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АД ДАЦЬ ГО ЛАС АД ДАЦЬ ГО ЛАС 
ЗА ДА СТОЙ НА ГАЗА ДА СТОЙ НА ГА
Спi кер верх няй па ла ты 
пра га ла са ваў 18 лю та га
Цi ка васць лю дзей да сё лет нiх вы ба раў га во рыць пра 
не абы яка васць вы бар шчы каў i са мiх кан ды да таў, жа дан не 
ўдзель нi чаць у жыц цi кра i ны. Пра гэ та за явiў стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду Мi ха iл МЯС НI КО ВIЧ 
пас ля та го, як пра га ла са ваў за абра на га кан ды да та ў 
Мiн гар са вет.

Спi кер па хва лiў за якас ную пад рых тоў чую ра бо ту вы-
бар чыя ка мi сii. «Ка лi лю дзi з на тхнен нем аб мяр коў ва юць 
вы ба ры i iдуць ад даць свой го лас — гэ та ка жа пра мно гае. 
Ды i кан ды да таў да стой ных ха пае. Ёсць з ка го вы бi раць. 
Пра ся бе за явi лi лю дзi з пэў най жыц цё вай па зi цы яй, якiя 
ўсве дам ля юць сваю ад каз насць i iдуць у дэ пу та ты, каб рэа-
лi за ваць не толь кi свае ам бi цыi, але i па тэн цы ял», — лi чыць 
пар ла мен та рый.

Па яго сло вах, гэ тыя лю дзi па вiн ны iмк нуц ца пра ца ваць 
на ка рысць на сель нiц тва ў рам ках сва ёй вы бар чай акру гi, 
го ра да. «I я ўба чыў та кiх ся род кан ды да таў — тых, хто сам 
хо ча бу да ваць сваю кра i ну. Гэ та трэ ба вi таць i ўся ляк пад-
трым лi ваць, каб спраў дзi лi ся тыя ча кан нi, з якi мi вы бар шчы кi 
i кан ды да ты iш лi на вы ба ры», — пад крэс лiў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лi кi.

ШЛЯХ З НЬЮ-ЁР КА ШЛЯХ З НЬЮ-ЁР КА 
Ў БЕ ЛА РУСЬЎ БЕ ЛА РУСЬ
Пер шы на мес нiк ген се ка ААН 
на ве да ла рэ абi лi та цый ны цэнтр
На мес нiк стар шы нi Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду, 
на цы я наль ны ка ар ды на тар па Мэ тах устой лi ва га раз вiц ця 
Мар' я на ШЧОТ КI НА i пер шы на мес нiк Ге не раль на га 
сак ра та ра ААН Амi на МА ХА МЕД на ве да лi Рэс пуб лi кан скi 
рэ абi лi та цый ны цэнтр для дзя цей-iн ва лi даў.

Амi ну Ма ха мед азна ё мi лi з ме то ды ка мi ра бо ты з дзець мi 
ў цэнт ры, рас ка за лi пра ўмо вы зна хо джан ня ў iм. Мар' я на 
Шчот кi на на пры кла дзе ўста но вы па ка за ла, як пры ўза е ма-
дзе ян нi сiс тэм ахо вы зда роўя, аду ка цыi, пры ват ных парт-
нё раў i ва лан цё раў ар га нi за ва на комп лекс ная па этап ная 
рэ абi лi та цыя дзя цей.

У час раз мо вы з дзець мi Амi на Ма ха мед па дзя лi ла ся ўра-
жан ня мi пра Бе ла русь, рас ка за ла пра ся бе. «Я люб лю сваю 
ра бо ту, та му што ма гу мець зно сi ны з роз ны мi людзь мi. 
У Бе ла ру сi вель мi шмат доб рых лю дзей, i тут, у цэнт ры — 
асаб лi ва. Мы ўсе слу жым ча ла вец тву. I гэ та вы дат на», — ска-
за ла яна. Дзе цi па дзя лi лi ся з гос цяй сва i мi ма ра мi i пла на мi. 
У ад каз Амi на Ма ха мед за пра сi ла iх пры ехаць да яе ў гос цi 
ў Нью-Ёрк.

