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ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ — ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ — 
МА ГУТ НЫМА ГУТ НЫ
Мі ха іл Мяс ні ко віч — пра Ма гі лёў скую воб ласць
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пры няў удзел 
ва ўра чыс тым ме ра пры ем стве, пры све ча ным 
80-год дзю Ма гі лёў скай воб лас ці. Спі кер верх няй 
па ла ты пар ла мен та ўру чыў стар шы ні Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма Ула дзі мі ру Да ма неў ска му Па дзя ку 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра цаў ні кам Ма гі лёў скай 
воб лас ці за знач ны ўклад ва ўма ца ван не бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці і ў су вя зі з 80-год дзем з дня ўтва рэн ня 
воб лас ці.

«Ма гі лёў ская воб ласць сён ня ўпэў не на гля дзіць у бу-
ду чы ню. На тэ ры то рыі рэ гі ё на рэа лі зу юц ца сур' ёз ныя пра-
мыс ло выя, іна ва цый ныя пра ек ты. Маш таб ная ма дэр ні-
за цыя пра цяг ва ец ца на «Бел шы не». Рэа лі зу ец ца пра ект 
па вы твор час ці но вых ві даў тка нін на прад пры ем стве 
«Ма га тэкс». «Ма гі лёў хім ва лак но» бу дуе комп лекс па вы-
твор час ці по лі эфір най пра дук цыі. І пе ра лік мож на пра-
доў жыць. Гэ та свед чыць аб тым, што ў рэ гі ё не ма гут ны 
па тэн цы ял і доб рыя перс пек ты вы для раз віц ця», — за явіў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

Так са ма Мі ха іл Мяс ні ко віч азна ё міў ся з хо дам ка пі-
таль на га ра мон ту Па ла ца куль ту ры, на ве даў кор пус Бе-
ла рус ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ та, які бу ду ец ца. Бу даў ні чыя 
ра бо ты на но вым кор пу се ад ноў ле ныя з 1 сту дзе ня гэ та га 
го да. Ужо цал кам за кры ты яго кон тур і па ча лі ся не ка-
то рыя апра цоў чыя ра бо ты ўнут ры дзе вя ці па вяр хо ва га 
бу дын ка. А з на ды хо дам цяп ла пач нец ца аздаб лен не 
фа са да. Вы ра ша ец ца так са ма пы тан не бу даў ніц тва і пад-
вя дзен ня сю ды ін жы нер ных се так.

Мі ха іл Мяс ні ко віч па рэ ка мен да ваў кі раў ніц тву воб лас ці і 
го ра да звяр нуць асаб лі вую ўва гу на гэ ты важ ны са цы яль ны 
аб' ект, па маг чы мас ці па ско рыць тут бу даў ні чыя ра бо ты, каб 
за бяс пе чыць увод яго ў экс плу а та цыю ў на ме ча ныя тэр мі-
ны. БРУ ста не ад ной з пля цо вак пра вя дзен ня ў Ма гі лё ве ў 
ве рас ні 2018 го да V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

У МІНСК, НА ФО РУМУ МІНСК, НА ФО РУМ
Ві цэ-спі кер пра ім пле мен та цыю Мэт 
устой лі ва га раз віц ця
Ка ля 25 кра ін па цвер дзі лі ўдзел у Рэ гі я наль ным 
фо ру ме на цы я наль ных ка ар ды на та раў па Мэ тах 
устой лі ва га раз віц ця (МУР) у Мін ску. Пра гэ та ў ін тэр в'ю 
тэ ле ка на лу АНТ за яві ла 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 МУР Мар' я на Шчот кі на.

Рэ гі я наль ны фо рум на цы я наль ных ка ар ды на та раў па 
да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця прой дзе ў Мін ску 
21—22 лю та га гэ та га го да. Ча ка ец ца, што фо рум на ве дае 
пер шы на мес нік Ге не раль на га сак ра та ра ААН Амі на Ма-
ха мед. Ся род дзяр жаў, якія вы ка за лі за ці каў ле насць ва 
ўдзе ле ў фо ру ме, — Гер ма нія. Пы тан ні па да сяг нен ні МУР 
і маг чы мас ці парт нёр ства ў гэ тай сфе ры аб мяр коў ва лі ся 
пад час ня даў ня га ві зі ту бе ла рус кай дэ ле га цыі на ча ле з 
Мар' я най Шчот кі най у ФРГ.

