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Са свя там, 
Iн дыя
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi 
На тал ля Ка ча на ва па вiн ша ва ла 
з на цы я наль ным свя там Рэс пуб лi кi 
Iн дыя — Днём Не за леж нас цi — 
вi цэ-прэ зi дэн та Iн дыi, спi ке ра 
Радж Са бха Сан са да гэ тай краіны 
Му па ва ра па Вен кая Знай ду 
i спi ке ра Лок Са бха Сан са да Iн дыi 
Ом Бiр ла.

На тал ля Ка ча на ва пад крэс лi-
ла, што ад но сi ны па мiж кра i на мi 
раз вi ва юц ца ў ат мас фе ры ўза е-
ма ра зу мен ня i да ве ру, з'яў ля юц ца 
на дзей най ас но вай для рэа лi за цыi 
вя лi ка га па тэн цы я лу двух ба ко ва га 
су пра цоў нiц тва.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi за-
зна чы ла, што да лей шае па шы рэн не 
кан струк тыў на га мiж пар ла менц ка-
га дыя ло гу да зво лiць ума ца ваць 
мiж дзяр жаў ныя су вя зi i па шы рыць 
уза е ма вы гад нае парт нёр ства ва 
ўсiх сфе рах дзей нас цi.

Заў сё ды 
аба пi рац ца 
на за ко ны
Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi па аду ка цыi, 
на ву цы, куль ту ры i са цы яль ным 
раз вiц цi Вiк тар Лiс ко вiч пра вёў 
аса бiс ты пры ём гра ма дзян.

Лю дзей пе ра важ на хва ля ва лi 
роз ныя жыц цё выя тэ мы: пы тан нi 
за лi чэн ня ў шко лу, пад рых тоў кi ды-
сер та цый ных да сле да ван няў, ра-
бо ты бан ка ма таў i iн шыя. За яў нi кi 
атры ма лi па ра ды i тлу ма чэн нi.

Па вод ле слоў Вiк та ра Лiс ко вi-
ча, се на та ры на сiс тэм най асно ве 
пра цяг ва юць ра бо ту па ўсiх кi рун-
ках сва ёй дзей нас цi, у тым лi ку са 
зва ро та мi гра ма дзян. Ня гле дзя чы 
на ча со выя цяж кас цi, мы па вiн ны 
жыць, ду маць, як раз вi ваць на шу 
кра i ну, што ра бiць да лей — заўт ра, 
пас ля заўт ра. У гэ тай дзей нас цi важ-
на заў сё ды аба пi рац ца на за кон. 
Да ты чыц ца тое як кож на га гра ма-
дзя нi на, так i гра мад ства ў цэ лым, 
звяр нуў ува гу стар шы ня Па ста ян-
най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi.

Да па мо га 
бiз не су
Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi па эка но мi цы, 
бюд жэ це i фi нан сах 
Тац ця на Ру нец у фар ма це 
вi дэа кан фе рэн цыi ўзя ла ўдзел 
у ра бо це Мiж ве да мас най ка мi сii 
па вы зва лен нi юры дыч ных 
асоб i iн ды вi ду аль ных 
прад пры маль нi каў 
ад ад мi нiст ра цый ных спаг нан няў 
i пла ты пе няў.

У па ся джэн нi ка мi сii так са-
ма ўдзель нi ча лi дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў нi коў, прад стаў нi кi Мi-
нiс тэр ства па па дат ках i збо рах, 
Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь, Ка мi тэ та дзярж кант ро лю, 
Ге не раль най пра ку ра ту ры, Дзяр-
жаў на га мыт на га ка мi тэ та, На цы я-
наль на га ста тыс тыч на га ка мi тэ та, 
Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль най 
аба ро ны.

Чле ны Мiж ве да мас най ка мi сii 
раз гле дзе лi ха дай нiц твы i ма тэ ры я -
лы спраў суб' ек таў гас па да ран-
 ня, якiя звяр ну лi ся па вы зва лен не 
ад ад мi нiст ра цый ных спаг нан няў 
i (або) вы пла ты пе нi. Па кож ным 
зва ро це пры ня ты ста ноў чыя ра-
шэн нi ў за да валь нен нi ха дай нiц тва 
цал кам або част ко ва.
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С
тар шы ня Па ста ян най 
ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi 
па мiж на род ных спра вах i 

на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей 
РАЧ КОЎ.

«МС»: — Вi да воч на, што 
кра i на апы ну ла ся ў скла да най 
са цы яль на-па лi тыч най сi ту а цыi. 
Як на ваш по гляд, ужо прой дзе-
на яе вост рая фа за? Якiя но выя 
за ха ды, па ды хо ды i кро кi вар та 
рас па чаць, у тым лi ку i мяс цо-
вым ула дам ра зам з пар ла мен -
та ры я мi, каб знай сцi шля хi ўза е ма -
па ра зу мен ня ў бе ла рус кiм гра-
мад стве ў но вых умо вах?

— Не пад трым лi ваю мер ка-
ван ня аб па лi тыч ным кры зi се ў 
кра i не. Асоб ны мi ўнут ра ны мi 
сi ла мi пры ак тыў най фi нан са-
вай i ар га нi за цый на-ла гiс тыч-
най пад трым цы звон ку ро бiц ца 
спро ба на вя заць нам гэ ты кры зiс 
i ажыц ця вiць не кан сты ту цый ную 
зме ну дзяр жаў най ула ды з-за iх 
па ра зы на вы ба рах. Але гэ тым 
за ду мам не на ка на ва на спраў-
дзiц ца. I вось ча му.

Вы ба ры прай шлi, яны ад бы лi-
ся, атры ма ны ста ноў чыя за клю-
чэн нi мiж на род ных на зi раль нi каў 
ад СНД. За цвер джа ны iх вы нi кi.
Кi раў нiк дзяр жа вы атры маў 

пе ра ка наў чую пе ра мо гу (у Аме-
ры цы ска за лi б «лэнд слайд» — 
вя лi кую пе ра мо гу). Ду маю, што 
ар га нi за ва ныя або пад тры ма-
ныя (бы лi та кiя за клi кi) аль тэр-
на тыў ны мi кан ды да та мi ма са выя 
бес па рад кi пра лi лi свят ло на са-
праўд ныя мэ ты апа зi цыi — прый-
сцi да ўла ды лю бы мi шля ха мi, у 
тым лi ку праз гвалт. Лю дзi гэ та 
ўба чаць i ў гэ тым раз бя руц ца.

Не ха чу раз ва жаць, як вы пра-
па ну е це, аб фа зах ця пе раш няй 
сi ту а цыi. Сцэ на рыi i фа зы хут чэй 
iс ну юць у ар га нi за та раў гэ тых 
пра ва ка цый, якiя б'юць у са мае 
свя тое — адзiн ства i доб рае стаў-
лен не бе ла ру саў ад но да ад на го. 
Гэ та са мае скла да нае ў дадзенай 

сi ту а цыi. Ар га нi за та ры су праць-
ста ян ня змя ня юць так ты ку, як 
да лё ка iх мо жа за вес цi лi нiя на 
сты му ля ван не бес па рад каў i 
не пад па рад ка ван ня за ко ну — 
па ба чым. Шлях за па лох ван ня 
лю дзей, под ку пу мо ла дзi, якi 
вы ка рыс тоў ва ец ца гэ ты мi сi ла-
мi, у Бе ла ру сi не спра цуе. Гэ тым 
апа зi цый ныя сi лы толь кi дыс крэ-
ды ту юць ся бе ў ва чах асноў най 
ма сы гра ма дзян.

Усе дзяр жаў ныя iн сты ту ты 
кра i ны функ цы я ну юць i вы-
кон ва юць свае за да чы. Кi раў-
нiк дзяр жа вы ў сва iх вы сту пах 
вы раз на рас ста вiў усе ак цэн ты 
i па зна чыў кi рун кi вы ха ду з сi-
ту а цыi, якая скла ла ся — мы бу-
дзем пра ца ваць, ра бiць спра ву 
i рэа лi зоў ваць на ме ча ныя пла ны 
эка на мiч на га i са цы яль на га раз-
вiц ця. Бу дзе пра цяг вац ца ра бо та 
па ўдас ка на лен нi па лi тыч най сiс-
тэ мы кра i ны, кан чат ко вая мэ та 
якой — пры няц це змя нен няў у 
Кан сты ту цыю.

У гэ тай сi ту а цыя вя лi кая ад-
каз насць кла дзец ца на пар ла-
мен та ры яў i мяс цо выя ор га ны 
ўла ды. Наш гра ма дзян скi аба-
вя зак — пад тры маць лi да ра 
кра i ны са ма ад да най пра цай на 

сва iх ра бо чых мес цах, ака заць 
да па мо гу ся ля нам ва ўбор цы 
ўра джаю, пе да го гам, на якiх 
аказ ва юць асаб лi вы цiск аль-
тэр на тыў шчы кi, — па спя хо ва 
па чаць но вы на ву чаль ны год у 
шко лах, ра бо чым — пра вiль на 
са ры ен та вац ца ў аб ста ноў цы i 
не пай сцi на по ва дзе ў пра ва ка-
та раў i пад бух тор шчы каў, а пра-
цяг ваць вы хо дзiць на ра бо ту, 
мо ла дзi — па ка заць перс пек ты ву 
для iх раз вiц ця i са ма рэа лi за цыi, 
су пра цоў нi кам пра ва ахоў ных 
ор га наў — у пад тры ман нi гра-
мад ска га па рад ку, а так са ма iх 
ма раль на-псi ха ла гiч на га стану.

Упэў не ны, што па ра зу мен-
не ў бе ла рус кiм гра мад стве не 
стра ча на, па iм на не се ны пэў ны 
ўдар ты мi, хто не хо ча ба чыць 
на кар це све ту са ма стой ную не-
за леж ную i су ве рэн ную дзяр жа-
ву — Рэс пуб лi ку Бе ла русь. Праз 
вяр тан не спа кою i раз важ лi вас-
цi, удзел у вы со ка пра дук цый-
най пра цы, па важ лi выя зно сi ны 
i да вер, вы ка нан не за ко наў бу-
дуць ад ноў ле ны ра ней шы гар-
ма нiч ны ду хоў ны стан на ша га 
гра мад ства i зго да яго роз ных 
са цы яль ных груп.

К
РЫ ХУ не ты по вая пра мая лi нiя 
ад бы ла ся ў Са ве це Рэс пуб лi кi. За яў нi кi 
зва нi лi да На тал лi КА ЧА НА ВАЙ 

са сло ва мi пад трым кi дзе ю ча га кi раў нi ка 
кра i ны, дзяр жаў на га па лi тыч на га кур су 
i на ват пра па но ва мi.

— Сён ня пра мая тэ ле фон ная лi нiя асаб лi-
вая, — звяр ну ла ўва гу спi кер верх няй па ла ты 
пар ла мен та ў раз мо ве з жур на лiс та мi. — 
Бо ня гле дзя чы на тое, што звы чай на пе ра ва жа-
 юць пы тан нi, якiя да ты чац ца ра бо ты жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кi, звя за ныя з 
бу даў нiц твам жыл ля, сён ня, са праў ды, лю дзi 
ка за лi аб пад трым цы та го кур су, якi пра во-
дзiц ца ў на шай кра i не, аб пад трым цы Прэ-
зi дэн та, пе ра да ва лi яму сло вы ўдзяч нас цi, 
бы ло шмат доб рых па жа дан няў.

У пры ват нас цi, лю дзi ка за лi аб не аб ход нас цi 
за ха ваць мiр i спа кой, не за леж насць кра i ны.

— Гэ та свед чыць аб тым, што на род ра зу-
мее ўсё тое, што ад бы ва ец ца сён ня ў на шых 
га ра дах, на на шых ву лi цах. I на род ужо хо ча 
мi ру i спа кою, — пад крэс лi ла На тал ля Ка ча-
на ва. — Та му, я ду маю, тая не абы яка вая па-
зi цыя на шых гра ма дзян, што па тэ ле фа на ва лi 
сён ня, — вель мi каш тоў ная, i гэ та мер ка ван не 
тых лю дзей, якiя жа да юць за ха ваць мiр, спа-
кой i ста бiль насць на на шай род най зям лi, у 
на шай род най кра i не.

Усе гэ тыя сло вы ўдзяч нас цi, па жа дан нi, 
што пра гу ча лi ад жы ха роў Бе ла ру сi з роз-
ных яе кут коў, На тал ля Ка ча на ва па абя ца ла 
пе ра даць кi раў нi ку кра i ны.

Што да ты чыц ца пра па ноў, лю дзi агуч ва лi 
iдэi па на ладж ван нi эфек тыў на га ка му нi ка ту 
з ма ла дзёж ным ася род кам: Га лi на Ва сi леў на 
з Рэ чы цы, якая пра ра бi ла ў мяс цо вым су-
дзе шмат га доў, ча ла век з ак тыў най жыц-
цё вай па зi цы яй, на прык лад, га то ва вес цi 
раз мо ву з мо лад дзю на лю бым уз роў нi. 

На тал ля Ка ча на ва па дзя ка ва ла жан чы не за 
не абы яка васць i па абя ца ла за дзей нi чаць яе 
па тэн цы ял у гэ тым кi рун ку.

Гас па ды ня аг ра ся дзi бы «Бе лая Русь» 
На тал ля Iва наў на з Бя ро заў ска га ра ё на, што 
на Брэст чы не, пра па нуе ад даць больш ува гi 
мо ла дзi, якая не за дзей нi ча на ў пра цоў ным 
пра цэ се. Яе iдэя — ства рэн не ма ла дзёж най 
вёс кi. Жан чы на ўпэў не на, што ма ла дыя лю-
дзi з за да валь нен нем ад гук нуц ца на та кую 
пра па но ву. Спi кер верх няй па ла ты пар ла-
мен та па дзя ка ва ла гас па ды нi аг ра ся дзi бы 
за ак тыў насць i да ла да ру чэн не стар шы нi 
Брэсц ка га Са ве та дэ пу та таў Юрыю Нар ке вi чу 
аса бiс та азна ё мiц ца з дзей нас цю гас па дар кi i 
маг чы мас цю рэа лi за цыi ма ла дзёж най iдэi.

Без умоў на, пад час пра мой лi нii гу ча лi i 
iн шыя (ска жам так, тра ды цый ныя) тэ мы.

Анд рэя Пят ро вi ча з Асi по вiч хва люе кан ф-
лiкт ная сi ту а цыя, якая ўзнiк ла з су се дам i да-
 ты чыц ца па бу до вы на су меж ным участ ку. 

А Аляк санд ру Аляк санд раў ну, ула даль нi цу 
вяс ко вай ха ты ў Смар гон скiм ра ё не, што на 
Гро дзен шчы не, якая вы ка рыс тоў вае яе як 
ле цi шча, хва люе ад сут насць элект рыч нас цi: 
ха та ста iць асоб на i пра вес цi лi нiю са ма-
стой на каш туе не ма лых гро шай. Жы хар ку 
Рэ чы цы Iры ну Ула дзi мi ра ўну тур буе ва да, 
што пас ля даж джу пад мы вае яе ўчас так. 
Ска са ван не гру пы iн ва лiд нас цi не па ко iць 
мiн чан ку Ма рыю Мi хай лаў ну. У жы хар кi 
Баб руй ска Ка ця ры ны Ка ва лё вай так са ма 
ўзнiк лi пы тан ня да сфе ры ахо вы зда роўя, бо 
яе муж Сяр гей, якi стра цiў на гу, мае трэ цюю 
ра бо чую гру пу i, як вы нiк, ска ро ча ны на дзве 
га дзi ны ра бо чы дзень. Жан чы на сцвяр джае, 
што яе су жэ нец не ў ста не вы кон ваць пра-
цоў ныя нор мы. Па ўсiх агу ча ных за яў нi ка мi 
фак тах, без умоў на, да дзе ны ад па вед ныя 
да ру чэн нi, а па вы нi ках iх раз гля ду яны бу-
дуць пра iн фар ма ва ныя.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, фо та Бел ТА.

МЕР КА ВАН НЕ

Па ра зу мен не ў гра мад стве не стра ча на

ПАДТРЫМКА ЁСЦЬ!ПАДТРЫМКА ЁСЦЬ!


