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ВАМ АД КА ЖУЦЬ!
Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу-

дуц ца 4 мая ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан-

ка ме. Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка-

ма Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 016 221 

31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан-

ка ма Ула дзі мір Пят ро віч ПЕ НІН. Тэл. 8 021 222 

22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў Ка ця ры на Ана то леў на ЗЕН КЕ ВІЧ. Тэл. 

8 023 233 12 37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ігар Анд рэ е віч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ры гор Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 

18 69;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы-

кан ка ма Ігар Мі ка ла е віч МА КАР. Тэл. 8 017 500 

41 60;

стар шы ня МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ана толь 

Аляк санд ра віч СІ ВАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка

НО ВЫ ПА СОЛ РА СІІ
Дзміт рый Ме зен цаў змя ніў Мі ха і ла Ба бі ча на па са дзе 

кі раў ні ка дып ла ма тыч най мі сіі ў Мін ску
Ад па вед ны ўказ 30 кра-
са ві ка пад пі саў Прэ зі дэнт 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ула-
дзі мір Пу цін. Па пя рэд нім 
ука зам у су вя зі з пе ра хо-
дам на ін шую ра бо ту ён 
вы зва ліў Мі ха і ла Ба бі ча ад 
аба вяз каў Над звы чай на га і 
Паў на моц на га Па сла, а так-
са ма спе цы яль на га прад стаў ні ка Прэ зі дэн та 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі па раз віц ці ганд лё ва-
эка на міч на га су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю.

Мі ха іл Ба біч зай маў сваю па пя рэд нюю па са ду з 

24 жніў ня 2018 го да. За гэ ты час ён за пом ніў ся да-

стат ко ва не ад на знач ны мі вы каз ван ня мі і пі кі роў ка мі 

з Мі ніс тэр ствам за меж ных спраў Бе ла ру сі.

Да пры зна чэн ня ў Мінск Дзміт рый Ме зен цаў быў 

чле нам Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду Ра-

сій скай Фе дэ ра цыі ад вы ка наў чай ула ды Са ха лін скай 

воб лас ці. Да гэ та га зай маў па са ду ге не раль на га сак-

ра та ра Шан хай скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва.

Па вод ле Бел ТА.

Та кое мер ка ван не вы ка заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад час су стрэ чы 

з дэ пу та там Еў ра пей ска га пар ла-

мен та, чле нам Ка мі тэ та па пра-

мыс ло вас ці, на ву цы і энер ге ты цы, 

экс-прэ зі дэн там Літ вы Ра лан да сам 

Па кса сам.

Кі раў нік дзяр жа вы па ві таў дэ пу та та 

Еў ра пей ска га пар ла мен та і ад зна чыў, 

што лі тоў скія па лі ты кі не час та на вед-

ва юць на шу кра і ну, каб па га ва рыць аб 

праб ле мах, якія сён ня іс ну юць па між су-

се дзя мі.

Су се дзяў не вы бі ра юць, за ўва жыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, «яны ад Гос па-

да», і трэ ба жыць як су се дзям і ўсту паць 

у дыя лог.

«А каб жыць друж на і мір на, трэ ба 

мець зно сі ны і раз маў ляць на роз ныя тэ-

мы, па чы на ю чы ад агуль най праб ле мы 

бяс пе кі ў гэ тым рэ гі ё не, — а ця пер у нас 

у Еў ро пе штар міць і вель мі моц на. Дай 

бог, каб гэ ты шторм так і су па ко іў ся, — 

ад зна чыў Прэ зі дэнт. — З ін ша га бо ку, 

ёсць мяс цо выя праб ле мы. На прык лад, 

бу даў ніц тва атам най стан цыі — тэ ма, 

якая вель мі ак ту аль ная ў Літ ве і, як мы 

лі чым, вель мі па лі ты за ва ная».

Пры езд Ра лан да са Па кса са Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на зваў доб рай вест-

кай з Літ вы. «Я ду маю, гэ та бу дзе доб-

рым па чат кам аб мер ка ван ня хоць бы 

тых праб лем, якія па між на мі іс ну юць. 

А ба зіс, ас но ва, на якой мы мо жам бу-

да ваць на шы ад но сі ны, — гэ та заў сё ды 

і ўсю ды эка но мі ка, ганд лё ва-эка на міч-

ныя ад но сі ны. Ня гле дзя чы на па лі тыч-

ныя роз на га лос сі, уз ро вень вель мі вы-

со кі», — да даў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што Бе ла-

русь заў сё ды з вя лі кім за да валь нен нем 

па стаў ля ла міль ё ны тон та ва раў праз 

Літ ву, на шай кра і не бы ло кам форт на 

пра ца ваць у пар тах гэ тай дзяр жа вы, на 

чы гу нач ных шля хах.

