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К
а лі за вяр ша ец ца год, 
пры ня та пад во дзіць 
вы ні кі — па лі тыч ныя, 

эка на міч ныя, на ву ко выя. 
Аб знач ных па дзе ях 2017-га 
і важ ных за да чах на бя гу чы 
год у ін тэр в'ю БЕЛ ТА рас ка заў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Нацыянальнага сходу Беларусі 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

— Мі ха іл Ула дзі мі ра віч, 
2017 год для Бе ла ру сі без пе-
ра боль шан ня мож на на зваць 
пра рыў ным. Прэ зі дэнт пад пі-
саў ад ра зу два най важ ней шыя 
да ку мен ты: дэ крэт аб раз віц ці 
прад пры маль ніц тва і дэ крэт аб 
ліч ба вай эка но мі цы. Якія за да-
чы ў су вя зі з гэ тым ста яць пе-
рад пар ла мен та ры я мі шос та га 
склі кан ня на чац вёр тую се сію ў 
част цы ма дэр ні за цыі за ка на-
даў ства?

— Па ляп шэн не ўмоў для вя-
дзен ня біз не су пра ду гле джа на 
Дэ крэ там № 7 «Аб раз віц ці прад-
пры маль ніц тва» і шэ ра гам ін шых 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў. 
Пар ла мент ча кае сур' ёз ная пра ца 
па ўня сен ні змя нен няў і да паў нен-
няў у за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у ад па вед нас ці з гэ ты мі, а так са ма 
ін шы мі да ку мен та мі і да ру чэн ня-
мі кі раў ні ка дзяр жа вы. У пер шую 
чар гу гэ та ко дэк сы Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. Так са ма трэ ба бу дзе пры-
няць Ко дэкс аб ар хі тэк тур най, 
го ра да бу даў ні чай і бу даў ні чай 
дзей нас ці. Ка рэк ці роў цы пад ля-
га юць і не ка то рыя ін шыя за ко-
ны. У цэ лым жа для рэа лі за цыі 
да ру чэн няў, якія ўтрым лі ва юц ца 
ў на зва ных дэ крэ тах, і да ру чэн-
 няў Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, змя нен-
 няў і да паў нен няў па тра бу юць 
ка ля трох дзя сят каў за ка на даў чых 
ак таў.

З пад пі сан нем Дэ крэ та «Аб 
раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі» Бе ла-
русь ста но віц ца ў ІТ-сфе ры свай го 
ро ду ана ла гам Сін га пу ра, які ады-
гры вае вя лі кую ро лю ў гла баль-
ных фі нан сах. Ства ра юц ца бес-
прэ цэ дэнт ныя ўмо вы для раз віц ця 
ІТ-ін дуст рыі, пры цяг нен ня ў на шу 
кра і ну най буй ней шых між на род-

ных кар па ра цый. Мы раз ліч ва ем 
на фар мі ра ван не тры ва ла га да-
ве ру на шых па тэн цый ных парт-
нё раў, знач ны рост іх ці ка вас ці да 
ра бо ты ў Бе ла ру сі.

Упэў не ны, што эфект ад пад-
пі са ных дэ крэ таў бу дзе важ кі і, 
са мае га лоў нае, ад чу валь ны для 
на шай эка но мі кі, у цэ лым для 
кож на га бе ла ру са. Бо па шы рэн не 
спект ру і аб' ёмаў ра бот у ІТ-сфе ры — 
гэ та да дат ко вая ва лют ная вы-
 руч ка, но выя вы со ка ін тэ ле кту аль-
ныя пра цоў ныя мес цы з вы со кай 
да баў ле най вар тас цю, раз віц цё 
сфе ры па слуг з ніз кай ма тэ ры я-
ла- і энер га ёміс тас цю.

