
3 кастрычніка 2015 г.НАДЗЁННАЕ2
Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ПРА ЦА РАС ПА ЧА ЛА СЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па ва жа ныя ка ле гі!
За ня тасць, экс парт, ін вес ты цыі вель мі пра віль на на-

зва ны Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі Бе ла русь па ва жа ным 
Аляк санд рам Ры го ра ві чам Лу ка шэн кам стра тэ гіч ны мі 
мэ та мі.

Для ак ты ві за цыі ін вес ты цый ных пра цэ саў, прад пры-
маль ніц тва, за бес пя чэн ня за ня тас ці гра ма дзян, на рошч-
ван ня экс парт на га па тэн цы я лу і вы ра шэн ня ін шых ак ту-
аль ных пы тан няў у ад па вед нас ці з рэ ка мен да цы я мі Са ве та 
Рэс пуб лі кі ўтво ра ны і ак ты ві за ва лі сваю дзей насць ра бо-
чыя дэ пу тац кія гру пы. Сён ня дзей ні чае 327 та кіх груп.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна ча юць, што ў кра і не 
ства ра юц ца да дат ко выя сты му лы для рас крыц ця па тэн-
цы я лу ма ла дых лю дзей, дзяр жаў ныя і мяс цо выя ор га ны, 
дэ пу та ты ста лі больш ува гі ўдзя ляць вы ра шэн ню за дач 
ма ла дзёж най тэ ма ты кі. У цес ным кан так це з кі раў ніц твам 
БРСМ Са вет Рэс пуб лі кі са дзей ні чае рэа лі за цыі ма ла дзёж-
ных іні цы я тыў, пра ек таў у сфе ры ін фар ма цый ных тэх на ло-
гій, іна ва цый най дзей нас ці. У нас у кра і не на да стат ко ва 
вы со кім уз роў ні зна хо дзіц ца пад рых тоў ка ква лі фі ка ва ных 
ра бо чых кад раў, што вель мі важ на для ма дэр ні зу е май 
эка но мі кі. Трэ ба да па ма гаць ма ла дым ра бо чым адап-
та вац ца да за вод скіх умоў, каб ха рак тар іх пра цы да ваў 
маг чы масць за раб ляць доб рыя гро шы, быць ад нос на са-
ма стой ны мі ў ра бо це. Гэ та ня прос тая за да ча па він на быць 
па ста ян на ў по лі зро ку дэ пу та таў усіх уз роў няў і Са ве та 
па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі-
ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі.

У спра ва здач ным пе ры я дзе чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, 
якія пра цу юць у рэ гі ё нах, раз гле дзе лі амаль дзве ты ся чы 
зва ро таў, пра вя лі 218 аса біс тых пры ёмаў (у тым лі ку 95 
вы яз ных), на якіх па бы ва лі 1435 ча ла век. Ад бы ло ся 67 
«пра мых тэ ле фон ных лі ній», у хо дзе якіх звяр ну ла ся 175 
гра ма дзян, пра ве дзе на 150 су стрэч з на сель ніц твам па 
мес цы жы хар ства і ў пра цоў ных ка лек ты вах.

На шы на ма ган ні ў ра бо це з гра ма дзя на мі і іх зва ро та мі 
на кі ра ва ны, перш за ўсё, на ака зан не ўсе ба ко вай пад-
трым кі і свое ча со вай да па мо гі лю дзям, за да валь нен не 
іх пер ша чар го вых па трэб.

Лі чу, што ра бо та на мес цах з людзь мі дасць маг чы-
масць Са ве ту Рэс пуб лі кі на на леж ным уз роў ні за бяс печ-
ваць за ка нат вор чы пра цэс.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!
Як мы і да маў ля лі ся ра ней, у Са ве це Рэс пуб лі кі ў між-

се сій ны пе ры яд пра пра ца ва ны пы тан ні пад рых тоў кі нар-
ма тыў ных пра ва вых ак таў, якія за бяс печ ва юць устой лі вае 
са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
2016 го дзе і на ступ ныя га ды. Част ку з іх Са вет Мі ніст раў 
ужо ўнёс у пар ла мент. За да ча па ста ян ных ка мі сій Са ве-
та Рэс пуб лі кі ў цес ным кан так це з Са ве там Мі ніст раў і 
Па ла тай прад стаў ні коў за бяс пе чыць іх пад рых тоў ку, каб 
най больш ак ту аль ныя раз гле дзець ужо ў 2015 го дзе. Ха чу 
звяр нуць ва шу ўва гу, ка ле гі, на тое, што шэ раг за ко на-
пра ек таў не толь кі за бяс печ вае раз віц цё нар ма тыў най 
пра ва вой ба зы, але і мае прын цы по ва но вы ха рак тар, 
зы хо дзя чы з су час ных умоў гас па да ран ня. Мы пад трым-
лі ва ем урад у не аб ход нас ці комп лекс на га па ды хо ду пры 
пад рых тоў цы і пры няц ці та кіх сіс тэм ных да ку мен таў. Ця-
пер у Па ла це прад стаў ні коў зна хо дзіц ца больш як 50 
за ко на пра ек таў, амаль 20 з іх пры ня ты на шы мі ка ле га мі 
ў пер шым чы тан ні.

Уся го на дзя ся тай се сіі Са ве там Рэс пуб лі кі пла ну ец ца 
раз гле дзець ка ля 40 за ко на пра ек таў.

Аб не ка то рых з іх.
Пад рых та ва ны но вы ка ды фі ка ва ны акт у сфе ры ле са ка-

ры стан ня — пра ект Ляс но га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
Для да лей ша га ўдас ка на лен ня за ка на даў ства ў га лі не 

пра мыс ло вай бяс пе кі рас пра ца ва ны но вы пра ект за ко на 

«Аб пра мыс ло вай бяс пе цы», асноў най мэ тай яко га з'яў-
ля ец ца га ран та ван не бяс пе кі на сель ніц тва і на ва коль на-
га ася род дзя пры экс плу а та цыі не бяс печ ных вы твор чых 
аб' ек таў.

