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НО ВО МУ НО ВО МУ 
ПОКОЛЕНИЮ — ПОКОЛЕНИЮ — 
ПРИВЕТ!ПРИВЕТ!
В День знаний к де тям на линейки отправились чиновники, 
де пу та ты и парламентарии всех уров ней, что бы поделиться 
соб ствен ным опы том и дать наставления. Ку да же в этот 
важнейший для школьников, их родителей и учителей день 
поехали чле ны Со ве та Республики Национального собрания 
Беларуси?

Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Республики 
по региональной политике и мест но му самоуправлению 
Алек сандр ПОП КОВ направился в Лиозно, где принял участие 
в тор жест вен ных мероприятиях в мест ной сред ней шко ле № 1. 
Парламентарий поздравил учителей, учащихся и их родителей 
с на ча лом учеб но го го да и по же лал школьникам отличной уче-
бы и ус пе хов, а учителям — пло дот вор ной и конструктивной 
ра бо ты.

Кро ме то го, Алек сандр Поп ков по бе се до вал с педагогами 
го су дар ствен но го учреждения образования об ак ту аль ных воп-
ро сах учеб но го про цес са.

На этом ра бо та не завершилась: в тот же день парламентарий 
сов мест но с пред се да те лем правления Бел ко оп со ю за Валерием 
Ивановым посетил ряд объектов потребкооперации. Во вре мя 
посещения Лиозненского хле бо за во да делегация встретилась с 
ру ко вод ством и сотрудниками предприятия, что бы сов мест но 
обсудить проб лем ные ас пек ты и перспективы.

Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Республики 
по экономике, бюд же ту и финансам Владимир ПАН ТЮ ХОВ 
посетил Ча ус скую об ласт ную сред нюю шко лу, где обратился к 
учащимся и педагогическому коллективу с пожеланием, что бы 
но вый учеб ный год стал ярким, ус пеш ным, по лным но вых по-
бед и открытий.

По мнению парламентария, ре бя там для достижения по-
настоящему высоких ре зуль та тов необходимо ставить большие 
цели и приложить все усилия для то го, что бы их добиться. В ка-
чест ве примера упор но го тру да, ко то рый был щедро воз наг раж-
ден, Владимир Пан тю хов на звал олимпийскую чемпионку Динару 
Алимбекову, ко то рая заканчивала именно эту шко лу. Кстати, 
спорт смен ка так же присутствовала на тор жест вен ной линейке.

Поздравления и подарки Ча ус ская об ласт ная сред няя шко ла 
получила в том числе и от представителей ОАО «Могилевхим-
волокно», Могилевской таможни, Ча ус ско го райисполкома и 
других организаций.

Заместитель пред се да те ля Пост оян ной комиссии Со ве-
та Республики по образованию, на уке, куль ту ре и соци-
альному развитию Виктор СИРЕНКО в День знаний посетил 
Де рев нян скую сред нюю шко лу Столб цов ско го рай о на Минской 
области.

Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Республики 
по за ко но да тель ству и го су дар ствен но му строительству 
Ал ла БО ДАК отправилась в Несвиж, где приняла участие в 
тор жест вен ных мероприятиях в сред ней шко ле № 1.

***
В на ча ле же ра бо чей недели Ал ла БО ДАК про ве ла вы езд ной 

личный прием граж дан и юридических лиц на СП ООО «Фарм-
лэнд» в Несвиже. Во вре мя встреч с людьми поднимались воп-
ро сы правил пребывания иностранных граж дан на территории 
Республики Бе ла русь и пра во во го ста ту са мо ло дых специали-
стов. Кро ме то го, говорили о применении за ко но да тель ства в 
сфе ре жилищных правоотношений. На каж дый из проб лем ных 
мо мен тов парламентарий да ла исчерпывающий от вет.

Ра нее личный прием граж дан и пря мую те ле фон ную линию 
в Горбовичском сель ском Со ве те де пу та тов Могилевской об-
ласти про вел Владимир ПАН ТЮ ХОВ. Граж дан интересовали 
следующие те мы: по ря док на зем ле, бла го уст рой ство и санитар-
ное содержание на се лен ных пунк тов, кредитование мо ло дых
специалистов. От дель ный мо мент — это воп ро сы жилья: пост а-
нов ка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
предоставление жилых помещений го су дар ствен но го жилищ-
ного фон да. Всем были да ны разъяснения, а не ко то рые воп ро сы 
взя ты на контр оль.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

Владимир ПАН ТЮ ХОВ (крайний сле ва) во время посещения 
Чаусской областной средней школы.