ЯНЫ БЫ ЛI ПА ЧУ ТЫЯНЫ БЫ ЛI ПА ЧУ ТЫ
Се на тар пра вёў пры ём гра ма дзян 
i пра мую тэ ле фон ную лi нiю
У Ма гi лё ве ад бы ло ся па ся джэн не Ма гi лёў ска га 
га рад ско га вы ка наў ча га ка мi тэ та. У яго ра бо це пры няў 
удзел стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi 
На цы я наль на га схо ду па мiж на род ных спра вах 
i на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей РАХ МА НАЎ.

Пад час па ся джэн ня бы ло раз гле джа на вы ка нан не комп-
лекс на га пла на ме ра пры ем стваў па су праць дзе ян нi не за-
кон на му аба ро ту нар ко ты каў, пра фi лак ты цы iх спа жы ван ня 
i са цы яль най рэ абi лi та цыi асоб, хво рых на нар ка ма нiю, на 
тэ ры то рыi Ма гi лё ва на 2017—2018 га ды, а так са ма комп лек су 
мер па вы ра шэн нi са цы яль на знач ных праб лем на сель нiц-
тва, па пя рэ джан нi аб грун та ва ных зва ро таў гра ма дзян.

У гэ ты ж дзень Сяр гей Рах ма наў пра вёў аса бiс ты пры ём 
гра ма дзян, iх прад стаў нi коў i прад стаў нi коў юры дыч ных 
асоб, а так са ма пра мую тэ ле фон ную лi нiю. Гра ма дзя нам, 
якiя звяр ну лi ся, бы лi да дзе ны ад па вед ныя тлу ма чэн нi па 
пы тан нях уза е ма дзе ян ня з гра мад скi мi аб' яд нан ня мi i пар-
ты я мi, а так са ма про цi дзе ян ня не за кон на му аба ро ту нар-
ко ты каў у Бе ла ру сi.

Ве ра нi ка ПУС ТА ВIТ.

У скла дзе вы бра ных дэ пу та таў 
мяс цо вых Са ве таў 28-га склi кан ня 
амаль па ло ва — жан чы ны, а 
больш за ўсё прад стаў нi коў — 
ад аду ка цыi, куль ту ры, на ву кi, 
ахо вы зда роўя. Та кiя звест кi 
з'я вi лi ся на сай це Цэнт раль най 
ка мi сii па вы ба рах i пра вя дзен нi 
рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў 
(ЦВК).

Ся род абра ных дэ пу та таў жан-
чы ны скла да юць 48,2 %, гра ма дзя-
не ва ўзрос це да 30 га доў — 4 %, 
гра ма дзя не Ра сiй скай Фе дэ ра цыi — 
0,12 %, цi 21 ча ла век з 18 110.

Больш за ўсё дэ пу та таў за ня та ў 
аду ка цыi, куль ту ры, на ву цы, ахо-
ве зда роўя — 5546 ча ла век, або 
30,62 % ад усiх вы бра ных. Прад-
стаў нi кi сель скай гас па дар кi скла да-
юць 3870 ча ла век (21,37 %), дзяр-
жаў ных ор га наў — 2398 (13,24 %), 
пра мыс ло вас цi, транс пар ту, бу даў-
нiц тва — 1521 (8,4 %). Ся род абра-
ных дэ пу та таў — 303 (1,67 %) прад-
пры маль нi кi, 708 (3,91 %) прад стаў-
нi коў ганд лю i бы та во га аб слу гоў-
ван ня на сель нiц тва, 644 (3,56 %) 
пра ва ахоў ных ор га наў, ва ен най 
служ бы, 485 (2,68 %) — пен сi я не-
ры.

