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У Ге не раль най пра ку-
ра ту ры прай шло па ся-
джэн не рэс пуб лі кан скай 
ка ар ды на цый най на ра ды 
па ба раць бе са зла чын-
нас цю і ка руп цы яй. Пад-
час ме ра пры ем ства аб-
мяр коў ваў ся шэ раг пы-
тан няў, га лоў ным ся род 
якіх бы ла пра фі лак ты ка 
ка руп цыі.

Ня гле дзя чы на тое, што 
ў пе ры яд з 2010 па 2013 год 
коль касць вы яў ле ных ка руп-
цый ных зла чын стваў зні зі ла ся 
на 10%, агуль ны стан ба раць-
бы з ха ба ра мі па кі дае жа даць 
леп ша га. Са мыя праб лем ныя 
сфе ры, у якіх сё ле та за фік са-
ва на най боль шая коль касць 
ка руп цый ных зла чын стваў: 

дзяр жаў нае кі ра ван не, ахо ва 
зда роўя, пра мыс ло васць, бу-
даў ніц тва, аду ка цыя.

Ся род га лоў ных пе ра шкод 
ан ты ка руп цый най дзей нас-
ці на зы ва лі ся фар ма лізм, з 
якім да ба раць бы з ха бар ніц-
твам па ды хо дзяць мяс цо выя 
ўла ды; не эфек тыў ная пра ца 
ка мі сій па су праць дзе ян ні ка-
руп цыі, кі раў ні кі і чле ны якіх 
час та не ва ло да юць не аб ход-
ны мі ве да мі і не ма юць пэў ных 
паў на моц тваў для та кой пра-
цы, і ін шыя.

— Га лоў ная праб ле ма за-
клю ча ец ца ў тым, што ан ты ка-
руп цый ныя ор га ны звы чай на 
пра цу юць па фак це зла чын-
ства. За да ча на сён ня — пра-
фі лак ты ка па ру шэн няў у гэ тай 
сфе ры. Так са ма важ на вы зна-

чыц ца, ці па трэб ны нам ан ты-
ка руп цый ныя ка мі сіі, ка лі іх 
пра ца не пры но сіць плё ну, — 
ад зна чыў ге не раль ны пра ку-
рор Аляк сандр КА НЮК.

Па сло вах кі раў ні ка ве дам-
ства, пра ва вых ін стру мен таў 
для эфек тыў най ба раць бы з 
ха бар ніц твам у кра і не ха пае. 
Вы кры ва льнасць зла чын-
стваў зна хо дзіц ца на вы со кім 
уз роў ні, але іх па пя рэ джан не 
не за да валь няе Генп ра ку ра-
ту ру.

Вы ні кам на ра ды стаў шэ-
раг да ру чэн няў. Так, ор га нам 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, абл-
вы кан ка мам, Мін гар вы кан-
ка му трэ ба пра вес ці ана ліз 
рас хо да ван ня бюд жэт ных 
срод каў, вы зна чыць ка руп-
цый ныя ры зы кі ў кож ным ад-

га лі на ван ні дзей нас ці і рас-
пра ца ваць пла ны па іх мі ні мі-
за цыі і вы ка ра нен ні. Па він ны 
быць ство ра ны комп лекс ныя 
пра гра мы па пра фі лак ты цы 
зла чын стваў на на ступ ны год, 
у якія ўвой дуць кан крэт ныя 
ме ра пры ем ствы па па пя рэ-
джан ні ка руп цый ных пра ва-
па ру шэн няў.

Акра мя гэ та га, Мі ніс тэр ству 
аду ка цыі су мес на з Ака дэ мі-
яй кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
пра па на ва на рас пра ца ваць і 
ўка ра ніць у ВНУ на ву чаль ны 
цыкл «Су праць дзе ян не ка-
руп цыі» для сту дэн таў, якія 
ву чац ца на спе цы яль нас цях, 
звя за ных з дзяр жаў ным кі ра-
ван нем, эка но мі кай і юрыс-
пру дэн цы яй.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Усё гэ та знай шло пра цяг 
на шмат лі кіх ін тэр нэт-пля-
цоў ках. Не стаў вы клю чэн-
нем і сайт «Звяз ды». Вось 
якія пра па но вы агу чы лі на-
шы чы та чы:

@Валер 
Лі чу, што праб ле му 

атры ман ня ме ды цын скай 
да па мо гі ты мі, хто не пла-
ціць па да ткі ў бе ла рус кі 
бюд жэт, вы ра шыць вель мі 
прос та. У кож на га ча ла ве-
ка за раз ёсць карт ка са цы-
яль на га стра ха ван ня. Трэ ба 
аба вя заць лю дзей на сіць 
яе кож ны раз у па лі клі ні ку 
і пра вя раць пе рад вы да чай 
ам бу ла тор най кар ты. І ка лі 
вы свет ліц ца, што ча ла век 

пэў ны пе ры яд (ска жам, год 
ці паў та ра) ні дзе на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі не пра цуе 
і па дат каў, ад па вед на, не 
пла ціць, зна чыць, да па мо-
гу яму мож на ака заць толь-
кі эк стран ную, ка лі ста іць 
пы тан не жыц ця і смер ці. 
Вы клю чэн не трэ ба зра біць 
для дзя цей, сту дэн таў і пен-
сі я не раў — тых, хто пра ца-
ваць не мо жа. Так, на мой 
по гляд, бу дзе больш спра-
вяд лі ва.

@Люцік 
Трэ ба не толь кі браць, 

але і ад да ваць — та кі за-
кон жыц ця. Ёсць ра цыя ў 
тым, што ўсе роў ныя, та му 
кож ны па ві нен пла ціць па-

да ткі і пры но сіць ка рысць 
гра мад ству.

@Ася 
Так зва ныя «аба вя за ныя 

асо бы» бы лі пра ца ўлад-
ка ва ны двор ні ка мі ў ма ім
ЖЭ Се. Ды вось толь кі вы ні-
каў іх пра цы ві даць не бы ло. 
Сяк-так спра ба ва лі штось ці 
ра біць… Доб ра яшчэ, што 
мі ну лая зі ма не вы да ла ся 
асаб лі ва снеж най. А так 
пад' езд ні хто не мыў вы шэй 
за дру гі па верх, вок ны ста-
я лі бруд ныя, са смец цеп ра-
во да ў трыц ца ці гра дус ную 
спя ко ту да но сіў ся сму род. 
Як толь кі «аба вя за ныя асо-
бы» знік лі, ад ра зу ж у пад'-
ез дзе на вя лі па ра дак.

Та му пы тан не — ці трэ ба 
іх на кі роў ваць двор ні ка мі ў 
ЖЭ Сы?

@Іван 
Я лі чу, што дар ма е ды 

па він ны пла ціць асаб лі вы 
па да так, па куль не ўлад-
ку юц ца на рэш це на пра цу! 
Праў да, я не ду маю, што 
та кі па да так вар та браць з 
тых, хто вы му ша на бес пра-
цоў ны (па ста не зда роўя або 
ся мей ным ста но ві шчы). Тут 
трэ ба ў пры ват ным па рад-
ку па ды хо дзіць і вы зна чаць 
удар, а не лу піць па ўсіх…

ZVІAZDA.BY. За ходзь це, 
чы тай це, ка мен туй це!

Ва ша дум ка важ ная!
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ЗА ДА ЧА НА СЁН НЯ —
ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА ПА РУ ШЭН НЯЎ 
Су праць ста ян не ка руп цыі дае плён, ад нак да вы ка ра нен ня ха бар ніц тва яшчэ да лё ка 

ВЫ БРА НЫ НО ВЫ СТАР ШЫ НЯ
ФЕ ДЭ РА ЦЫІ ПРАФ СА ЮЗАЎ 

Но вым стар шы нёй Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла-
ру сі стаў Мі ха іл Ор да. Ад па вед нае ра шэн не пры-
ня лі чле ны са ве та ФПБ на па ся джэн ні ў Мін ску.

Мі ха іл Ор да ад зна чыў, што Са ве ты дэ пу та таў, 
ма ла дзёж ныя ар га ні за цыі з'яў ля юц ца апо рай для 
на шай дзяр жа вы і гра мад ства. Га лоў най за да чай 
для праф са юзаў заў сё ды бы ла і за ста ец ца аба ро на 
ін та рэ саў пра цаў ні ка — ме на ві та та го ча ла ве ка, які 
ства рае ўсе ба гац ці Бе ла ру сі. На ча ле ФПБ Мі ха іл 
Ор да па абя цаў вы ка рыс тоў ваць для гэ та га ўсе маг-
чы мас ці, якія ёсць у праф са ю за, і цес на пра ца ваць 
з ура дам.

