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РАЗАМ СУПРАЦЬ
ЗНЕШНІХ ВЫКЛІКАЎ
Падчас па ся джэн ня На тал ля
КАЧАНАВА праінфармавала членаў Савета аб ходзе рэалізацыі
старшынства Рэспублікі Беларусь у СНД у 2021 годзе. У сваім
выступленні спікер верхняй палаты парламента сказала, што
ў рамках беларускага старшынства, нягледзячы на пэўныя цяжкасці, асноўныя мерапрыемствы
вышэйшага і высокага ўзроўняў
былі праведзены своечасова,
былі прыняты важныя рашэнні і
дасягнуты прынцыповыя дамоўленасці.
Паводле слоў спікера верхняй палаты беларускага парламента, далейшае ўмацаванне СНД, пашырэнне ўзаемадзеяння ва ўсіх магчымых
фарматах, узаемная падтрымка на
міжнародных пляцоўках дапамогуць
справіцца з рызыкамі і пагрозамі нацыянальнай, рэгіянальнай і міжнароднай бяспецы. Толькі сумеснай,
зладжанай працай усіх дзяржаў і
структур СНД можна дасягнуць пастаўленых мэт.
На думку Наталлі Качанавай, неабходна ўзаемная падтрымка партнёраў па Садружнасці пры адстойванні прынцыповай пазіцыі і агульных
падыходаў ва ўмовах знешняга ціску, нядобрасумленнай канкурэнцыі,
прадузятых адносін, эканамічных і
палітычных абмежаванняў. У сваім
выступленні яна акцэнтавала ўвагу
на тым, што, на жаль, работа парламентарыяў праходзіць у максімальна
неспрыяльных знешніх умовах. Яна
прывяла ў прыклад Беларусь, якая
сутыкнулася з беспрэцэдэнтным палітычным і эканамічным націскам,
нахабным і цынічным умяшаннем
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знешніх сіл у справы суверэннай
дзяржавы.
Паводле слоў Старшыні Савета
Рэспублікі, спробы дэстабілізацыі
абстаноўкі ў Беларусі не спыняюцца,
становяцца ўсё больш дзёрзкімі. Радыкалізацыя нарастае — ад правакацыі з самалётам да эскалацыі міграцыйнага крызісу на граніцы. Разгорнута маштабная інтэнсіўная гібрыдная
вайна, якая сёння пагражае бяспецы
ўсяго рэгіёна і можа, калі не прыняць
адпаведных мер, перарасці ў гарачую
форму супрацьстаяння, папярэдзіла
калег Наталля Качанава.
У такой сітуацыі вельмі важна
атрым лі ваць пад трым ку сяб роў і
партнёраў, дэманстраваць прынцыповасць, адстойваць агульныя падыходы ў Садружнасці, падкрэсліла
спікер верхняй палаты парламента.
Карацей, надышоў час разам супрацьстаяць знешнім выклікам.
Члены Савета падвялі вынікі праведзеных сёлета дзявятага Неўскага
міжнароднага экалагічнага кангрэса,
трэцяга Еўразійскага жаночага форуму, шостага міжнароднага культурна-адукацыйнага форуму дзяржаў —
удзельніц СНД «Дзеці Садружнасці».
Таксама быў абмеркаваны ход падрыхтоўкі да Сусветнай канферэнцыі
па міжкультурным і міжрэлігійным
дыялогу. Мерапрыемства арганізоўва ец ца Між пар ла менц кім са юзам
у супрацоўніцтве з ААН. Нагадаем,
канферэнцыя запланавана на май
будучага года і пройдзе ў Санкт-Пецярбургу, на яе мяркуецца запрасіць
кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, кіраўнікоў парламентаў і рэлігійных дзеячаў,
прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і моладзі.
Мікалай ЛЮБЧАНСКІ.

