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Хто бу дзе прад стаў ляць Хто бу дзе прад стаў ляць 
ін та рэ сы вы бар шчы каў?ін та рэ сы вы бар шчы каў?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Што да ты чыц ца рэ гіст ра цыі кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты прад-

стаў ні коў, то яна так са ма ўжо рас па ча ла ся. Кан ды да та мі ў дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду сё ма га склі кан ня вы лу-
чы ла ся 703 ча ла ве кі. Уся го ў вы бар чыя ка мі сіі да гэ та га ча су па сту пі ла 
824 кам плек ты да ку мен таў. Та кая ін фар ма цыя па ста не на 9 каст рыч-
ні ка раз ме шча на на сай це ЦВК.

Прэ тэн дэн ты на мес ца ў пар ла мен це час цей за ўсё ад да ва лі пе ра-
ва гу ад на му з трох спо са баў вы лу чэн ня (шля хам збо ру под пі саў, ад 
пра цоў на га ка лек ты ву, ад па лі тыч най пар тыі) — та кіх 82,9 %. Дву ма 
спо са ба мі ска рыс та лі ся 16,9 % вы лу чэн цаў. Адзін ча ла век вы лу чыў ся 
тры ма спо са ба мі.

Па лі тыч ныя пар тыі вы лу чы лі 424 па тэн цый ныя кан ды да ты ў дэ пу-
та ты, або 51,5 % ад іх агуль най коль кас ці. У лі да рах Лі бе раль на-дэ-
ма кра тыч ная пар тыя (15,2 %), Аб' яд на ная гра ма дзян ская пар тыя (8 %),
Ка му ніс тыч ная пар тыя Бе ла ру сі (7,7 %). Шля хам збо ру под пі саў
вы лу чы ла ся 33 % кан ды да таў у дэ пу та ты, ад пра цоў ных ка лек ты-
ваў — 15,5 %.

Жан чын ся род прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кія парт фе лі 25 %, ма ла дых 
лю дзей да 30 га доў — 8,8 %. Пе ра абрац ца па спра бу юць 34 дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў дзе ю ча га склі кан ня (4,8 %). Тра піць у пар ла-
мент па спра бу юць і дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў, іх 8,3 % ад агуль най 
коль кас ці вы лу чэн цаў.

Што да ты чыц ца пра фе сій най дзей нас ці вы лу чэн цаў, то за ня тых 
у пра мыс ло вас ці, бу даў ніц тве, сфе ры транс пар ту ся род іх 16,5 %, 
прад стаў ні коў на ву кі, аду ка цыі, ахо вы зда роўя, куль ту ры і спор ту — 
15,2 %, дзярж слу жа чых — 10,1 %.

Да рэ чы, пе рад вы бар ная агі та цыя на пар ла менц кіх вы ба рах у Бе-
ла ру сі стар туе ў ся рэ дзі не каст рыч ні ка пас ля рэ гіст ра цыі кан ды да таў 
у дэ пу та ты. На на ступ ны дзень пас ля яе за кан чэн ня акру го выя вы-
бар ка мы пра вя дуць па між кан ды да та мі жа раб' ёў ку для та го, каб 
вы зна чыць да ту і час іх вы ступ лен ня на дзяр жаў ных ра дыё і ТБ.

Вы ступ лен ні кан ды да таў у дэ пу та ты па ра дыё і тэ ле ба чан ні прой-
дуць з 21 каст рыч ні ка да 6 ліс та па да па ра бо чых днях. Ра дыё вы ступ-
лен ні бу дуць з 7.00 да 8.00, тэ ле ві зій ныя (яны бу дуць су пра ва джац ца 
суб ціт ра мі ці пе ра кла дам на мо ву жэс таў) — з 19.00 да 20.00. Эфір ны 
час кан ды да таў, якія бу дуць ба ла та вац ца па Мін ску, вы дзе ляць «Ра-
дыё-Мінск», ка нал Бе ла русь 3, па Мін скай воб лас ці — ра дыё стан цыя 
«Мін ская хва ля», СТБ. Тым, хто бу дзе вы лу чац ца па ін шых аб лас цях, 
час вы зна чаць ад па вед ныя аб лас ныя тэ ле ра дыё кам па ніі.

