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...Парламентарии, как никто другой, должны тонко 
чувствовать настроения общества, знать нужды из
бирателей, реагировать на них. Работать на единую 
цель – построение государства для народа.

...В целом у нас сформирована стабильная и предска
зуемая правовая база, основанная на справедливых за
конах и правилах, традициях белорусского нормотвор
чества. Немалая заслуга в этом нынешнего и прошлых 
созывов Парламента.

Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
белорусскому народу и Национальному собранию 

Республики Беларусь (19 апреля 2019 года)

...Парламентарыі, як ніхто іншы, павінны тонка 
адчуваць настроі грамадства, ведаць патрэбы выбар
шчыкаў, рэагаваць на іх. Працаваць на адзіную мэту  – 
пабудову дзяржавы для народа.

...У цэлым у нас сфарміравана стабільная і прадка
зальная прававая база, заснаваная на справядлівых за
конах і правілах, традыцыях беларускай нарматвор
часці. Немалая заслуга ў гэтым цяперашняга і мінулых 
скліканняў Парламента.

Пасланне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі 
беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу 
Рэспублікі Беларусь (19 красавіка 2019 года)
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укреплению правопорядка и национальной безопас-
ности.

Главными приоритетами в области международ-
ного сотрудничества для нас стали продвижение об-
раза Беларуси на мировой арене как ІТ-страны, идеи 
углубления экономической интеграции на континен-
те, поддержка инициативы Главы государства о пере-
запуске Хельсинкского процесса на принципах дове-
рия и сотрудничества.

Несмотря на плотный график законотворческой и 
международной деятельности, депутаты выполнили 
важную миссию в избирательных округах. Основные 
наши усилия были направлены на поддержку наибо-
лее уязвимых слоев населения, обеспечение занято-
сти, создание новых рабочих мест, развитие местной 
инфраструктуры.

Активно взаимодействуя с местными органами 
власти и структурами гражданского общества, депута-
ты стали организаторами и участниками многих бла-
готворительных акций и общественно значимых ини-
циатив, реализованных под знаком Года малой родины.

Находясь в гуще событий, поддерживая открытый 
и честный диалог со всеми, кто готов работать на бла-
го Беларуси, парламентарии внесли значимый вклад в 
сохранение гражданского мира и общественного со-
гласия как важнейших условий обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития страны.

Помимо информации, непосредственно посвя-
щенной итогам деятельности Национального собра-
ния в 2016–2019 годах, в книге использованы уни-
кальные фотоматериалы, которые помогут читателям 
более отчетливо представить себе всю сложность 
парламентского процесса и ту роль, которую играет 
Национальное собрание в реализации политического 
курса суверенного белорусского государства.

В.П. Андрейченко,
Председатель Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь

Галоўнымі прыярытэтамі ў галіне міжнароднага 
супрацоўніцтва для нас сталі прасоўванне вобразу 
Беларусі на сусветнай арэне як ІТ-краіны, ідэі паглыб-
лення эканамічнай інтэграцыі на кантыненце, пад-
трымка ініцыятывы Кіраўніка дзяржавы аб пераза-
пуску Хельсінкскага працэсу на прынцыпах даверу і 
супрацоўніцтва.

Нягледзячы на шчыльны графік заканатворчай і 
міжнароднай дзейнасці, дэпутаты выканалі важную 
місію ў выбарчых акругах. Асноўныя нашы намаган-
ні былі накіраваны на падтрымку найбольш неаба-
роненых слаёў насельніцтва, забеспячэнне занятасці, 
стварэнне новых працоўных месцаў, развіццё мясцо-
вай інфраструктуры.

У актыўным узаемадзеянні з мясцовымі орга-
намі ўлады і структурамі грамадзянскай суполь-
насці дэпутаты сталі арганізатарамі і ўдзельнікамі 
шматлікіх дабрачынных акцый і грамадска значных 
ініцыятыў, рэалізаваных пад знакам Года малой ра-
дзімы.

Знаходзячыся ў гушчы падзей, падтрымліваючы 
адкрыты і сумленны дыялог з усімі, хто гатовы праца-
ваць на карысць Беларусі, парламентарыі ўнеслі знач-
ны ўклад у захаванне грамадзянскага міру і грамадскай 
згоды як важнейшых умоў забеспячэння ўстойлівага 
сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.

Акрамя інфармацыі, непасрэдна прысвечанай 
вынікам дзейнасці Нацыянальнага сходу ў 2016–2019 га-
дах, у кнізе выкарыстаны ўнікальныя фотаматэрыялы, 
якія дапамогуць чытачам больш выразна ўявіць сабе 
ўсю складанасць парламенцкага працэсу і тую ролю, 
якую адыгрывае Нацыянальны сход у рэалізацыі 
палітычнага курсу суверэннай беларускай дзяржавы.

У.П. Андрэйчанка,
Старшыня Палаты прадстаўнікоў

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

ПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Паважаныя чытачы!
Раскрыўшы гэтую кнігу, вы пазнаёміцеся з чарго-

вай главой у летапісе беларускага парламентарызму, 
гісторыя якога неаддзельная ад гісторыі станаўлення 
і развіцця суверэннай Беларусі.

За чвэрць стагоддзя парламентарыі ўнеслі істотны 
ўклад у рэалізацыю нацыянальнай стратэгіі сацыяль-
на-эканамічнага развіцця, умацаванне пазітыўнага 
іміджу краіны на сусветнай арэне, паступальнае па-
вышэнне ўзроўню жыцця беларускіх грамадзян.

Сёння ў Беларусі адбываецца фарміраванне новых 
эканамічных адносін, ідзе актыўны пошук прарыў-
ных ідэй і пунктаў росту. Асноўны акцэнт пры гэтым 
робіцца на раскрыцці галоўнай канкурэнтнай перава-
гі – інтэлектуальнага патэнцыялу нацыі.

Буйныя інвестыцыйныя праекты, малы і сярэдні 
бізнес, укараненне лічбавых тэхналогій, прынцыпаў 
«зялёнай» эканомікі і развіццё сферы паслуг разгля-
даюцца ў якасці драйвераў, якія павінны вывесці на 
новы ўзровень эканоміку і, як вынік, якасць жыцця 
народа.

Усе гэтыя пытанні знайшлі сваё замацаванне ў за-
канадаўчым парадку дня Нацыянальнага сходу шо-
стага склікання. Адначасова дэпутацкім корпусам 
прыняты шэраг мер па забеспячэнні правоў і закон-
ных інтарэсаў грамадзян, удасканаленні сацыяльнай 
палітыкі, умацаванні правапарадку і нацыянальнай 
бяспекі.

Уважаемые читатели!
Открыв эту книгу, вы познакомитесь с очередной 

главой в летописи белорусского парламентаризма, 
история которого неотделима от истории становления 
и развития суверенной Беларуси.

За четверть века парламентарии внесли суще-
ственный вклад в реализацию национальной страте-
гии социально-экономического развития, укрепление 
позитивного имиджа страны на мировой арене, по-
ступательное повышение уровня жизни белорусских 
граждан.

Сегодня в Беларуси происходит формирование 
новых экономических отношений, идет активный 
поиск прорывных идей и точек роста. Основной ак-
цент при этом делается на раскрытии главного кон-
курентного преимущества – интеллектуального по-
тенциала нации.

Крупные инвестиционные проекты, малый и сред-
ний бизнес, внедрение цифровых технологий, прин-
ципов «зеленой» экономики и развитие сферы ус-
луг рассматриваются в качестве драйверов, которые 
должны вывести на новый уровень экономику и, как 
следствие, качество жизни народа.

Все эти вопросы нашли свое закрепление в законо-
дательной повестке Национального собрания шестого 
созыва. Одновременно депутатским корпусом принят 
ряд мер по обеспечению прав и законных интересов 
граждан, совершенствованию социальной политики, 



1111

скому народу и Национальному собранию. Проделана 
серьезная работа по совершенствованию норматив-
ной правовой базы для улучшения делового и инве-
стиционного климата, упрощения налогообложения, 
развития цифровизации, использования механизмов 
государственно-частного партнерства. Особое внима-
ние уделялось развитию законодательства в сфере жи-
лищных отношений, здравоохранения, образования, 
культуры, природопользования и охраны окружаю-
щей среды. Значительная часть одобренных законо-
проектов касается вопросов международной повестки 
дня: внешней торговли, взаимодействия с государ-
ствами – партнерами по Евразийскому экономическо-
му союзу. 

Традиционно проводилась системная работа по 
укреплению сотрудничества с Российской Федера-
цией, в том числе в формате белорусско-российских 
форумов регионов, которые из года в год прирастают 
новыми соглашениями, коммерческими контрактами 
и совместными проектами. Такая форма взаимодей-
ствия стала хорошим примером и для других стран: по 
инициативе Совета Республики был организован пер-
вый Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Члены 
Совета Республики приняли активное участие в Бело-
русско-Польском экономическом форуме «Добросо-
седство-2019».

Во время председательства нашей страны в Цен-
трально-Европейской инициативе впервые в Минске 
состоялось заседание Парламентской ассамблеи это-
го регионального объединения. Кроме того, Минск 
стал площадкой для регионального форума по Целям 
устойчивого развития, в рамках которого междуна-
родные эксперты поддержали инициативу Беларуси 
по созданию региональной сети национальных коор-
динаторов по достижению Целей.

Продолжалась активная работа членов Совета Рес-
публики с исполнительной властью, главная задача 
которой – эффективное решение проблемных вопро-
сов на местах. Более системным стало взаимодействие 
парламентариев с органами местного самоуправления. 
Существенно расширилось сотрудничество с Конгрес-
сом местных и региональных властей Совета Европы, 
что позволило детально изучить международный опыт 
местного самоуправления и его роль в социально-эконо-
мическом развитии зарубежных стран.

Особое внимание уделялось работе с обраще-
ниями граждан. Во время личных приемов, встреч с 
трудовыми коллективами и населением по месту жи-
тельства члены Совета Республики стремились мак-
симально содействовать решению волнующих людей 
вопросов, а наиболее острые из них брали под личный 
контроль. 

Деятельность парламентариев была насыщенной 
и многовекторной, ориентированной на реализацию 
внутренних и внешних приоритетов развития госу-
дарства и общества, укрепление стабильности и про-
цветание нашей страны.

М.В. Мясникович,
Председатель Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь

праца па ўдасканаленні нарматыўнай прававой базы 
для паляпшэння дзелавога і інвестыцыйнага клімату, 
спрашчэння падаткаабкладання, развіцця лічбавіза-
цыі, выкарыстання механізмаў дзяржаўна-прыватна-
га партнёрства. Асаблівая ўвага надавалася развіццю 
заканадаўства ў сферы жыллёвых адносін, аховы зда-
роўя, адукацыі, культуры, прыродакарыстання і аховы 
навакольнага асяроддзя. Значная частка адобраных 
законапраектаў ахоплiвае пытаннi міжнароднага па-
радку дня: знешняга гандлю, узаемадзеяння з дзяржа-
вамі – партнёрамі па Еўразійскім эканамічным саюзе. 

Традыцыйна праводзілася сістэмная праца па ўма-
цаванні супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй, у 
тым ліку ў фармаце беларуска-расійскіх форумаў рэгіё-
наў, якія штогод прырастаюць новымі пагадненнямі, 
камерцыйнымі кантрактамі і сумеснымі праектамі. 
Такая форма ўзаемадзеяння стала добрым прыкладам 
і для іншых краін: па ініцыятыве Савета Рэспублікі 
быў арганізаваны першы Форум рэгіёнаў Беларусі і Уз-
бекістана. Члены Савета Рэспублікі прынялі актыўны 
ўдзел у Беларуска-Польскім эканамічным форуме «До-
брасуседства-2019».

Падчас старшынства нашай краіны ў Цэнтраль-
на-Еўрапейскай ініцыятыве ўпершыню ў Мінску ад-
былося пасяджэнне Парламенцкай асамблеі гэтага 
рэгіянальнага аб’яднання. Акрамя таго, Мінск стаў 
пляцоўкай для рэгіянальнага форуму па Мэтах устой-
лівага развіцця, у рамках якога міжнародныя экс-
перты падтрымалі ініцыятыву Беларусі па стварэнні 
рэгіянальнай сеткі нацыянальных каардынатараў па 
дасягненні Мэт.

Працягвалася актыўная праца членаў Савета Рэс-
публікі з выканаўчай уладай, галоўная задача якой – 
эфектыўнае вырашэнне праблемных пытанняў на 
месцах. Больш сістэмным стала ўзаемадзеянне парла-
ментарыяў з органамі мясцовага самакіравання. Істот-
на пашырылася супрацоўніцтва з Кангрэсам мясцо-
вых і рэгіянальных улад Савета Еўропы, што дазволіла 
дэталёва вывучыць міжнародны вопыт мясцовага са-
макіравання і яго ролю ў сацыяльна-эканамічным раз-
віцці замежных краін.

Асаблівая ўвага надавалася рабоце са зваротамі 
грамадзян. Падчас асабістых прыёмаў, сустрэч з пра-
цоўнымі калектывамі і насельніцтвам па месцы жы-
харства члены Савета Рэспублікі імкнуліся максі-
мальна садзейнічаць вырашэнню хвалюючых людзей 
пытанняў, а найбольш вострыя з іх бралі пад асабісты 
кантроль. 

Дзейнасць парламентарыяў была насычанай і 
шматвектарнай, арыентаванай на рэалізацыю ўнут-
раных і знешніх прыярытэтаў развіцця дзяржавы і 
грамадства, умацаванне стабільнасці і росквіт нашай 
краіны.

М.У. Мясніковіч,
Старшыня Савета Рэспублікі 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

ПАРЛАМЕНТ 
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Дарагія сябры!
Рэспубліка Беларусь – незалежная суверэнная 

дзяржава, з меркаваннем якой лічацца ў свеце. Нам 
ёсць чым ганарыцца ў фарміраванні сучаснага і эфек-
тыўнага заканадаўства, якое забяспечвае ўстойлівае 
сацыяльна-эканамічнае развіццё і рост дабрабыту 
людзей. Гэта, без перабольшання, агульнанацыяналь-
ны здабытак, якi мы павінны берагчы і развіваць.

За апошнія гады ў нашай краіне многае зробле-
на для павышэння якасці нарматворчай дзейнас-
ці. З прыняццем Закона Рэспублікі Беларусь «Аб 
нарматыўных прававых актах» пачаў дзейнічаць 
інстытут прагназавання наступстваў прыняцця за-
конапраектаў, уключаючы ацэнку іх рэгулюючага 
ўздзеяння на ўмовы ажыццяўлення прадпрымаль-
ніцкай дзейнасці. Уведзены пакетны прынцып пад-
рыхтоўкі праектаў нарматыўных прававых актаў 
і парадак іх публічнага абмеркавання. Вызначана 
працэдура правядзення прававога маніторынгу. Усё 
гэта стварае аснову для падрыхтоўкі законаў новага 
пакалення – дэталёва вывераных і навукова абгрун-
таваных, якія прадугледжваюць эфектыўнае выка-
рыстанне эканамічнага, тэхналагічнага і інтэлекту-
альнага патэнцыялу нашай краіны. 

Савет Рэспублікі актыўна ўдзельнічае ў вырашэнні 
задач, пастаўленых Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 
А.Р. Лукашэнкам у штогадовых пасланнях беларускаму 
народу і Нацыянальнаму сходу. Праведзена сур’ёзная 

Дорогие друзья!
Республика Беларусь состоялась как независимое 

суверенное государство, с мнением которого считают-
ся в мире. Нам есть чем гордиться в формировании 
современного и эффективного законодательства, обе-
спечивающего устойчивое социально-экономическое 
развитие и рост благосостояния людей. Это, без пре-
увеличения, общенациональное достояние, которое 
мы должны беречь и развивать.

За последние годы в нашей стране многое сдела-
но для повышения качества нормотворческой дея-
тельности. С принятием Закона Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах» начал действовать 
институт прогнозирования последствий принятия 
законопроектов, включая оценку их регулирующего 
воздействия на условия осуществления предпринима-
тельской деятельности. Введены пакетный принцип 
подготовки проектов нормативных правовых актов 
и порядок их публичного обсуждения. Определена 
процедура проведения правового мониторинга. Все 
это создает основу для подготовки законов нового 
поколения – детально выверенных и научно обосно-
ванных, предусматривающих эффективное использо-
вание имеющегося в стране экономического, техноло-
гического и интеллектуального потенциала. 

Совет Республики активно участвует в решении 
задач, поставленных Президентом Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко в ежегодных посланиях белорус-
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ДА 25-ГОДДЗЯ З ДНЯ 
ПРЫНЯЦЦЯ КАНСТЫТУЦЫІ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І 
СТАНАЎЛЕННЯ ІНСТЫТУТА 
ПРЭЗІДЭНЦТВА

З прыняццем Канстытуцыі 1994 года пакладзены 
пачатак станаўленню і развіццю суверэннай Бела-
русі як моцнай дэмакратычнай сацыяльнай прававой 
дзяржавы.

Пры падрыхтоўцы Асноўнага Закона выкары-
стоўваліся лепшыя ўзоры айчыннай і замежнай пра-
вавой думкі. Новая Канстытуцыя сканцэнтравала ў 
сабе багаты гістарычны вопыт і мудрасць папярэдніх 
пакаленняў, замацавала прававыя, палітычныя і ідэа-
лагічныя асаблівасці дзяржавы і грамадства, дакладна 
вызначыла прыярытэты нацыянальнага развіцця.

Прынятая па выніках рэферэндуму 1996 года но-
вая рэдакцыя Канстытуцыі стварыла заканадаўчыя 
перадумовы для аптымальнага размежавання паўна-
моцтваў паміж галінамі ўлады, іх эфектыўнага ўзае-
мадзеяння пры каардынуючай ролі Прэзідэнта Рэспу-
блікі Беларусь.

Канстытуцыя адводзіць Кіраўніку дзяржавы 
асаб лівыя месца і ролю ў сістэме дзяржаўнага ўлад-
кавання. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь забяспечвае 
палітычную і эканамічную стабільнасць, пераем-
насць і ўзаемадзеянне органаў дзяржаўнай улады, 
абіраецца непасрэдна народам і не ўключаны ні 
ў адну з галін улады.

Прамое абранне народам, незалежнасць у ажыц-
цяўленні сваіх паўнамоцтваў ад рашэнняў іншых 
дзяржаўных органаў, палітычных партый і іншых гра-
мадскіх аб’яднанняў забяспечваюць статус Кіраўніка 
дзяржавы як гаранта Канстытуцыі, правоў і свабод 
чалавека і грамадзяніна.

Устанаўленне прэзідэнцкай формы праўлення і 
ўпарадкаванне кіраўніцкай вертыкалі дазволілі краіне 
ў сціслыя тэрміны аднавіць разарваныя гаспадарчыя 
сувязі, наладзіць рытмічную працу нацыянальнай 
эканомікі і рэалізаваць шэраг стратэгічных сацыяль-
ных праектаў.

Важным фактарам фарміравання прававога пад-
мурка, які забяспечыў паслядоўнае правядзенне сацы-
яльна-эканамічных пераўтварэнняў, стала стварэнне 
абноўленага Парламента – Нацыянальнага сходу Рэс-
публікі Беларусь. Наяўнасць у структуры Парламента 
дзвюх палат і дакладнае вызначэнне іх кампетэнцый 
далі магчымасць забяспечыць у ім больш поўнае прад-
стаўніцтва ўсіх слаёў грамадства і збалансавана ўлі-
чыць інтарэсы рэгіёнаў.

К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ПРЕЗИДЕНТСТВА

С принятием Конституции 1994 года положено на-
чало становлению и развитию суверенной Беларуси 
как сильного демократического социального правово-
го государства.

При подготовке Основного Закона использовались 
лучшие образцы отечественной и зарубежной право-
вой мысли. Новая Конституция сосредоточила в себе 
богатый исторический опыт и мудрость предыдущих 
поколений, закрепила правовые, политические и идео-
логические особенности государства и общества, четко 
определила приоритеты национального развития.

Принятая по итогам референдума 1996 года но-
вая редакция Конституции создала законодательные 
предпосылки для оптимального разграничения пол-
номочий между ветвями власти, их эффективного 
взаимодействия при координирующей роли Прези-
дента Республики Беларусь.

Конституция отводит Главе государства особые 
место и роль в системе государственного устройства. 
Президент Республики Беларусь обеспечивает по-
литическую и экономическую стабильность, преем-
ственность и взаимодействие органов государствен-
ной власти, избирается непосредственно народом и не 
включен ни в одну из ветвей власти.

Прямое избрание народом, независимость в осу-
ществлении своих полномочий от решений иных го-
сударственных органов, политических партий и дру-
гих общественных объединений обеспечивают статус 
Главы государства как гаранта Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина.

Установление президентской формы правления и 
упорядочение управленческой вертикали позволили 
стране в сжатые сроки восстановить разорванные хо-
зяйственные связи, наладить ритмичную работу на-
циональной экономики и реализовать ряд стратегиче-
ских социальных проектов.

Важным фактором формирования правового фун-
дамента, обеспечившего последовательное проведе-
ние социально-экономических преобразований, стало 
создание обновленного Парламента – Национального 
собрания Республики Беларусь. Наличие в структуре 
Парламента двух палат и четкое определение их ком-
петенций дали возможность обеспечить в нем более 
полное представительство всех слоев общества и сба-
лансированно учесть интересы регионов.

ДА 25-ГОДДЗЯ З ДНЯ ПРЫНЯЦЦЯ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І СТАНАЎЛЕННЯ ІНСТЫТУТА ПРЭЗІДЭНЦТВА
К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВАПАРЛАМЕНТ 
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Аднак жыццё не стаіць на месцы. Геапалітычныя 
рэаліі, новыя патрабаванні па абароне дзяржаўнага 
суверэнітэту, кіраванні эканомікай і павышэнні якас-
ці жыцця грамадзян вылучаюць на першы план неаб-
ходнасць удасканалення заканадаўства, якое павінна 
адпавядаць духу часу.

Гэта ў роўнай ступені адносіцца і да Канстыту-
цыі Беларусі. Старт шырокай грамадскай дыскусіі 
на тэму ўдасканалення Асноўнага Закона быў дадзе-
ны падчас штогадовага Паслання Прэзідэнта краіны 
беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу 19 кра-
савіка 2019 года.

Разам з тым пытанне ўдасканалення Асноўнага 
Закона краіны патрабуе асаблівай акуратнасці і ўзва-
жанасці, бо Канстытуцыя вызначае аблічча дзяржавы 
на дзесяцігоддзі. Таму любы працэс удасканалення 
патрабуе беражлівага стаўлення да тых асноў, на якіх 
будавалася наша дзяржаўнасць.

