
Ка го па ві нен аба ра няць за кон?
Ця пер пы тан ні ўтры ман ня жы вёл у на шай кра і не рэ гу лю юц ца «Пра ві ла мі ўтры-

ман ня хат ніх са бак, ка тоў, а так са ма ад ло ву без на гляд ных жы вёл у на се ле ных 
пунк тах Рэс пуб лі кі Бе ла русь», а так са ма шэ ра гам ін шых да ку мен таў не са ма га 
вы со ка га ста ту су.

«За кон заў сё ды ня се вы ха ваў чую функ цыю. Гра ма дзя не аба вя за ны па ва жаць 
перш за ўсё за кон. Ме на ві та ён ле гі ты муе ў гра мад скай свя до мас ці лю быя пра ві лы 
і па ста но вы. Ука ра ніць у свя до масць абы ва це ля не аб ход насць, на прык лад, стэ ры-
лі за цыі і чы па ван ня знач на ляг чэй праз па ва жа ны боль шас цю на сель ніц тва да ку-
мент, — пі ша ка ар ды на тар гра ма дзян скай іні цы я ты вы «Мы з та бой у ад-
ным до ме» Воль га МА Ё РА ВА на сва ёй ста рон цы ў Facebook. — Са мо сло ва 
«за кон» мае знач на боль шую ва гу, чым «па ста но ва» або «пра ві ла».
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Дарожныя карты 
для парламентаў

Шляхі далейшага 
супрацоўніцтва 
з Міжпарламенцкім 
саюзам. стар. 2

Ініцыятыўныя групы можна 
рэгістраваць.

Камісіі 
сфарміраваныя

стар. 3

Катоў таксама трэба 
рэгістраваць.

Хто ў хатцы 
жыве?

У лес – з гадаванцам, 
назад – без яго.

Эпідэмія 
антыгуманізму

стар. 13

стар. 14

Таму што ён пагражае 
традыцыйным відам раслін 
і жывёл.

Сумнік – 
гэта сумна

стар. 16

стар. 15

Ча ла ве ку важ на, 
каб яго па чу лі

— Алё, гэ та пра мая лі нія? Тур-
буе Кур дзюк Мі ха іл Ула дзі мі ра віч 
са Слуц ка, ін ва лід пер шай гру пы. 
Вось усе ка жуць пра без бар' ер нае 
ася род дзе для лю дзей з аб ме жа-
ва ны мі маг чы мас ця мі, а ў на шым 
до ме ня ма пан ду са.

З да лей шай раз мо вы з жы ха ром 
Слуц ка вы свят ля ец ца, што ён не 
адзін та кі жы хар у шмат ква тэр ным 
до ме, для яко га лю бое пе ра мя шчэн-

не за ме жы свай го жыл ля ро біц ца 
праб ле май. У гэ тым жа пад' ез дзе 
пра жы вае дзяў чын ка 14 га доў з ін-
ва лід нас цю.

Вы свет ліў шы ўсе дэ та лі, На тал-
ля Яку біц кая тут жа звяз ва ец ца са 
стар шы нёй Слуц ка га рай вы кан ка ма 
Анд рэ ем Ян чэў скім. Вы ні кам раз-
мо вы ста ла ўклю чэн не до ма, у якім 
пра жы ва юць два ін ва лі ды-ка ля-
сач ні кі, у спіс па апе ра тыў ным фі-
нан са ван ні ме ра пры ем стваў 
па ства рэн ні без бар' ер на га 
ася род дзя.

НЕ РЭ ЧЫ, 
А ЖЫ ВЫЯ ІС ТО ТЫ

ТЭ МА ТЫД НЯ
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БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

«У ра бо це з людзь мі імк ну ся да та го, 
каб вы нік быў»

На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ:

стар. 3

Тэ ле фон ны зва нок на пра мую лі нію стаў 
ужо звык лай маг чы мас цю ўзняць на ба ле лыя 
праб ле мы пе рад вы шэй шы мі ін стан цы я мі 
для лю бо га жы ха ра са ма га ад да ле на га 
ад цэнт ра ра ё на. Для прад стаў ні коў ула ды 
гэ та са мая апе ра тыў ная фор ма ра бо ты 
з на сель ніц твам. Пра тое, на коль кі да вя ра юць лю дзі 
та му ці ін ша му чы ноў ні ку, кра са моў на свед чаць 
тэ ма ты ка і ўзро вень уз ня тых людзь мі пы тан няў. 
У мі ну лую су бо ту, 31 жніў ня, дыя лог з на сель ніц твам 
вя ла стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ. Пра вы ні кі пра ве дзе най 
пра мой лі ніі і пра што дзён ныя кло па ты кі раў ні ка — 
у ін тэр в'ю «МС».

П
ра даб ра быт гра мад ства мож на 
мер ка ваць па тым, як у ім 
ста вяц ца да жы вёл. Па коль кі 

ў нас да стат ко ва час та з'яў ля юц ца 
на ві ны аб пры цяг нен ні да ад каз нас ці 
за жорст кае абы хо джан не з жы вё ла мі, 
на ву лі цы вя лі кіх і ма лых га ра доў 
вы кід ва юць скрын кі са шча ню ка мі, 
а ў вёс ках рэ гу лю юць коль касць жы вёл 
шля хам іх утап лен ня і за коп ван ня, 
то мож на мер каваць, што ў со цы у ме 
шмат жорст кас ці і без ад каз нас ці.


