
31 кастрычніка 2013 г. АБ’ЕКТЫЎ 3

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Гэ та му нi дзе не ву чаць. Ёй 

трэ ба ву чыц ца са мо му ў Па-
ла це прад стаў нi коў. Пар ла-
менц кi пра фе сi я на лiзм мае 
шэ раг склад нi каў, клю ча выя 
ся род якiх — вы со кая ква лi-
фi ка цыя па спе цы яль нас цi, 
жыц цё вы во пыт, за сва ен-
не но вых для ся бе за ка на -
т вор чых ве даў, дзяр жаў нае 
мыс лен не i ак тыў ная гра ма-
дзян ская па зi цыя. Я лi чу, што 
дэ пу тац кi кор пус па цвер дзiў 
пар ла менц кi пра фе сi я на лiзм 
сва ёй пра ца здоль нас цю ў 
пас ля доў ным вы ра шэн нi за-
дач, па стаў ле ных пе рад на мi 
кi раў нi ком дзяр жа вы. Зроб ле-
ны но выя кро кi ў за ка на даў-
чым за бес пя чэн нi са цы яль на-
эка на мiч на га раз вiц ця кра i ны, 
ва ўма ца ван нi на цы я наль най 
бяс пе кi i на рошч ван нi да га-
вор на-пра ва вой ба зы мiж на-
род на га су пра цоў нiц тва. Гэ та 
са мы га лоў ны вы нiк пер ша га 
го да на шай ра бо ты.

— I коль кi за год пры ня-
та за ко на пра ек таў?

— У дру гiм чы тан нi — 71, 
з улi кам 34 за ко на пра ек таў 
аб ра ты фi ка цыi мiж на род ных 
па гад нен няў, а ў пер шым — 
57. У гра фi ку ця пе раш няй се-
сii яшчэ больш за сем дзе сят 
но вых да ку мен таў. Але мы не 
го нiм ся за коль кас цю, га лоў-
нае для нас — вы со ка пра-
фе сi я наль нае i свое ча со вае 
за ка на даў чае рэ ага ван не на 
па трэб нас цi ўдас ка на лен ня 
рэ гу ля тор на га по ля.

— Што вы ма е це на ўва-
зе пад вы со ка пра фе сi й-
ным i свое ча со вым за ка-
на даў чым рэ ага ван нем?

— Та кiя за ка на даў чыя ра-
шэн нi, якiя ад па вя да юць ця-
пе раш ня му эта пу эка на мiч-
на га i гра мад ска га жыц ця i 
стра тэ гiч ным пры яры тэ там 
на шай дзяр жа вы.

— Пры няц це якiх за ко-
на пра ек таў вам за пом нi ла-
ся асаб лi ва?

— Аса бiс та мне?
— Так.
— У пер шую чар гу на за ву 

аб наў лен не пра ва вых ме ха-
нiз маў эка на мiч най дзей нас-
цi. Гэ та да во лi аб' ём ны тэ ма-
тыч ны блок, у якiм я вы лу чыў 
бы сiс тэм ныя за ка на даў чыя 
ак ты аб iн вес ты цы ях, кан-
цэ сi ях, бух гал тар скiм улi ку 
i спра ва здач нас цi, аў ды тар-
скай дзей нас цi, аб пле мян-
ной спра ве ў жы вё ла га доў лi. 
Эка на мiч ны ха рак тар мае i 
шэ раг ра ты фi ка ва ных пар-
ла мен там мiж на род ных да-
ку мен таў, на кi ра ва ных на 
па глыб лен не iн тэ гра цый ных 
су вя зяў у Мыт ным са ю зе 
Бе ла ру сi, Ра сii i Ка зах ста на 

i Са друж нас цi Не за леж ных 
Дзяр жаў.