Што да ты чыц ца член ства ў па лi-
тыч ных пар ты ях, у склад дэ пу та таў 
мяс цо вых Са ве таў увай шло больш 
за ўсё прад стаў нi коў Ка му нiс тыч-
най пар тыi Бе ла ру сi (305) i Рэс пуб-
лi кан скай пар тыi пра цы i спра вяд-
лi вас цi (127).

Ся род iн шых аб лас цей Го мель-
ская — са мая «ма ла дая», бо тут 
больш за ўсё дэ пу та таў да 30 га-
доў, i «жа но чая» (2066 жан чын з 
3583). У Мiн скай воб лас цi больш 
за ўсё прад стаў нi коў Ка му нiс тыч-
най пар тыi Бе ла ру сi (100 дэ пу та-
таў). Больш за ўсё пен сi я не раў 
у Вi цеб скай воб лас цi (136 ча ла-

век), а не пра цу ю чых — у Го мель-
скай (29 ча ла век). Амаль ва ўсiх 
аб лас цях па сфе рах дзей нас цi 
дэ пу та таў лi дзi ру юць аду ка цыя, 
куль ту ра, на ву ка, ахо ва зда роўя, 
акра мя Гро дзен скай воб лас цi — 
там больш дэ пу та таў, якiя зай-
ма юц ца сель скай гас па дар кай. 
Пры тым у ста лi цы част ка пар-
тый ных дэ пу та таў до сыць знач-
ная — амаль 30 %, у той час як 
па аб лас цях гэ та лiч ба не пе ра вы-
шае 5 %. Усе ста лiч ныя дэ пу та ты 
пра ца ўлад ка ва ны, ся род iх ня ма 
нi ад на го пен сi я не ра.

Дэ пу та ты пач нуць ра бо-
ту праз ме сяц пас ля вы ба раў, а 
маг чы ма, i ра ней. «Да ся рэ дзi-
ны са ка вi ка ўсе мяс цо выя Са-
ве ты дак лад на за пра цу юць», — 
ска за ла Лi дзiя ЯР МО ШЫ НА, 
стар шы ня ЦВК. Па яе сло вах, у 
цэ лым пра цэс вы ба раў прай шоў 
да стат ко ва спа кой на. Скар гаў, 
кан флiк таў ня шмат. «На кан флiкт 
iдуць толь кi мяс цо выя на зi раль нi-
кi. Што да ты чыц ца ўза е ма ад но сiн 

з мiж на род ны мi на зi раль нi ка мi, 
нi ад на го зва ро ту ў ЦВК пра тое, 
што дзесь цi на зi раль нi ку не ака за лi 
на леж ны пры ём, не па сту па ла, i я 
спа дзя ю ся, што не па сту пiць», — 
за явi ла дня мi жур на лiс там Лi дзiя 
Яр мо шы на.

На яе дум ку, доб ра спра ца ва-
лi ор га ны ўла ды на мес цах i лепш, 
чым звы чай на, — са мi ка ман ды 
кан ды да таў у дэ пу та ты. «Яны пра-
во дзi лi знач на больш агi та цый ных 
ме ра пры ем стваў, па спра ба ва лi, на-
рэш це, асво iць вы бар чыя фон ды, — 
ад зна чы ла стар шы ня ЦВК. — У нас 
прак тыч на ня ма скар гаў ад вы бар-
шчы каў, што яны не атры ма лi iн фар-
ма цый ны ма тэ ры ял. Яны скар дзi лi ся 
на аб' ём гэ та га ма тэ ры я лу — iм ха-
це ла ся б больш. Але га лоў нае, што 
вы бар шчы кi бы лi пра iн фар ма ва-
ныя», — пад крэс лi ла яна.

Вы нi ко вае па ся джэн не па вы-
нi ках вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў ад бу дзец ца ўжо сён ня, 
23 лю та га.