«І вель мі шмат на шых лю дзей з ту-

рыс тыч ны мі мэ та мі на вед ва юць Літ ву. 

Мы ні ко лі не пе ра шка джа лі, каб лі тоў цы 

да нас пры яз джа лі. Слу хай це, ка лісь ці 

ж жы лі ра зам, у ад ной дзяр жа ве. Трэ ба 

ў гіс то рыі шу каць неш та доб рае, на што 

мож на аба пер ці ся. І ў нас гэ та га доб ра-

га шмат. Да вай це бу дзем шу каць гэ та 

доб рае, аба пі рац ца на яго і бу да ваць у 

бу ду чы ні та кія ж доб рыя ад но сі ны», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

* * *
Па вы ні ках су стрэ чы з Прэ зі дэн там 

Ра лан дас Па ксас па дзя ліў ся пад ра бяз-

нас ця мі з жур на ліс та мі.

Яшчэ ў час раз мо вы з кі раў ні ком дзяр-

жа вы ён ад зна чыў, што пры ехаў у Бе ла-

русь за ма рай. Па вод ле слоў дэ пу та та, 

яна да во лі сур' ёз ная, і яе рэа лі за цыя 

мо жа пра цяг нуц ца даў жэй за ча ла ве чае 

жыц цё.

«Ас но ва — дэ мі лі та ры за ваць Ка лі нін-

град і Літ ву, вось гэ ты рэ гі ён. Мя не хва-

люе сі ту а цыя ў гэ тым рэ гі ё не, я ба чу, што 

ва ен ныя яст ра бы — не важ на, з яко га 

бо ку — ха це лі б па чаць вай ну па між ЗША 

і Ра сі яй ме на ві та ў гэ тым рэ гі ё не. Я вы сту-

паю кан крэт на з ін ша га пунк ту гле джан-

ня: трэ ба па чаць бу да ваць ад но сі ны зу сім 

па-ін ша му, су пра цоў ні чаць у куль тур най 

сфе ры, эка на міч най, па між уні вер сі тэ та-

мі», — ска заў Ра лан дас Па ксас.

Та кім чы нам, дэ пу тат хо ча, каб бяс-

пе ка гэ та га рэ гі ё на бы ла га ран та ва ная 

дып ла ма тыч най сі лай, а не ва ен най.

Ін шая пры чы на ві зі ту дэ пу та та Еў ра-

пей ска га пар ла мен та — Бе ла рус кая АЭС. 

Ра лан дас Па ксас пры знаў, што пэў ныя сі-

лы ў Літ ве — і не толь кі Літ ве — вы ка рыс-

тоў ва юць бу даў ніц тва атам най стан цыі 

для да сяг нен ня па лі тыч ных мэт.

«Я не ду маю, што бе ла ру сы бу да ва лі б 

са бе не бяс печ ную элект ра стан цыю», — 

ад зна чыў экс-прэ зі дэнт Літ вы.

Ся бе ён на зваў пры хіль ні кам атам-

най энер ге ты кі і рас ка заў, як у быт насць 

прэм' ер-мі ніст рам Літ вы яму да вя ло ся 

пры маць цяж кае ра шэн не — за крыць 

пер шы блок атам най стан цыі. Та кое 

жорст кае па тра ба ван не бы ло агу ча на 

Еў ра пей скім са юзам.

«Сю ды я пры ехаў, каб так са ма па-

спра ба ваць спы ніць не да вер — бяс-

печ ная гэ тая стан цыя або не бяс печ ная. 

Я пра па на ваў Прэ зі дэн ту Лу ка шэн ку 

ства рыць са мую ма гут ную між на род ную 

экс перт ную гру пу з усіх кра ін, якія ма юць 

во пыт (па гэ тай тэ ме. — «Зв.»), мо жа 

быць, ме лі і ня шчас це», — рас ка заў Ра-

лан дас Па ксас.

Та кая гру па, упэў не ны дэ пу тат, да-

па мо жа пе ра ка наць лю дзей у бяс пе цы 

гэ та га пра ек та. Ён так са ма пры знаў, 

што стан цыя бу дзе па бу да ва на і бу дзе 

пра ца ваць. «Трэ ба ўсім за раз жа іс ці на-

су страч, быць вель мі праз рыс ты мі, каб 

як ма га больш уклас ці ў бяс пе ку гэ тай 

стан цыі», — да даў экс-прэ зі дэнт Літ вы.