За ко на пра ект, на га да ем, быў 
уне се ны ў Па ла ту прад стаў ні коў 
на пры кан цы чэр ве ня і ця пер 
рых ту ец ца да пер ша га чы тан ня. 
Асноў ныя но ва ўвя дзен ні: 
па ве лі чэн не ўзрос та ва га па ро га 
пэў ных ка тэ го рый до на раў 
па ла вых кле так; увя дзен не 
кант ро лю за до нар скі мі па ла вы мі 
клет ка мі з бан каў за меж ных 
дзяр жаў; па ве лі чэн не ўзрос та ва га 
па ро га для су ра гат най ма ці 
ў вы пад ках, ка лі яна з'яў ля ец ца 
сва яч кай па цы ент кі, і маг чы масць 
вы на сіць у та кім вы пад ку дзі ця 
не за муж няй жан чы не (пры 
на яў нас ці паў на лет ніх дзя цей 
і ад сут нас ці не паў на лет ніх); 
ад каз насць за па ру шэн не 
за ка на даў ства ў сфе ры 
да па мож ных рэ пра дук тыў ных 
тэх на ло гій...

На зва ныя зме ны не вы клі ка лі 
прын цы по вых спрэ чак ся род чле-
наў ра бо чай гру пы, якая пра ца ва-
ла над за ко на пра ек там. Але гэ та га 
нель га ска заць пра ўдак лад нен не 
да ар ты ку ла 19 дзе ю ча га За ко на — 
яно да ты чыц ца до нар ства па-
 ла вых кле так для жан чы ны, якая 
не зна хо дзіц ца ў афі цый на за рэ-
гіст ра ва ным шлю бе. Ме на ві та гэ ты 
пункт вы клі каў га ра чыя і шмат га-
дзін ныя, па сло вах удзель ні каў ра-
бо чай гру пы, дыс ку сіі да ўня сен ня 
да ку мен та ў пар ла мент. Ка ме нем 
спа тык нен ня «шлюб нае пы тан не» 
ста ла і пад час круг ла га ста ла, які 
пра вя ла Па ста ян ная ка мі сія Са ве-
та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці.

За ко на пра ект да зва ляе жан чы-
не, якая не зна хо дзіц ца ў за рэ гіст-
ра ва ным шлю бе, ска рыс тац ца па-
ла вы мі клет ка мі толь кі ана нім на га 
до на ра. Гэ та азна чае за ба ро ну на 
вы ка ры стан не кле так муж чы ны, з 
якім яна жы ве. Боль шасць чле наў 
пра цоў най гру пы, у якую ўвай шлі 
як юрыс ты і чы ноў ні кі, так і прак ты-
ку ю чыя ўра чы, не ба чаць у гэ тым 
ні я кай праб ле мы.

І Ала Кам люк, за гад чы ца ад дзя-
лен ня пла на ван ня сям'і і да па мож-
ных рэ пра дук тыў ных тэх на ло гій 
Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак-
тыч на га цэнт ра «Ма ці і дзі ця», і 
Свят ла на Жу коў ская, ды рэк тар 
Цэнт ра рэ пра дук тыў най ме ды цы-
ны «ЭКА», сцвяр джа юць, што да-
стат ко ва па га ва рыць з па рай, якая 
звяр та ец ца да рэ пра дук то ла гаў, і 
яна рэ гіст руе шлюб. Маў ляў, тых, 
хто прын цы по ва не афарм ляе ад-
но сі ны, адзін кі. Та кія вы му ша ны 
ехаць па атры ман не ме ды цын скай 
па слу гі за мя жу. (У Ра сіі і на Укра і не 
на яў насць за рэ гіст ра ва на га шлю бу 
для за чац ця дзі ця ці ў ла ба ра тор-
ных умо вах не аба вяз ко вая.)

