек таў, аду ка цый ных пра грам, са цы-

яль най і ме ды цын скай да па мо гі, раз віц ця 

спор ту і ін ша га. На спра ве ж знач ная до ля 

гэ тых струк тур ака за ла ся пад соб най гас-

па дар кай гла ба ліс таў, якія лю бы мі спо-

са ба мі імк нуц ца ўплы ваць на кі раў ніц тва 

дзяр жаў.

Асаб лі ва га пос пе ху тут да сяг нуў вя-

до мы фі нан са вы дзя лок Джордж Со рас. 

Ён на ват не ха вае сва іх на ме раў па пе-

ра ўлад ка ван ні све ту, шчод ра аплач ва ю-

чы зме ну па лі тыч ных рэ жы маў у роз ных 

кут ках пла не ты.

Ка лі ў га ло вах на цы я наль ных лі да раў 

ста ла ад бы вац ца пра свят лен не на конт са-

праўд най ро лі не ка то рых «даб ра чын ных 

уста ноў», то па зба віц ца ад іх ака за ла ся 

не так прос та. Са мы све жы кан флікт па-

доб на га ро ду ў ця пе раш ні мо мант ра зы-

гры ва ец ца ў Венг рыі. Ня даў на там ад бы-

лі ся ма са выя ак цыі пра тэс ту пас ля та го, 

як прэм' ер-мі ністр Ор бан на ва жыў ся за-

крыць у Бу да пеш це фі нан су е мы Со ра сам 

Цэнт раль на-Еў ра пей скі ўні вер сі тэт. На 

прэм' е ра, які ўсё больш ад кры та імк нец-

ца ад стой ваць ін та рэ сы свай го на ро да, 

гур там на кі ну лі ся не толь кі су пра цоў ні кі 

со ра саў ска га ўтва рэн ня. На яго, як па за-

га дзе, на па лі ра бот ні кі аме ры кан ска га па-

соль ства ў Венг рыі, Дзярж дэ парт амэн та 

ЗША і на ват Вен гер ская ака дэ мія на вук. 

Каб спы ніць Ор ба на, да спра вы пад клю-

чы лі шэ раг вя до мых шта таў скіх на ву коў-

цаў, у тым лі ку но бе леў скіх лаў рэ а таў. 

Ці ка ва, ці ўдас ца кі раў ні ку су ве рэн най 

еў ра пей скай дзяр жа вы і яе пар ла мен-

ту, дзе ця пер раз гля да ец ца пы тан не аб 

да лей шым лё се ўні вер сі тэ та, ад ста яць 

пра ва на са ма стой нае ра шэн не?

Да рэ чы, у Бе ла ру сі па двой нае дно мно-

гіх НКА вы яві лі хут ка. І гэ так жа апе ра тыў на 

іх пры кры лі. Ця пер спы та ем ся бе: ка лі за 

шыр май ня він най кан то ры, якая спан су ец-

ца за мор скі мі ка шаль ка мі, мо жа ажыц цяў-

ляц ца ві да воч ная пад рыў ная дзей насць, то 

ча го ча каць ад га зе ты або ін тэр нэт-вы дан-

ня, за сна ва ных ін ша зем цам? Асаб лі ва ў 

эпо ху бяз лі тас ных гіб рыд ных вой наў.

Ге ор гій РОС
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УЛА ДА 
НА СУ ВЯ ЗІ

У мі ну лую су бо ту, 16 чэр ве ня, у жы ха роў ад-

ра зу двух абласцей на шай кра і ны з'я ві ла ся 

маг чы масць за даць свае пы тан ні кі раў ні кам 

мяс цо вай вер ты ка лі ўла ды: на пра мой су вя зі з 

на сель ніц твам зна хо дзі лі ся стар шы ні Брэсц-

ка га і Го мель ска га абл вы кан ка маў.

Крэ дыт для шмат дзет най сям'і
і да дат ко вы за ня так 
для пен сі я не раў

Пад час пра мой лі ніі стар шы ні Брэсц ка га абл-

вы кан ка ма Ана то ля ЛІ СА па сту пі ла 30 зва-

ро таў.

Пы тан ні крэ ды та ван ня бу даў ніц тва жыл ля не 

страч ва юць ак ту аль нас ці. На гэ ты раз па спры яць 

пра сі ла ма ма но ва на ро джа най трой ні з вёс кі За віш-

ша Іва наў ска га ра ё на. Гу бер на тар да ру чыў ад па вед-

ным служ бам пад ра бяз на ра за брац ца ў сі ту а цыі і 

да па маг чы шмат дзет най сям'і.

А пен сі я нер з Ба ра на ві чаў па зва ніў з пра па но вай 

ства рыць цэх па пе ра пра цоў цы ягад і, маг чы ма, ага-

род ні ны. Аў тар зва ро ту лі чыць, што та кое прад пры-

ем ства азна ча ла б ства рэн не но вых ра бо чых мес цаў, 

а так са ма да ло б маг чы масць пен сі я не рам да дат ко ва 

за ра біць. Мно гія па нес лі б вы ра шча ную на пры ся дзіб-

ных участ ках пра дук цыю. Ана толь Ліс ад зна чыў, што 

пра па но ва мае ра цы я наль нае зер не, але для яе рэа-

лі за цыі па трэб ны ін вес тар, га то вы ўклас ці срод кі.