Ліч ба ві за цыя на кі ра ва на на 
ўсе сфе ры на шай дзей нас ці: пра-
мыс ло васць, бан каў скі сек тар, 
ме ды цы ну, аду ка цыю, на ву ку і 
ін шыя. Ця пер усё час цей ка жуць 
аб ужы ван ні тэх на ло гіі «блок-
чэйн». Не вы клю ча на, што ў ся-
рэд не тэр мі но вай перс пек ты ве яе 
мож на бу дзе вы ка рыс тоў ваць і ў 
за ка на даў стве. На пер шым эта-
пе — для аў та ма тыч на га ана лі зу 
за ка на даў чай ба зы і вы клю чэн ня 
дуб лі ра ван ня асоб ных нор маў, а 
ў да лей шым — для та го, каб аў та-
ма ты за ваць і сам пра цэс вы ка нан-
ня за ко наў. Та кія па ды хо ды сён ня 
ак тыў на аб мяр коў ва юць не толь кі 
ў Бе ла ру сі, але і ў ін шых кра і нах, 
на прык лад у Ра сіі. Га вор ка ідзе аб 
вы ка нан ні нор маў за ка на даў ства 
без умя шан ня ча ла ве ка, аў та ма-
тыч на — з да па мо гай спе цы фіч ных 
смарт- і ін шых «ра зум ных» кант-
рак таў. Усё гэ та знач на спрос ціць 
ра бо ту з за ко на мі, зро біць гэ ты 
пра цэс ад кры тым і праз рыс тым. 
Пры гэ тым мі ні мі зу юц ца ча ла ве чы 
фак тар, зло ўжы ван ні і г. д. Па куль 
гэ та яшчэ ідэі, над які мі не аб ход на 
сур' ёз на пра ца ваць і не ўпа даць 
у ілю зію, што ўсё ўжо вы ра ша на і 
заўт ра бу дзе «свет лая бу ду чы ня». 
Тут не аб ход на ве лі зар ная мэ та на-
кі ра ва ная і шмат у чым не вя до мая 
ра бо та.

— У Бе ла ру сі на ІІ з'ез дзе ву-
чо ных аб мяр коў ва ла ся стра тэ-
гія раз віц ця на ву кі і тэх на ло гій 
да 2040 го да. Як вы ацэнь ва е-
це маг чы мас ці па вы шэн ня ро лі 
бе ла рус кай на ву кі для эка но-
мі кі і гра мад ства з улі кам та-
го, што ра ней кі ра ва лі На цы я-
наль най ака дэ мі яй на вук?

— Я глы бо ка пе ра ка на ны ў 
тым, што бе ла рус кія на ву коў цы 
здоль ныя ге не ры ра ваць пра-
рыў ныя пра ек ты з ад чу валь ным 
эка на міч ным эфек там. Для гэ та га 
Бе ла русь ва ло дае не аб ход ным 
кад ра вым па тэн цы я лам. У нас 
па спя хо ва раз ві ва юц ца ўлас ныя 
на ву ко выя шко лы на ча ле з во-
пыт ны мі, та ле на ві ты мі кі раў ні ка-
мі, пра ца якіх за хап ляе і ма ла дых 
да след чы каў. Рас пра цоў цы перс-
пек тыў ных пра ек таў спры яе і аб-
ноў ле ная струк ту ра На цы я наль-
най ака дэ міі на вук, у якой бы лі 
ство ра ны і ўжо ад бы лі ся су час ныя 
на ву ко ва-прак тыч ныя цэнт ры і 
клас та ры, якія аб' яд на лі на ву ку і 
вы твор часць.

Сён ня важ на скан цэнт ра ваць 
на ма ган ні на ра зум най па ста ноў-
цы кан крэт ных на ву ко вых за дач 
не вя лі ка га лі ку пры яры тэ таў, дзе 
ёсць на ву ко вы па тэн цы ял, ад па-
вед ныя на пра цоў кі і во пыт ныя 
вы твор час ці. Мне ўяў ля юц ца та-
кі мі на на- і бія тэх на ло гіі, хі міч ныя, 
кас міч ныя тэх на ло гіі і ін шыя. Не-
аб ход ны сур' ёз ны ма ні то рынг та-
го, што ро бяць у зга да ных сфе рах 
ка ле гі ў за меж ных кра і нах, трэ ба 
ўме ла адап та ваць і пе рай маць усё 
най леп шае, што зроб ле на за меж-
 ні ка мі. Рас пра цоў ка і вы твор часць — 
важ ная спра ва, але га лоў нае —
эфек тыў ныя про да жы. Свет сён ня 
ні чым ужо асаб лі ва не здзі віш, але 
ні шы ёсць, і трэ ба за ма цоў вац ца 
на гэ тых рын ках за кошт на віз ны, 
якас ці і вы гад ных цэн.