Для тэ ле дэ ба таў эфір ны час рэ зер ву ец ца з раз лі ку не больш за пяць 
хві лін ад на му кан ды да ту. Па ра дак ар га ні за цыі і пра вя дзен ня дэ ба таў, 
да ты іх пра вя дзен ня і вя ду ча га вы зна ча юць тэ ле ра дыё кам па ніі.

Сваю пе рад вы бар чую пра гра му прэ тэн дэн ты на мес цы ў пар ла мен-
це ма юць пра ва апуб лі ка ваць аль бо ў ад ной з рэс пуб лі кан скіх га зет 
(«Звяз да», «Рэс пуб лі ка»), аль бо ў ад па вед най аб лас ной га зе це, аль бо ў 
ра ён ных, га рад скіх га зе тах, якія вы да юц ца на тэ ры то рыі іх акру гі. Тэкст 
кан ды да ты па він ны прад ста віць у СМІ не паз ней 27 каст рыч ні ка.

На га да ем, што вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў пры зна ча ныя на 
17 ліс та па да, у Са вет Рэс пуб лі кі — на 7 ліс та па да.

Па вод ле Бел ТА.

СТАР ШЫ НЯ Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ 
су стрэў ся на мі ну лым тыд ні з Над звы чай ным 

і Паў на моц ным Па слом Гер ма ніі ў Бе ла ру сі 
Манф рэ дам ХУ ТЭ РЭ РАМ.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх няй па ла ты 
пар ла мен та, ба кі аб мер ка ва лі пы тан ні ганд лё ва-
эка на міч на га су пра цоў ніц тва. Бе ла русь раз гля дае 
Гер ма нію як клю ча во га парт нё ра ў Еў ра пей скім 
са ю зе, пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Ён ад зна чыў 
ста ноў чую ды на мі ку раз віц ця двух ба ко вых ад но-
сін. Ле тась та ва ра аба рот па між кра і на мі пе ра вы сіў 
тры міль яр ды до ла раў. У той жа час сё ле та аб' ём 
уза ем на га ганд лю ска ра ціў ся да ўзроў ню ана ла гіч-
на га пе ры я ду мі ну ла га го да. «Ган даль «пра сеў», нам 
трэ ба шу каць рэ зер вы для яго на рошч ван ня, і яны 
ёсць», — упэў не ны стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

Перш за ўсё — гэ та ін вес ты цый нае су пра цоў ніц т-
ва. Бе ла русь раз ліч вае на больш ак тыў нае парт нёр -
ства з кам па ні я мі Гер ма ніі ў сфе рах, якія ўяў ля юць 
уза ем ную ці ка васць. Мі ха іл Мяс ні ко віч на га даў, 
што кам форт ныя ўмо вы для ін вес та раў ство ра ны ў 
Кі тай ска-бе ла рус кім ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі 
ка мень».

«У цэ лым у нас ма ла су мес ных кам па ній, трэ ба 
над гэ тым пра ца ваць, у тым лі ку з пры цяг нен нем 
парт нё раў з трэ ціх кра ін», — пра па на ваў ён. У якас ці 
ад на го з перс пек тыў ных кі рун каў уза е ма дзе ян ня 
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі на зваў хі міч ную пра-
мыс ло васць. Бе ла русь вы раб ляе су час ныя па лі-
мер ныя ма тэ ры я лы (ва лок ны і ніт кі) і па стаў ляе іх у 
ін шыя кра і ны. «Мы маг лі б ра біць з іх ужо га то вую 
пра дук цыю і за ці каў ле ны су пра цоў ні чаць з ва мі ў 
гэ тай сфе ры», — ска заў ён. Су мес ныя пра ек ты з Бе-

ла рус сю ад кры ва юць для ня мец ка га біз не су доб рыя 
маг чы мас ці для вы ха ду на рын кі кра ін ЕА ЭС, на га-
даў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Ён так са ма пра па на ваў Гер-
ма ніі раз ві ваць уза е ма дзе ян не ў рам ках гла баль най 
іні цы я ты вы «Адзін по яс, адзін шлях».

