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АД БЫ ЛО СЯ 
ПА СЯ ДЖЭН НЕ 
ПРЭ ЗІ ДЫ У МА

Пад час яго пар ла мен та рыі 
аб мер ка ва лі за ка на даў чыя 
і ар га ні за цый ныя пы тан ні

Пад стар шын ствам Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА, 
спі ке ра верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та, ад бы ло ся па ся джэн не Прэ зі ды у ма 
Са ве та Рэс пуб лі кі.

Пад час яго быў раз гле джа ны ход пад рых тоў кі 
пра ек та За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у За кон Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь «Аб аў тар скім пра ве і су меж ных пра вах». 
Акра мя та го, се на та ры вы зна чы лі ся з пла нам між-
пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь на пер-
шае паў год дзе 2017 го да. А так са ма бы лі вы ра ша ны 
пы тан ні, якія да ты чац ца ўдзе лу чле наў Са ве та Рэс-
пуб лі кі ў між на род ных ме ра пры ем ствах і ўзна га ро-
джан ня Га на ро вай гра ма тай На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

СУ ЧАС НАЯ ЖАН ЧЫ НА 
ПА СПЯ ВАЕ ЎСЁ

Ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі 
пра во дзіць пры ём гра ма дзян

Ма ры я на ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, сён ня 
пра во дзіць вы яз ны аса біс ты пры ём гра ма дзян 
і прад стаў ні коў юры дыч ных асоб. За даць пы тан не 
ві цэ-спі ке ру верх няй па ла ты мож на з 9.00 да 
12.00 у ад мі ніст ра цыі Каст рыч ніц ка га ра ё на 
сталіцы па ад ра се: г. Мінск, вул. Чка ла ва, 6.

Акра мя та го, на мі ну лым тыд ні Ма ры я на Шчот кі-
на ўзя ла ўдзел у па ся джэн ні прэ зі ды у ма гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз жан чын», стар шы нёй 
яко га яна з'яў ля ец ца. Пад час ме ра пры ем ства яна аб-
вяс ці ла, што ўра чыс тая цы ры мо нія ўзна га ро джан ня 
пе ра мож цаў ІХ Рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Жан чы на 
го да — 2016» ад бу дзец ца 18 са ка ві ка ў Мін ску.

«Асноў ная за да ча кон кур су — па ка заць ро лю 
жан чын у су час ным гра мад стве, іх уклад ва ўма ца-
ван не сям'і, вы ха ван не дзя цей, са цы яль на-эка на -
міч нае і гу ма ні тар на-куль тур нае раз віц цё кра і ны», — 
ад зна чы ла стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за жан чын. 
Па вод ле слоў Ма ры я ны Шчот кі най, су час ных жан-
чын ха рак та ры зуюць фі нан са вая і псі ха ла гіч ная 
са ма стой насць, ары ен та цыя не толь кі на моц ную 
сям'ю, але і на па спя хо вую кар' е ру, ду хоў нае і твор-
чае раз віц цё.

Асноў ны мі кры тэ ры я мі для ўдзе лу ў кон кур се 
«Жан чы на го да» з'яў ля юц ца знач ныя да сяг нен ні 
ў пра фе сій най і гра мад скай дзей нас ці, вы ха ван ні 
дзя цей і мо ла дзі, уклад у раз віц цё вёс кі, ду хоў нас ці 
і куль ту ры, на ву кі.

ГА ЛОЎ НАЕ — 
ЗА ХА ВАЦЬ БА ЛАНС

У Мі ніс тэр стве эка но мі кі ад бы ло ся 
па ся джэн не ка ле гіі

На мі ну лым тыд ні Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах, пры няў удзел у па шы ра ным 
па ся джэн ні ка ле гіі Мі ніс тэр ства эка но мі кі.