Ідучы па гэтым шляху, мы павінны памятаць, што 
25 гадоў таму менавіта Канстытуцыя Рэспублікі Бела-
русь заклала непарушны падмурак беларускай дзяр-
жаўнасці, а вышэйшай каштоўнасцю абвясціла чала-
века, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі.

тариев способствуют сохранению гражданского мира 
и социальной стабильности.

Все это формирует авторитет Национального со-
брания в глазах граждан и делает парламентский про-
цесс неотъемлемой частью политической культуры и 
истории суверенной Беларуси.

Однако жизнь не стоит на месте. Геополитические 
реалии, новые требования по защите государственно-
го суверенитета, управлению экономикой и повыше-
нию качества жизни граждан выдвигают на первый 
план необходимость совершенствования законода-
тельства, которое должно отвечать духу времени.

Это в равной степени относится и к Конституции 
Беларуси. Старт широкой общественной дискуссии на 
тему совершенствования Основного Закона был дан 
в ходе ежегодного Послания Президента страны бе-
лорусскому народу и Национальному собранию 19 ап-
реля 2019 года.

Вместе с тем вопрос совершенствования Основ-
ного Закона страны требует особой аккуратности и 
взвешенности, ведь Конституция определяет облик 
государства на десятилетия. Поэтому любой процесс 
совершенствования требует бережного отношения 
к тем основам, на которых строилась наша государ-
ственность.

Идя по этому пути, мы должны помнить, что 25 лет 
назад именно Конституция Республики Беларусь за-
ложила незыблемый фундамент белорусской государ-
ственности, а высшей ценностью провозгласила челове-
ка, его права, свободы и гарантии их реализации.
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Праходжанне праектаў законаў праз падвойнае 
сіта экспертных праверак, абмеркаванняў у Палаце 
прадстаўнікоў і Савеце Рэспублікі прывяло да таго, 
што рашэнні, якія прымаюцца парламентарыямі, сталі 
больш адказнымі, узважанымі і ўзгодненымі.

Ажыццяўленне дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сваіх паўна-
моцтваў на прафесійнай аснове дазволіла перанесці 
асноўны аб’ём заканатворчай дзейнасці ў профільныя 
пастаянныя камісіі і павысіць эфектыўнасць працы 
над законапраектамі за кошт яе бесперапыннасці на 
працягу ўсяго парламенцкага працэсу.

Асаблівую ролю ў фарміраванні прынцыпаў рабо-
ты Парламента, аптымізацыі падыходаў да арганізацыі 
заканадаўчай дзейнасці адыграла пазіцыя Кіраўніка 
дзяржавы. Па яго ініцыятыве заканатворчы працэс 
стаў ажыццяўляцца на планавай аснове, што дазволіла 
забяспечыць зладжанае ўзаемадзеянне ўсіх дзяржаў-
ных органаў у рэчышчы адзінай дзяржаўнай палітыкі.

Штогадовыя пасланні Прэзідэнта нашай краiны 
беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу, яго зака-
надаўчыя ініцыятывы, рэгулярныя сустрэчы з дэпута-
тамі Палаты прадстаўнікоў і членамі Савета Рэспублікі 
сталі вызначальнымі фактарамі развіцця беларускага 
парламентарызму.

Заняўшы годнае месца ў сістэме дзяржаўнай ула-
ды, беларускі Парламент здолеў выканаць пастаўле-
ныя перад ім у адпаведнасці з Асноўным Законам за-
дачы. У краіне выпрацавана прававая ідэалогія, якая 
забяспечвае рэалізацыю прынцыпаў гуманізму і сацы-
яльнай справядлівасці. Створана якасна новая закана-
даўчая база, якая ўключае на сённяшні дзень больш за 
2000 законаў, у тым ліку праграмныя законы «Аб за-
цвярджэнні Ваеннай дактрыны Рэспублікі Беларусь», 
«Аб зацвярджэнні Асноўных напрамкаў унутранай і 
знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь» і 25 кодэксаў.

Значны ўклад Нацыянальны сход Рэспублікі 
Беларусь унёс у рэалізацыю міралюбівага знешне-
палітычнага курсу Беларусі, ва ўмацаванне яе пазітыў-
нага іміджу на міжнароднай арэне і прасоўванне на-
цыянальных інтарэсаў за мяжой. За 25 гадоў былі 
ўсталяваны парламенцкія кантакты са значнай коль-
касцю замежных дзяржаў, наладжаны плённы дыялог 
з міжнароднай парламенцкай супольнасцю. Нараўне з 
рашэннем чыста палітычных пытанняў парламенцкая 
дыпламатыя эфектыўна садзейнічае развіццю ганд-
лёва-эканамічных сувязей, вытворчай кааперацыі, 
прыцягненню замежных інвестыцый.

Вынікі вывучэння сітуацыі на месцах, актуальныя 
зрэзы грамадскай думкі, вынікі работы са зваротамі 
грамадзян і юрыдычных асоб падвяргаюцца дэталё-
ваму аналізу і ляжаць у аснове ўдасканалення зака-
надаўства, якое рэгулюе розныя сферы грамадскіх 
адносін. Пастаянная цесная сувязь з выбаршчыкамі, 
удзел у вырашэнні сацыяльна-эканамічных праблем 
насельніцтва і актыўная інфармацыйна-асветніцкая 
работа парламентарыяў спрыяюць захаванню грама-
дзянскага міру і сацыяльнай стабільнасці.

Усё гэта фарміруе аўтарытэт Нацыянальнага схо-
ду ў вачах грамадзян і робіць парламенцкі працэс не-
ад’емнай часткай палітычнай культуры і гісторыі су-
верэннай Беларусі.

Прохождение проектов законов через двойное 
сито экспертных проверок, обсуждений в Палате пред-
ставителей и Совете Республики привело к тому, что 
решения, принимаемые парламентариями, стали более 
ответственными, взвешенными и согласованными.

Осуществление депутатами Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь 
своих полномочий на профессиональной основе по-
зволило перенести основной объем законотворческой 
деятельности в профильные постоянные комиссии и 
повысить эффективность работы над законопроек-
тами за счет ее непрерывности на протяжении всего 
парламентского процесса.

Особую роль в формировании принципов работы 
Парламента, оптимизации подходов к организации 
законодательной деятельности сыграла позиция Гла-
вы государства. По его инициативе законотворческий 
процесс стал осуществляться на плановой основе, что 
позволило обеспечить слаженное взаимодействие 
всех государственных органов в русле единой государ-
ственной политики.

Ежегодные послания Президента нашей страны 
белорусскому народу и Национальному собранию, его 
законодательные инициативы, регулярные встречи с 
депутатами Палаты представителей и членами Совета 
Республики стали определяющими факторами разви-
тия белорусского парламентаризма.

Заняв достойное место в системе государствен-
ной власти, белорусский Парламент сумел выпол-
нить поставленные перед ним в соответствии с 
Основным Законом задачи. В стране выработана 
правовая идеология, обеспечивающая реализацию 
принципов гуманизма и социальной справедливо-
сти. Создана качественно новая законодательная 
база, которая включает на сегодняшний день более 
2000 законов, в том числе программные законы «Об 
утверждении Военной доктрины Республики Бе-
ларусь», «Об утверждении Основных направлений 
внутренней и внешней политики Республики Бела-
русь» и 25 кодексов.

Значимый вклад Национальное собрание Респу-
блики Беларусь внесло в реализацию миролюбивого 
внешнеполитического курса Беларуси, укрепление ее 
позитивного имиджа на международной арене и про-
движение национальных интересов за рубежом. За 
25 лет были установлены парламентские контакты со 
значительным числом иностранных государств, на-
лажен плодотворный диалог с международным пар-
ламентским сообществом. Наряду с решением чисто 
политических вопросов парламентская дипломатия 
эффективно способствует развитию торгово-эконо-
мических связей, производственной кооперации, при-
влечению зарубежных инвестиций.

Результаты изучения ситуации на местах, акту-
альные срезы общественного мнения, итоги работы с 
обращениями граждан и юридических лиц подверга-
ются детальному анализу и лежат в основе совершен-
ствования законодательства, регулирующего различ-
ные сферы общественных отношений. Постоянная 
тесная связь с избирателями, участие в решении соци-
ально-экономических проблем населения и активная 
информационно-просветительская работа парламен-
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Дзейнасць Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь як прадстаўнічага і заканадаўчага органа 
грунтуецца на прынцыпах:

 дэмакратычнасці;
 галоснасці;
 падзелу дзяржаўнай улады на заканадаўчую, вы-

канаўчую і судовую;
 вяршэнства права і законнасці;
 прыярытэту агульнапрызнаных прынцыпаў 

міжнароднага права;
 роўнасці грамадзян перад законам, павагі іх 

правоў і законных інтарэсаў;
 свабоднага абмеркавання і прыняцця рашэнняў;
 удзелу грамадзян у вырашэннi і абмеркаванні 

пытанняў дзяржаўнага жыцця.
Прававую аснову дзейнасці Парламента складаюць 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, Закон Рэспублікі 
Беларусь «Аб Нацыянальным сходзе Рэспублікі Бела-
русь», іншыя заканадаўчыя акты, а таксама рэгламен-
ты палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Склад Палаты прадстаўнікоў – 110 дэпутатаў. Аб-
ранне дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў ажыццяўляец-
ца на аснове ўсеагульнага, свабоднага, роўнага, прамо-
га выбарчага права пры тайным галасаванні.

Дэпутатам Палаты прадстаўнікоў можа быць гра-
мадзянін Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 21 года. 
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ажыццяўляюць свае 
паўнамоцтвы ў Парламенце на прафесійнай аснове, 
калі іншае не прадугледжана Канстытуцыяй Рэспу-
блікі Беларусь. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў аднача-
сова можа быць членам Урада, але не можа быць дэпу-
татам мясцовага Савета дэпутатаў.

Савет Рэспублікі з’яўляецца палатай тэрытары-
яльнага прадстаўніцтва. Ад кожнай вобласці і гора-
да Мінска тайным галасаваннем выбіраюцца на па-
сяджэннях дэпутатаў мясцовых Саветаў дэпутатаў 
базавага ўзроўню кожнай вобласцi i горада Мiнска 
па восем членаў Савета Рэспублікі. Восем членаў Са-
вета Рэспублікі назначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі 
Беларусь.

Членам Савета Рэспублікі можа быць грамадзянін 
Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 30 гадоў і пражывае 
на тэрыторыі адпаведнай вобласці, горада Мінска не 
менш за пяць гадоў. Член Савета Рэспублікі не можа 
быць адначасова членам Урада Рэспублікі Беларусь.

Адна і тая ж асоба не можа адначасова з’яўляцца 
членам дзвюх палат Парламента. Не дапускаецца су-
мяшчэнне абавязкаў дэпутата Палаты прадстаўнікоў, 
члена Савета Рэспублікі з адначасовым заняццем па-
сады Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь або суддзі.

Тэрмін паўнамоцтваў Парламента Рэспублікі Бе-
ларусь – чатыры гады. Ён можа быць прадоўжаны на 
падставе закона толькі ў выпадку вайны.

Выбары новага складу палат Нацыянальнага сходу 
назначаюцца не пазней як за чатыры месяцы і право-
дзяцца не пазней як за 30 дзён да сканчэння паўнамоц-
тваў палат дзеючага склікання. Нечарговыя выбары 
палат Парламента праводзяцца на працягу трох меся-
цаў з дня датэрміновага спынення іх паўнамоцтваў.

Першая пасля выбараў сесія палат Нацыянальна-
га сходу склікаецца Цэнтральнай камісіяй Рэспублікі 
Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэ-

Деятельность Национального собрания Респу-
блики Беларусь как представительного и законода-
тельного органа основывается на принципах:

 демократичности;
 гласности;
 разделения государственной власти на законо-

дательную, исполнительную и судебную;
 верховенства права и законности;
 приоритета общепризнанных принципов меж-

дународного права;
 равенства граждан перед законом, уважения их 

прав и законных интересов;
 свободного обсуждения и принятия решений;
 участия граждан в решении и обсуждении во-

просов государственной жизни.
Правовую основу деятельности Парламента со-

ставляют Конституция Республики Беларусь, Закон 
Республики Беларусь «О Национальном собрании 
Республики Беларусь», иные законодательные акты, 
а также регламенты палат Национального собрания 
Республики Беларусь.

Состав Палаты представителей – 110 депутатов. Из-
брание депутатов Палаты представителей осуществля-
ется на основе всеобщего, свободного, равного, прямо-
го избирательного права при тайном голосовании. 

Депутатом Палаты представителей может быть 
гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года. 
Депутаты Палаты представителей осуществляют свои 
полномочия в Парламенте на профессиональной ос-
нове, если иное не предусмотрено Конституцией Рес-
публики Беларусь. Депутат Палаты представителей 
одновременно может быть членом Правительства Рес-
публики Беларусь, но не может быть депутатом мест-
ного Совета депутатов.

Совет Республики является палатой территориаль-
ного представительства. От каждой области и города 
Минска тайным голосованием избираются на заседани-
ях депутатов местных Советов депутатов базового уров-
ня каждой области и города Минска по восемь членов 
Совета Республики. Восемь членов Совета Республики 
назначаются Президентом Республики Беларусь.

Членом Совета Республики может быть гражданин 
Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживаю-
щий на территории соответствующей области, города 
Минска не менее пяти лет. Член Совета Республики не 
может быть одновременно членом Правительства Рес-
публики Беларусь.

Одно и то же лицо не может одновременно яв-
ляться членом двух палат Парламента. Не допускается 
совмещение обязанностей депутата Палаты предста-
вителей, члена Совета Республики с одновременным 
занятием должности Президента Республики Бела-
русь либо судьи.

Срок полномочий Национального собрания – че-
тыре года. Он может быть продлен на основании зако-
на только в случае войны.

Выборы нового состава палат Национального со-
брания назначаются не позднее четырех месяцев и 
проводятся не позднее 30 дней до окончания полномо-
чий палат действующего созыва. Внеочередные выбо-
ры палат Парламента проводятся в течение трех меся-
цев со дня досрочного прекращения их полномочий.

СТРУКТУРА, ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ, КАМПЕТЭНЦЫЯ І ФОРМЫ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА
СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТАПАРЛАМЕНТ 
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стаўнікоў могуць выказаць вотум недаверу Ураду 
Рэс публікі Беларусь.

У кампетэнцыю Савета Рэспублікі ўваходзяць:
 адабрэнне або адхіленне прынятых Палатай 

прадстаўнiкоў праектаў законаў аб унясенні змянен-
няў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь; аб тлумачэн-
ні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь; праектаў іншых 
законаў;

 дача згоды на назначэнне Прэзідэнтам Рэспу-
блікі Беларусь Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэс-
публікі Беларусь, Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда 
Рэспублікі Беларусь, Старшыні Цэнтральнай камісіі 
Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспу-
бліканскіх рэферэндумаў, Генеральнага пракурора, 
Старшыні і членаў Праўлення Нацыянальнага банка;

 выбранне шасці суддзяў Канстытуцыйнага Суда 
Рэспублікі Беларусь;

 выбранне шасці членаў Цэнтральнай камісіі 
Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспу-
бліканскіх рэферэндумаў;

 адмена рашэнняў мясцовых Саветаў дэпутатаў, 
якія не адпавядаюць заканадаўству;

 прыняцце рашэння аб роспуску мясцовага Са-
вета дэпутатаў у выпадку сістэматычнага або грубага 
парушэння ім патрабаванняў заканадаўства і ў іншых 
выпадках, прадугледжаных законам;

 разгляд указаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
аб увядзенні надзвычайнага становішча, ваеннага ста-
новішча, поўнай або частковай мабілізацыі і не пазней 
як у трохдзённы тэрмiн пасля iх унясення прыняцце 
адпаведнага рашэння.

Палаты Нацыянальнага сходу прымаюць рашэнні і 
па іншых пытаннях, калі гэта прадугледжана Кансты-
туцыяй Рэспублікі Беларусь.

Да агульнай кампетэнцыі палат Парламента адно-
сяцца дэлегаванне Кіраўніку дзяржавы заканадаўчых 
паўнамоцтваў, разгляд часовых дэкрэтаў Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь, якiя маюць сiлу закона, унясенне 
Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь прапановы аб правя-
дзенні рэспубліканскага рэферэндуму, заслухоўванне 
штогадовых пасланняў Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь Парламенту.

Да пытанняў раздзельнай кампетэнцыі Палаты 
прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі адносяцца:

 пасяджэнні палат для пытанняў дэпутатаў Па-
латы прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі і адка-
заў Урада Рэспублікі Беларусь;

 разгляд запытаў дэпутатаў Палаты прад-
стаўнікоў, членаў Савета Рэспублікі;

 зварот палат Нацыянальнага сходу ў Канстыту-
цыйны Суд Рэспублікі Беларусь;

 атрыманне палатамі Нацыянальнага сходу ін-
фармацыі аб выкананні законаў і аб ходзе выканання 
рэспубліканскага бюджэту;

 узгадненне кандыдатур для назначэння на паса-
ды паслоў Рэспублікі Беларусь у замежных дзяржавах 
і пастаянных прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь пры 
міжнародных арганізацыях.

Работа палат Парламента ажыццяўляецца ў фор-
ме пасяджэнняў, сумесных пасяджэнняў Палаты 
прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі, парламенцкіх 
слуханняў, дзейнасцi пастаянных i часовых камiсiй, 

отклоняют программу, рассматривают по инициативе 
Премьер-министра вопрос о доверии Правительству, 
а также по инициативе не менее одной трети от полно-
го состава Палаты представителей могут выразить во-
тум недоверия Правительству Республики Беларусь.

В компетенцию Совета Республики входят:
 одобрение или отклонение принятых Палатой 

представителей проектов законов о внесении изме-
нений в Конституцию Республики Беларусь; о толко-
вании Конституции Республики Беларусь; проектов 
иных законов;

 дача согласия на назначение Президентом Рес-
публики Беларусь Председателя Конституционно-
го Суда Республики Беларусь, Председателя и судей 
Верховного Суда Республики Беларусь, Председателя 
Центральной комиссии Республики Беларусь по вы-
борам и проведению республиканских референду-
мов, Генерального прокурора, Председателя и членов 
Правления Национального банка;

 избрание шести судей Конституционного Суда 
Республики Беларусь;

 избрание шести членов Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению рес-
публиканских референдумов;

 отмена решений местных Советов депутатов, не 
соответствующих законодательству;

 принятие решения о роспуске местного Совета 
депутатов в случае систематического или грубого на-
рушения им требований законодательства и в иных 
случаях, предусмотренных законом;

 рассмотрение указов Президента Республики 
Беларусь о введении чрезвычайного положения, воен-
ного положения, полной или частичной мобилизации 
и не позднее чем в трехдневный срок после их внесе-
ния принятие соответствующего решения.

Палаты Национального собрания принимают ре-
шения и по другим вопросам, если это предусмотрено 
Конституцией Республики Беларусь.

К общей компетенции палат Парламента относят-
ся делегирование Главе государства законодательных 
полномочий, рассмотрение временных декретов Пре-
зидента Республики Беларусь, имеющих силу закона, 
внесение Президенту Республики Беларусь предложе-
ния о проведении республиканского референдума, за-
слушивание ежегодных посланий Президента Респу-
блики Беларусь Парламенту.

К вопросам раздельной компетенции Палаты 
представителей и Совета Республики относятся:

 заседания палат для вопросов депутатов Палаты 
представителей и членов Совета Республики и отве-
тов Правительства Республики Беларусь;

 рассмотрение запросов депутатов Палаты пред-
ставителей, членов Совета Республики;

 обращение палат Национального собрания в 
Конституционный Суд Республики Беларусь;

 получение палатами Национального собрания 
информации об исполнении законов и о ходе испол-
нения республиканского бюджета;

 согласование кандидатур для назначения на 
должности послов Республики Беларусь в иностранных 
государствах и постоянных представителей Республи-
ки Беларусь при международных организациях.

СТРУКТУРА, ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ, КАМПЕТЭНЦЫЯ І ФОРМЫ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА
СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ферэндумаў і пачынае сваю работу не пазней як праз 
30 дзён пасля выбараў.

Палаты збіраюцца на дзве чарговыя сесіі ў год. 
Першая сесія адкрываецца 2 кастрычніка; яе пра-
цягласць не можа быць больш як 80 дзён. Другая сесія 
адкрываецца 2 красавіка; яе працягласць не можа 
быць больш як 90 дзён. Калi дата адкрыцця прыпадае 
на нерабочы дзень, то сесія адкрываецца ў наступны 
за ім рабочы дзень.

Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі ў выпад-
ку асаблівай неабходнасці склікаюцца на нечарговую 
сесію па ініцыятыве Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
а таксама па патрабаванні большасці не менш як дзве 
трэці галасоў ад поўнага складу кожнай з палат па вы-
значаным парадку дня.

Кампетэнцыя Парламента рэалізуецца праз ажыц-
цяўленне прадстаўнічых, заканадаўчых i iншых паўна-
моцтваў палат Нацыянальнага сходу, прадугледжаных 
Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь.

Кампетэнцыю Палаты прадстаўнікоў складаюць:
 разгляд па прапанове Прэзiдэнта або па iнiцы-

ятыве не менш як 150 тысяч грамадзян Рэспублікі Бе-
ларусь, якія валодаюць выбарчым правам, праектаў 
законаў аб унясенні змяненняў у Канстытуцыю Рэспу-
блікі Беларусь, аб тлумачэнні Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь;

 разгляд праектаў законаў, у тым ліку аб за-
цвярджэнні асноўных напрамкаў унутранай і знеш-
няй палітыкі Рэспублікі Беларусь; ваеннай дак-
трыны; ратыфікацыі і дэнансацыі міжнародных 
дагавораў; аб асноўным змесце і прынцыпах ажыц-
цяўлення правоў, свабод і абавязкаў грамадзян; аб 
грамадзянстве, статусе іншаземцаў і асоб без гра-
мадзянства; аб правах нацыянальных меншасцей; 
аб зацвярджэнні рэспубліканскага бюджэту і спра-
ваздачы аб яго выкананні; аб устанаўленні рэспу-
бліканскіх падаткаў і збораў; аб прынцыпах ажыц-
цяўлення адносін уласнасці; аб асновах сацыяльнай 
абароны; аб прынцыпах рэгулявання працы і за-
нятасці; аб шлюбе, сям’і, дзяцінстве, мацярынстве, 
бацькоўстве, выхаванні, адукацыі, культуры і ахове 
здароўя; аб ахове навакольнага асяроддзя i рацыя-
нальным выкарыстаннi прыродных рэсурсаў; аб вы-
значэнні парадку вырашэння пытанняў адміністра-
цыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання дзяржавы; аб 
мясцовым самакіраванні; аб судаўладкаванні, суда-
водстве і статусе суддзяў; аб крымінальнай адказна-
сці; аб амністыі; аб абвяшчэнні вайны і заключэнні 
міру; аб прававым рэжыме ваеннага і надзвычайна-
га становішча; аб устанаўленні дзяржаўных узнага-
род; аб тлумачэнні законаў.