Ра лан дас Па ксас на га даў, што пэў-

ны час та му Літ ва ме ла тры пры яры тэ ты 

за меж най па лі ты кі: стаць чле нам НА ТА, 

стаць чле нам ЕС, а так са ма мець доб рыя 

ад но сі ны з су се дзя мі.

«На жаль, з трэ цім пры яры тэ там не 

вель мі атры ма ла ся. З-за мно гіх пры чын, 

мо жа, з-за кі раў ніц тва. Гэ та трэ ба па-

праў ляць», — пад крэс ліў дэ пу тат.

Ён так са ма ад зна чыў, што ка лі Бог дае 

су се да, з ім трэ ба жыць у мі ры і зго дзе. 

Ёсць і ін шы пункт гле джан ня: доб ры мі 

су се дзяў ро біць вы со кі плот па між імі. 

Але дэ пу тат кі ру ец ца ме на ві та пер шым 

прын цы пам.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Шу каць доб рае ў гіс то рыі і ад но сі нах
Тэ му бу даў ніц тва Бе ла рус кай атам най стан цыі вель мі па лі ты зу юць у Літ ве

УзровеньУзровень

Годныя пе ра мож цы
На пло шчы Дзяр жаў на га сця га ў апош ні дзень 

кра са ві ка ад быў ся мі тынг, пад час яко га ад зна-

ча лі пе ра мож цаў рэс пуб лі кан ска га спа бор ніц тва 

па вы ні ках ра бо ты за 2018 год. Ва ўра чыс тай аб-

ста ноў цы ўша ноў ва лі тыя прад пры ем ствы і ар га-

ні за цыі, якія да сяг ну лі най леп шых па каз чы каў у 

сфе ры са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця.

Як ад зна чыў пад час мі тын гу пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра кра і ны Аляк сандр ТУР ЧЫН, мі-

ну лы год быў ня прос ты ў эка на міч ным пла не. «Ра зам 

з тым нам уда ло ся вы ка наць сем з васьмі клю ча вых 

па каз чы каў пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га раз-

віц ця. Ле тась эка но мі ка кра і ны пра цяг ну ла тэн дэн-

цыю рос ту. Аб' ём ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту вы-

рас на тры працэнты. За мі ну лы трох га до вы пе ры яд 

эка но мі ка вы трым лі вае па ра мет ры, якія вы зна ча ны 

пра гра май пя ці год кі. Прак тыч на ўсе клю ча выя га лі-

ны за бяс пе чы лі эка на міч ны рост», — ска заў пер шы 

ві цэ-прэм' ер. Па вод ле яго слоў, асноў ным драй ве рам 

эка но мі кі за ста ец ца пра мыс ло васць. 

Па вы ні ках ра бо ты за мі ну лы год на Рэс пуб лі-

кан скую дош ку Го на ру за не се ны 59 пе ра мож цаў 

спа бор ніц тва: ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ныя 

адзін кі і прад пры ем ствы. Ся род ад мі ніст ра цый на-тэ-

ры та ры яль ных адзі нак най леп шы мі пры зна ны: го рад 

Мінск, Гро дзен ская і Мін ская воб лас ці. Ся род ра ё наў 

бы лі ад зна ча ны: Ма гі лёў скі ра ён Ма гі лёў скай воб-

лас ці, Аст ра вец кі ра ён Гро дзен скай воб лас ці, Мін скі 

ра ён Мін скай воб лас ці, Ма зыр скі ра ён Го мель скай 

воб лас ці і Брэсц кі ра ён Брэсц кай воб лас ці. Най леп-

шы мі ра ё на мі ў га ра дах бы лі абра ны Са вец кі і Пер-

ша май скі ра ё ны Мін ска, Ле нін скі ра ён Брэс та.

Тра пі лі на Дош ку го на ру буй ныя прад пры ем ствы, 

якія пад па рад коў ва юц ца рэс пуб лі кан скім ор га нам 

дзяр жаў на га кі ра ван ня. Гэ та за вод аў та ма біль-

ных пры чэ паў і ку за ваў «МАЗ-КУ ПА ВА», кам па нія 

«Бе лАЗ» і ак цы я нер нае та ва рыст ва «Гро дзен ская 

ты ту нё вая фаб ры ка «Нё ман». 

Сяр гей КУР КАЧ.

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт 

на су стрэ чы са стар шы-

нёй Фе дэ ра цыі праф са-

юзаў Бе ла ру сі Мі ха і лам 

Ор дам.

