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«ВЕЛЬ МІ СПА ДА БА ЛА СЯ 
ПА ЗІ ЦЫЯ КА МІ СІІ: 

НЕ БЫ ЛО АБЫ ЯКА ВАС ЦІ»
Рэ гіст ра цыя кан ды да таў у дэ пу та ты скон чы ла ся. Ця-
пер чар га за агі та цый ны мі кам па ні я мі. Як прай шоў гэ ты 
этап на мес цах? Пра гэ та рас ка за ла на зі раль нік ад РГА 
«Бе лая Русь» Тац ця на БЕ РАС ЦЕ ВІЧ, якая са чы ла за 
вы ба ра мі на ста ліч най Дамб роў скай акру зе № 103.

— Бы ло за рэ гіст ра ва на шэсць кан ды да таў, усе атры ма лі 
па свед чан не. Па ся джэн не прай шло спа кой на, дэ ма кра тыч на, 
да ступ на. На ім ін фар ма ва лі аб пра вер цы под пі саў і аб дак лад-
нас ці звес так па дэк ла ра цы ям. Бы лі ня знач ныя не дак лад нас ці 
па за паў нен ні да ку мен таў, але ў пра цэнт ных ад но сі нах — усё 
ў рам ках за ко на. Ні я кіх па ру шэн няў не бы ло. Кан ды да ты ўра-
чыс та атры ма лі па свед чан ні. Бач на, што лю дзі да гэ тай па дзеі 
рых та ва лі ся. Ка мі сія ім рас тлу ма чы ла пра ві лы па во дзі наў, 
звяр ну ла ўва гу на па лі тыч ную куль ту ру.

Я не пер шы год на зі раю, та му ёсць з чым па раў ноў ваць. 
Мне вель мі спа да ба ла ся па зі цыя ка мі сіі: не бы ло абы яка вас-
ці. Не толь кі сак ра тар і стар шы ня, але і чле ны ка мі сіі за да ва лі 
пы тан ні, ці ка ві лі ся.

Тац ця на Ля вон цеў на — на зі раль нік з вя лі кім ста жам. Тым, 
хто прый дзе ўпер шы ню са чыць за вы ба ра мі, яна па рэ ка мен-
да ва ла, у пер шую чар гу, са ма стой на вы ву чыць да ку мен ты. 
За ка на даў чая ба за — важ ная кры ні ца ве даў для на зі раль-
ні каў. Дру гі мо мант — куль ту ра па во дзін. Гэ та аба вяз ко вае 
па тра ба ван не да ўсіх удзель ні каў элек та раль на га пра цэ су. 
Аб гэ тым на га да ла і на мес нік стар шы ні вы бар чай ка мі сіі 
па Дамб роў скай акру зе Іры на ДРОЗД:

— Усе не па ра зу мен ні мы ў вус най фор ме вы ра ша лі, тлу ма-
чы лі пра ві лы, у тым лі ку па во дзін, пісь мо вых за ўваг не бы ло. 
Пер ша па чат ко ва ў нас рэ гіст ра ва лі ся іні цы я тыў ныя гру пы, але 
ў вы ні ку толь кі адзін кан ды дат прый шоў на рэ гіст ра цыю, са-
браў шы больш за 4000 под пі саў, а ас тат нія бы лі вы лу ча ны ад 
пар тый. Гэ та прад стаў ні кі роз ных па лі тыч ных кі рун каў: Ка му-
ніс тыч най пар тыі Бе ла ру сі, Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі, 
БНФ, Рэс пуб лі кан скай пар тыі пра цы і спра вяд лі вас ці, Лі бе раль-
на-дэ ма кра тыч най пар тыі. Ген дар ны прын цып у нас вы тры ма-
ны: тры жан чы ны і тры муж чы ны. Кан ды да ты — лю дзі роз ных 
пра фе сій: ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік, май стар ЖРЭА, 
эка на міст, бух гал тар. Усе з вы шэй шай аду ка цы яй. Не ка то рыя 
з іх ужо пры ма лі ўдзел у вы ба рах, але ёсць і но выя тва ры.

У нас са мая вя лі кая тэ ры та ры яль ная акру га ў Фрун зен скім 
ра ё не: 39 участ ко вых ка мі сій, больш за 63 ты ся чы вы бар-
шчы каў. Ужо акрэ ды та ва лі ся 17 на зі раль ні каў: ад «Бе лай 
Ру сі», СНД, АБ СЕ, Бе ла рус ка га фон ду мі ру, Бе ла рус ка га 
са ю за жан чын, Ка му ніс тыч най пар тыі Бе ла ру сі, Бе ла рус кай 
аса цы я цыі шмат дзет ных баць коў і іншыя. Па куль што толь кі 
адзін з на зі раль ні каў пры сут ні чаў на ўсіх па ся джэн нях ка мі-
сіі, боль шасць пры хо дзіць пе ры я дыч на. Не ка то рыя толь кі 
акрэ ды та ва лі ся, але па куль не на ве да лі па ся джэн няў. Але 
чым блі жэй да да ты вы ба раў, тым ра бо та бу дзе больш на-
пру жа най і ці ка вай.

На дзея АНІ СО ВІЧ. anіsovіch@zvіazda.by
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Па ва жа ныя вы бар шчы кі 96-й акру гі 
Каст рыч ніц ка га ра ё на го ра да Мін ска!

11 ве рас ня гэ та га го да ад бу дуц ца чар-
го выя пар ла менц кія вы ба ры. У су вя зі са 
скла да най сі ту а цы яй у на шай кра і не, якая 
пра яў ля ец ца ў доў га тэр мі но вым эка на міч-
ным кры зі се (зні жа юц ца за роб кі і пен сіі, 
рас туць кош ты на та ва ры пер шай не аб ход-
нас ці, ска ра ча ец ца коль касць пра цоў ных 
мес цаў, лю дзі атрым лі ва юць жаб рац кую 
пен сію пры ад на ча со вым па ве лі чэн ні пен-
сій на га ўзрос ту), я вы ра шыў пры няць удзел 
у гэ тых пар ла менц кіх вы ба рах, бо маю до-
свед пра цы ў бе ла рус кім пар ла мен це ў са-
мы ад каз ны для на шай Баць каў шчы ны час 
(1990-1996 гг.). Пра па ную вам аб мер ка ваць 
і — пад тры маць на ступ ную пра гра му.

І. У Каст рыч ніц кім ра ё не го ра да Мін-
ска я пра па ную:

1. Па леп шыць эка ла гіч ны стан Каст-
рыч ніц ка га ра ё на, звя за ны з за брудж ван-
нем па вет ра і гле бы пад пры да рож ны мі 
пры са да мі, спы ніў шы вы сеч ку ўсіх зя лё ных 
на са джэн няў у ра ё не і тэр мі но ва за мя ніў-
шы тыя, што за гі ну лі. У пер шую чар гу гэ та 
да ты чыц ца ву ліц Кар жа неў ска га, Чка ла ва, 
Ка зін ца, Кі жа ва та ва, Ва ра нян ска га, Ма гі-
леў скай, Ся ро ва, Брэсц кай, Аэ ра дром най, 
Бры леў скай, а так са ма дзвюх чы гу нач ных 
трас, пло шчаў Пры вак заль най і Ка зін ца. 
Па вод ле на зі ран няў эко ла гаў жыц цё вы 
стан пры да рож ных пры са даў з клё на, 
каш та на і лі пы па ву лі цы Кар жа неў ска га 
— адзін з са мых дрэн ных у Мін ску.

2. Спы ніць так зва нае ўшчыль нен не 
і не бу да ваць без гра мад ска га аб мер-
ка ван ня і зго ды жы ха роў ра ё на но выя 
прад пры ем ствы і бу дын кі.

3. Ад крыць у ра ё не не каль кі но вых 
дзі ця чых сад коў, у тым лі ку і бе ла рус ка-
моў ны са док.

4. На ба зе ад ной з най леп шых школ 
ра ё на ад крыць но вую гім на зію з бе ла рус-
кай мо вай на ву чан ня.

ІІ. У го ра дзе Мін ску зра біць ільгот-
ны пра езд у гра мад скім транс пар це за 
кошт га рад ско га бюд жэ ту для сту дэн таў 
і пен сі я не раў.

ІІІ. У Бе ла ру сі:

1. Ад мя ніць аба вяз ко вае раз мер ка-
ван не сту дэн таў. Раз мер ка ван не з не-
аб ход ным са цы яль ным па ке там па він ны 
атры маць з іх зго ды най леп шыя вы пуск-
ні кі ВНУ.

2. Зра біць рэ фор му за роб каў, пры гэ-
тым пры вя заць за роб кі і пен сіі чы ноў ні каў 
да ся рэд ніх па кра і не. На стаў нік, ме дык, 
ра бот нік куль ту ры, са цы яль ны ра бот нік, 
вы клад чык ВНУ па він ны мець за ро бак, ад-
па вед ны за роб ку мі лі цы ян та, вай скоў ца, 
мыт ні ка і ін шых дзярж служ боў цаў. Толь кі 
та ды на ша кра і на да сяг не даб ра бы ту і між-
на род на га аў та ры тэ ту.

3. Пра вес ці пен сій ную рэ фор му, пры 
якой вы хад на пен сію па ўзрос це для 

ўсіх ка тэ го рый служ боў цаў і роз ных 
спе цы я ліс таў па ві нен быць ад ноль ка-
вы, не за леж на ад зай ма е май па са ды. 
Вы клю чэн не мо жа быць зроб ле на толь кі 
для тых, хто за ня ты ў шкод най вы твор-
час ці. Па мер пен сіі за ле жыць толь кі ад 
вы слу гі ра бот ні ка і атрым лі ва е ма га ся-
рэд ня га за роб ку. Усе пры ві леі для чы-
ноў ні каў, дэ пу та таў і пэў ных ка тэ го рый 
служ боў цаў ад мя ня юц ца. Пен сія на-
стаў ні ка, трак та рыс та, да яр кі, да цэн та 
і пра фе са ра ВНУ па він на ад па вя даць 
пен сіі бе ла рус ка га вай скоў ца, мі лі цы ян-
та, ды рэк та ра за во да аль бо мяс цо ва га 
бю ра кра та.

4. У кож ным ра ён ным цэнт ры Бе ла ру сі 
ства ра ец ца як мі ні мум ад на бе ла рус ка-
моў ная гім на зія, а ў Мін ску ад кры ва ец ца 
кла січ ны ўні вер сі тэт з бе ла рус кай мо вай 
на ву чан ня.

5. Ства рыць у Бе ла ру сі ін сты тут Упаў-
на ва жа на га па пра вах ча ла ве ка, у тым 
лі ку і Упаў на ва жа на га па пра вах дзі ця ці, 
на даў шы яму наз ву «На род ны пра ва аба-
рон ца па пра вах дзі ця ці».

6. Бе ла рус кі пар ла мент па тра буе іс-
тот ных зме наў:

— ад ме на верх няй па ла ты (Са ве та 
Рэс пуб лі кі);

— за ко ны, пры ня тыя пар ла мен там, 
ма юць сі лу больш знач ную, чым дэ крэ ты 
Прэ зі дэн та і па ста но вы Са ве та Мі ніст-
раў. Ме на ві та яны па він ны вы кон вац ца 
без да кор на;

— за роб кі і пен сіі дэ пу та таў пар ла мен-
та пры вяз ва юц ца і за ле жаць ад ся рэд ня-
га за роб ку і пен сій па кра і не;

— усе за ко ны пры ма юц ца на дзяр жаў-
най бе ла рус кай мо ве з пе ра кла дам на рус-
кую і ін шыя мо вы пры не аб ход нас ці;

— на пра ця гу блі жэй ша га тэр мі ну 
пры ма ец ца за кон аб дзяр жаў най пад-
трым цы бе ла рус кай мо вы;

— вы дат кі на куль ту ру па він ны скла-
даць не менш за 2 пра цэн ты ад га да во га 
бюд жэ ту.

Без шко ды для ле су
Уся спра ва ў жы ві цы (сма-

ліс тай ма се, што вы дзя ля ец ца 
на хвой ных дрэ вах). Да рэ чы, у 
кра і не ёсць уся го ад но прад пры-
ем ства, якое ажыц цяў ляе пе ра-
пра цоў ку жы ві цы і вы твор часць 
з яе ка ні фо лі і шкі пі на ру. Та кая 
пе ра пра цоў ка драў ні ны з хі міч-
ным пе ра ўтва рэн нем на па ра-
дак больш скла да ная, чым яе 
звы чай ная рас пі лоў ка і вы твор-
часць з яе вы ра баў. Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі на ват за цвер-
дзі ла спе цы яль ную ін струк цыю, 
па якой на рых тоў ва ец ца жы ві-
ца. Згод на з ёй, тыя дрэ вы, якія 
пры зна ча ны для вы сеч кі, за пяць 
га доў да яе пад соч ва юц ца дзе ля 
зда бы чы гэ тай сы ра ві ны. Та кім 
чы нам, драў ні ну імк нуц ца вы-
ка рыс тоў ваць бе раж лі ва і мак-
сі маль на эфек тыў на, а ле су не
на но сіц ца ўрон, які нель га бы ло б 
па поў ніць.

«Сён ня Бе ла русь з'яў ля ец ца 
адзі най дзяр жа вай на пост са-
вец кай пра сто ры, якая за ха ва ла 
тэх на ло гію на рых тоў кі жы ві цы і 
ад наў лен ня ле су», — ад зна чыў 
кі раў нік кам па ніі «Ле са хі мік» 
Аляк сандр ЯКУ ШЭН КА.

Ін вес ты цыі на раз віц цё
Пра дук цыя прад пры ем ства 

зна хо дзіць сваё шы ро кае пры-
мя нен не ў га лі нах на род най 

гас па дар кі. Перш за ўсё, гэ та 
шын ная пра мыс ло васць, якая 
спа жы вае асноў ны аб' ём ка ні-
фо лі. Пры чым бе ла рус кая ка-
ні фоль вы ка рыс тоў ва ец ца для 
вы твор час ці са мых «ад каз ных» 
шын — у авія цый най пра мыс-
ло вас ці, а так са ма буй на га ба-
рыт ных, якія пра хо дзяць праз 
мак сі маль ныя на груз кі. По пыт 
на ай чын ную пра дук цыю ле са-
хі міч най пра мыс ло вас ці сён ня 
не ма лы, і ча сам тыя ма гут нас-
ці, якія мае прад пры ем ства, ня-
здоль ныя яго за да во ліць. Та му, 
па сло вах Аляк санд ра Яку шэн кі, 
у раз віц цё га лі ны за тры га ды бу-
дзе ўкла дзе на ка ля 20 млн до ла-
раў. Ужо ў кра са ві ку гэ та га го да 
«Ле са хі мік» па чаў рэа лі за цыю 
ін вес ты цый на га пра ек та, які на-
кі ра ва ны на па ве лі чэн не аб' ёмаў 
на рых тоў кі і пе ра пра цоў кі са сно-
вай жы ві цы. Ён раз лі ча ны на тры 
га ды. З гэ тых срод каў не менш 
як 15% бу дуць скла даць улас ныя 
гро шы прад пры ем ства. Ас тат нія 
пла ну ец ца па зы чыць у бан каў: 
Бан ка раз віц ця, Бе ла рус бан ка і 
Бел газп рам бан ка.

Ця пер рэа лі зу ец ца пер шы 
этап ін вест пра ек та — па шы рэн-
не вы твор чай ба зы за кошт улас-
ных срод каў прад пры ем ства. 
Раз мо ва так са ма ідзе аб но вых 
участ ках зда бы чы жы ві цы, за-

куп цы ін стру мен таў, спец адзен-
ня, аў та ма бі ляў, за бес пя чэн ні 
не аб ход на га за роб ку пер са на-
лу. На гэ та бу дзе вы дат ка ва на 
ка ля 5 млн до ла раў. Дру гі этап 
пра ек та мае на мэ це бу даў ніц тва 
тэх на ла гіч ных уста но вак больш 
глы бо кай пе ра пра цоў кі жы ві цы. 
Па вод ле па пя рэд ніх ацэ нак аб'-
ём ін вес ты цый па ві нен склас ці 
ка ля 4,5 млн до ла раў. Для гэ-
та га пла ну ец ца на быц цё тэх ні кі 
для пад соч най вы твор час ці, рэ-
ак та ра для вы твор час ці эфі раў 
ка ні фо лі і ін ша га аб ста ля ван ня. 
Пра ект на гэ тым эта пе пра ду-
гледж вае па ве лі чэн не зда бы чы 
жы ві цы да 8 ты сяч тон у год. На 
трэ цім эта пе бу дзе пра во дзіц ца 
ар га ні за цыя пе ра пра цоў кі сы ро-
га та ла ва га мас ла на ба зе Свет-
ла гор ска га ЦКК. У гэ тым пра-
ек це аб' ём ін вес ты цый скла дзе 
ка ля 9 млн до ла раў.

Па зба вім ся ад ім пар ту 
і атры ма ем но выя 
пра цоў ныя мес цы?

Сё ле та, па вод ле ін фар ма цыі 
прэс-служ бы кан цэр на «Бел лес-
па пе рап рам», для на рошч ван ня 
аб' ёмаў на рых тоў кі жы ві цы за-
сна ва на тры ўчаст кі на тэ ры то рыі 
Го мель скай і Гро дзен скай аб лас-
цей, ство ра на больш за 70 но-
вых пра цоў ных мес цаў. Да кан ца 
го да пла ну ец ца ства рыць яшчэ 
300 пра цоў ных мес цаў. Да ра бо ты 
да лу чац ца ляс га сы Бра гін ска га, 
Ель ска га, Ло еў ска га і На раў лян-
ска га ра ё наў, якія пад верг лі ся 
ра ды я цый на му за брудж ван ню. 
Па вод ле да сле да ван няў Бел-

ле са хо вы, уз ро вень ра ды я цыі ў 
жы ві цы з та кіх ра ё наў у 10 ра зоў 
мен шы за да пу шчаль ную нор му. 
Уся спра ва ў тым, што жы ві ца
знач на менш на за па швае ра ды я-
цыю, чым драў ні на.

Спе цы я ліс ты сцвяр джа юць, 
што па тэн цы ял ле са хі міч най га-
лі ны кра і ны вель мі вя лі кі і сён ня 
вы ка рыс тоў ва ец ца яшчэ да лё ка 
не цал кам. З 124 ты сяч гек та раў 
ляс но га фон ду, пры дат на га для 
зда бы чы жы ві цы, вы ка рыс тоў ва-
ец ца толь кі 14 ты сяч. Ня гле дзя -
чы на та кую вя лі кую перс пек-
ты ву, прад стаў ні кі кам па ніі «Ле-
са хі мік» ад зна ча юць, што ця пер 
важ на пры цяг нуць спа жыў цоў 
пра дук цыі з жы ві цы, якія сён-
ня час цей за куп ля юць яе на 
знеш ніх рын ках. Раз віц цё прад-
пры ем ства за бяс пе чыць вы со кі 
ўзро вень ім парт аза мя шчэн ня, а 
так са ма па ве лі чэн не экс парт ных 
па ста вак.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу
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ПЕ РАД ВЫ БАР НАЯ ПРА ГРА МА
АЛЕ ГА ТРУ СА ВА

ЗА ЗМЕ НЫ РА ЗАМ

Уні каль ны во пытУні каль ны во пыт  ��

НЯ БАЧ НАЕ БА ГАЦ ЦЕ 
АЙ ЧЫН НА ГА ЛЕ СУ

Гро шыГро шы  ��

Стаў ка 
рэ фі нан са ван ня — 

18%
Сё ле та з 17 жніў ня бы лі зні жа ны стаў ка рэ-
фі нан са ван ня з 20 да 18 пра цэн таў га да вых і 
стаў кі па па ста ян на да ступ ных і двух ба ко вых 
апе ра цы ях На цы я наль на га бан ка па пад трым-
цы бя гу чай лік від нас ці бан каў з 25 да 23 пра-
цэн таў га да вых.

Аб гэ тым га во рыц ца ў ра шэн ні Праў лен ня і Ка мі-
тэ та па ма не тар най па лі ты цы Нац бан ка, пры ня тым 
зы хо дзя чы з ана лі зу ды на мі кі ін фля цый ных пра цэ-
саў, ста ну пла цеж на га ба лан су і яго бя гу ча га ра хун-
ку, сі ту а цыі на ва лют ным і фі нан са вым рын ках кра-
і ны. У прэс-служ бе рэ гу ля та ра па ве дам ля юць, што 
ў чэр ве ні ін фля цыя за па во лі ла ся да 12,1 пра цэн та 
ў га да вым вы ра жэн ні. Пры гэ тым ся рэд ня ме сяч ны 
пры рост спа жы вец кіх цэн у ІІ квар та ле гэ та га го да 
склаў 0,5 пра цэн та (у ана ла гіч ным пе ры я дзе 2015 
го да — 0,8 пра цэн та). Па доб ную тэн дэн цыю па-
каз вае так са ма трэн да вая ін фля цыя, агрэ гі ра ва ны 
па каз чык якой зні зіў ся ў чэр ве ні сё ле та ў ад но сі нах 
да чэр ве ня мі ну ла га го да да 10,3 пра цэн та.

Спе цы я ліс ты Нац бан ка па ве дам ля юць, што ды-
на мі ка гра шо вых агрэ га таў ства рае ўмо вы для да-
лей ша га зні жэн ня ін фля цыі. Пры рост ся рэд няй шы-
ро кай гра шо вай ма сы ў чэр ве ні ў га да вым вы мя рэн-
ні склаў 14,1 пра цэн та. У па ве дам лен ні прэс-служ бы 
га во рыц ца, што за фік са ва нае ў пер шым паў год дзі 
па шы рэн не дэ фі цы ту ра хун ку бя гу чых апе ра цый 
пла цеж на га ба лан су бы ло аб умоў ле на, перш за ўсё, 
па гар шэн нем умоў ганд лю энер ге тыч ны мі та ва ра мі і 
па дзен нем по пы ту на ка лій ныя ўгна ен ні. Пры гэ тым 
у сфе ры знеш не эка на міч най дзей нас ці, якая не за-
ле жыць ад кан' юнк тур ных фак та раў, за хоў ва ец ца 
па зі тыў ны ўплыў мер эка на міч най ка рэк ці роў кі.

Экс пер ты Нац бан ка ад зна ча юць, што сё ле та з 
лю та га фар мі ру ец ца чыс тая пра па но ва за меж най 
ва лю ты на ўнут ра ным ва лют ным рын ку, у тым лі ку 
ў сег мен це прад пры ем стваў. 

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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На пост са вец кай пра сто ры
на ша кра і на адзі ная за ха ва ла 
тэх на ло гію на рых тоў кі жы ві цы

Больш за 40% на шай кра і ны па кры та ляс ным ма сі вам, 
што ро біць драў ні ну важ ным экс парт ным рэ сур сам, 
які пры цяг вае ва лю ту ў Бе ла русь. Ад нак гэ та да лё ка 
не ўсё ба гац це ле су. Спе цы я ліс ты ле са хі міч най га лі ны 
здоль ныя з драў ні ны зда быць ка ні фоль і шкі пі нар. А гэ та 
тыя асноў ныя эле мен ты, з якіх ро бяць ла кі і фар бы, шы ны, 
клей і тэр ма плас тык для раз мет кі да рог.