Палата прадстаўнікоў назначае выбары Прэзідэн-
та Рэспублікі Беларусь і ажыццяўляе шэраг паўна-
моцтваў, звязаных з назначэннем Прэм’ер-міністра 
і дзейнасцю Урада Рэспублікі Беларусь. У прыват-
насці, дэпутаты даюць згоду Кіраўніку дзяржавы на 
назначэнне Прэм’ер-міністра, заслухоўваюць даклад 
Прэм’ер-міністра аб праграме дзейнасці Урада Рэспу-
блікі Беларусь і адабраюць або адхіляюць праграму, 
разглядаюць па ініцыятыве Прэм’ер-міністра пы-
танне аб даверы Ураду, а таксама па ініцыятыве не 
менш як адной трэці ад поўнага складу Палаты прад-

Первая после выборов сессия палат Национально-
го собрания созывается Центральной комиссией Рес-
публики Беларусь по выборам и проведению респу-
бликанских референдумов и начинает свою работу не 
позднее чем через 30 дней после выборов. 

Палаты собираются на две очередные сессии в год. 
Первая сессия открывается 2 октября; ее продолжи-
тельность не может быть более 80 дней. Вторая сессия 
открывается 2 апреля; ее продолжительность не может 
быть более 90 дней. Если дата открытия приходится на 
нерабочий день, то сессия открывается в следующий 
за ним рабочий день.

Палата представителей, Совет Республики в слу-
чае особой необходимости созываются на внеочеред-
ную сессию по инициативе Президента Республики 
Беларусь, а также по требованию большинства не ме-
нее двух третей голосов от полного состава каждой из 
палат по определенной повестке дня.

Компетенция Парламента реализуется посред-
ством осуществления представительных, законода-
тельных и иных полномочий палат Национального 
собрания, предусмотренных Конституцией Республи-
ки Беларусь.

Компетенцию Палаты представителей составляют:
 рассмотрение по предложению Президента 

Республики Беларусь либо по инициативе не менее 
150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 
избирательным правом, проектов законов о внесении 
изменений в Конституцию Республики Беларусь, о 
толковании Конституции Республики Беларусь;

 рассмотрение проектов законов, в том числе 
об утверждении основных направлений внутренней 
и внешней политики Республики Беларусь; военной 
доктрины; ратификации и денонсации международ-
ных договоров; об основном содержании и принципах 
осуществления прав, свобод и обязанностей граж-
дан; о гражданстве, статусе иностранцев и лиц без 
гражданства; о правах национальных меньшинств; об 
утверждении республиканского бюджета и отчета о 
его исполнении; об установлении республиканских на-
логов и сборов; о принципах осуществления отноше-
ний собственности; об основах социальной защиты; о 
принципах регулирования труда и занятости; о браке, 
семье, детстве, материнстве, отцовстве, воспитании, 
образовании, культуре и здравоохранении; об охране 
окружающей среды и рациональном использовании 
природных ресурсов; об определении порядка реше-
ния вопросов административно-территориального 
устройства государства; о местном самоуправлении; о 
судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей; об 
уголовной ответственности; об амнистии; об объявле-
нии войны и заключении мира; о правовом режиме во-
енного и чрезвычайного положения; об установлении 
государственных наград; о толковании законов.

Палата представителей назначает выборы Прези-
дента Республики Беларусь и осуществляет ряд полно-
мочий, связанных с назначением Премьер-министра и 
деятельностью Правительства Республики Беларусь. 
В частности, депутаты дают согласие Главе государ-
ства на назначение Премьер-министра, заслушивают 
доклад Премьер-министра о программе деятельности 
Правительства Республики Беларусь и одобряют или 
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ты представителей принимаются по вопросам распоря-
дительного и контрольного характера. Решения Совета 
Республики принимаются в форме постановлений.

Решения палат считаются принятыми при усло-
вии, что за них проголосовало большинство от полно-
го состава палат.

Большинством не менее двух третей голосов от 
полного состава каждой из палат Национального 
собрания принимаются:

 Конституция Республики Беларусь;
 законы о внесении изменений в Конституцию 

Республики Беларусь;
 законы о введении в действие законов о внесе-

нии изменений в Конституцию Республики Беларусь;
 законы о толковании Конституции Республики 

Беларусь;
 законы об основных направлениях внутренней 

и внешней политики Республики Беларусь, о военной 
доктрине Республики Беларусь (программные законы);

 законы, возвращенные Президентом Республи-
ки Беларусь со своими возражениями для повторного 
рассмотрения и голосования, в случае преодоления 
этих возражений;

 законы о внесении изменений в закон, отдель-
ные положения которого возвращены Президентом 
Республики Беларусь со своими возражениями для 
повторного рассмотрения и голосования, в случае 
преодоления этих возражений.

Также большинством не менее двух третей голосов от 
полного состава каждой из палат принимаются решения:

 о досрочном освобождении от должности Пре-
зидента Республики Беларусь;

 о смещении с должности Президента Республи-
ки Беларусь;

 об отмене временных декретов Президента Рес-
публики Беларусь, имеющих силу закона.

Палаты Национального собрания осуществляют 
сотрудничество с парламентами иностранных госу-
дарств, международными парламентскими и иными 
международными организациями.

Для осуществления контактов с парламентами 
иностранных государств и международными парла-
ментскими организациями палатами Парламента из 
числа депутатов Палаты представителей, членов Сове-
та Республики формируются постоянно действующие 
делегации и рабочие группы.

Депутаты Палаты представителей и члены Совета 
Республики могут также делегироваться соответственно 
Палатой представителей (Советом Палаты представите-
лей), Советом Республики (Президиумом Совета Респу-
блики) в состав объединенных постоянно действующих 
делегаций и рабочих групп Национального собрания, 
представляющих Парламент при осуществлении двусто-
ронних либо многосторонних парламентских контактов 
или в международных парламентских организациях.

Статус депутата Палаты представителей, члена 
Совета Республики определяется Конституцией Рес-
публики Беларусь, Законом Республики Беларусь 
«О статусе депутата Палаты представителей, члена 
Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь», иными законодательными актами.

Рашэнні палат лічацца прынятымі пры ўмове, што 
за іх прагаласавала большасць ад поўнага складу палат.

Большасцю не менш як дзве трэці галасоў ад 
поўнага складу кожнай з палат Нацыянальнага схо-
ду прымаюцца:

 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь;
 законы аб унясенні змяненняў у Канстытуцыю 

Рэспублікі Беларусь;
 законы аб увядзеннi ў дзеянне законаў аб уня-

сенні змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь;
 законы аб тлумачэннi Канстытуцыi Рэспублiкi 

Беларусь;
 законы аб асноўных напрамках унутранай і 

знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, аб ваеннай 
дактрыне Рэспублікі Беларусь (праграмныя законы);

 законы, вернутыя Прэзiдэнтам Рэспублiкi Бела-
русь са сваiмi пярэчаннямi для паўторнага разгляду і 
галасавання, у выпадку пераадолення гэтых пярэчан-
няў;

 законы аб унясенні змяненняў у закон, асобныя 
палажэнні якога вернуты Прэзідэнтам Рэспублікі 
Беларусь са сваiмi пярэчаннямi для паўторнага раз-
гляду і галасавання, у выпадку пераадолення гэтых 
пярэчанняў.

Таксама большасцю не менш як дзве трэці галасоў 
ад поўнага складу кожнай з палат прымаюцца рашэнні:

 аб датэрміновым вызваленні ад пасады Прэ-
зідэнта Рэспублікі Беларусь;

 аб зняцці з пасады Прэзiдэнта Рэспублiкi Бела-
русь;

 аб адмене часовых дэкрэтаў Прэзiдэнта Рэспу-
блiкi Беларусь, якiя маюць сiлу закона.

Палаты Нацыянальнага сходу ажыццяўляюць су-
працоўнiцтва з парламентамi замежных дзяржаў, між-
народнымі парламенцкімі і іншымі міжнароднымі ар-
ганізацыямі.

Для ажыццяўлення кантактаў з парламентамі за-
межных дзяржаў і міжнароднымі парламенцкімі ар-
ганізацыямі палатамі Нацыянальнага сходу з ліку 
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, членаў Савета Рэс-
публікі фарміруюцца пастаянна дзеючыя дэлегацыі і 
рабочыя групы.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і члены Савета 
Рэспублікі могуць таксама дэлегавацца адпаведна Па-
латай прадстаўнікоў (Саветам Палаты прадстаўнiкоў), 
Саветам Рэспублікі (Прэзідыумам Савета Рэспублікі) 
у склад аб’яднаных пастаянна дзеючых дэлегацый i 
рабочых груп Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь, якія прадстаўляюць Нацыянальны сход пры 
ажыццяўленні двухбаковых альбо шматбаковых пар-
ламенцкiх кантактаў або ў міжнародных парламенцкіх 
арганізацыях.

Статус дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена 
Савета Рэспублікі вызначаецца Канстытуцыяй Рэс-
публікі Беларусь, Законам Рэспублікі Беларусь «Аб 
статусе дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Саве-
та Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь», іншымі заканадаўчымі актамі.

СТРУКТУРА, ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ, КАМПЕТЭНЦЫЯ І ФОРМЫ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА
СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТАПАРЛАМЕНТ 
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iншых органаў Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэс-
публікі, а таксама ў iншых формах у адпаведнасці з 
заканадаўствам.

У мэтах арганізацыі работы па падрыхтоўцы сесій, 
каардынацыі законапраектнай работы, падрыхтоўкі 
і папярэдняга разгляду пытанняў, аднесеных да кам-
петэнцыі палат Нацыянальнага сходу, утвараюц-
ца Савет Палаты прадстаўнікоў і Прэзідыум Савета 
Рэс публікі, якія з’яўляюцца пастаянна дзеючымі ка-
легіяльнымі органамі палат Парламента і падспра-
ваздачныя адпаведна Палаце прадстаўнікоў і Савету 
Рэспублікі.

Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі выбіра-
юць пастаянныя камісіі палат Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь для вядзення законапраектнай 
работы, папярэдняга разгляду і падрыхтоўкі пытан-
няў, якія адносяцца да кампетэнцыі палат Парламента.

Пастаянныя камісіі з’яўляюцца пастаянна дзею-
чымі органамі палат Нацыянальнага сходу і выбіра-
юцца з ліку дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, членаў 
Савета Рэспублікі адпаведнай палатай Парламента 
на тэрмін паўнамоцтваў палаты ў складзе старшынi, 
намеснiка (намеснікаў) старшыні і членаў пастаян-
ных камісій.

Кожны дэпутат Палаты прадстаўнікоў, член Саве-
та Рэспублікі ўваходзіць у склад толькі адной з паста-
янных камісій. Старшыні палат Нацыянальнага сходу 
і іх намеснікі не могуць уваходзіць у склад пастаянных 
камісій.

Заканатворчасць – асноўная функцыя Парламента 
Рэспублікі Беларусь. Права заканадаўчай ініцыятывы 
належыць Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, дэпута-
там Палаты прадстаўнікоў, Савету Рэспублікі, Ураду 
Рэспублікі Беларусь, а таксама грамадзянам, якія ва-
лодаюць выбарчым правам, у колькасці не менш за 
50 тысяч чалавек і рэалізуецца шляхам унясення адпа-
веднага законапраекта ў Палату прадстаўнікоў.

Права заканадаўчай ініцыятывы па ўнясенні змя-
ненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, аб яе 
тлумачэнні належыць Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь 
або не менш чым 150 тысячам грамадзян Рэспублікі 
Беларусь, якія валодаюць выбарчым правам.

Законапраекты, вынікам прыняцця якіх можа 
быць скарачэнне дзяржаўных сродкаў, стварэнне або 
павелічэнне расходаў, могуць уносіцца ў Палату прад-
стаўнікоў толькі са згоды Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь або па яго даручэнні – Урада.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь або па яго даручэнні 
Урад маюць права ўносіць прапановы ў Палату прад-
стаўнікоў і Савет Рэспублікі аб абвяшчэнні разгляду 
праекта закона тэрміновым. Палаты ў гэтым выпадку 
павінны разгледзець абвешчаны праект на працягу 
10 дзён з дня ўнясення на іх разгляд.

Пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу, як 
правіла, з’яўляюцца адкрытымі. Палаты, калі гэта-
га патрабуюць інтарэсы дзяржавы, могуць прыняць 
рашэнне аб правядзенні закрытага пасяджэння.

Рашэнні Палаты прадстаўнікоў прымаюцца ў 
форме законаў і пастаноў. Пастановы Палаты прад-
стаўнікоў прымаюцца па пытаннях распарадчага і 
кантрольнага характару. Рашэнні Савета Рэспублікі 
прымаюцца ў форме пастаноў.

Работа палат Парламента осуществляется в форме за-
седаний, совместных заседаний Палаты представителей 
и Совета Республики, парламентских слушаний, деятель-
ности постоянных и временных комиссий, других орга-
нов Палаты представителей и Совета Республики, а так-
же в иных формах в соответствии с законодательством.

В целях организации работы по подготовке сессий, 
координации законопроектной работы, подготовки и 
предварительного рассмотрения вопросов, отнесен-
ных к компетенции палат Национального собрания, 
образуются Совет Палаты представителей и Прези-
диум Совета Республики, которые являются посто-
янно действующими коллегиальными органами па-
лат Парламента и подотчетны соответственно Палате 
представителей и Совету Республики.

Палата представителей и Совет Республики из-
бирают постоянные комиссии палат Национального 
собрания для ведения законопроектной работы, пред-
варительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
относящихся к ведению палат Парламента.

Постоянные комиссии являются постоянно дей-
ствующими органами палат Национального собрания 
и избираются из числа депутатов Палаты представи-
телей, членов Совета Республики соответствующей 
палатой Парламента на срок полномочий палаты в со-
ставе председателя, заместителя (заместителей) пред-
седателя и членов постоянных комиссий.

Каждый депутат Палаты представителей, член Совета 
Республики входит в состав только одной из постоянных 
комиссий. Председатели палат Парламента и их замести-
тели не могут входить в состав постоянных комиссий.

Законотворчество – основная функция Парла-
мента Республики Беларусь. Право законодательной 
инициативы принадлежит Президенту Республики 
Беларусь, депутатам Палаты представителей, Совету 
Республики, Правительству Республики Беларусь, а 
также гражданам, обладающим избирательным пра-
вом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реали-
зуется путем внесения соответствующего законопро-
екта в Палату представителей.

Право законодательной инициативы по внесению 
изменений в Конституцию Республики Беларусь, о ее 
толковании принадлежит Президенту Республики Бе-
ларусь или не менее 150 тысячам граждан Республики 
Беларусь, обладающих избирательным правом.

Законопроекты, следствием принятия которых мо-
жет быть сокращение государственных средств, созда-
ние или увеличение расходов, могут вноситься в Палату 
представителей лишь с согласия Президента Республи-
ки Беларусь либо по его поручению – Правительства.

Президент Республики Беларусь либо по его поруче-
нию Правительство имеют право вносить предложения 
в Палату представителей и Совет Республики об объяв-
лении рассмотрения проекта закона срочным. Палаты в 
этом случае должны рассмотреть объявленный проект в 
течение 10 дней со дня внесения на их рассмотрение.

Заседания палат Национального собрания Республи-
ки Беларусь, как правило, являются открытыми. Палаты, 
если этого требуют интересы государства, могут при-
нять решение о проведении закрытого заседания.

Решения Палаты представителей принимаются в 
форме законов и постановлений. Постановления Пала-
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АДАМЕНКА 
Яўгеній Буніслававіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы. 
Калінкавіцкая выбарчая акруга № 41

Нарадзіўся 26 жніўня 1960 года ў вёсцы Лубень 
Нараўлянскага раёна Гомельскай вобласці.

Скончыў Беларускі інстытут механізацыі сельскай 
гаспадаркі па спецыяльнасці «Электрыфікацыя сель-
скай гаспадаркі»; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае і 
мясцовае кіраванне».

Працаваў інжынерам-электрыкам, дырэктарам 
саўгаса «Завалочыцы» Глускага раёна Магілёўскай 
вобласці, інструктарам арганізацыйнага аддзела Глу-
скага райкама КПБ, першым намеснікам старшыні, 
начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі і харча-
вання Глускага райвыканкама, намеснікам старшыні – 
начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі і хар-
чавання, старшынёй Калінкавіцкага райвыканкама, 
старшынёй Мазырскага райвыканкама.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
юбілейнымі медалямі, ордэнам свяціцеля Кірылы Ту-
раўскага I ступені, Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

АНДРЭЙЧАНКА 
Уладзімір Паўлавіч

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь шостага склікання.  

Докшыцкая выбарчая акруга № 22

Нарадзіўся 2 студзеня 1949 года ў вёсцы Мар’янава 
Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці.

Скончыў Велікалуцкі сельскагаспадарчы інсты-
тут па спецыяльнасці «Вучоны-аграном»; Мінскую 
вышэйшую партыйную школу па спецыяльнасці 
«Палітолаг». 

Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў аграно-
мам калгаса «Перамога сацыялізму» Верхнядзвінскага 
раёна, старшым аграномам Лёзненскай райсельгастэх-
нікі. Быў інструктарам, загадчыкам арганізацыйна-
га аддзела Лёзненскага райкама ЛКСМБ, інструкта-
рам Лёзненскага райкама КПБ. Працаваў сакратаром 
парткама саўгаса «Адаменкі», старшынёй калгаса імя 
Данукалава Лёзненскага раёна. Займаў пасады стар-
шыні Лёзненскага райвыканкама, першага сакратара 
Верхнядзвінскага райкама КПБ, намесніка старшыні, 
старшыні Віцебскага аблвыканкама. 

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспу-
блікі Беларусь дванаццатага склікання, членам Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
першага, другога і трэцяга скліканняў, дэпутатам Па-
латы прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь чацвёртага і пятага скліканняў, быў Старшы-
нёй Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэс-
публікі Беларусь чацвёртага і пятага скліканняў.

Першы намеснік Старшыні Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі. Член Вышэйшага Дзяржаўнага 
Савета Саюзнай дзяржавы, член Савета Міжпарламенц-
кай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Неза-
лежных Дзяржаў, член Савета Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы.

Мае дзве падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны ордэнамі Айчыны II і III ступені (Рэс-
публіка Беларусь), Дружбы (Расійская Федэрацыя), га-
наровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР, Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь. Удастоены ганаровага звання 
«Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэс публікі 
Беларусь».

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ 
ПРАДСТАЎНІКОЎ 

НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА
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АТРОШЧАНКА 
Пётр Аляксеевіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.
Бярэзінская выбарчая акруга № 61

Нарадзіўся 9 красавіка 1962 года ў пасёлку Барэц 
Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці.

Скончыў Беларускі інстытут інжынераў чыгунач-
нага транспарту па спецыяльнасці «Інжынер шляхоў 
зносін па эксплуатацыі чыгунак»; Акадэмію кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
«Эканаміст-менеджар». 

Працаваў дзяжурным па чыгуначнай станцыі Ма-
ладзечна. Служыў у органах ваенных зносін Узброе-
ных Сіл. Праходзіў службу ў органах дзяржаўнай бяс-
пекі Рэспублікі Беларусь, быў намеснікам начальніка 
ўпраўлення Камітэта дзяржаўнай бяспекі па горадзе 
Мінску і Мінскай вобласці.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па бяспецы, абароне і барацьбе са злачыннасцю.

Узнагароджаны медалямі «За бездакорную служ-
бу» I, II і III ступені, «За адзнаку ў воінскай службе», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

БАБАЛОВІЧ
Аляксандр Сяргеевіч

Член Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве.
Столінская выбарчая акруга № 16

Нарадзіўся 24 верасня 1964 года ў рабочым пасёл-
ку Рэчыца Столінскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Ленінградскі ордэна Працоўнага Чыр-
вонага Сцяга сельскагаспадарчы інстытут, інжы-
нер-механік.

Працаваў дыспетчарам аўтатранспарту Столін-
скай райсельгастэхнікі. Служыў у радах Савецкай 
арміі. Пасля службы быў старшым дыспетчарам аўта-
транспарту Столінскай райсельгастэхнікі, загадчыкам 
абменнага пункта адкрытага акцыянернага тавары-
ства «Столінскае райагразабеспячэнне», начальнікам 
перасоўнай механізаванай калоны адкрытага акцы-
янернага таварыства «Столінрайаграсэрвіс», началь-
нікам філіяла камунальнага ўнітарнага прадпрыемства  
«Брэстаблдарбуд» Столінскага дарожнага рамонт-
на-будаўнічага ўпраўлення № 141.

Выбіраўся дэпутатам Столінскага раённага Савета 
дэпутатаў 26-га і 27-га скліканняў.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Уз-
нагароджаны медалём «Абаронцу Айчыны», юбілей-
нымі медалямі, ганаровымі граматамі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Столінскага райвыканкама.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АНІСІМ 
Алена Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.
Стаўбцоўская выбарчая акруга № 70

Нарадзілася 28 верасня 1962 года ў вёсцы Савані 
Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці.

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
У.І. Леніна па спецыяльнасці «Беларуская і руская мова 
і літаратура».

Працавала выхавальнікам у дзіцячым садзе ў вёс-
цы Цеснавая Стаўбцоўскага раёна, настаўнікам бе-
ларускай мовы і літаратуры СШ № 55 і СШ № 71 го-
рада Мінска, навуковым супрацоўнікам Інстытута 
мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Старшыня грамадскага аб’яднання «Таварыства 
беларускай мовы імя Францішка Скарыны».

АСТАПЮК
Алена Іванаўна

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, 
сямейнай і маладзёжнай палітыцы.

Гомельская-Навабеліцкая выбарчая акруга № 36

Нарадзілася 30 студзеня 1970 года ў горадзе Усу-
рыйску Прыморскага края (РСФСР).

Скончыла Гомельскі дзяржаўны медыцын-
скі інстытут па спецыяльнасці «Лячэбная справа»; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае кіраванне сацы-
яльнай сферай».

Працавала ўрачом-тэрапеўтам участковым, загад-
чыкам тэрапеўтычнага аддзялення ўстановы аховы 
здароўя «Гомельская гарадская паліклініка № 1».

З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, была членам Пастаяннай камісіі па эка-
намічнай палітыцы.

Мае падзячныя пісьмы Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь, Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, падзяку Гомельскага 
аблвыканкама. Узнагароджана ганаровымі граматамі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэр-
ства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.



