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Дня мi ў Са ве це Рэс пуб лi кi ад бы ло ся 
па ся джэн не сек цыi № 2 на ву ко ва-кан суль-
та тыў на га са ве та пры Прэ зi ды у ме Са ве та 
Рэс пуб лi кi на тэ му «Асноў ныя на прам кi 
ста бi лi за цыi фi нан са ва-
эка на мiч най сi ту а цыi ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь 
у су час ных умо вах».

Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Са-
ве та Рэс пуб лi кi па эка но мi цы, бюд жэ-
це i фi нан сах Тац ця на РУ НЕЦ у гу тар цы 
з жур на лiс та мi ад зна чы ла, што га лоў ная 
за да ча сён няш ня га па ся джэн ня на ву ко ва-
кан суль та тыў на га са ве та — па спра ба ваць 
знай сцi ад ка зы на клю ча выя праб лем ныя 
пы тан нi эка но мi кi, даць рэ ка мен да цыi ад-
нос на са цы яль на-эка на мiч на га раз вiц ця 
кра i ны на су час ным эта пе. У пры ват нас-
цi, мяр ку ец ца вы пра ца ваць да дат ко-
выя ме ры па аба ро не на ша га ўнут ра на-
га рын ку, змяк чэн нi ўмоў крэ ды та ван ня 
ў бан каў скай сфе ры, пад трым цы суб' ек-
 таў гас па да ран ня, якiя з-за пан дэ мii ка ра на-
 вi ру са тра пi лi ў скла да нае ста но вi шча. 
Акра мя та го, ура ду пра па на ва на пра вес цi 
ма нi то рынг рэа лi за цыi па ла жэн няў ука заў 
Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь, пры ня тых 
у бя гу чым го дзе, па пад трым цы эка но мi кi i 
суб' ек таў гас па да ран ня, ад зна чы ла яна.

Се на тар так са ма за кра ну ла пы тан не ак ты-
вi за цыi ра бо ты мяс цо вых ор га наў ула ды. Iм, 
па сло вах стар шы нi Па ста ян най ка мi сii, да ру-
ча на аказ ваць пад трым ку прад пры ем ствам, 
якiя най больш пад верг лi ся ўплы ву пан дэ мii.

У сваю чар гу ды рэк тар Iн сты ту та эка-
но мi кi На цы я наль най ака дэ мii на вук Бе-
ла ру сi Ва сiль ГУР СКI па ве да мiў, што ўжо 
пры ня ты комп лекс пер ша чар го вых мер па 
пад трым цы бе ла рус кай эка но мi кi, а ця пер 
рас пра цоў ва юц ца да дат ко выя ме ры па яе 
сты му ля ван нi.

Ён звяр нуў ува гу на важ ны для функ цы-
я на ван ня эка но мi кi факт, што ў Бе ла ру сi не 
ста лi на фо не пан дэ мii спы няць ра бо ту прад-
пры ем стваў i за кры ваць ме жы з су се дзя мi. 
I гэ та са мым спры яль ным чы нам ад бi ла ся на 
фi нан са ва-эка на мiч най сi ту а цыi ў кра i не. Не-
здар ма мно гiя за меж ныя ана лi ты кi ад зна ча-
юць, што Бе ла русь па цяр пе ла ў най мен шай 
сту пе нi. Стра ты, якiя яна вы му ша на па нес ла, 
не па раў наль ныя з ты мi, якiя сён ня на зi ра юц-
ца ў iн шых кра i нах. Бо тыя за кры лi свае вы-
твор час цi, ме жы, а за раз спра бу юць зноў усё 
на ла дзiць, ад на вiць спы не ныя эка на мiч ныя 
су вя зi. Гэ та за па тра буе ве лi зар ных да дат ко-
вых срод каў, — ад зна чыў Ва сiль Гур скi.

