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Пра гэ та ён за явіў пад час вы ступ-

лен ня на па ся джэн ні ка мі сіі Пар ла-

менц кай асамб леі Са ве та Еў ро пы па 

па лі тыч ных пы тан нях і дэ ма кра тыі, 

на якім аб мяр коў ва лі ся вы ні кі прэ зі-

дэнц кіх вы ба раў у Бе ла ру сі.

Па ся джэн не ад бы ло ся 8 ве рас ня ў 

фар ма це ві дэа кан фе рэн цыі, у ім узя лі 

ўдзел стар шы ня ПА СЕ Рык Дамс, стар-

шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль нра га схо ду Бе ла ру сі 

па між на род ных спра вах Анд рэй Са ві ных, 

экс-кан ды дат у прэ зі дэн ты Бе ла ру сі Свят-

ла на Ці ха ноў ская, прад стаў ні кі кра ін-чле-

 наў Пар ла менц кай асамб леі Са ве та 

Еў ро пы.

Стар шы ня ка мі сіі ПА СЕ па па лі тыч-

ных пы тан нях і дэ ма кра тыі Шэ рыл 

ГІ ЛАН на га да ла, што Пар ла менц кая 

асамб лея Са ве та Еў ро пы со чыць за сі-

ту а цы яй у Бе ла ру сі з 1992 го да, ка лі На-

цы я наль ны сход на шай кра і ны атры маў 

ста тус спе цы яль на га за про ша на га ў гэ тай 

ар га ні за цыі. Па яе сло вах, і пас ля зняц-

ця гэ та га ста ту су ў 1997 го дзе асамб лея 

пра цяг ва ла тры маць ад кры ты мі дзве ры 

дыя ло гу з бе ла рус кім пар ла мен там, з 

прад стаў ні ка мі апа зі цыі і з прад стаў ні ка-

мі гра ма дзян скай су поль нас ці.

«Мы за ці каў ле ныя ў пра даў жэн ні кан-

струк тыў на га дыя ло гу з усі мі за ці каў ле ны-

мі ба ка мі, уклю ча ю чы бе ла рус кія ўла ды і 

гра ма дзян скую су поль насць, і га то вы пад-

тры маць іх як з па лі тыч на га пунк ту по гля-

ду, так і з па зі цыі на за па ша на га во пы ту ў 

пра вя дзен ні мір на га і дэ ма кра тыч на га на-

цы я наль на га па лі тыч на га пра цэ су фун да-

мен таль ных рэ фор маў, па чы на ю чы з Кан-

сты ту цыі і вы бар чай сіс тэ мы», — ска за ла 

стар шы ня про філь най ка мі сіі ПА СЕ.

На дум ку стар шы ні ПА СЕ Ры ка 

ДАМ СА, Бе ла русь за раз звед вае цяж кі 

кры зіс, ра зам з тым, па доб ны пра цэс зу сім 

не аба вяз ко ва пры во дзіць да рэ ва лю цыі, 

якая мо жа каш та ваць за над та до ра га, а 

вы ні кі яе час та бы ваць не зра зу ме лыя.

«Гэ та мо жа пры вес ці і да эва лю цыі, — 

ска заў ён. — Ка лі ўсе за ці каў ле ныя ба-

кі, усе ўдзель ні кі пра цэ су бу дуць ра зам 

пра ца ваць над да сяг нен нем вы ні ко вай 

мэ ты і пад тры ман нем на шых агуль ных 

каш тоў нас цяў: вяр шэн ства пра ва, дэ ма-

кра тыі і пра воў ча ла ве ка. Ме на ві та та ко га 

вы ра шэн ня па дзей хо чам мы — Са вет 

Еў ро пы».

Для асамб леі і за про ша ных на па ся-

джэн не яе ка мі сіі гас цей ма ец ца, па сло-

вах стар шы ні ПА СЕ, толь кі ад но пы тан не, 

на якое трэ ба знай сці ад каз: «Вы, і тыя, 

ка го вы прад стаў ля е це, хо ча це быць част-

кай праб ле мы аль бо хо ча це стаць і мо-

жа це знай сці ў са бе сі лы стаць част кай 

ра шэн ня гэ тай праб ле мы?»