У сфе ры кан сты ту цый на га за ка на даў ства пад рых та ва-
ны пра ект за ко на «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 
у за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях су до ва га ла-
ду і су да вод ства». Пра ек там пра па ну ец ца вы кла дан не ў 
но вай рэ дак цыі Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб су до вым 
ла дзе і ста ту се суд дзяў, якім пра ду гледж ва ец ца змя нен-
не рэ гу ля ван ня ар га ні за цыі і дзей нас ці су до вай сіс тэ мы 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі з утва рэн нем адзі най сіс тэ мы 
су доў агуль най юрыс дык цыі на ча ле з Вяр хоў ным Су дом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Бу дзе пра доў жа на ра бо та па ўні фі ка цыі і гар ма ні за цыі 
на цы я наль ных за ка на даў стваў у рам ках Са юз най дзяр-
жа вы і ЕА ЭС.

Ад ной з найваж ней шых умоў устой лі ва га раз віц ця эка-
но мі кі з'яў ля ец ца ак тыў ная ін вес ты цый ная дзей насць. 
Без раз віц ця ня ма перс пек ты вы. Пры цяг нен не ў бе ла-
рус кую эка но мі ку за меж ных ін вес ты цый па тра буе больш 
дас ка на лых па ды хо даў пра ва во га рэ гу ля ван ня. Рэ сур сы 
бе ла рус кіх ка мер цый ных бан каў, срод кі на сель ніц тва і 
юры дыч ных асоб так са ма трэ ба ак тыў ней пры цяг ваць для 
рэа лі за цыі эфек тыў ных пра ек таў. Для гэ та га не аб ход на 
ўдас ка наль ваць за ка на даў ства, у тым лі ку па пы тан нях 
дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства, што бу дзе прад ме-
там раз гля ду Са ве там Рэс пуб лі кі.

Упэў не ны, што важ ную ро лю ў за ко на пра ект най ра бо-
це па ві нен ады граць ня даў на аб ноў ле ны на ву ко ва-кан-
суль та цый ны са вет па пы тан нях са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры Прэ зі ды у ме Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Мы бу дзем на кі роў ваць яго дзей насць на вы пра цоў ку 
ў рам ках кам пе тэн цыі Са ве та Рэс пуб лі кі на ву ко ва аб грун-
та ва ных рэ ка мен да цый па най больш важ ных пра ва вых 
ас пек тах раз віц ця і ўдас ка на лен ня за ка на даў ства, пад-
рых тоў ку ана лі тыч ных ма тэ ры я лаў і ін шай ін фар ма цыі 
па ак ту аль ных пы тан нях фар мі ра ван ня і рэа лі за цыі дзяр-
жаў най па лі ты кі.

Жыц цё вая па трэб насць сён ня — па ве лі чэн не аб' ёмаў 
экс пар ту. Ска жу шчы ра: вы ка наць гэ ту за да чу ня прос та, 
па коль кі гэ та па тра буе маш таб най ма дэр ні за цыі вы твор-
час ці і іс тот на га па вы шэн ня якас ці і кан ку рэн та здоль нас ці 
вы пус ка е май пра дук цыі.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!
Па ста ян ная шмат пла на вая дзей насць Прэ зі дэн та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі па ак-
тыў ным рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
з суб' ек та мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі атры ма ла сваё раз віц цё 
на па лях дру го га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 17-18 
ве рас ня — маш таб на га пра ек та Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Са ве та Фе дэ ра цыі 
Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Асаб лі вую знач насць Фо ру му на даў удзел у яго ме ра-
пры ем ствах прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі Аляк санд ра Ры-
го ра ві ча Лу ка шэн кі і Ула дзі мі ра Ула дзі мі ра ві ча Пу ці на. Іх 
сіс тэм ныя і кан крэт ныя вы ступ лен ні да юць пар ла мен там 
і ўра дам дзвюх дру жа люб ных дзяр жаў дак лад ную пра-
гра му дзе ян няў для іс тот на га па вы шэн ня эфек тыў нас ці 
двух ба ко ва га ін тэ гра цый на га су пра цоў ніц тва.

У якас ці клю ча вых ра шэн няў дру го га Фо ру му трэ ба 
ад зна чыць, што пад тры ма на па зі цыя бе ла рус ка га бо ку 
аб не аб ход нас ці пра вя дзен ня ўзгод не най, а ў да лей шым 
і адзі най пра мыс ло вай па лі ты кі ў Са юз най дзяр жа ве і 
Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. Удзель ні кі Фо ру му лі-
чаць, што са дзей ні чаць гэ тым пра цэ сам па він ны ме ры 
дзярж пад трым кі ба коў, у тым лі ку за кошт срод каў са-
юз на га бюд жэ ту. Бе ла рус кія кам па ніі доб ра па пра ца ва лі 

з ра сій скі мі ка ле га мі — у хо дзе пад рых тоў кі і пра вя дзен ня 
Фо ру му да дат ко ва да іс ну ю чых кант рак таў за клю ча на 
больш як на $230 млн экс парт ных да га во раў, што чар го вы 
раз свед чыць аб вя ліз ных рэ зер вах у бе ла рус ка-ра сій скім 
су пра цоў ніц тве.

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 (стар шы ня Ула дзі мір Іва на віч Пан цю-
хоў) не аб ход на за бяс пе чыць пар ла менц кае су пра ва джэн-
не пры ня тых да ку мен таў па ўдас ка на лен ні пра мыс ло вай 
па лі ты кі.

Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на-
ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці (стар шы ня Мі ка лай 
Ула дзі мі ра віч Ка за ра вец) на пра ца ваць пра па но вы па чар-
го вым трэ цім Фо ру ме, які прой дзе ў Мін ску ў 2016 го дзе 
і бу дзе пры све ча ны раз гля ду са цы яль на-гу ма ні тар ных 
пы тан няў бе ла рус ка-ра сій ска га ўза е ма дзе ян ня.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!
Ха рак та ры зу ю чы ў цэ лым вы ні кі між на род най дзей нас-

ці Са ве та Рэс пуб лі кі ў між се сій ны пе ры яд, мож на ад зна-
чыць, што яна бы ла на кі ра ва на на за ма ца ван не су вя зяў 
з за меж ны мі пар ла мен та мі і між на род ны мі пар ла менц кі мі 
ар га ні за цы я мі. Вы ка рыс тоў ва ю чы ме та ды пар ла менц кай 
дып ла ма тыі, чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі мак сі маль на са-
дзей ні ча лі па шы рэн ню ін та рэ саў Рэс пуб лі кі Бе ла русь за 
мя жой. Пра ве дзе на больш як 20 між на род ных су стрэч. 
Ад бы лі ся прад мет ныя пе ра га во ры з Прэ зі дэн там Рэс-
пуб лі кі Мал до ва М. Ці моф ці, прэм' ер-мі ніст рам Іс лам скай 
Рэс пуб лі кі Па кі стан М.Н. Ша ры фам, мі ніст рам ганд лю і 
пра мыс ло вас ці Рэс пуб лі кі Ін дыя Нір ма лай Сіт ха ра ман.