Ся род за ка на даў чых ра-
шэн няў са цы яль на га змес ту 
асаб лi ва важ нае зна чэн не ме-
ла пры няц це За ко на аб дзяр-
жаў най да па мо зе сем' ям, якiя 
вы хоў ва юць дзя цей. Ад зна чу 
так са ма ўня сен не змя нен няў i 
да паў нен няў у за ка на даў ства 
аб ахо ве пра цы, на род ным 
мас тац тве i на род ных ра мёст-
вах, пры няц це ў пер шым чы-
тан нi за ко на аб фi зiч най куль-
ту ры i спор це i ка рэк цi роў ку 
Пра цоў на га ко дэк са.

Вя лi кая ра бо та пра ве дзе на 
па ўдас ка на лен нi пра ва во га 
по ля пра ва ахоў най дзей нас-
цi, дзяр жаў на га бу даў нiц тва, 
су да вы твор час цi, пры ро да ка-
ры стан ня, мiж на род ных ад но-
сiн i па iн шых пы тан нях.

Я ха цеў бы пад крэс лiць, 
што ўсе пры ня тыя за ко ны 
са дзей нi ча юць вы ра шэн ню 
на спе лых праб лем i за дач у 
роз ных сфе рах гра мад ска га 
жыц ця. У гэ тым, лi чу, iх не су-
мнен ная ка рысць.

— Ча му ў за ка нат вор чай 
ра бо це пе ра ва жа юць змя-
нен нi i да паў нен нi ў дзей-
нае за ка на даў ства?

— Гэ та аб' ек тыў ны пра цэс. 
Пар ла мент па вi нен чуй на i 
адэ кват на рэ ага ваць на но выя 
за да чы i праб ле мы, што ўзнi-
ка юць на но вым эта пе гра мад-
ска га i дзяр жаў на га раз вiц ця. 
Та кiм шля хам удас ка на лен ня 
пра ва вых сiс тэм iдуць i iн шыя 
кра i ны, а не толь кi Бе ла русь. 
У час iмк лi вых эка на мiч ных i 
гра мад скiх транс фар ма цый 
па збег нуць ка рэк цi роў кi за-
ка на даў чай ба зы не маг чы ма. 
Са мо жыц цё па каз вае, што 
трэ ба ўдас ка наль ваць у за ко-
нах. Та му мы ра зам з на шы мi 
парт нё ра мi па за ка нат вор час-
цi на да ём асаб лi вую ўва гу вы-
ву чэн ню пра ва пры мя няль най 
прак ты кi, з улi кам якой i ўдас-
ка наль ва ец ца пра ва вое по ле. 
Пры гэ тым усе па праў кi, якiя 
пра па ну юц ца, аба вяз ко ва аб-
грун тоў ва юц ца i па iх ро бiц ца 
ад па вед нае за клю чэн не.

— Што ме сяч ныя па езд кi 
дэ пу та таў у свае вы бар чыя 
акру гi да па ма га юць у гэ тай 
важ най ра бо це?

— Не су мнен на, да па ма га-
юць. Рэ гу ляр ны пры ём вы бар-
шчы каў, раз гляд пiсь мо вых i 
вус ных зва ро таў гра ма дзян, 
су стрэ чы ў пра цоў ных ка лек-
ты вах, удзел у па ся джэн нях 
мяс цо вых вы ка наў чых ка мi-
тэ таў i се сi ях Са ве таў дэ пу-
та таў i ў роз ных рэ гi я наль ных 
ме ра пры ем ствах да зва ля юць 
пар ла мен та рыю быць у кур се 
ўсiх спраў, праб лем i за дач 
вы бар чай акру гi. Аказ ва ю чы 
да па мо гу лю дзям i ра ё нам у 

вы ра шэн нi кан крэт ных пы-
тан няў, най перш са цы яль ных, 
дэ пу тат мае маг чы масць уба-
чыць i асэн са ваць тое, што 
мож на i не аб ход на вы ра шыць 
толь кi праз ка рэк цi роў ку за-
ка на даў ства, у тым лi ку шля-
хам кан крэ ты за цыi тых цi iн-
шых фар му лё вак, уня сен ня 
но вых аль бо ад ме ны дзей ных 
пра ва вых норм. Са свай го 
аса бiс та га во пы ту ска жу, што 
ра бо та ў вы бар чай акру зе не 
толь кi вель мi важ ная, ад каз-
ная, але i ня прос тая, бо гэ та 
ра бо та з людзь мi. Кi раў нiц тва 
па ла ты на цэль вае дэ пу та таў 
на тое, каб у ёй нi ў якiм ра зе 
не бы ло фар ма лiз му i бю ра-
кра тыч на га па ды хо ду.

