
Но ва га кі раў ні ка і свай го пе ра-

ем ні ка ка лек ты ву Ад мі ніст ра цыі 

прад ста ві ла са ма На тал ля Ка ча-

на ва. «Гэ та па ва жа ны, доб ры кі-

раў нік, га лоў нае — доб ры ча ла век, 

які ра зу мее і ве дае ўсе за да чы, 

што ста яць сён ня пе рад на шай 

кра і най», — ска за ла яна. На тал ля 

Ка ча на ва на га да ла сло вы Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі, ска за ныя пе рад 

пар ла мен та ры я мі, якія да ты чац ца 

ўсіх дзяр жаў ных ор га наў, — пра 

тое, што са мыя га лоў ныя пры яры-

тэ ты ў па лі ты цы дзяр жа вы — не-

за леж насць, су ве рэ ні тэт кра і ны і 

ра бо та з людзь мі. У су вя зі з гэ тым 

ра шэн не пры зна чыць на па са ду 

та ко га ча ла ве ка, як Ігар Сер ге ен-

ка, яна лі чыць цал кам пра віль ным 

і вы ве ра ным.

Пры гэ тым са ма На тал ля Ка ча-

на ва, як ка жуць, за ста ец ца ў па лі-

тыч най абой ме. Яна ўжо атры ма ла 

він ша ван ні ад спі ке ра ра сій ска га 

Са ве та Фе дэ ра цыі Ва лян ці ны 

Мац ві ен кі, на яе як на кі раў ні ка 

верх няй па ла ты пар ла мен та над-

звы чай раз ліч вае і Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі. На тал ля Ка ча на ва так са-

ма за пэў ні ла ка лег, што пра цяг не 

пра ца ваць над пра ек та мі, якія ёй 

да ру ча ны. Ма ец ца на ўва зе ку-

ра тар ства над Ор шай, Ві цеб скай 

воб лас цю і іншае.

Па чуў шы шмат лі кія сло вы 

шчы рай удзяч нас ці ў ад рас сва-

ёй па пя рэд ні цы, Ігар Сер ге ен ка 

пры знаў ся, што не ка то рая на пру-

жа насць, на пэў на, на ту раль ная 

ў та кой сі ту а цыі, цал кам знік ла. 

«Ве даю не па чут ках, са мно гі мі з 

вас зна ё мы аса біс та, апа рат Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та — гэ та вы со-

ка пра фе сій ныя спе цы я ліс ты. Тым 

больш што зай мац ца да во дзіц ца 

роз ны мі праб ле ма мі. Так скла ла-

ся, што 30 га доў свя до ма га жыц ця 

я пра слу жыў у ор га нах дзяр жаў-

най бяс пе кі на роз ных па са дах, 

у роз ных рэ гі ё нах. Ра зу мею, што 

гэ та вы со кі го нар, ад каз насць — 

кі ра ваць та кім ка лек ты вам. Раз-

ліч ваю на ва шу да па мо гу. Вы со ка 

ца ню ра бо ту кож на га з вас. Ца ню ў 

лю дзях шчы расць, пры стой насць, 

спа гад лі васць, ста ран насць».

На тал ля Ка ча на ва так са ма 

прад ста ві ла і но ва га на мес ні ка 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та — Воль гу Чуп рыс.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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Учо ра ў Аваль най за ле До ма ўра да 

ад кры ла ся пер шая се сія Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі сё ма га склі кан ня. У па рад ку 

дня — фар мі ра ван не ра бо чых 

ор га наў, абран не кі раў ніц тва, 

вы зна чэн не пе ра лі ку Па ста ян ных 

ка мі сій, абран не стар шынь 

Па ста ян ных ка мі сій, фар мі ра ван не 

Са ве та Па ла ты прад стаў ні коў, 

абран не скла ду Па ста ян ных 

ка мі сій і за цвяр джэн не на мес ні каў 

стар шынь Па ста ян ных ка мі сій.

Больш жан чын, больш мо ла дзі 
і больш пар тый

Да абран ня стар шы ні Па ла ты прад стаў-

ні коў па ся джэн не, згод на з рэг ла мен там, 

вя ла стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі па 

вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 

рэ фе рэн ду маў Лідзія ЯР МО ШЫ НА. Яна 

да ла ацэн ку вы ба рам і аха рак та ры за ва ла 

но вы склад пар ла мен та. «Вы ба ры прай шлі 

ў ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй і Вы бар чым 

ко дэк сам у мір най, спа кой най аб ста ноў цы і 

ва ўмо вах сва бо ды і ад кры тас ці», — за яві ла 

яна. Абра ны 110 дэ пу та таў, з іх 30 пра ца ва лі 

ў шос тым склі кан ні, што, па сло вах стар-

шы ні ЦВК, да зва ляе за ха ваць пе ра ем насць 

у ра бо це пар ла мен та. Два дэ пу та ты з'яў-

ля лі ся чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі шос та га 

склі кан ня.

