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НО ВАЯ ПРА ГРА МА НО ВАЯ ПРА ГРА МА 
ПАД ТРЫМ КІПАД ТРЫМ КІ
Мі ха іл Мяс ні ко віч су стрэў ся з вы ка наў чым ды рэк та рам 
Су свет на га бан ка
Са вет вы ка наў чых ды рэк та раў Су свет на га бан ка пла нуе раз гле дзець но вую 
стра тэ гію парт нёр ства Гру пы СБ для Бе ла ру сі ў па чат ку кра са ві ка. Пра гэ та 
іш ла раз мо ва на су стрэ чы стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА 
з вы ка наў чым ды рэк та рам Су свет на га бан ка Фран цыс кам ГОДТ САМ.

Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та звяр нуў ува гу на ра бо-
ту, якая пра во дзіц ца ў Бе ла ру сі па ма дэр ні за цыі пра мыс ло вас ці. Га вор ка, 
у пры ват нас ці, ідзе аб ства рэн ні но вых вы со ка пра дук цый ных пра цоў ных 
мес цаў. Экс перт нае мер ка ван не спе цы я ліс таў СБ з гэ тай на го ды бы ло б 
вель мі каш тоў нае, ска заў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. Ён пад крэс ліў, што 
Бе ла русь імк нец ца пры трым лі вац ца рэ ка мен да цый Су свет на га бан ка — гэ-
та яе прын цы по вая па зі цыя. У тым лі ку дзя ку ю чы гэ та му су пра цоў ніц тва з 
гру пай СБ раз ві ва ец ца, пры рас тае но вы мі пра ек та мі і іні цы я ты ва мі.

Да та го ж пад рых тоў ка ра мач най пра гра мы парт нёр ства для Бе ла ру-
сі зна хо дзіц ца на за вяр шаль ным эта пе. «Гэ та пы тан не ўне се на ў па ра дак 
дня па ся джэн ня са ве та ды рэк та раў Су свет на га бан ка, якое за пла на ва на 
на 3 кра са ві ка, — ска заў Фран цыск Годтс. — Мы са свай го бо ку зро бім усё 
маг чы мае, каб ра мач ная пра гра ма су пра цоў ніц тва для Бе ла ру сі бы ла за-
цвер джа на».

Фран цыск Годтс рас ка заў аб за пла на ва ных аб' ёмах ін вес та ван ня. Ча ка-
ец ца, што Су свет ным бан кам у 2018—2022 га дах бу дзе вы дзе ле на ка ля $570 
млн. У сваю чар гу Між на род ная фі нан са вая кар па ра цыя пла нуе на кі ра ваць 
$80—120 млн на пад трым ку пры ват на га сек та ра. Кан крэт ная су ма бу дзе за-
ле жаць ад яго па трэб. Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што гэ та вель мі доб ры 
сіг нал для бе ла рус ка га біз не су.

ЖЭ НЕ ВА, ПРЫ МАЙ НА ШЫХ!ЖЭ НЕ ВА, ПРЫ МАЙ НА ШЫХ!
Мар' я на Шчот кі на ўзна ча ліць дэ ле га цыю на фо ру ме ЕЭК ААН
Бе ла рус кая дэ ле га цыя пры мае ўдзел у Рэ гі я наль ным фо ру ме Еў ра пей скай 
эка на міч най ка мі сіі Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый па ўстой лі вым 
раз віц ці, які ад бы ва ец ца ў Жэ не ве 1-2 са ка ві ка. Дэ ле га цыю ўзна чаль вае 
на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, 
на цы я наль ны ка ар ды на тар па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця 
Мар' я на ШЧОТ КІ НА.

Ві цэ-спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та прад ста віць во пыт 
Бе ла ру сі па пы тан нях да сяг нен ня МУР, а так са ма вы ні кі Рэ гі я наль на га фо-
ру му на цы я наль ных ка ар ды на та раў па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця, 
які ад быў ся ў Мін ску 21—22 лю та га гэ та га го да.

ІН ДЫЯ ГА ТО ВА ІН ВЕС ТА ВАЦЬ ІН ДЫЯ ГА ТО ВА ІН ВЕС ТА ВАЦЬ 
У БАЛ БА СА ВАУ БАЛ БА СА ВА
Пра гэ та па ве да міў ды рэк тар Кан фе дэ ра цыі 
ін дый скай пра мыс ло вас ці
Ін дый скія кам па ніі вы ка за лі за ці каў ле насць ін вес та ваць у бу даў ніц тва 
муль ты ма даль на га пра мыс ло ва-ла гіс тыч на га комп лек су ў па сёл ку 
Бал ба са ва Ар шан ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці. Як ня даў на 
пра ін фар ма ваў стар шы ню Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, 
упаў на ва жа на га па су пра цоў ніц тве з Ін ды яй, ды рэк тар Кан фе дэ ра цыі 
ін дый скай пра мыс ло вас ці Шры ку мар На ір, пра ект па бу даў ніц тве 
ла гіс тыч на га комп лек су ў Ар шан скім ра ё не быў прад стаў ле ны 
біз нес-су поль нас ці Ін дыі ў якас ці клю ча во га ін вест пра ек та ў Бе ла ру сі.