Што даты чыц ца між пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва, 
то за апош нія га ды яно пры кмет на ак ты ві за ва ла ся, 
пра цяг нуў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Вы ні ко вым ён на зваў 
сё лет ні ві зіт у Мінск, што ад быў ся ў чэр ве ні, дэ ле га-
цыі бун дэс та га на ча ле з кі раў ні ком пар ла менц кай 
гру пы друж бы, чле нам ка мі тэ та бун дэс та га па эка-
но мі цы і энер ге ты цы Мар кам Хаў птма нам. «Мы аб-
мяр коў ва лі між рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва. Нам, 
як Па ла це рэ гі я наль на га прад стаў ніц тва, ха це ла ся б, 
каб бы ло больш кан так таў па між на шы мі кра і на мі 
на мес цах. Трэ ба ўма цоў ваць рэ гі я наль ны на пра-
мак», — пад крэс ліў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

У сваю чар гу Манф рэд Ху тэ рэр пад тры маў агу-
ча ныя іні цы я ты вы аб ін тэн сі фі ка цыі ін вес ты цый-
на га су пра цоў ніц тва. «На шы ад но сі ны са праў ды 
на ўзды ме, мож на ска заць, што ад кры ла ся доб рае 
«акно маг чы мас цяў», якім мы па він ны ска рыс тац-
ца», — за явіў ён.

На дум ку па сла, ня мец кім кам па ні ям трэ ба 
больш ве даць пра Бе ла русь. Пра пра цоў ва ец ца маг-
чы масць пра вя дзен ня ў Гер ма ніі су мес на га біз нес-
фо ру му, дзе пла ну ец ца прэ зен та ваць ін вес ты цый ны 
па тэн цы ял на шай кра і ны.

Пад час пе ра га во раў ба кі аб мер ка ва лі вы ні кі пра-
ве дзе на га ў Мін ску ў ве рас ні 2019 го да Дня ня мец-
кай эка но мі кі. Манф рэд Ху тэ рэр так са ма па ве да міў 
аб на ме рах упер шы ню ар га ні за ваць у Бе ла ру сі ў 
2020 го дзе Дні ня мец кай на ву кі. Мі ха іл Мяс ні ко віч 
гэ тую ідэю пад тры маў.

ТА КУЮ па ра ду вы ка заў 
Стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч 
пад час на вед ван ня Ін сты ту та 
па гра ніч най служ бы. Ён 
азна ё міў ся з па рад кам 
пад рых тоў кі кур сан таў, 
су стрэў ся з вы клад чы ка мі 
і кур сан та мі ВНУ, ад ка заў на іх 
пы тан ні.

Каб лепш быў зра зу ме лы 
прад мет раз мо вы вы со ка га гос-
ця з кі раў ніц твам і су пра цоў ні-
ка мі ін сты ту та, у двух сло вах на-
га да ем ка рот кую, але ці ка вую і 
на сы ча ную гіс то рыю ўста но вы 
вы шэй шай аду ка цыі ор га наў па-
гра ніч най служ бы. Пра пры чы ны 
ўзнік нен ня і эта пы ста наў лен ня 
ВНУ рас ка заў на чаль нік ін сты-
ту та пал коў нік Сяр гей Жы лін скі. 
Па вод ле яго слоў, пас ля раз ва лу 
СССР уз нік ла па трэ ба ва ўлас най 
сіс тэ ме пад рых тоў кі афі цэ раў ме-
на ві та для ор га наў па гра ніч най 
служ бы Бе ла ру сі. Спа чат ку гэ та 
быў фа куль тэт па гра ніч ных вой-
скаў. По тым ён увай шоў у Ва ен-
ную ака дэ мію. За тым фа куль-
тэт стаў Ін сты ту там па гра ніч най 
служ бы Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Та кі 
вось шлях. Сён ня гэ та са ма стой-
ная і са ма да стат ко вая ВНУ з вы-
дат най ма тэ ры яль на-тэх ніч най 
ба зай, су час ны мі аў ды то ры я мі, 
у якіх на ву ча юц ца 365 кур сан таў. 
Што год сю ды пры ма юць ка ля 
сот ні ча ла век. Лек цыі кур сан там 
чы та юць пра фе сій на пад рых та-
ва ныя вы клад чы кі, ся род якіх тры 
дак та ры на вук і 23 кан ды да ты на-
вук. Яны ак тыў на ўдзель ні ча юць 
у між на род ных на ву ко вых кан-
фе рэн цы ях. Пе ра важ ная боль-
шасць вы клад чы каў мае до свед 
па гра ніч най служ бы.