Ак тыў ная між на род ная дзей насць Са ве та Рэс пуб лі кі 
пра доў жыц ца і ў пе ры яд дзя ся тай се сіі. Ця пер пра пра-
цоў ва юц ца ві зі ты ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь пар ла менц кіх 
дэ ле га цый Чар на го рыі і Рэс пуб лі кі Эк ва дор і бе ла рус кіх 
пар ла мен та ры яў у Іран, Ін дыю, Ла ос і Мек сі ку. Бу дзе пра-
доў жа на ра бо та ў Пар ла менц кім схо дзе Са ю за Бе ла ру сі 
і Ра сіі, МПА СНД і ПА АДКБ, ажыц цёў ле на пад рых тоў ка 
да ўдзе лу пар ла менц кай дэ ле га цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у 133-й Асамб леі Між пар ла менц ка га са ю за.

Па ва жа ныя ка ле гі!
Мы, бе ла ру сы, як і ўвесь свет у цэ лым, жы вём у над-

звы чай ня прос ты час. Гэ та яск ра ва па цвер дзіў са міт ААН, 
які за вяр шыў ся гэ ты мі дня мі і ў якім пры ня лі ўдзел больш 
за 150 кі раў ні коў дзяр жаў і ўра даў. З па чуц цём аб грун та-
ва на га го на ру за на шу кра і ну, за наш на род мы слу ха лі 
вы ступ лен не свай го Прэ зі дэн та, які даў з вы со кай тры-
бу ны ААН уні каль ны па глы бі ні, праў дзі вас ці і сме лас ці 
па лі ты ка-фі ла соф скі ана ліз пры чын уз нік нен ня сур' ёз на га 
кры зі су ўсёй сіс тэ мы між на род най бяс пе кі, яго пра сяк ну ты 
за кла по ча нас цю за клік да аб' яд нан ня на ма ган няў су свет-
най су поль нас ці да зні жэн ня кан фран та цыі і ад ра джэн ня 
ўза ем на га да ве ру, каб па збег нуць маг чы мых тра гіч ных 
для ўся го све ту на ступ стваў.

Вель мі вост ра ў вы ступ лен нях А.Р. Лу ка шэн кі пад крэс-
лі ва ла ся сур' ёз ная не бяс пе ка для су свет най ста біль нас ці 
гла баль ных эка на міч ных па гроз, у пры ват нас ці санк цый, 
пе ра дзе лу сы ра він ных рын каў, ня доб ра сум лен най кан ку-
рэн цыі і ін шых з'яў, якія аб васт ра юць су свет ны кры зіс.

Зра зу ме ла, што Рэс пуб лі ка Бе ла русь — кра і на з та кой 
ін тэ гра ва най са знеш нім све там экс пар та а ры ен та ва най 
эка но мі кай — не маг ла за стац ца не дзе ўба ку, не за кра-
ну тай гэ ты мі не га тыў ны мі пра цэ са мі, яна ста ла ўцяг ну тай 
у ма гут ны во да ва рот не на мі раз вя за най эка на міч най 
вай ны ЗША і ЕС з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй.

На ша вый сце ад но — ма бі лі за ваць усе на цы я наль ныя 
сі лы і рэ сур сы не толь кі для мак сі маль на га змяк чэн ня, 
амар ты за цыі на ступ стваў эка на міч ных і фі нан са вых санк-
цый, але па спя хо ва га ў гэ тых умо вах вы ха ду на шлях нар-
маль на га ды на міч на га са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Для вы ра шэн ня гра мад ска знач ных за дач 
важ на на ла дзіць кан струк тыў нае ўза е ма дзе-
ян не дзяр жа вы і біз не су. Дзяр жаў на-пры ват нае 
парт нёр ства дасць маг чы масць да сяг нуць ба-
лан су ін та рэ саў, зні зіць ры зы кі, а га лоў нае — 
на груз ку на бюд жэт пры рэа лі за цыі буй ных 
інф ра струк тур ных пра ек таў. Мы дэ та лё ва аб-
мер ка ва лі гэ ту праб ле ма ты ку на пар ла менц кіх 
слу хан нях, а ад па вед ны за ко на пра ект прай шоў 
сур' ёз ную экс пер ты зу з удзе лам між на род ных 
спе цы я ліс таў. Сён ня ў нас ёсць усе пад ста вы 
для пры няц ця якас на га і за па тра ба ва на га ча-
сам за ко на.

На се сіі бу дуць раз гле джа ны пы тан ні пад-
трым кі ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва, 
раз віц ця рэ аль на га сек та ра. Пла ну ец ца ўнес ці 
па праў кі ў за ка на даў ства ў сфе рах бу даў ніц-
тва, ганд лю, ляс ной і сель скай гас па дар кі. Сэнс 
гэ тай ра бо ты ў тым, каб рас крыць унут ра ныя 
рэ зер вы. На прык лад, пры няц це За ко на «Аб 
пра мыс ло вай бяс пе цы» дасць маг чы масць не 
прос та зні зіць па гро зу тэх на ген ных ка та строф, 
але і на даць ім пульс ма дэр ні за цыі вы твор час ці 
на прын цы пах «зя лё най эка но мі кі».

У цэ лым жа боль шасць пла ну е мых за ка на-
даў чых ра шэн няў звя за на не па срэд на з за бес-
пя чэн нем якас ці жыц ця гра ма дзян. На гэ та, у 
пры ват нас ці, на кі ра ва ны на ва цыі ў сфе рах ахо-
вы зда роўя, пен сій на га за бес пя чэн ня і дзяр жаў-
на га са цы яль на га стра ха ван ня.

