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СЕ НА ТА РЫ ЗА РА БО ТАЙ

Дзе ля Дзе ля 
да сяг нен ня Мэтда сяг нен ня Мэт
Функ цыі на цы я наль на га ка ар ды на та ра 
па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця 
ў на шай кра і не, якія да ня даў ня га ча су 
вы кон ва ла Мар' я на Шчот кі на, ця пер 
пе ра да дзе ны ві цэ-спі ке ру Са ве та 
Рэс пуб лі кі Ана та лю Іса чан ку.

Гэ та ага вор ва ец ца Ука зам Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 13 лю та га 2020 
го да № 52.

Ін сты тут на цы я наль на га ка ар ды на та-
ра ў Бе ла ру сі ство ра ны ў маі 2017 го да 
і ажыц цяў ляе агуль ную ка ар ды на цыю 
дзей нас ці дзяр жаў ных ор га наў і ін шых 
ар га ні за цый па да сяг нен ні Мэт устой лі-
ва га раз віц ця і рэа лі за цыі рэ за лю цыі Ге-
не раль най Асамб леі Ар га ні за цыі Аб'яд-
на ных На цый ад 25 ве рас ня 2015 го да 
№ 70/1 «Пе ра ўтва рэн не на ша га све ту: па-
ра дак дня ў га лі не ўстой лі ва га раз віц ця на 
пе ры яд да 2030 го да».

* * *

Зя мель ная Зя мель ная 
спрэч ка: спрэч ка: 

хто мае ра цыю?хто мае ра цыю?
Ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі Ана толь 
Іса чан ка пра вёў на мі ну лым тыд ні 
аса біс ты пры ём гра ма дзян.

Да яго звяр нуў ся мін ча нін з прось бай 
ра за брац ца ў зя мель най спрэч цы, якая 
ўзнік ла ў яго ма ці з су се дам. Пры чы най 
кан флік ту ста лі ме жы зя мель на га ўчаст-
ка. Муж чы на ўпэў не ны: дзе ян ні су се да 
не за кон ныя. Ана толь Іса чан ка па абя цаў 
вы ву чыць пы тан не дэ та лё ва.

У ін тэр в'ю жур на ліс там ён ад зна чыў, 
што тэ ма ты ка пы тан няў, з які мі пры хо-
дзяць лю дзі на пры ёмы, раз на пла на вая. 
У той жа час асноў ная іх ма са да ты чыц ца 
зя мель ных і жыл лё вых ад но сін.

Шмат зва ро таў па сту пае і па са да вод-
чых та ва рыст вах. «Мы ба чым, што ёсць 
не аб ход насць больш уваж лі ва вы ву чыць 
гэ тае пы тан не на за ка на даў чым уз роў-
ні», — ад зна чыў Ана толь Іса чан ка.

* * *

Ста ліч ны часСта ліч ны час
Кап ра мон ты жыл фон ду, 
тэр мі ны вы ка нан ня ра бот 

і рас хо да ван не бюд жэт ных срод каў
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це 
і фі нан сах Тац ця на Ру нец узя ла ўдзел 
у па ся джэн ні ка ле гіі Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе верх няй 
па ла ты пар ла мен та, тэ май па ся джэн ня 
бы лі вы ні кі мер, якія пры ма юц ца Мін гар-
вы кан ка мам па па вы шэн ні эфек тыў нас ці 
ра бо ты жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-
кі ста лі цы ва ўмо вах пра ве дзе на га рэ фар-
ма ван ня.

У цэнт ры ўва гі апы ну лі ся пы тан ні 
рэ ар га ні за цыі струк ту ры ЖКГ ме га по лі са 
ў ад па вед нас ці з да ру чэн нем кі раў ні ка 
дзяр жа вы, у тым лі ку штат най коль кас ці 
ра бот ні каў гэ тай сфе ры, раз гля ду пісь мо-
вых зва ро таў гра ма дзян і эфек тыў нас ці 
рас хо да ван ня бюд жэт ных срод каў. Звер-
ну та ўва га на якасць ра бот па ка пі таль-
ным ра мон це жыл лё ва га фон ду ў ста лі-
цы, спра ва здач насць па ўвод зе жыл ля 
пас ля ка пі таль на га ра мон ту. Так са ма 
ся род ак ту аль ных тэм бы ло і за цяг ван не 
тэр мі наў вы ка нан ня ра бот.

