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Хо цім скі ра ён лі чыц ца сель ска гас па-
дар чым. Сё ле та на аб лас ных «Да жын-
ках» ён быў ад ным з лі да раў аб лас ных 
спа бор ніц тваў за да сяг нен не вы со кіх 
па каз чы каў на ўбор цы ўра джаю збож-
жа вых і зер не ба бо вых, ус ту піў шы 
толь кі та кім моц ным «са пер ні кам», як 
Шкло ўскі і Ма гі лёў скі ра ё ны. На коль кі 
ды на міч на раз ві ва ец ца ра ён па ас тат-

ніх кі рун ках, які ў яго па тэн цы ял — пра 

гэ та і ін шае ў раз мо ве са стар шы нёй 

Хо цім ска га рай вы кан ка ма Дзміт ры ем 

РУ БА НАМ. Сё ле та ён уз на ча ліў ра ён-

ную вер ты каль, а да гэ та га плён на пра-

ца ваў на па са дзе на мес ні ка стар шы ні 

Чэ ры каў ска га рай вы кан ка ма.

— Дзміт рый Мі хай ла віч, на па са дзе кі-
раў ні ка ра ё на вы толь кі не каль кі ме ся цаў, 
але, на пэў на, ужо вы зна чы лі ся, у якім 
кі рун ку ра ё ну трэ ба раз ві вац ца?

— Трэ ба зай мац ца раз віц цём ма ло га і 
ся рэд ня га біз не су, пры цяг ваць ін вес ты цыі, 
утрым лі ваць і па ляп шаць па зі цыі ў сель скай 
гас па дар цы. Сё ле та ра ён пра дэ ман стра-
ваў да стат ко ва ня дрэн ны вы нік. Дып лом за 
трэ цяе мес ца ў аб лас ных спа бор ніц твах — 
вель мі вя лі кі го нар і ад каз насць. Па куль мне 
скла да на ха рак та ры за ваць тыя па каз чы кі, 
якія скла лі ся да мя не. Але я ма гу ка заць 
пра тое, як Хо цім шчы на пла нуе раз ві вац ца 
ў бу ду чым. Ра ён зна хо дзіц ца не на апош нім 
мес цы па вы твор час ці ма ла ка, і пер шая яго 
за да ча — за ха ваць і па леп шыць сён няш нія 
па зі цыі. Па тэн цы ял ёсць, спе цы я ліс ты так-
са ма. Тут усё за ле жыць толь кі ад нас са міх. 
Па леп шым па зі цыі, ста не пра сцей ру хац ца 
на пе рад. Бу дуць і пра цоў ныя мес цы, і за-
ро бак. Ад ра бо ты сель гас прад пры ем стваў 
за ле жыць эка но мі ка ра ё на, а зна чыць, яго 
да лей шае раз віц цё і пад тры ман не са цы-

яль най сфе ры — ахо вы зда роўя, аду ка цыі, 
куль ту ры. Ёсць свае плю сы і ў тым, што ра-
ён мя жуе з Ра сі яй. І над гэ тым мы так са ма 
бу дзем пра ца ваць.

— Акра мя ра бо ты і год на га за роб ку, 
лю дзей заў сё ды хва лю юць праб ле мы 
ка му наль на га ха рак та ру — бу даў ніц тва 
і ўтры ман не жыл ля, якас ныя па слу гі. Як 
вы ра ша юц ца ў Хо цім скім ра ё не гэ тыя 
пы тан ні?

— У ра ё не ёсць лю дзі, якія ма юць па трэ-
бу ў жыл лі, але сё ле та тут ні чо га не бу да-
ва ла ся. Пла ну ем у на ступ ным го дзе па чаць 
бу даў ніц тва шмат ква тэр на га до ма. Хто бу-
дзе гэ тым зай мац ца, вы зна чыц ца пад час 
пра вя дзен ня тэн да ра. Трэ ба, каб бы ло якас-
на і нядо ра га. Ха чу пры гэ тым ад зна чыць, 
што хо цім ская ПМК-276 пад кі раў ніц твам 
Мі ха і ла Кош кі на год на вы ра шае тыя праб-
ле мы, з які мі су ты ка юц ца сён ня ўсё бу даў-
ні кі. Кі раў нік ар га ні зоў вае ра бо ту так, што 
ся рэд няя за ра бот ная пла та не ні жэй, чым 
у ін шых ар га ні за цы ях. І ня гле дзя чы на тое, 
што ў Хо цім скім ра ё не сё ле та бу даў ніц тва 
не бы ло, ПМК знай шла ра бо ту ў Крас на-
поль скім ра ё не — вый гра ла тэн дар па бу-

даў ніц тве шмат ква тэр на га жы ло га до ма. 
Гэ та га во рыць пра тое, што ў Хо цім ску ёсць 
прад пры ем ства, якое мо жа па спя хо ва вес ці 
бу даў ніц тва.

