
310 снежня 2013 г. КРУГЛЫ СТОЛ

� СПЕЦИАЛИСТЫ (с опытом работы):

• главный инженер, 
 главный бухгалтер УП ЖЭС № 13 
 (ул. Нововиленская, 6)

• мастер УП ЖЭС 27 (ул. Орловская, 24) 
  УП ЖЭС 38 (ул. Сторожевская, 8)

• начальник 
 производственного отдела
• начальник отдела благоустройства 
 (на период д/о)

• мастер ремонтного участка
• инженер-энергетик
• паспортист РСЦ2 (пр. Победителей, 83)

Возможен карьерный рост!

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
� РАБОЧИЕ:

• трактористы
• водитель автобуса
• водитель погрузчика
• наладчик КИП и А
• слесарь-сантехник 
 УП ЖЭС
• кровельщик по металли-
 ческим кровлям УП ЖЭС

• маляр УП ЖЭС 
 (Требования 3-4 разряд)

• электромонтер УП ЖЭС 
 (Требования 3-4 разряд)

• оператор ПЭВМ 
 диспетчерской службы
• оператор ПЭВМ РСЦ2 
 (пр. Победителей, 83)

• рабочие по комплексной
 уборке УП ЖЭС
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Обращаться по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 20А. Тел. (8017) 327 67 52. Дружный и доброжелательный коллектив! Будем рады всем!

Возможно обучение 
и повышение квалификации 
по указанным профессиям 
на производстве

СВОЕВРЕМЕННАЯ з/плата! 
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ 
(оказание мат. помощи к отпуску, 
выделение путевок на оздоровление, 
постановка на квартирный учет нуждающихся)!

Пра тое, як у Бе ла ру сі ідуць 
спра вы з рэа лі за цы яй гра-
ма дзя на мі іх пра воў і сва-
бод, мы па га ва ры лі за звяз-
доў скім «круг лым ста лом» з 
дэ пу та та мі Па ста ян най ка-
мі сі і Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе-
ла ру сі па пра вах ча ла ве ка, 
на цы я наль ных ад но сі нах і 
срод ках ма са вай ін фар ма-
цыі.

Прад стаў ля ем су раз моў цаў: 
Анд рэй НА УМО ВІЧ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі; Ле а нід ЕР-
МАН ТО ВІЧ, на мес нік стар шы ні; 
Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ, на мес нік 
стар шы ні; Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК, 
на мес нік стар шы ні; Га лі на ЛА-
ЗОЎ СКАЯ, дэ пу тат ка мі сіі.

Па пра вах дзі ця ці — 
за ўваг ня ма

Анд рэй НА УМО ВІЧ: 
Да вай це ад ра зу вы зна чым ся 

з тэр мі на мі. Пра па ную на ступ нае 
вы зна чэн не «пра воў ча ла ве ка» 
— су куп насць нор маў, пра віл, 
прын цы паў і ўмоў, якія за бяс-
печ ва юць маг чы масць год на га 
жыц ця ў гра мад стве.

Ме на ві та яно ўзя та за асно ву 
пры Уні вер саль ным пе ры я дыч-
ным агля дзе, які Са вет па пра-
вах ча ла ве ка Ар га ні за цыі Аб' яд-
на ных На цый пра па нуе для сва іх 
чле наў. Дня мі меў го нар браць 
удзел у кан фе рэн цыі, пры све ча-
най дру го му цык лу Уні вер саль-
на га пе ры я дыч на га агля ду для 
Бе ла ру сі, якая ад бы ла ся па іні-
цы я ты ве Прад стаў ніц тва ААН і 
пры пад трым цы Мі ніс тэр ства за-
меж ных спраў на шай кра і ны.

Да вед ка «Звяз ды»: 
Уні вер саль ны пе ры я дыч ны 

агляд (УПА) — но вы ме ха нізм 
Са ве та па пра вах ча ла ве ка Ар-
га ні за цыі Аб' яд на ных на цый, які 
па чаў пра цу ў кра са ві ку 2008 го-
да і мае на ўва зе пра вер ку за ха-
ван ня пра воў ча ла ве ка кож най 
са 193 дзяр жаў — чле наў ААН.

У 2010 го дзе Бе ла русь прай-
шла пер шую ста дыю УПА, якая 
ўклю ча ла агляд сі ту а цыі з за ха-
ван нем пра воў ча ла ве ка ў кра і не. 
У пра цэ се УПА бы лі вы ка за ны 93 
рэ ка мен да цыі на шай кра і не, з якіх 
75 яна пры ня ла. Пры гэ тым Бе ла-
русь, як па ве дам ляе сайт Мі ніс тэр-
ства за меж ных спраў, зы хо дзі ла з 
та го, што ўсе без вы клю чэн ня пра-
па но вы бу дуць зна хо дзіц ца ў по ле 
зро ку ўра да кра і ны, і не пры няц це 
не ка то рых з іх сён ня не азна чае, 
што яны не вы ка наль ныя.

Дру гі этап УПА ўклю чае вы ка-
нан не рэ ка мен да цый і доб ра ах-
вот на ўзя тых на ся бе аба вяз каў. 
Пла ну ец ца, што пра хо джан не Бе-
ла рус сю дру го га цык ла бу дзе раз-
гле джа на Са ве там ААН па пра вах 
ча ла ве ка вяс ной 2015 го да.

Ха чу ска заць, што ёсць дзяр-
жа вы, у ад рас якіх бы ло вы ка за на 
ка ля 300 пра па ноў па ахо ве пра воў 
ча ла ве ка. На прык лад, Шры-Лан ка, 
Па кі стан... Гэ та зна чыць, што 93 
рэ ка мен да цыі — ся рэд ні па каз чык. 
Сён ня ня ма ў све це дзяр жа вы, дзе 
ўсё бы ло б ідэа льна ў сфе ры пра-
воў ча ла ве ка. Вы ка нан нем рэ ка-
мен да цый УПА ў нас за ня ты 13 
дзяр жаў ных ор га наў.

