
Учо ра ад бы ло ся па ся джэн не 
ар га ні за цый на га 
ка мі тэ та па пад рых тоў цы 
і пра вя дзен ні VІІ Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, якое 
прай шло пад кі раў ніц твам 
на мес ні ка стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі Ана то ля 
ІСА ЧАН КІ. Бы лі аб мер ка ва ны 
ра бо чыя мо ман ты 
і бя гу чыя ар га ні за цый ныя 
пы тан ні пра вя дзен ня 
ме ра пры ем ства.

У раз мо ве з жур на ліс та-
мі Ана толь Іса чан ка на га даў 
пра га лоў ную мэ ту чар го ва-
га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі — ён бу дзе пры све ча ны 
вы ні кам і спад чы не агуль най 
Вя лі кай Пе ра мо гі. У гэ тым яго 
ад мет ная асаб лі васць, звяр-
нуў ува гу на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі. Прад стаў-
ні кі рэ гі ё наў абедз вюх дзяр-
жаў ад на душ на ўхва лі лі тэ-
му: «Гіс та рыч ная спад чы на 
Вя лі кай Пе ра мо гі як ас но ва 
раз віц ця са цы яль на-эка на-
міч ных і ду хоў ных су вя зяў 
на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі».

Па вод ле слоў Ана то ля Іса-
чан кі, за апош нія га ды фо рум 
за рэ ка мен да ваў са бе як ак ту-
аль ная і перс пек тыў ная дыс-
ку сій ная пля цоў ка, дзе су-
стра ка юц ца пар ла мен та рыі, 
дзе ла выя лю дзі, на ву коў цы, 
мо ладзь і аб мяр коў ва юць 
на дзён ныя пы тан ні ўсе ба ко-
ва га раз віц ця ін тэ гра цый на-
га па тэн цы я лу рэ гі ё наў дзвюх 
кра ін. Вось і ця пер мяр ку ец ца 
грун тоў на раз гле дзець шэ раг 
важ ных пра па ноў і іні цы я тыў, 
пад пі саць кант рак ты, па гад-
нен ні аб су пра цоў ніц тве кан-
крэт ных рэ гі ё наў, уво гу ле на-
ла дзіць но выя кан так ты.

На най блі жэй шую перс-
пек ты ву за пла на ва на пра вя-
дзен не су мес на га па ся джэн-
ня арг ка мі тэ таў Бе ла ру сі і 
Ра сіі. Да та — 16 чэр ве ня. Яно 

ад бу дзец ца ў рэ жы ме ві дэа-
кан фе рэн цыі, што ва ўмо вах 
пан дэ міі і зра зу ме ла. У цэ-
лым ужо вы зна ча ны мес цы 
су стрэч і па ра дак пра вя дзен-
ня ме ра пры ем стваў фо ру му 
ў Бе ла ру сі.

Пра гэ та пад час па ся джэн-
ня ар га ні за цый на га ка мі тэ та і 
га ва ры лі яго ўдзель ні кі. Стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі па між на род-
ных спра вах і на цы я наль най 
бяс пе цы Сяр гей Рач коў за ся-
ро дзіў ся на тэ ме сек цыі № 5: 
«Бе ла русь і Ра сія: па шы рэн не 
су мес ных на ма ган няў па су-
праць дзе ян ні ге ра і за цыі на-
цыз му на між на род ных пля-
цоў ках». Ра бо ту сек цыі за пла-
на ва на пра вес ці ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
у якім са ма яго пе ра ка наў-
чая экс па зі цыя свед чыць аб 
ге ра із ме са вец ка га на ро да ў 
ба раць бе з на цыз мам.

А ўдзель ні кі сек цыі № 3, 
якія аб мяр ку юць вы то кі, ро лю 
і зна чэн не подз ві гу са вец ка га 
на ро да ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не, пра ца ваць бу дуць на 
ба зе На цы я наль най ака дэ мі 
на вук.

У ад па вед нас ці з тэ май 
Вя лі кай Пе ра мо гі ў знач най 

сту пе ні скла дзе на і куль тур-
ная пра гра ма ві зі таў удзель-
ні каў фо ру му: Лі нія Ста лі на, 
Ха тынь, Кур ган Сла вы і ін шыя 
знач ныя гіс то ры ка-куль тур-
ныя аб' ек ты, якія ўтрым лі-
ва юць па мяць аб Вя лі кай 
Айчын най вай не.