Як бы ло ад зна ча на пад час ме ра пры ем ства, га-
лоў ным вы ні кам ра бо ты мі ніс тэр ства ста ла пры няц-
це пра грам ных да ку мен таў на бя гу чае пя ці год дзе. 
Рэа лі за цыя іх па ла жэн няў у пер шым го дзе пя ці год кі 
да зво лі ла вы ра шыць скла да ныя за да чы па іс тот ным 
за па во лен ні ін фля цыі (10,6% па вы ні ках го да), свое-
ча со вым па га шэн ні ўсіх ва лют ных аба вя за цель стваў 
кра і ны, рос це зо ла та ва лют ных рэ зер ваў, зні жэн ні 
пра цэнт ных ста вак па крэ ды тах.

Най важ ней шы мі за да ча мі мі ніс тэр ства бы лі вы-
зна ча ны за ха ван не мак ра эка на міч най ста біль нас ці, 
па ляп шэн не ін вес ты цый на га клі ма ту, фар мі ра ван не 
спры яль ных умоў для вя дзен ня біз не су. У сфе ры 
эка на міч най ін тэ гра цыі ад зна ча на не аб ход насць 
пра цяг ван ня дзярж ор га на мі сіс тэм най ра бо ты па 
лік ві да цыі бар' е раў, вы клю чэн няў і аб ме жа ван няў у 
ганд лі кра ін Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

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 Аляк сандр 

ПА ПКОЎ пра вёў пры ём гра ма дзян 

у Ві цеб ску. У мі ну лую пят ні цу 

ў Ві цеб скім рай вы кан ка ме ў пры сут нас ці 

кі раў ніц тва ра ё на і аб лас но га Са ве та 

за яў ні кі агу чы лі свае праб ле мы.

«МС» час та асвят ляе ана ла гіч ныя ме-

ра пры ем ствы. Але ўпер шы ню жур на ліст 

стаў свед кам та ко га ін ды ві ду аль на га па-

ды хо ду. На прык лад, пен сі я нер ка рас ка-

за ла пра не маг чы масць стаць ула даль-

ні кам жыл ля ў до ме ЖБК. Аляк сандр 

Па пкоў па абя цаў, што зва рот на кі ру юць 

Прэ зі дэн ту.

— Па пра шу кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та, каб ліст быў пе ра да дзе ны 

яму на раз гляд. Так ро біц ца толь кі, ка-

лі ёсць сур' ёз ныя пы тан ні, як у гэ тым 

вы пад ку. Хоць не ра зу мею, ча му та кая 

праб ле ма ўзні ка ла. Ва ша ква тэ ра, і вы 

ма е це пра ва ёй рас па ра джац ца, — раз-

ва жае се на тар.

Ма ла дая жан чы на кан ста та ва ла, што 

ў квар та ле ін ды ві ду аль най за бу до вы ў 

пры га ра дзе ня ма ва ды. У 2009 го дзе лю-

дзі атры ма лі ўчаст кі, па бу да ва лі да мы. 

Да іх пад ве дзе ны га за пра вод і элект-

ра энер гія... Прад стаў ні кі рай вы кан ка-

ма рас тлу ма чы лі, што ня ма фі нан са вай 

маг чы мас ці да па маг чы. Ся род ін ша га 

ёсць і стан цыя абез жа лез ван ня, а во да-

пра вод — на са мрэч праб ле ма. На пра-

клад ку ін жы нер ных се так ва ўсім ра ё не 

з аб лас но га і рэс пуб лі кан ска га бюд жэ таў 

на год вы дзе ле ны 3 міль яр ды руб лёў. 

А гэ та ме ней, чым па тра бу ец ца на кан-

крэт ны квар тал, пра які рас ка за ла за яў-

ні ца. Аляк сандр Па пкоў да ру чыў сё ле та 

ста ноў ча вы ра шыць за кон ныя па тра ба-
ван ні бу ду чых на ва сё лаў.

Каб вы ра шыць пы тан не ра мон ту ліў-
не вай ка на лі за цыі, член Са ве та Рэс пуб-

лі кі зра біў зва нок у абл вы кан кам. За яў-
ні ца рас ка за ла, што ў рай цэнт ры Сян но 
жы ве яе са ста рэ лая ма ці. Ва да за лі вае і 
зя мель ны ўчас так, і дом. Спа дзя ва лі ся, 
што ка на лі за цыю ад ра ман ту юць на пя рэ-
дад ні аб лас ных «Да жы нак» . Яны ад бы-
лі ся ле тась. Але... Між ін шым, ка му наль-
ні кі ў ад ка зе жан чы не «ад ра пар та ва лі»: 
усё зроб ле на! Як вы свет лі ла ся, толь кі на 
па пе ры...