Ве ра нi ка ПУС ТА ВIТ.

ВЫ БА РЫ-2018

КА ГО МЫ ВЫ БI РА ЛI?
У ЦВК пад вя лi па пя рэд нiя вы нi кi 

га лоў най сё лет няй па лi тыч най кам па нii

Але, каб пры няц це пра ек та пра хо дзі ла ў штат ным 
рэ жы ме, не аб ход на азна ё міц ца з ім ушчыль ную, 
атрым лі ваць ад ка зы ад пра фе сі я на лаў. Пра гэ та 
за яві ла стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па бюд жэ це 
і фі нан сах Люд мі ла ДА БРЫ НІ НА на круг лым ста ле 
па аб мер ка ван ні пра ек та за ко на «Аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у Бан каў скі ко дэкс 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Пры пад рых тоў цы за ко на пра ек та да дру го га чы-
тан ня па сту пі ла больш за 25 за ўваг і пра па ноў ад Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, Са ве та Рэс пуб лі кі, га лоў на га 
пра ва во га і рэ дак цый на га ўпраў лен ня сак ра та ры я та 
Па ла ты прад стаў ні коў, Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю, мі ніс тэр стваў фі нан саў і юс ты цыі. Ак тыў ны 
ўдзел у ра бо це над да ку мен там пры ма юць дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў і чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі.

Спі кер ме ра пры ем ства ад зна чы ла, што нор мы за-
ко на пра ек та пры ве дзе ны ў ад па вед насць з Ука зам 
№ 371 «Аб Бе ла рус кім між бан каў скім раз лі ко вым цэнт-
ры» і Дэ крэ там № 7 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва». 
Люд мі ла Да бры ні на звяр ну ла ся да пры сут ных на па-
ся джэн ні бан кі раў з прось бай вы ка заць свае за ўва гі 

і пра па но вы з улі кам іс ну ю чай прак ты кі, асаб лі ва па 
ар ты ку ле, які да ты чыц ца крэ ды та ван ня на сель ніц тва, 
та му што ме на ві та яму дэ пу тац кі кор пус удзяляе асаб-
лі вую ўва гу.

У па ся джэн ні круг ла га ста ла пры няў удзел стар шы-
ня Аса цы я цыі бе ла рус кіх бан каў Аляк сандр КУ-
ЧЫН СКІ, які рас ка заў, што чле ны аса цы я цыі па прось бе 
Нац бан ка не каль кі ра зоў рых та ва лі свае пра па но вы ў 
ко дэкс. «Ха це ла ся б па чуць, на коль кі яны ўклю ча ныя 
ў аб ноў ле ны да ку мент», — ад зна чыў ён.

Ак тыў ны ўдзел у ме ра пры ем стве пры ня лі дэ пу-
та ты Па ла ты прад стаў ні коў — чле ны Па ста ян най ка-
мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах, ад кры та па дзя лі лі ся 
дум ка мі так са ма стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах 
Ула дзі мір Пан цю хоў і на мес нік стар шы ні праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка Дзміт рый Лап ко. «Раз гляд за-
ко на пра ек та ў дру гім чы тан ні Па ла тай прад стаў ні коў 
за пла на ва ны пад час вя сен няй се сіі пар ла мен та, якая 
пач не ра бо ту 2 кра са ві ка», — па ве да мі ла Люд мі ла 
Да бры ні на.

Сяр гей КУР КАЧ.

АБ МЕР КА ВАН НЕ

РА ЗА БРАЦ ЦА, РА ЗА БРАЦ ЦА, 
КАБ ПРЫ НЯЦЬКАБ ПРЫ НЯЦЬ

На вя сен няй се сіі Па ла ты прад стаў ні коў пла ну ец ца пра вес ці 
дру гое чы тан не пра ек та аб ноў ле на га Бан каў ска га ко дэк са
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