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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Акра мя та го, на на ра дзе бы лі раз гле джа ны перс пек ты вы ак ты ві за-

цыі ге о ла га раз ве дач ных ра бот, асва ен ня но вых ра до ві шчаў ка рыс ных 
вы кап няў і ўклю чэн ня іх у гас па дар чы аба рот. Удзель ні кі аб мер ка ва лі, 
як вы ра ша ец ца за да ча экс пар ту па слуг па вы ву чэн ні не траў за мя жой, 
што ро біц ца для пры цяг нен ня ін вес та раў у зда бы чы пры род ных рэ сур-
саў, для ўка ра нен ня іна ва цый ных тэх на ло гій з мэ тай комп лекс на га і 
най больш вы гад на га вы ка ры стан ня гэ тых рэ сур саў.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што тэ ма гэ тай на ра ды важ ная з пунк ту 
гле джан ня не толь кі эка но мі кі, але і па лі ты кі. «Гэ та не прос та эка но мі ка, 
але і па лі ты ка, якая ўпі ра ец ца ў не за леж насць на шай дзяр жа вы», — 
пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ка рыс ныя вы кап ні — гэ та да дзе ныя нам пры ро дай ба гац ці, які мі 
мы па він ны рас па ра джац ца бе раж лі ва і дбай на на ка рысць і су час на-
га па ка лен ня бе ла ру саў, і бу ду чых», — пра доў жыў Прэ зі дэнт. Кі раў нік 
дзяр жа вы ад зна чыў, што на ват пры сён няш няй ня ўстой лі вас ці сы ра-
він ных рын каў мно гія кра і ны дэ ман стру юць ста біль нае раз віц цё, якое 
за бяс печ ва ец ца за кошт ра цы я наль на га вы ка ры стан ня на цы я наль-
ных ба гац цяў, ука ра нен ня вы со ка эфек тыў ных тэх на ло гій іх зда бы чы 
і пе ра пра цоў кі. Прэ зі дэнт лі чыць, што для Бе ла ру сі асаб лі ва вост ра 
ста іць двух а дзі ная за да ча: з ад на го бо ку, за бес пя чэн не мак сі маль най 
эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня ўлас ных і ім парт ных рэ сур саў, з ін ша га — 
па шы рэн не маш та баў і на менк ла ту ры зда бы чы вы кап няў з мэ тай іх 
ім парт аза мя шчэн ня і ска ра чэн ня ад то ку ва лю ты на іх за куп ку.

Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў у поў ным аб' ёме вы ву чыць перс пек тыў-
ныя рэ гі ё ны кра і ны на прад мет вы яў лен ня но вых ра до ві шчаў наф ты. 
Раз мо ва ідзе аб Ар шан скай (Ві цеб ская воб ласць) і Пад ляс ка-Брэсц кай 
упа дзі нах (Брэсц кая і Гро дзен ская воб лас ці). Гэ тыя тэ ры то рыі па куль 
не да стат ко ва вы ву ча ны. Да іх ця пер па він на быць пры ка ва на ўва га 
спе цы я ліс таў.

На на ра дзе так са ма аб мяр коў ва ла ся рэа лі за цыя пра ек таў па па-
ве лі чэн ні вы ка ры стан ня тор фу на цэ мент ных за во дах за мест ім пар -
туе ма га ка мен на га ву га лю. Ча ка ец ца, што на пра ця гу 2016-2017 
га доў на прад пры ем ствах бу дзе вы ка рыс тоў вац ца ка ля 420 ты сяч 
тон тар фя ных бры ке таў. Га да вая эка но мія, па вод ле пад лі каў ура да, 
скла дзе $15-20 млн.

Кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ло жа на аб пра гра ме вы ву чэн ня не траў і 
раз віц ця мі не раль на-сы ра він най ба зы Бе ла ру сі на 2016-2020 га ды. Да-
ку мент пра ду гледж вае по шук ра до ві шчаў ужо раз ве да ных і но вых ві даў 
ка рыс ных вы кап няў. За пла на ва ны так са ма рэ гі я наль ныя ра бо ты, якія 
бу дуць пра во дзіц ца на ма ла вы ву ча ных тэ ры то ры ях, вя лі кіх глы бі нях.

Ця пер у Бе ла ру сі вы яў ле на 82 ра до ві шчы наф ты, 75 пе ра да дзе ны 
на ба ланс «Бе ла рус наф ты» для рас пра цоў кі, на ся мі ра до ві шчах вя-
дуц ца ра бо ты ў роз ных ста ды ях раз вед кі і пад рых тоў кі да асва ен ня. 
Усе вы яў ле ныя ра до ві шчы наф ты ад но сяц ца да Пры пяц ка га пра гі-
ну (Го мель ская і Ма гі лёў ская воб лас ці). Што год Бе ла русь зда бы вае 
1,64 млн т наф ты. У кра і не ёсць больш за 9 ты сяч тар фя ных ра до ві шчаў 
з геа ла гіч ны мі за па са мі ка ля 4 млрд тон, што год вы пус ка ец ца 1 млн 240 
ты сяч тон тор фа бры ке ту. Уся го ў не трах Бе ла ру сі зной дзе на больш за 
10 ты сяч ра до ві шчаў роз ных ві даў ка рыс ных вы кап няў.

БА ГАЦ ЦЕ ЗЯМ ЛІ

У бюд жэ це кра і ны па-ра ней ша му асноў-
ная ўва га на да ец ца вы ка нан ню са цы яль-
ных аба вяз каў дзяр жа вы пе рад людзь мі. 
У пры яры тэ це — сфе ры аду ка цыі і ахо вы 
зда роўя. Пра ду гле джа на фар мі ра ван не 
«ся мей на га ка пі та лу» — у на ступ ным го-
дзе на яго вы дзе ле на 2 трыль ё ны руб-
лёў. Знач ную част ку бюд жэ ту скла дуць 
вы дат кі на апла ту пра цы, а так са ма на 
пен сіі, сты пен дыі, да па мо гі, ін шыя вы-
пла ты, срод кі на вы ка нан не дзяр жаў ных 
са цы яль ных стан дар таў.