У но ва абра най ніж няй па ла це бе ла рус-

ка га пар ла мен та до ля жан чын упер шы ню 

да сяг ну ла 40 пра цэн таў. Ся род дэ пу та таў 

двое ма ла дзей шых за 30 га доў, ча ты ры — 

кі раў ні кі тэ ры та ры яль ных ар га ні за цый Бе-

ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла-

дзі. Па вя лі чы ла ся коль касць дэ пу та таў, якія 

прад стаў ля юць па лі тыч ныя пар тыі, — та кіх 

ця пер 21. У пар ла мен це прад стаў ле на пяць 

па лі тыч ных пар тый, адзін дэ пу тат — лі дар 

Лі бе раль на-дэма кра тыч най пар тыі, 11 дэ-

пу та таў з'яў ля юц ца чле на мі Ка му ніс тыч най 

пар тыі, шэсць — Рэс пуб лі кан скай пар тыі 

пра цы і спра вяд лі вас ці, два — Бе ла рус кай 

па тры я тыч най пар тыі і адзін — Бе ла рус кай 

аграр най пар тыі.

Ся род дэ пу та таў шмат пе да го гаў, ура чоў, 

юрыс таў, эка на міс таў. Ёсць пра фе сій ныя 

ва ен ныя, дып ла ма ты.

«Гэ та зна чыць, Па ла та прад стаў ні коў 

скла да ец ца з пра фе сі я на лаў у роз ных сфе-

рах жыц ця дзей нас ці, — за ўва жы ла стар шы-

ня Цэнт рвы бар ка ма. — Ня ма су мнен няў у 

здоль нас ці но ва сфар мі ра ва на га за ка на даў-

ча га ор га на на вы со кім уз роў ні вы кон ваць 

свае функ цыі».

Ка ла саль ны дзяр жаў ны во пыт
Кан ды да ту ру Ула дзі мі ра Анд рэй чанкі, 

дэ пу та та па Док шыц кай вы бар чай акру зе 

№ 22, на па са ду стар шы ні Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду сё ма га 

склі кан ня пра па на ваў дэ пу тат ад Ма гі лёў-

скай-Ле нін скай вы бар чай акру гі № 84 Ігар 

Мар за люк.

Ён на га даў пра за па тра ба ва насць ар га ні-

за цый на га та лен ту Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі 

ў пер шых трох склі кан нях Са ве та Рэс пуб лі кі. 

Пас ля гэ та га Ула дзі мір Анд рэй чан ка ўзна-

чаль ваў ніж нюю па ла ту пар ла мен та. «Яшчэ 

ад на важ ная дэ таль: ва Ула дзі мі ра Паў ла ві-

ча ўста на ві лі ся доб рыя ад но сі ны з мно гі мі 

па лі ты ка мі і кі раў ні ка мі пар ла мен таў ін шых 

кра ін, што ад бі ла ся на раз віц ці між на род ных 

су вя зяў Па ла ты прад стаў ні коў», — да даў 

Ігар Мар за люк.

Не каль кі дэ пу та таў вы сту пі лі з пра мо ва-

мі ў пад трым ку гэ тай кан ды да ту ры. Ін шых 

пра па ноў на па са ду спі ке ра не пра гу ча-

ла. Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў быў 

абра ны тай ным га ла са ван нем боль шас цю 

га ла соў ад поў на га скла ду ніж няй па ла ты 

пар ла мен та (109 га ла соў «за» і толь кі адзін 

«су праць»).

Пас ля аб вя шчэн ня вы ні каў тай на га га ла-

са ван ня і пры няц ця ад па вед най па ста но вы 

аб абран ні спі ке ра Ула дзі мір Анд рэй чан ка 

за няў мес ца стар шы ні і ўзна ча ліў па ся джэн-

не се сіі. Ён па дзя ка ваў ка ле гам за ака за ны 

да вер і да даў, што ацэн ка яго ра бо ты — гэ та 

ў тым лі ку і вы нік ра бо ты дэ пу та таў Па ла ты 

прад стаў ні коў шос та га склі кан ня. Да тыч на 

но ва га скла ду пар ла мен та спі кер вы ка заў 

упэў не насць у тым, што ўсе па стаў ле ныя 

за да чы бу дуць вы ка на ныя.

Не пры ві лея, а ад каз насць
На па са ду на мес ні ка стар шы ні Па ла ты 

прад стаў ні коў так са ма бы ла пра па на ва на 

ад на кан ды да ту ра — Вале рыя Міц ке ві ча. Яе 

прад ста віў ужо ў якас ці стар шы ні Ула дзі мір 

Анд рэй чанка. Па вод ле яго слоў, «Ва ле рый 

Вац ла ва віч — ча ла век з уста ноў ле ны мі па-

лі тыч ны мі по гля да мі, ад да ны бе ла рус ка му 

на ро ду. Ён вель мі кам пе тэнт ны, ад каз ны і 

во пыт ны кі раў нік».

Ва ле рый Міц ке віч пяць га доў пра ца ваў 

на мес ні кам мі ніст ра юс ты цыі, уз на чаль ваў 

На цы я наль ны цэнтр за ка на даў ства і пра ва-

вых да сле да ван няў. З 2009 го да — на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь.

«Я цу доў на ра зу мею, што па са да на мес-

ні ка стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў — гэ та 

не пры ві лея, гэ та ад каз ная ра бо та, спра віц-

ца з якой мож на толь кі пры ва шай пад трым-

цы, — ска заў у сва ім вы ступ лен ні Ва ле рый 

Міц ке віч. — На пе ра дзе скла да ная ра бо та па 

вы ва дзе кра і ны на ўстой лі выя ды на міч ныя 

тэм пы раз віц ця. У нас для гэ та га ёсць усе 

умо вы, а га лоў нае — адзін ства на ро да і па-

лі тыч ная во ля кра і ны для ру ху на пе рад».

На па са ду ві цэ-спі ке ра Па ла ты прад-

стаў ні коў Ва ле рыя Міц ке ві ча аб ра лі адна-

га лосна.

Ка мі сіі — па тра ды цыі
Па ла та прад стаў ні коў так са ма сфар мі-

ра ва ла 14 Па ста ян ных ка мі сій, як гэ та бы ло 

з дру го га да шос та га склі кан ня. У пер шым 

склі кан ні бы ло ўтво ра на 11 ка мі сій.

У сё мым склі кан ні бу дуць пра ца ваць 

про філь ныя ка мі сіі па за ка на даў стве; па 

дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са-

ма кі ра ван ні і рэг ла мен це; па на цыя наль-

най бяс пе цы; па эка на міч най па лі ты цы; па 

бюд жэ це і фі нан сах; па аграр най па лі ты цы; 

па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і 

чар но быль скай ка та стро фы; па пра вах ча-

ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і срод ках 

ма са вай ін фар ма цыі; па аду ка цыі, куль ту ры 

і на ву цы; па пра цы і са цы яль ных пы тан нях; 

па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей-

най і ма ла дзёж най па лі ты цы; па пра мыс-

ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, 

транс пар це і су вя зі; па жыл лё вай па лі ты цы 

і бу даў ніц тве; па між на род ных спра вах.

Ад быў ся па пя рэд ні за піс дэ пу та таў, якія 

па жа да лі пра ца ваць у той ці ін шай ка мі сіі. 

На чар го вым па ся джэн ні пер шай се сіі Па ла-

ты прад стаў ні коў сё ма га склі кан ня 11 снеж-

ня бу дуць абра ныя стар шы ні і склад Па ста-

ян ных ка мі сій.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

АБРА НА КІ РАЎ НІЦ ТВА ПА ЛА ТЫ ПРАД СТАЎ НІКОЎ
Спі ке рам стаў Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, ві цэ-спі ке рам — Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ

Вы бран ню на гэ тыя вы-

со кія дзяр жаў ныя па са ды 

па пя рэд ні ча ла аб мер ка ван-

не іх кан ды да тур. І На тал ля 

Ка ча на ва, і Ана толь Іса чан-

ка па чу лі ад чле наў Са ве та 

Рэс пуб лі кі шмат пры ем ных, 

за слу жа ных і спра вяд лі вых 

слоў. Абод ва па лі ты кі — 

людзі доб ра вя до мыя і аў-

та ры тэт ныя ў кра і не.

Пра моў цы, у пры ват нас-

ці, ад зна ча лі, што перш чым 

На тал лю Ка ча на ву вы лу чы лі 

на ра бо ту ў Ад мі ніст ра цыю 

Прэ зі дэн та (кі раў ні ком якой 

яна бы ла тры га ды), за яе 

пля чы ма ўжо бы ла вя лі кая 

і ўраж лі вая бія гра фія. На га-

да ем, па чы на ла пра цоў ны 

шлях На тал ля Ка ча на ва на 

ра да вых па са дах, кож ная з 

якіх уз ба га ча ла яе жыц цё-

вым і пра фе сій ным до све-

дам. Важ най пры ступ кай 

у яе кар' е ры ста ла ра бо та 

стар шы нёй На ва по лац ка га 

гар вы кан ка ма. За сем га-

доў у го ра дзе бы ло шмат 

зроб ле на ка рыс на га для 

яго жы ха роў. Не вы пад ко-

ва га ра джа не пры сво і лі ёй 

у 2014 го дзе зван не га на-

ро ва га гра ма дзя ні на На ва-

полац ка.

У сва ем сло ве да но ва-

га скла ду Са ве та Рэс пуб лікі 

На тал ля Ка ча на ва як яго 

стар шы ня акрэс лі ла тое ко-

ла пы тан няў і праб лем, якія 

ба чац ца ёй пер ша чар го вы мі. 

Лейт ма ты вам гу ча ла дум ка, 

што ў асно ве за ка нат вор чай 

дзей нас ці верх няй па ла ты 

пар ла мен та па він ны быць 

ін та рэ сы лю дзей, іх паў ся-

дзён ныя кло па та ты і тур-

бо ты, якія б дроб ныя яны ні 

зда ва лі ся на пер шы по гляд. 

А для гэ та га вар та час цей 

на вед ваць пра цоў ныя ка-

лек ты вы, па ста ян на бы ваць 

у рэ гі ё нах, больш шчыль на 

і змяс тоў на пра ца ваць з дэ-

пу та та мі мяс цо вых Са ве таў. 

Трэ ба эфек тыў ней вы ка рыс-

тоў ваць іх па тэн цы ял.

Вя до ма, у цэнт ры ўва гі 

Са ве та Рэс пуб лі кі бу дуць 

важ ныя пы тан ні дзяр жаў на-

га бу даў ніц тва. У гэ тай спра-

ве трэ ба пра цяг ваць тра-

ды цыі па пя рэд ня га скла ду 

верх няй па ла ты. На по гляд 

На тал лі Ка ча на вай, за ко ны 

па він ны быць зра зу ме лыя 

лю дзям. Апроч унут ра ных 

пы тан няў, не аб ход на бу дзе 

ўзмац ніць дзей насць на між-

на род най арэ не, раз ві ваць 

су вя зі з пар ла мен та мі бліз-

кіх і да лё кіх кра ін.

У хо дзе пер ша га ар га ні-

за цый на га па ся джэн ня се сіі 

ад бы ло ся вы бран не Па ста-

ян ных ка мі сій Са ве та Рэс-

пуб лі кі і іх стар шынь.

Стар шы нёй Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На-

цы я наль на га схо ду па за ка на-

даў стве і дзяр жаў ным бу даў-

ніц тве абра ны Сяр гей Сі вец.

Стар шы нёй Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На-

цы я наль на га схо ду па эка-

но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах 

абра на Тац ця на Ру нец.

Стар шы нёй Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду па 

аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 

і са цы яль ным раз віц ці абра-

ны Вік тар Ліс ко віч.

Стар шы нёй Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На-

цы я наль на га схо ду па рэ гі я-

наль най па лі ты цы і мяс цо-

вым са ма кі ра ван ні Мі ха іл 

Ру сы.

Стар шы нёй 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-

цыя наль най бяс пе цы абра-

ны Сяр гей Рач коў.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

ЗА КО НЫ ПА ВІН НЫ БЫЦЬ 
ЗРА ЗУ МЕ ЛЫЯ ЛЮ ДЗЯМ

Ад бы ло ся пер шае ар га ні за цый нае па ся джэн не се сіі Са-

ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду сё ма га склі кан ня. 

Стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі абра на На тал ля КАЧАНАВА. 

Яе на мес ні кам абра ны Ана толь ІСА ЧАНКА.

АД КАЗ НАЯ І СКРУ ПУ ЛЁЗ НАЯ РА БО ТА
Шмат цёп лых слоў учо ра гу ча ла ў сце нах бу дын ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. Ка лек тыў гэ тай уста но вы — 

па лі тыч ны штаб кра і ны — раз віт ваў ся з бы лым сва ім 

кі раў ні ком, На тал ляй Ка ча на вай, і зна ё міў ся з но вым — 

Іга рам Сер ге ен кам. На пя рэ дад ні, 5 снеж ня, кі раў нік дзяр жа вы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў ад па вед нае кад ра вае ра шэн не. 

А ўчо ра На тал ля Ка ча на ва бы ла абра ная стар шы нёй 

Са ве та Рэс пуб лі кі, а яе бы лы на мес нік — Ва ле рый Міц ке віч — 

на мес ні кам стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