Асаб лі вае мес ца ў па рад ку дня ад во дзіц ца 
пра ек ту Ко дэк са аб куль ту ры. Куль ту ра — стры-
жань на цы я наль най дзяр жаў нас ці і ас но ва су ве-
рэ ні тэ ту. На ша за да ча — ства рыць плат фор му 
для на ва тар скіх ідэй і ства раль ных ра шэн няў, 
на цэ ле ных на ўсе ба ко вае рас крыц цё твор ча га 
па тэн цы я лу бе ла рус ка га на ро да.

Па шы рэн ню на цы я наль ных ін та рэ саў бу дзе 
са дзей ні чаць ра ты фі ка цыя аб' ём на га па ке та 
між на род ных па гад нен няў. Гэ та пра мы вы нік 
пра ду ма на га знеш не па лі тыч на га кур су і ак тыў-
ных дзе ян няў ула ды па по шу ку перс пек тыў ных 
рын каў, сты му ля ван ні ін вес ты цый най дзей нас ці, 
раз віц ці вы твор чай ка а пе ра цыі.

Важ на, што гэ та ра бо та мае кан крэт ны 
эфект — за ха ван не прад пры ем стваў і ства рэн не 
но вых ра бо чых мес цаў, маг чы масць пра ца ваць 
і атрым лі ваць да стой ную зар пла ту. Су мес на з 
ура дам і біз нес-су поль нас цю дэ пу та там трэ ба 
да бі вац ца, каб да сяг ну тыя да моў ле нас ці атры-
ма лі не толь кі сваё прак тыч нае ўва саб лен не, але 
і да лей шае раз віц цё.

На ша між на род ная пра гра ма вель мі на сы-
ча ная. Ідзе ін тэн сіў ны аб мен ві зі та мі. Апош нім 
ча сам толь кі ў Па ла це прад стаў ні коў прай шло 
больш як 20 між на род ных су стрэч, у тым лі ку 
з Прэ зі дэн там Мал до вы, прэм' ер-мі ніст рам Па-
кі ста на, на мес ні кам мі ніст ра за меж ных спраў 
Ла о са. На раў не з па глыб лен нем су пра цоў ніц-
тва з на шым стра тэ гіч ным са юз ні кам Ра сі яй мы 

цес на ўза е ма дзей ні ча ем з пар ла мен та ры я мі з 
пост са вец кіх дзяр жаў, кра ін Паўд нё ва-Ус ход-
няй Азіі, Ла цін скай Аме ры кі, Бліз ка га Ус хо ду. 
У нас склад ва юц ца доб рыя ра бо чыя ад но сі ны 
з ка ле га мі з Бра зі ліі, В'ет на ма, Із ра і ля, Ін дыі, 
Ін да не зіі, Іра на, Кі тая. Ця пер пра пра цоў ва юц-
ца ві зі ты ў Бе ла русь пар ла менц кіх дэ ле га цый 
Іра ка, Па кі ста на, Чэ хіі, а так са ма афі цый ны 
ві зіт бе ла рус кай пар ла менц кай дэ ле га цыі ў 
Тай ланд.

Ад бы лі ся пры кмет ныя зру хі ў на ладж ван ні 
кан струк тыў на га дыя ло гу з на шы мі еў ра пей-
скі мі парт нё ра мі. Ад зна чу апош нія ві зі ты пар ла-
мен та ры яў Іс па ніі, Сер біі і Сла ва кіі. Нам так са ма 
ўда ло ся ак ты ві за ваць кан так ты з прад стаў ні ка мі 
Пар ла менц кай асамб леі Са ве та Еў ро пы, якія 
пры муць удзел у на зі ран ні за хо дам прэ зі дэнц-
кіх вы ба раў.

На ша за пра шэн не пры ня лі і на гля даль ні кі 
ад пар ла менц кіх струк тур АБ СЕ, СНД, Са юз-
най дзяр жа вы. Мы ад кры ты да ста сун каў і раз-
ліч ва ем на аб' ек тыў ную ацэн ку вы ба раў, што 
ў перс пек ты ве дасць маг чы масць па шы рыць 
спектр аб мяр коў ва е мых пы тан няў.

Рост ін та рэ су да Бе ла ру сі як да прад ка заль-
на га і на дзей на га парт нё ра на зі ра ец ца і на ін-
шых між пар ла менц кіх пля цоў ках, у пры ват нас ці 
та кіх аў та ры тэт ных, як ПА АБ СЕ, МПА АСЕ АН, 
Між пар ла менц кі са юз. Уклад кра і ны ў ба раць бу 
з на сіл лем, бед нас цю і ня роў на сцю, імк нен не да 
ства рэн ня больш спра вяд лі ва га све та ўлад ка-
ван ня атры ма лі вы со кую ацэн ку на са мі це ААН 
у Нью-Ёр ку. Асаб лі ва ад зна ча ла ся ро ля Бе ла-
ру сі ва ўрэ гу ля ван ні ўкра ін ска га кан флік ту. Мы 
і ў да лей шым бу дзем са дзей ні чаць та му, каб у 
гэ тай брац кай для нас кра і не ўста ля ваў ся мір.

За да ча пар ла менц кай дып ла ма тыі — цвёр да 
ад стой ваць ідэа лы мі ру, са дзей ні чаць за бес пя-
чэн ню бяс пе кі ў рэ гі ё не і мір на му вы ра шэн ню 
кан флік таў. Гэ та най важ ней шыя пры яры тэ ты 
на шай знеш няй па лі ты кі і ўмо вы ўстой лі ва га 
раз віц ця лю бой дзяр жа вы.

Ад нак, як ад зна чыў Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Аляк сандр Ры го ра віч Лу ка шэн ка ў 
сва ім вы ступ лен ні з тры бу ны ААН, гэ та га не да-
стат ко ва. Не аб ход на на на цы я наль ным уз роў ні 
ства рыць да стой ныя ўмо вы жыц ця для кож най 
кан крэт най асо бы.

У Бе ла ру сі ўла да заў сё ды ра і ла ся з на ро дам і 
дзей ні ча ла зы хо дзя чы з яго ін та рэ саў. І тое, што 
лю дзі сён ня пад трым лі ва юць ула ду, да па ма гае 
дзяр жа ве пра ца ваць на апя рэ джан не, па сту-
паль на па ляп шаць якасць жыц ця гра ма дзян. 
Дэ пу та там вель мі важ на пад трым лі ваць па ста-
ян ны ад кры ты гра ма дзян скі дыя лог, па шы раць 
но выя гра мад скія ідэі і іні цы я ты вы. Лю дзі па він-
ны ўсве дам ляць сваё да чы нен не да пры няц ця 
ра шэн няў і ад каз насць за лёс кра і ны. У гэ тым і 
ёсць га лоў ны сэнс дзяр жа вы для на ро да. Толь кі 
ра зам мы змо жам да сяг нуць пра цві тан ня сва-
бод най і не за леж най Бе ла ру сі.