НА ДЫ ДЗЕ ЧАС — НУ ЛІ «АД РЭ ЖУЦЬ»
За бес пя чэн не рос ту і ды вер сі фі ка цыі экс пар-

ту, ства рэн не но вых пра цоў ных мес цаў, па вы-
шэн не эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня дзяр жаў най 
улас нас ці — та кі мі бу дуць клю ча выя мэ ты раз-
віц ця на шай кра і ны ў на ступ ным го дзе. Згод на 
з пра ек там рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту на 2016 
год пра ду гледж ва юц ца да хо ды ў су ме звыш 180 
трыль ё наў 590 міль яр даў руб лёў. Асноў ны мі 
кры ні ца мі пад атко вых да хо даў бу дуць па да так 
на да дат ко вую вар тасць, ак цы зы, пад атко выя 
да хо ды ад знеш не эка на міч най дзей нас ці. Вы-
дат кі за пла на ва ны ў су ме 163 трыль ё наў 417 
міль яр даў руб лёў.

Мі ністр фі нан саў Ула дзі мір АМА РЫН па-
ве да міў, што для та го, каб аб ме жа ваць рост 
знеш ня га дзяр жаў на га доў гу, рэс пуб лі кан скі 
бюд жэт за цвяр джа ец ца з пе ра вы шэн нем да-
хо даў над вы дат ка мі — пра фі цы там, які пой дзе 
на вы пла ту даў гоў.

Акра мя пры яры тэт ных вы дат каў на аду ка-
цыю, ахо ву зда роўя і бяс пе ку дзяр жа вы, бюд-
жэт ныя срод кі бу дуць так са ма на кі роў вац ца на 
пад трым ку рэ аль на га сек та ра эка но мі кі, у тым 
лі ку экс пар ту, за ха ван не даў га вых аба вяз каў 
на бяс печ ным уз роў ні.

Мі ністр за пэў ніў, што дэ на мі на цыя бе ла рус-
ка га руб ля ады грае вы ключ на тэх ніч ную ро-
лю: ка лі на ды дзе час, у ад па вед ных бюд жэт-

ных да ку мен тах прос та «ад рэ жуць» ну лі. Курс 
до ла ра праг на зу ец ца на ўзроў ні пры клад на 
18 700 руб лёў.

ПЕН СІІ БУ ДУЦЬ ПА ВЫ ШАЦ ЦА
У бюд жэ це на на ступ ны год за кла дзе на ца-

на за ба раль наф ты ў 50 до ла раў. Гэ ты раз лік 
быў зроб ле ны з ары ен ці рам на ра сій скіх ка лег. 
Ад нак за раз су се дзі раз гля да юць маг чы масць 
па ні жэн ня гэ та га па каз чы ка да 40 до ла раў.

— Мы так са ма раз гля да ем та кі ва ры янт, і 
ў нас ёсць для гэ та га ме ха ніз мы, — ад зна чыў 
мі ністр фі нан саў. Ён на га даў, што па доб ная ка-
рэк ці роў ка ра бі ла ся і ў да чы нен ні да бюд жэ ту 
на 2015 год.

Люд мі ла ДА БРЫ НІ НА, стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах, па ве-
да мі ла, што ў бюд жэт най па лі ты цы ад бу дзец ца 
пе ра ход на ся рэд не тэр мі но вае, а ме на ві та на 
тры га ды за мест пя ці.

— Гэ та вель мі важ на, па коль кі да зво ліць нам 
па вы сіць эфек тыў насць роз ных га лін эка но мі-
кі, — упэў не на пар ла мен та рый.

— На ту раль на, за раз кож ны ча ла век ду мае, 
якая пад трым ка бу дзе яму ака за на і як ён бу дзе 
аба ро не ны ў 2016 го дзе, — ад зна чы ла Люд мі ла 
Да бры ні на. — Ка лі ка заць пра бюд жэт ную сфе-
ру, то сён ня вы дат кі на за ра бот ную пла ту пра ду-
гле джа ны з рос там 13%. За кла дзе ны ўзро вень 
ін фля цыі — 12%. Гэ та так са ма пэў ная са цы яль-
ная аба ро на: бу дзе аба ро не ны ся мей ны бюд жэт 
ра бот ні каў ме на ві та бюд жэт най сфе ры.

Ма ры я на ШЧОТ КІ НА, мі ністр пра цы і са-
цы яль най аба ро ны, па ве да мі ла, што пен сіі ў 
на ступ ным го дзе бу дуць па вы шац ца ра зам са 
што квар таль ны мі пе ра гля да мі бюд жэ таў пра-
жы тач на га мі ні му му.

— Па ступ лен ні ў па за бюд жэт ны Фонд са-
цы яль най аба ро ны за ле жаць у пер шую чар гу 
ад уз роў ню за ра бот ных плат, па коль кі ідуць за 
кошт аба вяз ко вых стра ха вых уз но саў, — на га-
да ла Ма ры я на Шчот кі на. — Мы за пла на ва лі, 

што ў нас бу дуць па ступ лен ні, да хо ды на ша га 
фон ду ў па ме ры 123,4 трыль ё на руб лёў. Рас-
хо ды скла дуць 121,3 трыль ё на. Пра фі цыт, які 
пра ду гле джа ны ў па ме ры 2,1 трыль ё на — гэ та, 
на са мрэч, пра фе сій нае пен сій нае стра ха ван-
не, аба вяз ко выя на кап лен ні для тых лю дзей, 
якія пра цу юць у шкод ных і не бяс печ ных умо вах. 
Гэ тыя гро шы зна хо дзяц ца на ін ды ві ду аль ных 
ра хун ках пад стаў кай рэ фі нан са ван ня 2%, і іх 
нель га ча паць ні ў якім ра зе.

НА ТА РЫ ЯТ ЗА ПРА ЦУЕ ПА-НО ВА МУ
На ўча раш няй се сіі дэ пу та ты Па ла ты прад-

стаў ні коў, акра мя бюд жэт на га па ке та, пры ня лі 
ў дру гім чы тан ні пра ект за ко на «Аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у не ка то рыя за ко ны 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях на та ры яль-
най дзей нас ці».

На тал ля ГУЙ ВІК, член Па ста ян най ка мі-
сіі Па ла ты прад стаў ні коў па за ка на даў стве, 
па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды», што гэ ты 
за ко на пра ект уліч вае ўсе асноў ныя ідэі пра ве-
дзе най у кра і не рэ фор мы на та ры я та, а так са ма 
ўдак лад няе не ка то рыя нор мы дзе ю ча га за ко на 
з улі кам прак ты кі яго пры мя нен ня.