Бе ла русь ужо рас па ча ла ра бо ту па ім пле мен та цыі МУР 
на на цы я наль ным уз роў ні. Сфар мі ра ва на ар хі тэк ту ра 
кі ра ван ня пра цэ сам па да сяг нен ні 17 мэт Па рад ку-2030. 
Вя дзец ца ра бо та па ка ар ды на цыі на ма ган няў дзяр жаў-
на га сек та ра, біз не су, гра мад скіх аб' яд нан няў, уся го на-
сель ніц тва.

ДА ЛЮ ДЗЕЙДА ЛЮ ДЗЕЙ — З ДУ ШОЙ — З ДУ ШОЙ
Се на тар пра вёў аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян
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 Ула дзі мір Пан цю хоў 
пра вёў аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян у Чэ ры каў скім і 
Ча вус кім ра ё нах.

За яў ні кі ўзні ма лі пы тан ні ад наў ляль най энер ге ты кі, бу-
даў ніц тва фо та элект рыч най стан цыі, вы ка ры стан ня па-
мяш кан няў са цы яль на-дзяр жаў на га жы ло га фон ду, ву ліч-
на га асвят лен ня тэ ры то рыі ў нач ны час, а так са ма пен сій-
на га за бес пя чэн ня. Пар ла мен та ры ем да дзе ны ад па вед ныя 
тлу ма чэн ні, асоб ныя пы тан ні ўзя ты на кант роль.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Мі ка лай ГЛЕ БАЎ, сле-
сар ава рый на-ад наў лен чых 
ра бот цэ ха № 9 Ма зыр ска-
га наф та пе ра пра цоў ча га 
за во да:

— Бу ду чы дэ пу тат мяс цо вых 
ор га наў ула ды, па-пер шае, па-
ві нен мець са ма ва ло дан не. Для 
мя не гэ та зна чыць — кант роль 
эмо цый і ад сут насць шкод ных 
звы чак. Без умоў на, яму спат рэ бяц-
ца ка му ні ка бель насць у спа лу чэн ні 
з кла пат лі вас цю і доб ра зыч лі вас цю. 
Ад каз насць — аба вяз ко ва. Дэ пу тат 
па ві нен ра зу мець, што ня се ад каз-
насць не толь кі за свае дзе ян ні, але 
і за на ступ ствы тых па мы лак, якія 
здзейс ні лі яго па пя рэд ні кі. Пры гэ тым 
важ на фар мі ра ваць у вы бар шчы каў і 
ка лек тыў ную ад каз насць за акру гу, 
бо праб ле мы на мес цах мож на вы ра-
шаць, толь кі аб' яд наў шы на ма ган ні. 
Ха це ла ся б, каб дэ пу тат меў до свед 
кі ра ван ня.

Што да ты чыц ца праб лем, якія сён-
ня ак ту аль ныя для Ма зы ра, — тут ад-
на знач на не ха пае агуль на да ступ най 
фіз куль тур на-азда раў лен чай ба зы. 
На гэ ты мо мант у го ра дзе пра жы вае 
ка ля 110 ты сяч жы ха роў, але га рад-
скі ба сейн пра цяг лы час зна хо дзіц ца 
на ра мон це. У го ра дзе ёсць га то выя 
спар тыў ныя пля цоў кі, у якія бы лі ўкла-
дзе ны не ма лыя фі нан са выя срод кі, 
але ця пер мно гія з іх — у ава рый ным 
ста не. У два рах гу ста на се ле ных ра ё-
наў не да стат ко ва пля цо вак для гуль-
ня вых ві даў спор ту. Гэ тую праб ле му 
трэ ба вы ра шыць тым, хто бу дзе абра-
ны ў мяс цо выя Са ве ты.