У ІН ТА РЭ САХ ЧА ЛА ВЕ КА КЛЮ ЧА ВАЯ ЗА ДА ЧА — 
ЗБА ЛАН СА ВА НАЕ 

РАЗ ВІЦ ЦЁ ЭКА НО МІ КІ

Мы — ра замМы — ра зам  ��

Ён стаў пер шым пы тан нем, якое раз гле дзе лі 
дэ пу та ты пас ля ўра чыс та га ад крыц ця вось-
май се сіі пя та га склі кан ня ніж няй па ла ты На-
цы я наль на га схо ду. Пар ла мен та рыі рас пы-
та лі прад стаў ні ка МЗС, як паў плы вае гэ ты 
да ку мент на раз віц цё да лей шых ста сун каў 
па між на шай кра і най і Кі тай скай На род най 
Рэс пуб лі кай.

— Раз віц цё ад но сін з Кі та ем — пры яры тэт ны на-
прам как знеш няй па лі ты кі на шай кра і ны, — пад крэс-
лі ла ў сва ім вы ступ лен ні Але на КУП ЧЫ НА, на мес нік 
мі ніст ра за меж ных спраў, якая прад стаў ля ла за ко-
на пра ект. — Бе ла рус ка-кі тай скія па лі тыч ныя і ганд лё-
ва-эка на міч ныя су вя зі ды на міч на раз ві ва юц ца, што ў 
пер шую чар гу аб умоў ле на ад сут нас цю прын цы по вых 
су пя рэ чан няў, агуль на сцю прын цы паў унут ра най і знеш-
няй па лі ты кі, су па дзен нем по гля даў Бе ла ру сі і Кі тая на 
са мыя важ ныя праб ле мы су свет на га па рад ку дня.

Дып ла мат вы ка за ла ўпэў не насць, што пад пі сан не 
да га во ра з'яў ля ец ца ла гіч ным і за ка на мер ным кро-
кам на шля ху фар ма лі за цыі но ва га эта пу ў двух ба-
ко вых ад но сі нах.

— Ра ты фі ка цыя да зво ліць за фік са ваць но вы ўзро-
вень у ад но сі нах усе ба ко ва га стра тэ гіч на га парт-
нёр ства, бу дзе са дзей ні чаць уцяг ван ню Бе ла ру сі ў 
пра ект эка на міч на га по яса Шаў ко ва га шля ху.

Ад каз ва ю чы на пы тан не дэ пу та та ад Го мель скай-
Са вец кай вы бар чай акру гі №34 Мі ха і ла Па чын ка, Але-
на Куп чы на ад зна чы ла, што на ша кра і на ў лі ку пер шых 
пад тры ма ла кан цэп цыі эка на міч на га по яса Шаў ко ва га 
шля ху і Мар ско га шаў ко ва га шля ху ХХІ ста год дзя.

— Мы вель мі ак тыў на ўдзель ні ча ем у іх рэа лі за-
цыі, — ад зна чы ла на мес нік мі ніст ра. — Больш за тое, 
мы пра па на ва лі Бе ла русь у якас ці вуз ла вой плат фор-
мы ў рэа лі за цыі двух гэ тых пра ек таў у Еў ра зій скім рэ-
гі ё не, а бе ла рус ка-кі тай скі ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі 
ка мень» у якас ці важ на га пунк та апо ры по яса.

Дэ пу та ты ра ты фі ка ва лі і па гад нен не па між ура дам 
на шай кра і ны і ўра дам Ка ра леў ства Тай ланд аб ад ме-
не віз для ўла даль ні каў дып ла ма тыч ных і служ бо вых 
паш пар тоў. Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра за меж ных 
спраў, сён ня ана ла гіч ныя па гад нен ні за клю ча ны на шай 
кра і най з 31 дзяр жа вай з роз ных рэ гі ё наў све ту.

— Тай ланд мае ста тус ад на го з клю ча вых знеш не-
ганд лё вых парт нё раў Бе ла ру сі ў Паўд нё ва-Ус ход няй 
Азіі ра зам з В'ет на мам, Ін да не зі яй і Ма лай зі яй, — ад зна-
чы ла Але на Куп чы на. — Па між дзвю ма на шы мі кра і на-
мі ак тыў на фар мі ру ец ца да га вор на-пра ва вая ба за.

«ГУ МА НІ ТАР КА» 
ПА ВІН НА БЫЦЬ ЯКАС НАЙ

Па ла та прад стаў ні коў у пер шым чы тан ні пры ня ла 
пра ект за ко на «Аб дзяр жаў на-пры ват ным парт нёр стве». 
Да ку мент на кі ра ва ны на пры цяг нен не срод каў па за бюд-
жэт ных кры ніц для рэа лі за цыі ін вес ты цый ных пра ек таў 
і пра грам па раз віц ці інф ра струк тур ных аб' ек таў. Пра-
ек там за ко на вы зна ча юц ца сфе ры дзей нас ці, у да чы-
нен ні да якіх мо жа ажыц цяў ляц ца дзяр жаў на-пры ват нае 
парт нёр ства: ка му наль ная гас па дар ка і ка му наль ныя 
па слу гі, ахо ва зда роўя, са цы яль нае аб слу гоў ван не, аг-
ра пра мыс ло вая вы твор часць, да рож ная і транс парт ная 
дзей насць. Дэ пу та та мі быў пры ня ты пра ект па ста но вы 
Па ла ты прад стаў ні коў «Аб Дэ крэ це Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь ад 31 жніў ня 2015 го да №5 «Аб за меж най 
бяз вы плат най да па мо зе». Па сло вах Ва ле рыя Ска ку на, 
ды рэк та ра Дэ парт амен та па гу ма ні тар най дзей нас ці Кі-
раў ніц тва спра ва мі Прэ зі дэн та, пры няц це гэ та га дэ крэ та 
бы ло аб умоў ле на шэ ра гам пры чын, ся род іх — не аб-
ход насць пры цяг нуць у кра і ну срод кі на гу ма ні тар ныя 
пра гра мы. Не ма ла важ ным, з'яў ля ец ца і «за бес пя чэн не 
кант ро лю за сы ра ві най та кой за меж най да па мо гі».

НЕ ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КІ 
ТАК СА МА МО ГУЦЬ ГАНД ЛЯ ВАЦЬ

Учо ра дэ пу та ты пры ня лі ў дру гім чы тан ні пра ект 
за ко на «Аб уня сен ні змен і да паў нен няў у не ка то рыя 
за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях здзяйс нен ня 
ганд лю фі зіч ны мі асо ба мі, якія не ажыц цяў ля юць прад-
пры маль ніц кую дзей насць». Да ку мент удак лад няе спіс 
ві даў дзей нас ці, якія не ад но сяц ца да прад пры маль-
ніц кай. Уста наў лі ва ец ца пра ва за меж ных гра ма дзян 
і асоб без гра ма дзян ства, якія ча со ва зна хо дзяц ца і 
ча со ва пра жы ва юць у Бе ла ру сі, ажыц цяў ляць рэа лі за-
цыю та ва раў на рын ках і ў ін шых уста ноў ле ных мес цах. 
Праў да, не больш за пяць дзён у ка лян дар ным ме ся цы. 
Для ін шых ка тэ го рый фі зіч ных асоб аб ме жа ван ні па 
пе ры я дзе рэа лі за цыі та ва раў не ўста наў лі ва юц ца.

СУ ПРАЦЬ ЖОРСТ КАС ЦІ
У пер шым чы тан ні быў пры ня ты пра ект за ко на, што 

ўно сіць зме ны і да паў нен ні ў За кон «Аб жы вёль ным све-
це». Для та го, каб упа рад ка ваць утры ман не дзі кіх жы-
вёл, за бяс пе чыць сіс тэ ма тыч ны кант роль і не да пус ціць 
жорст ка га абы хо джан ня, пра па ну ец ца рэ гіст ра цыя ўсіх 
дзі кіх жы вёл, якія да пус ка ец ца ўтрым лі ваць у ня во лі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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У дзень ад крыц ця дзя ся тай се сіі се на та ра-
мі бы лі раз гле джа ны два асноў ныя пы тан ні. 
Перш за ўсё, чле ны верх няй па ла ты бе ла рус-
ка га пар ла мен та ўхва лі лі кан ды да ту ру Дзміт-
рыя Аляк санд ра ва на па са ду суд дзі Вяр хоў-
на га Су да Бе ла ру сі.

Стар шы ня Вяр хоў на га Су да Ва лян цін Су ка ла 
ад зна чыў, што па сва іх пра фе сій ных, ма раль ных 
і дзе ла вых якас цях Дзміт рый Аляк санд раў за слу-
гоў вае гэ тае пры зна чэн не, а пас ля ўхва лен ня гэ тай 
кан ды да ту ры Мі ха іл Мяс ні ко віч па жа даў но ва пры-
зна ча на му суд дзі пос пе хаў у да лей шай пра цы.

Се на та ры так са ма да мо ві лі ся аб су мес ных па ся-
джэн нях Са ве та Рэс пуб лі кі і Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду. Яны тра ды цый на пра вод зяц-
ца для та го, каб пар ла мен та рыі маг лі за даць пы тан-
ні ўра ду і атры маць кам пе тэнт ныя ад ка зы.

Спі кер верх няй па ла ты па він ша ваў пар ла мен та-
ры яў-імя нін ні каў, чые дні на ро дзі наў ад бы лі ся ў між-
се сій ны пе ры яд, а так са ма ўру чыў уз на га ро ды тым, 
ка го за гэ ты тэр мін вы лу чы лі за плён ную пра цу. 

Уся го ця гам сё лет няй асен няй се сіі Са вет Рэс пуб-
лі кі пла нуе раз гледзець ка ля 40 за ко на пра ек таў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

НАШ УДЗЕЛ 
У НО ВЫМ ШАЎ КО ВЫМ ШЛЯ ХУ

Па ла та прад стаў ні коў ра ты фі ка ва ла Да га вор 
аб друж бе і су пра цоў ніц тве па між на шай кра і най і Кі та ем

Кож ны гля дзіць на пэў ныя з'я вы ў жыц ці і гра-
мад стве са сва ёй зва ні цы. Спра цоў вае кла січ нае 
для псі ха ло гіі па няц це апер цэп цыі, з да па мо гай 
якой мы ўспры ма ем гэ ты свет зы хо дзя чы з аса-
біс та га во пы ту, асаб лі вас цяў ха рак та ру і све та-
ўспры ман ня, коль кас ці ве даў і пра цы, якая не 
мо жа не на клад ваць свой ад бі так. Мы вы ра шы лі 
па ці ка віц ца ў чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі, як яны 
ўспры ма юць вы ба ры і ча му вар та прый сці на 
ўчас так для га ла са ван ня ў на ступ ную ня дзе лю.

Та ма ра ДАЎ ГА ШЭЙ, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па аду ка цыі, на-
ву цы, куль ту ры і са цы яль ным 
раз віц ці, га лоў ны ўрач уста но вы 
ахо вы зда роўя «Гро дзен скі аб-
лас ны клі ніч ны кар дыя ла гіч ны 
цэнтр»:

— Ме ды кі Гро дзен скай воб лас ці, у тым лі ку і су-
пра цоў ні кі на ша га кар дыя ла гіч на га цэнт ра, аказ ва юць 
лю дзям вы со ка спе цы я лі за ва ную кар дыя хі рур гіч ную і 
кар дыя ла гіч ную да па мо гу. За мі ну лыя 4 га ды мы зра бі-
лі знач на больш, чым за пла на ва лі. Да кан ца 2015 го да 
збі ра ем ся вы ка наць ка ля 500 апе ра цый на сэр ца, ка ля 
1000 — рэнт ге нэн да вас ку ляр ных, а ў цэ лым — 2000 
ра зам з ды яг нас тыч ны мі ўмя шан ня мі. Гэ та ўзро вень 
буй но га еў ра пей ска га цэнт ра.

За мі ну лы год мы ўка ра ні лі не каль кі но вых ме то дык, 
у тым лі ку не каль кі іна ва цый ных. Рас па ча лі і ак тыў на 
вы кон ва ем апе ра цыі на ад кры тым сэр цы па пра тэ за-
ван ні кла па на і па на кла дан ні шун тоў на ка ра нар ныя 

ар тэ рыі з лі ні яй раз рэ заў 4-5 сан ты мет раў, пра тэ за-
ван ні і плас ты цы аор ты. Па гэ тай апе ра цыі за мі ну лы 
год ні во дзін ча ла век не ад праў ле ны ў Рэс пуб лі кан скі 
цэнтр кар дыя ло гіі.

Пе рад вы ба ра мі на строй у ка лек ты ве ап ты міс тыч ны, 
ба дзё ры. Усе мы ў гэ ты пе рад вы бар чы пе ры яд ду ма ем аб 
дзяр жаў нас ці. І ка лі вы клю чыць па лі тыч ны склад нік гэ та га 
па няц ця, у агуль на ча ла ве чым сэн се гэ та перш за ўсё кло-
пат аб гра ма дзя нах на шай кра і ны, у тым лі ку аб іх зда роўі. 
Ме на ві та гэ та пе ра кон вае нас у тым, што дзяр жаў насць у 
на шай кра і не ёсць і яе трэ ба за хоў ваць і пад трым лі ваць, 
у тым лі ку і аса біс тым удзе лам у вы ба рах.

Мі ка лай КА ЗА РА ВЕЦ, стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным 
раз віц ці:

— Па мя таю, для мя не, ка лі я 
ўпер шы ню ішоў на вы ба ры, гэ та 
бы ло вя лі кім хва ля ван нем. Сам я 

ро дам з Ві цеб скай воб лас ці, з вёс кі Хар кі, што ў Па стаў-
скім ра ё не. Вы ба ры ад бы ва лі ся ў га рад скім па сёл ку 
Ва ра па е ва, дзе ўсё пра хо дзі ла вель мі свя точ на. Я та ды 
ўпер шы ню прый шоў на вы бар чы ўчас так і ад даў свой 
го лас за ад на го з дэ пу та таў та ды яшчэ Вяр хоў на га Са-
ве та. Ужо проз ві шчаў па тэн цый ных пар ла мен та ры яў не 
ўзга даю, праў да, але доб ра па мя таю тое хва ля ван не, 
ад чу ван не ад каз нас ці, ка лі апус каў бю ле тэнь ва урну. 
Нас, та кіх ма ла дых хлоп цаў, бы ло чац вё ра. Мы за га дзя 
аб мяр коў ва лі ўсе кан ды да ту ры, а ў дзень вы ба раў ра-
зам га ла са ва лі. Ча мусь ці гэ тыя дні ўзгад ва юц ца ра дас-

ны мі, вель мі свет лы мі. І га лоў нае — мы ад чу ва лі ся бе 
са праў ды да рос лы мі людзь мі. Гэ та быў моц ны ду шэў ны 
пад' ём. Ад каз насць, яе ра зу мен не, го нар за сваю кра-
і ну, бо яна да вя ра ла нам вы ка заць сваю дум ку на конт 
фар мі ра ван ня пар ла менц ка га схо ду кра і ны.

Пра цу ю чы ў Са ве це Рэс пуб лі кі, мы су стра ка ем ся з 
ма ла ды мі людзь мі, якія ўпер шы ню га ла су юць. Мы за-
пра ша ем іх у гос ці, у наш бу ды нак, і ха чу ска заць, што 
яны так са ма хва лю юц ца, як і мы, ка лі бы лі ма ла ды мі. 
Гэ так са ма ра зу ме юць ад каз насць і знач насць гэ та га 
мо ман ту, та му што на рэш це да сяг ну лі пэў на га ўзрос ту 
і пра яў ля юць улас нае во ле вы яў лен не як гра ма дзя не 
сва ёй дзяр жа вы. Та му я лі чу, што як бы ло хва ля ван не 
ў ма ла дых лю дзей дзе ся ці год дзі та му, так яно і за ста-
ло ся. Бо гэ та са праў ды знач ны крок у пла не ўзрос ту 
(аку рат ма ла дыя лю дзі да сяг ну лі 18 га доў), усё ад бы-
ва ец ца ўпер шы ню (як тут за ста неш ся спа кой ным?), а 
са мае га лоў нае — перш чым ад даць свой го лас, ма ла-
ды ча ла век вы ву чае кан ды да таў, іх во пыт, пра фе сію, 
ацэнь вае, раз ва жае і ро біць вы бар.

Я лі чу, што аба вя зак кож на га гра ма дзя ні на Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь — вы ка заць сваё мер ка ван не ў пла не дзяр жаў-
на га па рад ку, да лей ша га раз віц ця гра мад ства. Гра ма-
дзя нін мае пра ва ў на шай дэ ма кра тыч най кра і не ад даць 
свой го лас за лю бо га кан ды да та, які яму да спа до бы. Я, 
на прык лад, ужо не ў ма ла дым уз рос це, маю вя лі кі жыц-
цё вы во пыт, і та му дак лад на ве даю, за ка го пра га ла сую 
11 каст рыч ні ка. За клі каю кож на га прый сці на вы бар чыя 
ўчаст кі і пра га ла са ваць, тым са мым не па срэд на паў дзель-
ні чаў шы ў вы ра шэн ні да лей ша га лё су кра і ны.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by
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Скар гаў бы ло дзве. Абедз ве да ты-
чы лі ся па ру шэн ня, на дум ку вы бар-
ча га шта бу Ка рат ке віч, 73-га ар ты-
ку ла Вы бар ча га ко дэк са, які пра-
піс вае роў насць пра воў і аба вяз каў 
кан ды да таў у прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і за ба ра няе кан ды да ту вы-
ка рыс тоў ваць пе ра ва гу свай го служ-
бо ва га па ла жэн ня ў ін та рэ сах абран-
ня. Раз мо ва іш ла пра вы ка ры стан не 
дзяр жаў ны мі СМІ сім во лі кі, якая вы-
ка рыс тоў ва ец ца вы бар чым шта бам 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у якас ці сім-
во лі кі ўсёй вы бар чай кам па ніі.