Ра зам з тым ды рэк тар Iн сты ту та эка но мi кi 
даў зра зу мець, што нель га су па кой вац ца. Ён 
пад крэс лiў, што праб ле мы ёсць, i гла баль ныя 
кры зiс ныя з'я вы не мо гуць не ад бiц ца на бе-
ла рус кай эка но мi цы. Сi ту а цыя ўсклад ня ец ца 
i з той пры чы ны, што Бе ла русь з'яў ля ец ца 
кра i най з ад кры тай i экс парт на  а ры ен та ва най 
эка но мi кай. Яна вель мi за ле жыць ад знеш ня-
га ганд лю. У су вя зi з гэ тым асаб лi вую ўва гу 
трэ ба ад даць пад трым цы экс пар ту i экс парт на 
ары ен та ва ных прад пры ем стваў, больш на-
стой лi ва му i мэ та на кi ра ва на му пра соў ван ню 
iх пра дук цыi на рын кi кра iн блiз ка га за меж жа 
i так зва най даль няй ду гi, вы ка заў мер ка ван-
не Ва сiль Гур скi.

У па ся джэн нi ўдзель нi ча лi чле ны Са ве та 
Рэс пуб лi кi, прад стаў нi кi мi нiс тэр стваў эка-
но мi кi, фi нан саў, па па дат ках i збо рах, На-
цы я наль на га бан ка, На цы я наль най ака дэ мii 
на вук, экс пер ты, кi раў нi кi бiз нес-аса цы я цый. 
Пад час раз мо вы iмi бы лi вы ка за ны слуш ныя 
i кан крэт ныя пра па но вы па су праць дзе ян нi 
но вым вы клi кам i па гро зам ва ўмо вах гла-
баль ных змя нен няў у су свет най эка но мi цы.

На прык лад, Тац ця на Ру нец за клi ка ла ў 
ня прос тай сi ту а цыi пра па ноў ваць не толь-
кi шля хi пад трым кi прад пры ем стваў сфе ры 
па слуг, ту рыз му, гас цi нiч на га бiз не су, iн шых 
га лiн, якiя апы ну лi ся ў мi ну се, але i шу каць 
драй ве ры рос ту эка но мi кi, каб вый сцi з ча-
сам на но вы ўзро вень гас па да ран ня.

Па вы нi ках па ся джэн ня пры ня ты рэ ка-
мен да цыi, якiя бу дуць на кi ра ва ны ўра ду, 
дзяр жаў ным ор га нам i ар га нi за цы ям.

Ле а нiд ЛАХ МА НЕН КА.

Да яго звяр ну лi ся за яў нi кi з роз ных 
кут коў кра i ны i па роз ных пы тан нях: ад 
тра ды цый най «ка му наль най» тэ мы да 
ме дабс лу гоў ван ня. Усiх, хто тэ ле фа на ваў 
са сва i мi праб ле ма мi i прось ба мi, на мес нiк 
стар шы нi Са ве та Рэс пуб лi кi ўваж лi ва 
вы слу хаў, за яў нi кi па чу лi вы чар паль ныя 
ад ка зы, а на тыя, якiя па тра бу юць 
да дат ко ва га вы ву чэн ня праб ле мы, — 
атры ма юць у пiсь мо вай фор ме ў 
за ма ца ва ныя за ка на даў ствам тэр мi ны.

Ка му наль ныя ста сун кi
Па тра ды цыi пер шае мес ца ся род зван-

коў ад во дзiц ца тэ ме жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кi. Не ста ла вы клю чэн нем i 
ця пе раш няя пра мая лi нiя. Па жы лая мiн-
чан ка па скар дзi ла ся Ана то лю Iса чан ку, 
што ка му наль нi кi не вы кон ва юць ра шэн не 
су да, якое аба вя за ла iх ад на вiць вен ты-
ля цый ны ка нал у яе ква тэ ры. Вi цэ-спi кер 
Са ве та Рэс пуб лi кi па абя цаў ра за брац ца з 
гэ тым пы тан нем.

Больш ма ла ды мiн ча нiн, якi не пер шы 
год па ку туе ад не пры ем на га су сед ства, вы-
сту пiў з пра па но вай за ка на даў чых змен i 
больш жорст ка га стаў лен ня з пунк ту гле-
джан ня за ко на ў ад но сi нах да аса цы яль-
ных гра ма дзян, што атруч ва юць жыц цё 
су се дзям. Са праў ды, што ра бiць, ка лi ўсе 
ме ры вы чар па ныя? Iс ну ю чы ал га рытм не 
пры но сiць су па кою жы ха рам. Ана толь 
Iса чан ка па дзя ка ваў за зва нок i па абя цаў 
больш шчыль на вы ву чыць тэ му.