Бес пра цоў ны жы хар аб лас но га цэнт-
ра пра сіў улад ка ваць яго на ра бо ту. На 
прад пры ем стве не пра цяг ну лі кант ракт. 
Ён сле сар. Ста іць на ўлі ку ў цэнт ры за-
ня тас ці, але па куль пра па ноў на конт ра-
бо ты не атрым лі ваў. Хоць га то вы на лю-
бую: фар ба ваць, ка сіць, ра ман та ваць... 
Па чуў па ра ду атры маць больш за па тра-
ба ва ную на рын ку пра цы пра фе сію. Тым 
больш што ад па вед нае на ву чан не для 
за рэ гіст ра ва ных у якас ці бес пра цоў ных — 
бяс плат нае.

Прый шла на пры ём і «пра фе сій ная 
скарж ні ца». Пры зна ла ся, што ёй ужо 
ад маў ля юць у да лей шай пе ра піс цы з 
ула дай. Але ўпэў не на, што мае ра цыю. 
На прык лад, па тра буе, каб з вёс кі, дзе 
жы ве, час цей ез дзіў аў то бус у ін шую — 
на яе «ма лую Ра дзі му». Ад каз ныя асо бы 
рас тлу ма чы лі, што рас клад ру ху скла-

 дзе ны так, каб жы ха рам бы ло зруч на. 
І ні хто не скар дзіў ся. Се на тар ад зна чыў, 
што і та кіх лю дзей трэ ба вы слу хоў ваць. 
Бы вае, ся род ін шых праб лем яны вы-
каз ва юць тыя, якія на са мрэч трэ ба вы-
ра шыць.

Вяс ко вец пра сіў га зі фі ка ваць вёс ку. 
Дру гі за яў нік прый шоў па да па мо гу для 
рэ гіст ра ван ня гас па дар чых па бу доў...

Се на тар па пра сіў да па маг чы 47-га-
до вай ма ці-адзі ноч цы. На пры ём жан-
чы на не прый шла, але за яву пе рад ала. 
Ёй не аб ход на пра тэ за ван не та зас цег на-
во га су ста ва. Праб ле ма ў тым, што чар га 
вя лі кая. Апе ра цыю па абя ца лі мі ні мум 
праз 1,5 го да... Жан чы не па гра жае перс-
пек ты ва ін ва лід нас ці. Аляк сандр Па пкоў 
па пра сіў стар шы ню Ві цеб ска га аб лас но-
га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мі ра Ця рэнць-
е ва пра кант ра ля ваць гэ ты зва рот. Як і 
не ка то рыя ін шыя.

Пас ля пры ёму ён па дзя ліў ся з прад-
стаў ні ка мі СМІ сва і мі ўра жан ня мі.

У асноў ным агу ча ныя пы тан ні зна хо-
дзяц ца ў кам пе тэн цыі не рэс пуб лі кан ска га 
ўзроў ню, а мяс цо ва га. Аляк сандр Па пкоў 
ад зна чыў вя лі кі пра фе сі я на лізм ад каз ных 
асоб ра ё на і аб лас ной вер ты ка лі Ві цеб-
шчы ны ў вы ра шэн ні праб лем... І на га даў 
пра не аб ход насць ін ды ві ду аль на га па ды-
хо ду пры раз гля дзе зва ро таў.