Ва лян цін ІВА НОЎ, ва ен ны 
пен сі я нер, жы хар Ма гі лё ва:

— Дэ пу тат па ві нен быць у пер шую 
чар гу сум лен ным і прос тым, каб з ім 
бы ло лёг ка знай сці агуль ную мо ву. 
Лю дзей час цей за ўсё тур бу юць пы-
тан ні ЖКГ і стан да рог. Яны хо чуць 
па леп шыць якасць свай го жыц ця. 
І дэ пу тат па ві нен ім у гэ тым да па ма-
гаць. Я не вель мі пры вык скар дзіц ца, 
у тым лі ку і дэ пу та там, але ад ной чы 
су тык нуў ся з вель мі не пры ем ным 

пры кла дам. Як жы хар Ча па еў кі (ёсць 
у Ма гі лё ве та кі мік ра ра ён), я па ста віў 
свой под піс пад ка лек тыў ным зва ро-
там да на ша га дэ пу та та з прось бай 
да па маг чы за ас фаль та ваць да ро гу. 
Але цэ лы год прай шоў упус тую — ад-
ка зу мы так і не да ча ка лі ся. Пы тан не 
вы ра шы ла ся толь кі з ця гам ча су, ка лі 
на гэ ту праб ле му звяр ну лі ўва гу га-
рад скія ўла ды. А вось пры красць ад 
та ко га стаў лен ня да сва іх вы бар шчы-
каў за ста ла ся. Ка лі ча ла век бя рэ на 
ся бе ад каз насць вы ра шаць люд скія 
пы тан ні, ён па ві нен быць пас ля доў-
ным і іс ці да кан ца. Інакш прос та дыс-
крэ ды туе са мо зван не дэ пу та та.

На тал ля ЛІП СКАЯ, га лоў ны 
бух гал тар бу даў ні чай кам па ніі 
ААТ «Па лес се жыл буд», г. Брэст:

— Ча ла век, які пры мае ра шэн не 
стаць дэ пу та там мяс цо ва га Са ве та, 
па ві нен ад па вя даць мно гім па тра ба-
ван ням. Бо, ска жам, прад стаў ніц тва ў 
аб лас ным Са ве це азна чае, што з ра-
бот ні ка або кі раў ні ка та го ці ін ша га 
ка лек ты ву ча ла век у пэў ным сэн се пе-
ра тва ра ец ца ў асо бу пуб ліч ную аль бо 
на ват ме дый ную. Тое ж са мае мож на 
ска заць пра ра ён ны Са вет на ват не-
вя лі ка га ра ё на. Там дэ пу тат заў сё ды 
на ві да во ку ў сва іх вы бар шчы каў. Ка лі 
за ця бе пра га ла са ва ла шмат лю дзей, 
гэ та аба вяз вае да без да кор нас ці ў 
па во дзі нах, да ўмен ня вы строй ваць 
дыя лог з лю бым на вед валь ні кам, да 
кам пе тэнт нас ці ў пы тан нях за ка на-
даў ства, бюд жэт най па лі ты кі, праб-
лем свай го рэ гі ё на. Ка лі та кіх ве даў 
не ха пае, ця пер ёсць раз на стай ныя 
маг чы мас ці іх атры маць. Бы ло б толь-
кі жа дан не.

Дэ пу тат па ві нен быць у кур се праб-
лем сва іх вы бар шчы каў, і ка лі не ўда-

ец ца іх вы ра шыць, трэба хоць бы 
мець сме ласць уз ды маць гэ тыя 
пы тан ні, агуч ваць праб ле мы, 
што паз ней мо жа па слу жыць 
штурш ком да іх вы ра шэн ня. Не 
па він ны за бы ваць на род ныя 
абран ні кі, што ў іх ёсць та кая 
фор ма ста сун каў з вы ка наў чай 
ула дай, як дэ пу тац кі за пыт. На-
коль кі я ве даю, ім ак тыў на ка-

рыс та юц ца дэ пу та ты пар ла мен та, 
а вось мяс цо выя абран ні кі ра біць гэ та 
ча сам са ро ме юц ца. А да рэм на.

