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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 су стрэў ся з 
пра цоў ным ка лек ты вам Мінск ага заа пар ка.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх няй па ла ты пар ла мен та, 
се на тар пра ін фар ма ваў пры сут ных аб кам пе тэн цыі Са ве та 
Рэс пуб лі кі, клю ча вых па ла жэн нях пра ек таў Ко дэк са Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях і 
Пра цэ су аль на-вы ка наў ча га ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях, якія рых ту юц ца Па ла тай прад стаў ні коў 
да раз гля ду ў дру гім чы тан ні, а так са ма аб рас па ча тай па 
да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы ра бо це па пад рых тоў цы но-
вых ко дэк саў аб кры мі наль най ад каз нас ці.

Сяр гей Сі вец звяр нуў ува гу ра бот ні каў уста но вы на фун-
да мен таль ныя да сяг нен ні на шай кра і ны за 30-га до вую гіс-
то рыю яе су ве рэ ні тэ ту і не за леж нас ці, спы ніў ся на вы ні ках 
нядаўняй кам па ніі па вы ба рах Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, за кра нуў пы тан ні ад каз нас ці за па ру шэн не за ка на даў-
ства аб пра вя дзен ні ма са вых ме ра пры ем стваў і па ра іў усім 
кры тыч на ацэнь ваць за клі кі асоб ных гра ма дзян, у тым лі ку 
якія зна хо дзяц ца за мя жой, на кі ра ва ныя на дэ ста бі лі за цыю 
аб ста ноў кі ў кра і не, і якія па ся га юць на яе су ве рэ ні тэт і на-
цы я наль ную бяс пе ку.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі пад ра бяз на і ар гу мен та ва на 
ад ка заў на шмат лі кія пы тан ні пры сут ных.

Стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў, Член Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь На тал ля Яку біц кая на ве да ла 
з ра бо чым ві зі там ААТ «БА ТЭ» — 
кі ру ю чая кам па нія хол дын га 
«Аў та кам па не нты», па ве дам ляе 
ра ён ная га зе та «Адзін ства». 
Ра зам з ёй на ва лаў тва раль ным 
прад пры ем стве па бы ваў і стар шы ня 
Ба ры саў ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Пётр На віц кі.

Пад час су стрэ чы аб мяр коў ва лі-
ся пы тан ні эка на міч на га ста но ві шча 
прад пры ем ства, аб' ёмаў вы твор час-
ці, перс пек тыў раз віц ця. Асоб ная ўва га 
бы ла ўдзе ле на рын кам збы ту, у тым 
лі ку за меж ным, ума ца ван ню па зі цый 
за во да на тых рын ках, дзе ён ужо пра-
цуе, і по шу ку но вых. На тал ля Яку біц кая 
пад крэс лі ла, што ба ры саў ска му прад-
пры ем ству на ле жыць знач ная ро ля ў 
раз віц ці не толь кі свай го рэ гі ё на, але і 
Мін скай воб лас ці.

За тым На тал ля Вік та раў на азна ё мі-
ла ся з ра бо тай вы твор час ці. Кі раў ні кі 
пад раз дзя лен няў і цэ хаў рас ка за лі аб 
пра дук цыі, што тут вы пус ка ец ца, яе 
кан ку рэн та здоль нас ці ў па раў на нні 
з ай чын ны мі і ім парт ны мі ана ла га мі. 
Гос ця па ба чы ла, як пра цу юць су часныя 

вы твор чыя лі ніі, і вы со ка аца ні ла ўмо-
вы, ство ра ныя на ра бо чых мес цах, ад-
зна чы ла, што тут доб рае асвят лен не, 
фір мен нае спец адзен не і срод кі ахо-
вы, дак лад на на ла джа ны пра цэс. Яна 
так са ма вы ка за ла за хап лен не вя лі кай 
коль кас цю па ка ё вых рас лін у цэ хах: 
«Не звы чай на для вы твор час ці з «су-
ро вым ха рак та рам», але пры гэ тым 
ду шэў на». На тал ля Яку біц кая па гу та-
ры ла з ка лек ты вам, па ці ка ві ла ся, якія 
пы тан ні яго хва лю юць і што, на яго 
дум ку, па тра буе пер ша чар го ва га вы-
ра шэн ня. Раз мо вы бы лі не пра цяг лыя, 
але ін фар ма тыў ныя для абод вух ба коў 
і пра хо дзі лі ў доб ра зыч лі вай ат мас фе-
ры, пад крэс лі вае вы дан не.