Ра зам з тым ні хто дак лад на не 
ве дае, коль кі лю дзей у нас жы ве 
фак тыч на сям' ёй, якую, тым не 
менш, не афарм ля юць юры дыч на, 
коль кі з іх ма юць дзя цей, коль кі 
ле чыц ца ад бяс плод нас ці і га то-
вы вы ка рыс таць рэ пра дук тыў ныя 
тэх на ло гіі. У нас ня ма та кой ста-
тыс ты кі. А ка лі ня ма ўлі ку, то ёсць 
вя лі кая спа ку са з гэ тай ка тэ го ры яй 
гра ма дзян не лі чыц ца. Ме на ві та 
гэ та вы клі ка ла абу рэн не на мес-
ні ка стар шы ні про філь най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі Вік та ра Сі рэн кі, 
які вы сту піў ма дэ ра та рам аб мер-

ка ван ня за ко на пра ек та ў верх няй 
па ла це. Па зі цыя се на та ра за слу-
гоў вае па ва гі: за плюшч ва ю чы во-
чы на рэа ліі жыц ця, мы ры зы ку ем 
вы пус ціць за кон, які не бу дзе пра-
ца ваць, пра ві лы ў ім бу дуць са мі 
па са бе, жыц цё лю дзей — са мо па 
са бе. У нас ёсць та кія за ко ны. Дык 
ці вар та па мна жаць іх колькасць?

Са мо па няц це «бяс плод насць» 
ад роз ні ва ец ца ў Бе ла ру сі і ў све це. 
Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда-
роўя гэ тым тэр мі нам на зы вае «ня-
здоль насць сек су аль на ак тыў най 
па ры, якая не вы ка рыс тоў вае кант-
ра цэп цыю, да біц ца ця жар нас ці на 
пра ця гу го да». Ала Кам люк пры вя-
ла на ступ нае вы зна чэн не бяс плод-
нас ці, па вод ле, як яна па тлу ма чы ла, 
бе ла рус кіх да ку мен таў: «Гэ та ад сут-
насць жа да най ця жар нас ці ў шлюб-
най па ры на пра ця гу го да рэ гу ляр-
на га па ла во га жыц ця». З-за роз ні цы 
ў тэр мі на ло гіі ў нас і лі чаць толь кі 
шлюб ныя па ры, па кі да ю чы па-за 
ста тыс ты кай муж чын і жан чын, якія 
не афор мі лі ад но сі ны ў ЗА ГСе.

— Вы не жа да е це ба чыць та кіх 
лю дзей і іх праб ле му, на зы ва е це 
гэ та са цы яль най без ад каз нас цю, 
але ад гэ та га праб ле ма не зні кае, 
і яе іг на ра ван не ства рае гле бу для 
ка руп цыі або са дзей ні чае вы ва зу 
гро шай за ме жы кра і ны, — звяр-
нуў ся да ўдзельнікаў круглага стала 
Вік тар Сі рэн ка. — Але дзяр жа ва ад-
ноль ка ва кла по ціц ца пра ўсіх сва іх 
гра ма дзян, у тым лі ку і пра тых, хто 
не мо жа за ця жа рыць на ту раль ным 
чы нам.

Ар гу мен ты пра ціў ні каў вы ка ры-
стан ня ЭКА па рай, якая не афор мі-
ла ад но сі ны, за сна ва ны, га лоў ным 
чы нам, на не маг чы мас ці на сён ня 
рэ гу ля ваць у та кім вы пад ку до нар-
ства муж чын скіх па ла вых кле так.  
Не маг чы ма пра ве рыць, ці са праў-
ды па да па мо гу звяр ну ла ся ста лая 
па ра, а не жан чы на з ма ла зна ё мым 
муж чы нам, які сён ня вы сту пае до-
на рам для яе ў ад ным цэнт ры, а 
заўт ра пой дзе з ін шай жан чы най у 
ін шы цэнтр. У та кім вы пад ку ўзні-
кае ве ра год насць ад ра зу не каль-
кіх не па жа да ных на ступ стваў. Дзе ці 
ад ад на го баць кі і роз ных жан чын 
у бу ду чы ні мо гуць су стрэц ца і па-
брац ца шлю бам, не ве да ю чы, што 
яны адзі на кроў ныя брат і сяст ра, 
што па сту по ва пры вя дзе да на за-
па шван ня ген ных му та цый. Яшчэ 
адзін ар гу мент — аба ро на пра воў 
дзі ця ці. Маўляў, та кі до нар мо жа 
або ад мо віц ца ад утры ман ня дзі-
ця ці або, на ад ва рот, вы сту піць з 
прэ тэн зі яй на баць коў ства з усі мі 
на ступ ства мі, якія з гэ та га вы ця ка-
юць. На рэш це, па ла выя клет кі не-

