
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ся род гэ та га хві лін на га тлу му за ўва-
жаю хлоп ца, які шчас лі ва ўсмі ха ец ца і 
неш та да во дзіць сва ім та ва ры шам.

— Ад чу ван ні ад пры ся гі ўра чыс тыя, а 
на строй — вя сё лы, ба дзё ры. За пом ню 
гэ ту па дзею на ўсё жыц цё! Вель мі ха чу 
ўба чыць сва іх баць коў і сяб роў. Су ма ваў 
па іх, — ка жа ра да вы Дзміт рый Літ він чук, 
ура джэ нец Ка мя неч чы ны.

Ка ля тры бу ны, з якой яшчэ ня даў на за 
дзе яй на зі раў ге не рал-ма ёр Мі ха іл Пу зі-
каў, на мес нік мі ніст ра аба ро ны, чул лі-
вая дзяў чы на доў га не ад пус кае свай го 
хлоп ца.

— Мы з Аляк санд рам ужо два з па-
ло вай га ды су стра ка ем ся, — апа вя дае 
На тал ля і кра ем хус цін кі вы ці рае віль гот-
ныя во чы. — У вой ска яго пры зва лі пас-

ля ву чо бы ў ка ле джы. І я ўжо ра зу ме ла, 
што Са ша му сіць прай сці гэ тае вы пра-
ба ван не — служ бу ў вой ску. Я га на ру ся 
ім і вель мі-вель мі яго ка хаю. Да ча ка ю ся 
аба вяз ко ва!

Ка лі для кож на га ру жо ва шчо ка га 
хлоп ца ў ка муф ля жы гэ ты дзень — па-
дзея, для афі цэ ра — ад каз ная пра ца. 
Ад нак ар га ні за ва на ўсё на да во лі доб-
рым уз роў ні. Лю дзей з элект ры чак су-
стра ка лі вай скоў цы, якія да па ма га лі 
ві зі цё рам не за блу дзіц ца ў га рад ку. Ну 
а для тых, хто пры ехаў зда лёк, у час-
цях ад вя лі для нач ле гу асоб ныя мес цы, 
каб лю дзі маг лі за га дзя пры ехаць і не 
спаз ніц ца.

— Пры ся га прай шла доб ра. Кож ны 
па ды шоў да яе ад каз на і абы яка вых у 
нас не бы ло, — пас ля ўра чыс тас ці пры-

зна ец ца ка пі тан Па вел Каз лоў, 
ка ман дзір зводнай ро ты рэ зер-
ву 114-й шко лы па пад рых тоў цы 
пра пар шчы каў і спе цы я ліс таў хар-
чо вай служ бы. — На прык лад, рэ-
зер віс ты, якія пра хо дзяць збо ры ў 
на шай час ці, — лю дзі з жыц цё вым 
до све дам, а та му імк нуц ца прай сці 
служ бу без ані я кіх ін цы дэн таў.

Ка лі ра зам з фа то гра фам збі-
ра лі ся ўжо па кі даць Пе чы, за ўва-
жы лі, як ра дас ны сал дат са сме-
хам ус кід ваў над га ла вой ма ло га. 
Як ака за ла ся, не сы на, а бра та. 
Не маг лі на гля дзец ца на сы на ў 
фор ме баць кі, якія пры еха лі да 
свай го Ва ні з вёс кі Оха ва (Пін-
ская ра ё на). За раз яго ча кае пер-
шае зваль нен не, а пас ля — доў гія 
ме ся цы важ ных і ад каз ных вай-
ско вых аба вяз каў. Доб рай та бе 
служ бы, сал дат!