У рам ках VІІ Фо ру му прой-
дуць і маш таб ныя гас па дар-
чыя ме ра пры ем ствы. Стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі па рэ гі я-
наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні Са ве та Рэс пуб-
лі кі Мі ха іл Ру сы ад зна чыў, што 
ўдзель ні кі сек цыі № 4 (ка ля 
100 ча ла век) бу дуць пра ца-
ваць у Дзяр жын скім ра ё не, 
дак лад ней, на ба зе зна ка мі та-
га аг ра кам бі на та «Дзяр жын-
скі». Там бу дуць аб мяр коў-
вац ца пы тан ні за ма ца ван ня 
мо ла дзі на вёс цы, па вы шэн ня 
яе са цы яль на-эка міч най ак-
тыў нас ці ў аг ра пра мыс ло вым 
сек та ры.

Па ся джэн не сек цыі № 2 
на транс парт ную тэ ма ты ку 
прой дзе ў Жо дзі не на тэ ры то-
рыі за во да Бе лАЗ, па ве да мі ла 
стар шы ня 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 Тац-
ця на Ру нец.

А вось ра бо та сек цыі № 1, 
як рас ка заў 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 Сяр гей 
Сі вец, ад бу дзец ца на ба зе 
На цы я наль най біб лі я тэ кі. 
Усё ці амаль усё га то ва для 
плён най су мес най ра бо ты з 
ра сій скі мі ка ле га мі.

Па ві дэа су вя зі з удзель-
ні ка мі арг ка мі тэ та звя заў ся 
стар шы ня Бе ла рус кай ганд-
лё ва-пра мыс ло вай па ла ты 
Ула дзі мір Ула хо віч. Ён па-
зна ё міў з пад рых тоў кай су-
мес на га па ся джэн ня Са ве та 
дзе ла во га су пра цоў ніц тва 
Бе ла ру сі і Ра сіі.

Аб пра вя дзен ні бе ла рус ка-
ра сій ска га ма ла дзёж на га фо-
ру му пры сут ных пра  інфар ма-
ва ла на чаль нік сек та ра між-
на род ных ад но сін ЦК БРСМ 
Але ся Са за нко ва. Яна рас ка-
за ла, што пра гра ма су стрэ чы 
ўжо ўзгод не на з парт нё ра мі 
з Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Фо-
рум раз лі ча ны на два дні, у ім 
пры муць удзел 50 ча ла век. 
Ма ла дыя лю дзі бу дуць пра-
ца ваць у ча ты рох сек цы ях, 
пры све ча ных, у пры ват нас ці, 
за ха ван ню гіс та рыч най па мя-
ці аб Вя лі кай Ай чын най вай-
не, раз віц цю ма ла дзёж на га 
прад пры маль ніц тва і г. д.

Пад час па ся джэн ня ар га-
ні за цый на га ка мі тэ та Ана толь 
Іса чан ка так са ма па ве да міў, 
што VІІ Фо рум рэ гі ё наў як 
пла на ва ла ся за га дзя, ад бу-
дзец ца гэ тай во сен ню на тэ-
ры то рыі Мін ска і ста ліч най 
воб лас ці. Пры клад на ў кан-
цы ве рас ня. Хоць кан чат ко-
вая да та яшчэ не вы зна ча на. 
У фо ру ме мяр ку юць узяць 
удзел ка ля 500 прад стаў ні-
коў рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Ся род іх на пле нар ным па ся-
джэн ні бу дуць пры сут ні чаць 
і кі раў ні кі дзяр жаў. Ва ўся кім 
ра зе так за пла на ва на.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.
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Ва ўсе ча сы элект ра льная кам па нія 
вы клі ка ла па вы ша ную за ці каў ле насць 
у гра мад стве, што мы, у пры ват нас ці, 
і на зі ра ем за раз. На ту раль на, лю дзей 
не па ко іць, як бу дзе раз ві вац ца 
кра і на ў най блі жэй шай (ды і, 
без умоў на, ад да ле най) перс пек ты ве. 
Та му не вы пад ко ва дэ пу та ты ўсіх уз роў няў, 
у тым лі ку тыя, хто прад стаў ляе ін та рэ сы 
лю дзей у абедз вюх па ла тах бе ла рус ка га 
пар ла мен та, па ча лі ак тыў на вы каз ваць 
на конт гэ та га сваю па зі цыю.