Га лоў ным у пра цы кож на га на-
ву коў ца па він на быць ары ен та цыя 
на вы нік на ву ко вы, пра мыс ло вы. 
Гэ та га па тра буе ад ака дэ міч най, 
га лі но вай і ўні вер сі тэц кай на ву кі 
наш Прэ зі дэнт Аляк сандр Ры го-
ра віч Лу ка шэн ка. Гэ та пра віль ны 
па ды ход.

За да ча пар ла мен та ры яў — са-
дзей ні чаць фар мі ра ван ню нар-
ма тыў най пра ва вой ба зы, якая 
комп лекс на рэ гу люе ад но сі ны, 
што ўзні ка юць пры ажыц цяў лен ні 
на ву ко вай, на ву ко ва-тэх ніч най і 
іна ва цый най дзей нас ці. Гэ тыя пы-
тан ні цес на ўза е ма звя за ны з раз-
віц цём аду ка цыі, ума ца ван нем яе 
ўза е ма дзе ян ня з вы твор час цю.

На па рад ку дня — да лей шая 
пра ца па ўдас ка на лен ні ме ха-
ніз маў фі нан са ван ня на ву ко вых 
пра ек таў, больш ак тыў на га вы ка-
ры стан ня маг чы мас цяў рэс пуб лі-
кан ска га і мяс цо вых іна ва цый ных 
фон даў, ува хо джан не ў буй ныя 
транс на цы я наль ныя на ву ко выя 
пра ек ты і ін шае.

Пад час гра мад ска га аб мер ка-
ван ня пра ек та стра тэ гіі раз віц ця 
на ву кі і тэх на ло гій Бе ла ру сі да 
2040 го да і на ІІ З'ез дзе ву чо ных 
бы ло агу ча на шмат сме лых і ці ка-
вых ідэй па ўдас ка на лен ні на ву ко-
вай сфе ры, па вы шэн ні прэ сты жу 
ву чо на га ў гра мад стве. Усе гэ тыя 
пра па но вы са бра ны і аб агуль не-
ны між ве да мас най ра бо чай гру-
пай, кі раў ні ком якой я быў пры-
зна ча ны. Мно гія ідэі ця пер пра-
пра цоў ва юц ца.

— За кры ва ючы трэ цюю се-
сію, вы ары ен та ва лі се на та раў 
на ўсе ба ко вую да па мо гу звы-
чай ным лю дзям. Тра ды цый на 
пы тан ні па ра бо це жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі — у лі-
ку са мых час тых і на ба ле лых. 
Якое ва ша ба чан не іх вы ра-
шэн ня?

— Са праў ды, у боль шас ці га лін 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
за хоў ва ец ца шэ раг праб лем ных 
пы тан няў, і вы ра ша юц ца яны па-
воль на. Ме на ві та гэ тая тэ ма бы-
ла прад ме там сур' ёз на га раз гля ду 
на рэс пуб лі кан скім се мі на ры, які 
прай шоў у каст рыч ні ку 2017 го да 
пад кі раў ніц твам Прэ зі дэн та кра і-
ны. Пад рых та ва ны шэ раг пра ек таў 
пра ва вых ак таў, якія на кі ра ва ны 
на ўдас ка на лен не ра бо ты га лі ны, 
у тым лі ку рас пра цоў ва ец ца но вая 
рэ дак цыя Жыл лё ва га ко дэк са.

На су мес ным па ся джэн ні Прэ-
зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі і Са ве та 
па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня пры Са ве це 
Рэс пуб лі кі пры ня ты шэ раг кан-
крэт ных ра шэн няў па ўдас ка на-
лен ні пра ва вых, ар га ні за цый ных 
і эка на міч ных асноў раз віц ця і 
дзей нас ці жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі, якія мы пе рад алі 
ўра ду.