Ган на ЮН ЧЫЦ, сту дэнт ка Ін сты-
ту та жур на ліс ты кі БДУ:

— Дзе ля па рад ку за лез ла ў Google 
і жах ну ла ся ад свай го ня ве дан ня ўсіх 
па тра ба ван няў вы бар ча га пра цэ су, 
у пры ват нас ці, та го, што дэ пу та ты ў 
мяс цо выя Са ве ты абі ра юц ца тэр мі-
нам на чатыры га ды. Атрым лі ва ец ца, 
што вось ужо чатыры га ды я не маю 
ўяў лен ня пра дэ пу та та, які ўпаў на ва-
жа ны прад стаў ляць ін та рэ сы жы ха роў 
ма ёй акру гі, не ве даю, чым ён зай ма-
ец ца, якая яго дзей насць — кроп ка вая 
ці маш таб ная...

Але ка лі б мне да лі маг чы масць 
«зля піць» свай го ідэа льна га дэ пу та та, 
я б на дзя лі ла яго ўмен нем слу хаць і 
вы бі раць ра цы я наль нае. Мне ха це-
ла ся б ба чыць упар тасць і жа дан не 
не столь кі спа да бац ца на ро ду, коль кі 
зра біць леп шай сваю акру гу. Ка жуць, 
аб доб рых спра вах не заў сё ды вар та 
кры чаць. Дык вось, я лі чу, што вар та! 
Каб лю дзі не страч ва лі ве ру ў сва іх 
абран ні каў і не ду ма лі, што на во кал 
ні чо га не ро біц ца.

Ня хай дэ пу тат вы ра шае як дроб-
ныя праб ле мы, па чы на ю чы з пан ду-
саў і ўста но вак дзі ця чых пля цо вак, так 
і больш маш таб ныя, та кія, як ушчыль-
нен не квар та лаў жы лы мі да ма мі або 
знос цал кам пры дат ных для экс плу а-
та цыі па мяш кан няў.

А я ха чу быць упэў не най, што ра-
бо та ідзе, і мы не ста ім на мес цы. Та ды 
на ступ ны раз, маг чы ма, не да вя дзец-
ца казаць пра ней кія «ідэа льныя воб-
ра зы», бо по бач бу дуць рэ аль ныя.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

ВЫБАРЫ-2018: ПЫ ТАН НЕ З НА ГО ДЫ

ХТО ЁН — АБРАН НІК НА РО ДА?ХТО ЁН — АБРАН НІК НА РО ДА?

Са вет па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі і Праў лен не Бел ка ап са ю за на пя рэ дад ні 
на ве да лі Па стаў скі ра ён і пра вя лі су мес нае па ся джэн не. 
На па рад ку дня бы лі пы тан ні эфек тыў нас ці 
аб слу гоў ван ня сель ска га на сель ніц тва і кан ку рэн та-
здоль нас ці ар га ні за цый спа жыў ка а пе ра цыі.

Пад час на вед ван ня ганд лё вых кро пак стар шы ня праў-
лен ня Бел ка ап са ю за Ва ле рый ІВА НОЎ ад зна чыў, што 
для на сель ніц тва вель мі важ ныя тыя фор мы і тра ды цый-
ны асар ты мент та ва раў, якія пра па нуе кам па нія ў сва ёй 
ганд лё вай сет цы. «Мы вы раб ля ем на ту раль ныя пра дук ты 
хар ча ван ня з ад сут нас цю хі міч ных да ба вак. Па цэ нах так-
са ма не са сту па ем сва ім кан ку рэн там. Я лі чу: больш за 200 
такіх буйных ганд лё вых кро пак па кра і не — гэ та не ўсё, на 
што мы здоль ныя», — ад зна чыў Ва ле рый Іва ноў. Па вод ле 
яго слоў, за апош нія га ды рэз ка змя ніў ся фар мат ганд лю 
ў кра мах. «Мы адап ту ем ся пад па трэ бы па куп ні ка як ін-
тэр' ерам, так і якас цю. Увесь асар ты мент на шых буй ных 
кра маў пры сут ні чае ў лю бым ганд лё вым пункце ў сель-
скай мяс цо вас ці. Ня гле дзя чы на тое, што час та ўтры ман не 
ганд лё вых пунк таў у не ка то рых сель скіх ра ё нах страт нае, 
зна хо дзім спо саб кам пен са ваць гэ ты мо мант. У нас ёсць 
і та кая фор ма ра бо ты, як вы яз ны ган даль і ган даль па за-
мо ве», — да даў Ва ле рый Іва ноў. Пры гэ тым, ка жу чы пра 
кан ку рэн цыю з ін шы мі, пры ват ны мі ганд лё вы мі сет ка мі, 
якія па спе лі ўжо ўка ра ніц ца ў кра і не, Ва ле рый Іва ноў ад-
зна чыў, што на яў насць ін шых гуль цоў на рын ку пад га няе 
Бел ка ап са юз да больш эфек тыў ных фор маў ра бо ты.

У сваю чар гу пры ват ныя буй ныя ганд лё выя сет кі на-
стро е ны на раз віц цё парт нёр скіх ад но сін з Бел ка ап са ю зам. 
Прад стаў ні коў біз не су так са ма за пра сі лі пры няць удзел у 
су мес ным па ся джэн ні Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. Па сло вах апе ра цый на га ды-
рэк та ра ганд лё вай сет кі «Еў ра опт» Улад ле на АТРОШ-
КІ НА, яго кам па нія раз ліч вае ме на ві та на парт нёр ства. 
«Мы пе рай шлі да пра пра цоў кі кан крэт ных кі рун каў. Змо-
жам су пра цоў ні чаць у рэ гі ё нах, дзе Бел ка ап са ю зу з аб' ек-
тыў ных пры чын ня зруч на пра ца ваць», — ска заў Улад лен 
Атрош кін. Гэ та за да ча пе рад ганд лё вай сет кай «Еў ра опт» 
ста іць ужо ў 2018 го дзе.

«Нам па трэб на не кан ку рэн цыя, а парт нёр ства, — вы ка-
заў сваё мер ка ван не стар шы ня са ве та ды рэк та раў кам-
па ніі «Ты тунь-ін вест» Па вел ТА ПУ ЗІ ДЗІС. Яго кам па нія 
ўжо рэа лі зуе пра ект па комп лекс ным ганд лё вым аб слу-
гоў ван ні на сель ніц тва ў сель скай мяс цо вас ці ў Шкло ўскім 
ра ё не су мес на з Бел ка ап са ю зам.

Пад час су мес нага па ся джэн ня стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пад крэс ліў, што ў ганд лё вым 
аб слу гоў ван ні сель ска га на сель ніц тва на мя ча ец ца сур'-
ёз ная кан ку рэн цыя. «Пры гэ тым шмат лі кія сет ка ві кі пры 
ар га ні за цыі ганд лё ва га аб слу гоў ван ня ў рэ гі ё нах ары ен-
ту юц ца на ра ён ныя цэнт ры, дзе ўзро вень да хо даў на сель-
ніц тва вы шэй шы», — да даў ён. Кі раў нік Са ве та Рэс пуб лі кі 
пад крэс ліў, што не вар та за бы ваць і пра жы ха роў ху та роў 
і ад да ле ных вё сак. Гэ тыя пы тан ні па він ны вы ра шац ца ў 
тым лі ку Са ве та мі дэ пу та таў, вы кан ка ма мі.

«Не аб ход на шу каць маг чы мас ці, каб спа жыў ка а пе ра-
цыя больш ганд ля ва ла бе ла рус кі мі пра дук та мі, — за ўва-
жыў стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк сандр ПА ПКОЎ. — Яна па він на стаць па ся рэд ні кам 
па між вы твор цам сель ска гас па дар чай пра дук цыі і рын-
кам. Трэ ба на ладж ваць цэ хі пе ра пра цоў кі, ства раць но выя 
пра цоў ныя мес цы, зні жаць са бе кошт пра дук цыі».

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

З ВЫ ЕЗ ДАМ НА МЕС ЦА

18 лю та га ад бу дуц ца вы ба ры 
ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў. 
Мы па ці ка ві лі ся ў на шых чы та чоў, які мі 
якас ця мі, на іх дум ку, па ві нен ва ло даць 
дэ пу тат мяс цо вых Са ве таў і якія праб ле мы 
яму не аб ход на вы ра шаць?

БА ЛАНС ІН ТА РЭ САЎБА ЛАНС ІН ТА РЭ САЎ
Кан ку рэн цыя па між ганд лё вы мі сет ка мі ў сель скай мяс цо вас ці аб васт ра ец ца?Кан ку рэн цыя па між ганд лё вы мі сет ка мі ў сель скай мяс цо вас ці аб васт ра ец ца?


