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100 пра цэн таў дэ пу та таў ба за ва га 
ўзроў ню, якія ўдзель ні ча лі ў па-
ся джэн ні, пад трым лі ва лі вы лу ча-
ных кан ды да таў», — да да ла яна.

Але на Дму хай ла па ве да мі ла, 
што па ло ва вы бра ных чле наў Са-
ве та Рэс пуб лі кі мае ўзрост па між 
50 і 60 га да мі. Трое се на та раў 
ма ла дзей шыя за со рак га доў, 
чац вё ра — ста рэй шыя за шэсць-
дзя сят, 37 пра цэн таў — асо бы ва 
ўзрос це ад 40 да 50 га доў.

«Уз рос та вае прад стаў ніц тва 
ап ты маль нае», — лі чыць Але на 
Дму хай ла.

Прад стаў ля юць вы бра ныя 
чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі роз ныя 
сфе ры дзей нас ці. Больш за ўсё 
се на та раў — 41 пра цэнт — тра ды-
цый на за ня тыя ў сфе ры аду ка цыі, 
куль ту ры, на ву кі і ахо вы зда роўя. 
Амаль адзі нац цаць пра цэн таў се-
на та раў прад стаў ля юць пра мыс-
ло васць, транс парт і бу даў ніц тва, 
ка ля адзі нац ца ці пра цэн таў чле-
наў верх няй па ла ты — сель скую 
гас па дар ку.

Ка лі ка заць па пер са на лі ях 
больш дак лад на, хі ба што вар та 
пе ра лі чыць проз ві шчы ўсіх абра-
ных чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі но-
ва га склі кан ня, ін фар ма цыя пра 
якіх раз ме шча на на сай це ЦВК. 
Та кім чы нам, ін та рэ сы Брэсц кай 
воб лас ці бу дуць прад стаў ляць 
ця пе раш ні стар шы ня аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Юрый НАР КЕ-
ВІЧ, а так са ма яго ка ле га па дэ-
пу тац кім кор пу се — стар шы ня 
Жа бін каў ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Ана толь ШАЛ ТА НЮК. 
Абра ны ў якас ці се на та раў Аляк-
сандр КАР ПІЦ КІ, га лоў ны ўрач 
аб лас ной баль ні цы; Ры гор ПРА-
ТА СА ВІЦ КІ, стар шы ня Сто лін ска-
га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ-
та; Іры на СА ЧКОЎ СКАЯ, за гад чы-
ца на та ры яль най кан то ры го ра да 
Пін ска, і Та ма ра ШАТ ЛІ КА ВА, 
стар шы ня аб лас ной ка ле гіі ад ва-
ка таў. Сфе ру вы твор час ці гэ та га 

рэ гі ё на прад ста вяць ге не раль ны 
ды рэк тар ААТ «Птуш ка фаб ры ка 
«Друж ба» Ва сіль МАР КЕ ВІЧ і ды-
рэк тар ААТ «Па ра хон скае» Ула-
дзі мір ХРА ЛЕН КА.

Ві цеб шчы ну ў верх няй па ла-
це бе ла рус ка га пар ла мен та зноў 
бу дуць прад стаў ляць се на та ры, 
якія пра ца ва лі ў па пя рэд нім склі-
кан ні, — Юрый ДЗЕР КАЧ, за гад-
чык га лоў на га ўпраў лен ня па 
ахо ве зда роўя абл вы кан ка ма, 
Але на ПАН ЦЮ ХО ВА, ды рэк тар 
РУП «Тэ ле ра дыё кам па нія «Ві-
цебск», і Ана толь ШЧАС НЫ, рэк-
тар Ві цеб ска га дзяр жаў на га ор-
дэ на Друж бы на ро даў ме ды цын-
ска га ўні вер сі тэ та. Ся род но вых 
ім ёнаў — Дзміт рый ДЗЯ МІ ДАЎ, 
стар шы ня На ва по лац ка га гар-
вы кан ка ма; Алег ЖЫН ГЕЛЬ, на-
чаль нік рэ гі я наль най ды рэк цыі 
па Ві цеб скай воб лас ці ААТ «Бе-
ла грап рам банк»; Іры на ЛЯЎ КО-
ВІЧ, на чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня ганд лю і па слуг абл вы-
кан ка ма; Ула дзі мір МАЦ ВЕ ЕЎ, 
ге не раль ны ды рэк тар КПРБУП 
«Ві цеб скабл дар буд», і Тац ця на 
ПА ЛУШ КІ НА, ды рэк тар По лац-
ка га ка ле джа Ві цеб ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та.

Го мель скую воб лас ць у Са-
ве це Рэс пуб лі кі бу дуць прад стаў-
ляць Тац ця на АБЕЛЬ, мас тац кі кі-
раў нік за слу жа на га ама тар ска га 
ка лек ты ва Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на род на га цыр ка імя Ва ле рыя 
Абе ля; Ула дзі мір КА ТО ВІЧ, за-
гад чык ад дзя лен ня мік ра хі рур гіі 
во ка № 1 аб лас ной спе цы я лі за-
ва най клі ніч най баль ні цы; Аляк-
сей НЯ ВЕ РАЎ, стар шы ня аб лас-
но га аб' яд нан ня ар га ні за цый 
праф са юзаў, якія ўва хо дзяць у 
Фе дэ ра цыю праф са юзаў Бе ла-
ру сі; Алег СЛІНЬ КО, ды рэк тар 
КСУП «Саў гас-кам бі нат «За ра»; 
Ала СМА ЛЯК, стар шы ня аб лас-
ной ар га ні за цыі Бе ла рус ка га 
та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа; 

Анд рэй ШЫШ КІН, га лоў ны рэ-
дак тар ра га чоў скай ра ён най га-
зе ты «Сва бод нае сло ва»; Фе лікс 
ЯШ КОЎ, на чаль нік Го мель скай 
мыт ні. Дру гое склі кан не за пар у 
якас ці се на та ра бу дзе вы кон ваць 
свае функ цыі Аляк сандр ЛЯ ХАЎ, 
ге не раль ны ды рэк тар дзяр жаў-
на га вы твор ча га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус наф та» — ге не раль ны 
ды рэк тар РУП «Вы твор чае аб'-
яд нан не «Бе ла рус наф та».

Гро дзен шчы ну ў 7-м склі-
кан ні прад ста вяць два чле ны 
Са ве та Рэс пуб лі кі па пя рэд ня га 
склі кан ня: рэк тар дзяр жаў на-
га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та 
Вік тар СНЯ ЖЫЦ КІ і стар шы ня 
сель ска гас па дар ча га вы твор-
ча га ка а пе ра ты ва «Азё ры» 
Гро дзен ска га ра ё на Аляк сандр 
ШЫШ КО. Ад сфе ры пра мыс ло-
вай вы твор час ці і пе ра апра цоў кі 
абра ны Ва лян цін БАЙ КО, на мес-
нік ды рэк та ра па раз віц ці су мес-
на га та ва рыст ва з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю «Кон тэ Спа». Ас тат-
нія се на та ры ад гэ та га рэ гі ё на 
прад стаў ля юць са цы я куль тур-
ную сфе ру: Вік тар ЛІС КО ВІЧ, на-

мес нік стар шы ні абл вы кан ка ма, 
які ку ры руе ад па вед ны кі ру нак; 
Ігар ГЕ ДЗІЧ, ды рэк тар аб лас но га 
дра ма тыч на га тэ ат ра; Алег РА-
МА НАЎ, пер шы пра рэк тар Гро-
дзен ска га дзярж уні вер сі тэ та імя 
Ян кі Ку па лы; Эль ві ра СА РО КА, 
ды рэк тар На ва груд ска га дзяр-
жаў на га сель ска гас па дар ча га 
пра фе сій на га лі цэя, і Ка ця ры на 
СЕ РА ФІ НО ВІЧ, га лоў ны рэ дак тар 
«Лід скай га зе ты».

Што да ты чыц ца Ма гі лёў-
шчы ны, то ад гэ та га рэ гі ё на бы-
лі абра ны Вік тар АНА НІЧ, стар-
шы ня праў лен ня ААТ «Ашчад ны 
банк «Бе ла рус банк»; Дзміт рый 
ВА РА НЮК, пер шы сак ра тар ЦК 
гра мад ска га аб' яд нан ня БРСМ; 
Алег ДЗЯ ЧЭН КА, пра рэк тар па 
ву чэб най ра бо це Ма гі лёў ска-
га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
А. А. Ку ля шо ва; Ігар КАС КО, га-
лоў ны ўрач аб лас ной дзі ця чай 
баль ні цы; Аляк сей КУШ НА РЭН-
КА, ге не раль ны ды рэк тар дзяр-
жаў на га вы твор ча га аб' яд нан ня 
па па лі ве і га зі фі ка цыі «Бел па ліў-
газ»; Ва ле рый ПА ЛІ ШЧУК, на-
чаль нік Ма гі лёў ска га ін сты ту та 

МУС Бе ла ру сі, і Алег ПОРТ НІК, 
ды рэк тар УКСП «Саў гас «Даб-
ра во лец». А Сяр гею АНЮ ХОЎ-
СКА МУ, ды рэк та ру ААТ «Чыр во-
ны Хар ча вік», дэ пу та ты Са ве таў 
ба за ва га ўзроў ню зноў да ве ры-
лі прад стаў ляць ін та рэ сы свай го 
рэ гі ё на ў верх няй па ла це бе ла-
рус ка га пар ла мен та — дру гое 
склі кан не за пар.

Ад Мін шчы ны ў Са вет Рэс-
пуб лі кі аб ра лі стар шы ню аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў На тал лю 
ЯКУ БІЦ КУЮ. Пе ра ем насць тра-
ды цый у но вым склі кан ні бу дуць 
пра цяг ваць Іван ГА ЛА ВА ТЫ, ге-
не раль ны ды рэк тар ААТ «Бе-
ла русь ка лій», і Алег СУ КОН КА, 
ды рэк тар РНПЦ ан ка ло гіі і ме-
ды цын скай ра ды я ло гіі імя М. М. 
Аляк санд ра ва. Да рэ чы, прад-
стаў ляць рэ гі ён у верх няй па ла це 
бе ла рус ка га пар ла мен та бу дзе і 
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
6-га склі кан ня Ва ле рый ГАЙ-
ДУ КЕ ВІЧ. Ся род но вых ім ёнаў — 
Аляк сандр БА ЧЫ ЛА, на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня юс ты цыі 
Мі набл вы кан ка ма; Але на ЗЯБ-
ЛІ КА ВА, стар шы ня Ба ры саў ска га 
ра ён на га аб' яд нан ня ар га ні за цый 
праф са юзаў, якія ўва хо дзяць у 
ФПБ; Ка лі на КА ПУЦ КАЯ, ды-
рэк тар СШ № 14 Ма ла дзеч на, і 
Ула дзі мір ЛУК' Я НАЎ, ге не раль-
ны ды рэк тар ААТ «Аг ра кам бі нат 
«Дзяр жын скі».

Пер шая се сія Са ве та Рэс пуб лі-
кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
сё ма га склі кан ня па він на прай-
сці да 7 снеж ня. Дак лад ная да та 
ста не вя до ма пас ля 22 ліс та па да, 
ка лі бу дуць пад ве дзе ны вы ні кі 
вы ба раў у Па ла ту прад стаў ні коў. 
Ад на ча со ва бу дзе пры ня та ра-
шэн не па да це пер шай се сіі ніж-
няй па ла ты пар ла мен та, вы ба-
ры ў якую ад бу дуц ца ў ня дзе лю, 
17 ліс та па да.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 
Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ца ваў на мес ні кам стар шы ні Па-
ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве 
і дзяр жаў ным бу даў ніц тве. Ця пер 
мае на мер удзя ліць мак сі маль-
ную ўва гу па ляп шэн ню якас ці 
за ко наў. Акра мя гэ та га, Вік тар 
Чай чыц мяр куе ак тыў на ўза е ма-
дзей ні чаць з дэ пу та та мі Са ве таў 
усіх уз роў няў і ор га на мі мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, на якіх, па яго сло-
вах, ля жыць асноў ная на груз ка па 
ра бо це з на сель ніц твам. Та му ён лі-
чыць важ най за да чай но вых чле наў 
верх няй па ла ты ак тыў на аказ ваць 
уся ля кую да па мо гу і пад трым ку, а 
не кант ра ля ваць яе ра бо ту як вы-
шэй шая ін стан цыя. Вік тар Чай чыц 
абя цаў асаб лі вую ўва гу ўдзя ліць 
пра ва во му вы ха ван ню і пра ва вой 
асве це на шых гра ма дзян.

Яшчэ адзін ква лі фі ка ва ны 
юрыст — Сяр гей СІ ВЕЦ, на мес нік 
ды рэк та ра — кі раў нік Ін сты ту та 

пра ва вых да сле да ван няў На цы я-
 наль на га цэнт ра за ка на даў ства 
і пра ва вых да сле да ван няў Бе-
ла ру сі. На яго по гляд, на фо не 
но вых вы клі каў і праб лем не аб-
ход на ўдас ка наль ваць пра ва вую 
сіс тэ му, адэ кват на і апе ра тыў на 
рэ ага ваць на іх, у пры ват нас ці 
па ляп шаць ін вес ты цый ны клі-
мат у кра і не.

Тац ця на РУ НЕЦ, на чаль нік га-
лоў на га ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства 
фі нан саў па Мін ску, лі чыць не-
аб ход ным і на да лей удас ка наль-
ваць сіс тэ му кі ра ван ня дзяр жаў-
ным фі нан са ван нем, а так са ма 
ін вес ты цый ную па лі ты ку. У сва ёй 
пра гра ме яна так са ма ад зна чы-
ла, што чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі 
не аб ход на вы ву чаць гра мад скую 
дум ку, а для гэ та га рэ гу ляр на су-
стра кац ца з пра цоў ны мі ка лек-
ты ва мі.

Алег РУ МО — пер со на ме-
дый ная. Мно гія яго ў Бе ла ру сі 
ве да юць, як той ка заў, у твар. 
Ён ды рэк тар Мінск ага на ву ко-
ва-прак тыч на га цэнт ра хі рур гіі, 
транс план та ло гіі і ге ма та ло гіі, 
ка рыс та ец ца па вы ша най ува гай
срод каў ма са вай ін фар ма цыі. 
І Але гу Ру мо ёсць што рас ка заць 
аб да сяг нен нях сва іх ка лег. 
А ця пер у час па ся джэн ня Мін-
ск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў
ён кан ста та ваў, што транс план-
та ло гія ста ла са праў ды ві зіт най 
карт кай, брэн дам бе ла рус кай 
ме ды цы ны. Алег Ру мо па дзя-
ліў ся пла на мі на блі жэй шую 
перс пек ты ву ра бо ты ў Са ве це 
Рэс пуб лі кі, у пры ват нас ці па-
абя цаў уся ляк са дзей ні чаць на 
за ка на даў чым уз роў ні вы ра-
шэн ню праб ле мы ад то ку ме-
ды каў за мя жу.

Яшчэ адзін сла ву ты хі рург бу-
дзе прад стаў ляць ста лі цу ў Са-
ве це Рэс пуб лі кі. Гэ та Кан стан цін 
ДРАЗ ДОЎ СКІ, ды рэк тар Рэс пуб лі-
кан ска га на ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра дзі ця чай хі рур гіі. Яго па-
плеч ні кі ка жуць, што ён — адзін 
са ства раль ні каў бе ла рус кай дзі -
ця чай кар дыя хі рур гіі — вы кон вае 
апе ра цыі па ка рэк цыі най больш 
скла да ных пры ро джа ных па ро-
каў сэр ца пе ра важ на ў но ва на-
ро джа ных і дзя цей ма лод ша га 
ўзрос ту. На яго по гляд, ме ды цы на 
мае па трэ бу ў па ста ян ным удас-
ка на лен ні. Кан стан цін Драз доў-
скі на зваў га лоў ныя шля хі гэ тай 
ра бо ты: дэ ма гра фіч ная бяс пе ка, 
кад ра вая па лі ты ка ў да чы нен ні 
да ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў, 
ад наў лен не да ве ру да сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя, па вы шэн не яе 
імі джу за мя жой.

Ёсць усе над зеі спа дзя вац ца на 
тое, што і прад стаў ні кі ака дэ міч най 
на ву кі кра і ны, руп ліў цы вы шэй-
шай і ся рэд няй аду ка цыі зро бяць 
іс тот ны ўнё сак у дзей насць верх-
няй па ла ты но ва га склі кан ня. Гэ та 
Анд рэй ІВА НЕЦ, га лоў ны ву чо ны 
сак ра тар На цы я наль най ака дэ-
міі на вук Бе ла ру сі. Гэ та і Анд рэй 
РУ СА КО ВІЧ, за гад чык ка фед ры 
дып ла ма тыч най і кон суль скай 
служ бы фа куль тэ та між на род-
ных ад но сін БДУ. Гэ та і Ма ры на 
ІЛЬ І НА, ды рэк тар гім на зіі № 10.

Стар шы ня Мін гар вы кан ка-
ма Ана толь СІ ВАК па він ша ваў 
абран ні каў з но вым ста ту сам і 
вы ка заў упэў не насць у тым, што 
яны як во пыт ныя спе цы я ліс ты ў 
сва іх сфе рах бу дуць ра зам вы ра-
шаць скла да ныя за да чы на сур'-
ёз ным за ка нат вор чым уз роў ні.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

ХТО ЁСЦЬ ХТО?

РОЗ НЫЯ ЎЗРОС ТЫ, РОЗ НЫЯ ЎЗРОС ТЫ, 
РОЗ НЫЯ СФЕ РЫРОЗ НЫЯ СФЕ РЫ

На па ся джэн ні ЦВК за рэ гіст ра ва ны 56 чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі
сё ма га склі кан ня

РЭ ПАР ЦЁР

на ўза е ма дзе ян ні з мяс цо вай ула дай

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