Перш чым пе рай сці не па-

срэд на да пы тан няў на ра ды, кі-

раў нік дзяр жа вы на га даў, што 

на ша кра і на зна хо дзіц ца ў шы-

ро кім элек та раль ным цык ле — 

зу сім хут ка нас ча ка юць пар ла-

менц кія, а по тым і прэ зі дэнц кія 

вы ба ры. На дум ку бе ла рус ка га 

лі да ра, больш ар га ні за ва ных і 

згур та ва ных ар га ні за цый, чым 

на шы праф са ю зы, у Бе ла ру сі 

ні чо га ня ма.

«Я не бу ду ха ваць, што я 

ха цеў бы, каб вы, асаб лі ва на 

ста дыі пар ла менц кіх вы ба раў, 

бы лі больш да лу ча ны да гэ та-

га пра цэ су. Каб вы да па маг-

лі і нам на мес цах, асаб лі ва ў 

ка мі сі ях», — ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка і на га даў, 

што ва ўчаст ко вых ка мі сі ях 

асно ву заў сё ды скла да лі на-

стаў ні кі і ўра чы — лю дзі, якія 

з'яў ля юц ца апо рай у цяж кіх 

пы тан нях.

«Та му мы вель мі ха це лі б, 

каб у гэ тым пла не вы ака за лі 

пад трым ку мяс цо вым ула дам 

пры фар мі ра ван ні ка мі сій і 

ар га ні за цыі ўся го пе рад вы-

бар ча га пра цэ су. Больш за 

тое, я, вя до ма ж, ча каю прад-

стаў ні коў праф са юзаў кан ды-

да та мі ў пар ла мент: і ў Са вет 

Рэс пуб лі кі, і ў Па ла ту прад-

стаў ні коў, — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Гэ та да свед ча-

ныя лю дзі, лю дзі з пра цоў ных 

ка лек ты ваў, якія маг лі б пра-

ца ваць у пар ла мен це».

«А ад пе рад вы бар чай кам-

па ніі да лё ка не ады ходзь це, 

ра зам з гра мад скі мі ар га ні за-

цы я мі, ор га на мі ўла ды. Дзесь ці 

пар тыі бу дуць пад клю чац ца да 

гэ та га пра цэ су — не за леж на ад 

та го, апа зі цый ныя яны ці, як у 

нас пры ня та ка заць, праў лад-

ныя. Мы па він ны пры го жа, год-

на і сум лен на ар га ні за ваць гэ-

ты пра цэс. Не сум лен на не трэ-

ба», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар да даў, што 

ця пер не тая сі ту а цыя, каб ра-

біць ней кія не зра зу ме лыя кро кі і 

по тым пад вяр гац ца кры ты цы.

Дру гое пы тан не на па рад ку 

дня — цэ на ўтва рэн не.

«Я пра гэ та ка заў і ка лісь-

ці вас пра сіў тры маць у по лі 

зро ку. Вы аба ра ня е це перш за 

ўсё, як вы ся бе па зі цы я ну е це, 

ін та рэ сы пра цоў ных, на шых 

лю дзей, — на га даў кі раў нік 

дзяр жа вы. — За ці каў ле насць 

жа ў цэ на ўтва рэн ні — са мая 

пра мая, не та кія ба га тыя ў нас 

лю дзі, каб куп ляць па ша лё-

ных цэ нах тую ці ін шую пра-

дук цыю, асаб лі ва якая вы раб-

ля ец ца ў нас: пра дук ты хар ча-

ван ня, адзен не і ін шае».

Гэ тае пы тан не вельмі важ-

нае для на шых ве тэ ра наў і 

пен сі я не раў, упэў не ны Прэ зі-

дэнт. «Яны ж за ім пар там не 

га ня юц ца. А ўсё, у што яны 

апра на юц ца, і тое, што яны 

ядуць, ро біц ца ў Бе ла ру сі. 

І якая бу дзе ца на гэ тых та ва раў 

і пра дук таў, за ле жыць шмат і 

ад нас. Та му я пра сіў пра кант-

ра ля ваць, прытым ства рыць 

сіс тэ му — строй ную, вы раз-

ную — і кант ра ля ваць цэ ны ў 

Бе ла ру сі. Як тут ідуць спра вы? 

І ча му лю дзі па ста ян на звяр-

та юць на шу ўва гу пры лю бых 

са цы я ла гіч ных апы тан нях на 

гэ тую праб ле му? Гэ тая праб-

ле ма ў шэ ра гу пер шых», — да-

даў кі раў нік дзяр жа вы.

* * *
Па вы ні ках су стрэ чы з бе-

ла рус кім лі да рам Мі ха іл Ор да 

па гу та рыў з жур на ліс та мі.