Бы лі і зван кі-па дзя кі. На прык лад, жы ха ры го ра да 

Вы со кае вы ка за лі ўдзяч насць за ра бо ту па доб ра ўпа-

рад ка ван ні го ра да, між ін шым па ці ка ві лі ся, ці ёсць 

план бу даў ніц тва аб' яз ной да ро гі ва кол на се ле на га 

пунк та. Ана толь Ва сі ле віч па га дзіў ся, што ў перс пек-

ты ве та кую маг чы масць трэ ба раз гля даць.

Не каль кі зван коў бы ло ад чле наў са до ва га та-

ва рыст ва «Ды на ма», якое раз ме шча на на мя жы 

Брэсц ка га і Жа бін каў ска га ра ё наў. Дач ні кі пра сі лі 

па спры яць га зі фі ка цыі іх па бу доў. Як па ве да мі лі ў 

ад дзе ле па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры-

дыч ных асоб абл вы кан ка ма, боль шасць пы тан няў, 

якія па сту пі лі на пра мую лі нію, да ты чы лі ся сфе ры 

ка му наль най гас па дар кі — ра мон ту і аб слу гоў ван-

ня да моў, доб ра ўпа рад ка ван ня на се ле ных пунк таў, 

бу даў ніц тва і ра мон ту да рог.

Су пра ва джаць 
вы ра шэн не праб ле мы

Ся род 22 пы тан няў пад час апош няй пра мой лі-

ніі ў Го мель скім абл вы кан ка ме не бы ло та кіх, 

якія мож на ад нес ці да лі ку не вы ра шаль ных. 

Яго кі раў нік Ула дзі мір ДВОР НІК пад крэс ліў, 

што ўсе праб ле мы мож на бы ло б ра шыць і без 

умя шаль ніц тва аб лас ной вер ты ка лі ўла ды.

Асноў ныя тэ мы, якія за кра на лі жы ха ры рэ гі ё на — 

зя мель ныя і ма ё мас ныя спрэч кі, ас пек ты ўступ -

лен ня ў спад чы ну, ар га ні за цыя ганд лю, ка му наль-

на-бы та выя праб ле мы, стан да рог і ін шыя. Трэ ба 

ад зна чыць, што на пра мую лі нію па сту пі ла і па дзя ка: 

га мяль чан ка На тал ля Са кун ад зна чы ла доб ра сум-

лен насць су пра цаў ні коў і кі раў ні ка РЭУ № 14 Го-

ме ля, якія ня даў на за вяр шы лі ка пі таль ны ра монт у 

до ме па ву лі цы Вал га град скай.

Га мяль ча нін Алег Па на ма роў па да ру чэн ні жы ха-

роў до ма № 11 па ву лі цы 60 га доў СССР звяр нуў ся 

з пы тан нем пра раз мер ка ван не цеп ла вой энер гіі 

ў гэ тым до ме. На пер шым па вер се шмат па вяр хо-

ві ка аран ду юць па мяш кан ні пад ап тэ ку, ка вяр ню 

і кра му. Тры га ды гра ма дзя не не мо гуць да біц ца 

па асоб на га ўлі ку спа жы ван ня цяп ла для жы ха роў 

і аран да та раў. Як бы ло ад зна ча на пад час пра мой 

лі ніі, да па чат ку ацяп ляль на га се зо на праб ле ма па-

він на вы ра шыц ца.

Пен сі я нер Вя ча слаў Гор ба таў скар дзіў ся на стан 

да ро гі ад вёс кі Ху та ран ка Го мель ска га ра ё на да чы-

гу нач най стан цыі Це ру ха. Ён ад зна чыў, што ра ней 

да ро гу пе ры я дыч на грэй дзі ра ва лі, але апош нім ча-

сам пра яе за бы лі ся. Ула дзі мір Двор нік да ру чыў вы-

ка наць гэ тыя ра бо ты да кан ца дня. Бу дзе зроб ле ны 

ў хут кім ча се ям ка вы ра монт і ка ля до ма № 16 па 

ву лі цы Сві ры да ва ў Го ме лі. — Да рэ чы, на па пя рэд-

нюю пра мую лі нію стар шы ні абл вы кан ка ма так са ма 

па сту па лі зван кі са скар га мі на да рож нае па крыц цё. 

Рэ ак цы яй на зва ро ты гра ма дзян стаў ра монт ву ліц 

Паў ла ва, Но ва па лес скай, Га га ры на, Кра пот кі на ў Го-

ме лі, ву лі цы Пе ра мо гі ў Вет цы і ін шых. Пад вод зя чы 

вы нік пра мой лі ніі, гу бер на тар пад крэс ліў:

— Важ на не толь кі да ваць пісь мо выя  тлу ма чэн ні 

лю дзям, але і мак сі маль на аказ ваць са дзей ні чан не 

і су пра ва джэн не ў ра шэн ні та го ці ін ша га пы тан ня. 

На прык лад, ка лі ча ла ве ку трэ ба ўсту піць у спад-

чы ну, а гра ма дзя нін не зу сім кам пе тэнт ны ў гэ тых 

пы тан нях, то да па маг чы на пі саць за яву, уз гад ніць 

пры ём на та ры у са. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца па жы-

лых лю дзей і лю дзей з ін ва лід нас цю.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Па сут нас ціПа сут нас ці  

ГУ ЛЯЙ-ПО ЛЕ 
АБО ПРА ВА ВАЯ ПРА СТО РА?

Якія пе ра ко сы па він на лік ві да ваць но вая рэ дак цыя за ко на аб СМІ


