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Да су стрэ чы 
ў пра мым эфі ры!
Маг чы масць за даць пы тан не ан лайн і ад ра зу 
атры маць на яго ад каз — без умоў на, неш та 
но вае ў ра бо це се на та раў, ін шая фор ма 
ка му ні ка цыі, вель мі за па тра ба ва ная ма ла дым 
па ка лен нем. Ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі 
Ана толь ІСА ЧАН КА пра вёў пер шы стрым у 
сац сет ках і абя цае, што гэ та толь кі па ча так.

Не так даў но ў се на та ра з'я ві ла ся аса біс тая ста-
рон ка ў са цы яль ных сет ках, якая вель мі ак тыў на 
па паў ня ец ца но вы мі ма тэ ры я ла мі і фо та здым-
ка мі. На гэ тым тыд ні на мес нік стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі, на цы я наль ны ка ар ды на тар па Мэ тах 
устой лі ва га раз віц ця ад каз ваў на пы тан ні ка рыс-
таль ні каў Facebook і Іnstagram. Яны ці ка ві лі ся, ча-
му ён за рэ гіст ра ваў ся ў сац сет ках, ці вы ні ко вая ра-
бо та са зва ро та мі гра ма дзян і ін шы мі пы тан ня мі. 
Ана толь Іса чан ка ад ка заў, што та кая фор ма 
зно сін з людзь мі за па тра ба ва ная ма ла дзёж най 
част кай аў ды то рыі. Што да ты чыц ца зва рот най 
су вя зі, пры вёў пры кла ды вы ра шэн ня пы тан няў 
за яў ні каў, як ка жуць, па га ра чых сля дах. На ня-
даў няй пра мой лі ніі да ві цэ-спі ке ра звяр нуў ся 
муж чы на з Кас цю ко віч Ма гі лёў скай воб лас ці, які 
рас ка заў, што па тра буе ля чэн ня, але пра цэс ідзе 
ма руд на. Пас ля ўмя шаль ніц тва Са ве та Рэс пуб лі кі 
муж чы ну ака за лі не аб ход ную да па мо гу. Як і за-
яў ні цы са Слуц ка, якая скар дзі ла ся на цяж кас ці 
з пра ца ўлад ка ван нем — жан чы не пад ка за лі ўсе 
ва ры ян ты з вы ра шэн нем гэ та га пы тан ня. Не аб-
ход ныя тлу ма чэн ні і да па мо га ў ме жах за ко на 
бы ла ака за на дзяў чы не-сі ра це, за якую ха да-
тай ні ча ла цёт ка на ад ной з пра мых лі ній. І гэ та 
толь кі вяр шы ня ай сбер га ў вы ра шэн ні пы тан няў 
гра ма дзян. Ні во дзін зва рот у Са вет Рэс пуб лі кі не 
за ста ец ца без ува гі, рас тлу ма чыў ка рыс таль ні кам 
сац се так ві цэ-спі кер.

— Сён ня пра вёў свой пер шы стрым. Па ста-
ра ўся ад ка заць на боль шую част ку пы тан няў, — 
пад су ма ваў яго вы ні кі Ана толь Іса чан ка. — Упэў-
не ны, што та кі фар мат ста не эфек тыў ным спо са-
бам ка му ні ка цыі ў мэ тах вы ра шэн ня кан крэт ных 
праб лем гра ма дзян. На да лей кож ны са стры маў 
бу дзе на кі ра ва ны на аб мер ка ван не най больш 
ак ту аль ных пы тан няў у гра мад стве. Да су стрэ чы 
ў пра мым эфі ры!

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве Сяр гей СІ ВЕЦ 
пра вёў пра мую тэ ле фон ную лі нію, пад час якой пры няў 
двац цаць зва ро таў.