Мі ха і лу Мяс ні ко ві чу па ве да мі-
лі, што за час іс на ван ня ін сты ту та 
яго вы пуск ні ка мі ста ла больш за 
дзве ты ся чы афі цэ раў. У іх лі ку не 
толь кі ма ла дыя гра ма дзя не на-

шай кра і ны. ВНУ ўжо не пер шы 
год ажыц цяў ляе экс парт на ву-
чаль ных па слуг: у яе сце нах сён ня 
мож на су стрэць, на прык лад, прад-
стаў ні коў Кі тая. Атры ма лі дып ло-
мы афі цэ раў-па гра ніч ні каў гра ма-
дзя не Ка зах ста на, Азер бай джа на, 
Ка та ра, Уз бе кі ста на. Іма вер на, што 
не ўза ба ве кур сан та мі ін сты ту та ста-
нуць хлоп цы з В'ет на ма і Ар ме ніі. 
Ця пер ідуць пе ра мо вы.

Аду ка цый ны пра цэс тут пра-
ду гледж вае комп лекс тэ а рэ-
тыч ных і прак тыч ных за ня ткаў. 
З па рад кам іх ар га ні за цыі і пра-
вя дзен ня дэ та лё ва азна ё міў ся 
Мі ха іл Мяс ні ко віч. Ён на ве даў 
ву чэб ныя аў ды то рыі і спе цы я лі-
за ва ныя кла сы, у тым лі ку і для 
вы ву чэн ня за меж ных моў, ла ба-
ра то рыі, ву чэб ную па гра ніч ную 
за ста ву, дзе ад пра цоў ва юц ца 
на вы кі пра хо джан ня служ бы ва 
ўмо вах ахо вы гра ні цы.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі ці-
ка віў ся не толь кі вы ка ры стан нем 
най ноў шых срод каў тэх ніч на га 
кант ро лю па гра ніч ні ка мі, у пры ват-
нас ці элект рон на га аб ста ля ван ня, 
бес пі лот най авія цыі, але і асаб лі-
вас ця мі псі ха ла гіч най пад рых тоў кі 
кад раў, хар ча ван нем на за ста вах і 
тым, як па гра ніч ні кі ўза е ма дзей ні-

ча юць з мяс цо вым на сель ніц твам. 
Бо, па сло вах Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, 
ця пер рых ту юц ца зме ны ў За кон 
аб мяс цо вым са ма кі ра ван ні, якія 
бу дуць на кі ра ва ны на да лей шае 
па шы рэн не іні цы я ты вы жы ха роў 
тэ ры то рый, і па гра ніч ні кам гэ та 
трэ ба ўліч ваць.

Спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі так-
са ма пра чы таў лек цыю вы клад-
чы кам ін сты ту та на тэ му «Ак ту аль -
ныя пы тан ні раз віц ця Рэс пуб -
лі кі Бе ла русь на су час ным эта пе». 
У ёй Мі ха іл Мяс ні ко віч за кра нуў 
пы тан ні ўма ца ван ня экс парт на-
га па тэн цы я лу кра і ны, пра ана лі-
за ваў маг чы мас ці і ры зы кі гла-
баль най іні цы я ты вы «Адзін по яс, 
адзін шлях», спы ніў ся на праб-
ле мах дзей нас ці і перс пек ты вах 
раз віц ця ЕА ЭС, пы тан нях дзярж-
пад трым кі на ву коў цаў, раз віц ця 
сіс тэ мы аду ка цыі і ін шых тэ мах.