На строй лю дзей са праў ды на ўпрост за-
ле жыць ад якас ці вы ка нан ня ка му наль ных 
па слуг. За пе ры яд, што тут пра цую, асаб-
лі вых за ўваг да хо цім ска га Жыл кам га са 
ў мя не не бы ло. Да ацяп ляль на га се зо на 
аб' ек ты бы лі свое ча со ва пад рых та ва ныя. 
За да чы па пад рых тоў цы ка цель ных, жыл-
ля вы ка на ны. Не аб ход ны аб' ём ра бот па 
за ме не цеп ла се так — так са ма. Цеп ла тра-
сы ў Хо цім скім ра ё не за ме не ны на пі-тру бу, 
якая зні жае стра ты ў цеп ла вых сет ках. Але 
ёсць стра ты па во да за бес пя чэн ні і прэ тэн зіі 
да якас ці ва ды, і з гэ ты мі не да хо па мі трэ ба 
пра ца ваць.

У цэ лым Хо цімск вель мі сім па тыч ны, 
утуль ны га ра док. Трэ ба пад трым лі ваць 
чыс ці ню і па ра дак, якія ёсць, і, уліч ва ю чы 
па жа дан ні на сель ніц тва і тое фі нан са ван не, 
якое ма ец ца, зай мац ца доб ра ўпа рад ка ван-
нем два ра вых тэ ры то рый. Гэ та той мі ні мум, 
які не аб ход на ства рыць для кам фор ту лю-
дзей.

— Буй ныя ганд лё выя сет ка ві кі аб мі на-
юць Хо цімск. Вы, як но вы кі раў нік, збі ра-
е це ся тут неш та змя ніць?

— Са праў ды, у Хо цім ску ня ма буй ных 
ганд лё вых прад пры ем стваў, го рад і ра ён 
цал кам аб слу гоў вае рай спа жыў ка а пе ра цыя. 
Уліч ва ю чы тое, што ў іх ня ма кан ку рэн таў, 
я даў да ру чэн не на шым ідэ о ла гам пра вес ці 
апы тан не на сель ніц тва на конт та го, якім яны 
ба чаць у бу ду чым ра бо ту рай спа жыў ка а пе-
ра цыі. Праб ле мы, пра па но вы жы ха роў — 
усё бу дзе ўліч вац ца. Ар га ні зу ем ра бо ту так, 
як па жа дае на сель ніц тва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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Кан флікт 
або ка а пе ра цыя?

Іні цы я ты ва Кі тая «Адзін по яс — адзін шлях» на-
кі ра ва на на па ве лі чэн не кан фран та цыі або на 
ка а пе ра цыю па між са мы мі буй ны мі су свет ны мі 
іг ра ка мі?

У асно ве іні цы я ты вы ля жаць шмат лі кія ін та рэ сы 
Кі тая, якія не маг чы ма звес ці да ад ной геа па лі тыч най 
па ра дыг мы.

Іні цы я ты ва «Адзін по яс — адзін шлях» ад па вя дае 
трэн дам гла ба лі за цыі.

Па-пер шае, гла ба лі за цыя ха рак та ры зу ец ца рэз-
кім рос там та ва ра аба ро ту ў су свет ных маш та бах, а 
гэ та не маг чы ма зра біць без па ляп шэн ня ганд лё вых 
марш ру таў, у тым лі ку рэ ані му ю чых, якія ак тыў на вы-
ка рыс тоў ва лі ся ў мі ну лым, але прый шлі ў за ня пад з 
тых ці ін шых пры чын.

Па-дру гое, гла ба лі за цыя спры яе тэх на ла гіч на му 
рос ту, што вы яў ля ец ца ў з'яў лен ні тэх на ло гій, якія ро-
бяць су ха пут ныя марш ру ты з вя ліз ным ла гіс тыч ным 
пля чом больш пры ваб ны мі, чым ра ней, у па раў на нні 
з са мы мі тан ны мі ў све це мар скі мі марш ру та мі. Кі тай 
ужо мае са мы сур' ёз ны ў све це за чын па вы ка ры стан-
ні хут кас ных чы гу нак, у яго ж ёсць і са мы пра су ну ты 
тэх на ла гіч ны па тэн цы ял у гэ тай сфе ры.

Па-трэ цяе, гла ба лі за цыя вы ве ла на па ра дак дня 
пы тан не больш жорст кай кан ку рэн цыі па між вы твор-
ца мі. Жыц цё вы цыкл мно гіх та ва раў імк лі ва ска ра ча ец-
ца. Ста но віц ца кры тыч на важ ным не прос та вы ра біць 
хут ка най ноў шы та вар, але і да ста віць яго пер шым 
спа жыў цам. Той, хто мо жа з гэ тым спра віц ца, атрым-
лі вае най боль шы пры бы так. Той, хто спаз ня ец ца, за да-
воль ва ец ца рэшт ка мі. Кі тай, які ва ло дае най боль шым 
пра мыс ло вым па тэн цы я лам у све це, най больш вост ра 
су ты ка ец ца з гэ тай ды ле май. З ад на го бо ку, ён за ці каў-
ле ны ў тым, каб за во ды і пра цоў ныя мес цы за ста ва лі ся 
на яго тэ ры то рыі. З ін ша га — Еў ра пей скі са юз з'яў ля ец-
ца ад ным з трох яго най леп шых рын каў, і кі тай скія та-
ва ры па він ны з'яў ляц ца на ім ра ней, чым у яго азі яц кіх і 
аме ры кан скіх кан ку рэн таў для мак сі мі за цыі пры быт ку. 
Мар скія пе ра воз кі да ЕС з Кі тая зай ма юць 5—6 тыд няў, 
і па гру жа ны на ка раб лі та вар час та ста рэе да мо ман ту 
да стаў кі. Чы гу нач ныя пе ра воз кі ска ра ча юць час удвая 
пры вы ка ры стан ні іс ну ю чых марш ру таў, па бу да ва ных 
у асноў ным на ба зе са ста рэ лых тэх на ло гій мі ну ла га 
ста год дзя. Бу даў ніц тва хут кас ных чы гу нак па на яў-
ных у КНР тэх на ло гі ях ска ро ціць час да стаў кі та ва ру 
з Кі тая да рын каў ЕС да двух-трох су так. Пра цоў ныя 
мес цы і фаб ры кі за ста нуц ца ў Кі таі, а та вар бу дзе ра-
ней, чым у ін шых азі яц кіх кан ку рэн таў, трап ляць на 
вы гад ны ры нак ЕС, зды ма ю чы мак сі маль ныя вярш кі 
з про да жаў.

Па-чац вёр тае, Кі тай аб' ек тыў на з'яў ля ец ца кра і най, 
якая атрым лі вае най боль шыя вы га ды ад гла ба лі за цыі. 
У вы ні ку ў яго з'я ві лі ся ве лі зар ныя фі нан са выя ак ты вы, 
якія пе ра гра ва юць кі тай скі ры нак сва ёй пры сут нас цю. 
Гэ та не бяс печ ная сі ту а цыя, якая цяг не за са бой уз нік-
нен не «фі нан са вых бур ба лак». Част ка фі нан са вых 
ак ты ваў Кі тая вы во дзіц ца ў ас тат нія кра і ны Азіі, най-
больш звык лы рэ гі ён для ін вес та ван ня для кі тай скіх 
прад пры маль ні каў. Але хут ка і Азіі бу дзе ма ла. Та му 
трэ ба пры ву чаць кі тай скі біз нес ін вес та ваць за ме жы 
Азіі, ча му ад па вя дае і вы хад Кі тая на пе ра да выя па-
зі цыі ў све це па па ме ры эка но мі кі. Праб ле ма ў тым, 
што мно гія кі тай скія біз нес ме ны ба яц ца ін вес та ваць 
за ме жы Азіі. Там для іх зу сім ня звык лыя ўмо вы, якія 
ад роз ні ва юц ца ад Азіі не ў леп шы бок, па чы на ю чы ад 
мен та лі тэ ту ра бот ні каў да скла да на га пра цоў на га за-
ка на даў ства і стро гіх эка ла гіч ных па тра ба ван няў. Але 
пры ву чаць іх да но вых пра сто раў і раз ма ху кі тай скай 
эка но мі кі ў су свет ным маш та бе трэ ба. Іні цы я ты ва Кі-
тая «Адзін по яс — адзін шлях» да зво ліць асво іць сот ні 
міль яр даў до ла раў «ліш ніх гро шай» па-за ме жа мі Кі тая, 
а так са ма ства рыць інф ра струк ту ру КНР на тэ ры то рыі 
Еў ра зіі, якая бу дзе прад стаў ляць для кі тай скіх ін вес та-
раў «аст раў кі» кі тай скай пры сут нас ці, уза е ма дзей ні ча-
ю чы з які мі ляг чэй пой дзе і пра цэс ін вес та ван ня, у тым 
лі ку і на тэ ры то рыі геа гра фіч най Еў ро пы.