Вы ву чэн не пы тан няў ЖКГ у 
Са ве це Рэс пуб лі кі вы яві ла цэ лы 
шэ раг і ін шых за дач, якія па тра-
бу юць вы ра шэн ня. Гэ та ў пер шую 
чар гу вод ная гас па дар ка і ка пі-
таль ны ра монт жы ло га фон ду. 
Та ры фы на жыл лё ва-ка му наль-
ныя па слу гі, без умоў на, спра ва 
важ ная, але па іх ёсць ра шэн ні 

кі раў ні ка дзяр жа вы. Што да ты-
чыц ца вод най гас па дар кі, то, лі-
чу, што прэс ная ва да — гэ та наш 
ве лі зар ны на цы я наль ны зда бы-
так. Як і ляс ныя рэ сур сы, і ка-
лій ныя со лі. Ёй трэ ба ўдзя ляць 
больш ува гі. У апош нія га ды па 
гэ тых праб ле мах сур' ёз ных на ву-
ко вых да сле да ван няў не вя дзец-
ца, ня ма адзі най сіс тэ мы кі ра ван-
ня. Праз гэ та шмат у чым па час-
ці лі ся фак ты не ра цы я наль на га 
во да ка ры стан ня, за брудж ван ня 
ва да нос ных га ры зон таў, пры мі-
тыў на га вод на га рэ гу ля ван ня. Не 
вар та ў ад ры ве ад гэ тых пы тан няў 
раз гля даць ме лі я ра цыю і гід ра-
энер ге ты ку. Яшчэ ня даў на, каб 
зра біць свід ра ві ну на ва ду, трэ-
ба бы ло прад ста віць сур' ёз ныя 
аб грун та ван ні, за клю чэн не спе-
цы я ліс таў, атры маць не аб ход ныя 
да зво лы. Ча му? Не толь кі та му, 
што змян ша юц ца за па сы. Га лоў-
нае — каб за брудж ван не не па-
тра пі ла ў пад зем ныя кры ні цы.

Дзярж рэ гу ля ван не, вя дзен не і 
ма ні то рынг ба лан саў вод ных рэ-
сур саў, на ву ко ва-тэх ніч ную вод-
ную па лі ты ку мэ та згод на пра во-
дзіць з адзі на га рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра. На маю дум ку, у Мі ніс тэр-
стве пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя па ві нен 
быць та кі на ву ко ва-прак тыч ны 
цэнтр вод най гас па дар кі.

Ка пі таль ны ра монт жыл лё ва-
га фон ду — най важ ней шая дзяр-
жаў ная за да ча. Па куль сі ту а цыя 
не кры тыч ная, та му што жыл лё 
ад нос на но вае. Але што бу дзе 
заўт ра? Прэ зі дэнт кра і ны на се-
мі на ры па пы тан нях ЖКГ вы раз-
на па ста віў за да чу па за ме не і 
ра мон це ліф таў. Та кой жа ўва гі 
па тра бу юць ін жы нер ныя сіс тэ мы 
і апор ныя кан струк цыі жы лых да-
моў. Па бя ліць, па фар ба ваць — у 
нас праб ле мы ня ма. А вось сур'-
ёз ны мі ін жы нер ны мі спра ва мі 
Мін жыл кам га су трэ ба зай мац ца 
больш прад мет на. Пра па но вы 
па ка пі таль ным ра мон це жыл ля 
Са ве там Рэс пуб лі кі ва ўрад на кі-
ра ва ны.

АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ — АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ — 
НА ПРА МЫС ЛО ВЫ ВЫ НІКНА ПРА МЫС ЛО ВЫ ВЫ НІК

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ аб раз віц ці біз не су, на ву кі і ЖКГ

Эфект ад пад пі са ных 
дэ крэ таў бу дзе 

важ кі і, са мае га лоў нае, 
ад чу валь ны для на шай 
эка но мі кі, у цэ лым для 
кож на га бе ла ру са.

Свет сён ня ні чым 
ужо асаб лі ва не 

здзі віш, але ні шы ёсць, 
і трэ ба за ма цоў вац ца 
на гэ тых рын ках за кошт 
на віз ны, якас ці і вы гад ных 
цэн.
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№ 43 «Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня» 
вый шаў ар ты кул «Тры кі ла мет ры 
шэсць сот мет раў». 