Па вы ні ках па ся джэн ня Мін гар вы кан-
ка ма ста ліч ным ад мі ніст ра цы ям рэ ка мен-
да ва на ўзмац ніць кант роль за якас цю 
ака зан ня жыл лё ва-ка му наль ных па слуг 
і ка пі таль на га ра мон ту, які пра во дзіц ца, 
а так са ма ўдзя ліць боль шую ўва гу зва ро-
там гра ма дзян.

У час ра бо чай па езд кі ў Клі чаў скі ра ён на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі Ана толь ІСА ЧАН КА ўсклаў квет кі 
да ме ма ры я ла пар ты зан скай сла вы «Уса кі на» і на ве даў 
Клі чаў скі края знаў чы му зей.

Ме ма ры яль ны комп лекс зна хо дзіц ца ся род ляс ной зо-
ны, дзе ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны раз мя шча ла ся 
буй ная пар ты зан ская ба за. На род ныя мсці ўцы ў 1942 го-
дзе вы зва лі лі ад за хоп ні каў част ку гэ тых мяс цін. У той жа 
час тут вы ра шы лі ад на віць са вец кую ўла ду ў ра ё не, бы лі 
пры зна ча ны стар шы ні сель скіх Са ве таў.

Клі чаў ская пар ты зан ская зо на ста ла трэ цяй па лі ку на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі і ў па чат ку 1944 го да зай ма ла пло шчу 
ка ля трох ты сяч квад рат ных кі ла мет раў. Пад аба ро най 
пар ты зан зна хо дзі ла ся звыш 70 ты сяч мір ных жы ха роў.

У края знаў чым му зеі бе раж лі ва за хоў ва юц ца каш тоў-
ныя ма тэ ры я лы пра мяс цо вых на род ных мсці ўцаў, ся род 
якіх ра зам з бе ла ру са мі зма га лі ся прад стаў ні кі мно гіх ін-
шых на цы я наль нас цяў.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.

Па глыб лен ню па лі тыч на га 
дыя ло гу і раз віц цю 
ўсе ба ко ва га су пра цоў ніц тва 
па між Бе ла рус сю 
і ЗША па він на спры яць 
між пар ла менц кае 
ўза е ма дзе ян не.

Пра гэ та за явіў стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі па між на род ных спра-
вах і на цы я наль най бяс пе цы 
Сяр гей Рач коў на су стрэ чы з 
прад стаў ні ка мі Се на та Кан грэ-
са ЗША, па ве дам ляе Бел ТА.

Стар шы ня про філь най ка-
мі сіі пра вёў пе ра га во ры з кі-
раў ні ком сак ра та ры я та ка мі-

тэ та па між на род ных ад но сі нах 
Се на та Кан грэ са ЗША Крыс-
та фе рам Со чам і су пра цоў-
ні кам сак ра та ры я та ка мі тэ та, 
ад каз ным за пы тан ні Еў ро пы 
і рэ гі я наль най бяс пе кі, Хан-
най То бурн. У су стрэ чы так са-
ма ўзя лі ўдзел член на зва най 
Па ста ян най ка мі сіі Алег Ру мо 
і ча со вы па ве ра ны ў спра вах 
ЗША ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Джэ ні фер Мур.

Ба кі аб мя ня лі ся дум ка мі па 
пы тан нях рэ гі я наль най бяс пе кі 
і па глыб лен ні бе ла рус ка-аме-
ры кан ска га ўза е ма дзе ян ня, у 
тым лі ку між пар ла менц ка га.

«Апош нім ча сам Бе ла русь 
і ЗША зра бі лі сур' ёз ныя кро кі 

па па ляп шэн ні двух ба ко-
вых кан так таў. Але важ на 
не толь кі нар ма лі за ваць 
ад но сі ны, а зра біць іх 
доб ры мі. У гэ тым ба чыць 
сваю за да чу бе ла рус кі 
бок. Па глыб лен ню па лі-
тыч на га дыя ло гу і раз віц-

цю ўсе ба ко ва га су пра цоў ніц-
тва па він на спры яць між пар-
ла менц кае ўза е ма дзе ян не. 
Са вет Рэс пуб лі кі га то вы мець 
не па срэд ныя зно сі ны з Се на-
там Кан грэ са ЗША і аб мяр-
коў ваць ак ту аль ныя пы тан ні 

бе ла рус ка-аме ры кан ска га 
па рад ку дня і рэ гі я наль най 
бяс пе кі», — пад крэс ліў Сяр-
гей Рач коў.