— Якое-не будзь iн струк-
тыў нае прад пi сан не аб ра-
бо це дэ пу та таў у сва iх вы-
бар чых акру гах iс нуе?

— Та кiм прад пi сан нем 
з'яў ля ец ца за ка на даў ства, у 
якiм вы зна ча ны дэ пу тац кiя 
паў на моц твы. Iм мы i кi ру ем-
ся. Яшчэ ў пар ла мен та рыя 
ёсць ад но вель мi важ нае, 
я так лi чу, ня пi са нае пра вi-
ла. Яно прос тае: блi жэй да 
жыц ця — блi жэй да лю дзей. 
I да ты чыц ца гэ тае пра вi ла не 
толь кi на шай ра бо ты ў вы бар-
чай акру зе, але i за ка нат вор-
чай i мiж на род най дзей нас цi 
— уся го, з ча го i скла да ец ца 
пар ла мен та рызм.

— Дэ пу та ты ця пе раш-
ня га склi кан ня ак тыў на 
ўклю чы лі ся ў мiж на род нае 
су пра цоў нiц тва. Па глыб ля-
юц ца ўста ноў ле ныя ра ней i 
на ладж ва юц ца но выя мiж-
на род ныя су вя зi. У iх шы-
ро кiм век та ры ўсё больш 
кра iн да лё ка га за меж жа, у 
тым лi ку Паўд нё ва-Ус ход-
няй Азii, Ла цiн скай Аме ры-
кi, Аф ры кi. З якой па зi цыi 
бе ла рус кiя пар ла мен та рыi 
вы сту па юць у сфе ры мiж-
на род ных ад но сiн?

— З па зi цыi на цы я наль-
ных iн та рэ саў Бе ла ру сi. Тра-
ек то рыя на шай мiж на род най 
дзей нас цi ру ха ец ца ў кi рун ку 
ўма ца ван ня мiж пар ла менц кiх 
кан так таў па прын цы пе мно-
га век тар нас цi знеш няй па лi-
ты кi дзяр жа вы. Мы раз вi ва-
ем ад но сi ны з мiж на род ны мi 
пар ла менц кi мi струк ту ра мi i 
пар ла мен та мi тых кра iн, якiя 
га то вы да раў на праў на га 
парт нёр ска га ўза е ма дзе ян ня 
з на мi. Напры кла д, з пар ла-
менц кай асамб ле яй АСЕ АН 
i пар ла мен та мi, якiя ўва хо-
дзяць у гэ тую аў та ры тэт ную 
мiж на род ную струк ту ру. Мiж-
на род ныя пар ла менц кiя пля-
цоў кi вы ка рыс тоў ва ем перш 
за ўсё для по шу ку шля хоў 
тры ва ла га i ўза е ма вы гад на га 
эка на мiч на га су пра цоў нiц тва 

на да га вор на-пра ва вой асно-
ве, для пры цяг нен ня ў на шу 
кра i ну iн вес ты цый, ства рэн-
ня су мес ных вы твор час цяў i 
рэа лi за цыi ўза е ма ка рыс ных 
мiж на род ных пра ек таў у iн-
шых сфе рах.

— Цi ёсць на дзея на 
ажыў лен не дыя ло гу На цы я -
 наль на га схо ду Бе ла ру сi з 
Пар ла менц кай асамб ле яй 
Са ве та Еў ро пы?