Но вы стар шы ня Фе дэ ра цыі праф са юзаў ад зна-
чыў, што для вы ка нан ня па стаў ле ных за дач ёсць 
усё не аб ход нае. Гэ та доб ра пад рых та ва ныя кад ры, а 
так са ма ўжо рас пра ца ва нае ге не раль нае па гад нен не 
з ура дам, дзе вы зна ча ны ўсе мо ман ты су пра цоў-
ніц тва. У пла нах у Мі ха і ла Ор ды су стрэ ча з га лі но-
вы мі праф са юза мі, аб мер ка ван не з імі на дзён ных 
пы тан няў. Асоб ная ўва га бу дзе на да вац ца пра цы з 
мо лад дзю.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

І ПА МЕР ЛІ Ў АДЗІН ДЗЕНЬ?..
У ква тэ ры жы ло га до ма ў Лі дзе зной дзе ны це-
лы па жы лых су жэн цаў. Пра гэ та ка рэс пан дэн ту
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў Лід скім РА УС.

Па зван ку су се дзяў, якія бы лі за не па ко е ны тым, 
што пен сі я не раў не каль кі дзён не бы ло ві даць, пра ва-
ахоў ні кі пра ве ры лі жыл лё. Муж і жон ка бы лі зной дзе-
ны мёрт вы мі, па па пя рэд няй ін фар ма цыі, без пры кмет 
гвал тоў най смер ці.

Як па тлу ма чы лі ў РА УС, дзве ры ква тэ ры бы лі за-
мкнё ны знут ры. Ця пер на мес цы пра цу юць спе цы я ліс-
ты, вы свят ля юц ца аб ста ві ны і пры чы ны смер ці. Пра-
ва ахоў ні кі па куль не ба чаць у зда рэн ні кры мі наль на га 
пад тэкс ту, хут чэй за ўсё, су жэн цы па мер лі або ў адзін 
дзень, або адзін за ад ным.

Аба ім бы ло больш за 70 га доў.

БА ТЭ Б'Е АН ТЫ РЭ КОР ДЫ 
Чэм пі ё ны Бе ла ру сі па цяр пе лі чар го вае раз гром-
нае па ра жэн не ў сё лет нім ро зыг ры шы Лі гі чэм-
пі ё наў.

Гэ тым ра зам ба ры саў чан на сва ім по лі эк за ме на-
ваў да не цкі «Шах цёр». Пер шыя дзе сяць хві лін па-
да печ ныя Аляк санд ра Ер ма ко ві ча яшчэ тры ма лі ся, 
але пас ля ў ва ро ты Сяр гея Чэр ні ка па сы па лі ся мя чы. 
Уся го ў гэ тай су стрэ чы ўкра ін цы ад зна чы лі ся 7 ра зоў, 
чым да па маг лі БА ТЭ ства рыць свой но вы ан ты рэ корд. 
Яшчэ ні ко му бе ла рус кія чэм пі ё ны ў еў ра куб ках з па-
доб най роз ні цай не ўсту па лі.

— Мы са мі ві на ва тыя ў па ра жэн ні, — пры знаў ся 
пас ля гуль ні Аляк сандр ЕР МА КО ВІЧ, га лоў ны трэ-
нер БА ТЭ. — Зра бі лі шмат па мы лак. Так, нас пры-
му сі лі па мы ляц ца, ад нак на та кім уз роў ні ра біць гэ та 
не да зва ляль на. Нам не ха пае ста біль нас ці. На пэў на, 
пры чы на ў нас са міх.

Гру па Н. 21 каст рыч ні ка. БА ТЭ — «Шах цёр» (Укра-
і на) — 0:7 (Алекс Тэй шэй ра, 11, Лу іс Ад ры я на, 28, 
36, 40, 44, 82, Кос та, 35), «Пор ту» (Пар ту га лія) — 
«Ат ле тык» (Іс па нія) — 2:1 (Эрэ ра, 45, Ку а рэж ма, 75; 
Фер нан дэс, 58).

Тур нір ны рас клад: «Пор ту» — 7, «Шах цёр» — 5, 
БА ТЭ — 3, «Ат ле тык» — 1.

Тарас ШЧЫРЫ.