У сваю чар гу, Крыс та фер 
Со ча за явіў, што ўсе га лі ны 
ўла ды ў ЗША за ці каў ле ны ў 
раз віц ці ад но сін з Бе ла рус-
сю. «Уза е ма дзе ян не з ва шай 
кра і най з'яў ля ец ца важ ным, і 
на коль кі ЗША сур' ёз ныя ў гэ-
тым пы тан ні, па цвяр джа ец ца 
апош ні мі ві зі та мі», — ад зна-
чыў ён.

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

ВАЖ НА ЗРА БІЦЬ АД НО СІ НЫ ДОБ РЫ МІВАЖ НА ЗРА БІЦЬ АД НО СІ НЫ ДОБ РЫ МІ

Сям нац цаць зван коў пры ня ла пад час 
пра вя дзен ня су бот няй пра мой лі ніі 
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. Боль шая 
част ка з тых, хто да зва ніў ся, — жы ха ры 
Го ме ля. Але ж вый шлі на су вязь 
і гра ма дзя не з Го мель ска га ра ё на, 
Ма зы ра, Жло бі на і Мін ска. Тэ ма ты ка 
зва ро таў бы ла тра ды цый ная: праб ле мы 
ЖКГ, са цы яль нае аб слу гоў ван не, 
аса біс тыя прось бы і пра па но вы.

Ад ра зу не каль кі зван коў ад жы ха роў 
аб лас но га цэнт ра і Го мель ска га ра ё на да-
ты чы лі ся дрэн на га ста ну да рог. Скар дзі лі ся 
лю дзі і на не на леж нае асвят лен не ву ліц. 
Жы ха ры ад на го з жы лых да моў у Са вец-

кім ра ё не Го ме ля па пра сі лі да па маг чы ра-
за брац ца, ча му да гэ туль не пра ве дзе ны 
ра монт да хаў, якія пра ця ка юць. Па сту пі лі 
зва ро ты па за ста рэ лых зя мель ных спрэч-
ках — ка лі ёсць ра шэн не су да, але адзін з 
ба коў не згод ны з яго вы ні кам. Жы ха ры 
На ва бе ліц ка га ра ё на аб лас но га цэнт ра па-
пра сі лі ад зна чыць, што ма юць ка лек тыў ны 
зва рот у су вя зі з дрэн най, на іх дум ку, ар-
га ні за цы яй ганд лё вых па слуг — звяр ну лі 
ўва гу на па ве лі чэн не коль кас ці ма га зі наў 
сэ канд-хэнд і кас ме тыч ных крам, у той 
час ка лі ад чу ва ец ца не да хоп фір мен ных 
ганд лё вых пунк таў з хар чо вы мі та ва ра мі. 
Не каль кі па ве дам лен няў, якія стар шы ня 
Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

узя ла на кант роль, да ты чы лі ся вы пла ты 
за роб ку вы ха ва це лю дзі ця ча га сад ка са 
Жло бі на і ака зан ня ма тэ ры яль най да па-
мо гі ін ва лі ду пер шай гру пы з Го ме ля. Вы-
слу хаў шы скар гу жы хар кі Ма зы ра на конт 
ска са ван ня кант рак та па мес цы ра бо ты 
шмат га доў та му, стар шы ня Го мель ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў па ра і ла звяр-
нуц ца па кан суль та цыю ў аб лас ное аб' яд-
нан не праф са юзаў. Да зва ніў ся на га ра чую 
лі нію і жы хар Мін ска, які агу чыў сваю біз-
нес-ідэю: аб ме жа ваць вы ка ры стан не на 
тэ ры то рыі рэ гі ё на па ра ло на вых мат ра цаў, 
а куп ляць яго пра дук цыю, якая больш ад-
па вя дае су час ным тэх на ло гі ям.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

ШТО ДЗЁН НЫ КЛО ПАТ

Апош нім ча сам 
Бе ла русь і ЗША 

зра бі лі сур' ёз ныя 
кро кі па па ляп шэн ні 
двух ба ко вых кан так таў. 
Але важ на не толь кі 
нар ма лі за ваць ад но сі ны, 
а зра біць іх доб ры мі. 
У гэ тым ба чыць сваю 
за да чу бе ла рус кі бок.

ПА МЯЦЬ ЖЫ ВЕ...ПА МЯЦЬ ЖЫ ВЕ...