Рык Дамс ад ра зу ад ка заў, што Пар ла-

менц кая асамб лея жа дае стаць част кай 

по шу ку ў вы ра шэн ні іс ну ю чай у Бе ла ру сі 

праб ле мы і га то ва пад тры маць тых, хто 

ад каз вае на па стаў ле нае пы тан не та кім 

жа чы нам.

Анд рэй Са ві ных у сва ім вы ступ лен ні 

ад зна чыў, што прэ зі дэнц кая кам па нія ў 

Бе ла ру сі ха рак та ры за ва ла ся най боль шай 

ін тэн сіў нас цю за ўвесь пе ры яд пра вя дзен-

ня вы ба раў на гэ ты пост у кра і не.

«На жаль, мы вы му ша ныя кан ста та-

ваць, што дзе ян ні асоб ных прэ тэн дэн таў 

на пост прэ зі дэн та бы лі на цэ ле ныя на 

фар мі ра ван не па лі тыч най і са цы яль най 

на пру жа нас ці ў гра мад стве. Шы ро ка вы-

ка рыс тоў ва ла ся дэз ын фар ма цыя, псі ха-

ла гіч ныя пры ёмы, ма ні пу ля цыі свя до мас-

цю лю дзей, — ска заў ён. — Гэ та вель мі 

моц на ад роз ні ва ла ся ад па лі тыч най куль-

ту ры, якую мы, дэ пу та ты, ды і ін шыя па-

лі тыч ныя ін сты ту ты на ша га гра мад ства, 

імк ну лі ся раз ві ваць усе гэ тыя га ды».

Па яго сло вах, пас ля за вяр шэн ня 

асноў на га дня га ла са ван ня па лі тыч ныя 

эмо цыі вый шлі з цы ві лі за ва ных ме жаў. 

«Бе ла рус кія ўла ды ма юць ін фар ма цыю 

пра тое, што пра тэс ты бы лі дас ка на ла 

спла на ва ныя і ка ар ды на ва лі ся ў тым лі ку 

праз са цы яль ныя сет кі з-за мя жы, — звяр-

нуў ува гу бе ла рус кі дэ пу тат. — Па гэ тых 

ка на лах ка ар ды на ваў ся рух ка лон пра тэс-

тоў цаў па го ра дзе, у рэ жы ме рэ аль на га 

ча су ад да ва лі ся ка ман ды на пра вя дзен не 

ак цый, на збор лю дзей у асоб ных мес цах. 

Пры ёмы, якія бы лі вы ка ры ста ныя, дзіў-

ным чы нам паў та ра юць тэх ні кі кі ра ван ня 

май да нам ва Укра і не, ка ля ро вы мі рэ ва-

лю цы я мі ў Егіп це, Сер біі і шэ ра гу ін шых 

кра ін».

Бе ла рус кі пар ла мен та рый так са ма 

за пэў ніў, што пра тэс ты, якія ад бы лі ся ў 

дзень га ла са ван ня і ад ра зу пас ля яго, ме-

лі гвал тоў ны ха рак тар, у вы ні ку па цяр пе лі 

прад стаў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў. «У гэ-

тых эк стра ар ды нар ных умо вах асноў най 

за да чай сі ла вых ве дам стваў ста ла па пя-

рэ джан не раз рас тан ня сі ла во га сцэ на рыя 

кан флік ту. Мы доб ра ве да ем, што пра ва-

ахоў ныя струк ту ры за ход ніх кра ін рэ агу-

юць у та кіх сі ту а цы ях па доб ным чы нам. Як 

толь кі пра тэс ты на бы лі мір ны ха рак тар, 

па зі цыя пра ва ахоў ні каў так са ма змя ні ла-

ся. Ад нак у вы пад ку но вых пра ва ка цый 

яны бу дуць вы му ша ныя вы ка рыс тоў ваць 

сі лу», — да даў Са ві ных.

Па вы ні ках аб мер ка ван ня Анд рэй Са-

ві ных ад зна чыў, што быў здзіў ле ны не-

ра зу мен нем між на род ны мі парт нё ра мі 

тых пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца ў Бе ла-

ру сі. «Пры тым што лю дзі (удзель ні кі па-

ся джэн ня. — «Зв.») ка за лі шчы ра, але 

бы ло цал кам бач на, што яны зы хо дзяць 

з ней кіх сва іх уяў лен няў пра тое, як раз ві-

ва юц ца па лі тыч ныя пра цэ сы ў іх кра і нах, 

і на клад ва юць гэ тыя ўяў лен ні на пра цэ сы 

ў Бе ла ру сі. Я са свай го бо ку па ста ра ўся 

рас тлу ма чыць ім, што Рэс пуб лі ка Бе ла-

русь ру ха ец ца па шля ху раз віц ця дэ ма-

кра тыч ных стан дар таў, дэ ма кра тыч ных 

ін сты ту таў, але ро біць гэ та ў ін та рэ сах, 

перш за ўсё, улас ных гра ма дзян, ста біль-

на га раз віц ця на шай кра і ны».

Ён пад крэс ліў: «У гэ тай су вя зі мы, вя-

до ма, ка тэ га рыч на су праць лю бых знеш-

ніх сіл, якія ства ра юць фі нан са выя фон ды 

для та го, каб пад трым лі ваць пра тэс ныя 

на строі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Фак тыч на 

гэ та пры во дзіць да раз віц ця сі ту а цыі па 

ма дэ лі «пра тэс ты ў аб мен на за ро бак». 

Гэ та не вя дзе да ста біль нас ці, гэ та ўма-

цоў вае не да вер па між роз ны мі са цы яль-

ны мі гру па мі ў на шай кра і не, гэ та, зрэш-

ты, за па воль вае раз віц цё дэ ма кра тыч ных 

тра ды цый».

На па ся джэн ні ка мі сіі ПА СЕ Анд рэй 

Са ві ных так са ма вы ка заў ся пра не да пу-

шчаль насць умя шан ня, якое на кі ра ва на 

на без аль тэр на тыў ную пе ра да чу ўла ды 

трэ цяй сі ле. «Гэ та аб сурд на, бо ўла да ў 

Бе ла ру сі ста біль ная, ула да ў Бе ла ру сі 

пра цуе ў ін та рэ сах уся го гра мад ства, у 

ін та рэ сах прос тых лю дзей, і мы бу дзем 

рэа лі зоў ваць і на да лей гэ ту па лі ты ку — 

па лі ты ку са цы яль най дзяр жа вы», — упэў-

не ны стар шы ня ка мі сіі Па ла ты прад стаў-

ні коў.

Пры гэ тым Анд рэй Са ві ных за пэў ніў 

еў ра пей скіх ка лег, што Бе ла русь за ці каў-

ле ная ў шы ро кім унут ра ным дыя ло гу з 

удзе лам мак сі маль най коль кас ці ле гі тым-

ных гра мад скіх і па лі тыч ных ар га ні за цый 

для ма дэр ні за цыі па лі тыч най сіс тэ мы ў 

Бе ла ру сі.

«Гэ ты дыя лог мо жа ўклю чаць лю быя 

пы тан ні, якія ўяў ля юць ін та рэс для бе-

ла рус ка га гра мад ства, гэ ты дыя лог, па 

ло гі цы, па ві нен за вяр шыц ца рас пра цоў-

кай но вых па ла жэн няў Кан сты ту цыі, якая 

ма дэр ні зуе і па лі тыч ную сіс тэ му Бе ла ру сі, 

якая мо жа за кра нуць і вы бар чае за ка на-

даў ства, і за ко ны пра ма са выя ме ра пры-

ем ствы, і ўма цуе іс тот ным чы нам ро лю 

па лі тыч ных пар тый. Цал кам маг чы ма, 

што мы прый дзем да пра пар цы я наль най 

сіс тэ мы прад стаў ніц тва вы бар ных ор га-

наў, уклю ча ю чы пар ла мент, — рас тлу-

ма чыў жур на ліс там дэ пу тат. — Тым не 

менш гэ та не ёсць маё ра шэн не, гэ та не 

ёсць ра шэн не не ка га ад на го ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь. Гэ ты дыя лог па ві нен стаць вы-

ні кам гра мад ска га аб ме ну дум ка мі, якое 

вы пра цуе ўмо вы для па лі тыч на га і эка на-

міч на га раз віц ця на шай кра і ны».

Анд рэй Са ві ных да даў так са ма, што 

ві тае ўдзел між на род ных парт нё раў у пад-

трым цы, у экс перт ным са дзей ні чан ні раз-

віц цю та ко га дыя ло гу.

«Фор мы і ме та ды та ко га са дзей ні чан-

ня, вя до ма, бу дуць вы зна ча ныя паз ней 

пры ўмо ве, ка лі на шы парт нё ры здо ле-

юць за бяс пе чыць ад кры ты і ўзва жа ны, а 

га лоў нае — сяб роў скі і па важ лі вы ўдзел у 

гэ тым пра цэ се», — рэ зю ма ваў ён.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Без знеш ня га ціс ку і ўмя шан ня
Анд рэй СА ВІ НЫХ вы ка заў ся ка тэ га рыч на су праць ства рэн ня знеш ні мі сі ла мі 

фі нан са вых фон даў для пад трым кі пра тэс ных на стро яў у Бе ла ру сі

На кант ро ліНа кант ро лі

ЯК ІДЗЕ 
ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА?
Ці мож на лі чыць па пя рэд нія вы ні кі па ско-

ра на га раз віц ця Ар шан ска га ра ё на зда-

валь ня ю чы мі? Ці мо гуць даць вы со кую 

ацэн ку з ме нам мяс цо выя жы ха ры? Што 

з на пра ца ва на га во пы ту трэ ба аба вяз ко-

ва пе рай маць ін шым ра ё нам кра і ны? Гэ-

тыя і ін шыя важ ныя пы тан ні ўчо ра бы лі 

ў цэнт ры ўва гі пад час на вед ван ня ра ё на

прэм' ер-мі ніст рам Ра ма нам ГА ЛОЎ ЧАН КАМ 

і чле на мі ўра да.

Кі раў нік ура да на ве даў шмат прад пры ем стваў, 

дзе рэа лі зу юц ца ме ра пры ем ствы ў рам ках вы ка-

 нан ня Пра гра мы раз віц ця Ар шан ска га ра ё на. 

Іх уся го па він на быць рэа лі за ва на ка ля ста.

У га рад скім па сёл ку Бал ба са ва прэм' ер-

мі ністр азна ё міў ся з бу даў ніц твам муль ты ма даль на -

га цэнт ра «Брэ мі на-Ор ша». Тут ужо функ цы я нуе 

гі ганц кі «кор пус», ку ды з-за мя жы да стаў ля юц ца 

та ва ры для да лей шай іх транс пар ці роў кі. Пра-

дук цыю мар кі ру юць, афарм ля юць мыт ныя да ку-

мен ты, ка лі трэ ба за хоў ва юць. Та ва ры з Еў ро пы 

ў Азію і на ад ва рот праз «ла гіс тыч ныя ва ро ты» 

ад праў ля юць і па чы гун цы. А ўвод у экс плу а та-

цыю ўзлёт на-па са дач най па ла сы даў жы нёй ка ля 

трох кі ла мет раў да зво ліць вы ка рыс тоў ваць і па-

вет ра ную транс пар ці роў ку. Ура чыс тае ад крыц цё 

за пла на ва лі на па ча так ліс та па да. Па ра лель на з 

вы ка ры стан нем гэ тай па ла сы вя лі кія перс пек ты-

вы ў за праў цы па лі вам транс парт ных са ма лё таў. 