27

БАРАДЗЕНЯ 
Валерый Анатольевіч

Член Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах (з 2018).
Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах 

(2016–2018). 
Васняцоўская выбарчая акруга № 93

Нарадзіўся 2 лютага 1972 года ў вёсцы Гаравіца 
Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны 
ўніверсітэт, інжынер лясной гаспадаркі; спецфакуль-
тэт псіхолага-педагагічнай перападрыхтоўкі выклад-
чыкаў эканамічных дысцыплін Беларускага дзяржаў-
нага эканамічнага ўніверсітэта, педагог. Кандыдат 
эканамічных навук, дацэнт.

Працаваў майстрам лесу, памочнікам ляснічага 
Кобрынскага лясгаса, асістэнтам кафедры эканомікі 
прыродакарыстання і менеджменту ўстановы адука-
цыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт», 
дацэнтам кафедры прамысловага маркетынгу і цэн, 
намеснікам дэкана, дэканам факультэта маркетынгу 
ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны 
ўніверсітэт».

З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, 
быў членам Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах. 

З’яўляецца старшынёй праўлення рэспубліканска-
га грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз транспарт-
нікаў», намеснікам старшыні праўлення рэспублікан-
скага дзяржаўна-грамадскага аб’яднання «Веды», 
членам рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Бе-
лая Русь».

Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслугі», 
«МПА СНД. 25 гадоў», юбілейнымі медалямі, гана-
ровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяр-
жаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў, 
Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў.

БАРАНІК 
Васілій Міхайлавіч

Член Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных 
адносінах і сродках масавай інфармацыі. 

Барысаўская гарадская выбарчая акруга № 62

Нарадзіўся 13 жніўня 1962 года ў горадзе Барысаве 
Мінскай вобласці.

Скончыў Беларускую дзяржаўную політэхнічную 
акадэмію, інжынер-механік; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, менеджар-эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў токарам-аўтаматчы-
кам Барысаўскага завода аўтатрактарнага электрааб-
сталявання. Служыў у радах Узброеных Сіл у складзе 
абмежаванага кантынгенту савецкіх войск у Рэспу-
бліцы Афганістан. Працаваў шліфоўшчыкам Бары-
саўскага завода «Аўтагідраўзмацняльнік», токарам, 
інжынерам-тэхнолагам, вызваленым сакратаром кам-
самольскай арганізацыі механазборачнай вытворчас-
ці, сакратаром камітэта камсамола Барысаўскага заво-
да «Аўтагідраўзмацняльнік», вызваленым старшынёй 
Барысаўскай асацыяцыі ветэранаў вайны ў Афганіста-
не, дырэктарам таварыства з абмежаванай адказна-
сцю «АЛЛГО», намеснікам дырэктара таварыства з 
абмежаванай адказнасцю «Полымя», старшынёй Ба-
рысаўскага гарадскога Савета дэпутатаў, старшынёй 
Барысаўскага раённага Савета дэпутатаў, начальнікам 
бюро аховы працы ўнітарнага прадпрыемства «Папя-
ровая фабрыка Дзяржзнака», дырэктарам камуналь-
нага праектнага ўнітарнага прадпрыемства «Горадабу-
даўнік».

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БАГДАНОВІЧ
Аляксандр Віктаравіч

Член Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы.
Асіповіцкая выбарчая акруга № 89 

Нарадзіўся 29 красавіка 1982 года ў гарадскім 
пасёлку Ялізава Асіповіцкага раёна Магілёўскай 
вобласці.

Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізіч-
най культуры па спецыяльнасці «Спартыўна-педага-
гічная дзейнасць»; Беларускі дзяржаўны эканамічны 
ўніверсітэт па спецыяльнасці «Эканоміка і кіраванне 
на прадпрыемстве»; Акадэмію кіравання пры Прэ-
зідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяр-
жаўнае і мясцовае кіраванне».

Фіналіст ХХVIII Алімпійскіх гульняў, чэмпіён 
ХХIX Алімпійскіх гульняў,  сярэбраны прызёр 
ХХХ Алімпійскіх гульняў, чэмпіён I Еўрапейскіх 
гульняў, неаднаразовы пераможца і прызёр этапаў 
Кубка свету, чэмпіянатаў свету і Еўропы.

Пачынаў спартыўную кар’еру ў Бабруйскім дзяр-
жаўным вучылішчы алімпійскага рэзерву. Працаваў 
спартсменам-інструктарам нацыянальнай каманды па 
веславанні на байдарках і каноэ Міністэрства спорту 
і турызму Рэспублікі Беларусь, трэнерам спартыўнай 
каманды ўнутраных войск Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь.

Ганаровы грамадзянін горада Бабруйска і Асіповіц-
кага раёна.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Паўночным 
саветам.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, Ганаровай гра-
матай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Уда-
стоены ганаровага звання «Заслужаны майстар спор-
ту Рэспублікі Беларусь».

БАЗАНАЎ
Уладзімір Аляксандравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы.
Брэсцкая-Пагранічная выбарчая акруга № 4 

Нарадзіўся 29 лістапада 1957 года ў вёсцы Бардзін-
скае Бабаеўскага раёна Валагодскай вобласці (РСФСР).

Скончыў Каломенскае вышэйшае ваеннае арты-
лерыйскае вучылішча па спецыяльнасці «Каманд-
ная тактычная артылерыі»; Ваенную артылерыйскую 
акадэмію імя М.І. Калініна па спецыяльнасці «Каманд-
на-штабная аператыўна-тактычная ракетных войск 
і артылерыі»; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае і 
мясцовае кіраванне».

Праходзіў ваенную службу на пасадах камандзіра 
ўзвода, камандзіра батарэі, начальніка штаба дывізіё-
на, камандзіра дывізіёна, начальніка штаба брыгады, 
камандзіра артылерыйскага палка, камандзіра ракет-
най брыгады, намесніка ваеннага камісара вобласці, 
ваеннага камісара ваеннага камісарыята Брэсцкай 
вобласці.

Выбіраўся дэпутатам Брэсцкага абласнога Савета 
дэпутатаў 24, 25 і 26-га скліканняў.

З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, 
быў намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па на-
цыянальнай бяспецы.

З’яўляецца старшынёй Брэсцкай абласной грамад-
скай арганізацыі «Беларускі саюз ветэранаў вайны ў 
Афганістане», членам Савета і прэзідыума Брэсцкай 
абласной арганізацыі рэспубліканскага грамадскага 
аб’яднання «Белая Русь».

Старшыня Асацыяцыі «Беларуская федэрацыя 
футбола».

Старшыня Пастаяннай камісіі Парламенцкай 
Асамблеі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспе-
цы па сацыяльна-эканамічных і прававых пытаннях.

Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, «За 
службу Радзіме ва Узброеных Сілах Рэспублікі Бела-
русь» II ступені, «За службу Радзіме ва Узброеных Сі-
лах СССР» III ступені, медалём «За адзнаку ў воінскай 
службе», дваццаццю медалямі СССР і Рэспублікі Бе-
ларусь, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэс-
публікі Беларусь.
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ВАБIШЧЭВIЧ 
Пётр Андрэевіч

Член Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах.
Лагойская выбарчая акруга № 75

Нарадзіўся 18 красавіка 1963 года ў вёсцы Рубель 
Столінскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут 
імя А.М. Горкага, настаўнік фізікі і матэматыкі.

Працаваў настаўнікам фізікі і матэматыкі, на-
меснікам дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце 
Астрашыцкай базавай школы, дырэктарам Крамянец-
кай базавай школы, старшынёй Янушкавіцкага сель-
скага Савета дэпутатаў Лагойскага раёна, начальнікам 
аддзела культуры Лагойскага райвыканкама, старшы-
нёй Лагойскага раённага Савета дэпутатаў.

З’яўляўся членам Савета па ўзаемадзеянні органаў 
мясцовага кіравання і самакіравання пры Савеце Рэс-
публікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Член Камунiстычнай партыi Рэспублiкi Беларусь, 
першы сакратар Мiнскага абкама КПБ.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь. Мае Падзяку і Падзяч-
нае пiсьмо Старшынi Палаты прадстаўнiкоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублiкi Беларусь.

ВАРАНЕЦКІ 
Валерый Іосіфавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Свіслацкая выбарчая акруга № 94

Нарадзіўся 14 кастрычніка 1963 года ў горадзе 
Мінску.

Скончыў Беларускі нацыянальны тэхнічны ўнівер-
сітэт па спецыяльнасці «Аўтаматызацыя і комплекс-
ная механізацыя машынабудаўніцтва»; Дыпламатыч-
ную акадэмію Міністэрства замежных спраў Расійскай 
Федэрацыі па спецыяльнасці «Міжнародныя эка-
намічныя адносіны». Кандыдат эканамічных навук.

Працаваў саветнікам па пытаннях знешняй 
палітыкі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь, саветнікам Пасольства Рэспублікі Беларусь у 
Каралеўстве Бельгія, Прадстаўніцтва Рэспублікі Бе-
ларусь пры Еўрапейскіх супольнасцях, начальнікам 
упраўлення знешняй палітыкі Адміністрацыі Прэ-
зідэнта Рэспублікі Беларусь, Надзвычайным і Паўна-
моцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Славацкай 
Рэспубліцы, намеснікам Міністра замежных спраў 
Рэспублікі Беларусь, Надзвычайным і Паўнамоцным 
Паслом Рэспублікі Беларусь у Аўстрыйскай Рэспу-
бліцы і Рэспубліцы Харватыя па сумяшчальніцтве, 
Пастаянным прадстаўніком Рэспублікі Беларусь пры 
міжнародных арганізацыях у Вене, Пастаянным прад-
стаўніком Рэспублікі Беларусь пры Арганізацыі па 
бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.

Намеснік Старшыні Парламенцкага Сходу Саюза 
Беларусі і Расіі, кіраўнік дэлегацый Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні кантактаў 
з Парламенцкай асамблеяй Савета Еўропы, з Парла-
менцкай канферэнцыяй Балтыйскага мора, член дэ-
легацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у 
Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па бяспецы і су-
працоўніцтве ў Еўропе.

Мае дыпламатычны ранг Надзвычайнага і Паўна-
моцнага Пасла.

Кавалер Ордэна Пашаны Аўстрыйскай Рэспублікі 
(Вялікі Крыж I ступені). Узнагароджаны ганаровымі 
граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Саве-
та Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў. 

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БОБРЫКАЎ 
Сяргей Валянцінавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы.
Брэсцкая-Пагранічная выбарчая акруга № 4 

Нарадзіўся 15 красавіка 1962 года ў горадзе Лепелі 
Віцебскай вобласці.

Скончыў Каломенскае вышэйшае артылерыйскае 
каманднае вучылішча па спецыяльнасці «Камандная 
тактычная, артылерыйскае ўзбраенне»; Ваенную ар-
тылерыйскую акадэмію імя М.І. Калініна па спецы-
яльнасці «Камандна-штабная аператыўна-тактычная 
ракетных войск і артылерыі»; Ваенную акадэмію Гене-
ральнага штаба Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі 
па спецыяльнасці «Ваеннае і дзяржаўнае кіраванне».

Праходзіў службу на асноўных камандных паса-
дах – камандзіра ўзвода, камандзіра батарэі, каман-
дзіра дывізіёна, начальніка штаба брыгады, каман дзіра 
брыгады, начальніка ракетных войск і артылерыі Су-
хапутных войск, намесніка начальніка Галоўнага шта-
ба Сухапутных войск, начальніка 72-га гвардзейскага 
аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапар-
шчыкаў і малодшых спецыялістаў, быў начальнікам 
установы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Бе-
ларусь».

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамб леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па пытаннях абароны і бяспекі.

Узнагароджаны ордэнам «За службу Радзіме» II і 
III ступені, медалём «За бездакорную службу» II сту-
пені, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь.

БРЫЧ
Леанід Рыгоравіч 

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы.
Брэсцкая-Заходняя выбарчая акруга № 1 

Нарадзіўся 12 снежня 1958 года ў вёсцы Заплессе 
Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Магілёўскі тэхналагічны інстытут, інжы-
нер-тэхнолаг.

Працаваў тэхнолагам, начальнікам аддзела грамад-
скага харчавання ўпраўлення працоўнага забеспячэн-
ня «Галоўпалессеводбуд» горада Пінска, дырэктарам 
Пінскага трэста сталовых і рэстаранаў, дырэктарам 
адкрытага акцыянернага таварыства «Надзея-Пінск», 
генеральным дырэктарам адкрытага акцыянернага та-
варыства «Берасцейскі пекар» горада Брэста.

З’яўляўся дэпутатам Брэсцкага абласнога Савета 
дэпутатаў 26-га і 27-га скліканняў.

Член Беларускай патрыятычнай партыі і Савета 
Брэсцкай абласной арганізацыі рэспубліканскага гра-
мадскага аб’яднання «Белая Русь».

Узнагароджаны медалём «За працоўную доб-
лесць», юбілейнымі медалямі, ганаровымі граматамі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэр-
ства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Бе-
ларусь, Брэсцкага аблвыканкама, Брэсцкага абласно-
га Савета дэпутатаў.
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ГАЙДУК 
Аксана Вячаславаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і 
будаўніцтве.

Ясенінская выбарчая акруга № 100

Нарадзілася 6 лютага 1974 года ў вёсцы Зорная Ба-
ранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыла Беларускую дзяржаўную політэхнічную 
акадэмію па спецыяльнасці «Будаўніцтва аўтамабіль-
ных дарог і аэрадромаў»; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
«Дзяржаўнае кіраванне нацыянальнай эканомікай».

Працавала першым намеснікам генеральнага ды-
рэктара дзяржаўнага вытворчага аб’яднання «Гаррам-
аўтадар Мінгарвыканкама».

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства жыл-
лёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, 
адміністрацый Маскоўскага і Фрунзенскага раёнаў го-
рада Мінска, нагрудным знакам Міністэрства ўнутра-
ных спраў Рэспублікі Беларусь «За заслугi».

ГАЙДУКЕВІЧ 
Валерый Уладзіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы.
Пухавіцкая выбарчая акруга № 65 

Нарадзіўся 19 студзеня 1953 года ў пасёлку Бя-
гомль Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці.

Скончыў Разанскае вышэйшае паветрана-дэсант-
нае каманднае вучылішча па спецыяльнасці «Каманд-
ная паветрана-дэсантных войск, эксплуатацыя бра-
нятанкавай тэхнікі і аўтамабіляў»; Ваенную акадэмію 
імя М.В. Фрунзэ па спецыяльнасці «Камандна-штаб-
ная аператыўна-тактычная»; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
«Дзяржаўнае і мясцовае кіраванне».

Праходзіў службу на камандных і штабных паса-
дах, быў намеснікам Міністра ўнутраных спраў – ка-
мандуючым унутранымі войскамі Рэспублікі Бела-
русь. З 1979 па 1982 год праходзіў службу на тэрыторыі 
Рэспублікі Афганістан.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, быў старшынёй Пастаяннай камісіі па на-
цыянальнай бяспецы.

Старшыня Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Бе-
ларусі і Расіі па бяспецы, абароне і барацьбе са злачын-
насцю.

Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, «За 
службу Радзіме» II і III ступені, дваццаццю медалямі 
СССР і Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВЛАСЕВІЧ 
Віталій Эдуардавіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве. 
Бабруйская-Першамайская выбарчая акруга № 79

Нарадзіўся 27 жніўня 1978 года ў горадзе Бабруй-
ску Магілёўскай вобласці.

Скончыў прыватную ўстанову адукацыі «Інстытут 
парламентарызму і прадпрымальніцтва» па спецыяль-
насці «Правазнаўства»; Акадэмію кіравання пры Прэ-
зідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяр-
жаўнае кіраванне і эканоміка».

Працаваў транспарціроўшчыкам зборачнага цэ-
ха № 2 завода масавых шын рэспубліканскага ўнітар-
нага прадпрыемства «Беларускі шынны камбінат 
«Белшына», майстрам участка зборкі, начальнікам 
зборачнага цэха № 2 завода масавых шын адкрытага 
акцыя нернага таварыства «Белшына» (горад Бабруйск).

Член праўлення грамадскага аб’яднання «Бе-
ларускі фонд міру».

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага 
цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэс-
публікі Беларусь. Мае Падзяку і Падзячнае пісьмо 
Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь.

ВАСІЛЬКОЎ 
Мікалай Андрэевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.

Буда-Кашалёўская выбарчая акруга № 38

Нарадзіўся 1 красавіка 1958 года ў вёсцы Бяро-
заўка Кармянскага раёна Гомельскай вобласці.

Скончыў Віцебскі медыцынскі інстытут па спецы-
яльнасці «Лячэбная справа»; Беларускую медыцын-
скую акадэмію паслядыпломнай адукацыі па спецы-
яльнасці «Грамадскае здароўе і ахова здароўя».

Працаваў участковым тэрапеўтам, загадчыкам 
тэрапеўтычнага аддзялення, намеснікам галоўнага 
ўрача, загадчыкам паліклінікі тэрытарыяльнага меды-
цынскага аб’яднання горада Гомеля, галоўным урачом 
Гомельскай абласной клінічнай паліклінікі, началь-
нікам упраўлення аховы здароўя Гомельскага аблвы-
канкама.

З’яўляўся дэпутатам Гомельскага гарадскога Саве-
та дэпутатаў 23-га склікання, Гомельскага абласнога 
Савета дэпутатаў 25-га і 26-га скліканняў.

Ганаровы грамадзянін Кармянскага раёна Гомель-
скай вобласці.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспуб-
лікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 
Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, на-
грудным знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь».
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ГУРСКІ 
Дзмітрый Міхайлавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і 
будаўніцтве.

Гомельская-Прамысловая выбарчая акруга № 35

Нарадзіўся 15 снежня 1981 года ў горадзе Гомелі.
Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт транс-

парту, інжынер-будаўнік; магістратуру Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта транспарту, магістр тэхніч-
ных навук.

Працаваў намеснікам генеральнага дырэктара па 
вытворчасці – дырэктарам завода буйнапанэльнага 
домабудавання адкрытага акцыянернага таварыства 
«Гомельскі домабудаўнічы камбінат».

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства архітэк-
туры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь, нагрудным 
знакам «Ганаровы будаўнiк». 

ДАБРЫНІНА 
Людміла Анатольеўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах.
Аршанская гарадская выбарчая акруга № 25

Нарадзілася 20 лістапада 1961 года ў пасёлку Лені-
на Горацкага раёна Магілёўскай вобласці.

Скончыла Беларускую сельскагаспадарчую 
акадэмію, эканаміст па бухгалтарскім уліку ў сель-
скай гаспадарцы; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэс публікі Беларусь, спецыяліст у галіне дзяржаўнага 
кіравання.

Працавала эканамістам у калгасе «Новы свет» 
Расонскага раёна Віцебскай вобласці, намеснікам 
старшыні, начальнікам аддзела эканомікі Расонскага 
раённага аграпрамысловага аб’яднання, намеснікам 
старшыні, загадчыкам аддзела эканомікі, рыначных 
адносін і прыватызацыі Расонскага райвыканкама, га-
лоўным эканамістам, намеснікам генеральнага дырэк-
тара па эканоміцы, генеральным дырэктарам адкры-
тага акцыянернага таварыства «Оршабудматэрыялы», 
намеснікам старшыні Аршанскага гарвыканкама, 
старшынёй Аршанскага гарадскога Савета дэпутатаў.

З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, была старшынёй Пастаяннай камісіі па 
бюджэце і фінансах.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Міжпарла-
менцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці 
Незалежных Дзяржаў, граматай Міністэрства фінан-
саў Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам «Выдатнік 
падатковай службы».

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

32

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОБАРАЎ 
Дзмітрый Дзмітрыевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па дзяржаўным 
будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце.

Шклоўская выбарчая акруга № 90

Нарадзіўся 7 лістапада 1962 года ў вёсцы Саматэ-
вічы Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці.

Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, паліто-
лаг; Акадэмію кіравання пры Савеце Міністраў Рэспу-
блікі Беларусь, эканаміст-менеджар.

Служыў у пагранічных войсках. Працоўную дзей-
насць пачаў у Касцюковіцкім раёне. Працаваў інжы-
нерам па тэхніцы бяспекі і старшынёй прафсаюзнага 
камітэта саўгаса «Саматэвічы» Касцюковіцкага раёна, 
намеснікам старшыні калгаса «Праўда» Касцюковіцка-
га раёна, старшынёй калгаса «Дуброва» Касцюковіцка-
га раёна, загадчыкам аддзела арганізацыйна-кадравай 
работы Касцюковіцкага райвыканкама. З 1999 года – 
першы намеснік старшыні, начальнік упраўлення 
сельскай гаспадаркі і харчавання Шклоўскага райвы-
канкама. У 2001 годзе быў прызначаны старшынёй 
Круглянскага райвыканкама, з 2009 года – старшынёй 
Магілёўскага райвыканкама. З 2013 па 2016 год быў 
памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – галоў-
ным інспектарам па Брэсцкай вобласці.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслу-
гі», ордэнамі Пашаны, свяціцеля Кірылы Тураўскага 
II ступені, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

ГУЙВІК 
Наталля Васільеўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па заканадаўстве.
Полацкая гарадская выбарчая акруга № 27

Нарадзілася 1 кастрычніка 1962 года ў горадзе 
Кіраве (РСФСР).

Скончыла Усесаюзны юрыдычны завочны інсты-
тут, юрыст.

Працавала старшым юрысконсультам у Полацкім 
вытворчым лесанарыхтоўчым аб’яднанні, юрыскон-
сультам вайсковай часці, суддзёй суда Полацкага раё-
на і горада Полацка. Займала пасаду старшыні Полац-
кага гарадскога Савета дэпутатаў 26-га склікання.

З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, 
была членам Пастаяннай камісіі па заканадаўстве.

Член Савета па пытаннях прававой і судовай дзей-
насці пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Паўнамоцны прадстаўнік Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у Кансты-
туцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь.

Член грамадска-кансультатыўнага савета пры На-
цыянальным цэнтры заканадаўства і прававых дасле-
даванняў Рэспублікі Беларусь. Член праўлення гра-
мадскага аб’яднання «Бе ларускі фонд міру». Член 
Цэнтральнага Савета грамадскага аб’яднання «Бе-
ларускі рэспубліканскі саюз юрыстаў».

Член Пастаяннай камісіі Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў па прававых пытаннях, член дэлегацыі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні 
кантактаў з Парламенцкай асамблеяй Савета Еўропы.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, гра-
мадскага аб’яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз 
юрыстаў», медалямі Міжпарламенцкай Асамблеі дзяр-
жаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў 
«За ўмацаванне міжпарламенцкага супрацоўніцтва», 
«МПА СНД. 25 гадоў», юбілейнымі медалямі, нагруд-
ным знакам Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь 
«За адзнаку» II ступені. Лаўрэат вышэйшай юрыдычнай 
прэміі «Феміда» ў намінацыі «Нарматворчасць». 
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ДАРАФЕЕВА 
Ірына Аркадзьеўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.
Старавіленская выбарчая акруга № 105

Нарадзілася 6 ліпеня 1977 года ў горадзе Магілёве.
Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт куль-

туры і мастацтваў па спецыяльнасці «Мастацтва 
эстрады». Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь.

Працавала артысткай-вакалісткай, вядучым май-
страм сцэны Беларускай дзяржаўнай філармоніі, вы-
кладчыкам па вакале, загадчыкам кафедры мастацтва 
эстрады Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта куль-
туры і мастацтваў.

Лаўрэат шматлікіх міжнародных конкурсаў і фе-
стываляў.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ДАШКО 
Анатолій Міхайлавіч

Член Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях.
Брэсцкая-Усходняя выбарчая акруга № 3

Нарадзіўся 25 студзеня 1960 года ў горадзе 
Нясвіжы Мінскай вобласці.

Скончыў Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут 
па спецыяльнасці «Лячэбная справа»; Беларускую ме-
дыцынскую акадэмію паслядыпломнай адукацыі па 
спецыяльнасці «Арганізацыя аховы здароўя».

Працаваў урачом-акушэрам-гінеколагам, раённым 
гінеколагам установы аховы здароўя «Ганцавіцкая 
цэнтральная бальніца», клінічным ардынатарам ка-
федры акушэрства і гінекалогіі Мінскага дзяржаўнага 
медыцынскага інстытута, урачом-акушэрам-гінекола-
гам Брэсцкага радзільнага дома, загадчыкам аддзялен-
ня аператыўнай гінекалогіі, галоўным урачом устано-
вы аховы здароўя «Брэсцкі абласны радзільны дом».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Паўночным са-
ветам.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, упраўлення аховы здароўя Брэсцкага 
аблвыканкама, галіновага прафсаюза медыцынскіх ра-
ботнікаў, нагрудным знакам «Выдатнік аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь», ганаровым знакам Федэрацыі 
прафсаюзаў Беларусі.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДАРАГАКУПЕЦ 
Юрый Іванавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і 
будаўніцтве.

Днепра-Бугская выбарчая акруга № 10

Нарадзіўся 6 студзеня 1962 года ў горадзе Іванаве 
Брэсцкай вобласці.

Скончыў Брэсцкі політэхнічны інстытут, інжы-
нер-механік; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне дзяржаўнага 
кіравання.

Працаваў слесарам у рамонтна-механічных май-
стэрнях горада Іванава, майстрам, начальнікам 
вытворчага ўчастка на заводзе санітарна-тэхнічных 
нарыхтовак горада Іванава, галоўным інжынерам, 
тэхнічным дырэктарам адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Мекасан», дырэктарам прадпрыемства жыл-
лёва-камунальнай гаспадаркі горада Іванава.

З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, быў членам Пастаяннай камісіі па жыллё-
вай палітыцы і будаўніцтве.

Мае падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і 
Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. Узнагаро-
джаны ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Міністэрства жыллёва-каму-
нальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкага 
аблвыканкама, Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў, 
юбілейнымі медалямі.

ДАЛГАШЭЙ 
Тамара Сяргееўна

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Гродзенская-Ленінская выбарчая акруга № 52

Нарадзілася 27 ліпеня 1960 года.
Скончыла Гродзенскі медыцынскі інстытут, 

урач-кардыёлаг.
Прайшла шлях ад урача-кардыёлага Гомельскага 

абласнога кардыялагічнага дыспансера да галоўнага 
ўрача ўстановы аховы здароўя «Гродзенскі абласны 
клінічны кардыялагічны цэнтр».

З’яўлялася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамб леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Неза-
лежных Дзяржаў па сацыяльнай палітыцы і правах 
чалавека, член Экспертнага савета па ахове здароўя 
пры Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў, член Міжпарла-
менцкай камісіі па супрацоўніцтве Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага Сходу Рэс-
публікі Арменія.

Узнагароджана медалём прападобнай Еўфрасінні 
Полацкай, Ганаровай граматай Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам «Выдатнік 
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».
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ДЗЬЯЧЭНКА 
Вячаслаў Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.

Жлобінская выбарчая акруга № 40 

Нарадзіўся 16 снежня 1971 года ў горадзе Есіль 
(КазССР).

Скончыў Гомельскі політэхнічны інстытут, інжы-
нер-механік; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэс публікі Беларусь, эканаміст-менеджар.

Працоўны шлях пачаў падручным сталявара на 
Беларускім металургічным заводзе, працаваў май-
страм на дугавой сталеплавільнай печы, намеснікам 
начальніка, начальнікам капровага цэха, начальнікам 
аддзела тэхнічнага кантролю, начальнікам электраста-
леплавільнага цэха № 1, галоўным спецыялістам па 
металургічнай вытворчасці адкрытага акцыянернага 
таварыства «Беларускі металургічны завод – кіруючая 
кампанія холдынга «БМК».

З’яўляўся дэпутатам Жлобінскага раённага Савета 
дэпутатаў 27-га склікання.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Парламенцкай 
асамблеяй Чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі».

ЖДАНОВІЧ 
Павел Леанідавіч

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым 
самакіраванні і рэгламенце. 

Гомельская-Савецкая выбарчая акруга № 34

Нарадзіўся 29 красавіка 1982 года ў горадзе Кара-
гандзе (КазССР).

Скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Францыска Скарыны, гісторык; аспірантуру Інстыту-
та гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па 
спецыяльнасці «Айчынная гісторыя».

Працаваў настаўнікам гісторыі сярэдняй шко-
лы № 44 імя М.А. Лебедзева горада Гомеля, малодшым 
навуковым супрацоўнікам аддзела ваеннай славы, за-
гадчыкам аддзела ваеннай славы, загадчыкам філіяла 
«Музей ваеннай славы», дырэктарам установы «Го-
мельскі абласны музей ваеннай славы».

З’яўляўся дэпутатам Гомельскага абласнога Савета 
дэпутатаў 26-га і 27-га скліканняў. 

Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспу-
блікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслу-
гі», юбілейнымі медалямі, Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, граматай 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, нагруд-
нымі знакамі Беларускага прафсаюза работнікаў куль-
туры, Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь «За 
актыўны пошук», «90 год ваенным камісарыятам».

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЕМІДОВІЧ 
Васілій Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве.
Кобрынская выбарчая акруга № 12

Нарадзіўся 24 снежня 1961 года ў вёсцы Пузі Бяро-
заўскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Віцебскі дзяржаўны педагагічны інсты-
тут імя С.М. Кірава, настаўнік выяўленчага мастацтва 
і чарчэння.

Служыў у радах Савецкай арміі. Працаваў май-
страм вытворчага навучання, выкладчыкам, стар-
шым майстрам, намеснікам дырэктара, дырэктарам 
установы адукацыі «Кобрынскі дзяржаўны мастацкі 
каледж», дырэктарам установы адукацыі «Кобрынскі 
дзяржаўны політэхнічны каледж».

З’яўляўся дэпутатам Кобрынскага раённага Савета 
дэпутатаў 26-га склікання, дэпутатам Брэсцкага аблас-
нога Савета дэпутатаў 25, 26 і 27-га скліканняў.

Мае падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Уз-
нагароджаны сярэбраным медалём лаўрэата ВДНГ 
СССР, медалём Францыска Скарыны, ганаровымі 
граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, нагруднымі 
знакамі «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь», «За 
ўклад у развіццё культуры Беларусі», Ганаровым зна-
кам «За заслугі ў развіцці сістэмы прафтэхадукацыі».

ДЗЕВЯТОЎСКІ 
Вадзім Анатольевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай 
культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы.

Наваполацкая выбарчая акруга № 24

Нарадзіўся 20 сакавіка 1977 года ў горадзе Навапо-
лацку Віцебскай вобласці.

Скончыў Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт па спе-
цыяльнасці «Правазнаўства».

Прызёр Алімпійскіх гульняў.
Працаваў інструктарам па спорце ў вайсковай час-

ці Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь.
З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыя-

нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, 
быў намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па ахове 
здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай 
палітыцы.

Старшыня Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі, 
Наваполацкай гарадской арганізацыі рэспубліканска-
га грамадскага аб’яднання «Белая Русь».

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай Асамб-
леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў па культуры, інфармацыі, турызме і спорце, 
член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь па ажыццяўленні кантактаў з Лацінаамерыкан-
скім парламентам.

Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслу-
гі», Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў «За ўмацаванне 
парламенцкага супрацоўніцтва», ганаровымі грама-
тамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Саве-
та Міністраў Рэспублікі Беларусь, Савета Міжпарла-
менцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці 
Незалежных Дзяржаў, Міністэрства спорту і турызму 
Рэспублікі Беларусь. Удастоены ганаровых званняў 
«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь», «Га-
наровы жыхар Наваполацка».
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ЗАНЬКО 
Сяргей Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах.
Віцебская-Чкалаўская выбарчая акруга № 18 

Нарадзіўся 2 чэрвеня 1957 года ў горадзе Лепелі Ві-
цебскай вобласці.

Скончыў Віцебскі дзяржаўны медыцынскі інсты-
тут па спецыяльнасці «Лячэбная справа». Доктар ме-
дыцынскіх навук, прафесар.

Працаваў загадчыкам кафедры акушэрства і гіне-
калогіі ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ордэ-
на Дружбы народаў медыцынскі ўніверсітэт».

Старшыня спецыялізаванага савета па абароне 
дысертацый пры Віцебскім дзяржаўным медыцын-
скім універсітэце, галоўны рэдактар рэспубліканскага 
навукова-практычнага часопіса «Ахова мацярынства і 
дзяцінства», старшыня праўлення беларускага меды-
цынскага грамадскага аб’яднання «Рэпрадуктыўнае 
здароўе», намеснік старшыні Рэспубліканскай асацыя-
цыі акушэраў-гінеколагаў і неанатолагаў.

Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Бела-
русь, Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Бела-
русь, Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, Віцебскага аблвыканкама, на-
грудным знакам «Выдатнік аховы здароўя». Удастоены 
ганаровых званняў «Заслужаны дзеяч навукі Рэспу-
блікі Беларусь», «Чалавек года Віцебскага дзяржаўна-
га медыцынскага ўніверсітэта» (2000, 2003), «Чалавек 
года Віцебшчыны – 2013».

ЗЯМЧОНАК 
Сяргей Рычардавіч 

Член Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы (з 2019).
Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы 

(2016–2019).
Пастаўская выбарчая акруга № 29

Нарадзіўся 16 ліпеня 1967 года ў гарадскім пасёлку 
Варапаева Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці.

Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя 
С.М. Кірава, інжынер-тэхнолаг дрэваапрацоўкі; Ака-
дэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь, менеджар-эканаміст.

Працаваў інструктарам, загадчыкам арганізацый-
нага аддзела Пастаўскага райкама ЛКСМБ Віцебскай 
вобласці, сталяром, начальнікам вытворчасці, галоў-
ным інжынерам, дырэктарам адкрытага акцыянернага 
таварыства «Паставымэбля».

З’яўляўся дэпутатам Віцебскага абласнога Савета 
дэпутатаў 24, 26 і 27-га скліканняў.

Дэлегат пятага Усебеларускага народнага сходу.
Член Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Народнага 
сходу Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь. Удастоены званняў 
«Чалавек года Віцебшчыны – 2008», «Чалавек года 
Пастаўшчыны – 2009», «Лепшы кіраўнік Віцебшчы-
ны – 2015».

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЖЫБУЛЬ 
Наталія Пятроўна

Член Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве.
Вілейская выбарчая акруга № 74

Нарадзілася 3 мая 1975 года ў вёсцы Рабунь Вілей-
скага раёна Мінскай вобласці.

Скончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны 
ўніверсітэт імя М. Танка, настаўнік матэматыкі і ін-
фарматыкі; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэс-
публікі Беларусь, кіраўнік у сферы дзяржаўнага кіра-
вання. Бакалаўр адукацыі ў галіне матэматыкі, магістр 
педагагічных навук па спецыяльнасці «Матэматыка», 
кандыдат педагагічных навук.

Працавала настаўнікам матэматыкі сярэдняй шко-
лы № 203 горада Мінска, Рабунскай сярэдняй школы, 
намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце Вілейскай 
гімназіі № 2, дырэктарам дзяржаўнай установы адука-
цыі «Вілейская гімназія № 1 «Логас». 

Мае падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Мін-
скага аблвыканкама. Узнагароджана ганаровымі гра-
матамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, нагруд-
ным знакам «Выдатнік адукацыі».

ЗАБЛОЦКІ 
Дзмітрый Васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе, транспарце і сувязі (з 2019).

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці, 
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі 

(2016–2019).
Жодзінская выбарчая акруга № 64 

Нарадзіўся 12 красавіка 1975 года ў горадзе Жодзі-
не Мінскай вобласці.

Скончыў Беларускую дзяржаўную політэхнічную 
акадэмію па спецыяльнасці «Рухавікі ўнутранага зга-
рання»; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспу-
блікі Беларусь па спецыяльнасці «Эканоміка і кіраван-
не прадпрыемствам прамысловасці».

Працаваў у адкрытым акцыянерным тава-
рыстве «БЕЛАЗ» – кіруючая кампанія холдынга  
«БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ», дзе прайшоў шлях ад вучня сле-
сара механазборачных работ (аператар станкоў з пра-
грамным кіраваннем, наладчык станкоў з праграмным 
кіраваннем, інжынер-канструктар, намеснік началь-
ніка цэха, начальнік цэха) да намесніка генеральнага 
дырэктара.

З’яўляўся дэпутатам Жодзінскага гарадскога Саве-
та дэпутатаў 26-га і 27-га скліканняў. 

Старшыня Жодзінскага гарадскога выканаўчага 
камітэта.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Бела-
русі і Расіі па эканамічнай палітыцы, член дэлегацыі 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыц-
цяўленні кантактаў з Міжпарламенцкай Асамблеяй 
Асацыяцыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства 
прамысловасці Рэспублікі Беларусь, Жодзінскага гар-
выканкама.
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КАМАРОЎСКІ 
Ігар Сяргеевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці, 
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.

Паўднёва-Заходняя выбарчая акруга № 98 

Нарадзіўся 7 студзеня 1971 года ў горадзе Мінску.
Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны 

ўніверсітэт, інжынер-механік; Акадэмію кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, эканаміст-ме-
неджар.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам-канструк-
тарам тэхнічнага аддзела Мінскага вагонарамонтнага 
завода. Працаваў намеснікам начальніка, начальнікам 
тэхнічнага аддзела, намеснікам дырэктара па вытвор-
часці, дырэктарам завода.

З’яўляўся дэпутатам Мінскага гарадскога Савета 
дэпутатаў 27-га склікання.

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамб леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па прававых пытаннях.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Мінскага гарад-
скога Савета дэпутатаў, адміністрацыі Маскоўскага 
раёна горада Мінска, Беларускай чыгункі, нагрудным 
знакам «Выдатнік Беларускай чыгункі». Мае падзяку 
Беларускай чыгункі.

 

КАНАНОВІЧ 
Людміла Мікалаеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных 
пытаннях.

Маладзечанская гарадская выбарчая акруга № 72

Нарадзілася 3 снежня 1966 года ў вёсцы Мясата 
Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці.

Скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інсты-
тут імя А.М. Горкага, настаўнік матэматыкі; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спе-
цыяльнасці «Дзяржаўнае кіраванне і ідэалогія».

Працавала настаўнікам матэматыкі, намеснікам 
дырэктара і дырэктарам дзяржаўнай установы аду-
кацыі «Гімназія № 3 горада Маладзечна», намеснікам 
старшыні Маладзечанскага райвыканкама.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Уз-
нагароджана ганаровымі граматамі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Мінскага аблвыканкама, 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Міністэр-
ства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, граматамі Ма-
ладзечанскага райвыканкама. Занесена на Дошку го-
нару Маладзечанскага раёна.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КАВАЛЬКА 
Адам Дзмітрыевіч

Член Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных 
адносінах і сродках масавай інфармацыі.

Смаргонская выбарчая акруга № 59

Нарадзіўся 26 ліпеня 1958 года ў вёсцы Гарадная 
Столінскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Маскоўскі інстытут інжынераў-зем-
леўпарадчыкаў па спецыяльнасці «Землеўпарадкаван-
не»; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае і мясцовае 
кіраванне».

Працоўную дзейнасць пачаў тэхнікам-землеўпа-
радчыкам Гродзенскага філіяла рэспубліканскага 
праектнага інстытута па землеўпарадкаванні «Бел-
дзіпразем». Служыў у радах Узброеных Сіл. Праца-
ваў тэхнікам-землеўпарадчыкам, старшым тэхні кам-
землеў парадчыкам, інжынерам-землеўпарадчыкам 
Гро дзенскага філіяла рэспубліканскага праектнага 
інстытута па землеўпарадкаванні «Белдзіпразем», вя-
дучым землеўпарадчыкам, галоўным інжынерам па 
землеўпарадкаванні Мастоўскага раённага аграпра-
мысловага аб’яднання Гродзенскай вобласці, загад-
чыкам аддзела па зямельнай рэформе і землеўпарад-
каванні, начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі 
і харчавання, першым намеснікам старшыні – началь-
нікам упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання 
Мастоўскага райвыканкама, старшынёй Астравецкага 
райвыканкама.

З’яўляўся членам Савета Рэспублікі Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Мае два падзячныя пісьмы Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, падзячнае пісьмо Гродзенскага аблвыкан-
кама. Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейнымі 
медалямі, ганаровымі граматамі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь, Гродзенскага аблвыканкама, 
Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей, 
граматай Пасольства Рэспублікі Беларусь у Літоўскай 
Рэспубліцы.

КАЛЯСНЁВА 
Алена Пятроўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.
Горацкая выбарчая акруга № 82

Нарадзілася 7 жніўня 1967 года ў горадзе Горкі Ма-
гілёўскай вобласці.

Скончыла Беларускі ордэна Працоўнага Чырвона-
га Сцяга політэхнічны інстытут, інжынер-эканаміст. 
Кандыдат эканамічных навук, дацэнт.

Працавала эканамістам Віцебскага вытворчага 
аб’яднання «Маналіт», асістэнтам, старшым выклад-
чыкам, дацэнтам кафедры маркетынгу і права, дэка-
нам факультэта бізнесу і права, прарэктарам па вучэб-
най рабоце (завочным навучанні) установы адукацыі 
«Беларуская дзяржаўная ордэнаў Кастрычніцкай Рэ-
валюцыі і Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспа-
дарчая акадэмія».

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства сельскай 
гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Магі-
лёўскага аблвыканкама, граматай Міністэрства адука-
цыі Рэспублікі Беларусь.
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КАНАПАЦКАЯ 
Ганна Анатольеўна 

Член Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы.
Кастрычніцкая выбарчая акруга № 97 

Нарадзілася 29 кастрычніка 1976 года ў горадзе 
Мінску.

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спе-
цыяльнасці «Правазнаўства».

Пачынала працоўную дзейнасць юрыстам на 
прадпрыемствах розных галін эканомікі, працавала 
дырэктарам таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«Грынрэй».

Член Нацыянальнага камітэта Аб’яднанай гра-
мадзянскай партыі, член грамадскага аб’яднання «Бе-
ларускі саюз падаткаплацельшчыкаў». 

КАЧЫНА 
Леанід Іванавіч 

Член Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы.
Бярозаўская выбарчая акруга № 9 

Нарадзіўся 15 лістапада 1967 года ў вёсцы Пузі Бя-
розаўскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Магілёўскі тэхналагічны інстытут, інжы-
нер-тэхнолаг малака і малочных прадуктаў; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, спе-
цыяліст у галіне дзяржаўнага кіравання.

Працаваў майстрам па вытворчасці сыроў, інжы-
нерам-тэхнолагам, галоўным інжынерам адкрытага 
акцыянернага таварыства «Бярозаўскі сыраробны 
камбінат».

З’яўляўся дэпутатам Бярозаўскага раённага Савета 
дэпутатаў 27-га склікання.

Член рэспубліканскага грамадскага аб’яднання 
«Белая Русь».

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь. Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Брэсцкага аблвы-
канкама, Бярозаўскага райвыканкама.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КАНАНЧУК 
Ігар Паўлавіч

Член Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы.
Бабруйская сельская выбарчая акруга № 80

Нарадзіўся 14 сакавіка 1962 года ў горадзе Клі-
мавічы Магілёўскай вобласці.

Скончыў Гомельскі кааператыўны інстытут па спе-
цыяльнасці «Эканоміка гандлю».

Працаваў інструктарам па гандлі Слаўгарадска-
га раённага спажывецкага таварыства, загадчыкам 
вытворчасці аб’яднання грамадскага харчавання Хо-
цімскага раённага спажывецкага таварыства, стар-
шынёй праўлення Курманаўскага спажывецкага тава-
рыства Мсціслаўскага райспажыўсаюза, намеснікам 
старшыні праўлення па гандлі, старшынёй праўлен-
ня Чавускага райспажыўсаюза Магілёўскай вобласці, 
старшынёй гарадскога спажывецкага таварыства, ды-
рэктарам гарадскога рознічнага гандлёвага прадпры-
емства Касцюковіцкага райспажыўсаюза, дырэктарам 
адкрытага акцыянернага таварыства «Касцюковіцкі 
малочны завод», дырэктарам адкрытага акцыянернага 
таварыства «Магілёўскі малочны камбінат», дырэкта-
рам адкрытага акцыянернага таварыства «Бабушкина 
крынка», дырэктарам адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Бабушкина крынка» – кіруючая кампанія хол-
дынга «Магілёўская малочная кампанія «Бабушкина 
крынка».

З’яўляўся дэпутатам Касцюковіцкага раённага і 
Магілёўскага абласнога Саветаў дэпутатаў.

Узнагароджаны ордэнам Айчыны ІІІ ступені, Гана-
ровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь.

КАНАНЧУК 
Таццяна Пятроўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.

Быхаўская выбарчая акруга № 81

Нарадзілася 2 верасня 1966 года ў вёсцы Ходарава 
Слаўгарадскага раёна Магілёўскай вобласці.

Скончыла Магілёўскі педагагічны інстытут імя 
А.А. Куляшова па спецыяльнасці «Матэматыка і 
фізіка»; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспу-
блікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае бу-
даўніцтва».

Працавала настаўнікам матэматыкі Аляксанд-
раўскай васьмігадовай школы Слаўгарадскага раёна 
Магілёўскай вобласці, намеснікам дырэктара па выха-
ваўчай рабоце СШ № 1 горада Слаўгарада, дырэктарам 
СШ № 2 горада Слаўгарада, старшынёй Слаўгарадска-
га раённага Савета дэпутатаў.

З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, была намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і 
чарнобыльскай катастрофы.

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамб леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па аграрнай палітыцы, прыродных рэ-
сурсах і экалогіі. 

Узнагароджана медалямі «За працоўныя заслугі», 
«МПА СНД. 20 гадоў», Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
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КОЛБ
 Ігар Міхайлавіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.
Пінская гарадская выбарчая акруга № 14

Нарадзіўся 6 снежня 1971 года ў горадзе Пінску 
Брэсцкай вобласці.

Скончыў Брэсцкі дзяржаўны педагагічны інстытут 
імя А.С. Пушкіна, настаўнік фізікі і матэматыкі.

Працаваў настаўнікам матэматыкі СШ № 5 горада 
Брэста, настаўнікам матэматыкі і інфарматыкі СШ № 2 
горада Пінска; галоўным спецыялістам аддзела ар-
ганізацыйна-кадравай работы, начальнікам аддзела 
па справах моладзі, намеснікам начальніка аддзела 
адукацыі і па справах моладзі Пінскага гарвыканкама, 
дырэктарам гімназіі № 3 імя В.З. Каржа горада Пінска.

З’яўляўся дэпутатам Пінскага гарадскога Савета 
дэпутатаў 25, 26 і 27-га скліканняў.

Член Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Народнага 
сходу Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.

Удастоены звання «Чалавек года горада Пінска – 
2015».

КОРЖ 
Iван Аляксеевiч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Гомельская-Юбілейная выбарчая акруга № 31

Нарадзіўся 21 снежня 1961 года ў вёсцы Навасёлкі 
Петрыкаўскага раёна Гомельскай вобласці.

Скончыў Беларускі інстытут інжынераў чыгуначна-
га транспарту па спецыяльнасці «Эксплуатацыя чыгу-
нак»; Вышэйшую школу Міністэрства бяспекі Расійскай 
Федэрацыі імя Ф.Э. Дзяржынскага па спецыяльнасці 
«Афіцэр з вышэйшай спецыяльнай адукацыяй».

Працаваў дзяжурным па станцыі, манеўровым 
дыспетчарам, намеснікам начальніка па аператыўнай 
рабоце станцыі Віцебск Беларускай чыгункі. Прахо-
дзіў службу ў органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі 
Беларусь на пасадах афiцэрскага складу ва ўпраўлен-
ні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь 
па Віцебскай вобласці, намесніка начальніка, началь-
ніка ўпраўлення Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспуб-
лікі Беларусь па Гомельскай вобласці, начальніка 
ўпраўлення Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі 
Беларусь па Гродзенскай вобласці, начальніка дзяр-
жаўнай установы адукацыі «Інстытут нацыянальнай 
бяспекі Рэспублікі Беларусь».

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Міжпарла-
менцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці 
Незалежных Дзяржаў па палітычных пытаннях і між-
народным супрацоўніцтве, член дэлегацыі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні 
кантактаў з Міжпарламенцкай Асамблеяй Асацыяцыі 
дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі. 

Узнагароджаны ордэнам «За службу Радзiме» 
III ступені, медалямі «За бездакорную службу» I, II і 
III ступені, «За адзнаку ў воінскай службе», Ганаровай 
граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
нагрудным знакам «Ганаровы супрацоўнiк КДБ», ве-
дамаснымі ўзнагародамі.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КІР’ЯК 
Лілія Вацлаваўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.
Гродзенская-Цэнтральная выбарчая акруга № 51

Нарадзілася 4 снежня 1967 года ў горадзе Шчучы-
не Гродзенскай вобласці.

Скончыла Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Янкі Купалы, настаўнік рускай мовы і літаратуры.

Працавала настаўнікам рускай мовы і літаратуры, 
намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце СШ № 13 
горада Гродна, дырэктарам дзяржаўнай установы аду-
кацыі «Сярэдняя школа № 13 г. Гродна».

З’яўлялася дэпутатам Гродзенскага гарадскога Са-
вета дэпутатаў 27-га склікання.

Член Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Нацыя-
нальнага Сходу Рэспублікі Арменія.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адука-
цыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскага гарадскога і 
Гродзенскага абласнога Саветаў дэпутатаў.

КЛІМОВІЧ 
Наталля Анатольеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.

Чкалаўская выбарчая акруга № 96

Нарадзілася 2 лютага 1963 года ў вёсцы Шацк Пу-
хавіцкага раёна Мінскай вобласці.

Скончыла Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут 
па спецыяльнасці «Педыятрыя»; Акадэмію кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
«Дзяржаўнае і мясцовае кіраванне».

Працавала ткачыхай Пухавіцкага РКБА, медыцын-
скай сястрой, урачом-педыятрам участковым, раён-
ным урачом-педыятрам Кастрычніцкага раёна горада 
Мінска, галоўным урачом установы аховы здароўя 
«3-я гарадская дзіцячая клінічная паліклініка».

З’яўлялася дэпутатам Мінскага гарадскога Савета 
дэпутатаў 25-га і 26-га скліканняў. 

З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, была намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і 
чарнобыльскай катастрофы.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Парламенцкай 
асамблеяй Савета Еўропы.

Узнагароджана медалём Францыска Скарыны, Га-
наровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.
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КУБРАКОВА 
Людміла Пятроўна

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Каменнагорская выбарчая акруга № 102

Нарадзілася 14 сакавіка 1970 года ў вёсцы Слабод-
ка Барысаўскага раёна Мінскай вобласці.

Скончыла Смаленскі інстытут бізнесу і прадпры-
мальніцтва, эканаміст; Акадэмію кіравання пры Прэ-
зідэнце Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнае і мясцовае 
кіраванне.

Працавала справаводам, бухгалтарам адкрытага 
акцыянернага таварыства «Белпрамбудбанк», бух-
галтарам, спецыялістам 1-й катэгорыі дэпартамента 
адміністрацыі адкрытага акцыянернага таварыства 
«БПС-Ашчадбанк».

З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, была членам Пастаяннай камісіі па эка-
намічнай палітыцы.

Старшыня Фрунзенскай раённай арганізацыі го-
рада Мінска грамадскага аб’яднання «Беларуская аса-
цыяцыя шматдзетных бацькоў».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Міжпарламенцкай асамблеі праваслаўя.

Мае падзячныя пісьмы Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь. Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Мінскага гарвы-
канкама.

КУРСЕВІЧ 
Валерый Віктаравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці, 
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі (з 2019).

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе, транспарце і сувязі (2016–2019).

Аўтазаводская выбарчая акруга № 92 

Нарадзіўся 18 чэрвеня 1979 года ў вёсцы Суботнікі 
Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыў Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны 
ўніверсітэт, інжынер-механік-менеджар; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, эка-
наміст-менеджар.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам на Мін-
скім аўтамабільным заводзе. Працаваў начальнікам 
бюро тэхнічнага кантролю, намеснікам начальніка 
цэха па вытворчасці, начальнікам цэха, намеснікам 
дырэктара па вытворчасці, дырэктарам рысорнага 
завода адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі 
аўтамабільны завод».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспуб-
лікі Беларусь у Парламенцкім вымярэнні Цэнтраль-
на-Еўрапейскай ініцыятывы.

Член савета Заводскай раённай арганізацыі горада 
Мінска рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Бе-
лая Русь».

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, адміністрацыі 
Заводскага раёна горада Мінска, Мінскага гарадскога 
Савета дэпутатаў. Мае падзяку адміністрацыі Завод-
скага раёна горада Мінска.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

46

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КРАЛЕВІЧ 
Ірына Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.

Жыткавіцкая выбарчая акруга № 39

Нарадзілася 12 мая 1965 года ў горадзе Мазыры Го-
мельскай вобласці.

Скончыла Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт, матэ-
матык. Кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Аўтар 
больш за 100 навуковых і вучэбна-метадычных пуб-
лікацый.

Працавала настаўнікам матэматыкі СШ № 2 го-
рада Мазыра, асістэнтам кафедры алгебры і матэма-
тычнага аналізу, старшым выкладчыкам, дацэнтам 
кафедры матэматыкі і методыкі выкладання матэ-
матыкі, дэканам фізіка-матэматычнага факультэта, 
прарэктарам па навуковай рабоце ўстановы адука-
цыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт 
імя І.П. Шамякіна».

З’яўлялася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Міжпарламенцкай асамблеі праваслаўя, 
член Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Народнага 
сходу Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь, падзяку Гомельскага аблвыканкама. Узнагаро-
джана ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу 
Рэс публікі Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспуб лікі 
Беларусь, Гомельскага абласнога і Мазырскага раённа-
га Саветаў дэпутатаў, установы адукацыі «Мазырскі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякі-
на», юбілейнымі медалямі. 

КРАСОЎСКАЯ 
Тамара Пятроўна 

Старшыня Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях. 
Барысаўская сельская выбарчая акруга № 63

Нарадзілася 2 студзеня 1965 года ў вёсцы Заба-
шавічы Барысаўскага раёна Мінскай вобласці.

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
У.І. Леніна, юрыст; Акадэмію кіравання пры Прэзідэн-
це Рэспублікі Беларусь, менеджар сацыяльнай сфе-
ры; магістратуру, магістр права і кіравання. Мае сер-
тыфікат у сферы «Медыяцыя».

Працавала інжынерам-тэхнолагам, старшым та-
вараведам аддзела збыту, інспектарам аддзела кадраў 
Барысаўскага аўтарамонтнага завода, інспектарам, 
загадчыкам, начальнікам аддзела запісаў актаў гра-
мадзянскага стану Барысаўскага гарвыканкама, на-
чальнікам аддзела запісаў актаў грамадзянскага стану, 
кіраўніком спраў Барысаўскага райвыканкама.

З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, была намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і 
сродках масавай інфармацыі.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па сацыяльнай палітыцы, навуцы, культуры і 
гуманітарных пытаннях, кіраўнік дэлегацыі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь у Міжпарламенц-
кай асамблеі праваслаўя, старшыня Каардынацыйна-
га камітэта МАП па супрацоўніцтве з Парламенцкім 
Сходам Саюза Беларусі і Расіі, член рабочай групы 
па дасягненні Рэспублікай Беларусь Мэт устойлівага 
развіцця.

Узнагароджана медалём «За працоўныя заслугі», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і 
Расіі, нагрудным знакам Міністэрства юстыцыі Рэспу-
блікі Беларусь «За адзнаку» II ступені. Лаўрэат вышэй-
шай юрыдычнай прэміі «Феміда» ў намінацыі «Зака-
надаўчая ўлада».
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ЛІТВІН 
Сяргей Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы.
Гродзенская сельская выбарчая акруга № 53

Нарадзіўся 14 верасня 1960 года ў вёсцы Гліняны 
Гродзенскага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыў Беларускі інстытут механізацыі сельскай 
гаспадаркі па спецыяльнасці «Інжынер-механік».

Пачаў працоўную дзейнасць майстрам вытвор-
чага навучання Сапоцкінскага СПТВ-44. Працаваў 
намеснікам дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабо-
це Скідзельскага СПТВ-199, намеснікам дырэктара 
па вучэбна-вытворчай рабоце, дырэктарам установы 
адукацыі «Скідзельскі дзяржаўны сельскагаспадарчы 
прафесійны ліцэй».

З’яўляўся дэпутатам абласнога Савета дэпутатаў 
Гродзенскай вобласці. 

Член папячыцельскага савета храмаў, якія будуюц-
ца ў горадзе Скідзелі і ў вёсцы Гушчыцы Гродзенскага 
раёна.

Узнагароджаны медалём «Каложскі крыж» II і 
III ступені, ганаровымі граматамі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адукацыі 
Рэс публікі Беларусь, Гродзенскага аблвыканкама, Гро-
дзенскага абласнога Савета дэпутатаў, Гродзенскага 
райвыканкама, Скідзельскага гарвыканкама, нагруд-
ным знакам «За заслугі ў развіцці прафтэхадукацыі».

ЛОБАЧ 
Юрый Аляксандравіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.

Дзяржынская выбарчая акруга № 71 

Нарадзіўся 29 красавіка 1963 года ў вёсцы Цяхцін 
Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці.

Скончыў Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут 
па спецыяльнасці «Будаўнічыя і дарожныя машыны і 
абсталяванне».

Працоўную дзейнасць пачаў вытворчым майстрам 
на доследна-механічным заводзе рэспубліканскага 
прамысловага аб’яднання «Дарбудматэрыялы». Пра-
цаваў начальнікам механазборачнага ўчастка, механа-
зборачнага цэха, намеснікам дырэктара, дырэктарам 
доследна-механічнага завода дзяржаўнага прадпры-
емства «Дартрэстбудіндустрыя», генеральным дырэк-
тарам адкрытага акцыянернага таварыства «Дарбудін-
дустрыя».

З’яўляўся дэпутатам Мінскага абласнога Савета 
дэпутатаў 25-га і 26-га скліканняў.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства 
транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь, Мін-
скага аблвыканкама, знакам «Ганаровы дарожнік Бе-
ларусі» І і II ступені. 

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КУРСЕВІЧ 
Валянціна Вацлаваўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай 
культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы.

Заслаўская выбарчая акруга № 77

Нарадзілася 13 мая 1965 года ў вёсцы Суботнікі 
Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыла Мінскі дзяржаўны медыцынскі інсты-
тут па спецыяльнасці «Лячэбная справа». 

Працавала ўрачом выязной брыгады станцыі 
хуткай медыцынскай дапамогі Мінскага раёна, ура-
чом-кардыёлагам Мінскага раённага тэрытарыяль-
нага медыцынскага аб’яднання, урачом-кардыёлагам, 
урачом-рэўматолагам, намеснікам галоўнага ўрача 
па медыцынскай частцы Мінскай ордэна Працоўнага 
Чырвонага Сцяга абласной клінічнай бальніцы, загад-
чыкам кардыялагічнага аддзялення ўстановы аховы 
здароўя «2-я гарадская клінічная бальніца г. Мінска».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Паўночным са-
ветам.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Мінскага аблвыканка-
ма, упраўлення па ахове здароўя Мінскага аблвыканка-
ма, камітэта па ахове здароўя Мінскага гарвыканкама, 
нагрудным знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспу-
блікі Беларусь». Удастоена звання «Жанчына года – 
2010» у намінацыі «За высокі прафесіяналізм».

ЛЕЎШУНОЎ 
Алег Фёдаравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных 
пытаннях. 

Гомельская-Цэнтральная выбарчая акруга № 33

Нарадзіўся 22 жніўня 1964 года ў вёсцы Малыя 
Нямкі Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці.

Скончыў Атыраўскі педагагічны інстытут  
(КазССР), настаўнік біялогіі; Гомельскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, практычны псі-
холаг; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь, менеджар сацыяльнай сферы.

Служыў у радах Узброеных Сіл, прымаў удзел у 
баявых дзеяннях на тэрыторыі Дэмакратычнай Рэспу-
блікі Афганістан.

Працаваў аграномам саўгаса «Паўночны» Вет-
каўскага раёна Гомельскай вобласці, кіраўніком ваен-
най падрыхтоўкі сярэдняй школы № 1 горада Гур’ева 
Казахскай ССР, намеснікам дырэктара сярэдняй шко-
лы № 35, намеснікам дырэктара сярэдняй школы № 26, 
дырэктарам сярэдняй школы № 11 горада Гомеля, на-
чальнікам аддзела адукацыі адміністрацыі Цэнтраль-
нага раёна горада Гомеля.

З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, быў членам Пастаяннай камісіі па працы і 
сацыяльных пытаннях.

Член Пастаяннай камісіі Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы па са-
цыяльна-эканамічных і прававых пытаннях.

Узнагароджаны медалямі «За адвагу», «МПА СНД. 
25 гадоў», пятнаццаццю медалямі СССР і Рэспублікі 
Беларусь, ганаровымі граматамі Прэзідыума Вярхоў-
нага Савета СССР, Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
нагрудным знакам «Выдатнік адукацыі».
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МАРАЧКАВА 
Таццяна Барысаўна

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым 
самакіраванні і рэгламенце. 

Крычаўская выбарчая акруга № 83

Нарадзілася 4 красавіка 1966 года ў горадзе Горкі 
Магілёўскай вобласці.

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
У.І. Леніна па спецыяльнасці «Беларуская і руская мова 
і літаратура»; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэс публікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае 
кіраванне і ідэалогія».

Працавала выхавальнікам групы падоўжанага дня, 
настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, намеснікам 
дырэктара па выхаваўчай рабоце сярэдняй школы № 6 
горада Крычава, спецыялістам I катэгорыі аддзела аду-
кацыі, намеснікам загадчыка аддзела адукацыі Кры-
чаўскага райвыканкама, дырэктарам сярэдняй школы 
№ 6 горада Крычава, дырэктарам гімназіі горада Кры-
чава, кіраўніком спраў, першым намеснікам старшыні 
Крычаўскага райвыканкама, старшынёй Крычаўскага 
раённага Савета дэпутатаў.

З’яўлялася дэпутатам Крычаўскага раённага Са-
вета дэпутатаў 25-га і 26-га скліканняў, Магілёўскага 
абласнога Савета дэпутатаў 24-га склікання.

Член Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Народнага 
сходу Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, аддзела адукацыі Кры-
чаўскага гарвыканкама, Крычаўскага райвыканкама.

МАРЗАЛЮК 
Ігар Аляксандравіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.
Магілёўская-Ленінская выбарчая акруга № 84

Нарадзіўся 11 верасня 1968 года ў гарадскім пасёл-
ку Краснаполле Магілёўскай вобласці.

Скончыў Магілёўскі дзяржаўны педагагічны ін-
стытут імя А.А. Куляшова, гісторык. Член-карэспан-
дэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар. Аўтар 151 навуковай 
працы, у тым ліку 11 кніг.

Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў архео-
лагам архітэктурна-рэстаўрацыйнай фірмы «АРТ-М» 
горада Магілёва, старшым выкладчыкам, дацэнтам 
кафедры філасофіі Магілёўскага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта імя А.А. Куляшова, дацэнтам кафедры археало-
гіі, дацэнтам кафедры ўсеагульнай гісторыі, загадчы-
кам кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных 
дысцыплін установы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А.А. Куляшова».

Член савета ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяр-
жаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова».

Кіраўнік і выканаўца дзяржаўнай праграмы наву-
ковых даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, 
дзяржава» на 2011–2015 гады.

З’яўляўся членам Савета Рэспублікі Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслугі», 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Са-
дружнасці Незалежных Дзяржаў «За ўмацаванне пар-
ламенцкага супрацоўніцтва», ганаровымі граматамі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Савета Міжпарла-
менцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці 
Незалежных Дзяржаў, нагрудным знакам «Выдатнік 
адукацыі».

Удастоены звання «Чалавек года Магілёўшчыны – 
2011» з занясеннем на абласную Дошку гонару. Пера-
можца спаборніцтва Ленінскага раёна горада Магілёва 
«Лепшы па прафесіі – 2010». Двойчы лаўрэат стыпен-
дыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі «Ма-
ладыя дактары навук» (2006, 2012).
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЛУКАШОЎ 
Анатолій Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы.
Сенненская выбарчая акруга № 30

Нарадзіўся 14 жніўня 1960 года ў сяле Вялікі Бор 
Клінцоўскага раёна Бранскай вобласці (РСФСР).

Скончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут па спе-
цыяльнасці «Ветэрынарыя»; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
«Кіраванне прадпрыемствамі аграпрамысловага ком-
плексу».

Працаваў галоўным ветэрынарным урачом саў-
гаса «Гардзееўскі» Клінцоўскага раёна Бранскай воб-
ласці і саўгаса «Арловічы» Дубровенскага раёна Ві-
цебскай вобласці, старшынёй калгаса «Герой працы» 
Дубровенскага раёна, першым намеснікам старшыні, 
начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі і харча-
вання Дубровенскага райвыканкама, старшынёй Ду-
бровенскага райвыканкама.

Член Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Народнага 
сходу Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

МАКАРЫНА-КІБАК 
Людміла Эдуардаўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай 
культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы.

Грушаўская выбарчая акруга № 99

Нарадзілася 20 красавіка 1967 года ў горадзе Хой-
нікі Гомельскай вобласці.

Скончыла Гродзенскі дзяржаўны медыцын-
скі інстытут па спецыяльнасці «Лячэбная справа»; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае кіраванне сацы-
яльнай сферай». Доктар медыцынскіх навук, дацэнт.

Працавала ўрачом-отарыналарынголагам, загад-
чыкам отарыналарынгалагічнага аддзялення Брэсцкай 
абласной бальніцы, галоўным урачом Рэспубліканска-
га шпіталя паталогіі слыху, голасу і маўлення, дырэк-
тарам дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навуко-
ва-практычны цэнтр отарыналарынгалогіі».

Галоўны рэдактар навуковага часопіса «Оторино-
ларингология. Восточная Европа».

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па сацыяльнай палітыцы, навуцы, культуры і гу-
манітарных пытаннях.

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь. Узнагароджана медалём «За працоўныя заслугі», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь, нагрудным знакам «Выдатнік аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь». Удастоена звання «Жанчы-
на года – 2013» у намінацыі «За прафесіяналізм і ак-
тыўную грамадскую дзейнасць».
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МАРТЫНАЎ  
Ігар Феліксавіч

Член Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы.
Лепельская выбарчая акруга № 23 

Нарадзіўся 26 снежня 1965 года ў горадзе Віцебску.
Скончыў Алма-Ацінскае вышэйшае агульнавай-

сковае каманднае вучылішча імя Маршала Савецка-
га Саюза І.С. Конева па спецыяльнасці «Камандная 
тактычная, гусенічныя і колавыя машыны»; Ваенную 
акадэмію Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Ка-
мандна-штабная аператыўна-тактычная Сухапутных 
войск».

Праходзіў ваенную службу на пасадах камандзіра 
разведвальнага ўзвода, камандзіра разведвальнай 
роты, начальніка штаба – намесніка камандзіра асоб-
нага разведвальнага батальёна, камандзіра асобнага 
разведвальнага батальёна ў Галоўным разведвальным 
упраўленні Генеральнага штаба Узброеных Сіл Рэспу-
блікі Беларусь, ваеннага камісара Віцебскай вобласці.

З’яўляецца членам грамадскага аб’яднання «Бе-
ларускі саюз афіцэраў».

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамб леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па пытаннях абароны і бяспекі.

Узнагароджаны ордэнам «За службу Радзіме» 
III ступені, медалём «За бездакорную службу» II і 
III ступені, пятнаццаццю медалямі СССР і Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

МІЛАВАНАЎ  
Міхаіл Вячаслававіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Кальварыйская выбарчая акруга № 104

Нарадзіўся 14 чэрвеня 1970 года ў горадзе Мінску.
Скончыў Маскоўскі дзяржаўны інстытут культуры 

па спецыяльнасці «Культурна-асветная работа».
Прайшоў шлях ад асістэнта рэжысёра да генераль-

нага прадзюсара Першага нацыянальнага тэлеканала 
Белтэлерадыёкампаніі, працаваў генеральным пра-
дзюсарам, галоўным рэдактарам закрытага акцыянер-
нага таварыства «Тэлерадыёкампанія «Ніка-Тэлекам» 
(горад Сочы, Расійская Федэрацыя), дырэктарам ад-
крытага акцыянернага таварыства «Мінскія тэлевізій-
ныя інфармацыйныя сеткі», намеснікам дырэктара 
дзяржаўнай установы «Музей гісторыі горада Мінска».

Намеснік кіраўніка дэлегацыі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь у Парламенцкім вымярэнні 
Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятывы. 

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам 
«Выдатнік тэлебачання і радыё».

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МАРКЕВІЧ  
Аляксандр Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па заканадаўстве (з 2018).
Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве (2016–2018).

Іўеўская выбарчая акруга № 54

Нарадзіўся 9 мая 1968 года ў горадзе Шчучыне 
Гродзенскай вобласці.

Скончыў Ленінградскае вышэйшае ваен-
на-палітычнае вучылішча СПА імя Ю.У. Андропава 
па спецыяльнасці «Ваенна-палітычная супрацьпаве-
транай абароны»; Маскоўскую дзяржаўную юрыдыч-
ную акадэмію, кваліфікацыя «Юрыст»; Пагранічную 
акадэмію ФСБ Расійскай Федэрацыі па спецыяльна-
сці «Кіраванне аператыўнымі падраздзяленнямі па-
гранічных органаў».

Праходзіў ваенную службу на пасадах намесніка 
камандзіра роты, камандзіра роты, інжынера аддзе-
ла вайсковай часці 1725 (горад Нагінск, РСФСР), на-
месніка камандзіра вайсковай часці 1234 (горад Ліда), 
першага намесніка камандзіра – начальніка апера-
тыўнага ўпраўлення вайсковай часці 2034 (горад По-
лацк), намесніка начальніка першага ўпраўлення – 
начальніка першага аддзела галоўнага аператыўнага 
ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Рэс-
публікі Беларусь, начальніка Смаргонскай паграніч-
най групы.

Узнагароджаны медалём «За бездакорную службу» 
I, II і III ступені, ганаровымі граматамі Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь, Віцебскага аблвыканка-
ма, Гродзенскага, Лідскага, Іўеўскага райвыканкамаў. 
Мае Падзяку і Падзячнае пісьмо Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспуб лікі Бе-
ларусь.

МАРКЕВІЧ  
Іван Станіслававіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве (з 2018).
Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па заканадаўстве 

(2016–2018).
Маладзечанская сельская выбарчая акруга № 73

Нарадзіўся 24 ліпеня 1966 года ў вёсцы Мякішы 
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут 
па спецыяльнасці «Аграномія»; Расійскую акадэмію 
дзяржаўнай службы пры Прэзідэнце Расійскай Федэ-
рацыі па спецыяльнасці «Дзяржаўнае і муніцыпальнае 
кіраванне».

Працаваў старшым аграномам калгаса «Беларусь» 
Гродзенскага раёна, галоўным аграномам калгаса імя 
Кароткіна Шумілінскага раёна, дырэктарам саўгаса 
«Ульскі» Шумілінскага раёна, старшынёй калгаса імя 
Суворава Валожынскага раёна, першым намеснікам 
старшыні, начальнікам упраўлення сельскай гаспадар-
кі і харчавання, старшынёй Валожынскага райвыкан-
кама, кіраўніком спраў Мінскага аблвыканкама.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па заканадаўстве і Рэгламенце, член дэлегацыі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыц-
цяўленні кантактаў з Лацінаамерыканскім парламен-
там.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Кіраўніка Адміністра-
цыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Мінскага аб-
ласнога Савета дэпутатаў, Мінскага аблвыканкама, 
юбілейнымі медалямі.
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МІСЬКО 
Максім Уладзіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па заканадаўстве. 
Каліноўская выбарчая акруга № 108

Нарадзіўся 25 лютага 1972 года ў горадзе Мінску.
Скончыў Беларускі інстытут правазнаўства па спе-

цыяльнасці «Правазнаўства». Кандыдат юрыдычных 
навук.

Служыў у радах Узброеных Сіл. Займаўся прад-
прымальніцкай дзейнасцю, працаваў у шэрагу гаспа-
дарчых таварыстваў горада Мінска юрысконсультам, 
дырэктарам.

З’яўляецца дацэнтам кафедры фінансавага права і 
прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці Белару-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Узначальвае грамадскае аб’яднанне «Беларускі 
фонд міру».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па 
бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.

Мае Падзяку Старшыні Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Узнагароджа-
ны Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, нагрудным знакам «За заслугі перад 
Полацкам», юбілейнымі медалямі.

МІСЯВЕЦ 
Віталій Рыгоравіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Дамброўская выбарчая акруга № 103

Нарадзіўся 1 студзеня 1968 года на станцыі 
Сай-Уцёс Мангістаўскага раёна Гур’еўскай вобласці 
(КазССР).

Скончыў Мазырскі дзяржаўны педагагічны інсты-
тут імя Н.К. Крупскай, выкладчык агульнатэхнічных 
дысцыплін і фізікі; Акадэмію кіравання пры Прэзідэн-
це Рэспублікі Беларусь, менеджар сацыяльнай сферы.

Працаваў настаўнікам гімназіі горада Драгічына, 
загадчыкам аддзела і намеснікам старшыні Драгічын-
скага райвыканкама, начальнікам Рэспубліканскага 
штаба студэнцкіх атрадаў Цэнтральнага камітэта гра-
мадскага аб’яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз 
моладзі», начальнікам аддзела ідэалагічнай работы 
адміністрацыі Фрунзенскага раёна горада Мінска, 
старшынёй Фрунзенскай раённай арганізацыі горада 
Мінска рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Бе-
лая Русь».

З’яўляўся дэпутатам Мінскага гарадскога Савета 
дэпутатаў 27-га склікання.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Парламенцкай 
асамблеяй Савета Еўропы. 

Мае падзячныя пісьмы Мінскага гарадскога Саве-
та дэпутатаў, Мінскага гарвыканкама. Узнагароджаны 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў, 
Мінскага гарвыканкама, адміністрацыі Фрунзенскага 
раёна горада Мінска, грамадскага аб’яднання «Бела-
рускі рэспубліканскі саюз моладзі», рэспубліканскага 
грамадскага аб’яднання «Белая Русь», юбілейнымі ме-
далямі.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МІРОШ 
Віктар Вікенцьевіч

Член Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы.
Гарадоцкая выбарчая акруга № 21

Нарадзіўся 6 кастрычніка 1965 года ў вёсцы Мню-
та-2 Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 

Скончыў Наваполацкі політэхнічны інстытут па 
спецыяльнасці «Цеплагазазабеспячэнне, вентыляцыя 
і ахова паветранага басейна»; Акадэмію кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
«Антыкрызіснае кіраванне прадпрыемствам».

Працаваў рабочым, электрыкам калгаса «Кастрыч-
нік» Глыбоцкага раёна, інжынерам-сантэхнікам Гара-
доцкай птушкафабрыкі Віцебскай вобласці, галоўным 
інжынерам упраўлення капітальнага будаўніцтва, на-
чальнікам упраўлення капітальнага будаўніцтва Гара-
доцкага раёна, намеснікам старшыні па будаўніцтве 
Гарадоцкага райвыканкама, дырэктарам адкрытага 
акцыянернага таварыства «Птушкафабрыка Гарадок», 
старшынёй Гарадоцкага раённага Савета дэпутатаў, 
першым намеснікам генеральнага дырэктара адкры-
тага акцыянернага таварыства «Віцебская бройлерная 
птушкафабрыка».

З’яўляўся дэпутатам Гарадоцкага раённага Савета 
дэпутатаў. 

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Віцебскага аблвыкан-
кама. Мае падзяку Віцебскага аблвыканкама. Лаўрэат 
прэміі «Чалавек года Віцебшчыны».

МІЛАШЭЎСКІ 
Валянцін Станіслававіч

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, 
сямейнай і маладзёжнай палітыцы (з 2019).

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай 
культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы (2016–2019).

Брэсцкая-Цэнтральная выбарчая акруга № 2

Нарадзіўся 5 кастрычніка 1960 года ў вёсцы Лапе-
неўцы Бераставіцкага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыў Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інсты-
тут па спецыяльнасці «Лячэбная справа»; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спе-
цыяльнасці «Міжнародныя адносіны».

Працаваў участковым тэрапеўтам Кобрынскай 
цэнтральнай раённай бальніцы, галоўным урачом Ко-
брынскай станцыі хуткай і неадкладнай медыцынскай 
дапамогі, галоўным урачом Кобрынскага тэрытары-
яльнага медыцынскага аб’яднання, галоўным урачом 
санаторыя «Буг», намеснікам старшыні Брэсцкага гар-
выканкама, начальнікам упраўлення аховы здароўя 
Брэсцкага аблвыканкама, галоўным урачом установы 
аховы здароўя «Брэсцкая гарадская бальніца хуткай 
медыцынскай дапамогі».

З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, 
быў намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па ахове 
здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай 
палітыцы.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па інфармацыйнай палітыцы.

Кіраўнік адміністрацыі Ленінскага раёна горада 
Брэста.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь.
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МЫЧКО 
Вольга Віктараўна

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, 
сямейнай і маладзёжнай палітыцы.

Партызанская выбарчая акруга № 110

Нарадзілася 7 верасня 1966 года ў горадзе Мінску.
Скончыла Мінскі дзяржаўны медыцынскі інсты-

тут па спецыяльнасці «Лячэбная справа»; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спе-
цыяльнасці «Дзелавое адміністраванне».

Працавала ўчастковым урачом, загадчыкам тэра-
пеўтычнага аддзялення 36-й гарадской паліклінікі го-
рада Мінска, намеснікам галоўнага ўрача па медыцын-
скай частцы 34-й гарадской паліклінікі горада Мінска, 
галоўным урачом 18-й гарадской паліклінікі горада 
Мінска, намеснікам генеральнага дырэктара па меды-
цынскай частцы сумеснага беларуска-амерыканскага 
прадпрыемства ТАА «Экамедсэрвіс-Інвест», галоўным 
урачом дзяржаўнай установы «Бальніца паліятыўнага 
догляду «Хоспіс». З’яўлялася галоўным пазаштатным 
спецыялістам па паліятыўнай медыцынскай дапамозе 
Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Генеральны сакратар Беларускага Таварыства 
Чыр вонага Крыжа.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аховы 
здароўя Рэспублікі Беларусь, Мінскага гарвыканкама, 
адміністрацыі Партызанскага раёна горада Мінска, 
камітэта па ахове здароўя Мінскага гарвыканкама, на-
грудным знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь». Мае падзяку Міністэрства працы і сацы-
яльнай абароны Рэспублікі Беларусь, падзячны ліст 
Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнас-
цей. Удастоена ганаровага звання «Мінчанін года» ў 
галіне аховы здароўя.

НАВУМЧЫК 
Ала Аляксандраўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.

Гомельская сельская выбарчая акруга № 37

Нарадзілася 24 снежня 1960 года ў пасёлку Вясёлы 
Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці.

Скончыла Гомельскі кааператыўны інстытут Цэн-
трасаюза па спецыяльнасці «Эканоміка гандлю». Кан-
дыдат эканамічных навук.

Працавала эканамістам Гомельскага райспажыў-
саюза, малодшым навуковым супрацоўнікам, асістэн-
там, старшым выкладчыкам, загадчыкам кафедры, 
прарэктарам па навуковай рабоце, першым прарэк-
тарам, рэктарам Беларускага гандлёва-эканамічнага 
ўніверсітэта спажывецкай кааперацыі.

З’яўлялася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікан-
ня, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, была на-
меснікам старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях 
экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай ката-
строфы.

Узнагароджана медалём «За працоўную адзнаку», 
юбілейнымі медалямі, Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

56

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МІХНЕВІЧ 
Валянцін Уладзіміравіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы.
Дзятлаўская выбарчая акруга № 56 

Нарадзіўся 24 кастрычніка 1966 года ў горадзе 
Мінску.

Скончыў Ташкенцкую вышэйшую школу 
Міністэрства ўнутраных спраў СССР па спецыяльнас-
ці «Правазнаўства».

Службу ў органах унутраных спраў пачаў з па-
сады міліцыянера палка міліцыі па ахове будынкаў 
і аб’ектаў. Праходзіў службу ў органах унутраных 
спраў горада Мінска і Мінскай вобласці, быў началь-
нікам галоўнага ўпраўлення крымінальнага вышуку 
крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь, узначальваў упраўленне ўнутра-
ных спраў Гродзенскага аблвыканкама, быў першым 
намеснікам Міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Бе-
ларусь – начальнікам крымінальнай міліцыі.

Член Пастаяннай камісіі Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы па пы-
таннях абароны і бяспекі.

Узнагароджаны ордэнам «За службу Радзіме» 
III ступені, медалём «За бездакорную службу» I, II і 
III ступені, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

МУРЫНА 
Юлія Георгіеўна

Член Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях.
Салігорская сельская выбарчая акруга № 69

Нарадзілася 21 лютага 1979 года ў вёсцы Іздрашава 
Салігорскага раёна Мінскай вобласці.

Скончыла Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны інсты-
тут псіхалогіі і сацыяльнай работы, псіхолаг, выклад-
чык псіхалогіі; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэс публікі Беларусь, спецыяліст па кіраванні перса-
налам.

Працавала першым сакратаром Салігорскага 
гаркама грамадскага аб’яднання «Беларускі рэспуб-
ліканскі саюз моладзі», першым сакратаром Салігор-
скага райкама грамадскага аб’яднання «Беларускі рэс-
публіканскі саюз моладзі», дырэктарам дзяржаўнай 
установы «Салігорскі раённы тэрытарыяльны цэнтр 
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва».

Мае падзячныя пісьмы Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, падзякі Міністра працы і сацыяльнай аба-
роны Рэспублікі Беларусь, Мінскага аблвыканкама, 
Салігорскага гарадскога і раённага выканкамаў. Уз-
нагароджана ганаровымі граматамі Нацыянальнага 
сходу Рэспуб лікі Беларусь, Мінскага аблвыканкама, 
Любанскага райвыканкама, Салігорскага гарадскога 
і раённага выканкамаў, Беларускага рэспубліканскага 
саюза моладзі і залатым значком БРСМ. Занесена на 
Дошку гонару Міністэрства працы і сацыяльнай аба-
роны Рэс публікі Беларусь. Удастоена ганаровага зван-
ня «Чалавек года Міншчыны – 2014». 
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НІЖЭВIЧ 
Людмiла Iванаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па бюджэце 
і фінансах (з 2018).

Член Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах (2016–2018).
Капыльская выбарчая акруга № 66

Нарадзілася 3 мая 1964 года ў горадзе Капылі Мін-
скай вобласці.

Скончыла Гомельскі кааператыўны інстытут Цэн-
трасаюза, эканаміст.

Працавала бухгалтарам, загадчыкам сектара Ка-
пыльскага райпа, эканамістам, галоўным бухгалтарам 
аддзела культуры Капыльскага райвыканкама, га-
лоўным кантралёрам-рэвізорам кантрольна-рэвізій-
нага ўпраўлення Міністэрства фінансаў Рэспублікі 
Беларусь па Капыльскім раёне, намеснікам началь-
ніка аддзела кантролю за бюджэтнымі сродкамі і 
пазабюджэтнымі фондамі кантрольна-рэвізійнага 
ўпраўлення Міністэрства фінансаў Рэспублікі Бела-
русь па Мінскай вобласці, начальнікам аддзела фінан-
саў АПК фінансавага ўпраўлення, намеснікам стар-
шыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні 
Мінскага аблвыканкама, загадчыкам сектара галоўна-
га ўпраўлення эканомікі і фінансаў Кіраўніцтва спра-
вамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, начальнікам га-
лоўнага ўпраўлення эканомікі і фінансаў Міністэрства 
сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, 
намеснікам Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання 
Рэспублікі Беларусь.

З’яўляецца членам Аграрнай партыi Рэспублікі Бе-
ларусь.

Узнагароджана медалём «За працоўныя заслугі», 
юбілейнымі медалямі, ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь, Міністэрства сельскай гаспадаркі 
і харчавання Рэспублікі Беларусь, граматамі Мінскага 
аблвыканкама, Капыльскага райвыканкама. Мае па-
дзякі Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Рэс-
публікі Беларусь, Старшыні Мінскага аблвыканкама, 
фінансавага ўпраўлення Мінскага аблвыканкама.

НЯХАЙЧЫК 
Аксана Уладзіміраўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.
Шабаноўская выбарчая акруга № 91

Нарадзілася 8 студзеня 1967 года ў горадзе Мінску.
Скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інсты-

тут імя А.М. Горкага, настаўнік фізікі і матэматыкі; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь, спецыяліст у галіне дзяржаўнага кіравання.

Працавала настаўнікам фізікі СШ № 19 горада 
Мінска, настаўнікам фізікі і матэматыкі Клянніцкай 
сярэдняй школы Мінскай вобласці, настаўнікам фізікі 
і матэматыкі, намеснікам дырэктара па выхаваўчай 
рабоце СШ № 58, СШ № 112 горада Мінска, спецы-
ялістам, начальнікам аддзела выхаваўчай работы, 
намеснікам начальніка ўпраўлення адукацыі, началь-
нікам упраўлення адукацыі адміністрацыі Заводскага 
раёна горада Мінска, старшынёй Заводскай раённай 
арганізацыі горада Мінска і пярвічнай арганізацыі Па-
латы прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь рэспубліканскага грамадскага аб’яднання 
«Белая Русь».

З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, была намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і 
сродках масавай інфармацыі. 

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па сацыяльнай палітыцы, навуцы, культуры і гу-
манітарных пытаннях.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь, ганаровымі граматамі і 
падзякамі Мінскага гарвыканкама, Мінскага гарадско-
га Савета дэпутатаў, Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, адміністрацыі Заводскага раёна горада Мін-
ска, рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Белая 
Русь», Мінскай гарадской арганізацыі рэспубліканска-
га грамадскага аб’яднання «Белая Русь», юбілейнымі 
медалямі.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НЕВАР 
Ігар Леанідавіч

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, 
сямейнай і маладзёжнай палітыцы.
Лунінецкая выбарчая акруга № 13

Нарадзіўся 30 кастрычніка 1964 года ў горадзе Пін-
ску Брэсцкай вобласці.

Скончыў Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ін-
стытут па спецыяльнасці «Лячэбная справа»; клініч-
ную спецардынатуру Гродзенскага дзяржаўнага ме-
дыцынскага інстытута; Беларускую медыцынскую 
акадэмію паслядыпломнай адукацыі па спецыяльнас-
ці «Урач – арганізатар аховы здароўя».

Працаваў галоўным урачом Рыдзігераўскай сель-
скай урачэбнай амбулаторыі Лунінецкага раёна, за-
гадчыкам аддзялення медыцынскай рэабілітацыі, на-
меснікам галоўнага ўрача па медыцынскай экспертызе 
і рэабілітацыі, галоўным урачом установы аховы зда-
роўя «Лунінецкая цэнтральная раённая бальніца».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Міжпарламенцкай асамблеі праваслаўя.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь.

НАУМОВІЧ 
Андрэй Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных 
адносінах і сродках масавай інфармацыі (з 2019).

Старшыня Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных 
адносінах і сродках масавай інфармацыі (2016–2019).

Лідская выбарчая акруга № 55

Нарадзіўся 7 ліпеня 1963 года ў вёсцы Сіняўская 
Слабада Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут 
імя А.М. Горкага, настаўнік геаграфіі і біялогіі; Бе-
ларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя 
В.У. Куйбышава, эканаміст; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне 
дзяржаўнага кіравання.

Працаваў настаўнікам, выконваючым абавязкі 
намесніка дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце 
Запольскай васьмігадовай школы Карэліцкага раёна, 
дырэктарам Красненскай сярэдняй школы Карэліц-
кага раёна, намеснікам старшыні па сацыяльных пы-
таннях, намеснікам старшыні па эканоміцы Карэліц-
кага райвыканкама, старшынёй Карэліцкага раённага 
Савета дэпутатаў, старшынёй Гродзенскага абласнога 
Савета дэпутатаў.

З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, быў старшынёй Пастаяннай камісіі па пра-
вах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках маса-
вай інфармацыі.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэс-
публікі Беларусь, Міністэрства інфармацыі Рэспуб-
лікі Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяр-
жаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў, 
Гродзенскага аблвыканкама, Гродзенскага абласнога 
Савета дэпутатаў.
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ПАЦЭВІЧ 
Сяргей Лявонцьевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Гродзенская-Занёманская выбарчая акруга № 49

Нарадзіўся 18 студзеня 1959 года ў вёсцы Суткі 
Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут па спе-
цыяльнасці «Канструяванне і вытворчасць радыё-
апаратуры»; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае 
кіраванне нацыянальнай эканомікай».

Працаваў інжынерам-тэхнолагам Гродзенскага 
завода аўтамагнітол, дырэктарам культурна-вытвор-
чага малога прадпрыемства «АРТ», намеснікам ды-
рэктара фірмы «ВІСТ», дырэктарам Гродзенскай 
камерцыйнай базы, намеснікам генеральнага дырэк-
тара, выконваючым абавязкі генеральнага дырэктара 
адкрытага акцыя нернага таварыства «Гроднаоптган-
даль», намеснікам генеральнага дырэктара, першым 
намеснікам генеральнага дырэктара абласнога аб’яд-
нанага вытворча-камерцыйнага ўнітарнага прадпры-
емства «Гроднамясцпрам», кіраўніком адміністрацыі 
Кастрычніцкага раёна горада Гродна, начальнікам га-
лоўнага ўпраўлення арганізацыйна-кадравай работы 
Гродзенскага аблвыканкама.

Член Пастаяннай камісіі Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы па 
палітычных пытаннях і міжнародным супрацоўніцтве. 

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Уз-
нагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, юбілейнымі медалямі.

ПЕТРАШОВА 
Вольга Уладзіміраўна

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Магілёўская-Кастрычніцкая выбарчая акруга № 86

Нарадзілася 27 снежня 1968 года ў горадзе Кізел 
Пермскай вобласці (РСФСР).

Скончыла Магілёўскі дзяржаўны педагагічны ін-
стытут імя А.А. Куляшова па спецыяльнасці «Руская 
мова і літаратура»; Акадэмію кіравання пры Прэзідэн-
це Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае 
і мясцовае кіраванне».

