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У Са ве це Рэс пуб лі кі сё ле та вы ра шы лі 
да па маг чы ў бу даў ніц тве, што раз гар ну ла ся 
на тэ ры то рыі Ін сты ту та мік ра бія ло гіі 
На цы я наль най ака дэ міі на вук. 
По бач з ад мі ніст ра цый ным бу дын кам 
уста но вы ўжо ста іць дру гі, у якім у хут кім 
ча се раз мес ціц ца На ву ко ва-вы твор чы цэнтр 
бія тэх на ло гій. У гэ тым го дзе пла ну ец ца 
ўвес ці ў экс плу а та цыю яго пер шы 
пус ка вы комп лекс.

Па сло вах Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА, 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-
наль на га схо ду Бе ла ру сі, ла гіч на, што 
ў Год на ву кі су бот нік пар ла мен та рыі пра-
вод зяць ме на ві та ва ўста но ве на ву кі. 
«Тут ства ра ец ца вы твор часць па вы пус ку 
20 тон су хіх пра бі ё ты каў у год. Гэ та фак-
тыч на 20 ты сяч тон кам бі кар моў для жы-
вё ла га доў лі. Дру гая лі нія, што тут ар га ні-
зоў ва ец ца, — мік роб ныя прэ па ра ты для 
рас лі на вод ства. Фак тыч на гэ тыя срод кі 
за мя ня юць жорст кія хі міч ныя прэ па ра ты, 
за якія нас ча сам кры ты ку юць спа жыў цы, 
у тым лі ку ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, на прык-
лад, ка лі ад шук ва юць у яла ві чы не ан ты-
бі ё ты кі», — ска заў спі кер і да даў, што да 
та го ж та кія срод кі не шко дзяць зда роўю 
ча ла ве ка і на ва коль на му ася род дзю.

На дум ку се на та ра, бія тэх на ло гіі — ме-
на ві та той сек тар эка но мі кі, які сён ня па-
трэб ны на шай кра і не. Не вы со кая ма тэ-

ры я ла- і энер га ёміс тасць, ніз кі кошт і пры 
гэ тым рын кі, якія рас туць, як унут ра ны, так 
і за меж ны — усё гэ та бу дзе толь кі спры-
яць раз віц цю сфе ры. Так, прад пры ем ства 
на ба зе Ін сты ту та па куль не пра цуе, але 
па пя рэд нія за ка зы ўжо па сту пі лі з Ра сіі, 
вы пра ба ван ні прэ па ра ты ўжо пра хо дзяць 
у Тур цыі. «Прад пры ем ства яшчэ не ўве-
дзе на ў экс плу а та цыю, а парт фель за ка заў 
сфар мі ра ва ны. Фак ты ка жуць са мі за ся-
бе. Я ба чу за бія тэх на ло гі я мі перс пек ты-
ву», — пад су ма ваў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

* * *
На су бот ні ку дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі вы са джва лі 
дрэ вы ў пар ку «Ці ва лі». 
На гэ тым мес цы бу дзе 
па бу да ва на адзі ная ў Мін ску 
ін тэр ак тыў ная дзі ця чая 
пля цоў ка.

Па куль што парк уяў ляе 
са бой вя лі кую тэ ры то рыю з 
мност вам па гор каў і ва да-
ёмаў. Ця пер гэ та мяс ці на ак-
тыў на пры во дзіц ца ў па ра дак, 
зя лё ныя зо ны рэ кан стру ю юц-
ца, за клад ва юц ца но выя алеі і 
сця жын кі для пе ша хо даў. Ба-
ляс лаў ПІРШ ТУК, на мес нік 
стар шы ні Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду, ад зна чыў, 
што доб ра ўпа рад ка ван не гэ тай зо ны ўжо 
ста но віц ца тра ды цый най спра вай для дэ-
пу та таў:

— Чле ны Па ла ты прад стаў ні коў но ва га 
склі кан ня і ле тась бы лі ў гэ тай гіс та рыч най 
мяс ці не. Мно гія ве да юць, што за меж ныя 
гос ці, ка лі пры яз джа юць у Мінск, за ўва-
жа юць, коль кі тут зе ле ні. Ад нак па куль 
што ў но ва бу доў лях Фрун зен ска га ра ё на 
зе ля ні ны ма ла. Гэ та адзін з ня мно гіх ра ё-
наў Мін ска, дзе не вы кон ва ец ца нар ма тыў 
па па сад ках. Та му дэ пу та ты сён ня ро бяць 

свой унё сак, каб кам пен са ваць зга да ны 
пра бел. Мяр кую, што ў перс пек ты ве тут 
з'я віц ца цу доў ны парк, кам форт ная інф-
ра струк ту ра, дзе змо гуць ад па чы ваць ма-
ці з ма лень кі мі дзець мі.