Гэ та пра па но ва вы клі ка ла пры кмет ную ці ка васць у ін дый скіх біз нес-ко-
лах. Ча ты ры кам па ніі за яві лі пра га тоў насць ін вес та ваць у гэ ты рэ гі ён Бе-
ла ру сі. Яны пра цу юць у та кіх сек та рах эка но мі кі, як бу даў ніц тва, гар бар ная 
і тэкс тыль ная пра мыс ло васць, ла гіс ты ка.

Пры гэ тым з ад ной з лі дзі ру ю чых ін жы ні рын га вых і пра ект ных кам па ній 
Ін дыі пра пра цоў ва ец ца маг чы масць ства рэн ня на ба зе Бал ба са ва ін дый-
ска га ін вес ты цый на га клас та ра. Гэ та кам па нія ба чыць бе ла рус кую пля цоў ку 
як най больш ап ты маль ную для рэа лі за цыі па доб най іні цы я ты вы на пост са-
вец кай пра сто ры. За пла на ва ны да ства рэн ня клас тар пра ду гледж вае рэа-
лі за цыю іна ва цый ных пра ек таў у фар ма цэў ты цы, хі міч най пра мыс ло вас ці, 
ме та лур гіч най вы твор час ці і інш. Ча ка ец ца, што да гэ тай іні цы я ты вы бу дуць 
так са ма пры цяг вац ца кам па ніі з су сед ніх з Ін ды яй кра ін.

Для аб мер ка ван ня ўмоў ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва Кан фе дэ ра цыя 
ін дый скай пра мыс ло вас ці пла нуе ар га ні за ваць ві зіт біз нес-дэ ле га цыі ў Мінск 
у чэр ве ні бя гу ча га го да.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ вы бра на стар шы нёй 
Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў — 
яе кан ды да ту ра пад тры ма на боль шас цю 
га ла соў пад час пер шай се сіі Мі набл са ве та 
28-га склі кан ня. На тал ля Вік та раў на дэ пу тат 
ад Пе ка лін скай вы бар чай акру гі № 21, да гэ та га 
пра ца ва ла на мес ні кам стар шы ні Сма ля віц ка га 
рай вы кан ка ма.

Як ад зна ча лі дэ пу та ты, яна — кам пе тэнт ны, 
да свед ча ны спе цы я ліст, ад каз ны ча ла век. На-
тал ля Яку біц кая прай шла «шко лу» сель скай гас-
па дар кі, дзе сяць га доў ад пра ца ва ла ў ор га нах 
вы ка наў чай ула ды. Доб ра ве дае праб ле мы сель-
скіх пра цаў ні коў, аграр на га комп лек су, раз бі ра-
ец ца ў за ка на даў чых ак тах, ва ло дае фі нан са вы-
мі пы тан ня мі, кан ста та ваў стар шы ня Мінск ага 

абл вы кан ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА. Кі раў нік 
цэнт раль на га рэ гі ё на па дзя ка ваў дэ пу та там за 
пад трым ку кан ды да ту ры На тал лі Яку бін скай і ад-
зна чыў, што лю дзей заў сё ды бу дуць хва ля ваць 
на дзён ныя бы та выя пы тан ні, якія яны са мі не 
ў ста не вы ра шыць. Ра зам з тым на род ныя абран-
ні кі па він ны ўдзя ляць ува гу і знач ным праб ле-
мам, та кім як пра ца ўлад ка ван не, доб ра ўпа-
рад ка ван не, на вя дзен не па рад ку на зям лі. Тым 
больш што гэ ты год аб' яў ле ны Го дам ма лой Ра-
дзі мы. «Вы лу чай це га лоў нае і не па глыб ляй це ся 
ў дро бя зі», — па жа даў Ана толь Іса чан ка.

На тал ля Яку біц кая па дзя ка ва ла ка ле гам за 
да вер і пад крэс лі ла: «Мы па він ны ства рыць ўсе 
ўмо вы для па ляп шэн ня даб ра бы ту жы ха роў Мін-
скай воб лас ці. Гэ та га лоў ная мэ та дэ пу та таў».

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ВЫ БА РЫ ЛІ ДА РАЎ

На пер шай ар га ні за цый най се сіі дэ пу та ты 
ад на га лос на аб ра лі Іга ра ЖУ КА стар шы нёй 
Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та.