— Бе ла рус кi пар ла мент 
нi ко лi не ад маў ляў ся ад 
дыя ло гу з ПА СЕ на раў на-
праў най, уза е ма па важ лi вай 
асно ве. Ме на вi та дыя лог на 
та кой асно ве дык ту ец ца па-
тра ба ван ня мi на ша га ча су, 
гла баль ны мi пе ра ме на мi ў 
све це. Я лi чу, што пры зда-
ро вым праг ма тыз ме i доб рай 
во лi ПА СЕ, жа дан нi ад на вiць 
пар ла менц кi дыя лог, сi ту а -
 цыя, якая скла ла ся, мо жа 
быць пе ра адо ле на. На шым 
ча кан ням гэ та ад па вя дае.

— Яр кi прык лад доб рай 
во лi i праг ма тыз му — ня-
даў нi са мiт кi раў нi коў дзяр-
жаў СНД у Мiн ску, на якiм 
за яў ле на аб перс пек ты вах 
больш глы бо кай iн тэ гра цыi 
на пост са вец кай пра сто ры 
i ме ха нiз мах раз вiц ця Еў ра-
зiй ска га эка на мiч на га са ю-
за, га тоў насць да ча го па-
цвер дзi лi прэ зi дэн ты Бе ла-
ру сi, Ра сii i Ка зах ста на. Гэ та 
сiг нал, што ў на цы я наль на га 
пар ла мен та на пе ра дзе но вы 
аб сяг за ка нат вор чай ра бо-
ты па па шы рэн нi да га вор на-
пра вой ба зы iн тэ гра цыi?

— У iн тэ гра цый ных пра-
цэ сах пра ва вы склад нiк 
з'яў ля ец ца ас но ва твор ным. 
Дзя ку ю чы яму Бе ла ру сi, Ра-
сii i Ка зах ста ну ўда ло ся гар-
ма нi за ваць па ды хо ды па ўсiх 
ба за вых эле мен тах Мыт на га 
са ю за i Адзi най эка на мiч най 
пра сто ры. Мы да дзiм «зя лё-
нае свят ло» для апе ра тыў-
на га раз гля ду i ра ты фi ка цыi 
ў Па ла це прад стаў нi коў усiх 
но вых iн тэ гра цый ных па гад-
нен няў пас ля iх пад пi сан ня. 
Га лоў нае, што ёсць па лi тыч-
ная во ля, каб бу да ваць эка-
на мiч ныя ад но сi ны на пост-
са вец кай пра сто ры на глы-
бо кай, цвёр дай аснове.

— Та кiм чы нам, Па ла та 
прад стаў нi коў ця пе раш ня-
га склi кан ня на бы ла сур' ёз-
ны за ка нат вор чы i па лi тыч-
ны рэ сурс для да лей шай 
ра бо ты. Што вам у ёй ба-
чыц ца га лоў ным, Ула дзi мiр 
Паў ла вiч?

— Ва ўсiм пра ца ваць на 
прак тыч ную ад да чу, на кан-
крэт ны вы нiк дзе ля раз вiц ця 
кра i ны. Гэ та тое, за што i цэ-
няць пар ла мент лю дзi.

Аляк сандр ФI ЛI МО НАЎ.

БЛI ЖЭЙ ДА ЖЫЦ ЦЯ — 
БЛI ЖЭЙ ДА ЛЮ ДЗЕЙ
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МА ЛА ДЫЯ ПЕ ДА ГО ГІ 
ПА ДЗЕ ЛЯЦ ЦА ІДЭ Я МІ

Мін скі мо ла дзе вы фес ты валь пе да га гіч ных ідэй 
і ра шэн няў ад кры ец ца ў ста лі цы ў апош ні дзень 
каст рыч ні ка. Пла ну ец ца, што ўдзел у гэ тым ме-
ра пры ем стве возь муць пе да го гі з Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі (ка ман ды з Маск вы і Ноў га ра да), 
Укра і ны (ка ман да з Кі е ва) і Бе ла ру сі (ка ман-
ды Мін ска, Мін скай, Ві цеб скай і Гро дзен скай 
аб лас цей).