Тэ ле фа на ва лі пе ра важ на па ня прос тых жыц цё вых пы-
тан нях, якія ў пэў ны мо мант бы лі для гэ тых гра ма дзян 
спра вай пер ша сту пен най важ нас ці. Зра зу ме ла, што для 
шмат дзет най ма ці з Са лі гор ска ква тэр нае пы тан не са-
мае га лоў нае. І быц цам бы ўсё іш ло як і на ле жыць, але 
з ней кіх пры чын тра пі ла ні бы ў паст ку. Жан чы на моц на 
рас ча ра ва ная не спра вяд лі вым ра шэн нем пе ра нес ці яе 
чар гу на бу даў ніц тва ква тэ ры на на ступ ны год. Дак лад-
ней, сям'я Ка ця ры ны Свя та сла ваў ны раз ліч ва ла на тое, 
што яна за се ліц ца ў ква тэ ру до ма, які за раз уз во дзіц ца. 
А рап там вы свет лі ла ся, што сям'я ўжо ў спі се на ква тэ ру ў 
ін шым жы лым до ме, які пач нуць бу да ваць толь кі ў дру гім 
квар та ле на ступ на га го да.

Сяр гей Сі вец па абя цаў вы ву чыць пры чы ны та кіх ад но-
сін да шмат дзет най сям'і і по тым па ве да міць аб маг чы мых 
кро ках і пры ня тых ме рах, вя до ма, пры ўмо ве, што па ру-
ша ны яе пра вы. Пы тан не па спра бу юць вы ра шыць у пра-
ва вым по лі ў ме жах кам пе тэн цыі Са ве та Рэс пуб лі кі.

А вось жы хар Лі ды па ве да міў кры ху за гад ка вую гіс то-
рыю з ра мон там да ху до ма, у якім ён жы ве ўжо шмат га доў. 

Дык вось, яшчэ ў 2003 го дзе мяс цо выя ад каз ныя асо бы 
вы ра шы лі ад ра ман та ваць дах до ма пло шчай 900 «квад-
ра таў». Але спа чат ку па кла лі не якас ную ча ра пі цу, якая 
лі та раль на праз год са пса ва ла ся, ака за ла ся не пры дат най 
су праць даж джу і сне гу. Яе за мя ні лі на шы фер, на дум ку 
пен сі я не ра, не но вы, якім ужо ка рыс та лі ся. І ён за па тра-
ба ваў ад се на та ра з да па мо гай пра ва ахоў ных ор га наў 
раз брац ца з гэ тай 17-га до вай гіс то ры яй.

Бы лі зва ро ты па зя мель ных праб ле мах, пы тан нях спра-
вяд лі ва га па дзе лу спад чы ны і ін шыя.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі ў ка мен та рыі аб вы ні ках 
пра мой лі ніі ад зна чыў, што за га ды іс на ван ня су ве рэн най 
Бе ла ру сі на за па ша ны вя лі кі клас тар нар ма тыў на-пра ва-
вых ак таў, пры чым, роз най га лі но вай на кі ра ван нас ці. Іх 
пры мя нен не на прак ты цы ча сам у гра ма дзян вы клі кае 
пы тан ні. У гэ тай су вя зі пры ёмы гра ма дзян і тэ ле фон ныя 
лі ніі, пісь мо выя і элект рон ныя зва ро ты, прось бы і па жа-
дан ні лю дзей з'яў ля юц ца кры ні ца мі сіг на лаў з мес цаў. Гэ та 
вы дат ная маг чы масць для за ка нат вор цаў тры маць ру ку на 
пуль се гра мад ска га жыц ця, звяр нуць ува гу на прак ты ку 
пра ва пры мя нен ня на мес цах, а для гра ма дзян — удзель-
ні чаць у за ка нат вор чым пра цэ се.

Сяр гей Сі вец ад зна чыў, што ў прак ты цы верх няй па ла ты 
ёсць пры кла ды та го, як па вы ні ках раз гля ду зва ро таў се-
на та ра мі бы лі іні цы я ва ны зме ны ў шэ раг за ко наў, ска жам, 
у Жыл лё вы ко дэкс, Зя мель ны ко дэкс і ін шыя. Ра зам з тым 
ён пад крэс ліў, што з пунк ту гле джан ня пра ва жыл лё выя і 
зя мель ныя пы тан ні на ле жаць да са мых скла да ных. Та му 
Сяр гей Сі вец за клі каў гра ма дзян, асаб лі ва сва я коў, не 
цяг нуць га да мі з вы ра шэн нем па дзе лу ма ё мас ці, а звяр-
тац ца да на та ры у саў, пра фе сій ных юрыс таў па пра ва вую 
кан суль та цыю, пры слу хоў вац ца да іх па рад, каб по тым не 
іс ці ў суд. А гэ та іс тот ныя стра ты нер ваў, гро шай і ча су.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

ДА ЮРЫС ТАЎ ВАР ТА ПРЫ СЛУ ХОЎ ВАЦ ЦА

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На тал ля 
КА ЧА НА ВА пад час ра бо чай па езд кі ў 
Ба ра на ві чы азна ё мі ла ся з дзей нас цю 
вы твор ча га ба ваў ня на га аб' яд нан ня і 
мяс цо ва га кам бі на та хле ба пра дук таў, 
су стрэ ла ся з пра цоў ны мі ка лек ты ва мі 
гэ тых прад пры ем стваў.

Як рас тлу ма чы ла са ма спі кер верх-
няй па ла ты пар ла мен та, для зна ём ства 
яна аб ра ла ад ны з асноў ных, брэн да-
выя прад пры ем ствы го ра да. На тал лю 
Ка ча на ву ці ка ві ла, як склад ва ец ца іх 
эка но мі ка, які за ро бак атрым лі ва юць 
лю дзі, які ў іх на строй, а так са ма як 
вы кон ва ец ца пры ня тая па да ру чэн ні 
Прэ зі дэн та пра гра ма раз віц ця Ба ра-
на віч.

Пер шым пунк там у марш ру це на вед-
ван ня ста ла ААТ «Ба ра на вічх ле бап ра-
дукт». Трэ ба ска заць, што гэ ты буй ны 
аг ра пра мыс ло вы хол дынг во сен ню 
ад зна чыць сваё 75-год дзе. Ця пер тут 
пра цу е больш за 700 ча ла век. Прад пры-
ем ства спе цы я лі зу ец ца на вы твор час ці 
га то вых кар моў і кар ма вых да ба вак для 
сель ска гас па дар чых па трэб. Акра мя 
кам бі кар моў у асар ты мен це пра дук-
цыі, якая вы пус ка ец ца, ёсць са цы яль-
на знач ныя та ва ры — му ка і кру пы, а 
так са ма рап са вы алей і жмых. Што дня 
на прад пры ем стве пе ра пра цоў ва ец ца 
150 тон збож жа.

Але гэ та ця пер, а не каль кі га доў та-
му ў прад пры ем ства бы лі праб ле мы, 
звя за ныя з аб' ек тыў ны мі пры чы на мі. 
Кі раў ніц тва «Ба ра на вічх ле бап ра дукт» 
звяр ну ла ся па дзярж пад трым ку, і за-
вод яе атры маў. Ды рэк тар Ге ор гій 
ХОМ ЧАН КА па ве да міў, як бы ла вы-
ка ры ста ная ака за ная дзяр жа вай да-
па мо га. Прад пры ем ству вы ка на лі эмі-
сію ак цый, якія пе рад алі ў Агенц тва па 
кі ра ван ні ак ты ва мі. Праз пяць га доў 
ак цы я нер нае та ва рыст ва змо жа вы-
ку піць іх на зад пры ўмо ве за ха ван ня 
сва ёй пры быт ко вас ці.

— Цал кам зда ро вы і пра віль ны па-
ды ход, я лі чу. І вель мі важ на, што ўсе 
му ка мо лы кра і ны ма юць роў ныя ўмо вы 
для кан ку рэн цыі, — ад зна чыў кі раў нік 
прад пры ем ства. — Сён ня цяж кія ча сы 
прай шлі: у нас ха пае аба рот ных срод-
каў, мы пра цу ем ста біль на. Мі ну лы год 
скон чы лі да стат ко ва доб ра і па спя хо ва, 
з пры быт кам, вы плач ва лі ды ві дэн ды на-
ша му асноў на му ўлас ні ку — Ба ра на віц-
ка му ра ё ну. Мы за раз ста ім на пя рэ дад ні 
на рых тоў кі і га то выя ў яе ўвай сці і апла-
ціць усё збож жа, якое бу дзем куп ляць 
у вы твор цаў.

Пад час раз мо вы спі ке ра верх няй па-
ла ты пар ла мен та з пра цоў ным ка лек ты-
вам бы ло ўзня та пы тан не лё су га рад-
ско га пар ку. Як рас ка заў стар шы ня 
гар вы кан ка ма Юрый ГРА МА КОЎ-
СКІ, рэ кан струк цыя пар ку за кла дзе на ў 
комп лекс ным пла не са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця Ба ра на віч. Ула ды ўжо 
вы зна чы лі ся з ін вес та рам — гэ та буй ная 
ра сій ская кам па нія, якая спе цы я лі зу ец-
ца на та кіх пра ек тах (да рэ чы, адзін з 
іх ужо рэа лі за ва ны ў Го ме лі). Ін вест да-
га вор пла ну юць пад пі саць сё ле та. На-
тал ля Ка ча на ва па абя ца ла ўзяць гэ тае 
пы тан не на кант роль.

У ад кры тай і да вер лі вай ат мас фе ры 
прай шла і раз мо ва ў ААТ «Ба ра на віц-
кае вы твор чае ба ваў ня нае аб' яд нан не». 
На тал ля Ка ча на ва ад ка за ла на пы тан-
ні, звя за ныя з ме ды цы най, аду ка цы яй, 
пад трым кай шмат дзет ных сем' яў, бу-
даў ніц твам Бе лА ЭС. Тэкс тыль шчы каў 
так са ма ці ка ві лі перс пек ты вы бе ла рус-
кай лёг кай пра мыс ло вас ці.

Між ін шым, трэ ба ад зна чыць, што 
гэ тае прад пры ем ства, ня гле дзя чы на 
па ну ю чую ў све це пан дэ мію, змаг ло не 
толь кі не зні зіць, але і на рас ціць экс-
парт. За пе ры яд са сту дзе ня да са ка ві-
ка яна ад пра ві ла за ме жы кра і ны пра-
дук цыю амаль на 4,5 міль ё на до ла раў 
(тэмп рос ту да ле таш ня га ўзроў ню склаў 
127,8 %).

— Прэ зі дэнт па ста віў за да чу ад пра-
ца ваць кан крэт ныя пра па но вы, якія 

не аб ход на пры маць для пад трым кі 
прад пры ем стваў лёг кай пра мыс ло вас-
ці. Ця пер кан цэрн «Бел легп рам» зай-
ма ец ца ад пра цоў кай гэ тых пра па ноў, 
у най блі жэй шы час яны бу дуць прад-
стаў ле ны кі раў ні ку дзяр жа вы, для та го 
каб у да лей шым іх рэа лі зоў ваць. Гэ та 
бу дзе сур' ёз ная комп лекс ная пра гра-
ма, — ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва.

Пад вод зя чы вы ні кі сва ёй чар го вай 
ра бо чай па езд кі ў рэ гі ё ны, спі кер ад-
зна чы ла, што ёй па да ба ец ца ўба ча нае 
ў Ба ра на ві чах.

— Я за да во ле ная на стро ем лю дзей. 
Яны ка жуць, што па трэб на ра бо та, трэ-
ба пра ца ваць. Гэ та вель мі важ на. Сі ту а-
цыя, якая склад ва ец ца ў све це, у эка но-
мі цы праз пан дэ мію, ня прос тая. Пра се лі 
прад пры ем ствы, ка а пе ра цый ныя су вя зі. 
Та му лю дзі сён ня вель мі дак лад на ра-
зу ме юць: га лоў нае — мець ра бо ту і за-
ро бак. Прэ зі дэнт па ста віў за да чу: да 
1 жніў ня ся рэд няя за ра бот ная пла та ў 
Ба ра на ві чах па він на скла даць ты ся чу 
руб лёў. Не су мня ва ю ся, што гэ та бу дзе 
вы ка на на. У мя не ёсць упэў не насць у 
тым, што на прад пры ем ствах, якія я сён-
ня на ве да ла, бу дуць ра біць усё для та го, 
каб па вы сіць за ра бот ную пла ту сва ім 
ра бот ні кам. Але і пра дук цыя, якую вы-
пус ка юць гэ тыя прад пры ем ствы, вар-
тая», — пад крэс лі ла кі раў нік верх няй 
па ла ты пар ла мен та.

Па вод ле Бел ТА.

РЭ ГІ Ё НЫ
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