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Ба ры саў скі ра ён.
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МЯ ЖА ДА ЛЁ КА,
МЫТ НЯ — КА ЛЯ МIН СКА 

Шум ная ма гiст раль, ас тат няя ж пра-
сто ра — снеж нае по ле i аб ры сы бу дын-
каў уда ле чы нi…

Мы не па да лё ку ад Мiн ска, у вёс цы 
Шчы та мi ры чы. Тут коль кi ме ся цаў та-
му па чаў пра ца ваць но вы пункт мыт на-
га кант ро лю, якi ад но сiц ца да Мiн скай 
рэ гi я наль най мыт нi. На до сыць вя лi кай 
тэ ры то рыi раз ме шча ны два скла ды, гас-
цi нi ца, ка вяр ня, мый ка для гру за вi коў, 
ста ян ка на 140 мес цаў, па жар нае дэ по i 
два кант роль на-пра пуск ныя пунк ты. Да-
стаў ляць гру зы не па срэд на да скла доў 
мож на не толь кi на ма шы нах, але i па 

чы гун цы. На спе цы яль най пля цоў цы 
ёсць мес ца для 156 кан тэй не раў. Гру зы 
на кi роў ва юць з лю бо га ўчаст ка мя жы, 
па коль кi пра цуе сiс тэ ма кант ро лю iх да-
стаў кi. Гэ та зна чыць, што на Мiн скай рэ-
гi я наль най мыт нi яшчэ ў са мым па чат ку 
пра цоў на га дня мо гуць да ве дац ца, якiя (i 
ад куль) ма шы ны сён ня да iх пры едуць.

— На прык лад, сён ня ў Шчы та мi ры чы 
бы ло на кi ра ва на ка ля 30 транс парт ных 
срод каў. Яны едуць з та кiх па меж ных 
пе ра хо даў, як «Бруз гi», «Каз ло вi чы» 
i iн шых, — рас па вя дае на чаль нiк Мiн-
скай рэ гi я наль най мыт нi Юрый Сянь-
ко. — Мя жу гру за вiк пе ра ся кае, не 
пад вяр га ю чы ся нi я кiм мыт ным пра цэ ду-
рам. На яго толь кi вы да ец ца тран зiт ная 
дэк ла ра цыя, з якой па трэб на пры ехаць 
на той цi iн шы пункт мыт на га кант ро лю 
ўнут ры кра i ны.

Груз, якi прай шоў усе не аб ход ныя 
пра цэ ду ры ў та кiм пунк це, як у Шчы та мi-
ры чах, у ме жах Мыт на га са ю за лi чыц ца 
поў нас цю аформ ле ным. Гэ та зна чыць, 
што пас ля ўсiх не аб ход ных пра цэ дур 

та вар ужо праз не каль кi га дзiн цi су так 
мо жа ака зац ца, на прык лад, на па лi цы 
ў лю бой з крам Бе ла ру сi, Ра сii цi Ка-
зах ста на…

НА КПП СЯ ДЖУ,
«ДА ЛЁ КА БА ЧУ»…

…Але перш аў то з гру зам трап ляе на 
кант роль на-пра пуск ны пункт. У яго бу-
дын ку iн тэр' ер до сыць прос ты: два ста-
лы з кам п'ю та ра мi i два вя лi кiя эк ра ны, 
на якiя ка ме ры на зi ран ня транс лю юць 
усё, што ад бы ва ец ца ва кол. Да рэ чы, 
шмат лi кiя ка ме ры раз ме шча ны на ўсёй 
тэ ры то рыi зо ны мыт на га кант ро лю. Яны 
ва ло да юць па вы ша най якас цю вi дэа за-

пi су, а за пi са ны ма тэ ры ял за хоў ва ец ца 
больш за тры ме ся цы.

Ка лi ма шы ны пад' яз джа юць да кант-
роль на-пра пуск но га пунк та, адзiн з яго 
су пра цоў нi каў абы хо дзiць кож ную з iх. 
Гэ та не аб ход на, каб iдэн ты фi ка ваць 
гру за вi кi i ўпэў нiц ца, што ме на вi та гэ ты, 
а не iн шы транс парт быў на кi ра ва ны з 
мя жы. Кант ра лёр звя рае да ку мен ты i 
пры мае iх для афарм лен ня.