— Як ча ла век, што ўзна чаль вае дэ-
пу тац кі кор пус Мін шчы ны, я заў сё ды 
звяр та ю ся да вы бар шчы каў з за клі кам 
да адзін ства і пад трым кі ста біль нас ці 
і мі ру, уза е ма ра зу мен ня, — пад крэс-
лі ла стар шы ня Мі набл са ве та. — Мы 
не мо жам сён ня дзя ліць лю дзей на 
ней кія ла ге ры: усе мы, бе ла ру сы, — 
адзі ны на род, у гэ тым на ша сі ла. Мы, 
дэ пу та ты роз на га ўзроў ню, ад кры ты 
для кан струк тыў на га дыя ло гу, га то вы 
пад ста віць пля чо кож на му, хто ў гэ тым 
мае па трэ бу, і вы ра шаць праб ле мы, 
што ма ем, мір ным, цы ві лі за ва ным 
шля хам.

На тал ля Яку біц кая па дзя лі ла ся 
пачуццямі ад на вед ван ня за во да, пі-
ша ка рэс пан дэнт «Адзін ства».

— Я ўра жа на тым, што ўба чы ла на 
прад пры ем стве, па гу та ры ла з мно гі мі 
ра бот ні ка мі ў цэ хах — з людзь мі роз-
на га ўзрос ту, з муж чы на мі і жан чы на-
мі. У за вад чан ап ты міс тыч ны на строй. 
Яны рас ка за лі, што за ра бот ная пла та 
вы плач ва ец ца свое ча со ва, умо вы пра-
цы доб рыя. Па дзя лі лі ся і зла ба дзён-
ным: хут ка 1 ве рас ня, і тыя ра бот ні кі, у 
ка го ёсць дзе ці, за ня ты пад рых тоў кай 
да шко лы. Воль ны час пра вод зяць з 
род ны мі, сяб ра мі: ле та — вы дат ная па-
ра для ад па чын ку на пры ро дзе. Хтось-
ці вы яз джае на эк скур сіі па Бе ла ру сі. 
У на шай кра і не ёсць што па гля дзець.

— І на огул ад чу ва ец ца, што ка лек-
тыў на за вод зе зла джа ны, аб' яд на ны 
агуль ны мі вы твор чы мі за да ча мі, якія 
па спя хо ва вы ра ша юц ца, — пра цяг вае 
На тал ля Яку біц кая.

Яна па дзя ка ва ла кі раў ніц тву 
ААТ «БА ТЭ» за ства рэн не да стой ных 
умоў пра цы, умен не з'яд наць лю дзей, 
пад крэс лі вае «Адзін ства». «Упэў не на, 
што ра бот ні кі здоль ныя спра віц ца з 
лю бы мі цяж кас ця мі, бо яны ка лек тыў 
ад на дум цаў», — ска за ла на пры кан цы 
спі кер аб лас но га пар ла мен та.

Я ТАК ДУ МАЮ

«ХТО ПРА ЦУЕ, 
ТОЙ І МАЕ»

Мі ка лай ДУ ДЗІК, 
стар шы ня 
Ка му на раў ска га 
сель вы кан ка ма 
Лю бан ска га ра ё на, 
дэ пу тат сель ска га 
Са ве та:

— Я ха чу ба чыць Бе-
ла русь мір най, квіт нею-
чай. Гэ та са мае га лоў-
нае. А па вы шэн ня якас ці 
жыц ця мож на да сяг нуць 
са ма ад да най кар пат лі вай пра цай на ка рысць сва ёй 
Ра дзі мы і сям'і. Ка лі бу дзеш ле на вац ца, спа дзя вац-
ца, што та бе нех та неш та пры ня се, дасць, то не раз-
жывешся. Ні хто для нас ні чо га не зро біць, ні пан 
з Поль шчы, ні хто ін шы з-за мя жы, ка лі не бу дзем 
пра ца ваць са мі на ся бе. Бяс плат ны сыр бы вае толь кі 
ў па стцы, але на ват мыш ры зы куе жыц цём, каб яго 
ад туль да стаць.

На тэ ры то рыі на ша га сель са ве та пра жы вае 
2860 ча ла век. Лю дзі пра цу юць у ад кры тым ак цыя-
нер ным та ва рыст ве «Па лес се-Аг ра», га да валь ні-
ку Са сноў ска га ляс ніц тва. Акра мя та го, шмат хто 
з іх зай ма ец ца аса біс тай гас па дар кай — тры мае 
коз, ку рэй, ка чак, гу сей, ка роў. Уся го на тэ ры то рыі 
сель са ве та на ліч ва ец ца 250 га лоў буй ной ра га тай 
жы вё лы. Гэ та са мы вя лі кі пры ват ны ста так у ра ё не, 
ды, ба дай, і ў воб лас ці. Мае зем ля кі зда юць ма ла ко 
дзяр жа ве. На прык лад, Свят ла на Но сі ка ва на да іла і 
пра да ла больш як 21 то ну ма ла ка. А гэ та ня дрэн ны 
пры бы так.