Акра мя зо ны спа кой на га ад па чын ку 
з але я мі, клум ба мі і мос ці ка мі це раз ва-
да ёмы, у пар ку Ці ва лі за пла на ва на бу-
даў ніц тва фіз куль тур на-азда раў лен ча га 
комп лек су, які бу дзе ўклю чаць у ся бе не 
толь кі пля цоў кі для гуль няў, але і спус кі для 
гор на лыж ні каў, штуч ныя ска лы для тых, 
хто хо ча па трэ ні ра вац ца ў аль пі ніз ме. Ды-

рэк тар УП «Зе лян буд Фрун-
зен ска га ра ё на» Мі ка лай 
АСТА ПЕН КА рас ка заў, што 
на мес цы, дзе ця пер пра цу юць 
дэ пу та ты, ужо сё ле та пач нец ца 
бу даў ніц тва ін тэр ак тыў най дзі-
ця чай пля цоў кі.

— Для раз на стай на га ад-
па чын ку за пла на ва на мно гае: 
жы ха ры ра ё на змо гуць пра-
во дзіць гуль ні для дзя цей, 
слу хаць му зы ку, зай мац ца 
фі зіч ны мі прак ты ка ван ня мі. І 
дрэ вы, што мы ця пер са дзім, 
ста нуць аздо бай у лю бую па ру, 
ство раць ад мет ны ланд шафт.
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Гэ та, без умоў на, ад на з са мых яр кіх па дзей у жыц ці 
пар ла мен та на ват у маш та бе го да. Зва рот кі раў ні ка 
дзяр жа вы — у пер шую чар гу пра мая ін струк цыя: як 
і што трэ ба ра біць. Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 
і чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі вы ка за лі ся на конт та го, 

што кож ны з іх вы нес з вы ступ лен ня лі да ра кра і ны.

Дзміт рый ШАЎ ЦОЎ, на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла-

ты прад стаў ні коў па між на род ных 

спра вах:

— Мы вель мі шмат ува гі ўдзя ля ем 

на ву цы для та го, каб ства раць на ву ка-

ё міс тыя вы твор час ці, каб на ша пра дук-

цыя, якую мы вы раб ля ем, і па слу гі, якія 

мы аказ ва ем, бы лі кан ку рэн та здоль-

ны мі на знеш ніх рын ках, та му што без та ко га раз віц ця 

ня ма ру ху на пе рад.
Ка лі мы ця пер не ўзмоц нім свой па тэн цы ял, не вя до-

ма, што бу дзе заўт ра — за ста нем ся на за двор ках. Та му 
раз віц цё сяб роў скіх ад но сін з ла ці на а ме ры кан скі мі краі-
на мі, на пра мак Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі — гэ та вель мі 
перс пек тыў ныя рын кі, і кі раў ні кі з гэ тых дзяр жаў, якія 
пры яз джа юць у Бе ла русь, вя до ма, ба чаць пры ваб насць 
і ін вес ты цый на га клі ма ту, і тых па слуг, якія мы пра па-
ну ем. Усе ад зна ча юць, што на ша вы твор часць вель мі 
пры ваб ная, та му не аб ход на раз ві вац ца і да лей у гэ тым 
кі рун ку.

У нас на ме ці лі ся сур' ёз ныя зру хі ў ад но сі нах як з ЗША, 
так і з ЕС. Ка жуць, што Бе ла русь — тая пля цоў ка, на якой 
трэ ба вы бу доў ваць ад но сі ны на роў ных. Лет няя се сія ПА 
АБ СЕ, якая бу дзе пра хо дзіць у Мін ску, та му па цвяр джэн-
не. Мы ад кры тыя, і скеп тыч ныя за явы з бо ку Еў ра са ю за — 
яны іс ну юць, але іх ста но віц ца ўсё менш. Гэ та свед чыць 
пра тое, што Еў ро па га то ва да дыя ло гу з Бе ла рус сю. І той 
факт, што той жа са мы Еў ра пар ла мент па чы нае ўсё больш 
су пра цоў ні чаць з дзяр жа вай, а не з апа зі цы яй, гэ та па-
цвяр джае.

Мак сім МІСЬ КО, на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па за ка на даў стве:

— Са праў ды акрэс ле ны кі рун кі, па зі-
цыі. Вы ка за на шчы рае мер ка ван не кі-
раў ні ка дзяр жа вы, у якіх пры яры тэт ных 
кі рун ках мы сён ня па він ны пра ца ваць — 
гэ та да ты чы ла ся і ўра да, і дэ пу та таў. Ён 
пад крэс ліў, што сён ня за ка на даў чая га-
лі на ўла ды ў асо бе дэ пу та таў — гэ та тая 

ка му ні ка цыя з людзь мі, якая са праў ды най больш важ ная. 
Як звяр нуў ува гу кі раў нік дзяр жа вы, па мно гіх пы тан нях 
лю дзі ча сам не зу сім пра віль на ра зу ме юць тыя ра шэн ні, 
якія пры ма юц ца. Вось тут ро ля дэ пу та таў як раз да стат ко ва 
важ ная для та го, каб вы зна чыць тыя ці ін шыя па зі цыі.

Люд мі ла НІ ЖЭ ВІЧ, член Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па 
бюд жэ це і фі нан сах:

— Дак лад на вы ка за на па зі цыя Прэ-
зі дэн та, што Бе ла русь — су ве рэн ная 
дзяр жа ва, якая га то ва ад стой ваць 
свае ін та рэ сы на між на род най арэ не, 
што мы — мі ра люб ная дзяр жа ва, якая 
скан цэнт ра ва на на раз віц ці на ша га гра-
мад ства.

Асноў ныя за да чы, якія па стаў ле ны Прэ зі дэн там, — за-
ня тасць на сель ніц тва, па вы шэн не зар пла ты. Вы зна ча ны 
шля хі, па якіх мы мо жам да ся гаць гэ тых мэт — за кошт 
раз віц ця прад пры ем стваў, па ве лі чэн ня экс пар ту, пры цяг-
нен ня ін вес ты цый. Пры гэ тым трэ ба не прос та па ляп шаць 
ін вес ты цый ны клі мат, а глы бей і больш пра ца ваць над 
пры цяг нен нем ін вес та раў. Ра бо та гэ тая пра во дзіц ца на не-
да стат ко вым уз роў ні, але ме на ві та пры цяг нен не ін вес та раў 
да па мо жа эка но мі цы раз ві вац ца больш хут кі мі тэм па мі.

У цэ лым Па слан не прай шло ў па зі тыў най ат мас фе ры. 
Гра ма дзя не, якія со чаць за раз віц цём на шай кра і ны, якія 
неабы яка выя, я ду маю, атры ма лі ад ка зы на мно гія пы-
тан ні. Пар ла мен та рыі змаг лі за даць Прэ зі дэн ту ўсе пы-
тан ні. Та кія ад но сі ны да па ма га юць апе ра тыў на рэ ага ваць 

на праб ле мы і вы пра цоў ваць кан струк тыў ныя ра шэн ні, 
якія бу дуць да па ма гаць кра і не ру хац ца на пе рад. У цэ лым 
та кая фор ма зно сін мае доб рую вы ні ко васць, бо та кім 
шля хам вы ра ша юц ца сур' ёз ныя для кра і ны за да чы.

Кан стан цін ВІЛЬ ЧУК, член Па ста-
ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці:

— Пад час Па слан ня бы лі па стаў ле ны 
кан крэт ныя за да чы пе рад сфе рай ахо-
вы зда роўя, якія ў пер шую чар гу да ты-
чац ца ар га ні за цыі ра бо ты пер ша сна га 
звя на, а так са ма рас пра цоў кі, ства рэн-
ня вы со кіх тэх на ло гій, што да зво ляць не толь кі па леп шыць 
зда роўе на ша га на сель ніц тва, але і да дуць маг чы масць 
раз ві вац ца экс пар ту ме ды цын скіх па слуг.

Ад ной з тэм Па слан ня ста ла і па ве лі чэн не ся рэд няй пра-
цяг лас ці жыц ця да 75 га доў. Як мэ та вы па каз чык, на мой 
по гляд, та кая за да ча вы ка наль ная для на шай кра і ны, бо 
ўзро вень су час най бе ла рус кай ме ды цы ны ў поў най сту-
пе ні дае маг чы масць па ні жаць за хвор ван ні і смя рот насць 
ся род усіх ка тэ го рый па цы ен таў.

Вік тар СІ РЭН КА, на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным 
раз віц ці:

— Шмат у Па слан ні Прэ зі дэн та бы-
ло звя за на з са цы яль най па лі ты кай: 
гэ та кло пат пра лю дзей, Дэ крэт №3, 
уз роў не выя ад но сі ны ў сіс тэ ме ахо вы зда роўя, а так са ма 
пы тан ні, што да ты чац ца куль ту ры, аду ка цыі, у тым лі ку 
ў сель скіх шко лах. Ко ла пы тан няў раз на стай нае, і яны 
па тра бу юць не толь кі аб мер ка ван ня, але і дэ та лё вай пра-
пра цоў кі з на ша га бо ку.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ pustavit@zviazda.by,
На дзея ЮШ КЕ ВІЧ yushkevich@zviazda.by.

Па кла па ці лі ся пра бу ду чы ню
АГУЛЬ НАЯ СПРА ВА

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі і дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў друж на вый шлі на су бот нік

ПРА МЫ КАН ТАКТ 
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