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БУ ДУ ЧЫ НЯ БУ ДУ ЧЫ НЯ 
Ў ІХ РУ КАХЎ ІХ РУ КАХ
Спі кер верх няй па ла ты ўру чыў 
школь ні кам паш пар ты
Паш пар ты з рук Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА, 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі, у Дзень Кан сты ту цыі 15 са ка ві ка 
атры ма лі 18 хлоп цаў і дзяў чат. Усе яны вы дат ні кі 
ву чо бы, пе ра мож цы прад мет ных алім пі яд, 
твор чых кон кур саў, фес ты ва ляў і спар тыў ных 
спа бор ніц тваў.

Спі кер за клі каў школь ні каў быць ак тыў ны-
мі, ха рыз ма тыч ны мі, вы лу чац ца крэ а тыў нас цю 
і пад крэс ліў, што род ная Бе ла русь ча кае ад ма-
ла дых лю дзей доб рых іні цы я тыў і сме лых пра-
па ноў. Але, у сваю чар гу, ор га ны дзяр жаў на га 
кі ра ван ня, мяс цо выя ўла ды заў сё ды па він ны 
быць на су вя зі з мо лад дзю, каб быць у кур се 
яе іні цы я тыў, пе ра ка на ны стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі. «Ма ла дыя лю дзі бу дуць ад чу ваць ся бе 
да тыч ны мі да кі ра ван ня дзяр жа вай, вы ра шэн ня 
за дач, якія ста яць пе рад рэ гі ё нам або кра і най у 
цэ лым. Та кім чы нам фар мі ру ец ца адзін ства бе-
ла рус кай на цыі», — ска заў ён.

Ма ла дых лю дзей так са ма па він ша ва ла на мес-
нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Мар' я на Шчот-
кі на. Яна пад крэс лі ла, што мо ладзь — гэ та сі ла, 
на дзея і га лоў нае ба гац це кра і ны. «Вы — наш 
го нар. Вам за бяс печ ваць бу ду чы ню Бе ла ру сі».

НА СВАЕ ВО ЧЫНА СВАЕ ВО ЧЫ
Пар ла мен та рыі ўзя лі ўдзел у на зі ран ні 
за вы ба ра мі
Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі пры ня лі ўдзел 
у на зі ран ні за вы ба ра мі Прэ зі дэн та Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. У між на род ным на зі ран ні за хо дам 
вы ба раў Прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
ў Маск ве, Санкт-Пе цяр бур гу і Ка лі нінг ра дзе 
ў скла дзе мі сіі на зі раль ні каў ад СНД пры ня лі 
ўдзел чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі — стар шы ні па ста ян ных 
ка мі сій Ала БО ДАК, Сяр гей РАХ МА НАЎ, Іры на 
СТА РА ВОЙ ТА ВА, на мес ні кі стар шынь Свят ла на 
ГЕ РА СІ МО ВІЧ і Вік тар СІ РЭН КА.

Бе ла рус кія се на та ры на ве да лі вы бар чыя ўчаст-
кі, су стрэ лі ся з кі раў ніц твам мі сіі на зі раль ні каў 
ад СНД, прад стаў ні ка мі Цэнт раль най вы бар чай 
ка мі сіі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, кі раў ніц твам і чле-
на мі акру го вых і ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій, 
а так са ма з на зі раль ні ка мі, якія прад стаў ля юць 
роз ныя па лі тыч ныя пар тыі, што ўдзель ні ча юць у 
вы ба рах, і на зі раль ні ка мі ад асоб ных кра ін СНД 
і роз ных між на род ных ар га ні за цый.

ПЫ ТАН НІ ЛЮ ДЗЕЙ — ПЫ ТАН НІ ЛЮ ДЗЕЙ — 
ПАД КАНТ РО ЛЕМПАД КАНТ РО ЛЕМ
Се на тар пра вя ла аса біс ты пры ём 
гра ма дзян
На мес нік стар шы ні 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 
Ні на ЖА ЛЯЗ НО ВА пра вя ла аса біс ты пры ём 
гра ма дзян.

За яў ні каў ці ка ві лі пы тан ні пен сій на га за бес-
пя чэн ня і пра ца ўлад ка ван ня. Пар ла мен та рый 
ака за ла са дзей ні чан не ў пра ца ўлад ка ван ні двум 
гра ма дзя нам — яны бу дуць пры ня ты на пра цу ў 
сель ска гас па дар чае прад пры ем ства «Азя рыц кі-
Аг ра». Вы ра шэн не праб ле мы з вы пла тай пен сіі 
па вы слу зе га доў, якая па тра буе да дат ко ва га 
вы ву чэн ня, узя та се на та рам на кант роль.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Пра ект За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб вы твор час ці і аба ра чэн ні 
ар га ніч най пра дук цыі», 
рас пра ца ва ны спе цы я ліс та мі амаль 
20 мі ніс тэр стваў, ве дам стваў 
і ар га ні за цый, у кан цы лю та га быў 
раз гле джа ны Па ста ян най ка мі сі яй 
Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
і за раз рых ту ец ца да пер ша га чы тан ня 
на вя сен няй се сіі пар ла мен та.

Па пра гно зах спе цы я ліс таў, праз 
тры га ды аб' ём вы твор час ці ар га ніч-
ных пра дук таў зой ме ка ля 20 пра цэн-
таў су свет най вы твор час ці пра дук цыі 
сель скай гас па дар кі. Бе ла русь не ста іць 
уба ку ад агуль на су свет ных тэн дэн цый. 
Ня гле дзя чы на тое, што ў на шай кра і не 
ар га ніч ная сель ская гас па дар ка зна-
хо дзіц ца па куль яшчэ ў ста дыі ста наў-
лен ня, на рын ку та кая пра дук цыя ўжо 
ёсць. Па да ных Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня, у кра і не на ліч-
ва ец ца 20 най больш буй ных вы твор-
цаў ар га ніч най пра дук цыі, уклю ча ю чы 
фер мер скія гас па дар кі, аса біс тыя пад-
соб ныя гас па дар кі і ін шыя ар га ні за цыі. 
З 2009 го да ў нас афі цый на пры зна ны 
знак мар кі роў кі «На ту раль ны пра дукт». 
47 ар га ні за цый-вы твор цаў ма юць пра-
ва на но сіць яго на 214 най мен няў на-
 ту раль най пра дук цыі. Акра мя та го, 
14 фер мер скіх гас па да рак і 3 ар га ні за цыі 
хар чо вай пра мыс ло вас ці атры ма лі за-

меж ныя сер ты фі ка ты на вы твор часць 
ар га ніч най пра дук цыі. Але, на дум ку 
спе цы я ліс таў, па тэн цый ныя маг чы мас ці 
раз віц ця ай чын най вы твор час ці ар га ніч-
най пра дук цыі знач на шы рэй шыя.

І ўсё ж, ня гле дзя чы на рост па пу ляр-
нас ці пра дук таў хар ча ван ня з пры стаў-
кай «бія» ў на сель ніц тва, да праб ле мы 
ар га ніч най пра дук цыі трэ ба па ды хо-
дзіць уз ва жа на. На дум ку стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб-
лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-
сі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс-
цо вым са ма кі ра ван ні Аляк санд ра 
ПА ПКО ВА, пры няц це за ка на даў ства, 
якое рэ гу лі руе пы тан ні вы рошч ван ня і 
аба ра чэн ня ар га ніч най пра дук цыі ў на-
шай кра і не, свое ча со вае і ак ту аль нае. 
Але не аб ход на ўліч ваць асаб лі вас ці вы-
твор час ці та кой пра дук цыі на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі. На прык лад, ніз кі ўзро вень 
урад лі вас ці глеб, пры род на-клі ма-
тыч ныя ўмо вы, якія не да зва ля юць 
атрым лі ваць вы со кія ўра джаі без 
уня сен ня ўгна ен няў. Бо ні для ко га 
не сак рэт, што ў не да лё кім мі ну лым 
ура джай насць збож жа вых у нас бы ла 
на ўзроў ні 5-7 ц/га. Акра мя та го, для 
пе ра хо ду на вы твор часць ар га ніч най 
пра дук цыі спат рэ біц ца пэў ны пе ры-
яд, та му не аб ход на пра ду гле дзець 
ад па вед ныя кры ні цы фі нан са ван ня, 
ар га ні за ваць пад рых тоў ку спе цы я ліс-
таў. На дум ку пар ла мен та рыя, не аб-
ход на вы зна чыць стра тэ гіч ныя мэ ты 
Бе ла ру сі па вы твор час ці ар га ніч най 

сель ска гас па дар чай пра дук цыі, пра-
вес ці эка на міч ную ацэн ку і пра лі чыць 
усе ры зы кі і вы га ды ўка ра нен ня та кіх 
тэх на ло гій. Па куль жа га вор ка мо жа іс ці 
аб кроп ка вым вы ка ры стан ні эка ла гіч на-
га зем ля роб ства ў на шай кра і не. Гэ тым 
ак тыў на мо гуць зай мац ца фер мер скія і 
аса біс тыя пад соб ныя гас па дар кі.

Па ста ян ная ка мі сія Са ве та Рэс пуб лі-
кі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні на кі ра ва ла ў Па ла ту прад-
стаў ні коў пісь мо з пра па но ва мі да поў-
ніць ад па вед ны мі част ка мі пра ект за ко на 
«Аб вы твор час ці і аба ра чэн ні ар га ніч най 
пра дук цыі» і ар га ні за ваць яго ак тыў нае 
аб мер ка ван не з пры цяг нен нем на ву ко-
ва-прак тыч ных цэнт раў, усіх за ці каў ле-
ных дзяр жаў ных ор га наў і ар га ні за цый, а 
так са ма гра мад скас ці на шай кра і ны.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

У Брэсц кай воб лас ці пас ля апош ніх вы ба раў у знач най ме ры 
па мя няў ся склад стар шынь ра ён ных і га рад скіх Са ве таў 
дэ пу та таў. Прад стаў ні чыя ор га ны ра ён на га звя на ўзна ча лі лі 
лю дзі са мых роз ных пра фе сій і сфер дзей нас ці. Ся род іх — 
ра бот ні кі бан ка і жыл лё ва-ка му наль най сфе ры, на мес ні кі 
стар шынь вы кан ка маў і кі раў ні кі са цы яль ных служ баў, 
на чаль нік МНС і стар шы ня сель ска га Са ве та. У не ка то рых 
сфе ра ця пе раш няй дзей нас ці пе ра клі ка ец ца з ра ней шай 
ра бо тай, у ін шых пра фе сій ныя ін та рэ сы да гэ та га ад но сі лі ся 
да больш вуз кай га лі ны. «МС» па ці ка ві ла ся, на што ма юць 
на мер звяр нуць пер ша чар го вую ўва гу но выя стар шы ні, 
з ча го пач нуць сваю ра бо ту?

Ры гор КА СА БУЦ КІ, стар шы ня Ба ра на віц ка га га рад-
ско га Са ве та дэ пу та таў:

— Шмат га доў я пра ца ваў у сіс тэ ме жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі, апош няе дзе ся ці год дзе — ды рэк та рам ЖКГ. 
Прак тыч на што дня да во дзі ла ся су стра кац ца з людзь мі, вы-
ра шаць іх праб ле мы, а так са ма праб ле мы вя лі кай га рад ской 
гас па дар кі. Так што ў мно гім мая ця пе раш няя ра бо та пе ра-
клі ка ец ца з ра ней шай. Доб ра ўпа рад ка ван не два роў і ву ліц, 
па ляп шэн не якас ці жыц ця гра ма дзян — у лі ку пры яры тэт ных
за дач дэ пу тац ка га кор пу са. Над гэ тым і бу дзем пра ца ваць. 
У на шым го ра дзе ёсць доб ры во пыт дзей нас ці ка мі тэ таў тэ ры-
 та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня. На іх узор, ду маю, 
трэ ба ар га ні зоў ваць но выя фар мі ра ван ні, уся ляк пры цяг ваць 
лю дзей да ства рэн ня пры га жос ці, утуль нас ці, зруч нас ці ў два-
рах і пад' ез дах. А для гэ та га вар та па каз ваць во пыт су се дзяў 
ін шым га ра джа нам на се мі на рах, вы яз ных на ра дах, хай са бе 
і зу сім не вя лі кіх.

Алег ЯКУБ ЧЫК, стар шы ня Ма ла рыц ка га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў:

— Мая ра ней шая пра цоў ная дзей насць у мен шай сту пе ні 
бы ла звя за на з праб ле ма мі, якія паў ста юць на па ра дак дня сён-
ня. Апош нія 22 га ды я пра ца ваў у бан каў скай сфе ры, больш за 
дзя ся так га доў кі ра ваў ра ён ным ад дзя лен нем «Бе ла рус бан ка» 
і дэ пу та там рай са ве та сё ле та абра ны ўпер шы ню. І па коль кі мая 
акру га ўклю чае ў ся бе пры ват ны сек тар рай цэнт ра, прось бы лю-
дзей да ты чы лі ся па ляп шэн ня ста ну да рог, ву ліч на га асвят лен ня. 
Вось гэ та і бу дзе пунк там пры кла дан ня на шых сіл.

Ве даю, што ёсць на ра кан ні ў вяс ко вых жы ха роў на ар-
га ні за цыю за ку пу ма ла ка ў на сель ніц тва. Яно і зра зу ме ла: 
ра ней, ка лі вёс кі бы лі гу ста на се ле ныя, ка роў на пад вор ках 
тры ма лі мно га і пы тан ня не ўзні ка ла, бо ўсё бы ло ад ла джа на. 
А ця пер, ка лі ад на пры ват ная ка ро ва ўтрым лі ва ец ца за пяць 
кі ла мет раў ад дру гой, не прос та бы вае аха піць усіх гас па да-
роў збо рам ма ла ка. Вось і да вя дзец ца са стар шы ня мі сель скіх 
Са ве таў уні каць у сут насць праб ле мы, гля дзець, чым мож на 

да па маг чы. Ду маю, жыц цё пад ка жа на дзён ныя пы тан ні, якія 
трэ ба вы ра шаць.

Ула дзі мір ХВА ЦІК, стар шы ня Брэсц ка га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў:

— Да ра ён на га Са ве та я шмат га доў уз на чаль ваў Да ма чаў-
скі сель скі Са вет. Па сё лак Да ма ча ва — бы лы рай цэнтр і сён ня 
ўяў ляе са бой не ма лы на се ле ны пункт з раз на стай най інф ра-
струк ту рай. Акра мя та го, у склад сель са ве та ўва хо дзіць шэ раг 
ін шых вё сак, у тым лі ку ма лень кіх, ад да ле ных. Увесь час да-
во дзі ла ся вы ра шаць праб ле мы транс парт на га аб слу гоў ван ня, 
да рог ды ін шыя. Так што ра бо тай прый дзец ца зай мац ца та кой 
жа, як ра ней, толь кі ў ра ён ным маш та бе. Зы хо дзя чы з ра ней-
ша га во пы ту, упор ду маю ра біць на доб ра ўпа рад ка ван не, па-
ляп шэн не якас ці жыц ця на шых сель скіх жы ха роў. Гэ та азна чае 
ме ды цын скае, ганд лё вае, куль тур нае аб слу гоў ван не. Доб ра, 
што ў нас дэ пу тац кі кор пус скла да ец ца з лю дзей са мых роз ных 
пра фе сій. Так што ра зам з ка ле га мі бу дзем вы пра цоў ваць план 
ра бо ты і пры кла даць на ма ган ні для яго вы ка нан ня.

Аляк сандр ЯРА ШЭ ВІЧ, стар шы ня Сто лін ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў:

— Мне ра бо та ўяў ля ец ца зу сім не но вай, яна шчыль на пе-
ра клі ка ец ца з ма і мі ра ней шы мі за ня тка мі. На па са ду стар шы ні 
рай са ве та я прый шоў з па са ды на чаль ні ка ўпраў лен ня па пра-
цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не на сель ніц тва. Зна чыць, кло-
пат пра адзі но кіх, тых, хто пра жы вае адзі но ка, ін ва лі даў ра ней 
ажыц цяў ля лі праз са цы яль ных ра бот ні каў, а ця пер бу дзем ра-
біць гэ та праз сель скія Са ве ты. Пэў ны ад рэ зак ма ёй пра цоў най 
бія гра фіі быў звя за ны з жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кай, а 
пы тан ні доб ра ўпа рад ка ван ня пры яры тэт ныя для мяс цо вай ула-
ды. Што да ты чыц ца пра цы з людзь мі, то я атры маў гэ ты во пыт 
пад час ра бо ты ў пар ла мен це. Гэ та і пры ёмы вы бар шчы каў, і вы-
ра шэн не іх пы тан няў. Так што спра ва ў мно гім зна ё мая, прос та 
ця пер яна на бы вае кры ху ін шыя фор мы. Вар та ад зна чыць, што 
ра ён у нас вя лі кі, тэ ры то рыя па дзе ле ная на 20 сель са ве таў. Ду-
маю, ра зам са стар шы ня мі мяс цо вых ор га наў ула ды, дэ пу та та мі 
бу дзем пра ца ваць на ка рысць вы бар шчы каў.

Мі ка лай КУД РА ВЕЦ, стар шы ня Пру жан ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў:

—У рай вы кан ка ме, дзе я пра ца ваў на мес ні кам стар шы ні, 
ку ры ра ваў пы тан ні са цы яль на-куль тур най сфе ры. Ця пер іх 
так са ма не на ме ра ны ўпус каць з по ля зро ку. У на шым ра ё-
не шмат ці ка вых у гіс та рыч ным і куль тур ным пла не мяс цін. 
За раз, у Год ма лой ра дзі мы, асаб лі ва важ на звяр нуць ува гу
на кож ную ад да ле ную вёс ку — гэ та ж не чая ма лая ра дзі ма! 
А ра бо ты сель скім Са ве там, дэ пу тац ка му кор пу су ра ё на хо піць. 
Сё лет няя поз няя вяс на пры спеш вае за няц ца на вя дзен нем па-
рад ку. Зра біць гэ та трэ ба хут ка і ар га ні за ва на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ГЛЯ ДЗІ ЦЕ, ХТО ПРЫЙ ШОЎ!

ЖЫЦ ЦЁ ПАД КА ЖА ЖЫЦ ЦЁ ПАД КА ЖА 
НА ДЗЁН НЫЯ ПРАБ ЛЕ МЫНА ДЗЁН НЫЯ ПРАБ ЛЕ МЫ

УЗ ВА ЖА НЫ ПА ДЫ ХОД

САК РЭ ТЫ АР ГА НІЧ НА ГА ЗЕМ ЛЯ РОБ СТВАСАК РЭ ТЫ АР ГА НІЧ НА ГА ЗЕМ ЛЯ РОБ СТВА
Ці га то выя бе ла рус кія сель гас вы твор цы да вы твор час ці ар га ніч най пра дук цыі?