На па чат ку се сіі стар шы ня Гро дзен скай аб лас-
ной вы бар чай ка мі сіі Ула дзі мір Хля біч ад зна чыў, 
што вы бар чая кам па нія ў рэ гі ё не прай шла спа-
кой на, з вы со кай яў кай, што свед чыць аб да ве ры 
боль шас ці на сель ніц тва мяс цо вым ор га нам ула ды. 
Вы ні кі вы ба раў да лі пад ста ву сфар мі ра ваць усе 
176 пра ва моц ных Са ве таў дэ пу та таў. Уся го абра на 
2389 дэ пу та таў, у тым лі ку 60 — аб лас но га ўзроў ню. 
Ула дзі мір Хля біч на га даў, што стар шы ня аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў вы бі ра ец ца з лі ку но ва га дэ пу тац-
ка га кор пу са шля хам тай на га га ла са ван ня.

Кан ды да ту ру на раз гляд се сіі ўнёс стар шы ня 
Гро дзен ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі-

тэ та Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ. Ён вы сту піў з пра-
па но вай пад тры маць кан ды да ту ру Іга ра Жу ка, 
які мае доб ры во пыт ра бо ты на гэ тай па са дзе. 
Ігар Жук — ура джэ нец Гро дзен шчы ны, доў гі час 
пра ца ваў у га лі не ахо вы зда роўя, пяць га доў 
на па са дзе на мес ні ка стар шы ні абл вы кан ка ма 
ку ры ра ваў са цы яль ную сфе ру. Пад тры маць кан-
ды да ту ру Іга ра Жу ка пра па на ва лі і ін шыя пры-
сут ныя. У вы ні ку тай на га га ла са ван ня ўсе 55 дэ-
пу та таў ад да лі свае га ла сы за кан ды да ту ру Іга ра 
Жу ка, які ўзна ча ліў но вы аб лас ны Са вет.

У сва ім вы ступ лен ні но ва абра ны стар шы ня 
па дзя ка ваў пры сут ным і па абя цаў пры клас ці 
ўсе на ма ган ні для вы ра шэн ня за дач, якія ста-
віць жыц цё, цес на пра ца ваць з вы бар шчы ка мі, 
ра біць усё маг чы мае для раз віц ця воб лас ці.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ра біць усё маг чы мае

На гэ тым тыд ні ад бы ла ся пер шая се сія 
Ма гі лёў ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
28-га склі кан ня. На га да ем, што на пра ця гу 
2017 го да аб лас ны Са вет дэ пу та таў за ста ваў ся 
без стар шы ні, па коль кі Ана толь Іса чан ка, які 
зай маў гэ тую па са ду ра ней, быў пры зна ча ны 
спа чат ку па моч ні кам Прэ зі дэн та — га лоў ным 
ін спек та рам па Мін скай воб лас ці, а по тым 
гу бер на та рам Мін скай воб лас ці.

Стар шы нёй аб лса ве та дэ пу та таў 28-га склі кан-
ня абра ны дэ пу тат ад Юбі лей най вы бар чай акру гі 
№ 36 Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК. Да гэ та га ён 
пра ца ваў на мес ні кам стар шы ні Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма. Яго на мес ні кам па дэ пу тац кай спра ве 
ста ла Свят ла на Шу та ва, га лоў ны рэ дак тар КВУП «Ін-
фар ма цый нае агенц тва «Ма гі лёў скія ве да мас ці» — 
дэ пу тат ад Тэкс тыль най вы бар чай акру гі № 33.

Стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір ДА МА НЕЎ СКІ па дзя ка ваў аб лас ной 
вы бар чай ка мі сіі на ча ле з Ва ле ры ем Бе рас та-
вым за вы со кі ар га ні за цый ны ўзро вень вы ба раў у 
мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў 28-га склі кан ня і вы-
ка заў спа дзя ван ні, што но вы стар шы ня абл саве та 

і аб ноў ле ны склад дэ пу та таў пра явяць най леп-
шыя свае якас ці ў ра бо це з на сель ніц твам. Па яго 
сло вах, сфар мі ра ва ны склад аб лса ве та атры маў-
ся год ны і па пра фе сій най пры на леж нас ці аха піў 
усе най важ ней шыя сфе ры, якія за бяс печ ва юць 
жыц ця дзей насць Ма гі лёў скай воб лас ці. Ула дзі-
мір Да ма неў скі так са ма па ве да міў, што пры пад-
бо ры кан ды да ту ры стар шы ні аб лса ве та ў пер шую 
чар гу раз гля да лі ся дзе ла выя і ма раль ныя якас ці 
прэ тэн дэн таў. Дзміт рый Ха ры тон чык за рэ ка мен-
да ваў ся бе ква лі фі ка ва ным спе цы я ліс там, які 
ўмее ад стой ваць гра мад скія ін та рэ сы і ба чыць 
пра фе сій ны па тэн цы ял спе цы я ліс таў.