— Мож на раз маў ляць чыс та на бю ра-
кра тыч най мо ве: на кшталт, ёсць ар ты кул 
за ко на, ці ін струк цыя так аб вя шчае... Але 
іс ну юць жа яшчэ ча ла ве чыя нор мы! Яны 
па тра бу юць ад па вед на га стаў лен ня. Ка-
лі прый шоў гра ма дзя нін, які ха дзіў па 
ін стан цы ях і не знай шоў па ра зу мен ня, 
трэ ба па ду маць, як да па маг чы. А, бы-
вае, трэ ба рас тлу ма чыць, што «сіг нал» 
не мо жа быць за да во ле ны... За яў нік 
па ві нен сыс ці, ад чу ва ю чы, што да яго 
па ста ра лі ся ад не сці ся па-ча ла ве чы, — 
кан ста та ваў се на тар.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
pukshanskі@zvіazda.by

НА ПРЫ ЁМЕ

ЧА ЛА ВЕ ЧЫЯ НОР МЫ НІ ХТО НЕ АД МЯ НЯЎЧА ЛА ВЕ ЧЫЯ НОР МЫ НІ ХТО НЕ АД МЯ НЯЎ
Да зва ро таў — ін ды ві ду аль ны па ды ход

Аляк сандр ПА ПКОЎ (злева) пад час пры ёму 
гра ма дзян у Ві цеб скім рай вы кан ка ме.

ПА БРА ЦІ МЫ

ПАРТ НЁР СТВА «ПА-СЯ МЕЙ НА МУ»ПАРТ НЁР СТВА «ПА-СЯ МЕЙ НА МУ»
Раз віц цё між рэ гі я наль ных су вя зяў — адзін з пры яры тэ таў 
работы Ма гі лёў ска га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў
і вы ка наў ча га ка мі тэ та. Больш за 84,5% экс пар ту ўсёй 
пра дук цыі го ра да па стаў ля ец ца на ры нак Ра сіі. Сён ня Ма гі лёў 
мае 18 га ра доў-па бра ці маў, у тым лі ку 5 — у Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі, і 25 га ра доў-парт нё раў. Стар шы ня Ма гі лёў ска га 

га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Сяр гей ІВА НОЎ рас ка заў, чым 

ка рыс ныя та кія су вя зі.

— Ста сун кі га ра доў-па бра ці маў да зва ля юць дзя ліц ца 

во пы там у кі ра ван ні і раз віц ці, са дзей ні ча юць па шы рэн ню 

ганд лё ва-эка на міч ных су вя зяў, ства рэн ню вы со ка эфек-

тыў ных і вы со ка тэх на ла гіч ных вы твор час цяў, па шы рэн ню 

вы твор чай ка а пе ра цыі. Асноў ныя перс пек ты вы, на мой 

по гляд, звя за ны з эфек тыў ным су пра цоў ніц твам у сфе ры 

на ву кі і аду ка цыі. Су мес ныя ін жы нер на-тэх ніч ныя пра ек ты 

і аб мен сту дэн та мі, на прык лад, аба вяз ко ва да дуць маг чы-

масць па вы сіць пра фе сій ную ква лі фі ка цыю. За кошт но вых 

ве даў, іна ва цый і но вых тэх на ло гій з'я вяц ца но выя вы твор-

час ці і ра бо чыя мес цы, па вя лі чыц ца та ва ра аба рот, бу дзе 

па спя хо ва ажыц цяў ляц ца ма дэр ні за цыя пра мыс ло вас ці. 

Па цвяр джэн нем та му мож на лі чыць су пра цоў ніц тва Ом ска 

і Ма гі лё ва і бу даў ніц тва су час на га вы со ка тэх на ла гіч на га 

прад пры ем ства «Омск Кар бон Ма гі лёў» на тэ ры то рыі сва-

бод най эка на міч най зо ны «Ма гі лёў» з аб' ёмам ін вес ты цый 

больш за $175,3 млн і ства рэн нем 448 но вых ра бо чых мес цаў

(па ста не на 1 сту дзе ня — асвое на $26,7 млн і ство ра на 

102 ра бо чыя мес цы).

— Па якіх яшчэ кі рун ках вы маг лі б раз ві ваць парт нёр-

ства па між га ра да мі?

— Су пра цоў ніц тва «на мес цах» ахоп лі вае ўсе сфе ры жыц ця-
дзей нас ці га ра доў. Ужо шмат што зроб ле на, але ра зам з тым 

ёсць знач ны па тэн цы ял. Мы бы лі б ра ды раз віц цю ад но сін у га-
лі не бу даў ніц тва, вы ву чэн ню сіс тэм энер га- і цеп ла збе ра жэн ня, 
удас ка на лен ню транс парт най сіс тэ мы, аб ме ну іна ва цый ны мі 
вы со ка тэх на ла гіч ны мі пра ек та мі, удас ка на лен ню сіс тэ мы ахо-
вы зда роўя, га рад ско га пла на ван ня і г.д.