ана нім ных до на раў не пра хо дзяць 
свое асаб лі вы ка ран цін і та кое ж 
дас ка на лае да сле да ван не, як ана-
нім ных, а гэ та па вы шае ры зы ку пе-
ра да чы ін фек цый ных хва роб.

Ад нак уз ні кае пы тан не: ча му 
нель га дас ка на ла да сле да ваць 
зда роўе ўсіх муж чын, якія прый шлі 
па дзі ця ра зам з жан чы на мі? Ча му 
нель га ўлі чыць усіх до на раў муж-
чын скіх па ла вых кле так і ства рыць 
адзі ны банк да ных, каб па збег нуць 
зло ўжы ван ня? Ча му, на рэш це, 
дак лад на не ага ва рыць баць коў-
скія пра вы ад нос на бу ду ча га дзі ця-
ці? Та му што пра сцей за ба ра ніць? 
Пра сцей не за ўва жаць?

Ка лісь ці дзе ці, на ро джа ныя па-
за шлю бам, бы лі па-за за ко нам. 
Ця пер гэ та пе ра жы так мі ну ла-
га. Дык чым ад роз ні ва юц ца ад іх 
дзе ці, у за чац ці якіх бя руць удзел 
ура чы? Ці не хан жаст ва, апе лю ю-
чы да сям'і як да вы шэй шай каш-
тоў нас ці ў дзяр жа ве, ад маў ляць 
лю дзям, якія, па сут нас ці, сям'я, 
у да па мо зе мець дзя цей — толь кі 
на той пад ста ве, што юры дыч на 
яны сям'ю не афор мі лі? Пры гэ тым, 
за ўва жым, за кон не за ба ра няе 
жан чы не за ця жа рыць з дапамо-
гай рэпрадуктыўных тэхналогій ад 
не зна ё ма га муж чы ны (ана нім на га 
до на ра) без уся кіх аба вя за цель-
стваў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

ДО НА Р? АЛЬБО ТАТА?ДО НА Р? АЛЬБО ТАТА?
Пра ект змя нен няў у За кон «Аб да па мож ных рэ пра дук тыў ных тэх на ло гі ях» 

вы клі каў дыс ку сію ў верх няй па ла це пар ла мен та

 Да вед ка:
 Згод на з апош нім пе ра-

пі сам, у Бе ла ру сі 25 % сем' яў 
(за рэ гіст ра ва ных у ЗА ГСе) не 
ма юць дзя цей па роз ных пры-
чы нах.
 Па не дак лад ных пад лі-

ках, 14 % шлюб ных пар у кра і -
не су тык ну лі ся з праб ле май 
бяс плод нас ці.
 Пер шая плат ная па слу-

га па эк стра кар па раль ным 
аплад нен ні (ЭКА) у Бе ла ру сі 
бы ла ака за на ў 1993 го дзе ў Го-
мель скім аб лас ным ды яг нас-
тыч ным ме ды ка-ге не тыч ным 
цэнт ры «Шлюб і сям'я».
  У на шай кра і не во сем 

цэнт раў аказ ва юць ме ды цын-
скія па слу гі з вы ка ры стан нем 
да па мож ных рэ пра дук тыў ных 
тэх на ло гій: тры дзяр жаў ныя і 
пяць не дзяр жаў ных.
  Што год у кра і не на ра-

джа ец ца ка ля 1000 не маў лят, 
якія бы лі за ча тыя з да па мо гай 
рэ пра дук тыў ных тэх на ло гій.
  Для пра вя дзен ня ЭКА 

па цы ен ты мо гуць узяць ільгот-
ны крэ дыт.
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