На па чат ку тыд ня кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу-
ка шэн ка пра вёў на ра ду па пы тан нях за ня тас ці і міг-
ра цыі ў Бе ла ру сі. На ёй чар го вы раз пра гу ча ла да во лі 
зла ба дзён ная для гра мад ства тэ ма: як пры му сіць 
пра ца ваць і пла ціць па да ткі ў бюд жэт тых лю дзей, 
якія ў эка но мі цы не за дзей ні ча ны, ад нак пры гэ тым 
не ад маў ля юц ца ад дзяр жаў ных да брот? Асоб на 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за кра нуў і тэ му пра ца ўлад ка-
ван ня гэ так зва ных «аба вя за ных асоб»…

УРО КІ ПА МЯ ЦІ 
Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў на ве да лі

Дзяржаўны му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 

Для дэ пу та таў бы ла ар га ні за ва на эк скур сія, 
пад час якой яны па зна ё мі лі ся з экс па зі цы я мі, 
пры све ча ны мі хра на ло гіі ва ен ных дзе ян няў, гіс-
то рыі пар ты зан ска га і пад поль на га ру ху, умо ва м, 
у якіх вы жы ва лі вяз ні тур маў і кан цэнт ра цый ных 
ла ге раў. Кі раў нік ніж няй па ла ты пар ла мен та па-
дзя ка ваў су пра цоў ні кам му зея, якія, абе ра га ю чы 
гіс то рыю, вы кон ва юць вы со кую мі сію — вы хоў-
ва юць год ных гра ма дзян Бе ла ру сі.

— Мы ба чым, як у апош ні час імк лі ва па-
шы ра ец ца по яс не ста біль нас ці, — за ўва жыў 
па вы ні ках зна ём ства з экс па зі цы яй Ула дзі мір 
Анд рэй чан ка. — Ва ен ныя кан флік ты ўсё больш 

на блі жа юц ца да на шых ме жаў. Та му мы, дэ пу-
та ты, па він ны як у за ка на даў чым, так і ў між на-
род ным пла не ра біць усё для та го, каб на зям лі 
быў мір, каб на ша кра і на бы ла эка на міч на раз-
ві тай, каб ар мія бы ла моц най, каб нас па ва жа лі 
на між на род най арэ не, а га лоў нае — не аб ход на 
ўма цоў ваць адзін ства на ро да.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка пад крэс ліў, што ро лю 
му зея ВАВ тут не маг чы ма пе ра аца ніць: яго экс-
па на ты, ды і ўся ат мас фе ра, з'яў ля юц ца яр кім 
свед чан нем та го, што з'яд на ны на род ні хто не 
змо жа пе ра маг чы.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
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Ся род 11 за ко на пра ек таў, раз гле-
джа ных учо ра ніж няй па ла тай бе-
ла рус ка га пар ла мен та, адзін да ты-
чыў ся за ба ро ны рэ кла мы піт ной 
ва ды і ін шых «ня він ных» рэ чаў, 
ка лі пры гэ тым вы ка рыс тоў ва ец-
ца брэнд, які вы пус кае ал ка голь-
ную аль бо ты ту нё вую пра дук цыю, 
а так са ма, ка лі вы ка рыс тоў ва ец ца 
знеш ні вы гляд та ры аль бо ўпа коў кі, 
па доб ных на тыя, у якіх зме шча ны 
ал ка голь ныя на поі ці цы га рэ ты.

Мі ністр ганд лю Ва лян цін ЧА КА НАЎ 
для на гляд нас ці па клаў на тры бу ну пе рад 
дэ пу та та мі па чак мы ла і па чак цы га рэт, 
упакоўка якіх вы гля да ла амаль ад ноль-
ка ва, і пра мо віў: «Без умоў на, на наш по-
гляд, гэ та не да пу шчаль на».

— За кон аб рэ кла ме жорст ка аб мя-
жоў вае рэ кла му ал ка голь ных і ты ту нё-
вых вы ра баў, — па тлу ма чыў мі ністр. — 
Ра зам з тым за кон дае маг чы масць 
раз мя шчаць ал ка голь ныя і ты ту нё выя 
брэн ды ў рэ кла ме ін шых та ва раў і па-
слуг. Гэ та спра ва ка ва ла прак ты ку вы-
твор час ці роз ных та ва раў, ра бот і па слуг 
(га зі ра ва ных на по яў, за баў ляль ных па-
слуг і ін шае) пад брэн да мі ал ка голь ных 
на по яў і ты ту нё вых вы ра баў, а так са ма 
ў ана ла гіч най спа жы вец кай упа коў цы. 
У боль шас ці вы пад каў гэ та на кі ра ва на 

ў аб ход за ка на даў чых аб ме жа ван няў, 
уво дзіць у зман па куп ні коў і з'яў ля ец ца 
пры ха ва най пра па ган дай ал ка го лю.