— Як вы ацэнь ва е це ўзро вень па бра цім скіх су вя зяў 
Ма гі лёў—Пен за?

— Га ра ды з'яў ля юц ца па бра ці ма мі ўжо на пра ця гу вась мі 
га доў. Што год ад бы ва ец ца аб мен дэ ле га цы я мі на свя та го ра да. 
За гэ ты час не ад нойчы на шы твор чыя ка лек ты вы ўдзель ні ча лі ў 
га рад скіх свят ка ван нях і ез дзі лі ў гос ці адзін да ад на го. Што  ні 
год у Між на род ным юнац кім тур ні ры га ра доў-па бра ці маў па 
бас кет бо ле «Ін тэр бас кет» ка ман да Пен зы зай мае да во лі вы со-
кія мес цы. На ву чэн цы ся рэд ніх школ удзель ні ча юць у твор чых 
кон кур сах і алім пі я дах. Так, ле тась вуч ні ся рэд няй шко лы №15 
г. Ма гі лё ва зма га лі ся за пе ра мо гу ў Між на род ным кон кур се ў 
Пен зе «Мая лю бі мая кні га».

— А што ў ін шых сфе рах?
— У жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы прак тыч на што год 

спе цы я ліс ты аб мень ва юц ца во пы там па пы тан нях пры мя нен ня 
пе ра да вых тэх на ло гій. Вы ні кам су пра цоў ніц тва ста ла доб ра-
ўпа рад ка ван не ў 2013 го дзе Ма гі лёў ска га пад вор ка ў Пен зе.

Дзя ку ю чы па бра цім ска му су пра цоў ніц тву больш цес ныя 
фор мы ўза е ма дзе ян ня з'я ві лі ся і ў на шых прад пры ем стваў. Па-
шы ра юц ца ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны. Так, «Ма гі лёў ліфт-
маш» за 2016 год па ста віў у Пен зен скую воб ласць 117 ліф таў на 
$1,06 млн. На ву ко ва-вы твор чае іна ва цый нае прад пры ем ства 
«Тэх на літ» па спя хо ва су пра цоў ні чае з «Пен за ды зель ма шам».

Знеш не ганд лё вы аба рот Ма гі лё ва з Пен зен скай воб лас цю 
за 2016 год склаў $1,5 млн. Ён прад стаў ле ны ў асноў ным на шым 
экс пар там. $1,4 млн — гэ та ліф ты, тру бы, ня тка ныя ма тэ ры я-
лы, пом пы, элект ра ру ха ві кі і мя са-ма лоч ная пра дук цыя, якія 
па стаў ля юц ца з Ма гі лё ва.

— Якія ме ра пры ем ствы прой дуць у Ма гі лё ве пры су-
пра цоў ніц тве з Пен зай?

— Гэ ты год знач ны для на ша га го ра да: мы свят ку ем 
750-год дзе з дня за сна ван ня. Мы ча ка ем прад стаў ні коў Пен-
зы на Між на род ны пле нэр па скульп ту ры ў ка ме ні «Ка мен ная 
Каз ка» і Між на род ны пле нэр па жы ва пі се. На пра ця гу чэр ве ня 
яны змо гуць ства раць свае шэ дэў ры, якія, я ўпэў не ны, зой-
муць год нае мес ца ў алеі га ра доў-па бра ці маў і ў вы ста вач ных 
за лах Ма гі лё ва. Мы бу дзем ра ды ба чыць па тэн цый ных ін вес-
та раў і дзе ла выя ко лы Пен зы на Ма гі лёў скім біз нес-фо ру ме 
«Пры дняп роўе». Ча ка ем мы і ха ра вы ка лек тыў на Між на род-
ны фес ты валь ду хоў най му зы кі «Ма гут ны Бо жа».

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу


