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ТРЭ БА?ТРЭ БА?
Са мы важ ны кі ру нак дзей нас ці 
вы ка наў чай ула ды на мес цах — 

гэ та ства рэн не ўмоў для рэа лі за цыі 
па тэн цы я лу ча ла ве ка

Та кую дум ку вы ка заў стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі 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 Мі ха іл РУ СЫ пад час 
су стрэ чы з ка лек ты вам пры ват на га прад пры ем ства 
«Га за сі лі кат буд Ма гі лёў», па ве дам ляе Бел ТА.

«Са мы важ ны кі ру нак дзей нас ці не толь кі для Ма гі-
лёў ска га абл вы кан ка ма, але і для ўсёй вы ка наў чай ула ды 
на мес цах — гэ та ства рэн не ўмоў для рэа лі за цыі па тэн-
цы я лу ча ла ве ка. Каб у яго бы ла маг чы масць ха дзіць на 
ра бо ту, якас на вы кон ваць ус кла дзе ныя на яго функ цыі 
і атрым лі ваць за гэ та доб рую пла ту», — звяр нуў ува гу 
Мі ха іл Ру сы.

У Ма гі лёў скай воб лас ці на 2020 год за пла на ва на шы-
ро кая пра гра ма раз віц ця ўсіх сфер жыц ця. Ства рэн не 
но вай вы твор час ці ў Слаў га ра дзе, за пуск вы твор час-
цяў у сфе ры аг ра пра мыс ло ва га комп лек су ў Бя лы ні чах 
і Кры ча ве, рэ кан струк цыя і ўзвя дзен не но вых ме ды-
цын скіх уста ноў, ства рэн не і ма дэр ні за цыя спар тыў ных 
аб' ек таў.

«З'яў лен не вы твор час цяў за бяс пе чыць на сель ніц тва 
но вы мі ра бо чы мі мес ца мі. Ра бо та ў Ма гі лёў скай воб лас ці 
ёсць, пы тан не ў тым, якую пла ту за яе пра па ну юць. Усе 
хо чуць вы со кую зар пла ту, але не ўсе ра зу ме юць, што 
для гэ та га трэ ба не толь кі ўпар та пра ца ваць, але яшчэ і 
якас на вы кон ваць ус кла дзе ныя функ цыі», — пад крэс ліў 
Мі ха іл Ру сы.

На пры кла дзе пры ват на га прад пры ем ства «Га за сі лі-
кат буд Ма гі лёў» ён ад зна чыў, што эфек тыў ная па лі ты ка 
кі раў ніц тва, кам форт ныя ўмо вы пра цы, вы со кая ква лі-
фі ка цыя су пра цоў ні каў ро бяць вы твор часць па спя хо вай. 
Ця пер 80 % пра дук цыі экс пар ту ец ца ў Ра сію і Укра і ну. На 
прад пры ем стве пра цу юць 234 ча ла ве кі, у гру пе кам па-
ній — 350 ча ла век. Ся рэд няя за ра бот ная пла та скла дае 
амаль 1,3 ты ся чы руб лёў.

«На прад пры ем ствах, вы твор час цях, бу доў лях і ін шых 
сфе рах па трэб ныя да свед ча ныя кі раў ні кі, якія змо гуць 
вы раз на і дак лад на ста віць за да чу пе рад су пра цоў ні-
кам. Га лоў нае — ства рыць лю дзям нар маль ныя ўмо вы 
не толь кі ў пра цоў ным пра цэ се, але і ў аду ка цыі, ахо ве 
зда роўя і ін шых сфе рах», — да даў стар шы ня ка мі сіі.

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 у се ра ду, 
22 сту дзе ня, пра вёў 
аса біс ты пры ём 
гра ма дзян.

Пе ра важ ная боль шасць 
зва ро таў у гэ ты дзень (за 
вы клю чэн нем ад на го) бы-
ла да лё ка не па про фі лі 
ка мі сіі, якую ўзна чаль-
вае Сяр гей Ана то ле віч. 
Да ты чы лі ся яны пэў ных 
скла да ных жыц цё вых сі-
ту а цый, у якіх з пры чы ны 
аб' ек тыў ных і суб' ек тыў ных 
аб ста він апы ну лі ся лю дзі. 
Сяр гей Рач коў уні каў у сут-
насць праб ле мы кож на га 
свай го су раз моў цы, імк-
нуў ся зра зу мець яго хва-
ля ван ні, тур бо ты, кло па ты 
і па маг чы мас ці ад шу каць 
ал га рытм іх вы ра шэн ня ці 
мі ні мі за цыі на ступ стваў.

Пер шыя два на вед валь-
ні кі, па вод ле іх слоў, ста лі 
ах вя ра мі ашу кан цаў і афе-
рыс таў. Пер шы з іх «да па-
мо гай» на быў та кі лег ка вы 
аў та ма біль, што ця пер не 
мо жа з-за аб ме жа ван няў 
пра ва ахоў ных ор га наў 
ад' ехаць на сот ню мет раў 
ад пад' ез да свай го до ма 
ў Мін ску. Нель га! За ба ра-
ня ец ца вы ка рыс тоў ваць 
ма шы ну. Хоць за гэ ту па-

тры ма ную ін ша мар ку 2001 
го да вы пус ку за пла ціў во-
сем ты сяч руб лёў, здзел ку 
афор міў у ад па вед нас ці з 
пра ві ла мі і за ка на даў ствам 
Бе ла ру сі. Што і ка заць, не-
пры ем ная гіс то рыя.

Сяр гей Рач коў пра па-
на ваў яшчэ раз звяр нуц ца 
ва ўпраў лен не След ча га 
ка мі тэ та па Мін ску і Мі ніс-
тэрст ва ўнут ра ных спраў 
і з іх удзе лам вы ра шыць 
на рэш це праб ле му. А тым 
ча сам у Са ве це Рэс пуб лі кі 
зва рот не ба ра кі-аў та ама-
та ра возь муць на кант роль. 
На вед валь нік па га дзіў ся з 
та кім ва ры ян там.

А вось Іван Іва на віч, 
аў тар дру го га зва ро ту, 
тра піў так са ма ў вель мі 
не пры ем ную гіс то рыю. 
А па чы на ла ся яна пры го-
жа і на ват ра ман тыч на. Ад-
ной чы што тыд нё ві ку для 
па жы лых лю дзей, дзе дру-
ку юц ца ду шэў ныя гіс то рыі, 
дач ныя сак рэ ты, юры дыч-
ная кан суль та цыя, па ра ды 
спе цы я ліс таў па ме ды цы-
не, пра чы таў пра нік нё ны 
ліст не зна ё май жан чы ны. 
І неш та яго кра ну ла за жы-
вое. На столь кі моц на, што 

ён ад шу каў яго аў та рку. 
Па зна ё мі лі ся, спа да ба лі-
ся ад но ад на му. У рэш це 
рэшт ста лі жыць ра зам, па-
жа ні лі ся.

Іван Іва на віч як ча ла век 
ня бед ны вы ра шыў на быць 
двух па ка ёў ку ў Ма гі лё-
ве. Ка ха ная пе ра ка на ла ў 
тым, што жыць бу дзе лепш 
у Мін ску — ста лі ца ж. Той 
па га дзіў ся. А да лей праз 
пэў ны тэр мін... Не бу дзем 
пе ра каз ваць усе пе ры пе тыі 
гэ тай вель мі аса біс тай гіс-
то рыі, ска жам толь кі, што 
су мес нае жыц цё не за ла-
дзі ла ся. Сум на, але та кіх 
гіс то рый проць ма. Лю дзі і 
з ба га тым жыц цё вым до-
све дам ра зы хо дзяц ца.

Усё б ні чо га, толь кі вось 
Іван Іва на віч у вы ні ку пэў-
ных ма ні пу ля цый з бо ку 
яго бы лой па ла він кі, згод-
на з яго за явай, за стаў ся 
без двух па ка ё вай ква тэ-
ры. Сён ня ён моц на шка-
дуе, што не ка лі пад даў ся 
на пя шчот ныя ўга во ры пе-
ра пі саць жыл лё на яе. Пас-
ля гэ та га ад но сі ны па ча лі 
рэз ка па гар шац ца.

Зра зу ме ла, Іван Іва на-
віч звяр нуў ся ку ды трэ ба: 

у мі лі цыю, пра ку ра ту ру, 
суд. Але пы тан не не вы ра-
ша ец ца, больш та го, яму 
па ве дам ля юць з ін стан-
цый, што ня ма пад стаў для 
ўзбу джэн ня кры мі наль най 
спра вы. Не ве раць у ашу-
кан ства. Ад сюль і прось ба 
да Сяр гея Рач ко ва: да па-
маг чы пра біць сця ну не-
па ра зу мен ня з бо ку пра-
ва ахоў ных ор га наў.

Пы тан не са праў ды 
скла да нае, лі чыць Сяр гей 
Рач коў. Але Іва ну Іва на ві чу 
па абя ца лі са дзе ян не ў ме-
жах за ка на даў ства.

Ін шы на вед валь нік прый-
шоў з кан крэт ны мі пра па но-
ва мі па су праць дзе ян ні не-
бяс печ ным зме нам клі ма ту 
на пла не це і вы ра та ван ні 
лю дзей ад на ступ стваў па-
сту по ва га па цяп лен ня. Ула-
дзі мір Пят ро віч ужо звяр таў-
ся і ў На цы я наль ную ака дэ-
мію Бе ла ру сі, і да ра сій скіх 
ака дэ мі каў. Але да рэм на. 
Ужо на збі раў ся ча ма дан 
ад ка заў. Не ра зу ме юць яго 
па ды хо даў.

Тым не менш Ула дзі мір 
Пят ро віч не губляе ап ты-
міз му. Та му і за пі саў ся на 
пры ём да Сяр гея Рач ко ва 
як да аў та ры тэт на га спе-
цы я ліс та ў між на род ных 
спра вах. Бо гэ та праб ле-
ма су свет на га маш та бу 
і па тра буе ад па вед ных 
гла баль ных на ма ган няў, 
лі чыць за яў нік.

Сяр гей Рач коў у раз мо-
ве з жур на ліс та мі па вы-
ні ках пры ёму ад зна чыў, 
што з прос ты мі пы тан ня-
мі ў Са вет Рэс пуб лі кі не 
звяр та юц ца. Та му за да ча 
се на та раў — уваж лі ва вы-
слу хаць і па чуць лю дзей, 
па гля дзець, што мож на 
зра біць для аба ро ны іх 
пра воў, пры чым кож на-
га, хто па пра сіў да па мо гі. 
А пры не аб ход нас ці — звяр-
нуц ца ў ад па вед ныя ор га ны 
ўла ды, каб па спра ба ваць 
знай сці ці акрэс ліць шля хі 
вы ра шэн ня праб ле мы.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.
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Член Прэ зі ды у ма Са ве та 
Рэс пуб лі кі Cяргей РАЧ КОЎ 
у рам ках пра вя дзен ня адзі ных 
дзён ін фар ма ван ня на ве даў 
дзі ця чую баль ні цу УАЗ 
«Ма ла дзе чан ская ЦРБ».

На су стрэ чы стар шы ні Па стаян-
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 з ка лек ты вам 
аб мяр коў ва лі ся пы тан ні за ня тас ці 
і за ра бот най пла ты, ме ра пры ем-
ствы па ба раць бе з ка руп цы яй.

Акра мя та го, Сяр гей Рач коў рас-
ка заў пра асноў ныя кі рун кі дзей-
нас ці Са ве та Рэс пуб лі кі і Па ста ян-
най про філь най ка мі сіі, якую ён 
уз на чаль вае.

 У тэ му

Зар пла та і за ня тасцьЗар пла та і за ня тасць

З прос ты мі 
пы тан ня мі 

ў Са вет Рэс пуб лі кі 
не звяр та юц ца. 
Та му за да ча 
се на та раў — уваж лі ва 
вы слу хаць і па чуць 
лю дзей, па гля дзець, 
што мож на зра біць 
для аба ро ны 
іх пра воў, пры чым 
кож на га, 
хто па пра сіў 
да па мо гі. 
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