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НА ШЛЯ ХУ ДА МЭТ

ДРАЙ ВЕ РЫ 
РОСТУ

Са вет па ўстой лі вым раз віц ці прай шоў 
у фар ма це ві дэа кан фе рэн цыі

Яго ўдзель ні кі — чле ны зга да на га Са ве та, прад стаў ні кі 
пар ла менц кай і парт нёр скіх груп, між на род ныя 
парт нё ры — аб мер ка ва лі ра бо ту, што пра во дзіц ца ў 
кра і не, па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця (МУР) 
і вы зна чы лі план дзе ян няў на 2020—2021 га ды.

— У кра і не ство ра ны эфек тыў ны ме ха нізм для да сяг нен-
ня МУР — на цы я наль ная ар хі тэк ту ра кі ра ван ня, — упэў не-
ны ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі, на цы я наль ны ка-
ар ды на тар па Мэ тах устой лі ва га раз віц ця Ана толь 
ІСА ЧАН КА. — Дзей насць Са ве та ства рае плат фор му для 
аб ме ну по гля да мі і аб мер ка ван ня вы ні каў і скла да ец ца з 
ча ты рох асноў ных кі рун каў: эка на міч на га, са цы яль на га, 
эка ла гіч на га, ма ні то рын гу і ацэн кі дзей нас ці па да сяг-
нен ні Мэт.

Ён па ве да міў, што на пра ця гу го да асноў ная ўва га ў дзей-
нас ці па да ся ген ні МУР бы ла ад да дзе на ра бо це над пра ек-
там На цы я наль най стра тэ гіі ўстой лі ва га раз віц ця Бе ла ру сі 
на пе ры яд да 2035 го да (НСУР-2035). Ад нак эпі дэ мі я ла гіч-
ная сі ту а цыя, што скла ла ся ў све це, па тра буе ад па вед ных 
ка рэк ці ро вак і на на цы я наль ным уз роў ні. У су вя зі з гэ тым 
уз нік ла не аб ход насць да пра цоў кі пра ек та пра гра мы НСУР і 
змен у ёй у ад па вед нас ці з гла баль ны мі вы клі ка мі, рас тлу-
ма чыў Ана толь Іса чан ка. Гэ тым за раз зай ма ец ца Мі нэ ка-
но мі кі, і на цы яль наль ны ка ар ды на тар па МУР пра па на ваў 
удзель ні кам ак тыў на пад клю чыц ца да ра бо ты.

— Пра ект НСУР-2035 ста не фун да мен таль най ба зай 
для пад рых тоў кі стра тэ гій, пра грам і пла наў раз віц ця га-
лін і рэ гі ё наў, — звяр нуў ува гу ён. — Ме на ві та ра бо та па 
рэ гі я наль ным раз віц ці па він на стаць пры яры тэ там, а яе 
асноў ны мі драй ве ра мі бу дуць вы сту паць спе цы я лі за цыя, 
комп лекс насць, іні цы я ты ва і су пра цоў ніц тва.

На цы я наль ны ка ар ды на тар упэў не ны, што не аб ход на 
ак ты ві за ваць дзей насць рэ гі я наль ных груп, у тым лі ку па 
рас пра цоў цы пла наў і стра тэ гій рэ гі я наль на га раз віц ця, у 
асно ве якіх бу дуць ства рэн не роў ных маг чы мас цяў для 
жыц ця на сель ніц тва не за леж на ад рэ гі ё на кра і ны і мес ца 
жы хар ства.

— Та му я па пра шу прад стаў ні коў усіх рэ гі ё наў зра біць 
кан крэт ныя пра па но вы ў план ра бо ты Са ве та па ўстой лі-
вым раз віц ці на на ступ ны год, — ак цэн та ваў ува гу Анатоль 
Іса чан ка.

Да рэ чы, вы ні кам су мес най ра бо ты Са ве та па ўстой лі-
вым раз віц ці, ура да, На цы я наль на га схо ду, парт нёр скай 
гру пы, між на род ных парт нё раў з'яў ля ец ца тое, што сён ня 
на ша кра і на зай мае лі дар скія па зі цыі па дзей нас ці на на-
цы я наль ным уз роў ні па вы ка нан ні Па рад ку дня — 2030. 
Трэ ба ска заць, што ле тась у рэй тын гу Ін дэк са да сяг нен ня 
гла баль ных мэт устой лі ва га раз ві ця Бе ла русь зай ма ла 
23 мес ца са 162 дзяр жаў. З удзе лам між на род ных ар га-
ні за цый быў пра ве дзе ны цэ лы шэ раг ме ра пры ем стваў на 
на цы я наль ным і між на род ным уз роў нях. Ад нак рас паў сю-
джан не ка ра на ві рус най ін фек цыі не маг ло не ад біц ца на 
бя гу чых пла нах: так, у су вя зі з эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цы яй 
ад ме не ны за пла на ва ны Фо рум Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за па пы тан нях да сяг нен ня МУР, а так са ма Ты дзень 
устой лі ва га раз віц ця.