«Не вар та блы таць 
рэа лі за цыю 
за кон на га вы бар ча га 
пра ва з удзе лам 
у не санк цы я на ва ных 
ак цы ях»

Вік тар ЧАЙ ЧЫЦ, 
на мес нік 
стар шы ні 
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, 
стар шы ня 
Бе ла рус кай 
рэс пуб лі кан скай 
ка ле гіі ад ва ка таў 
(БРКА):

— У Бе ла ру сі пра хо дзіць прэ зі дэнц кая вы-
бар чая кам па нія, гра ма дзя не так ці інакш у яе 
ўцяг ну тыя. Але не вар та блы таць рэа лі за цыю 
за кон на га вы бар ча га пра ва з удзе лам у не-
санк цы я на ва ных ак цы ях. Ка ле гія ад ва ка таў 
на гад вае, што гра ма дзя не ў лю бой сі ту а цыі 
аба вя за ны вы кон ваць за ка на даў ства. Па ру-
шаць яго, гань біць го нар і год насць дзяр жа вы 
ў цэ лым і асоб ных служ бо вых асоб, апраўд-
ва ю чы ся бе пра ва ка цы яй аль бо не да зво ле-
ны мі ме та да мі, пры нам сі не ра зум на. Лю быя 
кан флік ты вар та вы ра шаць у пра ва вым по лі. 
За ка на даў ства Бе ла ру сі мае до сыць шы ро кі 
ін стру мен та рый для аба ро ны пра воў фі зіч ных 
і юры дыч ных асоб.

Се на тар звяр нуў ува гу на тое, што ў ін тэр нэ-
це з'яў ля ец ца ін фар ма цыя ад асоб ных юрыс-
таў, якая пад штур хоў вае лю дзей здзяйс няць 
пра ва па ру шэн ні, а по тым шу каць у іх да па мо-
гі і аба ро ны. «Гэ та не да пу шчаль на. Юрыс ты, 
як і ад ва ка ты, па він ны ра біць усё маг чы мае, 
каб пра ду хі ліць здзяйс нен не не аб ду ма ных 
учын каў, бо пра фе сія юрыс та, як і пра фе сія 
ад ва ка та, мае на мэ це ака зан не юры дыч най 
да па мо гі, аба ро ну пра воў і за кон ных ін та рэ-
саў гра ма дзян», — пад крэс ліў стар шы ня ка ле гіі 
ад ва ка таў.

БРКА ад імя ад ва кац кай су поль нас ці Бе ла-
ру сі чар го вы раз за клі кае: перш чым здзяйс-
няць юры дыч на знач ныя дзе ян ні, вар та звяр-
нуц ца да ад ва ка та па рас тлу ма чэн не маг чы-
мых не га тыў ных на ступ стваў. «Ві да воч на, 
што вы праў ляць іх з да па мо гай пра ва вых 
ін стру мен таў на шмат скла да ней, чым пра ду-
хі ліць», — да даў Вік тар Чай чыц.

Акра мя та го, ён зра біў ак цэнт на тым, што 
ад ва ка ту ра — адзі ны пра ва вы ін сты тут, які мае 
пра ва на пра фе сій най асно ве аказ ваць лю-
дзям ква лі фі ка ва ную юры дыч ную да па мо гу ў 
мэ тах аба ро ны іх пра воў, сва бод і ін та рэ саў. 
«Ін шы мі сло ва мі, толь кі ад ва кат мае пра ва 
кан суль та ваць фі зіч ных асоб на пра фе сій най 
асно ве, і толь кі ён ня се ад каз насць за пра віль-
насць прад стаў ле най кан суль та цыі», — рас тлу-
ма чыў Вік тар Чай чыц. Лю бы ча ла век на сай це 
БРКА мо жа атры маць юры дыч ную кан суль та-
цыю ад ва ка та ан лайн і бяс плат на. Звяр нуц ца 
мож на і ў лю бую юры дыч ную кан суль та цыю, 
ад ва кац кае бю ро, да лю бо га ад ва ка та, які пра-
цуе ін ды ві ду аль на.

Стар шы ня БРКА на га даў, што ў свой час з 
да па мо гай ад ва ка ту ры бы лі зня тыя шмат лі кія 
не па ра зу мен ні, звя за ныя з рэа лі за цы яй па пра-
вак у за ко ны па пы тан нях эфек тыў на га функ-
цы я на ван ня ва ен най ар га ні за цыі дзяр жа вы. 
«Мы звяр ну лі ся ў Мі на ба ро ны і пра па на ва лі 
пра кан суль та ваць пры зыў ні коў. У вы ні ку атры-
ма ла ся раз ве яць мно гія па мыл кі і, ду маю, тым 
са мым утры маць ма ла дых лю дзей ад зва ро ту 
ў су мнеў ныя фір мы, якія абя ца юць «ад ма заць 
ад вой ска», — лі чыць стар шы ня БРКА.

