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на 1-й стар. «МС».)

Трэ цяе мес ца па коль-
кас ці зва ро таў ста біль на 
ўтрым лі вае зя мель ная тэ-
ма ты ка: у асноў ным зва-
ро ты да ты чы лі ся пы тан няў 
афарм лен ня не аб ход ных 
да ку мен таў на зя мель ныя 
ўчаст кі, спрэ чак па між су-
се дзя мі за ла пік зям лі, чле-
на мі са да вод чых та ва рыст-
ваў.

— Ся род зва ро таў гра-
ма дзян, якія па сту па юць 
у Са вет Рэс пуб лі кі, ня ма і 
не бу дзе на кі ра ва ных «не 
па кам пе тэн цыі». Кож-
ны зва рот, што трап ляе ў 
Са вет Рэс пуб лі кі, па ві нен 
быць раз гле джа ны на леж-
ным чы нам, — пад крэс лі-
ла спі кер верх няй па ла-
ты пар ла мен та На тал ля 
КАЧА НА ВА. — Ка лі лю дзі 
не бу дуць зна хо дзіць ад ка-
зы на пы тан ні, якія іх хва-
лю юць, яны стра цяць да-
вер да ўла ды.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб-
лі кі так са ма агу чы ла чле нам 

Прэ зі ды у ма па тра ба ван не 
аб не аб ход нас ці пра вя дзен-
ня дас ка на ла га ана лі зу ўсіх 
зва ро таў гра ма дзян, што да-
зво ліць вы яў ляць сіс тэм ныя 
не да хо пы, якія свед чаць аб 
маг чы мых пра бе лах у за ка-
на даў стве, аль бо аб не да-
пра цоў ках на мес цах.

На асаб лі вым кант ро лі 
ў Са ве це Рэс пуб лі кі за ста-
нуц ца ар га ні за цыя аса біс-

тых пры ёмаў як у рэ гі ё нах, 
так і ў Мін ску, а так са ма 
пра вя дзен не пра мых тэ-
ле фон ных лі ній, у тым лі ку 
тэ ма тыч ных. Так, у пер шым 
паў год дзі пра ве дзе на 10 тэ-
ма тыч ных пра мых лі ній, 
40 аса біс тых пры ёмаў гра-
ма дзян, пад час якіх звяр ну-
ла ся 413 ча ла век.

У пры ват нас ці, да се-
на та раў лю дзі звяр таліся 

па роз ных пы тан нях. 
У Юрыя Нар ке ві ча, стар-
шы ні Брэсц ка га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў, пра сі лі 
ўзна віць аў то бус ны марш-
рут «Пру жа ны — Млы нок». 
Гэ тае пы тан не вы ра ша на 
ста ноў ча. Да На тал лі Яку-
біц кай, стар шы ні Мінск ага 
аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў, за яў нік прый шоў з 
праб ле май рэ гіст ра цыі зя-
мель на га ўчаст ка ў Жо дзі-
не: ён не мог яе вы ра шыць 
на пра ця гу не каль кіх га доў. 
Гэ ты зва рот се на тар раз гле-
дзе ла з вы ез дам на мес ца 
ра зам са спе цы яль на ство-
ра най ка мі сі яй. Па вы ні ках 
раз гля ду за яў нік на кі ра ваў 
пісь мо вую па дзя ку чле ну 
Са ве та Рэс пуб лі кі.

Трэ ба ска заць, што на 
ад рас элект рон най пош ты 
Са ве та Рэс пуб лі кі па сту-
па юць дзя сят кі зва ро таў, 
у якіх утрым лі ва юц ца сло вы 
па дзя кі пар ла мен та ры ям 
за да па мо гу і вы каз ва ец ца 
пад трым ка кур су дзяр жаў-
най па лі ты кі.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ЗВА РО ТАЎ 
«НЕ ПА КАМ ПЕ ТЭН ЦЫІ» 

Ў СА ВЕ ЦЕ РЭС ПУБ ЛІ КІ НЕ БЫ ВАЕ

На ка рысць 
на ро даў
Бе ла русь на цэ ле на на по шук 
но вых маг чы мас цяў 
для ак ты ві за цыі су пра цоў ніц тва 
з Уруг ва ем
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
На тал ля КА ЧА НА ВА па він ша ва ла ві цэ-прэ зі дэн та 
Ус ход няй Рэс пуб лі кі Уруг вай, стар шы ню Се на та 
Ге не раль най Асамб леі Ус ход няй Рэс пуб лі кі 
Уруг вай Бе ат рыс Ар гі мон і яе ка лег са 195-год дзем 
не за леж нас ці Ус ход няй Рэс пуб лі кі Уруг вай.

У він ша ван ні вы каз ва ец ца ўпэў не насць, што ак-
ты ві за цыя кан струк тыў на га дыя ло гу за ка на даў чых 
ор га наў Бе ла ру сі і Уруг вая бу дзе спры яць раз віц цю 
і ўма ца ван ню ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва ў 
роз ных сфе рах дзей нас ці на ка рысць на ро даў на-
шых кра ін.