Цэ лы блок рэ ка мен да цый да-
ты чыц ца да лу чэн ня Бе ла ру сі да 
шэ ра гу між на род ных пра ва ахоў-
ных да га во раў. 24 рэ ка мен да цыі 
ад но сяц ца да пра воў жан чын. У 
пры ват нас ці, пра гу ча ла за ўва га 
аб тым, што за ро бак муж чын у 
на шай кра і не пе ра вы шае за ро-
бак жан чын. Са праў ды, згод на 
з агля дам На цы я наль на га ста-
тыс тыч на га ка мі тэ та Бе ла ру сі, у 
снеж ні 2012 го да на мі наль ны на-
лі ча ны ся рэд ні за ро бак муж чын 

у на шай кра і не пе ра вы сіў за ро-
бак жан чын на 34 пра цэн ты (на 
кан фе рэн цыі, праў да, пра гу ча лі 
ін шыя ліч бы, але я не ве даю іх 
кры ніц, та му не агуч ваю).

Да рэ чы, па доб ная кры ты ка іс-
нуе і ў ад рас Іс лан дыі, дзе жан-
чы ны за раб ля юць на 32 пра цэн-
ты менш за муж чын.

18 за ўваг да ты чац ца са цы яль-
на-эка на міч на га бло ка. Ад нос на 
сі ту а цыі са смя рот ным па ка ран-
нем — 10 рэ ка мен да цый, і па пы-
тан ні аб ка та ван нях — 15.

Пры ем на ад зна чыць, што Бе-
ла русь сён ня не мае ні я кіх за ўваг 
у да чы нен ні да пра воў дзі ця ці. Ду-
маю, што мы са праў ды да стат ко ва 
шмат на да ём ува гі гэ та му пы тан-
ню. У нас ство ра на раз га лі на ва ная 
і эфек тыў ная сіс тэ ма аба ро ны дзя-
цін ства, пра цуе прэ зі дэнц кая пра-
гра ма «Дзе ці-Бе ла ру сі» (яна мае 
пад пра гра мы «Дзе ці Чар но бы ля», 
«Дзе ці ін ва лі ды», «Дзе ці-сі ро ты», 
«Раз віц цё ін дуст рыі дзі ця ча га хар-
ча ван ня», «Раз віц цё са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня сям'і і дзя цей»), рэс-
пуб лі кан ская пра гра ма «Мо ладзь 
Бе ла ру сі». З 2006 го да дзей ні чае 
Дэ крэт №18 аб да дат ко вых ме рах 
па дзяр жаў най аба ро не дзя цей у 
не бяс печ ных умо вах...

На шля ху ад ме ны 
смя рот на га па ка ран ня

— Што вы аса біс та ду ма е це 
аб рэ ка мен да цыі па ўвя дзен ні 
па са ды ам будс ме на па пра вах 
ча ла ве ка?

Анд рэй НА УМО ВІЧ: 
Мой пункт по гля ду сфар мі ра-

ваў ся за паў та ра го да ра бо ты ў 
пар ла мен це. Па-пер шае, бы ла 
маг чы масць уба чыць, як ін сты-
тут упаў на ва жа на га па пра вах 
ча ла ве ка пра цуе ў ін шых кра і нах. 
Да мя не звяр нуў ся жы хар На ва-
груд ска га ра ё на з прось бай да-
па маг чы знай сці звест кі аб пра-
цоў ным ста жы ў Крас на дар скім 
краі Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Дзяр-
жаў ныя ор га ны Крас на дар ска га 
краю да лі ад каз, але ён з ім не 
па га дзіў ся. Та ды я на кі ра ваў афі-
цый ны за пыт упаў на ва жа на му па 
пра вах ча ла ве ка ў гэ тым рэ гі ё не, 
і атры маў... той жа са мы ад каз, 
што і ад дзяр жаў ных ор га наў!

Ка лі я спы таў ча ла ве ка, які 
рэ гу ляр на цікавіцца аб ства рэн-
нем ін сты ту та ўпаў на ва жа на га па 
пра вах ча ла ве ка пе рад дэ пу та та-
мі Па ла ты прад стаў ні коў: «Ка лі 
вы не атры ма е це ад ам будс ме на 
ста ноў ча га ад ка зу, то ку ды бу дзе-
це звяр тац ца?», то па чуў ад каз: 
«Да лей». Дык на вош та та ды гэ ты 
ін сты тут? Дзе ля «га лач кі»?

Лі чу, што дэ пу та ты пар ла-
мен та, па сут нас ці, вы кон ва юць 
функ цыі ам будс ме на па пра вах 
ча ла ве ка, ка лі пра цу юць у сва-
іх акру гах, але гэ та пы тан не па-
тра буе да дат ко ва га вы ву чэн ня і 
аб мер ка ван ня.

— Ха це ла ся б па чуць ва ша 
мер ка ван не і па смя рот ным па-
ка ран ні.

Анд рэй НА УМО ВІЧ: 
На га даю, што ў Кан сты ту цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь за ма ца ва-

ны ча со вы і вы ключ ны ха рак тар 
смя рот на га па ка ран ня. Ра шэн не 
аб яго за ха ван ні бы ло пры ня та 
на ўсе на род ным рэ фе рэн ду ме, 
які мае, як і ў ін шых кра і нах, вы-
шэй шую юры дыч ную сі лу. Гэ та 
зна чыць, што да пры няц ця ра-
шэн ня аб яго ад ме не трэ ба перш 
за ўсё рых та ваць гра мад скасць. 
На прык лад, у ЗША смя рот нае 
па ка ран не бы ло пры зна на не кан-
сты ту цый ным у 1972 го дзе, але 
по тым ад ноў ле на ў 38 шта тах; у 
Іта ліі яно бы ло ад ме не на, ад ноў-
ле на і зноў ад ме не на. У СССР 
смя рот нае па ка ран не ад мя ня ла-
ся не каль кі ра зоў.

Як пра ві ла, пе ра ход да ад ме-
ны смя рот на га па ка ран ня ад бы-
ва ец ца ў не каль кі эта паў, і, па 
сут нас ці, Бе ла русь ідзе па гэ тым 
шля ху. Ка лі ў 1997 го дзе ў нас 
бы ло вы не се на 46 смя рот ных 
пры су даў, у 1999 — 13, у 2000 
— 4, то ў 2012 — ні вод на га.