РЭАЛЬНАЯ ПАГРОЗА
ЎЗБРОЕНАГА КАНФЛІКТУ
Аб гэтым учора заявіла кіраўнік парламенцкай дэлегацыі Беларусі на 53-м
пле нар ным па ся джэн ні
Міжпарламенцкай асамблеі дзяржаў — удзельніц
Садружнасці Незалежных
Дзяржаў (МПА СНД) Старшы ня Са ве та Рэс пуб лі кі
Наталля КАЧАНАВА.
Яна скарыс талася магчымасцю данесці да сваіх калег
за кла по ча насць кі раў ніц тва
краіны выбу хованебяспечнай
сітуацыяй на граніцы Беларусі
і Польшчы і выступіла з заявай
па ак ту аль най тэ ме. Мэ та
заявы — паведаміць сусветнай
супольнасці пра нашу пазіцыю
і разлік на тое, што Беларусь
будзе пачутая.
Наталля Качанава выказалася
аб сапраўдных прычынах крызісу на граніцы: «Людзі ўцякаюць
ад вайны і галечы з краін Блізкага Усходу ў дзяржавы Еўрапейскага саюза. Ім еўрапейцамі
было абяцана лепшае жыццё».
А тым часам грамадзяне Беларусі, сенатары, дэпутацкі корпус,
грамадскія арганізацыі абураны
прадузятым стаўленнем да Беларусі з боку еўрапейскіх краін.
У заяве яна адзначыла, што
беларускія ўлады неаднаразова звярталіся ва ўсе еўрапейскія
арганізацыі, да сваіх калег, дэпутатаў. Але, на жаль, там іх не
вельмі чуюць. Наталля Качанава
прызналася, што ў Мінску з вялікай занепакоенасцю даведаліся
аб уключэнні ў праект парадку
дня 143-й Асамблеі Міжпарламенцкага саюза ў Мадрыдзе
надзвычайнага пункта на тэму
«Стрыманне гандлю людзьмі,
спыненне парушэнняў правоў
чалавека і работа ў напрамку
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свабодных і сумленных выбараў у Беларусі». Гэта ініцыятыва
належыць дэлегацыям Германіі,
Латвіі, Нідэрландаў і Польшчы.
Па ацэнцы Старшыні Савета
Рэспублікі сітуацыя на беларуска-польскай граніцы здольная
прывесці да ўзброенага канфлікту. Гэты міграцыйны крызіс —
брудная, несумленная палітыка
захаду, якая накіравана на вырашэнне нейкіх сваіх палітычных
пытанняў, зрабіла выснову Старшыня Савета Рэспублікі.
Гэта за ява знай шла водгук у сэрцах парламентарыяў
дзяржаў СНД. У прыватнасці,
Старшыня Савета Федэрацыі
Федэральнага сходу Расіі Валянці на Матвіенка выказала
словы падтрымкі Беларусі. Яна
адзначыла, што Расія гатовая
аказаць любую дапамогу для
вырашэння праблемы бежанцаў
на беларуска-польскай граніцы.
Але, на яе думку, для нармалізацыі гэтай сітуацыі патрэбны
палітычныя рашэнні. Бо гэта
пытанне не толькі Беларусі і не
столькі Беларусі. Павінны быць
прыняты палітычныя рашэнні ў

Еўрасаюзе, куды гэтыя бежанцы імкнуцца па лепшае жыццё.
Трэба сказаць, што гэта «беларускае пытанне» не значылася ў парадку дня пленарнага
па ся джэн ня. Але на ім спе цыяльна засяродзілі ўвагу, бо яно
сёння мае выключнае значэнне
для нашай краіны.
Акрамя гэтага, парламентарыі
разгледзелі 14 пытанняў. Напрыклад, прынялі сумесную заяву МПА
СНД, Рэгіянальнага бюро Міжнароднай арганізацыі па міграцыі ў
Вене і Еўрапейскага рэгіянальнага бюро Сусветнай арганізацыі
аховы здароўя «Аб мерах заканадаўчага забеспячэння працоўнай міграцыі ў перыяд пандэміі», у
якой прапануюцца ўніверсальныя
меры і гарантыі для працоўныхмігрантаў у галіне сацыяльнай
абароны і аховы здароўя.
У ходзе пасяджэння таксама
былі разгледжаны мадэльныя
законы «Аб роўным доступе
да прафілактыкі, дыягностыкі і
лячэння ВІЧ-інфекцыі ў краінах
СНД», «Аб донарстве органаў»,
«Аб ацэначнай дзейнасці».
Леанід ТУГАРЫН.