Пад Ор шай мо гуць пры зям ляц ца прак тыч на без 

аб ме жа ван няў кры ла тыя ма шы ны роз ных га ба-

ры таў і кла саў.

Ка пі таль ны ра монт уз лёт на-па са дач най па ла-

сы, рэ кан струк цыя ру лёж ных да ро жак, уз вя дзен-

не аб' ек таў да па мож на га пры зна чэн ня ажыц цяў-

ля ец ца ў рам ках дзяр жаў най пра гра мы раз віц ця 

транс парт на га комп лек су Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 

2016—2020 га ды.

Не па да лёк зна хо дзіц ца прад пры ем ства па ра-

мон це авія цый най тэх ні кі, якое так са ма на ве даў 

прэм' ер. У па віль ё не бы ло ня ма ла вер та лё таў з 

роз ных кра ін, якім бе ла рус кія май стры да дуць 

но вае жыц цё.

На ААТ «Ар шан скі мя са кан сер ва вы кам бі нат» 

у цэнт ры ўва гі бы ло бу даўніцтва но ва га цэ ха за-

бою і пе ра пра цоў кі мя са сві ней і буй ной ра га тай 

жы вё лы.

Пе рад па ся джэн нем у Ар шан скім рай вы кан-

ка ме Ра ман Га лоў чан ка ў гу тар цы з прад стаў-

ні ка мі СМІ пад крэс ліў, што ў Ар шан скім ра ё не 

бы лі ство ра ны са мыя льгот ныя ўмо вы для та го, 

каб азда ра віць мяс цо вую эка но мі ку, па спры яць 

па ве лі чэн ню ін та рэ су да ін вес ты цый з бо ку прад-

стаў ні коў ай чын на га і за меж на га біз не саў.

Пад ра бяз нае вы ву чэн не зроб ле на га ў ад па-

вед нас ці з ука зам Прэ зі дэн та і пра гра май ура да 

да зво ліць рас паў сю дзіць за па тра ба ва нае жыц-

цём для па ска рэн ня раз віц ця ў ін шых ра ё нах, дзе 

так са ма рас па ча ла ся «пе ра за груз ка». Вель мі 

важ на на даць ім пульс для ства рэн ня леп шых 

умоў у га рад скіх па сёл ках. Га лоў нае, каб там 

жы ло ся не горш, чым у аб лас ных цэнт рах.

На на ра дзе вя ло ся аб мер ка ван не не толь кі 

хо ду рэа лі за цыі пра гра мы. Але і пра па ноў па 

маг чы май яе ка рэк ці роў цы. У пры ват нас ці, па 

тэр мі нах рэа лі за цыі асоб ных ме ра пры ем стваў 

комп лек су, аб' ёмаў і кры ніц фі нан са ван ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Анд рэй Швед, які да ўча раш ня га 

дня ўзна чаль ваў Дзяр жаў ны

ка мі тэт су до вых экс пер тыз, 

на зна ча ны ге не раль ным пра-

ку ро рам Бе ла ру сі. Ад па вед нае

кад ра вае ра шэн не пры няў 

9 ве рас ня Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Яшчэ раз ха чу на га даць, ка-

рыс та ю чы ся вы пад кам, для асаб-

лі ва «да свед ча ных», якія ці то хай-

пу юць, ці то по сцяц ца ў ін тэр нэ це 

на конт ма іх кад ра вых на зна чэн няў: 

на пэў на, гэ та на ту раль ны пра цэс 

(кад ра выя на зна чэн ні) пас ля вы ба-

раў. Як у лю бой дзяр жа ве. Асноў-

ны кас цяк, ва ўра дзе асаб лі ва, 

мы сфар мі ра ва лі да вы ба раў, 

каб лю дзі ба чы лі, з кім Прэ зі-

дэнт пла нуе пра ца ваць пас ля 

вы ба раў. Ну і, зра зу ме ла, як гэ та 

пры ня та га ва рыць, пэў ная да-

вод ка заў сё ды ёсць пас ля вы ба-

раў», — цы туе кі раў ні ка дзяр жа вы 

яго прэс-служ ба.