За апош нія 25 га доў мы па бу да ва лі на шу ці хую і 
спа кой ную кра і ну. Ці ж нам дрэн на жыць? Пра цуй, 
за раб ляй гро шы, ма цуй агуль ны і аса біс ты даб ра-
быт. А на быць у кра мах сён ня мож на ўсё: і адзен не, 
і пра дук ты хар ча ван ня.

Хто пра ца ваў, мае не аб ход ны стаж, атрым лі вае 
доб рую пен сію. Хо піць на быць усё па трэб нае і яшчэ 
неш та ад клас ці мож на.

Што да ты чыц ца Прэ зі дэн та, то ён, лі чу, не дае ні-
чым не пад ма ца ва ных абя цан няў. Гля дзі це, коль кі ў 
вёс цы па бу да ва на жыл ля для мо ла дзі, спе цы я ліс таў, 
ра бот ні каў сель гас ар га ні за цый па Дзяр жаў най пра-
гра ме ад ра джэн ня і раз віц ця ся ла! Толь кі пры ходзь, 
пра цуй, жы ві.

МЕР КА ВАН НЕ

«Ба ліць сэр ца «Ба ліць сэр ца 
за сы ноў»за сы ноў»

Та ма ра УКРУЖ СКАЯ, 
стар шы ня Се му кац ка га 
сель са ве та Ма гі лёў ска га 
ра ё на:

— Мір і спа кой мо-
жа пры нес ці толь кі ста-
біль насць і цвя ро зае 
ра зу мен не та го, чым 
мо жа скон чыц ца гэ та 
су праць ста ян не. Нам 
трэ ба не раз бу раць тое, 
што ўжо ёсць, а пры пы-
ніц ца і па чаць ства раць. 
Толь кі та ды мож на ка-
заць пра бу ду чае. У ін-
шым вы пад ку яго прос та ня ма. Сён ня для лю бой 
ма ці асаб лі ва не спа кой на за сва іх дзя цей. У мя не 
ча ты ры сы ны, мне хо чац ца, каб яны ву чы лі ся, слу-
жы лі і пра ца ва лі ў мір най кра і не. Двое ста рэй шых 
жы вуць у Ма гі лё ве, у абод вух сем'і, дзе ці. Ста рэй-
шы зай ма ец ца бу даў ніц твам, дру гі за ня ты ў сфе ры 
ганд лю. Трэ ці сын — па гра ніч нік, вось ужо трэ ці год 
пас ля ВНУ пра цуе на гро дзен скім на прам ку. Ён жа-
на ты, ёсць ма лень кі сын. Апош нім ча сам мы вель мі 
рэд ка раз маў ля ем з ім па тэ ле фо не, ён час та бы вае 
не да ступ ны, і гэ та асаб лі ва мя не не па ко іць. Са мы 
ма лод шы сын ву чыц ца ў БДУ на 4-м кур се юры-
дыч на га фа куль тэ та па ва ен най спе цы я лі за цыі. За 
кож на га з сы ноў у мя не ба ліць сэр ца, бо для ма ці 
ня ма ні чо га да ра жэй ша га, чым яе дзе ці і іх бу ду чае. 
Мне вель мі хо чац ца ве рыць у тое, што хут ка ўсё 
ста не на свае мес цы і кра і на вер нец ца да мір на га 
іс на ван ня.

Пад рых та ва ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СЕ НА ТА РЫ ЗА РА БО ТАЙ
Сяр гей СІ ВЕЦ:

«Не аб ход на кры тыч на «Не аб ход на кры тыч на 
ацэнь ваць за клі кі, на кі ра ва ныя ацэнь ваць за клі кі, на кі ра ва ныя 
на дэ ста бі лі за цыю аб ста ноў кі на дэ ста бі лі за цыю аб ста ноў кі 

ў кра і не»ў кра і не»

КА ЛЕК ТЫЎ КА ЛЕК ТЫЎ 
АД НА ДУМ ЦАЎАД НА ДУМ ЦАЎ

На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ су стрэ ла ся з ра бот ні ка мі ба ры саў ска га за во да