Пра гра ма фес ты ва лю ўклю чае пра вя дзен не прэ-
зен та цый ка манд, ра бо ту твор чых пе да га гіч ных 
май стэр няў для ма ла дых на стаў ні каў, ар га ні за цыю 
«круг лых ста лоў», пе да га гіч ную тры бу ну, трэ нін гі, ін-
тэр ак тыў ныя гуль ні.

Ар га ні за та ра мі фес ты ва лю вы сту пі лі Ка мі тэт па 
аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма, Мін ская га рад ская ар га-
ні за цыі Бе ла рус ка га пра фе сій на га са ю за ра бот ні каў 
аду ка цыі і на ву кі і Мін скі га рад скі ін сты тут раз віц ця 
аду ка цыі. Га лоў ная мэ та ме ра пры ем ства — пад тры-
маць на стаў ні каў з не вя лі кім ста жам ра бо ты, па спры-
яць рос ту іх пе да га гіч на га май стэр ства і ўста наў лен ню 
пра фе сій ных кан так таў.

У IЗ РА IЛЬ — ТОЛЬ КI З ПРЫ ШЧЭП КАЙ 
АД ПО ЛI ЯМI Э ЛI ТУ

По лi ямi э лiт — iн фек цыя, пра якую еў ра пей цам 
па куль ра на за бы вац ца. Аб гэ тым па пя рэдж вае 
Су свет ная ар га нi за цыя ахо вы зда роўя.

Так, па афi цый ных звест ках Мi нiс тэр ства ахо-
вы зда роўя Сi рый скай Араб скай Рэс пуб лi кi, на 20 
каст рыч нi ка ў Сi рыi ўпер шы ню за апош нiя 14 га доў 
бы лi за рэ гiст ра ва ны два вы пад кi за хвор ван ня на 
по лi ямi э лiт. Эн дэ мiч ная пе ра да ча дзi ка га по лi явi-
ру са ад зна ча ец ца так са ма ў Аф га нi ста не, Нi ге рыi i 
Па кi ста не. Не спры яль ная сi ту а цыя за хоў ва ец ца i ў 
Iз ра i лi, дзе, ня гле дзя чы на ад сут насць за хва раль-
нас цi ся род лю дзей з пры чы ны вы со ка га ўзроў ню 
ахо пу на сель нiц тва пра фi лак тыч ны мi пры шчэп ка мi, 
дзi кi по лi явi рус пер ша га ты пу пра цяг вае вы дзя ляц-
ца са сцё ка вых вод. Су свет ная ар га нi за цыi ахо вы 
зда роўя ацэнь вае ры зы ку да лей ша га мiж на род на га 
рас паў сюдж ван ня по лi явi ру са з Iз ра i ля як вель мi 
вы со кую.

Па iн фар ма цыi прэс-служ бы ЮНI СЕФ, Укра i на з'яў-
ля ец ца ад ной з ня мно гiх кра iн све ту, дзе за хоў ва ец ца 
вы со кая ры зы ка ўспыш кi по лi ямi э лi ту, па коль кi iму-
нi за цы яй тут ахоп ле на менш як 50% дзя цей. У па-
ве дам лен нi так са ма ад зна ча ец ца, што iс нуе па гро за 
за во зу по лi ямi э лi ту ва Укра i ну з Iз ра i ля, дзе ак тыў на 
цыр ку люе гэ ты вi рус.