— У та кіх умо вах ува га бы ла сфа ку са ва на на ўза е ма-
дзе ян ні з між на род ны мі парт нё ра мі па пры цяг нен ні да-
дат ко вай пад трым кі для ба раць бы з COVІD-19. Част ка 
срод каў пра ек та між на род най тэх ніч най да па мо гі бы ла 
на кі ра ва на на на быц цё ме ды цын скіх вы ра баў, — рас тлу-
ма чыў Ана толь Іса чан ка.

Её па дзя ка ваў парт нё рам за пад пі сан не но ва га пра ек та 
па пад трым цы функ цы я на ван ня ар хі тэк ту ры кі ра ван ня 
пра цэ сам да сяг нен ня МУР. Гэ та да зво ліць ак ты ві за ваць 
ра бо ту ў дру гім паў год дзі ў тым жа тэм пе і з та кім жа пра-
грэ сам, які да сяг ну ты на ця пе раш ні мо мант.

Між ін шым, на цы я наль ны ка ар ды на тар упэў не ны, што 
вы ні кам дзей нас ці па він ны быць не толь кі па каз чы кі і 
рэй тын гі, але ў пер шую чар гу ацэн ка гэ тай ра бо ты з бо ку 
на сель ніц тва кра і ны. Для гэ та га, лі чыць ён, трэ ба ак ты ві-
за ваць на ма ган ні па ін фар ма ван ні лю дзей аб тэ ма ты цы 
МУР. У пры ват нас ці, у хут кім ча се на тэ ле ка на лах з'я віц ца 
тэ ма тыч ны ві дэа ро лік, так са ма ў ста дыі рас пра цоў кі но выя 
біл бор ды, якія рас ка жуць асоб на аб кож най з Мэт. На га-
да ем, іх — 17. Ёсць і ін шыя пра па но вы ў гэ тым кі рун ку.

— Ар хі тэк ту ра кі ра ван ня ство ра на, ця пер нам не аб ход-
на скан цэнт ра вац ца на прак тыч ным ас пек це, — рэ зю ма ваў 
віцэ-спікер Савета Рэспублікі.

Воль га АЛЯК САНД РА ВА.

Ме на ві та ра бо та па рэ гі я наль ным раз віц ці 
па він на стаць пры яры тэ там, а яе асноў ны мі 
драй ве ра мі бу дуць вы сту паць спе цы я лі за цыя, 
комп лекс насць, іні цы я ты ва і су пра цоў ніц тва.

Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та 
пра цяг вае на вед ваць рэ гі ё ны. 
У кан цы мі ну ла га тыд ня ў ра бо чым 
гра фі ку зна чыў ся Пінск, а бя гу чы 
яна па ча ла з на вед ван ня Лі ды. 
У абод вух вы пад ках стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі на вед ва ла 
зна ка выя прад пры ем ствы з 
ка тэ го рыі го ра даў тва раль ных, 
брэн даў кра і ны, зна ё мі ла ся з іх 
ра бо тай, перс пек ты ва мі развіцця 
і су стра ка ла ся з ка лек ты ва мі.

У Пін ску На тал ля Ка ча на ва азна ё -
мі ла ся з вы твор час цю мэб лі ў СТАА 
«Пін скдрэў-Ад ры я на» — гэ та ад на з 
ча ты рох мэб ле вых фаб рык хол дын га. 
Звы чай на за дзень тут вы раб ля юць да 
270 адзі нак пра дук цыі, за ме сяц — на 
7–7,5 міль ё на руб лёў. Апош нім ча сам 
уз нік лі цяж кас ці з вы ха дам на знеш нія 
рын кі з-за пан дэ міі COVІD-19, та му 
аб' ёмы вы твор час ці зні зі лі ся. Але ўжо 
з на ступ на га ме ся ца ўсе прад пры ем-
ствы хол дын га пе ра хо дзяць на поў ны 
рэ жым ра бо ты.

— Мы не стра ці лі сва іх клі ен таў. На 
лі пень атры ма лі вя лі кі за каз з Еў ра-
пей ска га са ю за і пла ну ем хут ка ад на-
віць ра ней шыя аб' ёмы , — па ве да міў 
ге не раль ны ды рэк тар ЗАТ «Хол-
дын га вая кам па нія «Пін скдрэў» 
Аляк сандр СУД НІК.

На тал ля Ка ча на ва па бы ва ла ў 
цэ хах прад пры ем ства, па гля дзе ла 
на пра цэс вы ра бу мэб лі, па гу та ры-
ла з ра бот ні ка мі. Спі ке ра ці ка ві ла, 
якую зар пла ту яны атрым лі ва юць, 
дзе ву чац ца пра фе сіі мэ бель шчы кі, 
на коль кі цяж кая ў іх пра ца, якія са-
цы яль ныя га ран тыі пра па нуе ра бо-
та даў ца.

— Даў но ха це ла па бы ваць на гэ-
тым прад пры ем стве. Яго ве да юць 
да лё ка за ме жа мі на шай кра і ны, тут 
вы пус ка юць уні каль ную пра дук цыю, 
якая за па тра ба ва на не толь кі ў на-
шай кра і не, але і да лё ка за яе ме-
жа мі. Мне важ на бы ло да ве дац ца, 
як паў плы ва ла на фаб ры ку сі ту а цыя 
з пан дэ мі яй, ка лі бы лі пры пы не-
ныя ка а пе ра цый ныя су вя зі, па ру-
ша ная па стаў ка не ка то рых та ва раў. 
Я ўба чы ла, што гэ та ста біль нае прад-
пры ем ства, якое пра цуе да стат ко ва 
эфек тыў на. Вя до ма, ра бо та вель мі 
скла да ная, на мой по гляд, — тут па-
трэб ныя шпар касць, умен не, спрыт. 
Але ра зам з тым ёсць сва бод ныя ра-
бо чыя мес цы, сю ды мож на прый сці, і 
ця бе ад ра зу на ву чаць пра фе сіі, ты бу-
дзеш за раб ляць столь кі, коль кі змо-
жаш. Тут пра цуе до сыць ма ла ды ка-
лек тыў, лю дзі лю бяць сваё прад пры-
ем ства. Так са ма вель мі важ на, што 
ёсць са цы яль ны па кет, са цы яль ныя 

га ран тыі, — ад зна чы ла На тал ля Ка-
ча на ва.

Тут жа, у пра стор ным цэ ху рас-
крою тка нін, яна су стрэ ла ся з ка лек-
ты вам фаб ры кі. Стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі рас ка за ла пра сі ту а цыю ў 
кра і не, асноў ныя кі рун кі дзяр жаў най 
са цы яль на-эка на міч най па лі ты кі. 
Бы лі за кра ну ты та кія праб лем ныя тэ-
мы, як па стаў кі наф ты ў Бе ла русь, 
пан дэ мія і звя за нае з ёй за хвор ван не. 
Так са ма На тал ля Ка ча на ва ад ка за ла 

на пы тан ні мэ бель шчы каў. Так, 
шмат дзет ную ма ці ці ка ві ла, ці ўвой-
дзе дэ крэт ны ад па чы нак у стра ха вы 
стаж. Яе ка ле гу хва ля ва ла перс пек-
ты ва да лей ша га па вы шэн ня пен сій-
на га ўзрос ту. Праб ле му дзяр жаў най 
важ нас ці за кра ну ла ад на са шва чак, 
па ці ка віў шы ся, як урад мяр куе за ці-
каў лі ваць мо ладзь у атры ман ні ра-
бо чых пра фе сій.

— Вы цал кам ма е це ра цыю, мы ўжо 
шмат ра зоў пра гэ та га ва ры лі, — пад-
тры ма ла ра бот ні цу спі кер. — У нас у 
кра і не да стат ко ва раз га лі на ва ная сет-
ка пра фе сій на-тэх ніч ных ка ле джаў 
і лі цэ яў. Але са праў ды па він на быць 
праф ары ен та цый ная ра бо та. Трэ-
ба прад пры ем ствам пра гэ та па ду-
маць, якія за ці каў ле ныя ў тым, каб 

да іх прый шлі ма ла дыя спе цы я ліс ты. 
Мо жа быць, браць мо ладзь і на ват 
да плач ваць ім сты пен дыі, каб пад-
тры маць. Мы яшчэ аб мяр ку ем гэ тае 
пы тан не ва ўра дзе.

На тал ля Ка ча на ва пры зна ла ся, 
што ўпер шы ню ў Пін ску. У цэ лым 
ёй го рад спа да баў ся — доб ра ўпа-
рад ка ва ны, са сва ёй ар хі тэк ту рай, 
ра зы на чкай: пры го жыя гіс та рыч ныя 
бу дын кі, пры го жая ра ка, на бя рэж-
ная. «Вя до ма, яшчэ, на пэў на, шмат 

трэ ба бу дзе зра біць, улад ка ваць го-
рад. Але ў яго ёсць доб рая ха рыз ма. 
Мы сён ня з ак ты вам го ра да аб мяр-
коў ва лі пы тан ні эка но мі кі, та му што 
яны вель мі важ ныя на гэ тым эта пе. 
Але кі раў ніц тва Пін ска, ды рэк та ры 
прад пры ем стваў ба чаць вы хад з гэ-
тай сі ту а цыі, перс пек ты вы. І я ўпэў-
не ная, што ў го ра да доб рая бу ду-
чы ня, як, не су мнен на, ва ўсіх тых, 
хто сён ня доб ра сум лен на пра цуе. 
І лю дзі тут гэ та ра зу ме юць», — пад-
крэс лі ла спі кер.

*  *  *

У Лі дзе стар шы ня Са ве та Рэс пуб-
лі кі на ве да ла ААТ «Ла ка фар ба». Су-
стрэ ча з яго ка лек ты вам прай шла ў 
фор ме ад кры тай і да вер най раз мо-
вы. Спектр пы тан няў быў шы ро кі: 
цэ на вая па лі ты ка, раз віц цё рэ гі ё на 
і ў цэ лым га лін эка но мі кі, у тым лі ку 
энер ге ты кі. Гэ ты кі ру нак ак ту аль ны 
для Гро дзен скай воб лас ці тым, што 
ме на ві та на яе тэ ры то рыі ўзво дзіц ца 
Бе ла рус кая АЭС. Так са ма На тал лю 
Ка ча на ву ці ка ві ла, як склад ва ец ца 
эка но мі ка прад пры ем ства, які за ро-
бак атрым лі ва юць лю дзі, што хва люе 
ра бот ні каў «Ла ка фар бы» і ў цэ лым 
жы ха роў Лід ска га ра ё на. Яшчэ ад-
ной тэ май гу тар кі ста ла маг чы мае 
па шы рэн не паў на моц тваў мяс цо-
вых улад.

— Са вет Рэс пуб лі кі — ор ган тэ ры-
та ры яль на га прад стаў ніц тва. Та му 
мы па він ны ве даць, чым жы вуць 
рэ гі ё ны. Раз гля да ю чы за ко на пра ек-
ты, мы па він ны ра зу мець, што яны 
ідуць най перш ад жыц ця і змо гуць 
даць эфект у раз віц ці прад пры ем-
стваў, рэ гі ё наў і кра і ны ў цэ лым. Та-
му скла да на пе ра аца ніць важ насць 
та кіх су стрэч. Яны да па ма га юць да-
ве дац ца, што хва люе лю дзей, якая 
склад ва ец ца сі ту а цыя на іх прад пры-
ем стве, у тым на се ле ным пунк це, дзе 
яны жы вуць, — ад зна чы ла На тал ля 
Ка ча на ва.

У пры ват нас ці, на су стрэ чы пра-
гу ча лі не каль кі пра па ноў аб раз віц ці 
Лі ды як ту рыс тыч на га цэнт ра, так са-
ма пы тан ні да ты чы лі ся транс парт най 
і да рож най інф ра струк ту р го ра да.

— Прад пры ем ства бы ло абра на 
невы пад ко ва. ААТ «Ла ка фар ба» —
адзін з брэн даў Лі ды. Яго пра дук цыя 
заў сё ды ка рыс та ла ся по пы там, яна кан-
ку рэн та здоль ная на су свет ных рын ках. 
Важ на бы ло ўба чыць, як прад пры ем-
ства пра цуе ў ця пе раш ніх ня прос тых 
умо вах, — ад зна чы ла На тал ля Ка ча на-
ва. Яна пад крэс лі ла, што ў цэнт ры ўва гі 
і пы тан ні вы твор час ці і збы ту, і, вя до ма, 
рост за роб каў ра бот ні каў.

Па вод ле Бел ТА.

НА ПА РАД КУ ДНЯ
На тал ля КА ЧА НА ВА: 

«АСА БІС ТЫЯ СУ СТРЭ ЧЫ З ЛЮДЗЬ МІ 
ДА ПА МА ГА ЮЦЬ ЛЕПШ ДА ВЕ ДАЦ ЦА, 

ЧЫМ ЖЫ ВУЦЬ РЭ ГІ Ё НЫ»