Га мяль чан ка па тэ ле фа на ва ла з пы тан-
нем аб на лi чэн нi «ка му нал кi» за дач ку, якая 
жы ве i ву чыц ца ў iн шым го ра дзе. Жан чы-
на па скар дзi ла ся, што ў iн тэр на це, дзе яна 
жы ве, пе ра раз лiк ра бiць не жа да юць. Яе 
пы тан не па тра буе больш дэ та лё ва га вы ву-

чэн ня, грун тоў ны ад каз на яго яна атры мае 
ў вы зна ча ны за ка на даў ствам тэр мiн.

Да рэ чы, не толь кi ка му наль ныя праб ле-
мы, але i па дзя кi на гэ тую тэ му агуч ва юц ца 
пас ля пра вя дзен ня пра мых лi нiй. На прык-
лад, ста лiч ныя жы ха ры ад на го са шмат ква-
тэр ных да моў па дзя ка ва лi Ана то лю Iса чан-
ку за да па мо гу. Зва нок да яго зняў даў нюю 
праб ле му, якая пе ра шка джа ла жы ха рам: 
яны скар дзi лi ся на бес па ра дак у пад ва ле. 
Дзя ку ю чы са дзей нi чан ню Са ве та Рэс пуб лi кi 
гэ тае пы тан не вы ра ша на, што i па цвер дзiў 
ста ноў чы вод гук.

Пра ца ўлад ка ван не...
Зда ра ец ца, за яў нi кi звяр та юц ца i па тэ ме 

са дзей нi чан ня ў по шу ках ра бо ча га мес ца, 
ка лi ўсе са ма стой ныя спро бы не пры нес-
лi вы нi ку. Так зда ры ла ся i ця пер: бух гал-
тар-эка на мiст з Са лi гор ска рас ка за ла, што 
пра цяг лы час не мо жа пра ца ўлад ка вац ца 
(у тым лi ку праз цэнтр за ня тас цi на сель-
нiц тва), па тэн цый ныя най маль нi кi лi чаць, 

ста жу па гэ тай спе цы яль нас цi ма ла ва та — 
два га ды. «Для мяне гэ та — як апош няя 
на дзея», — звяр ну ла ся жан чы на. На мес нiк 
стар шы нi Са ве та Рэс пуб лi кi за пэў нiў за яў-
нi цу, што яе пы тан нем зой муц ца.

....i доб ра ўпа рад ка ван не
Жы хар ка Ка пыль ска га ра ё на Мiн шчы-

ны лi чыць, што ас фаль та вая да ро га да яе 
вёс кi даў но ўжо ад жы ла сваё i яе трэ ба ад-
на вiць. Тым больш ка лi ў су сед няй вёс цы 
гэ тую праб ле му ўжо вы ра шы лi. Маў ляў, 
чым мы гор шыя?

Ана ла гiч ны зва нок пра гу чаў i з Пру жан-
ска га ра ё на Брэсц кай воб лас цi: ва ен ны пен-
сi я нер спы таў, цi маг чы ма па бу да ваць ве ла -
сця жын ку па мiж не каль кi мi вёс ка мi. Усе 
гэ тыя пы тан нi вы ву чаць больш дас ка на ла, 
за яў нi кi атры ма юць пiсь мо выя ад ка зы.

У iн тэр в'ю жур на лiс там вi цэ-спi кер верх-
няй па ла ты пар ла мен та ад зна чыў, што ста-
сун кi з людзь мi ў фар ма це пра мых тэ ле-
фон ных лi нiй — гэ та важ ны склад нiк ра бо ты 
се на та раў, дэ пу та таў усiх уз роў няў.

— Гэ та маг чы масць па чуць усё з пер ша-
кры нi цы. Праб ле мы бы ва юць як аса бiс тыя, 
так i больш маш таб ныя. Га лоў нае — iх ана-
лi за ваць i пры маць ра шэн нi, — пад крэс лiў 
ён.

Боль шасць зва ро таў, як пра вi ла, звя за-
на з праб ле ма мi сфе ры ЖКГ, зя мель ны мi i 
ма ё мас ны мi пы тан ня мi.

— Што да ты чыц ца на шых ак ту аль ных 
тэм, то пы тан няў па ка ра на вi ру се сён ня не 
па сту па ла. У дзяр жа ве эфек тыў на вы бу да-
ва на сiс тэ ма ахо вы зда роўя, лю дзi ве да-
юць, ку ды звяр тац ца, ме ды цы на пра цуе, 
усё iдзе ў штат ным рэ жы ме, — пад су ма ваў 
Ана толь Iса чан ка.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

МАГ ЧЫ МАСЦЬ ПА ЧУЦЬ УСЁ МАГ ЧЫ МАСЦЬ ПА ЧУЦЬ УСЁ 
З ПЕР ША КРЫ НI ЦЫЗ ПЕР ША КРЫ НI ЦЫ

Вi цэ-спi кер верх няй па ла ты пар ла мен та Ана толь IСА ЧАН КА 
пра вёў пра мую тэ ле фон ную лi нiю
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Ра за рваць 
бю ра кра тыч нае ко ла
Учо ра стар шы ня Па ста ян най ка мi сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi па мiж на род ных 
спра вах i на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей 
Рач коў пра вёў пра мую тэ ле фон ную 
лi нiю.

Пе ра важ ная боль шасць зва ро таў да ты чы ла ся скла-
да ных жыц цё вых сi ту а цый. Так, Га лi на Пят роў на з Вi-
цеб скай воб лас цi пра сi ла да па маг чы ў ля чэн нi род на га 
бра та, якi па ку туе ад цяж кай хва ро бы. Бы лi зван кi на 
вы твор чую тэ му: Дзмiт рый Ся мё на вiч скар дзiў ся на 
штуч ныя праб ле мы з ар га нi за цы яй вы пус ку са нi тар на-
гi гi е нiч най пра дук цыi, якая, па яго сло вах, мае экс парт-
ны па тэн цы ял. На прык лад, ён лi чыць яе перс пек тыў най 
для рын ку Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. Са Ста рых Да рог быў 
зва нок пен сi я не ра аб быц цам бы iс ну ю чых не да хо пах i 
хi бах у дзей нас цi мяс цо вых пра ва ахоў ных ор га наў.

Зра зу ме ла, кож ны зва рот быў за фiк са ва ны. У асоб ных 
вы пад ках Сяр гей Рач коў пра сiў су раз моў цаў удак лад нiць 
вы кла дзе ныя фак ты, для больш эфек тыў най ра бо ты па 
iх вы ву чэн нi за на та ваць сут насць пы тан ня на па пе ру i 
да слаць на ад рас Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi. 
Се на тар па абя цаў, што ўсе, хто сён ня па тэ ле фа на ваў, 
аба вяз ко ва атры ма юць аб грун та ва ныя ад ка зы.

У раз мо ве з жур на лiс та мi ён пад вёў i вы нi кi ра бо ты 
Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па мiж на род ных 
спра вах i на цы я наль най бяс пе цы ўво гу ле са зва ро та мi 
гра ма дзян. З па чат ку го да яе чле ны атры ма лi 242 зва ро-
ты. Iх мож на ўмоў на па дзя лiць на 12 тэм. Вя до ма, лю дзей 
па-ра ней ша му хва лю юць пы тан нi жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кi, дзей нас цi мi лi цыi, су доў, пра ку ра ту ры, 
су пра цоў нi каў След ча га ка мi тэ та, мяс цо вых ула даў i 
г. д. Каб дас ка на ла ра за брац ца ў сi ту а цыi, су пра цоў нi кi 
апа ра ту Са ве та Рэс пуб лi кi вы яз джа юць на мес ца.

Сяр гей Рач коў за ўва жыў, што зда ра юц ца вы пад кi, 
ка лi гра ма дзя не ў по шу ку вы ра шэн ня свай го пы тан ня 
трап ля юць нi бы ў «за ган нае» ко ла не жа дан ня па чуць i 
зра зу мець па трэ бы ча ла ве ка. Яго па кан крэт ны ад каз 
ад сы ла юць ад ад ной служ бы да дру гой, ад ра ён най 
ар га нi за цыi ў аб лас ную i г. д. У вы нi ку чле нам Са ве та 
Рэс пуб лi кi да во дзiц ца, так бы мо вiць, раз ры ваць гэ та 
бю ра кра тыч нае ко ла.

Ле а нiд ТУ ГА РЫН.

Пад час пра мой тэ ле фон най лi нii стар шы нi Мiнск ага га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў Анд рэя Буг ро ва мiн ча не ўзня лi тэ му доб ра ўпа рад ка ван ня i 
чыс цi нi два ро вых тэ ры то рый ста лi цы.

Анд рэй Буг роў у той дзень атры маў амаль 30 зван коў ад га ра джан. 
Яны за да ва лi роз ныя пы тан нi, за кра на лi i тра ды цый ныя праб ле мы жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кi, iн шыя ас пек ты жыц ця вя лi ка га го ра да. 
Зра зу ме ла, кож ны за пыт узя ты на кант роль, ён бу дзе раз гле джа ны спе-
цы я лiс та мi га рад скiх служ баў i ар га нi за цый.

Па вы нi ках раз мо вы з мiн ча на мi ў га рад скiм Са ве це асаб лi вую ўва гу 
вы ра шы лi звяр нуць на ўзня тыя пы тан нi доб ра ўпа рад ка ван ня пра спек-
таў i ву лiц ста лi цы, чыс цi нi два ро вых тэ ры то рый, уво гу ле iх азе ля нен ня. 
У пры ват нас цi, ад ным за яў нi кам бы ла вы ка за на прэ тэн зiя, што ў асоб ных 
два рах ма ла вы са джва юць дрэў i дэ ка ра тыў ных кус тоў.

Вi даць, ка лi гэ та так, то мы ма ем хут чэй спра ву з вы клю чэн нем. 
За апош нiя два-тры га ды ў Мiн ску зроб ле на вель мi шмат для азе ля нен ня 
як са мi мi га ра джа на мi, так i Мiнск зе лян бу дам i яго ра ён ны мi струк тур-
ны мi пад раз дзя лен ня мi. 

На дум ку Анд рэя Буг ро ва, та кая «зя лё ная» па лi ты ка бу дзе i на да лей 
пра цяг ну та га рад скi мi ўла да мi. Бо ад гэ та га ў мно гiм за ле жыць якасць 
жыц ця i ця пе раш нiх мiн чан, i на ступ ных па ка лен няў. А да стой нае зя лё-
нае ася род дзе толь кi спры яе кам форт на му жыц цю лю дзей. Не вы пад ко ва 
Мiнск за слу жа на вы лу ча ец ца ся род iн шых вя лi кiх га ра доў пла не ты сва ёй 
ар хi тэк ту рай, доб ра ўпа рад ка ва нас цю, бяс пе кай i чыс цi нёй.

Але, як вя до ма, чыс та там, не дзе пры бi ра юць, а там, дзе не сме цяць. 
У гэ тым сэн се свое ча со вы i ак ту аль ны быў зва нок з па тра ба ван нем уз мац-
нiць ад каз насць за вы ка нан не пра вi лаў утры ман ня хат нiх жы вёл.

— Та кiя не сур' ёз ныя па во дзi ны асоб ных мiн чан не па ко яць i дэ пу та-
таў гар са ве та. Бо кож на му гас па да ру хат няй жы вё лы трэ ба вы кон ваць 
уво гу ле не скла да ныя са нi тар на-гi гi е нiч ныя нор мы ўтры ман ня са бак i 
пра вi лы iх вы гу лу ў го ра дзе. А за iх па ру шэн не ад каз ваць. На мой по-
гляд, уз мац нен не ад каз нас цi тут ба чыц ца пра вiль най ме рай. Дэ пу та ты 
гар са ве та мяр ку юць уваж лi ва раз гле дзець гэ тае пы тан не, — га во рыць 
Анд рэй Буг роў.

Але ў гар са ве це не збi ра юц ца вы ра шэн не праб ле мы зво дзiць толь кi 
да па вы шэн ня мер па ка ран ня за не вы ка нан не вы шэй зга да ных нор маў i 
пра вi лаў, скла дан ня пра та ко лаў участ ко вы мi, вы пiс ван ня штра фаў. Лi-
дар дэ пу тац ка га кор пу са ста лi цы лi чыць, што тут мо жа больш ак тыў на 
пра явiць са бе гра мад скасць го ра да, iх аб' яд нан нi, пунк ты ахо вы пра-
ва па рад ку. 

Ле а нiд ТУ ГА РЫН.

ЧЫС ТА ТАМ, ЧЫС ТА ТАМ, 
ДЗЕ НЕ СМЕ ЦЯЦЬДЗЕ НЕ СМЕ ЦЯЦЬ
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