— Мы лі чым, што та кім чы нам ства-
ра ец ца не аб грун та ва ная і су пя рэч ная 
вы бар ча му за ка на даў ству Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь сі ту а цыя, ка лі гра ма дзя не ўспры-
ма юць агуль ную кам па нію як кам па нію 
ад на го кан ды да та, — па тлу ма чыў сут-
насць скар гі прад стаў нік шта ба Ка рат-
ке віч, член ЦВК з пра вам да рад ча га 
го ла су Ігар ЛЯЛЬ КОЎ.

Яшчэ ад ной на го дай для пер шай 
скар гі ста ла з'яў лен не ў про да жы фут-
бо лак з сім во лі кай і сло га нам, які вы ка-
рыс тоў вае кам па нія Лу ка шэн кі, вы раб 
якіх не быў апла ча ны з вы бар ча га фон ду 
кан ды да та.

Дру гая скар га да ты чы ла ся зва ро ту да 
ва ен на слу жа чых з бо ку Афі цэр ска га схо-
ду Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 
за клі кам пад тры маць на вы ба рах дзей-
на га Вяр хоў на га га лоў на ка ма ду ю ча га.

Абедз ве скар гі не бы лі за да во ле ны. 
Да ве ра ная асо ба кан ды да та ў прэ зі дэн-
ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь Лу ка шэн кі А.Г. 
Ма ры я на Шчот кі на ад нос на вы ка ры стан-
ня сім ва лаў па тлу ма чы ла, што гэ та не 
з'яў ля ец ца агі та цы яй, бо штаб яе кан ды-
да та не пры ва ты за ваў гэ тыя сім ва лы, іх 
мо жа вы ка рыс тоў ваць лю бы кан ды дат, і 
ў 2010 го дзе, ка лі гэ тыя сім ва лы вы бар-
чай кам па ніі толь кі з'я ві лі ся, так і бы ло. 
Мэ та — пры цяг нуць ува гу вы бар шчы каў 
да кам па ніі ў цэ лым, ак ты ві за ваць іх.

Та кую ж дум ку вы ка заў і ге не раль-
ны ды рэк тар Бе ла рус ка га тэ ле граф на-
га агенц тва Дзміт рый Жук, які на зваў 
прад мет спрэч кі «част кай ал фа ві ту, які 
вы ка рыс тоў ва юць СМІ».

Што ты чыц ца фут бо лак, то прад стаў нік 
шта бу Аляк санд ра Лу ка шэн кі за пэў ні ла, 
што яны не за каз ва лі і не аплач ва лі гэ тыя 
вы ра бы, а зна чыць, і не па ру шы лі за ка на-
даў ства.

На конт зва ро ту Афі цэр ска га схо ду 
сі ту а цыю тлу ма чыў на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс-

тэр ства аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ге не рал-ма ёр Аляк сандр Гу ра. Ён за-
пэў ніў, што афі цэр скі склад кра і ны не 
быў са бра ны спе цы яль на для пры няц ця 
та ко га зва ро ту, а зна чыць, пра цэ ду ра 
яго пры няц ця (ка ман дзі ро вач ныя для 
ўдзель ні каў з мэ тай та кой пад трым кі 
кан ды да та) не бы ла апла ча на з бюд жэ-
ту. Па доб ныя схо ды пра вод зяц ца адзін 
раз на пяць га доў, у па рад ку дня сё лет-
ня га бы ло зу сім ін шае пы тан не. Пра па-
но ва ж аб зва ро це па пад трым цы ад на го 
з кан ды да таў бы ла вы ка за на ўдзель ні-
ка мі схо ду, што так са ма не з'яў ля ец ца 
па ру шэн нем за ка на даў ства. На схо дзе, 
да та го ж, не пры сут ні ча лі да ве ра ныя 
асо бы і прад стаў ні кі шта бу кан ды да та 
ў прэ зі дэн ты.

Стар шы ня ЦВК Лі дзія Яр мо шы на на-
зва ла ўсе пе ра лі ча ныя на го ды для скар-
гаў дра бя зой і вы ка за ла за да во ле насць 
тым, што па куль ня ма больш сур' ёз ных 
пад стаў для па доб на га аб мер ка ван ня 
хо ду кам па ніі. «Гэ та свед чыць пра тое, 
што ка ман ды кан ды да таў у прэ зі дэн ты 
пра цу юць дыс цып лі на ва на, з за ха ван нем 
за ко ну, — ска за ла яна. — З ін ша га бо-
ку, гэ та ня дрэн на, ка лі аб мяр коў ва ец ца 
ад кры та на па ся джэн ні ка мі сіі тое, пра 
што га во раць у гра мад стве. Зрэш ты, усе 

пы тан ні, якія мы сён ня раз гля да лі, аб мяр-
коў ва лі ся ў ін тэр нэ це, і з гэ тай на го ды 
бы лі цал кам роз ныя мер ка ван ні і па зі цыі. 
Ця пер Цэнт раль ная ка мі сія ад на знач на 
вы ка за ла сваю па зі цыю, па тлу ма чы ла, 
і, я ду маю, для гра мад ства гэ та вя дзе да 
аднастайнай прак ты кі і ра зу мен ня».

Тац ця на Ка рат ке віч так са ма звяр ну-
ла ся ў ЦВК з прось бай пра да ста віць ёй 
ня вы ка ры ста ны Аляк санд рам Лу ка шэн-
кам эфір ны час для вы ступ лен ня па тэ ле-
ба чан ні. У гэ тым ёй бы ло ад моў ле на, бо 
пе ра да ча эфір на га ча су ад на го кан ды да-
та ін ша му за ба ро не на за ко нам.

Яшчэ ад ным пы тан нем па рад ку дня 
ўча раш ня га па ся джэн ня Цэнт раль най 
вы бар чай ка мі сіі стаў асаб лі вы па ра дак 
га ла са ван ня бу даў ні коў на Аст ра вец-
кай АЭС. Спра ва ў тым, што ка ля трох 
ты сяч ча ла век пра цу юць там вах та вым 
ме та дам і не змо гуць вы ка рыс таць сваё 
пра ва го ла су па мес цы пра жы ван ня. Ка-
мі сія вы ра шы ла ства рыць экс клю зіў ныя 
ўмо вы для гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян 
на шай кра і ны — яны бу дуць га ла са ваць 
па мес цы пра цы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА. 
medvedeva@zviazda.by
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Дзе ля кра і ны, дзе ля ся бе...