Хут ка — 
у фар ма це 3D
У Са ве це Рэс пуб лі кі 
пра цяг ва ец ца ак тыў ная 
дзей насць па ства рэн ні му зея
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Вік тар ЛІС КО ВІЧ 
пра вёў на ра ду па пы тан нях ства рэн ня му зей най 
экс па зі цыі.

Удзель ні кі ме ра пры ем ства азна ё мі лі ся з эта памі 
пад рых тоў кі прэ зен та цый на га філь ма, ві дэа за ма-
лёў кі, ві дэа ро лі ка аб Са ве це Рэс пуб лі кі і 3D-ту ра 
вір ту аль най рэ аль нас ці па бу дын ку верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та. Яны па га дзі лі ся з прад стаў-
ле ным ва ры ян там афарм лен ня прэс-цэнт ра, аб мер-
ка ва лі ход ра бот па на быц ці тэх ніч на га аб ста ля ван ня 
і вы ра бе віт рын для раз мя шчэн ня му зей ных прад-
ме таў і ін ша га.

У на ра дзе ўдзель ні ча лі на чаль нік Сак ра та ры я та 
Са ве та Рэс пуб лі кі Аляк сандр Сла бад чук, на чаль нік 
ад дзе ла ма тэ ры яль на га за бес пя чэн ня га лоў на га гас-
па дар ча га ўпраў лен ня Кі раў ніц тва спра ва мі Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь На тал ля Зо рыч, ды рэк тар 
ды зай нер скай сту дыі Ва ле рый Ры са коў, ды рэк тар 
ТАА «Тэх на му зей» Ва дзім Дзем' я но віч, на мес нік ды-
рэк та ра На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ні на Ка лы ма га, прад стаў ні кі ТАА «Філ-ТВ» 
Ві таль Фі лі нскі, Аляк сей Кра еў і су пра цоў ні кі Сак-
ра та ры я та.

На мі тын гу, які прай шоў у Пін ску, у пад трым ку мі ру, 

бяс пе кі і спа кою ў кра і не Ула дзі мір ХРА ЛЕН КА, ды рэк тар 

ААТ «Па ра хон скае» Пін ска га ра ё на Брэсц кай воб лас ці, 

член 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 сказаў:

— Я кі раў нік ад на го з най буй ней шых прад пры ем стваў не 
толь кі Пін ска га ра ё на, але і Бе ла ру сі, пра цую тут 25 га доў. 
Я прай шоў той шлях, ка лі яно бы ло прак тыч на раз бу ра на, 
і прай шоў яго з го на рам са сва ім ка лек ты вам пры да па мо зе 

дзяр жа вы. Цяпер — гэ та най буй ней шае прад пры ем ства, дзе 
пра цу юць 750 ча ла век. Наш аг ра га ра док Па ра хон скі — са мы 
пры го жы і са мы лю бі мы. Тут жы вуць 2,5 ты ся чы ча ла век, з іх 
500 дзя цей. Гэ та аб чымсь ці свед чыць?! Дзе ці — гэ та бу ду чае 
кра і ны! І мы прый шлі сю ды аба ра ніць сва іх дзя цей ад гэ та га 
ха о су, які па чаў рас паў сюдж вац ца па на шай кра і не. Бе ла ру-
сы зра бі лі свой вы бар, пра віль ны вы бар, я яго пад трым лі-
ваю, і пад трым лі вае маё прад пры ем ства, та му што гэ та дае 
нам спа кой, маг чы масць ра біць доб рую спра ву — рас ціць 
хлеб і га да ваць дзя цей.

Член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду па між на род ных спра вах 
і на цы я наль най бяс пе цы, га лоў ны 
ўрач Брэсц кай аб лас ной баль ні цы 
Аляк сандр КАР ПІЦ КІ су стрэў ся 
з кі раў ні ка мі адміністрацыйна-
гаспадар чых служ баў сваёй 
уста но вы.

Пар ла мен та рый па дзя ка ваў ра бот-
ні кам да па мож ных служ баў баль ні-
цы за згур та ва насць і пра дук цый ную 
дзей насць ня гле дзя чы на скла да нас-
ці, з які мі ім да во дзіц ца су ты кац ца на 
пра ця гу ўся го го да: ад пан дэ міі да сі-
ту а цыі, якая скла ла ся ў кра і не па вы-
ні ках вы бар чай кам па ніі.

На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся да-
лей шыя пла ны па рэ кан струк цыі ўста-
но вы, за вяр шэн ні ра бот па ма дэр ні-
за цыі кан суль та цый най па лі клі ні кі з 
увя дзен нем элект рон най чар гі і тэ ле-
ме ды цын ска га кан суль та ван ня.

Кі раў ні кі пад раз дзя лен няў за пэў-
ні лі пар ла мен та рыя, што ця пе раш няя 

сі ту а цыя не ада б'ец ца на дзей нас ці 
ад мі ніст ра цый на-гас па дар чых пад-
раз дзя лен няў, дзе ўсе га то выя і да-

лей доб ра сум лен на пра ца ваць і за-
вяр шыць усе пра ек ты, за пла на ва ныя 
на бя гу чы год.
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