Ацэнь ва ю чы iс ну ю чыя ры зы кi, Мi нiс тэр ства ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лi кi Бе ла русь на стой лi ва рэ ка мен дуе 
асо бам, не пры шчэп ле ным су праць по лi ямi э лi ту, i тым, 
хто, не ва ло да ю чы дак лад най iн фар ма цы яй пра вак-
цы на цыю су праць гэ та га за хвор ван ня, вы яз джае ў 
Iз ра iль i эн дэ мiч ныя па по лi ямi э лi це кра i ны, звяр нуц-
ца ў па лi клi нi ку па мес цы жы хар ства для iму нi за цыi 
су праць інфекцыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ТА РЫ ФЫ НА ЧЫ ГУ НАЧ НЫЯ ПЕ РА ВОЗ КI 
ВЫ РАС ТУЦЬ

У кра i не бу дуць па вя лi ча ны та ры фы на пе ра-
воз кi па са жы раў i ба га жу чы гу нач ным транс-
пар там агуль на га ка ры стан ня на га рад скiх i 
рэ гi я наль ных лi нi ях эка ном-кла са.

Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Мi нiс тэр ства эка-
но мi кi №74 ад 8 каст рыч нi ка, апуб лi ка ва най на На-
цы я наль ным пра ва вым iн тэр нэт-пар та ле. Да ку мент 
ус ту пае ў сi лу праз 10 дзён.

Згод на з па ста но вай, кошт пра ез ду па са жы раў цяг-
нi ка мi на га рад скiх лi нi ях у ме жах ад на го та рыф на га 
по яса па вя лiч ва ец ца на 42,9 пра цэн та — з 3,5 ты ся чы 
да 5 ты сяч руб лёў, пры пра ез дзе ў ме жах двух та рыф-
ных па ясоў — на 27,7 пра цэн та, або з 4,7 ты ся чы да 
6 ты ся чы руб лёў за ад ну па езд ку.

Кошт пра ез ду ад на го кi ла мет ра цяг нi ка мi эка-
ном-кла са на рэ гi я наль ных лi нi ях па вя лi чыц ца з 70 
руб лёў да 90 руб лёў, за ад ну зо ну — з 700 да 900 
руб лёў.

Так са ма па да ра жае пра езд па са жы раў цяг нi ка мi 
на рэ гi я наль ных i меж рэ гi я наль ных лi нi ях эка ном- i 
бiз нес-кла са — на 50 пра цэн таў. Да ку мен там вы-
зна ча ны i па вы ша ныя та ры фы на пра воз ба га жу i 
гру за ба га жу на га рад скiх, рэ гi я наль ных i мiж рэ гi я-
наль ных лi нi ях.

ВЫ ЯВІ ЛІ ПЛАН ТА ЦЫЮ КА НА ПЕЛЬ
Су пра цоў ні кі ад дзя лен ня па нар ка кант ро лі і 
про ці дзе ян ні ганд лю людзь мі Фрун зен ска га 
РА УС ста лі цы ра зам з бай ца мі спец пад раз дзя-
лен ня «Ал маз» за тры ма лі двух мін чан 34 і 35 га-
доў, якія па да зра юц ца ў вы ра бе і рас паў сюдж-
ван ні нар ка тыч ных срод каў.

У ад ным з га раж ных ка а пе ра ты ваў Цэнт раль на га 
ра ё на го ра да гра ма дзя не ар га ні за ва лі пад поль ную ла-
ба ра то рыю, пры ста са ва ную пад вы рошч ван не ма ры-
ху а ны. Муж чы ны пры ня лі сур' ёз ныя ме ры кан спі ра цыі, 
ад нак апе ра тыў ні кі «вы лі чы лі» іх. Бы ло кан фіс ка ва на 
аб ста ля ван не і 106 кус тоў за ба ро не най рас лі ны. Пры 
аса біс тым агля дзе ў за тры ма ных быў зной дзе ны га-
то вы да ўжы ван ня нар ко тык.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ары гi наль ная пе ра соў ная су ве нiр ная аў та кра ма па ча-
ла пра ца ваць на тэ ры то рыi ме ма ры я ла «Брэсц кая крэ-
пасць-ге рой». Пад яе ад рэ стаў ра ва ны аў то бус ЗIС 1936 
го да вы пус ку. Што дня на вед нi ка мi на бы ва юц ца сот нi су-
ве нiр ных вы ра баў з бе ла рус кай i ва ен най сiм во лi кай.
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СУВЕНІРЫ НА КОЛАХ


