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ЗА КО НЫ — АД ЖЫЦ ЦЯЗА КО НЫ — АД ЖЫЦ ЦЯ
Спі кер верх няй па ла ты — 
пра бес памыл ко выя за ка на даў чыя ра шэн ні
Між на род ная на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя «Ін стру мен ты 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці нар мат вор чай дзей нас ці» ад бы ла ся ў 
Са ве це Рэс пуб лі кі.

Ад кры ва ючы яе, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ ад зна чыў, што Бе ла ру сі ёсць чым га на-
рыц ца ў фар мі ра ван ні су час на га і до сыць поў на га за ка на даў ства, але 
жыц цё не ста іць на мес цы. І ка лі ў пер шыя га ды дзяр жаў на га бу даў-
ніц тва на роў ні з сіс тэм ны мі, ка ды фі ка ва ны мі за ка на даў чы мі ак та мі 
пры ма ла ся знач ная коль касць нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, якія 
рэ гу лю юць асоб ныя пы тан ні, а так са ма кан цэп ту аль ныя на прам кі 
раз віц ця, то ця пер пра ца ідзе над комп лекс ны мі і сіс тэм ны мі за ка-
на даў чы мі ра шэн ня мі.

Па вод ле яго слоў, да во дзіц ца ў прак тыч най дзей нас ці су ты кац ца 
з фак та мі мес ніц тва, ве да мас нас ці, якія на но сяць шко ду рэ аль най 
спра ве. «Ка лі га вор ка ідзе пра важ ныя дзяр жаў ныя за да чы, не па-
він на быць па зі цыі «мая ха та з краю!». На ма ган ні ўсіх дзяр жаў ных і 
ка мер цый ных струк тур вар та пад па рад ка ваць да сяг нен ню па стаў-
ле ных мэт», — пад крэс ліў спі кер верх няй па ла ты.

«На ша агуль ная за да ча — вы пра ца ваць бес па мыл ко выя за ка-
на даў чыя ра шэн ні, якія за бяс печ ва юць фар мі ра ван не спры яль ных 
умоў для раз віц ця эка но мі кі, а ў кан чат ко вым вы ні ку — даб ра быт 
кож на га гра ма дзя ні на», — да даў Мі ха іл Мяс ні ко віч. У гэ тым пы тан ні 
на пар ла мент ус кла да ец ца асаб лі вая ад каз насць: ён пры мае за ко-
ны — нар ма тыў ныя пра ва выя ак ты, якія за ма цоў ва юць прын цы пы і 
нор мы рэ гу ля ван ня най больш важ ных гра мад скіх ад но сін.

Удзель ні ка мі кан фе рэн цыі ста лі чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў, прад стаў ні кі Кан сты ту цый на га Су да, Вяр хоў-
на га Су да, шэ ра гу мі ніс тэр стваў, На цы я наль на га цэнт ра за ка на даў-
ства і пра ва вых да сле да ван няў, На цы я наль на га цэнт ра пра ва вой 
ін фар ма цыі, на ву коў цы і за меж ныя экс пер ты.

СА СВЯ ТАМ, ЖАН ЧЫ НЫ!СА СВЯ ТАМ, ЖАН ЧЫ НЫ!
У Са ве це Рэс пуб лі кі па він ша ва лі прад стаў ніц 
пры го жай па ло вы
Коль касць жан чын — а іх ня ма ла — гэ та тое, чым мо жа 
па хва ліц ца бе ла рус кі пар ла мент. Ёсць ка го він ша ваць! Свя точ нае 
ме ра пры ем ства, пры све ча нае Між на род на му жа но ча му дню, 
прай шло ў Са ве це Рэс пуб лі кі на пя рэ дад ні Свя та.

Чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі і ра бот-
ні каў Сак ра та ры я та Са ве та Рэс пуб лі кі па він ша ва лі на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі Ва сіль Ра ін чык і ан самбль «Ве ра сы».

На га да ем, што з 23 лю та га се на та раў і ра бот ні каў Сак ра та ры я та 
Са ве та Рэс пуб лі кі па він ша ва лі ар тыс ты бе ла рус кай эст ра ды — Але на 
Лан ская і На стас ся Маск ві на.

ЧА КА ЕМ ІН ДЫЙ СКІЯ ЧА КА ЕМ ІН ДЫЙ СКІЯ 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫІІН ВЕС ТЫ ЦЫІ
Га то вы аб мяр коў ваць маг чы мыя ва ры ян ты
У Са ве це Рэс пуб лі кі ад бы ла ся су стрэ ча стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі па між на род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гея 
РАХ МА НА ВА з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі 
Ін дыя ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Пан ка джам Сак се на. Ба кі аб мер ка ва лі 
пы тан ні ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва.

Асаб лі вая ўва га аддадзена маг чы мас цям удзе лу ін дый скіх кам-
па ній у бу даў ніц тве муль ты ма даль на га пра мыс ло ва-ла гіс тыч на га 
комп лек су ў па сёл ку Бал ба са ва Ар шан ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці. 
Бе ла русь за ці каў ле на ў ства рэн ні на яго ба зе буй но га ін дый ска га ін-
вес ты цый на га клас та ра для пры цяг нен ня пра мых за меж ных ін вес ты-
цый для рэа лі за цыі пра ек таў у га лі не фар ма цэў ты кі, ма шы на бу да ван-
ня, тэкс тыль най пра мыс ло вас ці, сель скай гас па дар кі. «На да дзе ным 
эта пе нам важ на знай сці кан крэт ных парт нё раў з ін дый ска га бо ку для 
рэа лі за цыі пра ек таў у Бал ба са ве і мы га то выя аб мяр коў ваць маг чы-
мыя ва ры ян ты ка а пе ра цыі», — пад крэс ліў Сяр гей Рах ма наў.

У най блі жэй шы час у Са ве це Рэс пуб лі кі ад бу дзец ца на ра да пад 
кі раў ніц твам стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, упаў-
на ва жа на га па су пра цоў ніц тве з Ін ды яй, дзе раз гле дзяць кан крэт-
ныя ўмо вы рэа лі за цыі за пла на ва ных у Ар шан скім ра ё не пра ек таў. 
«Мы за ці каў ле ны ў пры цяг нен ні да іх аб мер ка ван ня прад стаў ні коў 
на ву ко вай і дзе ла вой су поль нас ці — для та го каб не толь кі дэ та лё-
ва рас пла на ваць на ме ча ныя дзе ян ні, але і эфек тыў на вы бу да ваць 
агуль ную стра тэ гію раз віц ця су пра цоў ніц тва з Ін ды яй па пры яры тэт-
ных на прам ках», — да даў Сяр гей Рах ма наў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

СЕ СІЯ

Стар шы ня аб лас но га вы-
бар ка ма Аляк сей НЯ ВЕ РАЎ 
ад зна чыў, што пад час вы бар чай 
кам па ніі бы ло за рэ гіст ра ва на 
147 прэ тэн дэн таў у аб лса вет. Кон-
курс склаў 2,5 кан ды да та на мес-
ца. На вы ба рах, якія ад бы лі ся 
18 лю та га, пры вы со кай ак тыў нас ці 
абра ны 60 дэ пу та таў аб лса ве та.

— Па ўзрос це склад дэ пу та таў 
раз мяр коў ва ец ца на ступ ным чы-
нам: да 41 го да — 2 ча ла ве кі, ад 
41 да 50 га доў — 32 ча ла ве кі, ад 51 
да 60 га доў — 24 ча ла ве кі, больш 
за 60 — 2 ча ла ве кі. Най больш у 
аб лас ным Са ве це прад стаў ні коў 
пра мыс ло вас ці, транс пар ту і бу-
даў ні чых ар га ні за цый. Ёсць адзін 
прад пры маль нік. У лі ку дэ пу та таў 
тры чле ны Ка му ніс тыч най пар тыі 
Бе ла ру сі. Па два прад стаў ні кі — 
ад Рэс пуб лі кан скай пар тыі пра цы 
і спра вяд лі вас ці і Са цы ял-дэ ма-
кра тыч най пар тыі на род най зго ды, 
53 бес пар тый ныя.

На се сіі пры зна ны паў на моц твы 
Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў 28-га склі кан ня. Аляк сей 
Ня ве раў па він ша ваў но вы склад 
і па жа даў па спя хо вай ра бо ты на 
ка рысць жы ха роў Го мель шчы ны. 
Алег Ба ры сен ка, стар шы ня аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў мі ну ла-
га склі кан ня, прад стаў ля ю чы на 
гэ тую па са ду кан ды да ту ру Ка ця-
ры ны Зен ке віч, пад крэс ліў, што 
струк ту ра, якую яна ўзна чаль ва ла 
апош нія 10 га доў, зай ма ла лі дзі ру-
ю чыя па зі цыі ў краіне:

— У якас ці ды рэк та ра Го мель-
ска га аб лас но га тэ ры та ры яль на-

га фон ду 
дзяр жаў най 
м а  ё  м а с  ц і 
ёю мно га 
бы ло зроб-
ле на для ўцяг ван ня ў гас па дар чы 
аба рот ма ё мас ці. Та му аба вяз ко ва 
бу дзе эфек тыў насць ра бо ты і ў но-
вым кі рун ку.

Усе, хто рэ ка мен да ваў Ка ця ры-
ну Зен ке віч, ка за лі пра яе як пра ча-
ла ве ка, яко му ўлас ці выя спра вяд-
лі васць, на стой лі васць, сіс тэм ны 
па ды ход да спра вы, ад каз насць, 
са ма кры тыч насць, па тра ба валь-
насць да ся бе і пад на ча ле ных.

У ра бо це пер шай се сіі аб лас но-
га Са ве та дэ пу та таў пры няў удзел 
стар шы ня Го мель ска га абл вы-
кан ка ма Ула дзі мір ДВОР НІК. 
Гу бер на тар па дзя ка ваў за пра цу 
стар шы ні аб лса ве та дэ пу та таў мі-
ну ла га склі кан ня Але гу Ба ры сен ку, 
а так са ма па він ша ваў яго пе ра ем-
ні ка — Ка ця ры ну Зен ке віч з абран-
нем на важ ную па са ду. Кі раў нік 
воб лас ці пад крэс ліў пра дук цый-
насць пра цы дэ пу тац ка га кор пу са, 
ад зна чыў шы, што ў но вым склі кан-
ні асноў ны век тар уза е ма дзе ян ня 
ор га наў вы ка наў чай ула ды і дэ пу-
тац ка га кор пу са бу дзе скі ра ва ны 
на да лей шае раз віц цё рэ гі ё на і па-
вы шэн не даб ра бы ту лю дзей.

— У сён няш нім скла дзе аб лса ве-
та 40 % лю дзі, якія ра ней удзель ні-
ча лі ў дэ пу тац кай дзей нас ці. Тым, 
хто толь кі прый шоў у ор ган прад-
стаў ні чай ула ды, трэ ба ву чыц ца і 
пе рай маць во пыт у іх. На Го мель-
шчы не заў сё ды ёсць пе ра ем насць 

тра ды цый ва ўсіх кі рун ках. Трэ ба і 
на да лей раз ві ваць усё са мае леп-
шае і пра ца ваць ра зам.

На пер шай се сіі быў абра ны і 
на мес нік стар шы ні Го мель ска га 
аб лса ве та. Ім зноў стаў дэ пу тат па 
Крыс та лаў скай вы бар чай акру зе 
№ 10 Алег Іван цоў, які пра цуе га-
лоў ным ура чом Го мель ска га аб-
лас но га клі ніч на га шпі та ля ін ва лі-
даў Ай чын най вай ны.

На се сіі ство ра на пяць па ста-
ян ных ка мі сій аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў: па ман да тах, за кон-
насці, мяс цо вым кі ра ван ні і са ма-
кі ра ван ні; па эка но мі цы, бюд жэ це, 
фі нан сах і ка му наль най улас нас ці; 
па пра мыс ло вас ці, бу даў ніц тве, 
транс пар це, су вя зі і жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар цы; па аграр-
ных пы тан нях, эка ло гіі і праб ле-
мах пе ра адо лен ня на ступ стваў 
ка та стро фы на Чар но быль скай 
АЭС; па раз віц ці са цы яль най сфе-
ры. (Да рэ чы, ка мі сій ста ла на дзве 
менш.)

Но вы стар шы ня Го мель ска га аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў Ка ця ры на 
Зен ке віч па дзя ка ва ла дэ пу та там за 
ака за ны да вер і пад крэс лі ла, што 
асноў ная ра бо та на род ных вы бран-
ні каў бу дзе на кі ра ва на на раз віц цё і 
роск віт Го мель скай воб лас ці:

— Мы пра цяг нем най леп шыя 
тра ды цыі, за кла дзе ныя ра ней. 
Так са ма бу дзем імк нуц ца пры-
нес ці но выя перс пек тыў ныя ідэі і 
іні цы я ты вы ва ўсіх сфе рах жыц-
ця дзей нас ці. 2018 год аб ве шча ны 
Го дам ма лой ра дзі мы, та му са мая 
піль ная ўва га бу дзе ўдзе ле на на-
вя дзен ню па рад ку як у на се ле ных 
пунк тах, сель скіх і га рад скіх, так і 
на прад пры ем ствах. Акра мя та го, 
ня змен най за ста ец ца за да ча ра-
шэн ня на дзён ных пы тан няў, якія 
хва лю юць жы ха роў Го мель скай 
воб лас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

КА РЫС НАЯ ПЕ РА ЕМ НАСЦЬ КА РЫС НАЯ ПЕ РА ЕМ НАСЦЬ 
ТРА ДЫ ЦЫЙТРА ДЫ ЦЫЙ

Ад бы ла ся пер шая се сія Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў но ва га склі кан ня

Пра цоў ны ма ра фонПра цоў ны ма ра фон
У Брэс це аб' яў ле ны ме сяч нік па на вя дзен ні па рад ку. 
І не прос та аб' яў ле ны, а не ка то рыя служ бы, уста но вы 
і ар га ні за цыі пры сту пі лі да пры бор кі тэ ры то рыі. Снег 
сы шоў, пад сох ла, зна чыць, са мы час вы мес ці ле таш няе 
смец це і су стрэць вяс ну чыс ты мі ву лі ца мі і два ра мі.

Пер шы мі на вяс но вую ра бо ту вый шлі ра бот ні кі га рад-
ской ка му наль най гас па дар кі. Яны пры бі ра лі тэ ры то рыю 
га рад ско га пля жа ўздоўж на бя рэж най Фран цыс ка Ска-
ры ны. Гэ та ад но з лю бі мых мес цаў ад па чын ку брас таў чан 
у цэнт ры го ра да.

Да лей бу дзе ар га ні за ва ны пра цоў ны ма ра фон па 
пры вя дзен ні ў па ра дак ву ліц, два роў, скве раў і пар каў, 
са ні тар ная ўбор ка зон га рад скіх ле са пар каў і мес цаў ма-
са ва га ад па чын ку. Ле тась у гэ тай ра бо це пры ня лі ўдзел 
мно гія пра цоў ныя ка лек ты вы, прад стаў ні кі ма ла дзёж ных 
ар га ні за цый, сту дэн ты і школь ні кі, прай шлі ар га ні за ва-
ныя гар вы кан ка мам су бот ні кі. На іх доб ра ах вот ні кі з лі ку 
га ра джан зра бі лі вя лі кую ра бо ту па ўпры га жэн ні і па ляп-
шэн ні го ра да. Сё ле та ра бо та пра доў жыц ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

І гІ глы бін ка па пры га жэелы бін ка па пры га жэе
У Ві цеб скай воб лас ці ў Год ма лой ра дзі мы 
пла ну ец ца шмат зра біць для на вя дзен ня па рад ку 
ў сель скіх на се ле ных пунк тах і ва кол іх.

Уліч ва ю чы, што сё ле та аб лас ныя «Да жын кі» 
прой дуць у Верх ня дзвін ску, на тэ ры то рыі ад най-
мен на га ра ё на мно гае зро бяць для на вя дзен ня 
пры га жос ці. На ле таш ніх — у Дуб роў не — стар-
шы ня абл вы кан ка ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ, 
він шу ю чы сель скіх пра цаў ні коў, па ве да міў, што 
кож ны год бу дуць атрым лі ваць но вы ім пульс 
для раз віц ця па два па сёл кі. Сё ле та асаб лі вая 
ўва га — Езя ры шчу Га ра доц ка га ра ё на і «спа да-
рож ні ку» Ор шы — Бал ба са ву. Рай вы кан ка ма мі 
за цвер джа ны пла ны па доб ра ўпа рад ка ван ні. Імі 
пра ду гле джа ны ра бо ты па ра мон це і ўтры ман ні 
да рог, пры пын каў і г. д. За пла на ва на ства рэн не і 
аб наў лен не дзі ця чых гуль ня вых пля цо вак, ра монт 
фа са даў бу дын каў, доб ра ўпа рад ка ван не пры лег-
лых тэ ры то рый і ін шае.

Мно гае бу дзе зроб ле на і ва ўсёй воб лас ці. 
Як па ве да мі лі ў Ві цеб скім аб лас ным ка мі тэ це пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род-
дзя, у пры ват нас ці, не аб ход на знес ці больш за 
430 не жы лых і ста рых да моў. Пад ля га юць вы ва ду 
з экс плу а та цыі і рэ куль ты ва цыі 46 мі ні-па лі го наў 
цвёр дых ка му наль ных ад хо даў. Пла ну ец ца па-
чаць вы ка рыс тоў ваць ка ля 52 гек та раў сва бод ных 
зя мель, вы са дзіць 4,7 ты ся чы дрэў і 4,6 ты ся чы 
кус тоў.

У пер шым паў год дзі за пла на ва на зні шчэн не 
не бяс печ най рас лі ны — бар шчэў ні ку Са сноў ска га 
на 2125,3 гек та ра. З бюд жэ ту воб лас ці за пла на ва-
на вы дзе ліць 310 ты сяч руб лёў для ад па вед най 
ра бо ты ў 12 ра ё нах і ў Ві цеб ску. Фі нан са ван не 
бу дзе ажыц цяў ляц ца так са ма з бюд жэ таў ра ё наў, 
сель вы кан ка маў і ўлас ных срод каў зем ле ка рыс-
таль ні каў...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.Пры бор ка на на бя рэж най Фран цыс ка Ска ры ны.

ВЯС НО ВАЯ РА БО ТА

СТАР ШЫ НЁЙ Го мель ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў абра на Ка ця ры на 
ЗЕН КЕ ВІЧ. Дэ пу та ты 28-га склі кан ня 

ад на га лос на ад да лі пе ра ва гу прад стаў ні цы ад 
Бя рэ зін скай вы бар чай акру гі № 55, якая да гэ та га 
ўзна чаль ва ла Го мель скі аб лас ны тэ ры та ры яль ны 
фонд дзяр жаў най ма ё мас ці.