На га да ем, на та ры яль ная сіс тэ ма кра і ны з 
1 сту дзе ня мі ну ла га го да ста ла са ма ўпраў ля е-
май і са ма фі нан су е май.

— У за ко на пра ек це больш шы ро ка вы зна ча-
ны за да чы на та ры я та, па коль кі яго дзей насць 
на кі ра ва на не толь кі на за бес пя чэн не аба ро-
ны пра воў і за кон ных ін та рэ саў гра ма дзян, у 
тым лі ку і ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
юры дыч ных асоб, але і пра ду гледж вае ака зан-
не гэ тым гра ма дзя нам на пра фе сій най асно ве 
юры дыч най да па мо гі, — звяр ну ла ўва гу На тал-
ля Гуй вік. — Уво дзіц ца так са ма па няц це «на та-
ры яль най тай ны», якая ўклю чае ў ся бе не толь кі 
на та ры яль нае дзе ян не, але і звест кі, якія ста лі 
вя до мы на та ры у су пры кан суль та ван ні гра ма-
дзян і юры дыч ных асоб.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ НА КІ РА ВА НАСЦЬ ЗА ХА ВА ЕЦ ЦА
Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў раз гле дзе лі бюд жэт ны па кет

АД БУ ДЗЕЦ ЦА РА БО ЧЫ ВI ЗIТ 
ПРЭ ЗI ДЭН ТА Ў МАСК ВУ

Аляк сандр Лу ка шэн ка 21 снеж ня зро бiць ра бо чы вi зiт у Маск ву. 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi пры ме ўдзел у па ся джэн нях Са ве та ка лек-
тыў най бяс пе кi Ар га нi за цыi Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе-
цы (АДКБ) i Вы шэй ша га Еў ра зiй ска га эка на мiч на га са ве та на 
ўзроў нi кi раў нi коў дзяр жаў, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лi да ра.

У цэнт ры ўва гi са мi ту АДКБ бу дуць зна хо дзiц ца ак ту аль ныя праб ле-
мы мiж на род най бяс пе кi i маг чы мыя кро кi Ар га нi за цыi па iх вы ра шэн нi. 
У хо дзе су стрэ чы на вы шэй шым уз роў нi ў фар ма це ЕА ЭС яе ўдзель нi кi, 
у пры ват нас цi, раз гле дзяць пы тан нi функ цы я на ван ня Еў ра зiй скай эка-
на мiч най ка мi сii, су пра цоў нiц тва ў га лi не лi бе ра лi за цыi аў та ма бiль ных 
пе ра во зак, уза е ма дзе ян ня ЕА ЭС з iн шы мi мiж на род ны мi ар га нi за цы я мi 
i мiж дзяр жаў ны мi аб' яд нан ня мi.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На су стрэ чы раз мо ва іш ла так са ма аб бу даў ніц тве но ва га ад мі ніст-

ра цый на га комп лек су ў Мін ску, у якім бу дуць раз мя шчац ца фі лі ял ФІ ДЭ 
і фе дэ ра цыя шах мат Бе ла ру сі.

Кір сан Ілюм жы наў па дзя ка ваў бе ла рус ка му бо ку і аса біс та Прэ зі-
дэн ту за ар га ні за цыю ў Мін ску чэм пі я на ту Еў ро пы па хут кіх шах ма тах і 
блі цы, які пра хо дзіць гэ ты мі дня мі. У Мінск пры еха лі ка ля ты ся чы іг ра коў 
з 31 кра і ны. Ся род іх — мно гія вя ду чыя шах ма тыс ты, якія ўва хо дзяць 
у пер шую сот ню су свет на га рэй тын га, удзель ні кі і фі на ліс ты чэм пі я-
на таў све ту і Еў ро пы, куб каў све ту, мат чаў і тур ні раў прэ тэн дэн таў на 
су свет ную шах мат ную ка ро ну.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі і прэ зі дэнт Між на род най шах мат най фе дэ ра цыі 
да мо ві лі ся, што ў 2016 го дзе ў Бе ла ру сі пач нуць пі лот на ўка ра няць 
пра гра му «Шах ма ты ў шко лах». Пер ша па чат ко ва пра гра му бу дуць 
пра хо дзіць на фа куль та тыў най асно ве як у мін скіх шко лах, так і ў рэ-
гі ё нах. Між на род ная шах мат ная фе дэ ра цыя са свай го бо ку да па мо жа 
ў пад рых тоў цы трэ не раў, пра вя дзен ні се мі на раў і май стар-кла саў, а 
так са ма з пад руч ні ка мі.

Кір сан Ілюм жы наў пад крэс ліў, што мае на мер у на ступ ным го дзе 
аса біс та на ве даць адзін з пер шых уро каў, а так са ма пра вес ці май стар-
клас для вы клад чы каў і ды рэк та раў школ.

ГУЛЬ НЯ 
ДЛЯ ІН ТЭ ЛЕ КТУ А ЛАЎ

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі за-
крыў дзя ся тую се сію. Пад час апош ня га па ся джэн ня 
бы ло раз гле джа на двац цаць пяць пы тан няў. Се на та-
ры ўхва лі лі за ко на пра ек ты, якія да ты чац ца пра мыс-
ло вай бяс пе кі, мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня, 
раз віц ця прад пры маль ніц тва, уза е ма дзе ян ня з ін шы-
мі дзяр жа ва мі і бюд жэт ны па кет.

Ад но з но ва ўвя дзен няў пра ек та за ко на «Аб мяс цо вым 
кі ра ван ні і са ма кі ра ван ні» — пра вя дзен не рэ гі я наль ных 
схо даў дэ пу та таў. У гэ тым го дзе яны ўжо бы лі апра ба ва ны 
ў жніў ні і ве рас ні. У та ко га кштал ту ме ра пры ем ствах бя руць 
удзел се на та ры, дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў, аб лас но-
га Са ве та. «Рэ гі я наль ныя схо ды кан са лі ду юць дэ пу тац кі 
кор пус і па ляп ша юць пра цу з вы бар шчы ка мі», — лі чыць 
Свят ла на ГЕ РА СІ МО ВІЧ, 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.

Згод на з яшчэ ад ным ухва ле ным верх няй па ла тай за ко-
на пра ек там, у Пе кі не бу дзе ство ра ны куль тур ны цэнтр Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, а ў Мін ску — Кі тай скай На род най Рэс пуб-
лі кі. На іх ба зе пла ну ец ца ла дзіць куль тур ныя і аду ка цый ныя 
ме ра пры ем ствы, у тым лі ку звя за ныя з рас паў сю джан нем 
моў, ад кры юц ца біб лі я тэ кі. Фі нан са ван не ад бы ва ец ца тым 
бо кам, які ства рае цэнтр. Гэ тыя ўста но вы не ма юць пра ва 
зай мац ца ка мер цый най дзей нас цю, але змо гуць пра да ваць 
рэ клам ную пра дук цыю ці квіт кі на ме ра пры ем ствы, якія 
пра вод зяц ца на плат най асно ве.

— Па ўзгад нен ні з кі тай скім бо кам ужо вы зна ча на, што 
куль тур ны цэнтр Бе ла ру сі бу дзе ба зі ра вац ца на тэ ры то рыі 
па соль ства на шай кра і ны ў Кі тай скай На род най Рэс пуб лі-
цы,— ка жа Іры на ДРЫ ГА, пер шы на мес нік мі ніст ра куль-
ту ры Бе ла ру сі. — Бу даў ніц тва асоб на га цэнт ра не пла ну ец-
ца. Ад па вед на гра шо вых вы дат каў на гэ та не спат рэ біц ца. 
Кі тай скі бок жа дае мець асоб ны бу ды нак. Мы аказ ва ем 
да па мо гу ў пад бо ры ўчаст ка зям лі ці га то ва га бу дын ка.

Так са ма чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі пра га ла са ва лі за за-
ко на пра ек ты аб пра цоў най міг ра цыі, дзяр жаў на-пры ват ным 
парт нёр стве, пра ва вой ахо ве та вар ных зна каў і зна каў аб-
слу гоў ван ня.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by
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КІ ТАЙ СКІ І БЕ ЛА РУС КІ 
ЦЭНТ РЫ КУЛЬ ТУ РЫ

з'я вяц ца ад па вед на ў Мін ску і Пе кі не

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

У са цы яль най сфе ры ад но з 
важ ных мес цаў па-ра ней ша му бу-
дзе ад ве дзе на пад трым цы мо ла дзі 
і са цы яль на не аба ро не ных плас тоў 
на сель ніц тва.

У знеш няй па лі ты цы, рэа лі зу ю-
чы прын цып доб ра су сед ства і шмат-
век тар нас ці, трэ ба больш ак тыў на 
пра ца ваць над ума ца ван нем ЕА ЭС 
і Са юз най дзяр жа вы.

Па гэ тых і ін шых кі рун ках Са вет 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у вы зна ча ным 
па рад ку бу дзе пад трым лі ваць за ко-
на пра ек ты, што ўно сяц ца, і ге не ры-
ра ваць улас ныя ідэі для за бес пя чэн-
ня эфек тыў на га раз віц ця бе ла рус кай 
дзяр жа вы.

Ар га ні зу ю чым да ку мен там для 
гэ та га з'яў ля юц ца Асноў ныя кі рун кі 
дзей нас ці Са ве та Рэс пуб лі кі па за-
бес пя чэн ні ўстой лі ва га са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця і на цы я наль-
най бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На 
мі ну лым па ся джэн ні Са вет Рэс пуб-
лі кі да ру чыў Прэ зі ды у му іх за цвер-
дзіць. Ва ша да ру чэн не вы ка на на. 
Ар га ні за цыя вы ка нан ня ўскла да ец ца 
на Ана то ля Мак сі ма ві ча Ру сец ка га, 
кант роль па кі даю за са бой.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс-
пуб лі кі!

Што да ты чыц ца вы ні каў на шай 
з ва мі пра цы пад час дзя ся тай се сіі, 
ад зна чу асноў ныя яе вы ні кі.

Пра ве дзе на 5 па ся джэн няў Са-
ве та Рэс пуб лі кі, пры ня ты да ве да-
ма 4 дэ крэ ты Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, пры ня ты 64 па ста но вы, 
ухва ле ны 48 за ко на пра ек таў, у тым 
лі ку 24 аб вы каз ван ні зго ды Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь на аба вяз ко васць для 
яе між на род ных да га во раў.

Вя лі кі блок за ко на пра ек таў пры-
ня ты з мэ тай за бес пя чэн ня рос ту 
эка на міч на га па тэн цы я лу Бе ла ру сі. 
За кон «Аб дзяр жаў на-пры ват ным 
парт нёр стве» на кі ра ва ны на раз віц-
цё прад пры маль ніц кай іні цы я ты вы, 
па ляп шэн не дзе ла во га ася род дзя, 
пры цяг нен не ін вес ты цый.

За кон «Аб пад трым цы ма ло га і 
ся рэд ня га прад пры маль ніц тва» ўста-
наў лі вае па ра дак дзей нас ці мік ра фі-
нан са вых ар га ні за цый.

Па іні цы я ты ве Са ве та Рэс пуб лі-
кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у за ко не «Аб уня сен ні да-
паў нен няў у За кон Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь «Аб мяс цо вым кі ра ван ні і са-
ма кі ра ван ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 
за ма ца ва ны но выя фор мы ра бо ты 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў дэ пу-
та таў.

Ра ты фі ка ва ны між на род ныя да-
га во ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь з Ра сі яй, 
Кі та ем, Сі ры яй, Гру зі яй, Ін ды яй, Па-
кі ста нам, Поль шчай, Тай лан дам па 
шы ро кім ко ле пы тан няў. Да га вор аб 
сяб роў стве і су пра цоў ніц тве па між 
Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Кі тай скай 
На род най Рэс пуб лі кай за ка на даў ча 
за ма цоў вае прын цы пы ўза ем на га 
да ве ру і стра тэ гіч на га ўза е ма дзе ян-
ня, рэ гу люе пы тан ні ўдзе лу Бе ла ру сі 
ў ства рэн ні і раз віц ці Эка на міч на га 
по яса Шаў ко ва га шля ху. Пры ня ты 
ра шэн ні па за бес пя чэн ні роў ных пра-
воў гра ма дзян на сва бо ду пе ра мя-
шчэн ня і вы бар мес ца жы хар ства ў 
Са юз най дзяр жа ве Бе ла ру сі і Ра сіі 
(спро шча на пра цэ ду ра атры ман ня 
да зво лу на па ста ян нае пра жы ван-
не).

Атры ма ла да лей шае раз віц цё іні-
цы я ты ва Са ве та Рэс пуб лі кі па пра-
вя дзен ні пра ва во га ма ні то рын гу, які 
да зва ляе больш поў на рэа лі за ваць 
па тэн цы ял Са ве та Рэс пуб лі кі і спры-
яе па вы шэн ню якас ці за ко наў, што 
пры ма юц ца. Па яго вы ні ках ад па-
вед ныя пра па но вы на кі ра ва ны ў Са-
вет Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Пра па на ва ныя ка рэк ці роў кі нор маў 
За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
ас но вах дзяр жаў най ма ла дзёж най 
па лі ты кі» бу дуць спры яць удас ка на-
лен ню ма ла дзёж на га са ма кі ра ван ня 
і пра цы ма ла дзёж ных пар ла мен таў, 
а За ко на «Аб тра цей скіх су дах» — 
уста ля ван ню больш дак лад най ка ар-
ды на цыі ўза е ма дзе ян ня па між су да-
мі агуль най юрыс дык цыі і па ста ян на 
дзе ю чы мі тра цей скі мі су да мі.

Па ва жа ныя ка ле гі!
На мі пры ня ты ра шэн ні, згод на з 

які мі чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі аба-
вя за ны пры маць ак тыў ны ўдзел у 
дзей нас ці ство ра ных пры мяс цо вых 
Са ве тах дэ пу та таў аб лас но га і ба-
за ва га тэ ры та ры яль ных уз роў няў 
ма ні то рын га вых груп. Стар шы ні аб-
лас ных і Мінск ага га рад ско га Са ве-
та дэ пу та таў па він ны за бяс пе чыць 
ар га ні за цыю і ка ар ды на цыю гэ тай 
ра бо ты. Пры гэ тым асаб лі вую ўва гу 
вар та на да ваць пы тан ням за ня тас ці, 
экс пар ту, раз віц цю эка но мі кі рэ гі ё на. 
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 (Свят ла на Мі хай лаў на 
Ге ра сі мо віч) за бяс пе чыць кант роль 
за пра вя дзен нем гэ тай ра бо ты на 
мес цах і што квар таль на дак лад ваць 
Прэ зі ды у му Са ве та Рэс пуб лі кі.

У ра бо це на мес цах па ча ла пе ра-
ва жаць кан крэ ты ка. Але фар ма ліз му 
ў дзей нас ці амаль двац ца ці ты сяч на-
га кор пу са мяс цо вых Са ве таў дэ пу-
та таў яшчэ шмат. З улі кам нор маў 
ар ты ку ла 98 Кан сты ту цыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Са вет Рэс пуб лі кі бу-
дзе па тра ба ваць ад мяс цо вых Са-
ве таў дэ пу та таў на леж ных вы ні каў 
пра цы. Для, як ка жуць, сва бод на га 
пла ван ня мес ца ня ма. Не той час. 
Уся дэ пу тац кая вер ты каль па він-
на ад каз на ста віц ца да вы ка нан ня 
за дач, якія ста яць пе рад кра і най. 
Кож ны мяс цо вы Са вет дэ пу та таў 
па ві нен нес ці ад каз насць за ста но-
ві шча спраў у сва ім рэ гі ё не. Мы, чле-
ны Са ве та Рэс пуб лі кі, дэ пу та ты ўсіх 
уз роў няў, — су вяз нае звя но па між 
ула дай і на ро дам. Нам трэ ба ўмець 
чуць лю дзей і пры маць ак ту аль ныя 
ра шэн ні.

Упэў не ны: вы бар шчы кі во сен ню 
2016 го да пад тры ма юць тых кан ды-
да таў у Пар ла мент, якія пра цу юць 
ак тыў на і вы ні ко ва, а не тых, хто 
зай ма ец ца дэ ма го гі яй і па лі ты кан-
ствам.

Па ва жа ныя ка ле гі!
Нам трэ ба больш ува гі на да ваць 

уні фі ка цыі і гар ма ні за цыі за ка на даў-
ства кра ін — парт нё раў па Са юз най 
дзяр жа ве і Еў ра зій скім эка на міч ным 
са ю зе.

Са ве там Рэс пуб лі кі ўжо ўне се ны 
пэў ныя пра па но вы па па шы рэн ні 
пра ек та пла на пад рых тоў кі за ко на-
пра ек таў на 2016 год. Але гэ та толь кі 
па ча так.

Га лоў ная мэ та — гэ та ства рэн не 
агуль на га рын ку без вы клю чэн няў і 
аб ме жа ван няў. Ад гэ та га на ўпрост 
за ле жыць эфек тыў насць на цы я-
наль най эка но мі кі. Ар га ні за цыя гэ-
тай важ най пра цы ўскла да ец ца на 
па ста ян ныя ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі-
кі па між на род ных спра вах і на цы я-
наль най бяс пе цы і па за ка на даў стве 
і дзяр жаў ным бу даў ніц тве, ад па вед-
на на Ула дзі мі ра Ля во на ві ча Сянь ко 
і Лі лію Фран цаў ну Ма роз.

У ЕА ЭС ад сут ні чае пар ла менц кае 
вы мя рэн не. Лі чу, што мно гія сён ня 
ўсве дам ля юць, што яно ўсё ж не аб-
ход на. Не дзе ля су стрэч і дыс ку сій. 
Трэ ба зблі жаць за ка на даў ства дзяр-
жаў ЕА ЭС. І пар ла менц кія на ма ган ні 
бу дуць зу сім не ліш ні мі. Та му на шы 
ак тыў ныя дзе ян ні, у тым лі ку ў рам-
ках Пар ла менц ка га Схо ду Са ю за Бе-
ла ру сі і Ра сіі, іні цы я тыў ная ра бо та 
па вы бу доў ван ні ўза е ма вы гад ных 
ад но сін, за бес пя чэн ні роў ных умоў 

гас па да ран ня і доб ра сум лен най кан-
ку рэн цыі, ства рэн ні пра ва вой ба зы 
сфар мі ру юць да дат ко выя кры ні цы 
і фак та ры рос ту як для ЕА ЭС, так 
і Рэс пуб лі кі Бе ла русь у пры ват нас-
ці. Трэ ба дзей ні чаць, а не ча каць. 
Прэ зі ды ум Са ве та Рэс пуб лі кі пры няў 
не аб ход ныя ра шэн ні, і па ча ла ся пад-
рых тоў ка па ся джэн ня на ву ко ва-кан-
суль та цый на га са ве та з па рад кам 
дня «Аб праб ле мах раз віц ця ін тэ гра-
цый ных пра цэ саў у рам ках ЕА ЭС і іх 
за ка на даў чым рэ гу ля ван ні». Да гу-
тар кі бу дуць за про ша ны ўсе за ці каў-
ле ныя, у тым лі ку вы со кія чы ноў ні кі 
Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс-
пуб лі кі!

З мэ тай вы ка нан ня ўста но вак кі-
раў ні ка дзяр жа вы Са вет Рэс пуб лі кі 
стаў ак тыў на вы ка рыс тоў ваць во пыт 
пар ла менц кай дып ла ма тыі ў ра бо-
це па на рошч ван ні і ды вер сі фі ка цыі 
бе ла рус ка га экс пар ту. Па куль ра на 
ка заць пра пра дук цый насць гэ тай 
дзей нас ці, але мы, на прык лад, узя-
лі на ся бе ар га ні за цыю вы ра шэн ня 
пы тан няў бу даў ніц тва ча ты рох фар-
ма цэў тыч ных за во даў у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь з ін дый скі мі кам па ні я мі, 
за бяс печ ва ем ства рэн не шэ ра-
гам бе ла рус кіх ма шы на бу даў ні чых 
прад пры ем стваў ганд лё ва-сэр віс-
ных цэнт раў у Ін дыі, Турк ме ні ста не, 
рэа лі за цыю не ка то рых ін шых пра-
ек таў.

У між се сій ны пе ры яд нас ча кае 
на пру жа ная між на род ная пра гра ма. 
Най перш гэ та пад рых тоў ка трэ ця га 
Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які 
ад бу дзец ца ў Мін ску. Пла ну ец ца на-
рас ціць ды на мі ку двух ба ко вых кан-
так таў — ця пер пра пра цоў ва юц ца 
ві зіт у Рэс пуб лі ку Бе ла русь пар ла-
менц кай дэ ле га цыі Па кі ста на і ві зі ты 
бе ла рус кіх пар ла мен та ры яў у Ін дыю, 
Іран і Аман. Бу дзе пра цяг ну та пра-
ца ў Пар ла менц кім Схо дзе Са ю за 
Бе ла ру сі і Ра сіі, Між пар ла менц кай 
Асамб леі дзяр жаў — удзель ніц Са-
друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў, 
Пар ла менц кай Асамб леі Ар га ні за цыі 
Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы і 
ін шых між на род ных ар га ні за цы ях, 
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 134-й Асамб леі Між-
пар ла менц ка га Са ю за.

Па ва жа ныя ка ле гі!
2016 год для нас асаб лі вы. У гэ-

тым го дзе прой дуць чар го выя пар-
ла менц кія вы ба ры. Усе мы бу дзем 
тры маць спра ва зда чу пе рад вы бар-
шчы ка мі аб пра ве дзе най пра цы. Га-
лоў ная за да ча ўсіх улад ных струк-
тур — гэ та па вы шэн не жыц цё ва га 
ўзроў ню на шых гра ма дзян, за бес-
пя чэн не су ве рэ ні тэ ту і на цы я наль-
най бяс пе кі на шай кра і ны. Аца ніць 
гэ тую дзей насць мож на толь кі праз 
прыз му вы ра шэн ня кан крэт ных пы-
тан няў. Дро бя зяў пры гэ тым не па-
він на быць. З ма ло га скла да ец ца ўсё 
вя лі кае.

Час вель мі скла да ны. Фак тыч-
на ідзе пра вер ка на тры ва ласць, на 
грун тоў насць на ша га су ве рэ ні тэ ту і 
дзяр жаў нас ці. Пры чым па гро зы для 
на шай кра і ны фар мі ру юц ца па-за 
ме жа мі Бе ла ру сі і ў нас вель мі ма ла 
ўлас ных маг чы мас цей, каб су праць-
ста яць гэ тым па гро зам і вы клі кам. 
Але мы моц ныя на шым адзін ствам і 
згур та ва нас цю на цыі ва кол на ша га 
Прэ зі дэн та — Аляк санд ра Ры го ра ві-
ча Лу ка шэн кі.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс-
пуб лі кі!

Да зволь це па дзя ка ваць вам за 
су мес ную плён ную се сій ную пра цу, 
па він ша ваць з на ды хо дзя чы мі Рас-
твом і Но вым го дам, па жа даць вам і 
ва шым бліз кім зда роўя, даб ра бы ту, 
мі ру, ажыц цяў лен ня ва шых пла наў 
і жа дан няў!

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Асноў ныя па ра мет ры бюд жэ ту да зва-
ля юць раз ліч ваць, што план ка са цы яль-
ных аба вя за цель стваў дзяр жа вы ў га лі-
не аду ка цыі, ахо вы зда роўя, са цы яль най 
па лі ты кі не бу дзе па ні жа на. Пры гэ тым 
бу дзе пра цяг ну ты пас ля доў ны рух па 
шля ху эва лю цый ных пе ра ўтва рэн няў у 
эка но мі цы.

Пад час гэ тай се сіі зроб ле ны сур' ёз ны 
крок у на зва ным кі рун ку. Пра ва вое афарм-
лен не атры ма ла дзяр жаў на-пры ват нае 
парт нёр ства. Пры ня ты За кон ужо ў най блі-
жэй шы час да зво ліць па чаць рэа лі за цыю 
не каль кіх буй ных пра ек таў з да па мо гай 
тэх на ло гій, ка пі та лу і рэ сур саў пры ват на га 
біз не су. Гэ та, без умоў на, зні зіць на груз ку 
на рэс пуб лі кан скі бюд жэт і пад штурх не 
дзе ла вую ак тыў насць у кра і не.

Сур' ёз ны эка на міч ны эфект пла ну ец ца 
атры маць і ад ус туп лен ня ў сі лу Ляс но га 
ко дэк са. Па ацэн ках экс пер таў, удас ка-
на лен не па ды хо даў да ле са ка ры стан ня 
да зво ліць атрым лі ваць да дат ко ва ў бюд-
жэт рэс пуб лі кі больш як 200 млрд руб лёў 
што год.

За да ча рас крыц ця ўнут ра ных рэ зер ваў 
раз віц ця эка но мі кі за па тра ба ва ла ка рэк-
цыі дзяр жаў най стра тэ гіі ў пы тан нях пад-
трым кі ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль-
ніц тва, па вы шэн ня пра мыс ло вай бяс пе кі. 
Шэ раг на ва цый уне се ны ў за ка на даў ства 
ў сфе рах бу даў ніц тва, ганд лю, сель скай 
гас па дар кі, ту рыс тыч най ін дуст рыі.

Тэ ма сты му ля ван ня дзе ла вой ак тыў-
нас ці знай шла сваё ад люст ра ван не і ў 
та кім зна ка вым да ку мен це, як Ко дэкс аб 
куль ту ры. Упер шы ню на за ка на даў чым 
уз роў ні ў гэ тай га лі не вы зна ча на мес ца 
спон сар ства і ме цэ нац тва, уста ноў ле ны 
пра ва выя асно вы су пра цоў ніц тва дзяр-
жаў ных ор га наў з ка мер цый ны мі ар га-
ні за цы я мі.

Пра ца над Ко дэк сам пры цяг ну ла вя лі-
кую гра мад скую ўва гу. І гэ та не вы пад ко ва, 
бо за ха ван не на цы я наль на-куль тур най са-
ма быт нас ці шмат ра зо ва па вы шае здоль-
насць на ро да су праць ста яць не га тыў ным 
вы клі кам. У свят ле су час ных тры вож ных 
тэн дэн цый гэ та вель мі ак ту аль на.

Бе ла русь — ад кры тая кра і на і ўцяг ну та 
прак тыч на ва ўсе пра цэ сы, якія ад бы ва юц-
ца на кан ты нен це. Ня прос тае між на род-
нае ста но ві шча пры му шае нас пры маць 
за ха ды па апя рэ джан ні па гроз, якія для 
мно гіх на шых су се дзяў ужо пе ра тва ры лі-
ся ў сур' ёз ныя праб ле мы. Ад ка зам на гэ-
тыя вы клі кі ста лі па праў кі ў за ка на даў ства 
па пы тан нях ума ца ван ня на цы я наль най 
бяс пе кі, ба раць бы з тэ ра рыз мам, ап ты мі-
за цыі па лі ты кі ў да чы нен ні да міг ран таў і 
бе жан цаў.

Сён ня гэ тая праб ле ма ты ка ў цэнт ры 
ўва гі ўсёй між пар ла менц кай су поль нас ці. 
Аб важ нас ці аб' яд нан ня на ма ган няў у ба-
раць бе з між на род ным тэ ра рыз мам і эк-
стрэ міз мам, міг ра цый ных праб ле мах га ва-
ры ла ся на ме ра пры ем ствах пар ла менц кіх 
струк тур Са юз най дзяр жа вы, СНД, АДКБ, 
а так са ма Між пар ла менц ка га са ю за.

Аб мяр коў ва ю чы гэ тыя пы тан ні, бе ла-
рус кія пар ла мен та рыі заў сё ды пад крэс-
лі ва лі ня змен насць прын цы паў на шай 
знеш няй па лі ты кі — імк нен не да мі ру, 
уза е ма па ва га, раў на праў нае су пра цоў-
ніц тва з усі мі без вы клю чэн ня парт нё ра-
мі. Лю быя кан флік ты па він ны рэ гу ля вац-
ца па лі ты ка-дып ла ма тыч ны мі ме та да мі. 
Мінск, які за ва я ваў рэ пу та цыю пе ра га-
вор най пля цоў кі, дзе мо гуць па спя хо ва 
вы ра шац ца та ко га ро ду пы тан ні, га то вы 
і на да лей вы кон ваць гэ тую ро лю ў ін та-
рэ сах усіх кра ін.

Зра зу ме ла, пы тан ні ка лек тыў най бяс-
пе кі цес на звя за ны з тым, як склад ва ец ца 
сі ту а цыя ў су свет най эка но мі цы. І дэ пу-
та ты імк нуц ца мак сі маль на вы ка рыс таць 
кож ную маг чы масць для ўма ца ван ня эка-
на міч ных па зі цый Рэс пуб лі кі Бе ла русь. З 
гэ ты мі мэ та мі мы па ста ян на кан так та ва лі 
з за меж ны мі дып ла ма та мі і прад стаў ні-
ка мі між на род ных ар га ні за цый. Па іні цы-
я ты ве на шых груп па су пра цоў ніц тве з 
пар ла мен та мі за меж ных дзяр жаў у Па-
ла це прад стаў ні коў прай шлі вель мі пра-
дук цый ныя су стрэ чы з ка ле га мі з Іра ка, 
Чэ хіі і Эс то ніі. Лі чу, што ас но ва на бу ду-
чы ню ство ра на ня дрэн ная, і сён ня важ на 
ру хац ца да лей.

Яшчэ адзін да стат ко ва ад каз ны кі ру нак 
на шай пра цы быў звя за ны з элек та раль-
ны мі ме ра пры ем ства мі, якія пра хо дзі лі як 
у Бе ла ру сі, так і за мя жой. Я маю на ўва зе 
ра бо ту, пра ве дзе ную з між на род ны мі на зі-
раль ні ка мі ў рам ках прэ зі дэнц кіх вы ба раў, 
якія прай шлі ў на шай кра і не, і ўдзел бе-
ла рус кіх пар ла мен та ры яў у між на род ным 
на зі ран ні за хо дам вы бар чых кам па ній у 
Азер бай джа не і Кыр гыз ста не, а так са ма 
рэ фе рэн ду му ў Ар ме ніі.

Ця пер не каль кі слоў пра за да чы на 
бу ду чы пе ры яд. Год бу дзе ня прос тым. 
Пра ца ваць да вя дзец ца на пру жа на — гэ-
та ка тэ га рыч нае па тра ба ван не кі раў ні ка 
дзяр жа вы да ўсіх га лін ула ды. І тое, што 
сён ня Прэ зі дэн ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А.Р. Лу ка шэн ку да дзе на зго да на пры-
зна чэн не Анд рэя Ула дзі мі ра ві ча Ка бя ко ва 
прэм' ер-мі ніст рам, — вель мі знач ны факт. 
Мы ро бім агуль ную спра ву, і вель мі важ-
на за ха ваць усё, што да па ма гае сён ня 
Пар ла мен ту і Ура ду эфек тыў на ўза е ма-
дзей ні чаць пры вы ра шэн ні агуль на дзяр-
жаў ных за дач.

Па ва жа ныя ка ле гі, са мую піль ную ўва гу 
пра шу на даць пад рых тоў цы за ко на пра-
ек таў. Да кан ца склі кан ня ўсе на пра цоў кі 
трэ ба рэа лі за ваць. Га лоў ны ак цэнт пры 
гэ тым па ві нен быць зроб ле ны на якас ці 
да ку мен таў.

Не аб ход на звярс таць змяс тоў ную пра-
гра му між на род най дзей нас ці. Най важ-
ней шы мі па дзея мі тут для нас ста нуць 
бюд жэт ная се сія Пар ла менц ка га Схо ду 
Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, зі мо вае па ся джэн-
не Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ і 134-я 
Асамб лея Між пар ла менц ка га са ю за. Удзел 
у ра бо це гэ тых струк тур па тра буе са май 
сур' ёз най пад рых тоў кі.

Вар та так са ма ча каць ста ноў чай ды на-
мі кі аб ме ну ві зі та мі. Мяр ку ец ца, што бе-
ла рус кія пар ла мен та рыі на ве да юць Ін да-
не зію, Лат вію, Тай ланд і Чэ хію. У ся бе мы 
пла ну ем пры няць дэ ле га цыі з Бал га рыі, 
Гру зіі, Па кі ста на і Та джы кі ста на.

Ну і вя до ма, у 2016 го дзе Бе ла русь зноў 
пры цяг не ўва гу між на род най гра мад скас-
ці, гэ тым ра зам ужо ў су вя зі з пар ла менц-
кі мі вы ба ра мі. Цал кам прад ка заль на, што 
вы бар ная тэ ма ты ка так са ма бу дзе ўклю-
ча на ў між на род ны па ра дак дня.

Што да ты чыц ца пра цы ў вы бар чых 
акру гах, то ў пе ры яд зі мо вых свят яна пра-
хо дзіць пад зна кам удзе лу ў тра ды цый ных 
даб ра чын ных ак цы ях, мэ та якіх у тым, каб 
ні ад но дзі ця ў кра і не не за ста ло ся без 
ува гі і кло па ту. Па да рыць дзе цям доб рую 
ат мас фе ру на ва год няй каз кі і пад тры маць 
іх ве ру ў лю дзей — наш з ва мі свя ты аба-
вя зак.

На пры кан цы, па ва жа ныя ка ле гі, ха чу 
па дзя ка ваць за пра ве дзе ную ра бо ту і сар-
дэч на па він ша ваць усіх з на ды хо дзя чым 
Но вым го дам і Рас твом.

Шчы ра зы чу вам і ва шым бліз кім зда-
роўя, шчас ця, упэў не нас ці ў бу ду чы ні і но-
вых здзяйс нен няў на ка рысць Ра дзі мы.

АК ЦЭНТ НА ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЕ 
ЗБА ЛАН СА ВА НА ГА 

РАЗ ВІЦ ЦЯ ЭКА НО МІ КІ 
І СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ 
СТА БІЛЬ НАС ЦІ

ЗА КО НЫ — ДЛЯ ЧА ЛА ВЕ КА

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

СВЕД ЧАН НЕ ДА ВЕ РУ
Дэ пу та ты да лі зго ду Прэ зі дэн ту на пры зна чэн не 

Анд рэя Ка бя ко ва прэм' ер-мі ніст рам
«За» пра га ла са ва лі 105 дэ пу та таў. Пе рад тым, як бы ло пры ня та 

ра шэн не, Анд рэй Ка бя коў вы сту піў з раз гор ну тым дак ла дам аб су час-
ным ста не эка но мі кі і перс пек ты вах яе раз віц ця і ад ка заў на пы тан ні 
пар ла мен та ры яў.

Люд мі ла МІ ХАЛЬ КО ВА, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па за ка на даў стве, у раз мо ве з жур на ліс та мі па цвер-
дзі ла: пар ла мен та рыі да вя ра юць ня даў на пры зна ча на му ўра ду і ў пры-
ват нас ці Анд рэю Ка бя ко ву.

— Нам вель мі пры ем на пра ца ваць з дзе ю чым ура дам, су пра цоў-
ні ча ем вель мі цес на, — ад зна чы ла дэ пу тат. — Я, ві даць, вы каз ваю 
мер ка ван ні ўсіх дэ пу та таў: гэ та вель мі доб рыя пры зна чэн ні.

Сяр гей ДУД КІН, член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, транс пар це 
і су вя зі, упэў не ны, што трэ ба пра ца ваць усім: і прад стаў ні кам ура да, і 
звы чай ным гра ма дзя нам.

— З дзе ю чым прэм' ер-мі ніст рам, ка бі не там мі ніст раў мы пра цу ем 
ка ля го да, і заў сё ды да ся га лі зго ды.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Тры па ка лен ні чэ кіс таў
Яны ад люст ра ва ны на па мят ным зна ку ў го нар су пра цоў ні каў 
ор га наў дзярж бяс пе кі, які ад крыў ся ў Ма гі лё ве на пя рэ дад ні 
пра фе сій на га свя та гэ тых муж ных лю дзей.

Толь кі на тэ ры то рыі Ма гі лёў-
скай воб лас ці з лі ку чэ кіс таў на ра-
дзіў ся, зма гаў ся і пра хо дзіў служ бу 
21 Ге рой Са вец ка га Са ю за. Ся род 
іх Леў Ма не віч, Кі рыл Ар лоў скі, 
Ана толь Шас та коў, Ве ра Ха ру жая і 
ін шыя ге роі, якія ста лі пры кла дамі 
для сва іх пас ля доў ні каў.

На гра ніт най стэ ле па мят на га 
зна ка тры тва ры, тры збі раль ныя 
воб ра зы вя до мых і не вя до мых 
сал дат ня бач на га фрон ту, якія 
скла лі га ло вы, вы кон ва ю чы свой 
гра ма дзян скі і служ бо вы доўг.

— Гэ ты знак сім ва лі зуе не па рыў-
ную су вязь ча соў, вер насць най-
леп шым тра ды цы ям, га тоў насць 
да са ма ах вя ра ван ня ў імя на ро да 
і Ай чы ны, — ад зна чыў стар шы ня 
КДБ Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва ле-
рый ВА КУЛЬ ЧЫК, які пры няў удзел у цы ры мо ніі ад крыц ця пом ні ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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