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«Без уся ля кiх су мнен-
няў, гэ та свед чан не та го, 
што Рэс пуб лi ка Бе ла русь 
ад кры тая для сва iх су се-
дзяў, мы ста ра ем ся ўма-
цоў ваць кан так ты ва ўсiх 
сфе рах — перш за ўсё на 
ўзроў нi мiж аса бовых зно-
сiн ся род са мых шы ро кiх 
са цы яль ных сла ёў на шых 
гра ма дзян», — па ве да мiў 
жур на лiс там стар шы ня 
Па ста ян най ка мi сii па 
мiж на род ных спра вах 
Анд рэй СА ВI НЫХ.

Па гад нен не пра ду-
гледж вае аба вя за цель ствы 
ба коў за бяс пе чыць маг чы-
масць афарм лен ня вiз для 
тран зi ту цi ўез ду для за-

пла на ва на га зна хо джан ня 
на пра ця гу не больш чым 
90 дзён у лю бы 180-дзён ны 
пе ры яд, вы да чу шмат ра зо-
вых вiз з тэр мi нам дзе ян-
ня ад ад на го да пя цi га доў 
для шэ ра гу ка тэ го рый гра-
ма дзян, па нi жэн не збо ру 
за раз гляд ха дай нiц тва аб 
вы да чы вiз да 35 еў ра, вы-
зва лен не шэ ра гу ка тэ го-
рый гра ма дзян ад апла ты 
збо раў за раз гляд ха дай-
нiц тваў. Ска ро ча ны i спiс 
да ку мен таў, да стат ко вых 
для па цвяр джэн ня мэ ты 
па езд кi.

Ад па вед на пра та ко лу 
да па гад нен ня, уз год не-
ныя ме ры бу дуць пры ня ты 

для спра шчэн ня тран зi ту 
i ка рот ка ча со ва га зна хо-
джан ня ўла даль нi каў шэн-
ген скiх вiз i да зво лаў на 
пра жы ван не на тэ ры то рыi 
Бал га рыi, Хар ва тыi, Кiп ра 
i Ру мы нii.

Па ла жэн нi па гад нен ня 
не пры мя ня юц ца да пра-
цэ дур вы да чы вiз Да ніi, 

Вя лi ка бры та нii i Iр лан дыi. 
Да дат ко ва ба кi па жа да лi, 
каб ула ды Бе ла ру сi i Да нii, 
Вя лi ка бры та нii, Iр лан дыi, 
Швей ца рыi, Iс лан дыi, Лiх-
тэнш тэй на, Нар ве гii не ад-
клад на за клю чы лi двух ба-
ко выя па гад нен нi аб спра-
шчэн нi вы да чы вiз.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Да Фо ру му рэ гi ё наў
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 
пра вя ла ра бо чую су стрэ чу па пад рых тоў цы 
ме ра пры ем стваў у рам ках VII Фо ру му рэ гi ё наў 
Бе ла ру сi i Ра сii.

Яе ўдзель нi кi ўнес лi пра па но вы па ар га нi за цыi сек-
цыi «Су мес ныя пра ек ты як фак тар ста бiль на га эка на-
мiч на га раз вiц ця Бе ла ру сi i Ра сii», аб мер ка ва лi пы тан нi 
пра вя дзен ня бе ла рус ка-ра сiй ска га дзе ла во га са ве та 
i вы стаў кi-про да жу.

У су стрэ чы ўзя лi ўдзел на мес нiк мi нiст ра эка но мi кi 
Але на Пер мi на ва i на мес нiк мi нiст ра пра мыс ло вас-
цi Дзмiт рый Ха ры тон чык, прад стаў нi кi Бе ла рус кай 
ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты, бiз нес-су поль нас цi 
i iн шыя за цi каў ле ныя асо бы.

Фар ма лiзм не да пу шчаль ны
Ад бы ла ся ра бо чая па езд ка чле на Прэ зi ды у ма 
Са ве та Рэс пуб лi кi, стар шы нi Па ста ян най ка мi сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi па аду ка цыi, на ву цы, куль ту ры 
i са цы яль ным раз вiц цi Вiк та ра ЛIС КО ВI ЧА 
ў Зэ львен скi ра ён Гро дзен скай воб лас цi.

Пар ла мен та рый паў дзель нi чаў у па ся джэн нi 
Зэльвен ска га рай вы кан ка ма. Бы лi аб мер ка ва ныя пы-
тан нi бяс пе кi ў сiс тэ ме аду ка цыi, асаб лi ва ад зна ча ныя 
не аб ход насць аб ста ля ван ня дзi ця чых сад коў i школ 
сiс тэ ма мi вi дэа на зi ран ня, важ насць за ха ван ня нор маў 
па жар най i да рож най бяс пе кi, ства рэн ня кам форт ных 
i бяс печ ных умоў на ву чан ня.

Пад час ра бо чай па езд кi пар ла мен та рый так са ма 
азна ё мiў ся з ра бо тай школ i са цы яль ных уста ноў рай-
цэнт ра.

У той жа дзень Вiк тар Лiс ко вiч пра вёў у рай вы кан-
ка ме пра мую тэ ле фон ную лi нiю. Пы тан нi да ты чы лi ся 
ар га нi за цыi са цы яль най да па мо гi ста лым лю дзям: 
да стаў кi пра дук таў хар ча ван ня, ле ка вых срод каў, 
прад ме таў бы ту пер шай не аб ход нас цi i iн ша га. Так-
са ма раз мо ва зай шла i аб ар га нi за цыi воль на га ча су 
мо ла дзi. На ўсе па стаў ле ныя пы тан нi пар ла мен та рый 
даў ар гу мен та ва ныя ад ка зы.

— У ра бо це са зва ро та мi гра ма дзян па зi цыя Са ве-
та Рэс пуб лi кi сён ня ад на знач ная: фар ма лiзм не да пу-
шчаль ны. Боль шасць пы тан няў, як па каз вае прак ты ка, 
мож на вы ра шыць на мес цах. Мы ад кры тыя для та го, 
каб пры маць, вы слу хоў ваць лю дзей, i га то выя зра бiць 
усё, каб дэ та лё ва ра за брац ца з кож ным зва ро там, — 
ад зна чыў Вiк тар Лiс ко вiч. Па яго сло вах, за вы ка нан-
нем да ру чэн няў, якiя да юц ца ў пра цэ се ра бо ты са 
зва ро та мi гра ма дзян, на ла джа ны стро гi кант роль.

Вы ка наць на ка зы гра ма дзян
Дня мi ад бы ло ся чар го вае па ся джэн не се сii Мiнск ага 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 28-га склi кан ня. 
У iм узя лi ўдзел вы бра ныя ад ста лi цы чле ны 
Прэ зi ды у ма Са ве та Рэс пуб лi кi Сяр гей СI ВЕЦ 
i Тац ця на РУ НЕЦ, а так са ма чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi 
Анд рэй IВА НЕЦ, Алег РУ МО i Вiк тар ЧАЙ ЧЫЦ.

У хо дзе па ся джэн ня дэ пу та ты за цвер дзi лi спра ва-
зда чу аб вы ка нан нi бюд жэ ту Мiн ска за 2019 год i План 
дзе ян няў па на вя дзен нi па рад ку i доб ра ўпа рад ка ван нi 
тэ ры то рыi го ра да на 2020-ы. Так са ма бы лi ўне се ны 
зме ны ў Iн вес ты цый ную пра гра му i бюд жэт Мiн ска на 
2020 год, раз гле джа ны пы тан нi «Аб ра бо це Мiнск ага 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў са зва ро та мi гра ма дзян 
i юры дыч ных асоб». Бы ло ўзня та пы тан не: аб вы ка-
нан нi ў 2019 го дзе ме ра пры ем стваў, рас пра ца ва ных 
для рэа лi за цыi на ка заў, якiя вы ка за лi гра ма дзя не 
кан ды да там у дэ пу та ты Мiнск ага га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў 28-га склi кан ня ў хо дзе пе рад вы бар най 
кам па нii.

Вы бра ны фар мат кан так таў
Член Са ве та Рэс пуб лi кi Кан стан цiн ДРАЗ ДОЎ СКI 
пра вёў пра мую тэ ле фон ную лi нiю. Лю дзi ў асноў ным 
за да ва лi пы тан нi на конт эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi 
ў кра i не, вы клi ка най ка ра на вi рус най iн фек цы яй.

Се на тар даў не аб ход ную iн фар ма цыю, за пэў нiў 
гра ма дзян у тым, што сiс тэ ма ахо вы зда роўя га то вая 
ў вы пад ку не аб ход нас цi прый сцi на да па мо гу лю-
дзям.

Кан стан цiн Драз доў скi на га даў аб гра ма дзян скай 
ад каз нас цi ў сi ту а цыi, якая сён ня скла ла ся, i за клi каў 
вы кон ваць эле мен тар ныя са нi тар на-гi гi е нiч ныя ме-
ры. Бо толь кi су мес ная ма бi лi за цыя сiс тэ мы ахо вы 
зда роўя i гра мад ства да зво лiць спра вiц ца з iс ну ю чай 
су свет най праб ле май.

На дум ку се на та ра, вы бра ны фар мат кан так таў з 
на сель нiц твам бу дзе пра цяг ну ты, бо гэ та да зва ляе вы-
слу хаць вя лi кую коль касць лю дзей, даць тлу ма чэн нi 
i па ра ды, пры не аб ход нас цi ўзяць най больш важ ныя 
пы тан нi на кант роль i апе ра тыў на iх вы ра шыць.

І пы тан нi, 
i па дзя кi
Больш за двац цаць пы тан няў па сту пi ла на су бот нюю 
пра мую лi нiю, якую пра вя ла на мес нiк стар шы нi 
Ма гi лёў ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Iры на РА IН ЧЫК.

Амаль па ло ву за яў нi каў тур ба ва лi праб ле мы ў га лi не 
ЖКГ, iн шыя пы тан нi да ты чы лi ся сфе ры ахо вы зда роўя, 
ганд лю i спа жы вец ка га рын ку, пра цы i за ня тас цi на сель-
нiц тва, ар хi тэк ту ры, бу даў нiц тва, зем ле ўпа рад ка ван ня, 
куль ту ры, спор ту i ту рыз му. Вя лi кую ак тыў насць пра явi лi 
ма гi ляў ча не, па не каль кi тэ ле фон ных зван коў пра гу ча ла з 
Баб руй ска, Глус ка i Асi по вiч, па ад ным — з Бы ха ва, Го рак, 
Кi раў ска, Клi ча ва, Кры ча ва i Мсцi слаў ска га ра ё на.

Ма гi ляў чан ка, на прык лад, вы ка за ла не за да во ле насць 
тым, што не па да лёк ад яе зна хо дзiц ца бар з круг ла су тач-
ным рэ жы мам ра бо ты. Ка ля до ма, у тым лi ку i на дзi ця чай 
пля цоў цы, па ста ян на збi ра юц ца шум ныя кам па нii, якiя па-
ру ша юць гра мад скi па ра дак. Яна спа дзя ец ца, што мяс цо-
выя ўла ды пры муць ме ры.

Жы хар ка Бы ха ва па ве да мi ла, што ў до ме, дзе яна жы-
ве, працякае дах. Яна ўжо звяр та ла ся з гэ тым пы тан нем у 
рай вы кан кам, але праблему пакуль не атры ма ла ся вы ра-
шыць. 

— Не каль кi ча ла век, якiя па тэ ле фа на ва лi да нас, — з лi ку 
па ста ян ных, яны пе ры я дыч на з роз ных на год звяр та юц ца ў 
вы ка наў чыя ор га ны, — па ве да мi ла Iры на Ра iн чык. — У цэ-
лым пы тан нi, што пра гу ча лi гэ тым ра зам, узя тыя на кант-
роль i на кi ра ва ны для апе ра тыў на га вы ра шэн ня. Вель мi 
пры ем на бы ло па чуць па дзя ку на ад рас дэ пу та таў Кры чаў-
ска га рай са ве та i не па срэд на яго стар шы нi Iры ны Пруд нi-
ка вай за тое, што яны бя руць ак тыў ны ўдзел у на вя дзен нi 
па рад ку на зям лi.

Уся го гэ тым ра зам на су бот нiя пра мыя лi нii ў абл-, гар- 
i рай вы кан ка мы па сту пi ла 84 зва ро ты.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Каб бы ло 
чыс та

Вяс но выя кло па ты сель са ве таў
Пы тан нi доб ра ўпа рад ка ван ня га рад скiх i вяс ко вых 
тэ ры то рый аб мер ка ва лi на су мес ным па ся джэн нi 
прэ зi ды у ма Вi цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
i абл вы кан ка ма.

Дэ пу та ты ў сва iх вы ступ лен нях пад крэс лi ва лi, што трэ ба 
на во дзiць i пад трым лi ваць па ра дак паў сюд на: у га ра дах i 
на пры га рад ных тэ ры то ры ях, у па сёл ках i вёс ках, не ўпус-
каць з по ля зро ку фер мы i комп лек сы, ма шын на-трак тар-
ныя два ры, iн шыя сель ска гас па дар чыя аб' ек ты.

Стар шы ня абл вы кан ка ма Мi ка лай ШАРС НЁЎ, у пры-
ват нас цi, на га даў пра не аб ход насць ак ты вi за ваць ба раць бу 
з бар шчэў нi кам. Ле тась з бюд жэ таў роз на га ўзроў ню на яго 
знi шчэн не бы ло на кi ра ва на больш за 660 ты сяч руб лёў.

Стар шы ня Вi цеб ска га аб лас но га ка мi тэ та пры род-
ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася род дзя Вiк тар 
ГА ЛА НАЎ звяр нуў ува гу на ачыст ку вяс ко вых тэ ры то рый 
ад за кi ну тых i прый шоў шых у поў ны за ня пад бу дын каў. Па-
вод ле яго слоў, апош нiм ча сам знес лi больш за 600 хацін-
развалін (план вы ка на ны на 130 %). Але на пе ра дзе шмат 
ра бо ты ў гэ тым кi рун ку — у воб лас цi за ста ец ца яшчэ ка ля 
1,7 ты ся чы та кiх нi ко му не па трэб ных па бу доў.

Для пад трым кi чыс цi нi ў сель скiх на се ле ных пунк тах ужо 
зроб ле на ка ля 430 кан тэй нер ных пля цо вак. Там улад ка-
ва на больш за 800 кан тэй не раў для збо ру ад хо даў. Здо-
ле лi рэ куль ты ва ваць 95 сель скiх мi нi-па лi го наў цвёр дых 
ка му наль ных ад хо даў.

Як пад крэс лiў стар шы ня Вi цеб ска га аб лас но га Са-
вета дэ пу та таў Ула дзi мiр ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, доб ра ўпа рад ка-
ван не тэ ры то рый — важ ная агуль ная спра ва сель са ве таў 
i рай вы кан ка маў. Ра зам яны мо гуць зра бiць шмат ка рыс-
на га. Не без удзе лу дэ пу та таў, на прык лад, ле тась па са дзi лi 
ка ля 97 ты сяч дрэў i 25 ты сяч кус тоў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
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АД КРЫ ТЫЯ ДЛЯ СУ СЕ ДЗЯЎАД КРЫ ТЫЯ ДЛЯ СУ СЕ ДЗЯЎ
Дэ пу та ты ра ты фi ка ва лi вi за вае па гад нен не з Еў ра са ю зам

Учо ра сваю пер шую вяс но вую се сію 
ад крыў і Са вет Рэс пуб лі кі сё ма га 
склі кан ня. На па рад ку бы лі два 
за ко на пра ек ты — аб ра ты фі ка цыі 
па гад нен няў аб спра шчэн ні вы да чы 
віз і рэ ад мі сіі асоб, якія зна хо дзяц ца 
на тэ ры то рыі абод вух ба коў 
без да зво лу, па між Бе ла рус сю 
і Еў ра пей скім са юзам.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Натал ля КА ЧА НА ВА так са ма да-
ла жы ла аб пра вя дзен ні ў кра са ві ку 
су мес на га па ся джэн ня дзвюх па лат 

пар ла мен та для за слу хоў ван ня што га-
до ва га Па слан ня Прэ зі дэн та бе ла рус-
ка му на ро ду і На цы я наль на му схо ду.

У раз мо ве з жур на ліс та мі На тал ля 
Ка ча на ва яшчэ раз пад крэс лі ла, што 
сён ня Са вет Рэс пуб лі кі пад клю ча ец ца 
да раз гля ду за ко наў у са мым па чат ку 
пра цы з імі ў Па ла це прад стаў ні коў. 
Акра мя та го, пад час вы яз ных па ся-
джэн няў па ста ян ных Ка мі сій за ко-
на пра ек ты фак тыч на раз гля да юц ца 
з ты мі людзь мі, якія бу дуць іх рэа лі-
зоў ваць на мес цах.

Стар шы ня верх няй па ла ты пар ла-
мен та рас ка за ла, што Са вет Рэс пуб лі кі 
вы ка заў сло вы пад трым кі ў час эпі-
дэ міі італь ян скім ка ле гам. Учо ра быў 
атры ма ны ад каз са сло ва мі ўдзяч нас-
ці. «Яны пі шуць пра тое, што ў та кіх 
сі ту а цы ях мы, дэ пу тац кі кор пус, пар-
ла мен та рыі ўсіх кра ін па він ны яшчэ 
шчыль ней згур та вац ца, каб быць 
ра зам у вы ра шэн ні та кіх ня прос тых 
пы тан няў», — кан ста та ва ла На тал ля 
Ка ча на ва.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

БЫЦЬ РА ЗАМ БЫЦЬ РА ЗАМ 
У НЯ ПРОС ТЫ ЧАСУ НЯ ПРОС ТЫ ЧАС

НА ПА РАД КУ ДНЯ

НА СУ ВЯ ЗI

За ко на пра ект аб ра ты фi ка цыi Па гад нен ня па мiж 
Бе ла рус сю i Еў ра пей скiм са юзам аб спра шчэн нi 
вы да чы вiз раз гле джа ны пер шым на па ся джэн нi 
се сii Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду, 
якая ад кры ла ся ўчо ра.

Фо
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 Б
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