Ка лі мер ка ваць па рэ за нан се, 
які вы клі ка ла ад ме на Вяр хоў ным 
Су дом Бе ла ру сі смя рот на га пры-
су ду Аляк санд ру Гру но ву, які на нёс 
больш за 100 на жа вых ра нен няў 
го мель скай сту дэнт цы, гра мад ства 
на ша яшчэ не га то ва да поў най ад-
ме ны гэ та га ві ду па ка ран ня.

Але ўсе мы па мя та ем спра ву 
«ві цеб ска га Чы ка ці лы» — Ге на-
дзя Мі ха се ві ча, за зла чын ствы 
яко га па мыл ко ва бы лі асу джа-
ны 14 ча ла век, а не ві на ва ты Мі-
ка лай Ця рэ ня — рас стра ля ны. 
Ды і за пер шае за бой ства, якое 
здзейс ніў сам Чы ка ці ла, быў па-
ка ра ны смер цю ін шы ча ла век — 
Аляк сандр Краў чан ка.

Та му аса біс та я вы сту паю за 
ма ра то рый на вы ка нан не пры-
су ду аб смя рот ным па ка ран ні 
на пэў ны час (на прык лад, на 10 
га доў). Да рэ чы, у ЗША ёсць асу-
джа ныя на смя рот нае па ка ран не, 
якія ча ка юць вы ка нан ня пры су ду 
не каль кі дзя сят каў га доў. І ха-
ця гу ман насць та ко га «ча кан ня» 
вы клі кае су мнен ні, гэ та маг ло б 
звес ці да мі ні му му не зва рот ныя 
су до выя па мыл кі.

Кан сты ту цыя і 
між на род ныя нор мы

Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК: 
Усе агуль най дэк ла ра цыі пра-

воў ча ла ве ка 65 га доў, а на шай 
дзяр жа ве — 21. Па сут нас ці, 
уз рост на шай не за леж нас ці ня-
даў на да сяг нуў паў на лец ця. Нам 
прый шло ся на ноў ства раць усю 
за ка на даў чую ба зу кра і ны. Але, 
ня гле дзя чы на роз ні цу ва ўзрос-
це, па зі цыі Бе ла ру сі бліз кія дэк-
ла ра цыі. Бо пры дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве мы бра лі за асно ву 
іс ну ю чыя між на род ныя нор мы 
і транс фар ма ва лі іх праз свае 
на цы я наль ныя ін та рэ сы. Та му 
мно гія на шы нор мы, якія ты чац ца 
пра воў ча ла ве ка, ухва ле ны між-
на род ны мі ар га ні за цы я мі. Пры 
гэ тым асноў ны да ку мент у гэ тай 
га лі не — Кан сты ту цыя, у якой 
за пі са на, што на ша дзяр жа ва 
з'яў ля ец ца ўні тар най, дэ ма кра-
тыч най і са цы яль на-пра ва вой. 
Па цвяр джэн не та му — га ран та-
ва ныя Кан сты ту цы яй пра вы на 

пра цу, ад па чы нак, аду ка цыю, 
год ны ўзро вень жыц ця...

Усе за ко ны, якія мы пры ма ем, 
а так са ма між на род ныя да га во-
ры і па гад нен ні, якія ра ты фі ку ем, 
пра хо дзяць экс пер ты зу на ад па-
вед насць Кан сты ту цыі.

Ня рэд ка ме на ві та з-за не ад-
па вед нас ці Асноў на му за ко ну 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь не ўда ец ца 
рэа лі за ваць не ка то рыя пра па но-
вы па лі ты каў аль бо ўра ду, які мі б 
ка рыс ны мі яны ні па да ва лі ся на 
пер шы по гляд.

Ле а нід ЕР МАН ТО ВІЧ: 
Па сут нас ці, у бе ла рус кай 

Кан сты ту цыі ўлі ча ны нор мы ўсіх 
асноў ных між на род ных да ку мен-
таў — Усе агуль най дэк ла ра цыі 
пра воў ча ла ве ка, Між на род на га 
пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч-
ных пра вах і Еў ра пей скай кан-
вен цыі аб аба ро не пра воў ча ла-
ве ка і асноў ных сва бод.

Дзе за кан чва ец ца 
аса біс тая сва бо да?

Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ: 
Сён ня лю дзі жа да юць мець усё 

больш сва бо ды і маг чы мас цяў, 
та му для дзяр жа вы вель мі важ-
на сфар мі ра ваць асо бу з вы со кай 
пра ва вой куль ту рай. Каб сва бо-
да ад на го ча ла ве ка не па ру ша-
ла сва бо ду ін шых, не су пя рэ чы-
ла Кан сты ту цыі і ін шым за ко нам. 
Асаб лі ва ак ту аль на гэ та ва ўмо вах 
рын ка вых ад но сін у эка но мі цы. 
Пра вы і сва бо ды не па він ны вы-
ка рыс тоў вац ца як пад ста ва для 
зло ўжы ван няў, але за ста вац ца ў 
рам ках пра ва во га по ля.

Усе апош нія за ко на пра ек ты, 
над які мі іш ла ра бо та ў пар ла-
мен це, бы лі на кі ра ва ны не толь кі 
на даб ра быт гра мад ства, але і на 
аба ро ну ін та рэ саў кож на га ча ла-
ве ка. Дзе ля гэ та га яны аб мяр коў-
ва юц ца ў гра мад скіх ар га ні за цы-
ях, ка лек ты вах, срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі. Мы кі ру ем ся прын-
цы пам: «за ко ны па він ны зы хо-
дзіць ад жыц ця і для жыц ця».

Анд рэй НА УМО ВІЧ: 
Да сва іх пра воў трэ ба ста віц-

ца не спа жы валь на, але са мо му 
імк нуц ца па вя лі чыць даб ра быт 
сва ёй кра і ны, каб са цы яль ныя і 
эка на міч ныя пра вы ўсіх яе жы ха-
роў лепш рэа лі зоў ва лі ся.

— Ва ша пар ла менц кая ка-
мі сія па спе ла пад рых та ваць 
за кон, які мае пра мыя ад но сі-
ны да кан сты ту цый най нор мы 
аб пра ве на сва бо ду аб' яд нан-
няў.

Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ: 
Так, гэ ты за кон аб уня сен ні 

змя нен няў і да паў нен няў у не-
ка то рыя за ко ны па пы тан нях 
дзей нас ці па лі тыч ных пар тый і 
гра мад скіх аб' яд нан няў пад пі-
са ны кі раў ні ком дзяр жа вы. Мы 
ра зу ме ем, што та кія ар га ні за цыі 
вы кон ва юць вель мі важ ную са-
цы яль ную мі сію ў на шым гра-
мад стве. Яны з'яў ля юц ца злу-
чальным звя ном па між ор га на мі 
дзяр жаў най ула ды і людзь мі.

У на шай дзяр жа ве за раз 
дзей ні чае больш за 2000 гра мад-
скіх аб' яд нан няў, якія на ле жаць 
роз ным са цы яль ным гру пам, 

ма юць роз ныя кі рун кі дзей нас ці 
і яе маш та бы. Так са ма за рэ гіст-
ра ва на 15 па лі тыч ных пар тый. 
Што год коль касць тых і ін шых 
па вя ліч ва ец ца.

За кон змя шчае тры асноў ныя 
бло кі змя нен няў. Пер шы на кі ра-
ва ны на спра шчэн не па рад ку 
ства рэн ня, дзей нас ці і лік ві да цый 
пар тыі, гра мад ска га аб' яд нан ня. 
Дру гі мае ўдак лад няль ны ха рак-
тар. Трэ ці лік ві да ваў пра ва выя 
пра бе лы.

Ду маю, за кон са праў ды спрас-
ціць пра цэ ду ру ства рэн ня гра мад-
ска га рэс пуб лі кан ска га аб' яд нан-
ня. Ка лі ра ней для яго ства рэн ня 
па трэб на бы ло 50 за сна валь ні каў 
— па 10 з кож най воб лас ці і го-
ра да Мін ска, то за раз коль касць 
за сна валь ні каў за ста ла ся ра ней-
шай, але не важ на, па коль кі ча-
ла век ад кож най воб лас ці.

Ляг чэй ста не лік ві да ваць гра-
мад скую ар га ні за цыю, бо не 
трэ ба ця пер склі каць для гэ та га 
ўвесь кі ру ю чы ор ган, а гэ та, па 
сут нас ці, усё аб' яд нан не, чле ны 
яко га пра жы ва юць ва ўсіх аб лас-
цях кра і ны. Гэ та пры вя ло да та го, 
што мно гія гра мад скія аб' яд нан ні 
ў нас фак тыч на лік ві да ва ны, але 
юры дыч на — не. Ця пер да стат-
ко ва са браць вы шэй шы ор ган, 
пад пі саць лік ві да цый ны ба ланс і 
пры няць ад па вед нае ра шэн не.

Маг чы масць пе ра ўтва рэн ня 
гра мад ска га аб' яд нан ня ў па-
лі тыч ную пар тыю і ра ней бы ла 
пра пі са на ў Гра ма дзян скім ко-
дэк се. Ця пер яна на бы ла больш 
дак лад ны ха рак тар. За кон ус ту-
піць у сі лу ў лю тым.

Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК: 
Ду маю, пра ца ваць па гэ тым 

за ко не бу дзе лёг ка, бо ў яго 
асно ву ляг лі пра па но вы мно-
гіх гра мад скіх ар га ні за цый. У 
пры ват нас ці, Рэс пуб лі кан скае 
гра мад скае аб' яд нан не «Бе лая 
Русь» унес ла шэ раг пра па зі цый, 
якія бы лі ўлі ча ны пад час ра бо ты 
над за ко на пра ек там. Удзель ні ча-
лі і па лі тыч ныя пар тыі.

Ін та рэ сы асо бы па він ны 
быць аба ро не ны

— Яшчэ пра ад но важ нае 
пра ва ха це ла ся б па га ва рыць: 
пра ва на сва бо ду атры ман ня 
і рас паў сюдж ван не ін фар ма-
цыі.

Га лі на ЛА ЗОЎ СКАЯ: 
Усім, хто мае да чы нен не да 

ма са вай ка му ні ка цыі, жур на ліс-
ты кі, ін тэр нэ ту, не аб ход на ўліч-
ваць, што сва бо да сло ва — гэ та 
не ўсё да зво ле насць. Аса біс тая 
сва бо да ад на го ча ла ве ка за кан-
чва ец ца там, дзе па чы на юц ца 
за кон ныя ін та рэ сы дру го га. Ка лі 
я пра ца ва ла на мяс цо вым ра дыё, 
у ра ё не на ліч ва ла ся 40 ты сяч 
ра дыё кро пак. І важ на бы ло па-
мя таць, што твае пе ра ка нан ні, 
ня хай ус кос на, але пе ра да юц ца 
слу ха чу.

Аб мя жоў ваць пра ва гра ма-
дзя ні на на рас паў сю джан не ін-
фар ма цыі і бес перс пек тыў на, і 
су праць за кон на, та му што яно 
га ран та ва на Кан сты ту цы яй (ар-

ты кул 33). У той жа час за кон 
па ві нен аба ра няць пра вы гра ма-
дзян і гра мад скіх аб' яд нан няў. У 
су вя зі з рас паў сю джан нем ліч-
ба вых тэх на ло гій з кож ным ра-
зам усё больш скла да на ста віць 
філь тры на шля ху пра нік нен ня 
ін фар ма цыі дэ струк тыў на га ха-
рак та ру. Мне зда ец ца, ме на ві та 
гэ та па трэб на сён ня аб мяр коў-
ваць і ў гра мад стве, і ў дзяр жаў-
ных струк ту рах.

Ня хай у Су свет ным па ву цін-
ні ме жы вір ту аль ныя, але па-
ру шэн не іх — рэ аль нае. Трэ ба 
па мя таць, што мы жы вём у ХХІ 
ста год дзі, і сён ня ін фар ма цый-
ныя тэх на ло гіі па він ны ста яць на 
аба ро не пра воў ча ла ве ка і га ран-
та ваць іх вы ка нан не.

Не так даў но аб ін фар ма цый-
най ад кры тас ці на шай дзяр жа вы 
іш ла га вор ка на су мес ным па ся-
джэн ні Па ста ян най ка мі сіі па пра-
мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч-
ным комп лек се, транс пар це і су-

вя зі і на шай Па ста ян най ка мі сіі па 
пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных 
ад но сі нах і срод ках ма са вай ін-
фар ма цыі. Мы аб мяр коў ва лі пра-
па но вы АБ СЕ па пра ек це За ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб уня сен ні 
да паў нен няў і змя нен няў у За кон 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб ін фар-
ма цыі, ін фар ма ты за цыі і аба ро не 
ін фар ма цыі», які ўжо пры ня ты ў 
пер шым чы тан ні. Пад час гэ та га 
ме ра пры ем ства, на якім пры сут-
ні чаў экс перт бю ро прад стаў ні ка 
АБ СЕ па пы тан нях сва бо ды СМІ 
Дзміт рый Га ла ва наў, пра гу ча ла 
агуль ная ста ноў чая ацэн ка тых 
мер, якія пла ну ец ца ўвес ці ў мэ-
тах па вы шэн ня сту пе ні ін фар ма-
цый най ад кры тас ці дзяр жа вы і 
праз рыс тас ці пра цы дзяр жаў ных 
струк тур, а так са ма па ўзмац нен ні 
аба ро ны пер са наль ных да ных.

Што да са мо га за ко на пра ек та, 
то ён пра ду гледж вае боль шую 
ін фар ма цый ную ад кры тасць у 
пра цы дзяр жаў ных ор га наў, 
пра па ноў ва ец ца шы рэй вы ка-
рыс тоў ваць ін тэр нэт (асаб лі ва 
дзяр жаў ным ор га нам), асоб на 
за ма ца ва ны та кі спо саб ін фар-
ма ван ня гра ма дзян як за бес пя-
чэн не маг чы мас ці на вед ван ня 
ад кры тых па ся джэн няў дзяр жаў-
ных ор га наў.

Пад крэс лю, што ў пар ла мен це 
пад рых тоў ка і аб мер ка ван не гэ та-
га за ко на пра ек та вя дзец ца ад кры-
та, тэкст яго зме шча ны ў ін тэр нэ-
це, пар ла мен та рыі аб мяр коў ва лі 
яго з вы бар шчы ка мі, пра цоў ны мі 
ка лек ты ва мі, ор га на мі мяс цо ва-
га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня. Усе 
пра па но вы бы лі раз гле джа ны.

Пры няць удзел 
у за ка нат вор час ці 
мо жа кож ны

— Ці іс нуе су вязь па між за-
ко нам аб ін фар ма цыі і за ко нам 

аб зва ро тах гра ма дзян і юры-
дыч ных асоб?

Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК: 
Гэ тыя два за ко ны ўза е ма да-

паў няль ныя. Яны пра да стаў ля юць 
пра ва кож на му гра ма дзя ні ну на 
пэў ную ін фар ма цыю, на вы ра шэн-
не тых пы тан няў, пра якія ска за на 
ў зва ро це, і да зва ля юць уза е ма-
дзей ні чаць гра ма дзя ні ну і ор га нам 
ула ды на роз ных эта пах: ад мяс цо-
ва га да рэс пуб лі кан ска га.

У Па ла це прад стаў ні коў так-
са ма пра во дзіц ца пра ца са зва-
ро та мі гра ма дзян. Па-пер шае, як 
дэ пу та ты, мы пра цу ем са зва ро-
та мі пад час пра цы ў акру гах. Па-
сту па юць і пісь мо выя, і вус ныя 
зва ро ты. Як пра ві ла, яны ад но-
сяц ца да больш дроб ных пы тан-
няў, не звя за ных з за ка нат вор-
час цю. Але, як прад стаў ні кі сва іх 
вы бар шчы каў, мы, на ту раль на, 
пры ма ем ак тыў ны ўдзел у вы ра-
шэн ні са мых роз ных праб лем.

На ша ка мі сія, як і ін шыя ка мі-
сіі ў пар ла мен це, так са ма вя дзе 
пры ём гра ма дзян — для нас гэ та 
пер шая се ра да кож на га ме ся ца. З 
1 сту дзе ня да 6 снеж ня гэ та га го да 
ў Па ла ту прад стаў ні коў па сту пі ла 
ка ля 3 ты сяч зва ротаў.

У апош ні час ёсць і зва ро ты, 
на кі ра ва ныя на ўдас ка на лен не 
за ка на даў чай ба зы. Пры гэ тым 
час та яны да стат ко ва аб грун та-
ва ныя: бы лі вы пад кі, ка лі та кія 
пра па но вы ўно сі лі ся ў вы ні ку 
на ву ко вай пра цы — на прык лад, 
на пі сан ня ды сер та цыі. Гэ та, на 
на шу дум ку, свед чыць пра па-
вы шэн не пра ва вой куль ту ры бе-
ла ру саў.

Но вым эта пам у пра цы са зва-
ро та мі ста ла пры няц це ад па вед-
на га за ко на. Бы ло ўве дзе на та кое 
па няц це, як «элект рон ны зва рот», 
вы зна ча ны па ра дак раз гля ду зва-
ро ту і ад ка зу гра ма дзя ні ну. У ад ка-
зе аба вяз ко ва па він ны быць спа-
сыл кі на пэў ныя пра ва выя да ку-
мен ты, зы хо дзя чы з якіх чы ноў нік 
пры няў пэў нае ра шэн не. За кон да-
зва ляе гра ма дзя нам удзель ні чаць 
у па ся джэн нях ор га наў мяс цо ва га 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня — вы-
кан ка маў, ад мі ніст ра цый ра ё наў.