На се сіі так са ма бы лі ство ра ны пяць па ста ян ных 
ка мі сій — па аграр ных пы тан нях, праб ле мах чар но-
быль скай ка та стро фы, эка ло гіі і пры ро да ка ры стан-
ні; па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах; па пы тан нях 
мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня, за кон на сці і 
ман да таў; па пра мыс ло вас ці, бу даў ніц тве, транс-
пар це, су вя зі, жыл лё ва-ка му наль най і да рож най 
гас па дар цы; па пы тан нях са цы яль най сфе ры, са цы-
яль най аба ро ны гра ма дзян і спра вах мо ла дзі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ві цеб скі аб лас ны Са вет дэ пу та таў зноў уз на ча ліў 
Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. На пер шай се сіі 28-га 
склі кан ня на род ныя вы бран ні кі ад на душ на 
пра га ла са ва лі за Ула дзі мі ра Ула дзі мі ра ві ча. 
Акра мя яго, дэ пу та ты не вы лу чы лі ні ко га са сва іх 
ра доў на та кую ад каз ную па са ду.

Пра па ноў ва ю чы кан ды да ту ру Ця рэнць е ва на 
пост кі раў ні ка «аб лас но га пар ла мен та», дэ пу та-
ты з роз ных рэ гі ё наў кан ста та ва лі, што ён — ча-
ла век ад каз ны, мэ та на кі ра ва ны. Да та го як стаў 
стар шы нёй пер шы раз (у кра са ві ку 2016 го да), 
пра явіў дзе ла выя якас ці, пра цу ю чы ў ор га нах 
вы ка наў чай ула ды. Ён заў сё ды ста ра ец ца да вес ці 
спра ву да кан ца. Ра зам з тым Ула дзі мір Ула дзі мі-
ра віч вель мі да ступ ны для ка лег і вы бар шчы каў. 
А яшчэ мае доб рае па чуц цё гу ма ру, што так са ма 
спры яе вы ра шэн ню мно гіх пы тан няў.

Звяр та ю чы ся да дэ пу та таў, стар шы ня аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў на га даў, што пад час мі ну-
ла га склі кан ня быў на пра ца ва ны доб ры во пыт і 
за да дзе ны вы со кі тэмп.

— Пе ра ка на ны, што га лоў нае ў дэ пу тац кай дзей-
нас ці — за бес пя чэн не ра зум на га ба лан су па між ін-
та рэ са мі жы ха роў і агуль на дзяр жаў ны мі за да ча мі. 
І гэ та заў сё ды па він на быць да мі нан тай у на шай 

пра цы... Дэ пу та ты — лю дзі, якія хут чэй мо гуць да-
сту кац ца да на чаль ства. І ме на ві та праз дэ пу та таў 
мяс цо вых Са ве таў мож на вы ра шыць праб ле мы, 
якія ёсць на мес цах. Як раз пра гэ та га ва рыў Прэ зі-
дэнт пад час ра бо чай па езд кі ў Слуцк, — ска заў ён.

Сён ня дэ пу та ты, як ні ко лі ра ней, па він ны быць 
су вяз ным звя ном па між на сель ніц твам і вы ка-
наў чай ула дай, упэў не ны Ула дзі мір Ця рэнць еў. 
Гэ та не аб ход на для пе ра хо ду на больш вы со кі 
ўзро вень жыц це за бес пя чэн ня на сель ніц тва.

Раз ва жа ю чы пра за да чы тых, ка му вы бар шчы кі 
ака за лі да вер, стар шы ня аб лса ве та ска заў: «Ра бо-
та дэ пу та та — не ма ра фон, дзе за пра бег атрым лі-
ва еш прыз. Гэ та — паў ся дзён ная пра ца».

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі-
ка лай ШАРС НЁЎ пад крэс ліў, што дэ пу та ты — па-
моч ні кі вы ка наў чай ула ды. Яны па він ны па ста ян-
на быць на су вя зі з людзь мі, уні каць у праб ле мы, 
сіс тэм на іх аб агуль няць і да но сіць да тых, хто 
мо жа па спры яць іх вы ра шэн ню.

— Ста тус ча ла ве ка, які атры маў да вер на ро-
да, трэ ба апраў даць. Чым лепш ра зам з ва мі 
мы бу дзем пра ца ваць, тым хут чэй жыц цё ста не 
леп шае. Га лоў нае, каб мы чу лі праб ле мы лю-
дзей, — ска заў ён.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«Склад аб лса ве та атры маў ся год ны»

Дэ пу тац тва — не ма ра фон

«Не па глыб ляйцеся ў дро бя зі»