— У апош нiя га ды мая пра ца ста ла 
вель мi «кам п'ю та ры за ва най». Ра ней 
кам п'ю тар на столь кi не быў па трэб ны, — 
рас па вя дае кант ра лёр кант роль на-пра-
пуск но га пунк та Пётр Ха да то вiч. — Але 
да во дзiц ца па спя ваць за «пра грэ сам», 
бо дзя ку ю чы тэх нi цы кант роль пра во-
дзiць пра сцей.

Юрый Сянь ко па цвяр-
джае, што ка лi па ру га доў 
та му на Мiн скай рэ гi я наль-
най мыт нi ў су ткi афарм ля лi 
800 дэк ла ра цый, то ця пер 
гэ тая лiч ба пад ня ла ся да 
1200–1500.

Та кiм чы нам, ка лi кант-
ра лёр не зна хо дзiць нi я кiх 
хi баў у да ку мен тах, афарм-
лен не пе ра хо дзiць на на-
ступ ны этап. Груз уяз джае 
на тэ ры то рыю зо ны мыт на-
га кант ро лю. Як толь кi гэ та 
ад бы ло ся, усе да лей шыя 

функ цыi па афарм лен нi бя руць на ся бе 
су пра цоў нi кi «Бел мыт на сэр вi су», прад-
стаў нi кi мыт нi.

Кi роў цу па трэб на па ча каць не ка то ры 
час, та му ён мо жа на ве даць ка вяр ню цi 
за ся лiц ца ў гас цi нi цу, ка лi да вя дзец ца 
пра быць у зо не мыт на га кант ро лю больш 
за не каль кi га дзiн. Гас цi нi ца, да рэ чы, мае 
20 ну ма роў. У кож ным з iх — два лож кi, 
стол, не каль кi тум ба чак, ван ны па кой i 
ша фа. На вы гляд — до сыць утуль на i аку-
рат на. Цал кам па ды хо дзiць для та го, каб 
ад па чыць з да ро гi. Каб пе ра на ча ваць, да-
вя дзец ца за пла цiць 300–450 ты сяч руб лёў 
у за леж нас цi ад ну ма ра.

— На мой по гляд, на шы па слу гi не 
па да дуц ца над та да ра гi мi для кi роў-
цаў, — лi чыць ад мi нiст ра тар гас цi нi цы 
Ка ця ры на Ла пу но ва. — Мы пра цу ем па-
раў наль на ня даў на, та му вя лi ка га на-
плы ву на вед валь нi каў па куль ня ма. Але, 
ду маю, по пыт бу дзе.

АДЗIН IН СПЕК ТАР I… 
1000 НАЙ МЕН НЯЎ 

…На тэ ры то рыi пунк та мыт на га кант-
ро лю за ўва жа ем ад ра зу не каль кi вя лi кiх 
эк ра наў, на якiх ад люст ра ва ны ней кiя 
спi сы. Аказ ва ец ца, з да па мо гай iх мож на 
ад соч ваць звест кi пра тое, у якой ста дыi 
зна хо дзiц ца афарм лен не гру зу. Так са-
ма гэ тая iн фар ма цыя да ступ ная i ў iн-
тэр нэ це, на сай це «Бел мыт на сэр вi су». 
Зя лё ным ко ле рам вы дзя ля юц ца гру зы, 
афарм лен не якiх за вер ша на, чор ным — 
яшчэ не пры ня тыя да афарм лен ня, а 
чыр во ны мi лi та ра мi па зна ча юц ца тыя, 
якiм у iм па ней кiх пры чы нах ад моў ле-
на.

Пас ля та го, як прад стаў нiк мыт нi за-
вер шыць сваю пра цу з да ку мен та мi, яны 
трап ля юць да мыт на га iн спек та ра. Ка лi 
та вар не па трэб на ад гру жаць на склад i 
з па пе ра мi ўсё як на ле жыць, то гэ та за-
ключ ны этап шля ху.

— Мае аба вяз кi — кла сi фi ка ваць та-
вар. Кож на му ад па вя дае свой код. Ад 
та го, як ме на вi та кла сi фi ка ва лi та вар, 

за ле жыць па мер мыт най пош лi ны, — 
рас па вя дае стар шы iн спек тар ад дзе ла 
та рыф на га рэ гу ля ван ня Мiн скай рэ гi я-
наль най мыт нi На тал ля Чу ко вiч.

Дзяў чы на ка жа, што для та го, каб 
пра вiль на пра вес цi кла сi фi ка цыю не да-
стат ко ва прос та ве даць наз ву та ва ру. 
Ка лi трап ля ец ца ма шы на, якая пе ра-
во зiць толь кi ад но най мен не ў вя лi кай 
коль кас цi, то тут пра ца ваць прос та. Але 
зда ра юц ца i iн шыя вы пад кi. Так, на прык-
лад, доў га да во дзiц ца пра вя раць кас ме-
ты ку ад ной вя до май мар кi. Там у ад ной 
пар тыi мо жа быць да 1000 най мен няў. А 

па трэб на кла сi фi ка ваць кож ны пра дукт 
у асоб ную па зi цыю i вы зна чыць ад па-
вед ны яму код.

— Мы ве да ем усё i пра ма тэ ры ял, з 
яко га рэч зроб ле на, i пра яе функ цыi, — 
рас па вя дае На тал ля. — На прык лад, ня-
даў на я су тык ну ла ся з та ва рам, якi па 
да ку мен тах пра хо дзiў як мы ю чы пы ла-
сос. Але ака за ла ся, што па тэх нiч ных ха-
рак та рыс ты ках гэ та, хут чэй, не пы ла сос, 
а пры ста са ван не для чыст кi ды ва ноў i 
тэкс тыль ных тка нiн, у iм ня ма мяш ка 
для пы лу. Зра зу ме ла, мыт ная пош лi на 
ў гэ тым вы пад ку зу сiм iн шая.

Цi каў лю ся, цi да па ма га юць атры ма-
ныя на пра цы ве ды ў жыц цi. На тал ля 
ка жа, што гэ та, у ней кiм сэн се так. Ка-
лi су ты каў ся з пэў ным та ва рам, звест кi 
пра ўсе яго ўлас цi вас цi ад клад ва юц ца 
ў га ла ве.

«РА ЗУМ НЫЯ» 
СIС ТЭ МЫ I «ЖЫ ВАЯ СI ЛА» 

Да стаў шы сiн тэ тыч ную чор ную блуз-
ку з вя лi кай упа ко вач най скры нi, перш-
на перш чы та ем эты кет ку, а пас ля зна-
хо дзiм у да вед нi ку код, якi ад па вя дае 
ме на вi та гэ та му вi ду та ва ру. Гэ та жур-
на лiс там да зво лi лi на хвi лi ну ад чуць ся бе 
ў ро лi су пра цоў нi ка мыт нi. На скла дзе 
нас ча ка ла ма шы на, гру жа ная адзен-
нем i бi жу тэ ры яй. Груз па тра ба ва ла ся 
пра ве рыць, але гэ та, зра зу ме ла, ра бi лi 
ўжо мыт нi кi.

Трэ ба ска заць, што дзя ку ю чы за га-
дзя вя до май iм iн фар ма цыi пра ма шы-
ну i груз ёсць маг чы масць хут ка вы зна-
чыць, як раз мяс цiць яго на скла дзе.

Па пар ко вач ных мес цах на пунк це 
мыт на га кант ро лю гру за вi кi раз мя шча-
юц ца аў та ма ты кай. У за леж нас цi ад гру-
зу, га ба ры таў аў то i не ка то рых iн шых 
фак та раў, «ра зум ная» сiс тэ ма са ма 
вы зна чае, якi аў та ма бiль i дзе па вi нен 
ста яць, каб гэ та бы ло най больш зруч на. 
На прык лад, ма шы ны, што па трэб на раз-
гру зiць, ста вяц ца блi жэй да скла доў.

На ад ным з iх да вя ло ся па зна ё мiц ца 
з яшчэ ад ной «су пра цоў нi цай» мыт нi. 
Яе за вуць Тут сi. Гэ та вась мi га до вая ня-
мец кая аў чар ка, якая шу кае сха ва ныя 
нар ко ты кi. Мiн скай рэ гi я наль най мыт-
няй сё ле та вы яў ле на iх больш за тры 
кi ла гра мы. Кi но лаг Воль га Шыш ко вiч 
амаль ня чут на ад дае са ба ку ка ман-
ды, i Тут сi спрыт на бе гае ва кол рас-
стаў ле ных на скла дзе пад до наў, шу-
ка ю чы пры да па мо зе свай го вост ра га 
ню ху хоць што-не будзь па да зро нае. 
Да рэ чы, на мыт нi нам рас ка за лi, што 
служ бо вых са бак нель га пры му шаць 
да па ста ян най «пра цы». Пас ля га дзi-
ны по шу ку жы вё ле па трэб на аба вяз-
ко ва даць ад па чыць, iна чай гэ та мо жа 
не га тыў на ад бiц ца на яе ню ху. Але на-
са мрэч «на пру жа ны гра фiк» для са ба-
кi — зу сiм не не аб ход насць. Па сло вах 
Юрыя Сянь ко, для по шу ку нар ко ты каў 
у мыт нi каў ёсць пры ста са ван нi, здоль-
ныя вы зна чыць сля ды нар ко ты каў на 
ру ках, на ват ка лi ча ла век да кра наў ся 
да па ке цi ка не каль кi дзён та му…

…За 11 мес цаў гэ та га го да праз 
Мiн скую рэ гi я наль ную мыт ню прай шло 
18 мiль ё наў тон са мых роз ных гру заў. 
Лiч ба знач ная, але, хут чэй за ўсё, апош-
нiя тыд нi го да яе ня бла га па вя лi чаць. Са-
мы на пру жа ны час у мыт нi каў — пе рад 
зi мо вы мi свя та мi. Так што па куль мы з 
ва мi бу дзем да iх рых та вац ца, пра ца на 
мыт нi бу дзе яшчэ больш на пру жа най, 
чым звы чай на.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Мiн скi ра ён

�

Груз, якi прай шоў усе 
не аб ход ныя пра цэ ду ры 
ў та кiм пунк це,
як у Шчы та мi ры чах, 
у ме жах МС лi чыц ца 
поў нас цю аформ ле ным.

Па ру га доў та му на Мiн скай 
рэ гi я наль най мыт нi ў су ткi 
афарм ля лi 800 дэк ла ра цый, 
ця пер — 1200–1500.

СТОЙ, ШТО ВЯ ЗЕШ?!
А ШТО ПА ДЭК ЛА РА ЦЫI?

Усё пад кант ро лем!Усё пад кант ро лем!  ��

Дзя ку ю чы пра цы мыт нi толь кi на Мiн шчы не ў бюд жэт кра i ны за 
су ткi па сту пае ка ля 110 мiль яр даў руб лёў. Якi шлях пра хо дзiць 
та вар пад час кант ро лю? Ка му з «су пра цоў нi каў» вы шэй зга да най 
струк ту ры на ле жыць ад па чы ваць пас ля га дзi ны пра цы? Каб 
да ве дац ца пра гэ та, ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» пра вя лi адзiн дзень 
на Мiн скай рэ гi я наль най мыт нi.

Аў то з гру зам трап ляе на кант роль на-пра пуск ны пункт.Аў то з гру зам трап ляе на кант роль на-пра пуск ны пункт.
Тут ма шы ну абы хо дзiць кант ра лёр Аляк сандр ВАЎ ЧОК,Тут ма шы ну абы хо дзiць кант ра лёр Аляк сандр ВАЎ ЧОК,

каб iдэн ты фi ка ваць гру за вi кi.каб iдэн ты фi ка ваць гру за вi кi.

Пад час мыт на га афарм лен ня.

Мыт нi кi пра вя ра юць груз,
якi толь кi што пры быў.

Кi но лаг Воль га Шыш ко вiч ра зам з Тут сi Кi но лаг Воль га Шыш ко вiч ра зам з Тут сi 
пра вя ра юць чар го вую пар тыю та ва ру.пра вя ра юць чар го вую пар тыю та ва ру.

МУЖ ЧЫН СКАЯ 
КЛЯТ ВА

Паш тоў ка з Ка ло жы 
Не па срэд на са Свя та-Ба ры са-Глеб скай (Ка лож скай) царк-
вы, пом ні ка пра ва слаў на га дой лід ства ХІІ ста год дзя, ця пер 
мож на ада слаць паш тоў ку ў лю бы пункт све ту. Та кую іні-
цы я ты ву свя та роў хра ма пад тры ма лі ў гро дзен скім фі лі яле 
«Бел пош ты».

— Гэ тая ідэя на ра дзі ла ся ў на ста я це ля на шай царк вы ай ца Аляк-
санд ра дзя ку ю чы па да рож жам, у якіх ён удзель ні чаў. За мя жой ёсць 
та кая па слу га: ка лі ты на вед ва еш вя до мае гіс та рыч нае мес ца, то 
мо жаш на пі саць паш тоў ку і ад пра віць яе ад туль сва ім баць кам, сва я-
кам, зна ё мым. Кі раў нік Гро дзен скай аб лас ной пош ты Іван Пра та се віч 
з эн ту зі яз мам ус пры няў гэ тую ідэю, і вось яна ажыц ця ві ла ся, — ка жа 
про та і е рэй Ге ор гій Рой.

Паш та ві кі вы ра бі лі спе цы яль ную, сты лі за ва ную пад даў ні ну скры-
ню, пра да ста ві лі не мар кі ра ва ныя кан вер ты, паш тоў кі і штамп з вы-
явай Ка лож скай царк вы, якім па зна ча ец ца да та паш то ва га ад праў-
лен ня. Паш тоў ку кі да юць у скры ню — і яна на кі роў ва ец ца на лю бы 
ад рас, у рэ гі ё ны Бе ла ру сі ці ў за меж жа. Што ты чыц ца ма рак з вы явай 
ме на ві та Ка лож скай царк вы, то бу дзе зроб ле ны да дат ко вы ты раж 
тых, якія вы пус ка лі ся ра ней, а так са ма, ве ра год на, і но ва га ўзо ру. На 
гэ ты конт у свя та роў ужо ёсць па ра зу мен не з «Бел пош тай».

Но вая па слу га свя та роў Ка лож скай царк вы і паш та ві коў «пра цуе» 
ўся го ка ля тыд ня, але ўжо ві да воч на, што бу дзе за па тра ба ва най.

— Гэ тая на ві на хут ка ра зы шла ся, і я ўжо не ад ной чы за ўва жаў, 
што лю дзі пы та юц ца, як мож на ад пра віць паш тоў ку, — ка жа про та-
і е рэй Ге ор гій Рой.

Паш та ві кі пра вя лі ін струк таж для дзя жур ных па хра ме: як да па-
маг чы лю дзям усё пра віль на афор міць. Усё прос та, але з вя лі кім 
сэн сам. Паш тоў ка — гэ та жы вая па мяць на доў гія га ды, што не 
пад улад на ма біль най су вя зі і элект рон най по шце.