Для спы нен ня па доб най прак ты-
кі Са ве там Мі ніст раў быў па да дзе ны ў 
пар ла мент пра ект за ко на «Аб уня сен ні 
змен у За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
рэ кла ме». Да ку мент пра па нуе вы зна-
чыць для рэ кла мы, па доб най на рэ кла му 
ал ка голь ных і та бач ных вы ра баў, гэт кі 
ж са мы аб ме жа валь ны рэ жым, што іс-
нуе для рэ кла мы на зва най пра дук цыі. 
Мі ністр ганд лю на га даў, што рэ кла ма 
ты ту нё вых вы ра баў у Бе ла ру сі цал кам 
за ба ро не на. Рэ кла ма ал ка голь ных на по-
яў за ба ро не на на тэ ле ба чан ні, ра дыё, у 
ву ліч най рэ кла ме, на пры пын ках гра мад-
ска га транс пар ту, стан цы ях мет ра па лі тэ-
на, у транс парт ных срод ках, на пер шых 
і апош ніх ста рон ках СМІ, та ва рах спар-
тыў на га пры зна чэн ня, цац ках, ва ўста но-
вах аду ка цыі, ахо вы зда роўя, куль ту ры, 
фі зіч най куль ту ры, спор ту, у аэ ра пор тах 
і на вак за лах. У ас тат ніх мес цах рэ кла ма 
ал ка голь ных на по яў да зво ле на, але не 
па він на змя шчаць за клі кі да іх ужы ван-
ня, вы явы лю дзей, жы вёл, спа жы вец кай 
та ры, апі сан не ўлас ці вас цяў і цэн ал ка-
голь ных на по яў.

Пад «па доб най» за ко на пра ект мае на 
ўва зе рэ кла му, якая змя шчае най мен не 
та ва ру, ра бо ты ці па слу гі, наз ву ар га ні-

за цыі, імя гра ма дзя ні на, ганд лё вы знак, 
знак аб слу гоў ван ня, геа гра фіч нае ўка-
зан не; вы яву, па доб ную да спа жы вец кай 
та ры, па доб ныя з най мен нем, та вар ным 
зна кам вы явы та ры ал ка голь на га на пою 
аль бо ты ту нё ва га вы ра бу.

Пры гэ тым за ко на пра ект пра па нуе 
не рас паў сюдж ваць аб ме жа ван ні на рэ-
кла му ар га ні за цый аль бо гра ма дзя ні на, 
раз ме шча ную на ву ліч ных шыль дах і па-
ка заль ні ках, а так са ма на ін тэр в'ю пра 
дзей насць ар га ні за цыі і на са цы яль ную 
рэ кла му, дзе ў пра фі лак тыч ных мэ тах 
вы ка рыс тоў ва ец ца вы ява та ры, якая на-
гад вае ал ка голь ную ці ты ту нё вую спа жы-
вец кую та ру.

Пра ект за ко ну пра па нуе за ха ваць іс-
ну ю чы па ра дак рэ кла ма ван ня та ва раў, 
ра бот і па слуг пад брэн да мі, якія не ма-
юць да чы нен ня да ал ка голь ных на по яў 
і ты ту нё вых вы ра баў, але якія так са ма 
аб ме жа ва ны ў рэ кла ма ван ні. Ма юц ца 
на ўва зе брэн ды ка зі но, зброі і ін шыя. 
Аб' ек ты гра мад ска га хар ча ван ня, цац-
кі і па доб нае мо гуць рэ кла ма вац ца пад 
та кі мі брэн да мі пры ўмо ве на зы ван ня 
аб' ек та рэ кла ма ван ня, на прык лад: «Дзі-
ця чая цац ка «Танк Т-34».

Дэ пу та ты раз гле дзе лі за ко на пра ект у 
пер шым чы тан ні.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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Пар ла менц кі дзён нік Пар ла менц кі дзён нік   ��

ВА ДА ГА РЭЛ ЦЫ НЕ «СЯ БАР»
ДЭ ПУ ТА ТЫ ПА ГА ДЗІ ЛІ СЯ З ЗА БА РО НАЙ «СКРЫ ТАЙ» ПРА ПА ГАН ДЫ АЛ КА ГО ЛЮ І ТЫ ТУ НЮ

Дзяржаўны му зей 
гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны 
да па ма гае тым, хто не 
ба чыў вай ны, — 
ма ла до му па ка лен ню — 
зра зу мець тую страш ную 
не бяс пе ку, якую 
ня се фа шызм уся му 
ча ла вец тву. На гэ та 
звяр нуў асаб лі вую 
ўва гу Ула дзі мір 
АНД РЭЙ ЧАН КА, 
стар шы ня Па ла ты 
прад стаў ні коў 
бе ла рус ка га пар ла мен та 
пад час на вед ван ня 
гэ тай уста но вы ра зам 
з дэ пу та та мі.