Па вод ле яго слоў, Прэ зі-

дэнт да ру чыў у най блі жэй шы 

час са браць на на ра ду ўсіх тых, 

хто мае да чы нен не да цэн, каб 

вы пра ца ваць дак лад ныя па-

ды хо ды па цэ на ўтва рэн ні. Прэ-

зі дэнт пад крэс ліў, што «ні хто 

не мае пра ва на жы ва цца на 

кі шэ нях лю дзей».

Як ад зна чыў Мі ха іл Ор да, 

рост кош таў не па ві нен быць 

звя за ны з рос там пен сій і за-

роб каў. Трэ ба, каб быў дак-

лад ны ме ха нізм ад соч ван ня, 

ка ар ды на цыі, не бы ло раз роз-

не нас ці па між ве дам ства мі. На 

дум ку праф са юзаў, кант роль 

па він на ажыц цяў ляць Мі ніс-

тэр ства ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю.

«Так са ма мы пра ін фар ма-

ва лі Прэ зі дэн та аб тым, што 

сён ня пад рых та ва ны Пра цоў-

ны ко дэкс [зме ны для яго. — 

«Зв.»]», — ска заў Мі ха іл Ор-

да і да даў, што праф са ю зы 

па ве да мі лі пра сваё ба чан не 

і ўнес лі пра па но вы па ка-

ротка тэр мі но вых кант рак тах. 

Яны пра па ну юць на ступ нае: 

па во лі най маль ні ка кант ракт 

з ра бот ні кам мо жа быць за-

клю ча ны на год толь кі адзін 

раз, а ў да лей шым — ка лі ёсць 

зго да ра бот ні ка і ра бо та даў-

цы — кант ракт па ві нен быць 

пра доў жа ны на мак сі маль ны 

тэр мін. Прэ зі дэнт пад тры маў 

та кую пра па но ву, хут ка гэ тыя 

пы тан ні мо гуць быць ад рэ гу-

ля ва ны.

Яшчэ кі раў ні ка дзяр жа вы 

пра ін фар ма ва лі па пы тан-

ні стра ха ван ня на вы па дак 

банк руц тва або са на цыі прад-

прыем стваў, па коль кі сён ня 

пры клад на ў 40 % ар га ні за-

цый, якія тра пі лі ў гэ тыя пра-

цэ сы, лю дзі па збаў ля юц ца 

за кон на га за роб ку, а кры ні ца 

кам пен са цыі ад сут ні чае. Не ка-

то рыя прад пры ем ствы не вы-

плач ва юць і ФСАН — а гэ та 

не па срэд на ўплы вае на пен сію 

лю дзей. Па сло вах стар шы ні 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад тры маў 

пра па но вы па гэ тым пы тан ні. 

У хут кім ча се гэ та бу дзе ад рэ-

гу ля ва на за ка на даў ча. Ра шэн-

не гэ та га пы тан ня ба чыц ца так: 

ства рыць спе цы яль ны стра ха-

вы фонд, які бу дзе браць на 

ся бе на груз ку ў вы пад ку, ка лі 

ўз ні кнуць пы тан ні, на прык лад, 

па стра це за роб ку.

Га ва ры лі на на ра дзе і аб 

праб лем ных ар га ні за цы ях. 

Праф са ю зы ма ні то раць сі ту а-

цыю на прад пры ем ствах, дзе 

ёсць за трым ка за ра бот най 

пла ты і ін шыя скла да нас ці. 

Ра ней Прэ зі дэнт да ру чаў вы-

свет ліць, у чым праб ле ма на 

кож ным прад пры ем стве: мо жа, 

па трэб на ма дэр ні за цыя, мо жа, 

пе ра на ву чан не су пра цоў ні каў. 

Кі раў ні ку дзяр жа вы бы лі ўне-

се ны пра па но вы, што трэ ба 

ра біць з гэ ты мі ар га ні за цы я мі 

для ста бі лі за цыі сі ту а цыі.

Яшчэ за кра ну лі праб лем-

ныя ра ё ны — Фе дэ ра цыя 

праф са юзаў унес ла пра па-

но вы бе ла рус ка му лі да ру па 

кож ным з іх. Сут насць у тым, 

каб рас пра ца ваць вы раз ны 

зра зу ме лы план — як ка рот-

ка тэр мі но вы, так і доў га тэр мі-

но вы, — што там па він на быць 

ство ра на, хто і што па ві нен 

кан крэт на ра біць.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПА ПРЫН ЦЫ ПАХ СПРА ВЯД ЛІ ВАС ЦІ
Мы па він ны пры го жа, год на і сум лен на ар га ні за ваць пар ла менц кія вы ба ры