За кон аб зва ро тах гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб ус ту піў у сі лу 
ле тась, але ўжо сён ня іс нуе шэ-
раг да во лі кан крэт ных да паў нен-
няў і за ўваг, якія да зво ляць яшчэ 
больш спрас ціць пра цэ ду ру ад-
но сін па між гра ма дзя на мі і ор га-
на мі ўла ды роз на га ўзроў ню. Між 
ін шым, аб гэ тым іш ла га вор ка 
на вы яз ным па ся джэн ні на шай 
ка мі сіі ў На ва груд ку.

— За раз да стат ко ва па шы ра-
ны збор пе ты цый праз са цы яль-
ныя сет кі, элект рон ную пош ту. 
Як вы ста ві це ся да та ко га спо-
са бу зва ро ту гра ма дзян?

Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК: 
Пе ты цыю нель га лі чыць зва-

ро там. Та кая з'я ва мае пра ва на 
жыц цё, але ў рам ках за ко на, пра 
які ідзе раз мо ва, та кі від зва ро-
ту не раз гля да ец ца. Элект рон ны 
зва рот так са ма, каб лі чыц ца паў-
на моц ным, па ві нен ад па вя даць 
пэў ным па тра ба ван ням — перш 
за ўсё, па фор ме. Гэ та не ана-
нім ныя зва ро ты, там указ ва ец ца 
ад рас і г.д.

Анд рэй НА УМО ВІЧ: 
Аса біс та я не згод ны з тым, 

што кі раў ні кі дзяр жаў ных ор га-
наў і ар га ні за цый па він ны да ваць 
ад каз на элект рон ны зва рот, а 
кі раў ні кі пры ват ных ар га ні за цый 
(а мы кан ста ту ем, што коль касць 

не дзяр жаў ных прад пры ем стваў 
з кож ным го дам па вя ліч ва ец ца) 
не аба вя за ны гэ та ра біць. Трэ-
ба, каб бы лі ад ноль ка выя пра вы 
і аба вяз кі.

Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК: 
У бу ду чым у нас ёсць маг чы-

масць унес ці ад па вед ныя зме ны 
і да паў нен ні.

— Ка лі вес ці гу тар ку пра 
пра вы ча ла ве ка з пунк ту гле-
джан ня на цы я наль ных ад но-
сін, то, мне зда ец ца, у на шай 
кра і не тут так са ма ёсць на го да 
для го на ру...

Ле а нід ЕР МАН ТО ВІЧ: 
Са праў ды, Бе ла русь — ад на з 

ня мно гіх кра ін бы ло га Са вец ка га 
Са ю за, дзе не бы ло ні я кіх між на-
цы я наль ных кан флік таў. Згод на 
з пе ра пі сам 2009 го да, у нас пра-
жы ва юць прад стаў ні кі 140 на цы-
я наль нас цяў. З іх 84% — бе ла ру-
сы, 8% — рус кія, 3% — па ля кі, 
2% — укра ін цы, 0,1% — яў рэі. 
Дэ ма кра тыч ныя прын цы пы на-
цы я наль най па лі ты кі так са ма за-
ма ца ва ны ў Кан сты ту цыі на шай 
кра і ны. Ста тус на цы я наль ных ад-
но сін рэ гу лю юць шэ раг за ко наў: 
За кон аб на цы я наль ных мен-
шас цях у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, 
асоб ныя ар ты ку лы ў за ко нах аб 
мо вах, аб куль ту ры, аб аду ка цыі. 
У нас за ка на даў ча за ма ца ва ны 
па ла жэн ні шмат лі кіх ар ты ку лаў 
Усе агуль най дэк ла ра цыі пра воў 
ча ла ве ка, дзе раз мо ва ідзе пра 
на цы я наль ныя ад но сі ны.

Каб не быць га ла слоў ным, пры-
вя ду не ка то рыя пры кла ды. Па вод-
ле ад на го з ар ты ку лаў Усе агуль най 
дэк ла ра цыі пра воў ча ла ве ка, кож-
ны ча ла век мае пра ва ад ноль ка-
ва га до сту пу да дзяр жаў най служ-
бы ў сва ёй кра і не. Я ўзна чаль ваў 
больш за 9 га доў упраў лен не па 
ар га ні за цый на-кад ра вай ра бо це 
гро дзен ска га абл вы кан ка ма, і праз 
мае ру кі пра хо дзі ла ўзгад нен не 
або на зна чэн не на кі ру ю чыя па са-
ды прад пры ем стваў, ар га ні за цый, 
мяс цо вых вы ка наў чых ка мі тэ таў. 
За гэ ты час ні вод на га вы пад ку не 
на зна чэн ня на якую-не будзь па-
са ду па на цы я наль най пры кме це 
не бы ло. У Гро дзен скай воб лас ці, 
на прык лад, толь кі 50 пра цэн таў кі-
раў ні коў га рад скіх і ра ён ных вы ка-
наў чых ка мі тэ таў — бе ла ру сы па 
на цы я наль нас ці.

У рэс пуб лі цы ўжо амаль 20 
га доў пра во дзіц ца фес ты валь 
на цы я наль ных куль тур. Па маш-
таб нас ці і ма ляў ні час ці дру го га 
та ко га фес ты ва лю ня ма ні ў ад-
ной ін шай кра і не све ту.

Згод на з да сле да ван ня мі 
2007—2011 га доў ін фар ма цый-
на-ана лі тыч на га Цэнт ра пры 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, 86,5% на ша га 
на сель ніц тва лі чаць, што ў нас 
ня ма дыс кры мі на цыі па моў ных, 
рэ лі гій ных і ін шых пры кме тах.