У ім га ва ры ла ся, што да ро га, якая злу чае 
вёс ку Га ра дзеч на Пру жан ска га ра ё на 
з тра сай Пру жа ны—Брэст, мо жа па слу жыць 
свое асаб лі вым ім пуль сам для раз віц ця 
ўка за най вёс кі. Вя до ма, у тым вы пад ку, 
ка лі трох кі ла мет ро вы ўчас так да ро гі 
бу дзе за ас фаль та ва ны. 

За гэ та даў но зма га юц ца і мяс цо вая ўла-
да, і гра мад скасць на се ле на га пунк та. Вёс ка 
мае ад нос на но выя жы лыя квар та лы, тут уз-
ве дзе ны су час ны жы вё ла га доў чы комп лекс, 
на тэ ры то рыі ма юц ца роз ныя са цы яль ныя 

і вы твор чыя аб' ек ты. Акра мя та го, Га ра дзеч на 
га на рыц ца сва ёй ба га тай гіс то ры яй. Толь кі 
вось раз віц цю пры ват най іні цы я ты вы, на 
дум ку мяс цо вых жы ха роў, і на ват за ма-
ца ван ню ма ла дых спе цы я ліс таў зу сім не 
спры яе ту тэй шая да ро га. Ку ды толь кі не 
звяр та лі ся вяс коў цы са сва ёй праб ле май! 
З усі мі прэ тэн дэн та мі на дэ пу тац кія мес цы 
яны па чы на юць су стрэ чу ме на ві та з да рож-
на га пы тан ня.

Але час ідзе, ні чо га, на жаль, не мя ня-
ец ца. Ня даў на, ка лі праб ле ма ста ну мяс цо-
вых да рог чар го вы раз бы ла аба зна ча на на 
са мым вы со кім уз роў ні, у га ра дзеч нен цаў 
зноў з'я ві ла ся на дзея...

Рэ дак цыя атры ма ла ад каз з ка му наль-
на га ўні тар на га прад пры ем ства «Брэс табл-
дар буд». «Гра вій ны ўчас так ука за най аў та-
ма біль най да ро гі пра цяг лас цю 3,395 км ад 
аў та ма біль най да ро гі Р-85 Сло нім—Вы со-
кае да вёс кі Га ра дзеч на Пру жан ска га ра ё на 
зна хо дзіц ца на аб слу гоў ван ні Пру жан ска га 
ДРБУ № 140. Па ме ры не аб ход нас ці з улі кам 
умоў на двор'я на зва ным ДРБУ пра во дзіц ца 
яго ра монт нае пра фі ля ван не, — га во рыц ца
ў пісь мо вым ад ка зе ге не раль на га ды-
рэк та ра Сяр гея ДЗЯМ КО. — У ця пе-
раш ні час рэа лі зу ец ца Дзяр жаў ная пра-
гра ма па раз віц ці і ўтры ман ні аў та ма-
біль ных да рог у Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
на 2017—2020 га ды (да лей — пра гра ма), 

за цвер джа ная Са ве там Мі ніст раў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь ад 18.09.2017 го да № 699. 
У за цвер джа ным ва ры ян це пра гра мы аў та-
ма біль ная да ро га Н-543, пра ўчас так якой 
ідзе га вор ка, ад сут ні чае.

Ка рэк ці роў ка аб' ек таў пра гра мы ўва хо-
дзіць у кам пе тэн цыю Мі ніс тэр ства транс-
пар ту і ка му ні ка цый з уня сен нем ад па вед-
ных змен ва ўка за ную па ста но ву Са ве та 
Мі ніст раў.

У вы пад ку ўклю чэн ня аб' ек та аў та ма-
біль ная да ро га Н-543 Га ра дзеч на—Хар-
кі—Жа бін у пра гра му 2018—2020 га доў КУП 
«Брэс табл дар буд» вы ка нае ўвесь не аб-
ход ны комп лекс за пла на ва ных да рож ных 
ра бот».

ПАС ЛЯ ВЫ СТУП ЛЕН НЯ «МС»

СПА ЧАТ КУ ПРА ГРА МА, ПО ТЫМ ДА РО ГАСПА ЧАТ КУ ПРА ГРА МА, ПО ТЫМ ДА РО ГА


