
Ёсць свая ло гі ка 
і сім во лі ка ў тым, 
што на пя рэ дад ні 
Між на род на га свя та 
8 Са ка ві ка ў Мін ску 
су стрэ лі ся дзве з са мых 
уплы во вых жан чын 
на пост са вец кай 
пра сто ры — стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
На тал ля Ка ча на ва 
і стар шы ня 
Са ве та Фе дэ ра цыі 
Фе дэ раль на га Схо ду 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
Ва лян ці на Мац ві ен ка
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На пя рэ дад ні свя та

Ак ту аль нае ін тэр в'ю: 
На тал ля Ка ча на ва 
аб ген дар най роў на сці 
ў Бе ла ру сі.

Каб сло ва 
за ста ло ся...

Аб кло па тах 
жан чы ны-кі раў ні ка 
«МС» рас ка за ла на мес нік 
стар шы ні Брэсц ка га 
аб лса ве та дэ пу та таў 
Ва лян ці на Пух. стар. 13

Адзі ная ў кра і не га ле рэя 
пі раг ра фіі ад кры ла ся 
ў Жо дзі не.

Ма ля ваць аг нём

стар. 4

Па ці ка ві лі ся 
во пы там

Як у Ня свіж скім 
ра ё не Мін шчы ны 
вы ра ша юць праб ле му 
ста рых і трух ля вых 
да моў. стар. 16

стар. 3
Крэ а тыў ныя 
эн ту зі яст кі

У Шу мі лін скім ра ё не 
Ві цеб шчы ны жы вуць 
іні цы я тыў ныя, 
не раў на душ ныя 
ак ты віст кі. Хто яны? стар. 4

стар. 2

3 са ка ві ка на 14-й па за чар го вай 
се сіі Мінск ага га рад ско га Са ве та 
яго дэ пу та ты ад на га лос на 
аб ра лі Анд рэя БУГ РО ВА но вым 
стар шы нёй.

Ка ле гі па лі чы лі, што яго дэ пу-
тац кая дзей насць у Ло шыц кай вы-
бар чай акру зе № 9, па пя рэд няя 
плён ная ра бо та ў Са ве це на па са-
дзе стар шы ні ка мі сіі па га лос нас ці, 
са ма кі ра ван ні і пра ва па рад ку дае 
пад ста вы раз ліч ваць на па спя хо-
выя вы ні кі Анд рэя Буг ро ва ўжо ў якас ці кі раў ні ка гар са ве та. На-
га да ем, яго па пя рэд нік — Ва сіль Па на сюк — быў абра ны ў Па ла ту 
прад стаў ні коў сё ма га склі кан ня.

Што вя до ма пра Анд рэя Буг ро ва? На ра дзіў ся ў Мін ску ў сям'і 
вай скоў ца, 44 гады. Мае дзве вы шэй шыя аду ка цыі — юры дыч ную 
і эка на міч ную. Спа чат ку атры маў дып лом Ін сты ту та су час ных ве-
даў, а за тым Бе ла рус ка га дзяр жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та. 
У свой час пра ца ваў на роз ных па са дах у Бе ла рус бан ку і шэ ра гу 

ста ліч ных кам па ній. У 2007 го дзе пе рай шоў у ад кры тае ак цы я-
нер нае та ва рыст ва «Цэнт рэ нер га ман таж». Гэ та, на га да ем, ад на з 
най буй ней шых у Бе ла ру сі спе цы я лі за ва ных ар га ні за цый у энер ге-
тыч ным бу даў ніц тве. Там пра ца ваў і не па срэд на пе рад вы бран нем 
стар шы нёй гар са ве та: быў на мес ні кам ге не раль на га ды рэк та ра па 
ідэа ла гіч най ра бо це — кі раў ні ком ад дзе ла па ра бо це з пер са на-
лам. Так што па ста ян на пад трым лі ваў кан такт з людзь мі.

Жур на ліс ты звяр ну лі ўва гу на лейт ма тыў вы ступ лен ня Анд рэя 
Буг ро ва ад ра зу пас ля вы бран ня: но вы стар шы ня па ра іў дэ пу та-
там лю біць свой го рад і ра зу мець яго жы ха роў, ра біць іх жыц цё 
кам форт ным і пры ста са ва ным для рэа лі за цыі ам бі цый, здоль-
нас цяў і та лен таў.

Што да ты чыц ца кан крэт ных за ха даў, то Анд рэй Буг роў, на прык лад, 
мяр куе ра зам з ка ле га мі больш ак тыў на за ся ро дзіц ца на праб ле мах, 
звя за ных з кі ра ван нем ка му наль най улас нас цю ста лі цы, уцяг нен нем 
у гас па дар чы аба рот ма ё мас ці, якая не вы ка рыс тоў ва ец ца. Зра зу ме-
ла, у пла нах і вы ра шэн не са цы яль ных пы тан няў мін чан, да па мо га 
ста лым, ін ва лі дам, ня мог лым і ад на ча со ва больш шчыль ная ра бо та 
з мо лад дзю.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

СТА ЛІЧ НЫ ЧАС

У Мін скім гар са ве це — но вы стар шы ня

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Ат мас фе ра да ве ру спры яе Ат мас фе ра да ве ру спры яе 
пар ла менц ка му дыя ло гупар ла менц ка му дыя ло гу
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Бе ла русь на вед вае пар ла менц кая 
дэ ле га цыя Са ве та Фе дэ ра цыі Ра сіі 
на ча ле з яго стар шы нёй Ва лян ці най 

Мац ві ен ка. Двух дзён ны афі цый ны ві зіт 

ра сій скіх се на та раў па чаў ся з цы ры мо ніі 

ўскла дан ня вян ка да стэ лы «Мінск — 

го рад-ге рой» на пра спек це Пе ра мож цаў.

Вя до мы ра сій скі па лі тыч ны дзе яч і дып-
ла мат Ва лян ці на Мац ві ен ка не ад ной чы на-
вед ва ла на шу кра і ну, у тым лі ку і ў якас ці 
гу бер на та ра Санкт-Пе цяр бур га, кож ны раз 
аба вяз ко ва су стра ка ла ся з па лі тыч ным кі-
раў ніц твам Бе ла ру сі. Вось і ця пер дзе ла-
вая част ка яе ві зі ту па ча ла ся пе ра мо ва мі 

са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі 
На тал ляй Ка ча на вай. Спа чат ку ў вуз кім, 
а за тым ў па шы ра ным фар ма це.

Што аб мяр коў ва лі? Па сло вах На тал-
лі Ка ча на вай, вель мі сім ва ліч на, што ві-
зіт дэ ле га цыі пра хо дзіць у юбі лей ны год 
Вя лі кай Пе ра мо гі, бо па мяць аб подз ві гу 
на ро да ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 
свя шчэн ная і вы са ка род ная. Пад час раз-
мо вы ак цэнт быў зроб ле ны на да лей шым 
раз віц ці ўза е ма вы гад ных двух ба ко вых су-
вя зяў у сфе рах эка но мі кі, на ву кі, куль ту ры, 
аду ка цыі.

Ва лян ці на Мац ві ен ка па дзя ка ва ла ка ле-
гам з Са ве та Рэс пуб лі кі за за пра шэн не, тра-

ды цый ную бе ла рус кую гас цін насць, маг-
чы масць вес ці пар ла менц кі дыя лог. Яна 
па га дзі ла ся з дум кай На тал лі Ка ча на вай 
аб важ нас ці раз ві ваць рабочыя стасункі — 
у роз ных фар ма тах.

Спі кер верх няй па ла ты ра сій ска га пар-
ла мен та так са ма ад зна чы ла, што су вя зі 
Ра сіі і Бе ла ру сі — гэ та асаб лі выя су вя зі. 
За ха ваць усё тое, што звяз вае абедз ве 
кра і ны, абод ва на ро ды — за да ча су час-
ных па лі ты каў. Яна звяр ну ла ўва гу, што 
па між прэ зі дэн та мі Ра сіі і Бе ла ру сі скла лі ся 
доб рыя ад но сі ны. Яны час та су стра-
ка юц ца, аб мяр коў ва юць ак ту аль ныя 
пы тан ні.
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