З геа па лі тыч на га пунк ту гле джан ня Кі тай па мя тае 
пра тое, што на пад Япо ніі на ЗША ў 1941 го дзе стаў 
ад ка зам на бла ка ду пад во зу сы ра він ных рэ сур саў, 
без якіх не маг ла раз ві вац ца япон ская эка но мі ка. Без-
умоў на, та кая бла ка да бы ла адэ кват ным ад ка зам на 
агрэ сіў ную па лі ты ку Япо ніі ў рэ гі ё не. У той жа час рост 
кі тай скай эка но мі кі не па збеж на пры во дзіць і да рос ту 
су пя рэч нас цяў з ЗША, якія ўжо пры звы ча і лі ся да сі-
ту а цыі, ка лі з'яў ля юц ца «адзі но кай звыш дзяр жа вай». 
Дзя ліц ца з Кі та ем ні чым не хо чац ца, але да вя дзец ца 
ў сі лу маш та бу яго рос ту. У та кой сі ту а цыі ад ной чы 
стра тэ гам ЗША мо жа прый сці ў га ла ву за бла кі ра ваць 
мар скія пе ра воз кі сы ра ві ны для Кі тая, каб на га даць 
яму, у ка го ёсць бяс спрэч ная ва ен ная пе ра ва га на 
мо ры, і пры тар ма зіць яго ам бі цыі. Ка лі да та го ча су 
вы бу да ваць хут кас ную сет ку чы гу нак па Еў ра зіі, удар 
ста нец ца не та кім сур' ёз ным — мож на бу дзе ар га ні-
за ваць пад воз част кі пры род ных рэ сур саў, якія ця пер 
па стаў ля юц ца мо рам, па су шы.

Та кім чы нам, іні цы я ты ва «Адзін по яс — адзін шлях» 
са ма па са бе не з'яў ля ец ца вы клі кам да мі на ван ню 
ЗША, спа ра джа ю чы кан флік ты, а на цэ ле на на рэа лі-
за цыю жыц цё ва важ ных ін та рэ саў Кі тая, перш за ўсё 
ў сфе ры эка но мі кі і бяс пе кі. Кан флікт ны па тэн цы ял з 
ЗША на рас тае не за леж на ад яе, у сі лу са мо га фак та 
рэз ка га па ве лі чэн ня па тэн цы я лу Кі тая.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук, пра фе сар Ака дэ міі 

кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь



Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

БЫЦЬ ГАС ПА ДА РОМ ВА ЎСІМ

З да тай вы ба раў вы зна чы лі ся яшчэ 
ра ней (18 лю та га 2018 го да), а ўчо-
ра ўдак лад ні лі план пра вя дзен ня 
вы ба раў дэ пу та таў мяс цо вых Са-
ве таў 28-га склі кан ня. Пра гэ та пад-
час па ся джэн ня Цэнт раль най ка мі-
сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па вы ба рах 
і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ-
фе рэн ду маў за яві ла яе стар шы ня 
Лі дзія ЯРМО ШЫ НА.

Тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мі сіі 
ўсіх уз роў няў па він ны быць ство ра ны 
не паз ней за 24 ліс та па да. «Па коль кі ў 
Бе ла ру сі 1309 мяс цо вых Са ве таў (з улі-
кам сель скіх), ад па вед на 1309 тэ ры та-
ры яль ных ка мі сій па він на быць ство ра на 
не паз ней за 24 ліс та па да. Край ні тэр-
мін па да чы да ку мен таў — 21 ліс та па-
да, — удак лад ні ла Лі дзія Яр мо шы на. — 
Акру го выя вы бар чыя ка мі сіі па вы ба рах 
дэ пу та таў аб лас но га Са ве та і Мін скія 
ра ён ныя ка мі сіі (іх бу дзе 9) утво рац ца 
не паз ней за 4 снеж ня». Не паз ней за 
29 ліс та па да ў дру ку па він ны з'я віц ца 
спі сы вы бар чых акруг — іх ну ма ры, апі-
сан не і най мен не.

Участ кі для га ла са ван ня ўтво рац ца 
не паз ней за 16 снеж ня, участ ко выя 
вы бар чыя ка мі сіі — не паз ней за 3 сту-
дзе ня. «І гэ та са мы на пру жа ны мо мант, 
бо апош ні тэр мін па да чы да ку мен таў аб 
вы лу чэн ні ў склад участ ко вых вы бар чых 
ка мі сій — 31 снеж ня гэ та га го да, пры-
чым гэ та ня дзе ля. Зра зу ме ла, па він на 
быць ар га ні за ва на дзя жур ства», — ад-
зна чы ла стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма.

Не паз ней за 7 лю та га вы бар шчы кам 
па він ны быць на кі ра ва ны за пра шэн ні 
прый сці на вы бар чыя ўчаст кі, а ўчаст-
ко выя вы бар чыя ка мі сіі па він ны быць 
за бяс пе ча ны бю ле тэ ня мі для га ла са ван-
ня не паз ней за 12 лю та га.

Вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты бу-
дзе ажыц цяў ляц ца з 10 снеж ня па 8 сту-
дзе ня — апош ні дзень зда чы да ку мен таў 
на рэ гіст ра цыю кан ды да таў у дэ пу та ты. 
Рэ гіст ра цыя прой дзе з 9 па 18 сту дзе ня. 
Пас ля пра вя дзен ня рэ гіст ра цыі стар туе 

пе ры яд пе рад вы бар чай агі та цыі, які пра-
цяг нец ца да 18 лю та га ўключ на.

«Ця пер ка лян дар ны план да паў ня ец-
ца спе цы яль ным раз дзе лам, які даты-
чыц ца ства рэн ня аса біс тых вы бар чых 
фон даў кан ды да таў у дэ пу та ты. У ім пра-
ду гле джа ны як тэр мі ны ства рэн ня фон-
даў, якія ад кры ва юц ца з дня рэ гіст ра цыі 
кан ды да таў у дэ пу та ты, у асноў ным пас-
ля 18 сту дзе ня, так і тэр мі ны спра ва здач, 
якія па він ны быць пра да стаў ле ны пас ля 
вы бар чай кам па ніі», — па ве да мі ла Лі-
дзія Яр мо шы на. Пры гэ тым яна за яві ла 
жур на ліс там, што, хут чэй за ўсё, фон-
ды не ста нуць трэн дам гэ тай вы бар чай 
кам па ніі. І ўво гу ле мяс цо выя вы ба ры 
мож на пра вес ці не ўкла да ю чы ўлас ных 
срод каў: па мяш кан ні для схо даў вы дзя-
ля юц ца бяс плат на, па лі тыч ныя пар тыі і 
гра мад скія аб' яд нан ні так са ма без гро-
шай пад тры ма юць сва іх кан ды да таў.

Па тэн цый ным кан ды да там у дэ пу та-
ты стар шы ня ЦВК па ра і ла, перш за ўсё, 
шу каць тых лю дзей, якія бу дуць збі раць 
за іх под пі сы, аль бо тыя пра цоў ныя ка-
лек ты вы (у якіх, да рэ чы, яны мо гуць і 
не пра ца ваць), якія згод ны іх вы лу чыць 
кан ды да та мі ў дэ пу та ты. «На гэ тых вы-
ба рах дзей ні чае прын цып «гле бы». Вы-
лу чац ца кан ды да там у дэ пу та ты мож на 
па тым мяс цо вым Са ве це, дзе ён ці яна 
пра жы вае і (ці) пра цуе. Мож на, вя до ма 
ж, не пра жы ваць і не пра ца ваць, але 
гэ та для ра бот ні каў асоб ных уста ноў, 
якія аб слу гоў ва юць са цы яль ныя па трэ-
бы рэ гі ё на, — па ве да мі ла Лі дзія Яр мо-
шы на. — Акра мя та го, кан ды да там у 
дэ пу та ты трэ ба ве даць, што яны ма юць 
пра ва ад на ча со ва абі рац ца па не каль кі 
ві дах Са ве таў». Ка лі, на прык лад, кан-
ды дат пра жы вае на тэ ры то рыі сель скай 
мяс цо вас ці, то ён мо жа вы бі рац ца і ў 
аб лас ны Са вет, і ў ра ён ны, і ў сель скі, 
але ў Са ве ты ад на го ўзроў ню — нель-
га. Больш пад ра бяз на тлу ма чэн ні ЦВК 
дасць не па срэд на пе рад са мім вы лу-
чэн нем.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by