Се на та ры прак ты ку юць роз ныя фор мы ра бо ты 
са зва ро та мі гра ма дзян. Ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі 
Ана толь ІСА ЧАН КА ў аў то рак, 2 чэр ве ня, на ве даў Ба ры саў. 
Та кія ка ман дзі роў кі для се на та раў — нар маль ная прак ты ка.

— Зда ра юц ца вы пад кі, ка лі ра зу ме еш, што трэ ба вы ехаць 
на мес ца і ра за брац ца, — рас тлу ма чыў на мес нік стар шы ні 
верх няй па ла ты пар ла мен та мэ ту свай го ві зі ту ў рай цэнтр.

Зва рот ад ной з мяс цо вых жы ха рак — як раз з та кой ка тэ го-
рыі. Яна па тэ ле фа на ва ла на пра мую лі нію, якую не так даў но 
пра во дзі ла стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На тал ля Ка ча на ва, 
і па скар дзі ла ся, што па бу да ва ла па мяш кан не для пе чы, але 
кры ху вый шла за ме жы свай го зя мель на га на дзе ла і ця пер 
не мо жа ўза ко ніць гэ тую па бу до ву.

— Жан чы на агу чы ла свой пункт гле джан ня. Мы атры ма-
лі да ку мен ты ад Ба ры саў ска га рай вы кан ка ма. Трэ ба бы ло 
вы ехаць на мес ца і па гля дзець, што і як мож на зра біць, 
каб да па маг чы, — ад зна чыў Ана толь Іса чан ка. — У сі ту а цыі 
ра за бра лі ся. Ва ўся кім вы пад ку, ал га рытм дзе ян няў зной-
дзе ны, пры ня тыя ад па вед ныя ра шэн ні. Мяр кую, пы тан не 
бу дзе вы ра ша на.

Ві цэ-спі кер верх няй па ла ты так са ма да даў, што зя мель-
ныя пы тан ні звы чай на з лі ку са мых скла да ных і за блы та ных, 
бо ма юць даў ніш нюю гіс то рыю. Пры іх вы ра шэн ні важ на, 
каб усе за ці каў ле ныя ба кі ме лі на мэ це по шук кам пра міс на га 
ра шэн ня. Да рэ чы, у Ба ры са ве ме на ві та так і скла ла ся.

На га да ем так са ма, што чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі рэ гу ляр-
на пра вод зяць аса біс тыя прыё мы гра ма дзян, пра мыя тэ ле-
фон ныя лі ніі. На прык лад, у пят ні цу, 5 чэр ве ня, ві цэ-спі кер 
на кі ру ец ца ў Бе ра зі но.

— Ка лі ў лю дзей бу дуць пы тан ні, якія трэ ба аб мер ка ваць 
не па срэд на на мес цы, то мож на бу дзе вы ехаць і па гля дзець. 
Гэ та так са ма прак ты ку ец ца, — рэ зю ма ваў ён.

Па вод ле Бел ТА.

Перс пек ты вы 
раз віц ця

У се ра ду, 5 чэр ве ня, на мес нік стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі Ана толь ІСА ЧАН КА на ве даў з ра бо чым ві зі там 
ААТ «Га ра дзей скі цук ро вы кам бі нат».

У рам ках ві зі ту ві цэ-спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та су-
стрэў ся з кі раў ніц твам фут боль на га клу ба «Га ра дзея», дзе аб мяр-
коў ва лі ся пы тан ні перс пек тыў раз віц ця дзі ця ча-юнац ка га спор ту 
ў Ня свіж скім ра ё не і да лей шай дзей нас ці фут боль на га клу ба.

Акра мя та го, Ана толь Іса чан ка азна ё міў ся з вы твор чым пра-
цэ сам са хар на га кам бі на та і вы ву чыў асар ты мент пра дук цыі. Пра 
перс пек ты вы раз віц ця цук ро вай вы твор час ці па ве да міў ды рэк тар 
цук ро ва га кам бі на та Ігар Ма кар. Стар шы ня Ня свіж ска га рай вы-
кан ка ма Аляк сандр Лом скі рас ка заў пра са цы яль на-эка на міч ны 
стан прад пры ем стваў і ўста ноў ра ё на.

У гэ ты дзень ві цэ-спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та так са ма 
на ве даў сель гас прад пры ем ства УП «ПІК-Ляс ное», улас ні кам яко га 
ўжо тры га ды з'яў ля ец ца ААТ «Га ра дзей скі цук ро вы кам бі нат».

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ФО РУМ РЭ ГІ Ё НАЎ

Пад рых тоў ка ў штат ным рэ жы ме

У тым лі ку 
з вы ез дам на мес ца