«РАДУЕ, ШТО ПЫТАННЯЎ СТАНОВІЦЦА МЕНШ...»
Першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Максім РЫЖАНКОЎ
правёў прыём грамадзян у Слаўгарадскім раёне

Палітычны штаб, як назваў сваю Адміністрацыю кіраўнік дзяржавы,
працягвае маніторыць
стан спраў у рэгіёнах,
у тым ліку праз асабістыя сустрэчы з жыхарамі. Гэтым разам да
першага намесніка кіраўніка Адміністрацыі
запісаліся сем чалавек
непасрэдна са Слаўгарада і раёна, а таксама
жыхары Магілёўскага і
Бялыніцкага раёнаў.
За яў ні ца з рай цэнт ра
звярнулася з просьбай, каб
васьмікватэрны дом, у якім
яна жыве, не зносілі. Дом
прызнаны непрыдатным, і
паўстала пытанне або знесці яго, або рабіць капрамонт
і пе ра ся ляць жыль цоў у
арэнднае жыллё. Жанчына
аргументуе, што дом знаходзіцца ў вельмі зручным
для яе месцы і яна не жадае ні куды пе ра яз джаць.
Старшыня райвыканкама
Сяргей МІХАЛЮТА паведаміў, што пытанне «зносіць
або рамантаваць» стаіць па
трох дамах. На капрамонт
спатрэбіцца прыкладна два
мільёны беларускіх рублёў,
без дапамогі вобласці датацыйнаму раёну не абысціся. Другі варыянт таксама не

танны. Бо ў выпадку зносу
прыйдзецца даць арэнднае
жыллё жыхарам 40 кватэр.
У Слаўгарадзе ж арэнднага
жылля наогул няма.
Максім Рыжанкоў паабяцаў, што пахадайнічае перад
аблвыканкамам, каб дапамаглі з фінансаваннем капрамонту. Па словах Сяргея
Міхалюты, капрамонт рэальна зрабіць за летні перыяд.
На гэты час жыхарам будзе
дадзена часовае жыллё.
Віталій Васільевіч жыве
ў аграгарадку Васькавічы
Слаў га рад ска га ра ё на з
2013 года. Увесь гэты час
ён стаіць на чарзе на жыллё
ў Васькавіцкім сельсавеце
і ні як не можа спра віць

наваселле. Сёння ён на чарзе
дванаццаты. Мужчына пенсіянер, і яго турбуе, што з
такімі тэмпамі выдзялення
жылля ён яго не дачакаецца. На прыёме высветлілася, што вызваліўся дом у
суседняй вёсцы. Калі іншыя
саіскальнікі, якія стаяць перад ім у чарзе, адмовяцца
туды пераязджаць, ён зможа засяліцца хоць сёння.
Муж чы на такса ма паскардзіўся на тое, што ў яго
праб ле мы з атры ман нем
пенсіі. Ён — грамадзянін
Расіі, і ўзніклі складанасці з
яе афармленнем. Яно вельмі зацягваецца, і жыць няма
на што, скардзіцца мужчына. Максім Ула дзі мі ра віч