Вы ба ры-2018Вы ба ры-2018  

ВЫ ЗНА ЧА НЫ 
КА ЛЯН ДАР НЫ ПЛАН
Лі дзія Яр мо шы на да ла па ра ды 

кан ды да там у дэ пу та ты

Між на род нае Між на род нае   
су пра цоў ніц твасу пра цоў ніц тва

ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ 
АД КОЖ НА ГА

Се мі нар па Мэ тах 
устой лі ва га раз віц ця (МУР) 

прай шоў у Мін ску
Ёсць пра па но ва ў лю тым са браць ра-
зам усіх на цы я наль ных ка ар ды на та раў 
ці кі раў ні коў дзей нас ці па да сяг нен ні 
МУР Еў ро пы і СНД у Бе ла ру сі на фо-
рум. Акра мя іх, за пра сіць і кі раў ніц тва 
ААН. Пра гэ та пе рад се мі на рам жур на-
ліс там рас ка за ла Мар' я на ШЧОТКІНА, 
на цы я наль ны ка ар ды на тар па да сяг-
нен ні Мэ т устой лі ва га раз віц ця, на мес-
нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-
я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

По сло вах Мар' я ны Шчот кі най, між на род-
ныя экс пер ты ўжо ад зна чы лі, што на ша краі-
на па ды шла больш сіс тэм на да да сяг нен ня 
МУР, чым шэ раг ін шых дзяр жаў. У Бе ла ру сі, 
на прык лад, акра мя на цы я наль на га ка ар ды-
на та ра, пра цуе Са вет па ўстой лі вым раз віц-
ці, які ку ры руе ра бо ту па ча ты рох асноў ных 
кі рун ках: эка но мі ка, эка ло гія, са цы яль ная 
па лі ты ка, ста тыс ты ка. Да та го ж ство ра ны 
пар ла менц кая гру па і гру па парт нё раў, ку ды 
ўва хо дзяць гра мад скія аб' яд нан ні. Да рэ чы, 
у снеж ні прой дуць пар ла менц кія слу хан ні 
на ба зе Са ве та Рэс пуб лі кі, тэ май якіх ста-
не парт нёр ства і ўза е ма дзе ян не ўсіх га лін 
ула ды і гра ма дзян скай су поль нас ці па да-
сяг нен ні МУР.

На пры кан цы ліс та па да ў Бе ла русь пры-
едуць між на род ныя экс пер ты, каб аца ніць 
стар та выя па зі цыі кра і ны, а пас ля ма ні то-
рын гу пад ка заць на прам кі пра цы. «У Мэ т 
устой лі ва га раз віц ця ёсць адзін доб ры дэ-
віз — ні ко га не па кі нуць уба ку. Да сяг нуць гэ-
та га маг чы ма толь кі су мес ны мі на ма ган ня мі 
ўсёй гра ма дзян скай су поль насці і ўсіх га лін 
ула ды», — ад зна чы ла Мар' я на Шчот кі на.

Па ста ян ны ка ар ды на тар ААН, па ста ян-
ны прад стаў нік Пра гра мы раз віц ця ААН у 
Бе ла ру сі Са на ка Са ма ра сін ха ад зна чыў, 
што ў на шай кра і не да стат ко ва вы со кі ўзро-
вень ча ла ве ча га раз віц ця, та му ў нас ёсць 
увесь па тэн цы ял, каб да сяг нуць МУР. Па 
яго сло вах, дзяр жа вы сы хо дзяц ца на тым, 
што пра ца ваць трэ ба су поль на. Важ на, каб 
і гра мад скія аб' яд нан ні, і пры ват ны сек тар, і 
мо ладзь бы лі ўклю ча ны ў гэ ты пра цэс.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу


