
У жы ха роў ву лi цы Вя лi кiх 

На дзей у го ра дзе Бе ла азёр ску, 

што на Брэст чы не, з'я вi ла ся 

ўпэў не насць, што сё ле та iх ву лi ца бу дзе 

доб ра ўпа рад ка ва на, а тыя, хто жы ве 

на ву лi цы Ша сэй най, да ча ка юц ца 

з'яў лен ня ве ла да рож кi.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх няй 
па ла ты пар ла мен та, член Па стаян-
най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па рэ-
гi я наль най па лi ты цы i мяс цо вым 
са ма кi ра ван нi, стар шы ня Брэсц ка га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Юрый 
НАР КЕ ВIЧ па абя цаў мяс цо вым жы ха-
рам пад час су стрэч з пра цоў ны мi ка лек-

ты ва мi УП «Вер дзi мар» 
i ААТ «Ганд лё вы цэнтр 
«На дзея» ў Бе ла азёр ску 
ўзяць гэ тыя i iн шыя пы-
тан нi на кант роль.

Так са ма се на тар 
рас ка заў удзель нi кам 
су стрэ чы пра кi рун кi 
са цы яль на-эка на мiч-
на га раз вiц ця кра i ны i 
пры яры тэт ныя за да чы, 
вы зна ча ныя кi раў нi ком 
дзяр жа вы, ад зна чыў 
ка лек ты вы, якiя здо ле-
лi ў ня прос тых умо вах 
жорст кай кан ку рэн цыi 
за бяс пе чыць пры быт-
ко вую дзей насць.

Пад зяч ныя лiс ты са мым iнi цы я тыў ным 

прад стаў нi кам ма ла до га па ка лен ня 

Ма зыр ска га ра ё на Го мель шчы ны 

ўру чыў се на тар.

Член Па ста ян най ка мi сii Са ве та 

Рэс пуб лi кi па рэ гi я наль най па лi ты-
цы i мяс цо вым са ма кi ра ван нi, ды-
рэк тар дзяр жаў на га прад прыемства 

«Саўгас-кам бi нат «За ра» Алег 
СЛIНЬКО су стрэў ся з прад стаў нi ка мi пра-
цоў най мо ла дзi Ма зы ра i ра ё на, ма ла-
дзёж ным пар ла мен там, ство ра ным пры 
ра ён ным Са ве це дэ пу та таў.

Атры маў ся ад кры ты i роз на ба ко-
вы дыя лог. На су стрэ чы аб мяр коў ва лi 
пы тан нi раз вiц ця ра ё на, ка за лi пра да-
сяг нен нi ў сель ска гас па дар чай га лi не, 

у сфе рах пра мыс ло вас цi, 
бу даў нiц тва i ганд лю, пра 
ма ла дзёж ную па лi ты ку.

У сва iм зва ро це да пры-
сутных пар ла мен та рый 
ад зна чыў: «Для на шай 
мо ла дзi ў мiр най i ста бiль-
най кра i не, дзе за ха ва ны 
ду хоў ныя каш тоў нас цi i 
на цы я наль ная куль ту ра, 
ёсць шмат маг чы мас цяў 
рэа лi за ваць ся бе. Сён ня 
ме на вi та мы з ва мi, гра ма-
дзя не Бе ла ру сi, вы зна ча-
ем сваю бу ду чы ню. Важ на 
за ха ваць гэ тую ста бiль-
насць i пе ра даць яе сва iм 
дзе цям».

БЛIЗ КАЯ ЎЛА ДА7 жніўня 2020 г.2

10

СЕ НА ТА РЫ ЗА РА БО ТАЙ

ПРАБ ЛЕ МЫ ЎЗЯ ТЫ 
НА КАНТ РОЛЬ

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

Стар шы ня Праў лен ня 
Нац бан ка Па вел КА ЛА УР 
прад ста вiў фi нан сiс таў-экс-
пер таў, якiя ўка зам кi раў нi-
ка дзяр жа вы за цвер джа ны 
ў якас цi чле наў Праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка. Пра-
цэ ду ра аб наў лен ня скла ду 
пра ду гледж вае ўзгад нен не 
з чле на мi Са ве та Рэс пуб лi-
кi пра па на ва ных кан ды да-
тур. Па сут нас цi, се на та ры ў 
ме жах дзе ю ча га за ка на даў-
ства i сва iх кан сты ту цый ных 
паў на моц тваў за вяр ша юць 
фар мi ра ван не скла ду Праў-
лен ня Нац бан ка.

Кож ны з трох кан ды да-
таў не на вi чок у бан каў-
ска-фi нан са вай сфе ры, 
мае вя лi кi во пыт i ад каз вае 
за свой кi ру нак дзей нас цi: 
ад за бес пя чэн ня фi нан са-
вай ста бiль нас цi гра шо-
ва-крэ дыт най сфе ры да кi-
ра ван ня зо ла та ва лют ны мi 
рэ зер ва мi кра i ны.

— Быць чле нам Праў-
лен ня Нац бан ка — вель мi 
ад каз ная мi сiя i но вы вы клiк 
для дзяр жаў на га слу жа ча-
га, — упэў не на стар шы ня 
Па ста ян най ка мi сii Са ве-
та Рэс пуб лi кi па эка но мi-
цы, бюд жэ це i фi нан сах 
Тац ця на РУ НЕЦ, ка жу чы 
пра кан ды да ту ру Дзя нi са 
Га раг ля да, якi ўзна чаль-
вае га лоў нае ўпраў лен не 
апе ра цый на фi нан са вых 
рын ках. — У яго кам пе тэн-
цыю ўва хо дзiць вы ра шэн не 
пы тан няў, звя за ных з пра-
вя дзен нем апе ра цый на 
ўнутра ным i знеш нiм фi нан-
са вых рын ках, рэ гу ля ван-
нем лiк вiд нас цi бан каў скай 
сiс тэ мы, фар мi ра ван нем i 
кi ра ван нем зо ла та ва лют-
ны мi рэ зер ва мi.

Яшчэ адзiн спе цы я лiст 
фi нан са вай сфе ры — Але-
на Маш нi на, якая ця пер уз-
на чаль вае га лоў нае ўпраў-
лен не бан каў ска га на гля ду 
фi нан са ва га рэ гу ля та ра 
дзяр жа вы. Пры яе ўдзе ле 
мiж на род ны мi аў ды тар скi-
мi кам па нi я мi бы ла пра ве-
дзе на комп лекс ная ацэн ка 
якас цi ак ты ваў усiх бан каў 
кра i ны. Так са ма яна ку ры-
ра ва ла ра бо ту па лi нii Гру-
пы рас пра цоў кi фi нан са вых 
мер ба раць бы з ад мы ван-
нем гро шай — гэта мiж ура-
да вы ор ган, якi рас пра цоў-
вае i ўка ра няе стан дар ты па 
ба раць бе з ад мы ван нем 
гро шай i фi нан са ван нем 
тэ ра рыз му. Да рэ чы, Бе-
ла русь, згод на з ацэн кай 
мiж на род ных экс пер таў, 
цал кам ад па вя дае гэ тым 
стан дар там.

На чаль нiк га лоў на га 
ўпраў лен ня эка на мiч на га 
ана лi зу Дзмiт рый Му рын 
ку ры руе два ад чу валь ныя 
бло кi пы тан няў: за бес пя-
чэн не цэ на вай ста бiль нас цi 
i па вы шэн не да ве ру да на-
цы я наль най ва лю ты. Як вя-
до ма, апош нiя га ды iн фля-
цыя ў Бе ла ру сi тры ма ец ца 
на мi нi маль ным узроў нi, 

а так зва ная дэ дала ры-
за цыя — пра цэс не ад на-
мо мант ны. Але пос пе хi ў 
дадзеным кi рун ку ёсць. 
У гэ тым за слу га i на зва на га 
кан ды да та, упэў не на стар-
шы ня про фiль най ка мi сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi. Тац ця-
на Ру нец ад зна чы ла, што 
на па ся джэн нi ка мi сii ўжо 
за слу ха лi ўсiх кан ды да таў, 
яны ад ка за лi на ўсе пы-
тан нi се на та раў. Ад бы ло ся 
жы вое аб мер ка ван не ак-
ту аль ных пы тан няў гра шо-
ва-крэ дыт най сфе ры, якiх, 
ка лi лi чыць па зва ро тах гра-
ма дзян i юры дыч ных асоб, 
на збi ра ла ся ня ма ла, па ве-
да мi ла яна i рэ ка мен да ва ла 
даць зго ду на пры зна чэн не 
Дзмiт рыя Га раг ля да, Але ны 
Маш нi ной i Дзмiт рыя Му-
ры на чле на мi Праў лен ня 
Нац бан ка. Се на та ры па га-
дзi лi ся з гэ тай пра па но вай.

Дру гi грун тоў ны блок 
раз гле джа ных на па за-
чар го вай се сii пы тан няў 
да ты чыў ся шэ ра гу за ко на-
пра ек таў па ра ты фi ка цыi i 
да лу чэн нi да мiж на род ных 
па гад не няў. На прык лад, аб 
да лу чэн нi на шай кра i ны да 
Пра та ко ла аб аб ме не iн-
фар ма цы яй у элект рон ным 
вы гля дзе па мiж дзяр жа ва-
мi — удзель нi ца мi СНД для 
ажыц цяў лен ня пад атко ва га 
ад мi нiст ра ван ня.

— Мы пра цяг ва ем ра-
бо ту над за ко на пра ек та мi, 
якiя iдуць ад жыц ця i да па-
ма га юць па ляп шаць якасць 
жыц ця на сель нiц тва: ро бiм 
ак цэнт на за кона праек-
ты эка на мiч най скi ра ва-
нас цi, — звяр нуў ува гу на 
ак ту аль насць тэ ма ты кi ў 
раз мо ве з жур на лiс та мi 
стар шы ня Па ста ян най 
ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi 
па мiж на род ных спра вах 
i на цы я наль най бяс пе цы 
Сяр гей РАЧ КОЎ. — У пры-
ват нас цi, адзiн з закона-
праек таў пры све ча ны 
асаб лi вас цям ажыц цяў-
лен ня апе ра цый з каш тоў-
ны мi ме та ла мi i ка мя ня мi 
ў рам ках Еў ра зiй ска га эка-
на мiч на га са ю за. Важ ны 
зако на праект, якi да зво лiць 
сфар мi ра ваць ад па вед ныя 
ме ха нiз мы ўза е ма дзе ян-
ня кра iн, што ўва хо дзяць 
у ЕАЭС, як у ганд лi гэ ты мi 
рэ ча мi, так i ў не ка то рых 
iншых ас пек тах.

Так са ма пад час па ся-
джэн ня быў раз гле джа ны 
за ко на пра ект, якi да зво лiць 
па шы рыць экс парт аду ка-
цый ных па слуг.

— Мы па га джа ем ся з 
Вы ка наў чай пра гра май 
па мiж ура дам Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь i ўра дам Егiп та 
аб су пра цоў нiц тве ў га лi-
не вы шэй шай аду ка цыi i 
пас ля дып лом най аду ка-
цыi, — рас тлу ма чыў стар-
шы ня про фiль най ка мi сii. 
Ён на га даў, што гэ тая пра-
гра ма бы ла пад пi са на на 
ўзроў нi мi нiст раў пад час 
вi зi ту Прэ зi дэн та Рэс пуб лi-
кi Бе ла русь у Ка iр сё ле та ў 
лю тым. Сяр гей Рач коў ад-
зна чыў, што аду ка цый ны 
кi ру нак з'яў ля ец ца ад ным 
з най важ ней шых у су пра-
цоў нiц тве па мiж Егiп там i 
на шай кра i най.

— У нас тут ёсць сур' ёз-
ныя зру хi — мы ства ры лi су-
мес ны iн жы нер ны фа куль-
тэт па мiж БНТУ i Та бiн скiм 
ме та лур гiч ным iн сты ту там. 
За апош нiя пяць га доў 

коль касць сту дэн таў — 
гра ма дзян Егiп та, якiя на-
ву ча юц ца ў на шай кра i не, 
па вя лi чы ла ся пры клад на ў 
пяць ра зоў. Рэа лi за цыя Вы-
ка наў чай пра гра мы да зво-
лiць ба кам аб мень вац ца як 
сту дэн та мi-ма гiст ран та мi, 
так i ас пi ран та мi, — пад-
крэс лiў ён. — Мы раз лiч ва-
ем, што змо жам ва ўза е ма-
дзе ян нi з егi пец кiм бо кам 
уз мац нiць пад рых тоў ку 
ара бiс таў i спе цы я лiс таў, 
якiя мо гуць ажыц цяў ляць 
сiн хрон ны пе ра клад як з 
араб скай мо вы, так i з рус-
кай на араб скую.

На сён ня ў аду ка цый-
най сфе ры егiп ця не за-
цi каў ле ны ў па вы шэн нi 
ўзроў ню ве даў па IТ-спе-
цы яль нас цях, ме ды цы не, 
фар ма ка ло гii i ту рыз ме, 
рас тлу ма чыў «МС» Сяр гей 
Рач коў. Што да ты чыц ца су-
пра цоў нiц тва з БНТУ, то тут 
ма ец ца на ўва зе кад ра вая 
пад трым ка пра мыс ло вых 
аб' ек таў.

— У Егiп це пра цу юць 
збо рач ныя вы твор час цi 
Мiнск ага трак тар на га за-
во да, МА За, «Амка до ра», 
Баб руй скаг ра ма ша — ча-
ты рох буй ных брэн даў, 
якiя з'я вi лi ся за апош нiя 
пяць га доў у гэ тай араб-
скай кра i не, — ад зна чыў 
се на тар. — Ство ра ны яны 
агуль ны мi на ма ган ня мi як 
на шых пра мыс лоў цаў, так 
i за меж ных уста ноў Бе ла-
ру сi ў Ка i ры. Та му, ка неш не 
ж, вель мi важ на да па маг чы 
кад ра мi, каб пад тры маць 
гэ тыя су мес ныя пра ек ты.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Фi нан сы, 
вы твор часць, 

аду ка цыя

УВА ГА ДА МО ЛА ДЗI

Се на тар мае на мер унес цi пра па но ву 

па ра мон це ад на го з участ каў да ро гi 

ў Вi цеб скай воб лас цi ў ад па вед ную 

дзярж пра гра му.

Член Па ста ян най ка мi сii Са ве та 

Рэс пуб лi кi па рэ гi я наль най па лi ты цы 

i мяс цо вым са ма кi ра ван нi, ге не раль-

ны ды рэк тар ка му наль на га пра ектна-

ра монт на-бу даў нi ча га ўнi тар на га 

прад пры ем ства «Вi цеб скабл дар буд» 

Ула дзi мiр МАЦ ВЕ ЕЎ на ве даў Шар каў-
шчын скi ра ён Вi цеб скай воб лас цi.

Жы ха ры вё сак Пра мя ны i Ста лi ца 
звяр ну лi ся да се на та ра з прось бай па-
са дзей нi чаць у ра мон це ўчаст ка ша шы 
Шар каў шчы на—Гер ма на вi чы—Ла ты шы 
Н-3901. Член Са ве та Рэс пуб лi кi вы ра шыў 
пра па на ваць уклю чыць ра монт гэ та га 
ўчаст ка да ро гi ў дзярж пра гра му «Да ро гi 
Бе ла ру сi 2021—2025». Зва рот вяс коў цаў 
бу дзе зна хо дзiц ца на кант ро лi.

ВЯС КОЎ ЦЫ 
ПРО СЯЦЬ ДА РО ГУ

РО ЛЯ РЭ ГI Я НАЛЬ НЫХ СМI 
БУ ДЗЕ ЎЗРАС ТАЦЬ

У Па ста вах, што на Вi цеб шчы не, 

на су стрэ чы з се на та рам 

Але най ПАН ЦЮ ХО ВАЙ мяс цо выя 

жур на лiс ты агу чы лi тое, што хва люе 

рэ дак цый ныя ка лек ты вы.

Член Па ста ян най ка мi сii Са ве та 

Рэс пуб лi кi па рэ гi я наль най па лi ты цы 

i мяс цо вым са ма кi ра ван нi, ды рэк тар 

тэ ле ра дыё кам па нii «Вi цебск» Але на 

Пан цю хо ва су стрэ ла ся з ка лек ты ва-
мi рэ дак цыi пра гра мы ра дыё вя шчан ня 

«Пастаў скае мяс цо вае ра дыё» i пра гра-
мы тэ ле ба чан ня «Па ста вы-ТБ», рэ дак-
цы яй ра ён най га зе ты «Па стаў скi край», 
ра бот нi ка мi ўнi тар на га прад пры ем ства 
«Па стаў ская дру кар ня».

У цэнт ры ўва гi пад час су стрэ чы бы лi ак-
ту аль ныя пы тан нi, з якi мi ця пер су тыкаюц-
ца рэ гi я наль ныя жур на лiс ты. Акра мя та го, 
пра гу ча ла прось ба да па маг чы ў на быц цi 
пра воў на аў ды я вi зу аль ныя тво ры. Сена-
тар па абя ца ла ака заць са дзей нi чан не ў 
вы ра шэн нi гэ та га пы тан ня.
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