У раз мо ве з жур на ліс та мі Мі-
ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў вы со кі 
ўзро вень пад рых тоў кі спе цы я ліс-
таў у ін сты ту це. На яго дум ку, з 
гэ тай на ву чаль най уста но вы вы-
хо дзяць усе ба ко ва пад рых та ва-
ныя афі цэ ры.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.
Больш фота 
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У ТЭМУ

Больш за па ло ву прэ тэн дэн таў 
на дэ пу тац кі ман дат у Ві цеб скай воб лас ці 
вы лу ча ны пар ты я мі
У гэ тым рэ гі ё не па 14 вы бар чых акру гах па да лі да ку мен ты 

на рэ гіст ра цыю ў якас ці кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў 97 ча ла век, з якіх амаль 58 % вы лу ча ны па лі тыч ны мі 
пар ты я мі, па ве да мі лі Бел ТА ў аб лас ной вы бар чай ка мі сіі.

На ця пе раш нім эта пе вы бар чай кам па ніі ў ся рэд нім на адзін дэ-
пу тац кі ман дат ад Ві цеб скай воб лас ці прэ тэн дуе сем ча ла век. Гэ та 
вы шэй, чым на ўсіх па пя рэд ніх вы ба рах, пры чым кан ку рэнт насць 
па вы сі ла ся за кошт рос ту коль кас ці прэ тэн дэн таў, якія жа да юць ба-
ла та вац ца ў пар ла мент па сель скіх акру гах. Са мая вост рая ба раць ба 
на мя ча ец ца па Ар шан скай-Дняп роў скай акру зе № 26, дзе кан ды да-
та мі ў дэ пу та ты вы лу ча юц ца дзесяць гра ма дзян.

Амаль 85 % прэ тэн дэн таў па лі чы лі за леп шае вы лу чац ца ад ным з 
трох маг чы мых спо са баў. У пры ват нас ці, зда лі под пі сы ў пад трым ку 
сва ёй кан ды да ту ры 14 іні цы я тыў ных груп, па лі тыч ныя пар тыі дэ ле-
гу юць у пар ла мент па акру гах у Ві цеб скай воб лас ці 55 ак ты віс таў. 
Акра мя та го, 15 прэ тэн дэн таў ска рыс та лі ся па двой ным спо са бам 
вы лу чэн ня: ад гра ма дзян шля хам збо ру под пі саў і пра цоў ны мі ка лек-
ты ва мі (14 ча ла век), ад гра ма дзян і па лі тыч ных пар тый (1).

На дэ пу тац кія ман да ты ад Ві цеб скай воб лас ці прэ тэн ду юць прад-
стаў ні кі васьмі пар тый ных ар га ні за цый. Лі бе раль на-дэ ма кра тыч ная 
пар тыя вы лу чы ла 14 ак ты віс таў, Ка му ніс тыч ная пар тыя Бе ла ру сі дэ-
ле гуе ў пар ла мент 13 ча ла век. Да лей па ак тыў нас ці ідуць Рэс пуб лі-
кан ская пар тыя пра цы і спра вяд лі вас ці (вы лу чы ла сем сва іх чле наў), 
Бе ла рус кая пар тыя ле вых «Спра вяд лі вы свет», Аб' яд на ная гра ма дзян-
ская пар тыя, Пар тыя БНФ (па 6), Бе ла рус кая са цы ял-дэ ма кра тыч ная 
пар тыя (Гра ма да) (3), Рэс пуб лі кан ская пар тыя (1).

У ця пе раш няй кам па ніі ак тыў на ўдзель ні ча юць жан чы ны — 
19 ча ла век, або кож ны пя ты прэ тэн дэнт, а так са ма дэ пу та ты мяс цо вых 
Са ве таў (13). Ся род удзель ні каў вы бар ча га ма ра фо ну ўдзель ная ва га 
мо ла дзі кры ху больш за 4 %. На но вы тэр мін ма юць на мер ба ла та-
вац ца тры дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў.

Акру го выя ка мі сіі пры сту пі лі да пра вер кі кам плек таў да ку мен-
таў і рэ гіст ра цыі кан ды да таў у дэ пу та ты, якая па він на за вяр шыц ца 
да 17 каст рыч ні ка ўключ на.

ПА ГРА НІЧ НІ КАМ ВАР ТА АК ТЫЎ НЕЙ ПА ГРА НІЧ НІ КАМ ВАР ТА АК ТЫЎ НЕЙ 
ПРА ЦА ВАЦЬ З НА СЕЛЬ НІЦ ТВАМПРА ЦА ВАЦЬ З НА СЕЛЬ НІЦ ТВАМ
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