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Заснавана 29 кастрычніка 1944 г.

абласны літаратурны 
фестываль "Берасцейскае 

шматгалоссе" ладзіўся 
на базе Жабінкаўскага 

раёна

АБМЯРКОЎВАЕМ ЗАКОНАПРАЕКТЫ
“АБ УСЕБЕЛАРУСКІМ НАРОДНЫМ СХОДЗЕ” 
І “АБ ЗМЯНЕННІ ВЫБАРЧАГА КОДЭКСА 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ”

У актавай зале Жабінкаўскага 
камбікормавага завода адбылася 
дыялогавая пляцоўка з працоўным 
калектывам. У яе рамках абмеркавалі 
праект закона «Аб Усебеларускім 
народным сходзе» і змены ў вы-
барчым заканадаўстве. У дыялогу 
прынялі ўдзел  старшыня райвыкан-
кама Вадзім КРАЎЧУК, дэпутат Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь Жанна СТАЦІЎКА 
і дырэктар завода Ігар ЛАБАДА.

Жанна Уладзіміраўна падрабязна 
спынілася на зменах у абмяркоў-
ваемым законапраекце. 
— Склад Усебеларускага народнага 

сходу фарміруецца з яго дэлегатаў 
максімальнай колькасцю 1200 чала-
век, — тлумачыла дэпутат. — Пра-
ектам Закона сцвярджаецца, што 
Усебеларускі народны сход збіраецца 
не радзей за адзін раз у год, а яго 
рашэнні будуць прымацца большасцю 
галасоў і стануць абавязковымі для 

выканання. Інфармацыя аб закона-
праекце сёння даступная кожнаму, 
адшукаць яго і азнаёміцца з тэкстам 
можна на Прававым форуме Беларусі. 

Меркаванне народа ўжо закладзе-
на ў абноўленай Канстытуцыі нашай 
краіны, засталося заканадаўча зама-
цаваць новую форму кіравання. Усе 
змены адпавядаюць патрабаванням 
сённяшняга дня. Законапраект “Аб 
Усебеларускім народным сходзе”, вы-
несены на абмеркаванне, на думку дэ-
путата, павысіць рэпрэзентатыўнасць 
народнага прадстаўніцтва, пашырыць 
магчымасць кожнага грамадзяніна ў 
прыняцці важных рашэнняў. Усе раз-
ам мы можам вырашыць праблемы, 
якія стаяць перад нашай дзяржавай, з 
улікам выклікаў і пагроз як унутраных, 
так і знешніх.

Жанна Уладзіміраўна пасля свайго 
выступлення адказала на пытанні 
прысутных, абмеркавала варыянты 
вылучэння і выбрання дэлегатаў УНС 
ад грамадскіх аб’яднанняў. Маладыя 
работнікі камбікормавага завода 
цікавіліся, ці магчыма атрымаць 
права быць дэлегатам, скажам, ад 
іх таварыства ці пэўнага грамадскага 
аб’яднання. І гэта радуе: значыць, 
ім не абыякавы далейшы лёс краіны, 
цікавіць, па якіх законах давядзецца 
жыць нашым нашчадкам.

Святлана КІСЛАЯ
Фота аўтара

НА ДЫЯЛОГАВЫХ ПЛЯЦОЎКАХ 

Абмеркавалі змены ва УНС
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр ЛУКАШЭНКА прыняў 

удзел у нечарговай сесіі Савета калектыўнай бяспекі 
АДКБ. Мерапрыемства прайшло ў відэафармаце.

Бакі абмеркавалі перспектыўную рэакцыю на 
сітуацыю ў раёне армяна-азербайджанскай граніцы. 
Вельмі сур’ёзна і адкрыта абмеркавана сітуацыя 
па выніках маніторынгавай місіі, якую ўзначальваў 
генеральны сакратар АДКБ і якая працавала ў раёне 
армяна-азербайджанскай граніцы.

Інфармацыю аб рабоце маніторынгавай місіі ў 
пачатку пазачарговай сесіі прадставіў генеральны 
сакратар АДКБ Станіслаў ЗАСЬ. Затым першым 
з кіраўнікоў дзяржаў выступіў Прэзідэнт Расіі 
Уладзімір ПУЦІН, які паглыблены ў сітуацыю, 
улічваючы намаганні, што прыкладаюцца расійскім 
бокам для дасягнення комплекснай і ўсёабдымнай 
нармалізацыі адносін паміж Баку і Ерэванам.

Пасля выступіў прэм’ер-міністр Арменіі Нікол 
ПАШЫНЯН. Ён паставіў перад калегамі некалькі 
пытанняў: аб ацэнцы падзей і пазіцыі АДКБ, а 
таксама аб дарожнай карце АДКБ па “аднаўленні 
тэрытарыяльнай цэласнасці Арменіі”, як гэта было 
сфармулявана армянскім лідарам.

Выступленне Прэзідэнта Беларусі, якое прадоўжыла 
пасяджэнне, цалкам было на злобу дня. Ні слова 
не сказаўшы з падрыхтаваных тэзісаў, Аляксандр 
Лукашэнка адказаў на ўсе пытанні, якія стаялі на 
парадку дня і нават павіслі ў паветры. Галоўны 
тэзіс, якога прытрымліваецца Прэзідэнт, — вайна 
скончылася пры пасрэдніцтве Расіі, а таму навошта 
сёння патрэбны нейкія іншыя і новыя фарматы? Трой-
ка ў складзе Арменіі, Азербайджана і Расіі павінна 
дамовіцца. Беларусь жа ў сваю чаргу падтрымае 
любыя іх рашэнні.

Прэзідэнт Беларусі з ходу шчыра адказаў на абодва 
пастаўленыя прэм’ер-міністрам Арменіі пытанні, 
дзеля разгляду якіх ён склікаў пазачарговы саміт.
“Вы паставілі перад намі два пытанні. Першае, 

чытаю: “Ацэнка падзей і пазіцыя АДКБ”. Вы 
запатрабавалі ад нас вызначыцца з нашай пазіцыяй. 
Вы што, не ведаеце нашу пазіцыю? Мы хочам, каб 
паміж суседнімі дзяржавамі быў урэгуляваны 
канфлікт мірным шляхам”, — адзначыў беларускі 
лідар.
“Другое пытанне: “Дайце дарожную карту па 

аднаўленні тэрытарыяльнай цэласнасці Арменіі”. 
Якую дарожную карту? Я вам на гэта адразу адказваю: 
сядзьце з Ільхамам АЛІЕВЫМ, калі трэба, папрасіце 
Прэзідэнта Расіі і прыміце рашэнне. Не прымеце 
сёння, будзе горш, вы ж самі гэта разумееце. Нам 
не патрэбны гэты канфлікт”, — заявіў Аляксандр 
Лукашэнка.

Беларускі лідар прапанаваў лагічны і паслядоўны 
механізм падыходу да ўзнятых пытанняў. Спачатку 
глыбокія і прадметныя перагаворы тройкі, а затым 
бакі ў АДКБ вернуцца да абмеркавання вочна на 
чарговым саміце арганізацыі, які павінен прайсці 
літаральна праз месяц у Ерэване. І потым ужо 
прымаць рашэнне.

Урэгуляваць 
канфлікт 

мірным шляхам

БелТА