Анд рэй НА УМО ВІЧ: 
Ка лі пад во дзіць вы ні кі сён-

няш няй су стрэ чы, то мож на па-
га дзіц ца з дум кай, якая пра гу-
ча ла на зга да най кан фе рэн цыі 
па Уні вер саль ным пе ры я дыч ным 
агля дзе: Бе ла русь зай мае адэ-
кват нае ста но ві шча ў све це па 
пы тан нях вы ка нан ня пра воў ча-
ла ве ка. У на шай дзяр жа ве сфар-
мі ра ва на ра зу мен не важ нас ці 
за бес пя чэн ня пра воў ча ла ве ка 
як асноў на га кры тэ рыю ацэн кі 
якас ці дзяр жаў нас ці, сту пе ні яе 
дэ ма кра тыч нас ці, ад да на сці пра-
ва вым па чат кам і ма раль нас ці. 
Гэ та зна чыць, мы ве да ем шлях, 
па якім нам трэ ба ру хац ца.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,
На дзея ЮШ КЕ ВІЧ,

Юрый ЦА РЫК.
Фота Любові БЯЛЯЕВАЙ 

і  БЕЛТА

�

Маю пра ва Сён ня спаў ня ец ца 65 га доў з дня пры няц ця 
Ге не раль най Асамб ле яй ААН Усе агуль най 

дэк ла ра цыі пра воў ча ла ве ка

На га цін скі ра ён ны суд Маск-
вы вы нес ра шэн не аб па-
збаў лен ні пра воў улас нас ці 
на ква тэ ру яе ўла даль ні каў, 
якія зра бі лі не за кон ную пе-
ра пла ні роў ку. У Ра сіі та кое 
ра шэн не пры ня та су дом 
упер шы ню. Пра гэ та га во-
рыц ца ў па ве дам лен ні на 
сай це Мас жы лінс пек цыі.

Спра ва аб «дрэн най» ква тэ ры 
па ча ла ся яшчэ ў 2010 го дзе. Та-
ды ўлас ні кі жы лых апарт амен таў у 
до ме на ву лі цы Бі ру леў скай знес-
лі апор ную сця ну па між па ко я мі. 
Мас жы лінс пек цыя пас ля пра вер-
кі ква тэ ры вы да ла ім прад пі сан-
не аб пры вя дзен ні па мяш кан ня ў 
пер ша па чат ко вы стан. На дум ку 
ін спек та раў, та кая пе ра пла ні роў-
ка маг ла вы клі каць аб валь ван не 
част кі па бу до вы і ства ра ла па гро-
зу жыц цю і зда роўю жы ха роў до-
ма. Пра ве рыць вы ка нан не прад-
пі сан ня ін спек та ры не маг лі, бо 
на пра ця гу трох га доў ула даль ні кі 
жыл ля іг на ра ва лі гэ тыя спро бы. 
Та му сё ле та ў маі Мас жы лінс пек-
цыя звяр ну ла ся ў суд.

Вер дыкт су да стаў шо кам для 
жы ха роў праб лем най ква тэ ры. 
Па ра шэн ні су да ква тэ ра бу дзе 
пра да дзе на з пуб ліч ных тар гоў. 
З су мы, атры ма най ад про да-
жу, бу дуць вы лі ча ны вы дат кі на 

вы ка нан не су до ва га ра шэн ня, а 
ас тат нія гро шы пе рад адуць бы-
лым улас ні кам ква тэ ры. Пры вес ці 
ква тэ ру ў ра ней шы стан па ві нен 
бу дзе яе но вы ўла даль нік.

Та кі прэ цэ дэнт у су до вай 
прак ты цы су сед няй кра і ны мо-
жа стаць пэў ным зна кам і для 
ай чын ных юрыс таў. Рэ дак цыя 
па спра ба ва ла вы свет ліць, што 
ду ма юць на гэ ты конт бе ла рус кія 
спе цы я ліс ты. На жаль, кан суль-
тант Мін жыл ка мун га са Ві я ле та 
Анд ры я на ва не змаг ла пра ка-
мен та ваць мас коў скую на ві ну, 
ад нак па ра і ла па чы таць ар ты кул 
21.16 Ад мі ніст ра цый на га ко дэк са 
Бе ла ру сі.

У на зва ным да ку мен це га во рыц-
ца аб тым, што па ру шэн не пра ві лаў 
ка ры стан ня жы лы мі па мяш кан ня мі 
або ўтры ман ня жы лых і да па мож-
ных па мяш кан няў жы ло га до ма, кан-
струк цый ных эле мен таў і ін жы нер-
ных сіс тэм аль бо са ма воль ныя пе ра-
бу до ва і (або) пе ра пла ні роў ка жы лых 
і не жы лых па мяш кан няў, у тым лі ку 
ін жы нер ных сіс тэм, без зме ны апор-
най здоль нас ці кан струк цый, а так са-
ма вы ка ры стан не не па пры зна чэн ні 
жы лых па мяш кан няў пра ду гледж вае 
на кла дан не штра фу ў па ме ры ад 10 
да 30 ба за вых ве лі чынь (1,3—3,9 млн 
руб лёў), а на юры дыч ную асо бу — ад 
30 да 50 ба за вых ве лі чынь (3,9—6,5 
млн руб лёў).

Са ма воль ныя пе ра бу до ва і (або) 
пе ра пла ні роў ка жы лых і не жы лых 
па мяш кан няў, якія пры вя лі да зні-
жэн ня апор най здоль нас ці кан струк-
тыў ных эле мен таў бу дын ка, а так са-
ма пе ра аб ста ля ван не вен ты ля цый-
ных шах таў і ка на лаў цяг не за са бой 
на кла дан не штра фу ў па ме ры ад 
30 да 50 ба за вых ве лі чынь (3,9—6,5 
млн руб лёў), а на юры дыч ную асо-
бу — ад 50 да 70 ба за вых ве лі чынь 
(6,5—9,1 млн руб лёў). Як ба чым, бе-
ла рус кае за ка на даў ства «зма га ец-
ца» з не за кон най пе ра пла ні роў кай 
вы ключ на руб лём. Тут штра фы і не 
вель мі вя лі кія. Пры нам сі, па куль...

Сяр гей КУР КАЧ

�

Бе ла рус ка ста ла са май 
стыль най на «Вяр шы ні све ту»
З 1 па 8 снеж ня ў Лат віі пра хо дзіў дру гі між на род ны кон курс 
пры га жос ці «Mіss Top of the World», ар га ні за ва ны фон дам 
«ІntRіga World». Прад стаў ні ца Бе ла ру сі, 22-га до вая сту дэнт ка 
БДУ Яў ге нія Муш та е ва, бы ла ад зна ча на ў ім як са мая стыль-
ная і яр кая дзяў чы на.

