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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ПРЫ ЯРЫ ТЭТ — 
МІЖ НА РОД НЫ 

ВЕК ТАР
Пы тан ні су пра цоў ніц тва з ін шы мі кра і на мі 
ста лі клю ча вы мі на ўча раш нім па ся джэн ні 

чац вёр тай се сіі шос та га склі кан ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі

Уся го бы ло раз гле джа на 14 пы тан няў. Знеш ні ган-

даль, уза ема дзе ян не з Шан хай скай ар га ні за цы яй 

су пра цоў ніц тва, ЕА ЭС, эка на міч ны суд СНД — па-

ло ва з іх пры све ча на ўза е ма дзе ян ню з за меж ны мі 

парт нё ра мі.

— У цэ лым на се сіі ў Са ве це Рэс пуб лі кі вя лі кая част ка 
пы тан няў звя за на з між на род най дзей нас цю. Гэ та не вы-
пад ко ва, та му што ад но з са мых сур' ёз ных пы тан няў, якое 
мы па він ны вы ра шаць, — сіс тэм нае і ста біль нае га ран та-
ван не эка на міч най бяс пе кі Бе ла ру сі. Па коль кі на дзве тра-
ці ны на ша знеш няя эка на міч ная дзей насць вы зна чае ВУП, 
та му знач ная ўва га гэ тым пы тан ням, — пра ка мен та ваў 
жур на ліс там па ра дак дня Сяр гей РАХ МА НАЎ, 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.

Рас ка заў член Са ве та Рэс пуб лі кі і пра тэ зі сы, якія асаб-
лі ва ад зна чыў у Па слан ні Прэ зі дэн та.

— Кі раў нік на шай дзяр жа вы ўжо не ад ной чы вы каз ваў 
свой пункт гледжання на пра цу з парт нё ра мі на знеш нім 
кон ту ры. Нам трэ ба ра біць упор на эка но мі ку, та му што 
гэ та ас но ва на шай на цы я наль най бяс пе кі, — ска заў Сяр-
гей Рах ма наў.

Ак ту аль ным пры кла дам уза е ма дзе ян ня на най вы шэй-
шым і пар ла менц кім уз роў нях з'яў ля ец ца су пра цоў ніц тва 
з Гру зі яй. Ак тыў на ўклю ча ны ў гэ ту пра цу і пры ват ны 
біз нес.

— Ня даў на ў Са ве це Рэс пуб лі кі з па слом Гру зіі су стра-
каў ся Мі ха іл Мяс ні ко віч. Аб мяр коў ва лі ся больш дэ таль на 
пы тан ні ін тэн сі фі ка цыі на ша га ўза е ма дзе ян ня, у тым 
лі ку ў сфе ры вы со кіх тэх на ло гій, — па ве да міў Сяр гей 
Рах ма наў.

Се на тар ад зна чыў, што акра мя тра ды цый ных кі рун каў 
парт нёр ства з Гру зі яй важ на зна хо дзіць но выя. На прык-
лад, ліч ба вая эка но мі ка, ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі, на-
ву ка, аду ка цый ная сфе ра.

Ма рыя ДА ДА ЛКА



Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» вы каз-

вае шчырыя спа чу ван ні пер ша му на мес ні ку ды рэк-

та ра Але не Ле а ні даў не Ляў ко віч у су вя зі з на пат-

каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

Чулі?!Чулі?!  

Больш за 25,5 міль ё на 
дрэў 

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 
падсумавала вы ні кі ак цыі «Ты дзень ле су» 

Уся го за сем дзён ру ка мі не абы яка вых бе ла ру саў 

бы ло вы са джа на 25 693 399 дрэў. Агуль ная пло шча 

ства рэн ня ляс ных куль тур скла ла 6774,9 гек та ра. 

Асноў ны мі ле са ўтва раль ны мі па ро да мі ста лі хвоя 

і бя ро за, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мін ляс га са.

Ле са гас па дар чы я ўста но вы кра і ны ар га ні за ва лі ра бо ты 
на 2833 аб' ек тах. Акра мя па сад кі ле су, гра ма дзя не паў-
дзель ні чалі ў пры бор цы смец ця і за хлам ле нас ці, доб ра ўпа-
рад ка ван ні мес цаў ма са ва га ад па чын ку. Пад час ак цыі да 
вя сен не-лет ня га се зо на быў пад рых та ва ны 221 аб' ект.

Сё ле та апош ні дзень ак цыі «Ты дзень ле су» су паў з пра-
вя дзен нем рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка. І ка лі за пра цоў ны 
ты дзень да ак цыі да лу чы лі ся 52 063 бе ла ру сы, дык у за-
ключ ны дзень ме ра пры ем ства па сад кай ле су і пры бор кай 
смец ця ў ляс ным фон дзе за ня лі ся яшчэ 31 249 спе цы я ліс таў 
ляс ной гас па дар кі. Та кім чы нам, агуль ная коль касць тых, 
хто пры няў удзел у ле са ад наў лен ні і на вя дзен ні па рад ку, 
скла ла 83 312 ча ла век. За ключ ны дзень ак цыі пад тры ма ла 
кі раў ніц тва Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю, Дзяр жаў на га сак ра та ры я та Са ве та 
Бяс пе кі, Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў і ін шых ве дам стваў.

«Ты дзень ле су — 2018» быў пры мер ка ва ны да Го да 
ма лой ра дзі мы і пры све ча ны ад наў лен ню ля соў, па шко-
джа ных у вы ні ку ма са ва га рас паў сюдж ван ня на ся ко мых-
шкод ні каў у 2017 го дзе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



З юбі ле ем!З юбі ле ем!  

100 ГА ДОЎ 
РА ЗАМ З ЧЫ ТА ЧА МІ

Ад ра зу дзве ра ён кі «Ма гі лёў скай воб лас ці» ад зна ча юць у кра-

са ві ку ста га до выя юбі леі — клі ма віц кая «Род ная ні ва» і го рац-

кая — «Го рац кі вес нік».

Да гэ тай да ты Клі ма віц кі края знаў чы му зей ар га ні за ваў тэ ма тыч ную 
вы ста ву «Ад «Вес так» да «Род най ні вы». «Вес ці Клі ма віц ка га па вя то ва га 
Вы ка наў ча га ка мі тэ та Са ве таў ся лян скіх і ра бо чых дэ пу та таў» — ме на ві та 
пад та кой наз вай вый шла пер шая га зе та ў да лё кім 1918 го дзе. На вы ста-
ве мож на па ба чыць ста рыя пад шыў кі га зет, збор ні кі вер шаў жур на ліс таў-
паэ таў, ста рыя дру ка ва ныя ма шын кі, фо та апа ра ты, дык та фо ны і шмат 
ча го ін ша га не менш ці ка ва га, што бы ло на ўзбра ен ні рэ дак цыі ў роз ныя 
ча сы яе жыц ця. Спе цы яль на да свят ка ван ня ве ка во га юбі лею га зе ты ў 
ра ё не пры мер ка ва лі шах мат ны тур нір і кон курс дзі ця чых ма люн каў.

— Сён ня «Род ная ні ва» вы хо дзіць ты ра жом 5,5 ты ся чы эк зэмп ля раў, 
і гэ та адзін з най леп шых па каз чы каў у воб лас ці, — ад зна чае га лоў ны 

рэ дак тар «Род на га сло ва» Ні кі фар МІН ЧАН КА.

«Сто га доў ра зам» — кон курс пад та кой наз вай аб' яві ла на пя рэ дад ні 
свай го дня на ра джэн ня ра ён ная га зе та «Го рац кі вес нік». Са мых ак тыў-
ных і крэ а тыў ных ча ка юць экс клю зіў ныя па да рун кі ад вы дан ня. Га зе та 
мае даў нія і моц ныя тра ды цыі, за свае за слу гі ў роз ныя пе ры я ды жыц ця 
бы ла ўзна га ро джа на Га на ро вы мі гра ма та мі Вяр хоў на га Са ве та БССР, 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Доб рым на па мі нам пра мяс-
цо вае вы дан не ста нуць алеі дрэў, якія вы са дзіў ка лек тыў рэ дак цыі пад час 
су бот ні ка ка ля вё сак Шы ша ва і Рэк та. А да ве дац ца пра яе сён няш нія 
кло па ты і ін та рэ сы мож на бу дзе на вы ста ве ра бот фо та ка рэс пан дэн та 
га зе ты Мі ха і ла Ляў цо ва ў ра ён ным гіс то ры ка-эт на гра фіч ным му зеі.

— За апош нія тры га ды ка лек тыў ра ён кі ад чу валь на па ма ла дзеў, 
прый шлі пра ца ваць ці каў ныя і за хоп ле ныя жур на ліс ты. Мы ўскла да ем 
на іх вя лі кія спа дзя ван ні, — ад зна чы ла вы кон ва ю чая аба вяз кі га-

лоў на га рэ дак та ра га зе ты На тал ля СЦЕ ПЯН КО ВА. Да рэ чы, даў няя 
пры хіль ні ца «Звяз ды» і яе па ста ян ная пад піс чы ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



За ня тасцьЗа ня тасць  

А ВАМ РА БО ТА 
НЕ ПА ТРЭБ НА?

Заўт ра ў Мін ску прой дзе 
агуль на га рад скі кір маш ва кан сій

Ме ра пры ем ства ад бу дзец ца ў куль тур на-спар тыў ным 
цэнт ры Мінск ага ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы гун кі (ву лі ца 
Чка ла ва, 7) з 10 да 13 га дзін. Там мож на бу дзе да ве дац ца 
пра ва кан сіі ў роз ных сфе рах: бу даў ніц тва, пра мыс ло-
васць, ахо ва зда роўя, гра мад скае хар ча ван не, ган даль, 
транс парт. За пла на ва ны тэ ма тыч ныя сек цыі па пра ца-
ўлад ка ван ні ін ва лі даў, ар га ні за цыі прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці, пе ра на ву чан ні. Ах вот ныя змо гуць атры маць 
кан суль та цыю псі хо ла га і асво іць пра ві лы скла дан ня рэ-
зю мэ і тэх на ло гіі по шу ку ра бо ты.

У кір ма шы ва кан сій, які пра хо дзіў мі ну лай вяс ной, 
удзель ні ча лі 90 ар га ні за цый. Бы ло прад стаў ле на 2,5 ты-
ся чы ва кан сій. Ме ра пры ем ства на ве да ла больш за пяць 
ты сяч ча ла век.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



АДПАЧЫВАЦЬ З РОЗУМАМ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ка лі, на прык лад, «Вальс» у пар ку Гор-
ка га мож на пра ве рыць за не каль кі га дзін, 
то на тэст ко ла агля ду, ка ля яко га мы за раз 
зна хо дзім ся, не хо піць і дня. А вось дзі ця чае 
ко ла агля ду пад на груз кай па він на прай сці 
15 цык лаў. Ве жу-ска кал ку, на прык лад, мы 
за гру зі лі мяш ка мі з пяс ком і гля дзе лі, ці не 
апус ці ла ся кан струк цыя ні жэй за ўста ноў-
ле ны до пуск. Па дзі ця чым ко ле агля ду бы лі 
не ка то рыя за ўва гі. Зрэш ты, гру бы мі па ру-
шэн ня мі гэ та на зваць нель га — дзе-ні дзе 
не вель мі на дзей на тры ма лі ся не ка то рыя 
за клёп кі, але гас па дар ат рак цы ё на му сіць 
іх лік ві да ваць, ка лі хо ча за пус ціць за баў ку. 
Вось мы прый шлі на на ступ ны дзень — і ўсё 
бы ло ў нор ме.

Не сак рэт, што вя лі кая до ля ат рак цы ё наў 
ужо ад пра ца ва ла нар ма тыў ны тэр мін служ-
бы. У Мін ску та кіх аж но 29 штук. Але гэ та 
не азна чае аў та ма тыч на та го, што іх трэ ба 
ў гэ ты ж дзень ад праў ляць на ўты лі за цыю. 
На та кім ат рак цы ё не пра во дзіц ца поў ная 
тэх ніч ная ды яг нос ты ка. Пра вя ра юц ца ўсе 
кры тыч ныя вуз лы, аж но да не раз бу раль на-
га кант ро лю, і экс перт вы но сіць ад па вед нае 
за клю чэн не, ці мо жа за баў ляль ны апа рат 
яшчэ ка таць лю дзей або яму па ра ўжо ў 
ад стаў ку. Та кі агляд ат рак цы ё ны-ве тэ ра ны 
пра хо дзяць аба вяз ко ва што год.

Тэр мін экс плу а та цыі за ба вак так са ма 
роз ны. Ёсць тыя, для якіх вы твор ца раз лі-
чыў рэ сурс у 8 га доў, а ёсць і тыя, дзе гэ ты 
па каз чык пад скок вае ўжо да два нац ца ці.

Ця пер жа адзін з са мых ста рых ат рак-
цы ё наў пра цуе ў ста лі цы ме на ві та ў пар-

ку Гор ка га. Гэ та ле ген дар ны «Вальс», які 
зра бі лі яшчэ ў 1992 го дзе. Як ні зой дзеш 
у парк ле там — ён заўж ды ка тае на вед-
валь ні каў.

— Якое са мае кры тыч нае па ру шэн не 
бы ло за ўва жа на ва мі пры аб сле да ван ні ат-
рак цы ё наў?

— Не як пры агля дзе мы знай шлі аслаб-
ле ныя бал ты ў кан струк цы ях ат рак цы ё-
на, — пры гад вае Сяр гей Фя до таў. — Гэ тая 
ака ліч насць маг ла паў плы ваць на бяс пе ку 
на вед вальні каў. Па ру шэн не бы ло хут ка лік-

ві да ва на ўла даль ні кам. А ад ной чы ўзнік лі 
пы тан ні да стой кі апо ры дру го га ат рак цы ё-
на. Яна як быц цам па ча ла ржа вець у мес цы 
звар но га шва. За пус каць за баў ку мы не 
да зво лі лі, а ат рак цы ён ад пра віў ся на да дат-
ко вую ды яг нос ты ку. Пас ля ака за ла ся, што 
экс перт пе ра стра ха ваў ся — з кан струк цы-
яй усё бы ло ў нор ме. Зрэш ты, так і па він на 
быць, бо га вор ка ідзе пра жыц цё і зда роўе 
лю дзей.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та аў та ра.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

вы каз вае глы бо кае спа чу ван не пер ша му на мес ні-

ку ды рэк та ра рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы 

«Вы да вец кі дом «Звяз да» Але не Ле а ні даў не Ляў-

ко віч у су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — 

смер цю МА ЦІ.

Да рэ фор маў — га то выя
Ган на КА НА ПАЦ КАЯ, член Па ста ян най ка мі-

сіі Па ла ты прад стаў ні коў па эка на міч най па лі-

ты цы, лі чыць, што за раз для рэ гі ё наў усё больш 
ак ту аль ным ста но віц ца пы тан не дэ цэнт ра лі за цыі. 
На да дзе ны мо мант лі шак да хо даў мяс цо вых бюд-
жэ таў на кі роў ва ец ца ў цэнт раль ны, па коль кі і дэ-
фі цыт кам пен су ец ца з яго. Гэ та знач на ска ра чае 
мяс цо выя іні цы я ты вы па па ве лі чэн ні па ступ лен няў 
у бюд жэт, па ні жае сты му лы да прад пры маль ніц кай 
і ін вес ты цый най іні цы я тыў. Гэ та па вы шае і ўзро вень 
ка руп цыі на мес цах, а важ на ж зма гац ца ме на ві та 
з пры чы на мі ка руп цыі. І аку рат для гэ та га трэ ба 
пе ра даць рэ аль ную ўла ду на мес цах лю дзям. Ад-
сюль і пы тан не, ці га то вы Прэ зі дэнт пад тры маць 
рэ фор мы мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня. 
«Я га то вы, Ган на, пад тры маць лю бую рэ фор му, 
на якую вы га то вы. Не вы аса біс та, а гра мад ства. 
Гэ та ак сі ё ма, якой я жы ву», — ад ка заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. Але ад каз насць бу дзе ля жаць на тых, 
хто іні цы я ты ву пра па на ваў.

Абараніць сваіх дзяцей
Воль га ПА ЛІ ТЫ КА, на мес нік стар шы ні Па-

ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра-

мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, 

транс пар це і су вя зі, эма цы я наль на, шчы ра і з 
бо лем на га да ла пра праб ле му ўжывання алкаголю 
ў грамадстве. Яна адзначыла, што ад ак цы заў на 
ал ка голь дзяр жа ва атрым лі вае пры бы так, але як 
ча сам за над та да ступ ныя спірт ныя на поі ўплы ва-
юць на зда роўе бе ла ру саў? Дэ пу тат пра па на ва ла 
рас пра ца ваць да рож ную кар ту, у якой да ступ на і 
для на сель ніц тва, і для біз не су ад зна чыць, а ча го 
мы ўво гу ле жа да ем да сяг нуць у гэ тай сфе ры ў Бе-

ла ру сі? Якія ал ка голь ныя на поі вы пус каць, якой 
якас ці, у што фа са ваць? Пар ла мен та рый задае 
пы тан не: «Як сва іх дзя цей бу дзем аба ра няць ад 
ал ка го лю?»

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што сам ад моў на ста віц ца 
да п'я ніц. Але за ба рон ны мі ме та да мі з гэ тай праб-
ле май не спра віц ца. І не вар та ска ра чаць па стаў кі 
ал ка го лю на ўнут ра ны ры нак, бо та ды ўжы ваць 
бу дуць ня якас ную пра дук цыю. У той жа час, ад-
зна чыў кі раў нік дзяр жа вы, на зі ра ец ца што га до-

вая тэн дэн цыя да зні жэн ня ўжы ван ня ал ка го лю 
на сель ніц твам. У 2011 го дзе на ад на го бе ла ру са 
да во дзі ла ся 13,3 літ ра ў пе ра лі ку на аб са лют ны 
ал ка голь, а ў мі ну лым — ужо 8,8 літ ра. Ад па вед на, 
з кож ным го дам зні жа ец ца і ёміс тасць унут ра на га 
рын ку ал ка голь най пра дук цыі. Ска ра ча ец ца і вы-
 раб ніз ка якас ных пла до вых ві наў: з 2011 го да — 
у два ра зы.

Дэ пу тат за клі ка ла не са ма за спа кой вац ца гэ ты-
мі ліч ба мі. «Гу тар ка ідзе пра ге на фонд на цыі, па 

вя лі кім ра хун ку. Мы ка жам пра эка но мі ку ве даў, 
ліч ба вую эка но мі ку, але іх збу да ваць мож на толь кі 
цвя ро зы мі», — пад крэс лі ла Воль га Па лі ты ка.

Прэ зі дэнт адзначыў, што праб ле ма ў тым, што 
ў на шым гра мад стве не са мая леп шая куль ту-
ра ўжы ван ня на по яў. На дум ку Прэ зі дэн та, вар та 
раз ві ваць куль ту ру піц ця, як гэ та пры ня та ў еў ра-
пей цаў, якія да зва ля юць са бе ў дзень ке ліх ці два 
ві на, але якас на га.

Ці вар та ўзбуй няць ра ё ны?
Ле а нід КА ЧЫ НА, член Па ста ян най ка мі сіі Па-

ла ты прад стаў ні коў па эка на міч най па лі ты цы, 
за пы таў пра змя нен не струк ту ры ад мі ніст ра цый-
на-тэ ры та ры яль ных адзі нак, у пры ват нас ці, пра 
коль касць сель скіх са ве таў і маг чы масць уз буй-
нен ня ра ё наў. Над гэ тым пы тан нем ужо пра ца-
ва лі, і Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў, што ён не 
пры хіль нік уз буй няць толь кі для та го, каб гэ та 
зра біць. Лю дзі пры вык лі да та го, што ёсць ра ён ны 
цэнтр, і звык нуц ца з аб' яд нан нем мо жа быць да-
во лі цяж ка. Та му не аб ход на пра лі чыць, у чым ад 
гэ та га вый грыш. «Ка лі ўжо гэ та пы тан не са праў ды 
на спе ла — і гу бер на та ры па він ны ад чу ваць гэ та, і 
Са вет Рэс пуб лі кі ў нас ку ры руе гэ ту тэ му мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня ў цэ лым, — да вай це да гэ та га пы тан-
 ня вер нем ся, да вай це па гля дзім, але кроп ка ва», — 
пра па на ваў кі раў нік дзяр жа вы. А так са ма да даў, 
што на ле жыць на мес цы пе ра га ва рыць з людзь мі, 
«каб нам штуч на ні чо га не зра біць, штуч на пра-
ца ваць нель га». Прэ зі дэнт пра па на ваў стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
Мі ха і лу Мяс ні ко ві чу ра зам з гу бер на та ра мі раз гле-
дзець гэ та пы тан не.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ,

На дзея АНІ СО ВІЧ.

НА ПА РАД КУ ДНЯ
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(Заканчэнне. Пачатак на 2-й стар.)

У пра мо ве Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за кра нуў най больш важ ныя пы тан-

ні для гра мад ства. Дэ пу та ты і се на-

та ры, якія не па срэд на пра цу юць з 

гэ ты мі тэ ма мі, узя лі не ка то рыя мо-

ман ты, як той ка заў, на ало вак.

Ігар МАР ЗА ЛЮК, 

стар шы ня Па ста-

ян най ка мі сіі Па ла-

ты прад стаў ні коў 

па аду ка цыі, куль-

ту ры і на ву цы:

— Ка мусь ці зда-
ец ца, ка лі кі раў нік 
дзяр жа вы што год 
вы сту пае, гэ та прос-

та за дан не на год. Тое, што я сён ня па чуў, 
на са май спра ве гэ та пра гра ма не на год. 
І са мае важ нае, маг чы ма, я па мы ля ю ся, 
але мне зда ец ца, што тон і тыя кан цэп ту-
аль ныя за дан ні, якія бы лі сфар му ля ва ны 
Прэ зі дэн там, — гэ та як раз стра тэ гіч ная 
пра гра ма, і тут, мне па да ло ся, вель мі 
шмат з та го, што бы ло ска за на кі раў ні-
ком дзяр жа вы, су гуч на з тым, што ра біў 
Лі Ку ан Ю ў свой час у Сін га пу ры. Ка лі 
мы са праў ды змо жам прай сці, як кі раў нік 
дзяр жа вы ска заў, па ля зе на жа, ка лі мы 
змо жам рэа лі за ваць усе тыя рэ чы, Бе ла-
русь апынецца ся род тых, хто бу дзе вы-
зна чаць су свет ны па ра дак дня.

Та ма ра КРА СОЎ-

СКАЯ, стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні-

коў па пра цы і са цы-

яль ных пы тан нях:

— Мы ўсе сён ня 
па чу лі два са мыя га-
лоў ныя тэ зі сы і два 
са мыя га лоў ныя ло-
зун гі: менш слоў — больш спраў. І каб 
рэ аль на ўсе за да чы, па стаў ле ныя на на-
ра дах, бы лі вы ка на ныя. Прэ зі дэнт, вя до-

ма, вель мі шмат удзя ліў ува гі са цы яль най 
сфе ры, са цы яль най па лі ты цы, на ват быў 
зроб ле ны ак цэнт на тое, што па трэб на, 
ма быць, больш гро шай вы дзя ляць на са-
цы яль ную сфе ру для тых лю дзей, якія 
са праў ды сён ня ма юць па трэ бу ў са цы-
яль най да па мо зе, са цы яль най аба ро не. 
Вя до ма, ён звяр нуў вель мі вя лі кую ўва гу 
на эфек тыў ную за ня тасць на сель ніц тва. 
Для чаго трэ ба ства раць но вую вы твор-
часць, а гэ та но выя пра цоў ныя мес цы і, 
вя до ма, рост за ра бот най пла ты і, на ту-
раль на, па вы шэн не якас ці жыц ця на ша га 
на сель ніц тва.

Ула дзі слаў ШЧЭ ПАЎ, 

стар шы ня Па ста-

ян най ка мі сіі Па-

ла ты прад стаў ні-

коў па эка на міч най 

па лі ты цы:

— Не пер шы раз 
я пры сут ні чаю на 
та кім знач ным ме-
ра пры ем стве і, вя-
до ма, для ся бе ад зна чыў, што льві ная 
до ля на ка заў кі раў ні ка дзяр жа вы бы ла 
звя за на з раз віц цём за ка на даў ства ў 
га лі не эка но мі кі, пры цяг нен нем ін вес ты-
цый, ды вер сі фі ка цы яй экс пар ту. Гэ та на-
кла дае пэў ную ад каз насць і аба вя зак на 
дэ пу тац кі кор пус. Бы лі да дзе ны пра мыя 
да ру чэн ні, на прык лад, па за ка на даў чай 
ба зе ў раз віц ці Дэ крэ та № 7, звя за ныя 
з па шы рэн нем эка на міч ных ад но сін з 
Еў ра пей скім са юзам, з лік ві да цы яй бар' е-
раў і аб ме жа ван няў у рам ках Еў ра зій ска-
га эка на міч на га са ю за. Вя лі кую част ку 
вы ступ лен ня Прэ зі дэнт пры свя ціў іна ва-
цый ным тэх на ло гі ям, пе ра хо ду на шай 
эка но мі кі на іна ва цый ныя рэй кі, вы ка-
ры стан ню па тэн цы я лу ІТ-кра і ны.

Трэ ба шу каць да дат ко выя кры ні цы 
фі нан са ван ня іна ва цый най дзей нас ці, 
у тым лі ку ў рам ках ка мер цый ных пра-

ек таў. Гэ та і вен чур нае фі нан са ван не. 
На слы ху і біз нес-анё лы, і стар та пы. 
У да дзе ным на прам ку, вя до ма, не аб-
ход на раз ві ваць за ка на даў ства і, са мае 
га лоў нае, — прак тыч ную дзей насць. 
На ват пры на яў нас ці пэў ных нор маў за-
ка на даў ства прак ты ка на пра цоў ва ец ца 
ў не ка то рых сфе рах га да мі. І тут нам 
не аб ход на ву чыц ца ў тым лі ку ў на шых 
за меж ных парт нё раў. На прык лад, Парк 
вы со кіх тэх на ло гій быў па бу да ва ны па 
пры кла дзе Сі лі ко на вай да лі ны, за раз 
ство ра на пэў ная эка сіс тэ ма, у якую 
пры хо дзяць за ход нія кар па ра цыі. Але 
ПВТ — яшчэ не ўся Бе ла русь і не ўся 
эка но мі ка. Мно гія прад пры ем ствы па-
він ны іна ва цый ныя тэх на ло гіі пры мя няць 
у тым лі ку ў сфе ры кі ра ван ня, уза е ма-
дзе ян ня з за ход ні мі парт нё ра мі. То-бок, 
ка лі мы вы хо дзім на но вы ры нак, мы 
па він ны быць пад рых та ва ны юры дыч на 
і эка на міч на і мець ад па вед ныя ве ды 
і кам пе тэн цыі, каб пе ра ма гаць у гэ тай 
кан ку рэнт най ба раць бе.

Мі ха іл ОР ДА, член 

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, 

стар шы ня Фе дэ-

ра цыі праф са юзаў 

Бе ла ру сі:

— Мя не ў пра мо-
ве Прэ зі дэн та найперш за ці ка ві лі тыя 
пы тан ні, якія ўплы ва юць на ўзро вень 
жыц ця ча ла ве ка і, без умоў на, з'яў ля юц-
ца клю ча вы мі ў ра бо це праф са юзаў. Мы, 
вя до ма ж, пра цу ем у тым жа кі рун ку, але 
без адзін ства на ро да не маг чы ма бу дзе 
вы ра шыць ні я кую за да чу. Ка лі мы бу-
дзем ра зам пра ца ваць над тым, каб на-
яў ныя праб ле мы вы пра віць, пы тан ні, якія 
ўплы ва юць на даб ра быт лю дзей, вы ра-

шаць, бу дзе вы нік. Трэ ба, каб да ра бо ты 
пад клю чы ла ся не ад но, а не каль кі мі ніс-
тэр стваў. Та ды праб ле мы ста нуць ужо 
не доў га-, а ка рот ка тэр мі но вы мі.

Мак сім МІСЬ КО, на-

мес нік стар шы ні Па-

ста ян най ка мі сіі Па-

ла ты прад стаў ні коў 

па за ка на даў стве:

— Мне спа да ба лі-
ся ад ка зы кі раў ні ка 
дзяр жа вы пра бе ла-
рус кую і рус кую мо вы, 
яго па зі цыя па гэ тым 

пы тан ні. Яна са праў ды мір ная і кан са лі ду-
ю чая. Ак цэнт быў зроб ле ны на тым, што 
не па він на ідэя рэа лі за цыі больш час та га 
ўжы ван ня бе ла рус кай мо вы стаць рас ко-
лам для гра мад ства. І да гэ та га са праў-
ды трэ ба ста віц ца эва лю цый на. Вар та 
па чы наць з дзі ця чых сад коў, а пас ля
пра цяг ва ць у шко лах ква лі фі ка ва нае на-
ву чан не бе ла рус кай мо ве. Та ды ве дан не 
яе па сту по ва ўзрас це. А тую част ку гра-
мад ства, якая сён ня не ва ло дае мо вай, 
ні як нель га су праць пас таў ляць той, што 
яе ве дае. Мне спа да ба ла ся та кая па зі-
цыя, яна дэ ма кра тыч ная, мі ра лю бі вая, 
бо не пра ду гледж вае ні я кіх аб ме жа ван-
няў. Кож ны мае пра ва раз маў ляць на 
той мо ве, на якой жа дае і мо жа. Па зі цыя, 
са праў ды на кі ра ва ная на яд нан не, згур-
та ван не гра мад ства.

Ала БО ДАК, стар-

шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс-

пуб лі кі па за ка на-

даў стве і дзяр жаў-

ным бу даў ніц тве:

— Па асноў ным 
За ко не кра і ны Прэ-
зі дэнт што год звяр-
та ец ца з Па слан нем 
да бе ла рус ка га на ро да і пар ла мен та. 

І, як пра ві ла, гэ та ад бы ва ец ца ў пер шым 
паў год дзі. Ужо скла ла ся пэў ная пра-
ва вая прак ты ка. Заўж ды вы ступ лен не 
кі раў ні ка дзяр жа вы — свое асаб лі вы 
пра грам ны ары ен цір. Мож на ска заць, 
што Прэ зі дэнт вы зна чае пэў ныя перс-
пек ты вы і за да чы на бу ду чы ню для ўсіх 
га лін ула ды. Для кож най з іх за да ец ца 
кан крэт ны век тар іх раз віц ця.

У сё лет нім што га до вым Па слан ні 
мож на ад зна чыць са мыя раз на стай ныя 
ры сы. На прык лад, усе тыя ра шэн ні, што 
бы лі пры ня ты ў мі ну лым го дзе, якія да ты-
чац ца раз віц ця біз не су, ін вес ты цый на га 
за ка на даў ства, за ня тас ці, са ма за ня тас-
ці. Усе тыя за да чы, якія бы лі вы зна ча ны 
ў тым лі ку ў пра грам ных да ку мен тах — 
ра шэн не пя та га Усе бе ла рус ка га на род-
на га схо ду, пра гра ма са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця, — іх вар та вы ка наць. 
Прэ зі дэнт гэ та пад крэс ліў.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма звяр нуў 
ува гу, што до лю дзяр жаў на га бюд жэ ту 
на са цы яль ныя па трэ бы вар та так са ма 
па вя ліч ваць. Зна чыць, мы па кі да ем за 
са бой са цы яль ны ха рак тар раз віц ця 
на шай дзяр жа вы, ка лі да па ма га ем тым 
сла ям на сель ніц тва, якія ма юць па трэ-
бу ў да па мо зе дзяр жа вы. Гэ та па жы-
лыя лю дзі, ма ла за бяс пе ча ныя, ін ва лі ды. 
З бо ку дзяр жа вы ім бу дзе ака за на да-
дат ко вая пад трым ка.

У нас сён ня вы зна ча ны пяць пунк таў 
рос ту — за ня тасць, ін вес ты цыі, мо ладзь, 
экс парт, ін фар ма ты за цыя. Усе за ко ны 
вар та пра дум ваць з пунк ту гле джан ня 
та го, як яны ўплы ва юць на іх: ці са дзей-
ні ча юць раз віц цю і ра шэн ню гэ тых пя ці 
пунк таў. Уво гу ле за ко ны па він ны пра-
ца ваць на апя рэ джан не, уліч ваць тыя 
тэн дэн цыі і пы тан ні, якія яшчэ мо гуць 
уз нік нуць.

На дзея АНІ СО ВІЧ,

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Мер ка ван ніМер ка ван ні  

НА ШТО ЗВЯР НУЦЬ УВА ГУ
Пар ла мен та рыі рас ка за лі, што ад зна чы лі для ся бе ў Па слан ні Прэ зі дэн та