Вось та кі доб ры прык лад, вар ты пе рай ман ня і ін шы мі гіс та рыч ны-
мі, пры ваб ны мі для ту рыс таў аб' ек та мі Бе ла ру сі. Мож на не су мня-
вац ца, што паш та ві кі та кія іні цы я ты вы пад тры ма юць.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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Бра ты на шы мен шыяБра ты на шы мен шыя  ��

Дып ла ма ты пра па ноў ва юць 
уз мац ніць ад каз насць

за здзек з жы вёл
Адзін з са мых рэ за нанс ных вы пад каў звер ска га абы хо джан ня 
з бяз до мны мі жы вё ла мі ад быў ся зу сім ня даў на ў Мін ску. Ску-
ра луп, яко га ця пер шу кае мі лі цыя, вы кол ваў ка там і са ба кам 
во чы, ад ся каў ка неч нас ці і ву шы. Знай шлі на ват труп са ба кі з 
цал кам са дра най ску рай. Згод на з дзей ным за ка на даў ствам, за 
жорст кае абы хо джан не з жы вё ла мі ску ра лу пу па гра жае штраф 
ад 10 да 30 ба за вых ве лі чынь або ад мі ніст ра цый ны арышт.

У боль шас ці еў ра пей скіх кра ін, у тым лі ку ў Лат віі, Літ ве, Поль шчы, 
Укра і не, Ра сіі і Ка зах ста не, не толь кі пра ду гле джа ны ку ды больш 
стро гія, чым у Бе ла ру сі, ме ры ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці, але і 
ўве дзе на кры мі наль ная ад каз насць (аж да не каль кіх га доў па збаў-
лен ня во лі!) за жорст кае абы хо джан не з жы вё ла мі.

Уз мац ніць па ка ран не за не гу ман нае абы хо джан не з жы вё ла мі ў 
Бе ла ру сі па ана ло гіі з прак ты кай су сед ніх кра ін пра па на ва ла Мі ніс-
тэр ства за меж ных спраў.

«Мно гія дзяр жа вы на за ка на даў чым уз роў ні за ма ца ва лі сіс тэ му 
за ха даў, на кі ра ва ных на за бес пя чэн не даб ра бы ту жы вёл і пра ду хі-
лен не жорст ка га або не на леж на га абы хо джан ня з імі. У боль шас ці 
кра ін Еў ро пы дзяр жаў ныя па ды хо ды да гэ тых пы тан няў грун ту юц ца 
на «кан цэп цыі пя ці сва бод». Га вор ка ідзе пра тое, што за жы вё ла мі 
пры зна юц ца пра ва на сва бо ду ад го ла ду і сма гі, сва бо ду ад дыс кам-
фор ту, сва бо ду ад бо лю, траў маў і хва роб, сва бо ду на ту раль ных па-
во дзін і сва бо ду ад стра ху і стрэ су», — ад зна чыў на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня шмат ба ко вай дып ла ма тыі МЗС Юрый Амб ра зе віч.

У дып ла ма тыч ным ве дам стве лі чаць, што гэ ты до свед за слу гоў-
вае ўва гі і вы ву чэн ня як бе ла рус кі мі за ка на даў ца мі, так і пра ва ахоў-
ны мі ор га на мі. «Фар маль ныя да ку мен ты па гэ тым пы тан ні МЗС ужо 
пад рых та ва ла і ў блі жэй шы час на кі руе ад па вед ным дзяр жаў ным 
ор га нам. Уня сен не змя нен няў у ад мі ніст ра цый нае або кры мі наль нае 
за ка на даў ства не за па тра буе ад кра і ны якіх-не будзь фі нан са вых 
вы дат каў, але вы га ды ад та ко га раз віц ця дзяр жаў ных па ды хо даў 
ві да воч ныя,» — пад крэс ліў дып ла мат.

На дзея ДРЫ ЛА
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