паабяцаў садзейнічанне з
падрыхтоўкай дакументаў
праз расійскае пасольства.
У цяжкую сітуацыю трапіла жыхарка вёскі Новая
Сла ба да. Яна вы сту пі ла
па ру чы це лем у су сед кі,
якая ўзяла крэдыт. Хутка
высветлілася, што суседка крэдыт не выплачвала, і
ўсе абавязацельствы па выплатах ляглі на паручыцеля.
Заяўніца выплаціла крэдыт
з працэнтамі, а зараз спрабуе спагнаць гэтыя грошы
з вінаватай. Складанасць у
тым, што тая ўжо пяць гадоў
нідзе не працуе і на яе ўтрыманні знаходзіцца непаўналетняе дзіця. Пытанне ўзята
на кантроль.
Кі раў ні ца жыл лё ва-будаў ні ча га ка а пе ра ты ва
прыйшла на прыём ад імя
жыхароў 40-кватэрнага дома. На абслугоўванні дома
знаходзіцца вялікая тэрыторыя, і ўзніклі праблемы з яе
асфальтаваннем, паколькі
для жыхароў гэта дорага.
Яна не ведала, што ў райвыканкаме гэта пытанне ўжо
вырашылі, прычым станоўча для жыхароў.
А вось для та го, каб
унікнуць у сітуацыю індывідуальнай прадпрымальні цы, якая па скар дзі ла ся
на ня якас ную пра клад ку

водаадводнай канавы каля
яе ўчастка, першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта нават выехаў на
месца. Высветлілася, што
пад'езд да дома заяўніцы
сапраўды пагоршыўся. Трэба будзе панізіць бардзюр і
скарэкціраваць пад'езд.
Усе пытанні, з якімі звярнуліся жыхары трох раёнаў,
на кантролі, заяўнікі атрымаюць адказы ва ўстаноўле ныя за ко нам тэр мі ны.
Максім Рыжанкоў паабяцаў
заяўніцы з Бялыніцкага раёна аса біс та на ве даць яе
праблемны аб'ект. Жанчына не ад на ра зо ва звяр талася да мясцовых улад, у
тым ліку прадстаўнікоў Адміністрацыі Прэзідэнта, але
пытанне дагэтуль не вырашана. Праблема ў тым, што
пясок з дарогі пастаянна
змываецца на яе ўчастак і
засмечвае яго.
Пад су моў ва ю чы вы ні кі
прыёму грамадзян, Максім
Рыжанкоў выказаў задаволенасць тым, што колькасць
зваротаў паступова зніжаецца. Характар пытанняў паказвае, што заяўнікі або не
дайшлі да старшыні райвыканкама, або гэтыя пытанні
знаходзяцца ў кампетэнцыі
абласных ці рэспубліканскіх
органаў улады. «Як наконт

аварыйных дамоў у Слаўгарадзе — пра фінансаванне
іх рамонту буду размаўляць
з губернатарам. Галоўнае —
людзі абазначылі праблему,
а ўлады ўжо будуць думаць,
як яе вырашаць», — удакладніў ён.
Пасля прыёму грамадзян
Максім Рыжанкоў наведаў
у Слаўгарадзе філіял холдынга «Бабушкина крынка»
і філіял бабруйскага прадпрыемства «Чырвоны харчавік — Слаўгарад». Размаўляючы з журналіс тамі,
першы намеснік кіраўніка
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэнта адзначыў, што атрымаў
вельмі добрыя ўражанні ад
наведвання раёна.
— Прыемна ўразілі новыя
вытворчасці, трэба і іншым
нашым моцным прадпрыемствам браць прыклад з таго ж
«Чыр во на га хар ча ві ка» і
ісці падымаць эканоміку ў
малыя гарады. Знамянальна, што тут ствараецца выса ка я кас ная пра дук цыя,
якая запатрабавана за мяжой, а сярэдняя зарплата
дасягае амаль 900 рублёў.
І гэта пры тым, што прадпрыемства яшчэ не запрацавала на поўную магутнасць.
Нэлі ЗІГУЛЯ.
Фота аўтара.
г. Слаўгарад.