Ён пад крэс ліў, што Аляк сандр 

Ка нюк пра ца ваў на па са дзе ге не-

раль на га пра ку ро ра дзевяць га-

доў. «Больш за тое, ча ла век на-

дзей ны, дзяр жаў ны, ча ла век ва ен-

ны, прай шоў Аф га ні стан, мы гэ та 

ве да ем. Ве дае за меж ныя мо вы. 

У яго ёсць жа дан не па пра ца ваць 

на дып ла ма тыч най служ бе. Я не 

пя рэ чу су праць та ко га жа дан ня. 

Трэ ба звя зац ца з мі ніст рам за меж-

ных спраў і па пра сіць яго пад рых-

та ваць свае пра па но вы», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Га во ра чы пра Анд рэя Шве да, 

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што гэ та, на-

пэў на, са мы пад рых та ва ны ча ла век 

для та кой па са ды, ён прай шоў мно-

гія сту пе ні ў пра ва ахоў ных ор га нах, 

пра ца ваў і ў пра ку ра ту ры. «Ду маю, 

што гэ та бу дзе пра віль нае на зна-

чэн не на па са ду ге не раль на га 

пра ку ро ра. Але што мя не асаб лі-

ва за да валь няе, аб ім доб рай дум кі 

ў са мой пра ку ра ту ры. Гэ та, як яны 

ка жуць, наш ча ла век», — ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў 

на кі ра ваць не аб ход ныя да ку мен ты 

на ўзгад нен не ў Са вет Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду. Ён так са-

ма па пра сіў ра ні цай 10 ве рас ня 

са браць цэнт раль ны апа рат ге не-

раль най пра ку ра ту ры, за пра сіць 

аб лас ных пра ку ро раў. «Я аса біс та 

пры еду і прад стаў лю ге не раль на га 

пра ку ро ра. Тым больш што ёсць 

аб чым па га ва рыць, ня хай ко рат-

ка, з су пра цоў ні ка мі цэнт раль на га 

апа ра ту», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Мно гія СМІ, я ана лі зую, па ча лі 

па га вор ваць (вы ве да е це, якія гэ та 

срод кі ма са вай ін фар ма цыі), што ў 

нас з'я віў ся ней кі дэ фі цыт кад раў,

ледзь не ажы я таж. Ні я ка га ажы я -

та жу ня ма. Гэ та я кан ста тую 

ад на знач на. Вы рас ла но вае па-

ка лен не лю дзей, спе цы я ліс таў. 

Да рэ чы, во пыт ных лю дзей, не 

прос та збо ку сха пі лі, на зна чы-

лі. А лю дзі, якія прай шлі пэў ныя 

сту пе ні, і не толь кі ў гэ тым вы пад-

ку ў пра ку ра ту ры, а ва ўсім пра-

ва ахоў ным бло ку», — пад крэс ліў 

бе ла рус кі лі дар.

Ён па жа даў Анд рэю Шве ду пос-

пе хаў у ра бо це. «Ня ма не аб ход нас-

ці мне не як вас на стаў ляць на но вай 

па са дзе. Вы лепш за мя не ве да е це, 

чым там зай мац ца. А заўт ра ра ні-

цай па га во рым з ва шы мі ка ле га мі, 

да стой на Аляк санд ра Ула дзі мі ра ві-

 ча (Ка ню ка. — «Зв.») пра во дзім. 

Ду маю, ён пры ня се нам ня ма ла 

ка рыс ці», — рэ зю ма ваў кі раў нік 

дзяр жа вы.

«ВЫ РАС ЛА НО ВАЕ ПА КА ЛЕН НЕ ЛЮ ДЗЕЙ»
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