У кон кур се ўдзель ні ча лі 15 дзяў чат ва ўзрос це ад 18 да 25 га доў. 
Да рэ чы, акра мя тра ды цый ных для па доб ных кон кур саў даб ра чын-
ных ак цый, свец кіх ме ра пры ем стваў, агля ду та лен таў і дэ фі ле ў 
су кен ках на цы я наль ных мод ных брэн даў, пры га жу ні дэ ман стра ва лі 
ка муф ляж нае адзен не і зброю.

Ты тул ка ра ле вы пры га жос ці ў вы ні ку жу ры пры су дзі ла прад стаў-
ні цы Уган ды Ша рон Ка зін га. Акра мя та го, у пя цёр ку леп шых увай-
шлі прад стаў ні цы Іра на, Азер бай джа на, Ра сіі, а так са ма лат вій ка, 
якая прад стаў ля ла кра і ны Бал тыі. Бе ла рус ка ж, хоць і не па тра пі ла 
ў топ-5, атры ма ла ад спон са раў пра ек та ты ту лы «Mіss Daіmond», 
«Mіss KeyToRіga» і «Міс Сты ліст».

Іна РА МА НА ВА.

Прэ цэ дэнтПрэ цэ дэнт  �� НЕ ЗА КОН НАЯ ПЕ РА ПЛА НІ РОЎ КА 
КАШ ТА ВА ЛА ЎЛАС НІ КУ ЖЫЛ ЛЯ

МА ГI ЛЁЎ РАЗ ВI ТАЎ СЯ СА ЗВАН НЕМ 
«КУЛЬ ТУР НАЯ СТА ЛI ЦА»,

але аб гэ тым ста ту се бу дзе свед чыць 
па мят ны знак, якi з'я вiў ся ў цэнт ры го ра да

У со неч ным кру зе раз ме шча ны скры пiч ны ключ, тэ-
ат раль ная мас ка, рас кры тая кнi га, фар бы i сля ды, якiя 
сiм ва лi зу юць ува ход у куль тур ную ста лi цу Бе ла ру сi i 
СНД-2013. Над пiс, якi на гад вае аб гэ тай па дзеi, як раз i 
зна хо дзiц ца пад гэ ты мi ступ ня мi. Па мят ны знак вы ка-
на ны з брон зы i ўста ля ва ны на гра нiт ным па ста мен це 
ка ля Ма гi лёў ска га гар вы кан ка ма.

Яго аў та рам стаў стар шы ня Ма гi лёў ска га ад дзя лен ня мас та-
коў Анд рэй Ва раб' ёў, а ўва со бiць iдэю ў жыц цё яму да па мог яшчэ 
адзiн ма гi лёў скi скульп тар Аляк сандр Мянь коў. Да рэ чы, гро шы 
на гэ ты знак бы лi са бра ны не абы яка вы мi га ра джа на мi, пры чым 
вя лi кую част ку срод каў да даў Цэнтр га рад скiх iнi цы я тыў. Як ад-
зна чыў пад час ад крыц ця зна ка мэр го ра да Ула дзi мiр Цу ма раў, ён 
бу дзе заў сё ды на гад ваць ма гi лёў цам i гас цям, што ў 2013 го дзе 
Ма гi лёў меў та кi га на ро вы ста тус.

Ва ўра чыс тых ме ра пры ем ствах, пры све ча ных пе ра да чы Ма-
гi лё вам зван ня «куль тур ная ста лi ца» кiр гiз ска му го ра ду Ош, ка-
зах ска му Ал ма ты i бе ла рус ка му Грод на, пры ма лi ўдзел мi нiстр 
куль ту ры Бе ла ру сi Ба рыс Свят лоў, прад стаў нi кi дып мi сiй Ра сii, 
Укра i ны, Ка зах ста на, Уз бе кi ста на, Азер бай джа на i Кыр гы зстана, 
дэ ле га цыi з Грод на i Го ме ля. На пры ёме ў Ра ту шы Ба рыс Свят-
лоў ад зна чыў, што Ма гi лёў з пос пе хам вы тры маў гэ ты эк за мен. 
Толь кi па яго пад лi ках за год тут ад бы ло ся больш за 40 буй ных 
куль тур ных ме ра пры ем стваў.

У рам ках свят ка ван ня па дзеi ад бы ло ся так са ма шэс це Дзе даў 
Ма ро заў i Сня гу рак. Пас ля не вя лi ка га флэш-мо ба на Са вец кай пло-
шчы, дзе ўдзель нi кi па стро i лi ся ў вы гля дзе сло ва «Ма гi лёў» i трой чы 
вы гук ну лi «Ма гi лёў — куль тур ная ста лi ца», яны ад пра вi лi ся па ву-
лi цы Ле нiн скай да кi на тэ ат ра «Ра дзi ма». Там ад бы ло ся свя точ нае 
за паль ван не аг нёў на га лоў най на ва год няй ёл цы Ма гi лё ва.

За вяр шаль ным акор дам свя та стаў вя лi кi га ла-кан цэр та, у якiм 
пры ма лi ўдзел «артысты» бе ла рус кай эст ра ды i кра iн СНД. Але, 
як ад зна чыў Ба рыс Свят лоў, пад час пе ра да чы эс та фе ты дру гiм 
га ра дам, Ма гi лёў па-ра ней ша му бу дзе за ста вац ца ў цэнт ры куль-
тур ных па дзей, пры чым ад ным з лi да раў па iх пра вя дзен нi.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Усе мы па мя та ем спра ву «ві цеб ска га Чы ка ці лы», 
за зла чын ствы яко га па мыл ко ва бы лі асу джа ны 
14 ча ла век, а не ві на ва ты рас стра ля ны. Та му аса біс та 
я вы сту паю за ма ра то рый на вы ка нан не пры су ду 
аб смя рот ным па ка ран ні на пэў ны час.