Працавала настаўнікам пачатковых класаў Ба-
таеўскай пачатковай школы Хоцімскага раёна, на-
стаўнікам рускай мовы і літаратуры сярэдняй шко-
лы № 2 горада Хоцімска, інспектарам школ аддзела 
адукацыі Хоцімскага райвыканкама, загадчыкам дзі-
цячага сада № 3 горада Хоцімска, выконваючым аба-
вязкі намесніка старшыні, намеснікам старшыні Хо-
цімскага райвыканкама па сацыяльных пытаннях і 
інфармаванні, намеснікам начальніка ўпраўлення аду-
кацыі Магілёўскага аблвыканкама, намеснікам стар-
шыні Магілёўскага абласнога аб’яднання прафсаюзаў.

З’яўлялася дэпутатам Магілёўскага абласнога Са-
вета дэпутатаў 26-га і 27-га скліканняў.

Старшыня пярвічнай арганізацыі грамадскага 
аб’яднання «Беларускі саюз жанчын» Палаты прад-
стаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі Сакратарыята 
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па інфармацыйнай палітыцы, член Міжпарла-
менцкай камісіі па супрацоўніцтве Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь і Вярхоўнай Рады Украіны.

Мае Падзяку і падзячныя пісьмы Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь. Узнагароджана ганаровымі грама-
тамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ма-
гілёўскага абласнога Савета дэпутатаў, Федэрацыі 
прафсаюзаў Беларусі, юбілейнымі медалямі.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАЛІЦІКА 
Вольга Сяргееўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці, 
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.

Баранавіцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5 

Нарадзілася 6 чэрвеня 1971 года ў горадзе Бара-
навічы Брэсцкай вобласці.

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па 
спецыяльнасці «Матэматыка»; Акадэмію кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
«Дзяржаўнае кіраванне нацыянальнай эканомікай».

Працавала інжынерам па арганізацыі кіравання 
вытворчасцю, вядучым спецыялістам па ідэалагіч-
най рабоце, начальнікам заводскага інфармацыйнага 
бюро, начальнікам аддзела працы, заработнай платы 
і ўдасканалення арганізацыі вытворчасці філіяла за-
крытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Бара-
навіцкі станкабудаўнічы завод».

З’яўлялася дэпутатам Баранавіцкага гарадскога 
Савета дэпутатаў 26-га склікання, дэпутатам Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь пятага склікання, была намеснікам старшыні 
Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энерге-
тычным комплексе, транспарце і сувязі.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па бюджэце і фінансах.

Узнагароджана медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровым дыпломам Міністэрства антыма-
напольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь 
«За заслугі ў развіцці канкурэнцыі».

ПАПКО
 Вольга Мікалаеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Навагрудская выбарчая акруга № 57

Нарадзілася 24 ліпеня 1976 года ў горадзе Брэсце.
Скончыла Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

А.С. Пушкіна, настаўнік гісторыі і сусветнай мастац-
кай культуры. Кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Працавала настаўнікам сусветнай мастацкай куль-
туры гімназіі № 2 горада Брэста, асістэнтам, старшым 
выкладчыкам, дацэнтам кафедры філасофіі і культу-
ралогіі Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэ-
та, дырэктарам музея «Замкавы комплекс «Мір».

Член Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па 
справах ЮНЕСКА. 

Кіраўнік дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспуб-
лікі Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Паўноч-
ным саветам, член дэлегацыі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай асамблеі Аргані-
зацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, дэле-
гацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па 
ажыццяўленні кантактаў з Парламенцкай асамблеяй 
Савета Еўропы. 

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.
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РАЖАНЕЦ 
Валянціна Вітальеўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных 
адносінах і сродках масавай інфармацыі (з 2019).

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека, 
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі 

(2016–2019).
Слуцкая выбарчая акруга № 67

Нарадзілася 11 студзеня 1964 года ў горадзе Слуц-
ку Мінскай вобласці.

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
У.І. Леніна, журналіст.

Працавала мастацкім кіраўніком Слуцкага раённа-
га Дома культуры, настаўнікам беларускай мовы і літа-
ратуры СШ № 12 горада Слуцка, карэктарам рэдакцыі 
Любанскай раённай газеты «Будаўнік камунізму», за-
гадчыкам сельскагаспадарчага, аграпрамысловага ад-
дзела, адказным сакратаром рэдакцыі газеты «Слуцкі 
край», рэдактарам тэлепраграмы «Слуцк ТВ» адкры-
тага акцыянернага таварыства «СлуцкАблГарант», 
галоўным рэдактарам дзяржаўнай установы «Рэдак-
цыя газеты «Слуцкі край» і праграмы радыёвяшчання 
«Весткі Случчыны».

Член грамадскіх аб’яднанняў «Беларускі саюз жур-
налістаў», «Беларускі саюз жанчын».

Дэлегат пятага Усебеларускага народнага сходу.
Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 

Асамб леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па палітычных пытаннях і міжнародным 
супрацоўніцтве.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства інфар-
мацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскага аб’яднання 
«Беларускі саюз журналістаў», Слуцкага райвыканка-
ма, нагрудным знакам «Выдатнік друку Беларусі». Мае 
падзякі старшыні Мінскага аблвыканкама, Слуцкага 
райвыканкама. 

РАССОХА 
Мікалай Фёдаравіч

Член Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.

Мазырская выбарчая акруга № 42

Нарадзіўся 3 жніўня 1958 года ў вёсцы Слабада 
Мазырскага раёна Гомельскай вобласці.

Скончыў Беларускую сельскагаспадарчую 
акадэмію па спецыяльнасці «Аграномія»; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па 
спецыяльнасці «Дзелавое адміністраванне». Канды-
дат сельскагаспадарчых навук.

Працаваў галоўным аграномам, кіраўніком саўгаса 
(КСУП) «Мазырская агароднінная фабрыка».

З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, 
быў членам Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Парламенцкай 
асамблеяй Чарнаморскага эканамічнага супрацоў-
ніцтва.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПІСАНІК 
Леанід Фёдаравіч

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым 
самакіраванні і рэгламенце. 

Палеская выбарчая акруга № 43

Нарадзіўся 30 жніўня 1957 года ў горадзе Мазыры 
Гомельскай вобласці.

Скончыў Рыжскае вышэйшае ваенна-палітычнае 
Чырванасцяжнае вучылішча імя Маршала Савец-
кага Саюза С.С. Бірузова па спецыяльнасці «Ваен-
на-палітычная»; Ваенна-палітычную акадэмію імя 
У.І. Леніна па спецыяльнасці «Ваенна-палітычная»; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае і мясцовае кіра-
ванне».

Праходзіў ваенную службу на пасадах намесніка 
камандзіра дывізіёна па палітычнай частцы, прапаган-
дыста вайсковай часці, намесніка камандзіра палка па 
рабоце з асабовым складам, намесніка камандзіра пал-
ка, намесніка начальніка аддзела па выхаваўчай рабо-
це, намесніка камандзіра дывізіі па выхаваўчай рабоце. 
Працаваў загадчыкам агульнага аддзела кіраўніцтва 
справамі, першым намеснікам старшыні Мазырска-
га гарвыканкама, старшынёй Мазырскага гарадскога 
Савета дэпутатаў, старшынёй Мазырскага раённага 
Савета дэпутатаў, старшынёй Ельскага райвыканкама.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Гомельскага абласнога 
Савета дэпутатаў, Мазырскага райвыканкама.

ПІРШТУК 
Баляслаў Казіміравіч

Намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

Рэчыцкая выбарчая акруга № 44

Нарадзіўся 30 студзеня 1959 года ў вёсцы Пірштукі 
Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. 

Скончыў Беларускі політэхнічны інстытут па 
спецыяльнасці «Цеплавыя электрычныя станцыі»; 
Акадэмію кіравання пры Савеце Міністраў Рэспублікі 
Беларусь па спецыяльнасці «Эканоміка і кіраванне 
вытворчасцю». 

Служыў у Савецкай арміі ў Цэнтральнай групе 
войск. Працаваў інжынерам Светлагорскай цепла-
электрацэнтралі. З’яўляўся першым намеснікам стар-
шыні, старшынёй Светлагорскага гарвыканкама, 
старшынёй Светлагорскага райвыканкама. Быў на-
меснікам старшыні Гомельскага аблвыканкама. 

Ганаровы грамадзянін горада Светлагорска.
Кіраўнік дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспуб-

лікі Беларусь у Парламенцкай асамблеі Арганізацыі 
па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, дэлегацыі 
На цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыц-
цяўленні кантактаў з Лацінаамерыканскім парламен-
там, член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па бюджэце і фінансах. Сустаршыня Міжпарла-
менцкай камісіі па супрацоўніцтве На цыянальнага 
сходу Рэс публікі Беларусь і Нацыянальнага Сходу Рэс-
публікі Арменія, Міжпарламенцкай камісіі па супра-
цоўніцтве Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і 
Вярхоўнай Рады Украіны.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў 
Рэс публікі Беларусь, Савета Міжпарламенцкай 
Асамб леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў.
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РЫНЕЙСКАЯ 
Ірына Мікалаеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры і навуцы.

Бабруйская-Ленінская выбарчая акруга № 78

Нарадзілася 6 ліпеня 1972 года ў горадзе Бабруй-
ску Магілёўскай вобласці.

Скончыла Віцебскі дзяржаўны педагагічны ін-
стытут па спецыяльнасці «Біялогія і хімія»; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па 
спецыяльнасці «Кіраванне дзяржаўнымі інфармацый-
нымі рэсурсамі».

Працавала настаўнікам хіміі, намеснікам дырэк-
тара па выхаваўчай рабоце СШ № 9 горада Бабруй-
ска, вядучым спецыялістам, галоўным спецыялістам 
аддзела ідэалагічнай работы, намеснікам началь-
ніка, начальнікам аддзела адукацыі, начальнікам 
упраўлення адукацыі, спорту і турызму Бабруйскага 
гарвыканкама.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь.

РЭБКАВЕЦ 
Іван Рыгоравіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.

Пінская сельская выбарчая акруга № 15 

Нарадзіўся 6 ліпеня 1975 года ў горадзе Лунінцы 
Брэсцкай вобласці.

Скончыў Палескі дзяржаўны ўніверсітэт, эка-
наміст-менеджар; Акадэмію кіравання пры Прэзідэн-
це Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне дзяржаў-
нага кіравання.

Працаваў майстрам, старшынёй прафсаюзнага 
камітэта, начальнікам аўтарамонтных майстэрняў, 
галоўным інжынерам, дырэктарам адкрытага акцыя-
нернага таварыства «Пінскі аўтобусны парк». Займаў 
пасаду намесніка Міністра транспарту і камунікацый 
Рэспублікі Беларусь.

З’яўляўся дэпутатам Пінскага гарадскога Савета 
дэпутатаў 26-га і 27-га скліканняў.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Парламенцкай 
канферэнцыяй Балтыйскага мора.

Старшыня Пінскага гарвыканкама. 
Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-

нага сходу Рэспублікі Беларусь.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

64

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУСАК 
Віктар Рамуальдавіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.

Гродзенская-Кастрычніцкая выбарчая акруга № 50 

Нарадзіўся 19 верасня 1963 года ў горадзе Гродне.
Скончыў Ленінградскі ордэна Працоўнага Чырво-

нага Сцяга сельскагаспадарчы інстытут, інжынер-ме-
ханік.

Працаваў на розных пасадах адкрытага акцыянер-
нага таварыства «Гродна Азот»: майстрам па рамонце 
тэхналагічнага абсталявання цэха аміяку трэцяй чар-
гі, начальнікам аддзела, начальнікам упраўлення са-
цыяльнага развіцця.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь.

РЫБАК 
Андрэй Анатольевіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.
Салігорская гарадская выбарчая акруга № 68

Нарадзіўся 4 снежня 1970 года ў горадзе Салігор-
ску Мінскай вобласці.

Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спе-
цыяльнасці «Фізіка»; Беларускі дзяржаўны эканаміч-
ны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Эканоміка і кіра-
ванне вытворчасцю».

Працаваў на розных пасадах адкрытага акцыянер-
нага таварыства «Беларуськалій». Прайшоў працоўны 
шлях ад слесара КВПіА сільвінітавай абагачальнай 
фабрыкі Першага рудаўпраўлення вытворчага аб’яд-
нання «Беларуськалій» да намесніка генеральнага ды-
рэктара па камерцыйных пытаннях і лагістыцы – на-
чальніка ўпраўлення продажаў і лагістыкі адкрытага 
акцыянернага таварыства «Беларуськалій».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспуб-
лікі Беларусь у Парламенцкай асамблеі Арганізацыі 
па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, член дэле-
гацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
па ажыццяўленні кантактаў з Лацінаамерыканскім 
парламентам.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, памятным знакам 
«МПА СНД. 25 гадоў».
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САЎКО 
Валерый Іосіфавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека, 
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі.

Шчучынская выбарчая акруга № 60

Нарадзіўся 1 ліпеня 1962 года ў вёсцы Скіпоравічы 
Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыў Беларускі інстытут механізацыі сельскай 
гаспадаркі, інжынер-механік; Акадэмію кіравання 
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, мене джар-
эканаміст.

Працаваў загадчыкам аўтагаража калгаса «Іс-
кра» Дзятлаўскага раёна, інструктарам Дзятлаўскага 
райкама ЛКСМБ, інструктарам Гродзенскага абкама 
ЛКСМБ, першым сакратаром Дзятлаўскага райка-
ма ЛКСМБ, дырэктарам таварыства з абмежаванай 
адказнасцю «Вытворча-камерцыйная фірма «Віта», 
намеснікам старшыні Дзятлаўскага раённага Савета 
народных дэпутатаў, намеснікам начальніка ўпраўлен-
ня – начальнікам аддзела па справах органаў дзяржаў-
нага кіравання ўпраўлення арганізацыйна-кадравай 
работы Гродзенскага аблвыканкама, старшынёй Гро-
дзенскага абкама прафсаюза работнікаў дзяржаўных і 
іншых устаноў.

Выбіраўся дэпутатам Гродзенскага абласнога Саве-
та дэпутатаў 25-га склікання.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Гродзенскага гар-
выканкама, Гродзенскага гарадскога Савета дэпутатаў, 
Гродзенскага аблвыканкама, Гродзенскага абласнога 
Савета дэпутатаў.

СОКАЛ 
Аляксей Мікалаевіч 

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы.
Усходняя выбарчая акруга № 107 

Нарадзіўся 18 лістапада 1973 года ў горадзе Мінску.
Скончыў Беларускі дзяржаўны эканамічны ўнівер-

сітэт, эканаміст-менеджар; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне 
дзяржаўнага кіравання.

Працаваў камплектоўшчыкам склада, прадаўцом, 
тавараведам, намеснікам начальніка і начальнікам ад-
дзела арганізацыі гандлю, намеснікам дырэктара, пер-
шым намеснікам генеральнага дырэктара адкрытага 
акцыянернага таварыства «ЦУМ Мінск».

З’яўляўся дэпутатам Мінскага гарадскога Савета 
дэпутатаў 27-га склікання.

Першы сакратар Камуністычнай партыі Беларусі.
Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 

Асамб леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па эканоміцы і фінансах, член дэлегацыі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыц-
цяўленні кантактаў з Лацінаамерыканскім парламен-
там.

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь, Падзяку Старшыні Палаты прадстаўнікоў 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Узнага-
роджаны ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу 
Рэспуб лікі Беларусь, Мінскага гарвыканкама, Мінска-
га гарадскога Савета дэпутатаў, нагрудным знакам 
«Выдатнік гандлю». 

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

САЙГАНАВА 
Таццяна Іванаўна

Член Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах.
Купалаўская выбарчая акруга № 95

Нарадзілася 7 снежня 1970 года ў вёсцы Валохі 
Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці.

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, хімік, 
выкладчык; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэс-
публікі Беларусь, эканаміст-менеджар.

Працавала выкладчыкам санаторнай школы-ін-
тэрната № 2 горада Мінска, інжынерам-хімікам цэн-
тральнай лабараторыі, начальнікам вытворчага аддзе-
ла, намеснікам генеральнага дырэктара па вытворчасці 
сумеснага адкрытага акцыянернага таварыства «Ка-
мунарка».

З’яўлялася дэпутатам Мінскага гарадскога Савета 
дэпутатаў 27-га склікання.

Член Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Народнага 
сходу Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Мінскага гарадскога 
Савета дэпутатаў, канцэрна «Белдзяржхарчпрам», ад-
міністрацыі Ленінскага раёна горада Мінска.

САЛАЎЁЎ 
Пётр Аляксандравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці, 
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.

Магілёўская-Прамысловая выбарчая акруга № 87 

Нарадзіўся 12 ліпеня 1963 года ў вёсцы Кароўчына 
Горацкага раёна Магілёўскай вобласці.

Скончыў Магілёўскі тэхналагічны інстытут, інжы-
нер-хімік-тэхнолаг; Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А. Куляшова, эканаміст-менеджар.

Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў апарат-
чыкам сінтэзу, начальнікам змены, начальнікам цэха, 
дырэктарам завода арганічнага сінтэзу, намеснікам 
генеральнага дырэктара па вытворчасці, галоўным 
інжынерам – першым намеснікам генеральнага ды-
рэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Магі-
лёўхімвалакно».

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамб леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па эканоміцы і фінансах.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь. Мае Падзяку і Падзяч-
нае пісьмо Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублiкi Беларусь.
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СТАРАВОЙТАЎ 
Аляксандр Генадзьевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай 
культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы (з 2019).

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, 
сямейнай і маладзёжнай палітыцы (2016–2019).

Магілёўская-Цэнтральная выбарчая акруга № 85

Нарадзіўся 23 лістапада 1973 года ў горадзе Магілёве.
Скончыў Віцебскі дзяржаўны ордэна Друж-

бы народаў медыцынскі інстытут па спецыяльнас-
ці «Лячэбна-прафілактычная справа»; Беларускую 
медыцынскую акадэмію паслядыпломнай адука-
цыі па спецыяльнасці «Кіраванне аховай здароўя»; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае кіраванне са-
цыяльнай сферай».

Працаваў урачом-акушэрам-гінеколагам меды-
ка-санітарнай часткі Магілёўскага вытворчага аб’яд-
нання «Хімвалакно», урачом-анколагам Магілёўскага 
абласнога анкалагічнага дыспансера, галоўным спецы-
ялістам па акушэрстве і гінекалогіі ўпраўлення аховы 
здароўя Магілёўскага аблвыканкама, галоўным ура-
чом установы аховы здароўя «Магілёўская цэнтраль-
ная паліклініка».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па 
бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аховы 
здароўя Рэспублікі Беларусь, Магілёўскага абласнога 
Савета дэпутатаў, Магілёўскага гарадскога Савета дэ-
путатаў, Магілёўскага гарвыканкама, нагрудным зна-
кам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

СТАРЫНСКАЯ 
Таццяна Аляксандраўна

Член Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях.
Віцебская-Горкаўская выбарчая акруга № 17

Нарадзілася 25 сакавіка 1969 года ў вёсцы Загорцы 
Лепельскага раёна Віцебскай вобласці.

Скончыла Віцебскі дзяржаўны педагагічны ін-
стытут імя С.М. Кірава, настаўнік біялогіі і хіміі; 
Рэспубліканскі інстытут павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі Міністэрства працы і сацыяльнай 
абароны Рэспублікі Беларусь, спецыяліст па кіра-
ванні персаналам.

Працавала старшай піянерважатай Каменскай 
сярэдняй школы Лепельскага раёна Віцебскай воблас-
ці, майстрам вытворчага навучання ПТВ-147 (Віцебскі 
дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж), архівістам 
1-й катэгорыі, вядучым архівістам, загадчыкам аддзе-
ла камплектавання, намеснікам дырэктара, дырэкта-
рам Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, дырэк-
тарам дзяржаўнай установы «Тэрытарыяльны цэнтр 
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Першамай-
скага раёна горада Віцебска».

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Віцебскага гарвыкан-
кама, Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў, камітэта 
па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне Віцебскага 
аблвыканкама. Мае падзяку Міністра працы і сацы-
яльнай абароны Рэспублікі Беларусь. Занесена на До-
шку гонару адміністрацыі Першамайскага раёна гора-
да Віцебска.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОПІКАВА 
Ала Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве (з 2016).
Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы (2016).

Слонімская выбарчая акруга № 58

Нарадзілася 24 студзеня 1963 года на станцыі Са-
лянка Нарыманаўскага раёна Астраханскай вобласці 
(РСФСР).

Скончыла Віцебскі дзяржаўны педагагічны інсты-
тут імя С.М. Кірава, настаўнік матэматыкі.

Працавала настаўнікам матэматыкі Высокаўскай 
сярэдняй школы Аршанскага раёна Віцебскай воблас-
ці, настаўнікам матэматыкі і інфарматыкі, намеснікам 
дырэктара Азярніцкай сярэдняй школы Слонімскага 
раёна Гродзенскай вобласці, настаўнікам інфарматыкі 
сярэдняй школы № 4 горада Слоніма, намеснікам ды-
рэктара сярэдняй школы № 9 горада Слоніма, галоў-
ным спецыялістам, намеснікам начальніка ўпраўлен-
ня адукацыі Слонімскага райвыканкама, дырэктарам 
сярэдняй школы № 9 горада Слоніма.

З’яўлялася дэпутатам Слонімскага раённага Саве-
та дэпутатаў 26-га склікання, дэпутатам Палаты прад-
стаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
пятага склікання, была членам Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, культуры і навуцы.

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь. Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, юбілейнымі медалямі. 
Лаўрэат конкурсу «Жанчына года Гродзенскай воблас-
ці». Удастоена звання «Чалавек года Гродзеншчыны – 
2011».

СТАРАВОЙТАВА 
Ганна Валянцiнаўна

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Сухараўская выбарчая акруга № 101

Нарадзілася 8 жніўня 1966 года ў горадзе Салігор-
ску Мінскай вобласці.

Скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інсты-
тут імя А.М. Горкага, настаўнік матэматыкі, інфарма-
тыкі і вылічальнай тэхнікі.

Працавала настаўнікам матэматыкі сярэдняй шко-
лы № 158, намеснікам дырэктара па навукова-метадыч-
най рабоце гімназіі № 13 горада Мінска, намеснікам 
начальніка ўпраўлення адукацыі Фрунзенскага раёна 
горада Мінска, дырэктарам сярэдняй школы № 195 го-
рада Мінска, дырэктарам дзяржаўнай установы адука-
цыі «Гімназія № 31 горада Мінска».

З’яўлялася дэпутатам Мінскага гарадскога Савета 
дэпутатаў 26-га і 27-га скліканняў.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па 
бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, член дэлегацыі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыц-
цяўленні кантактаў з Парламенцкай асамблеяй Чарна-
морскага эканамічнага супрацоўніцтва, член рабочай 
групы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па 
дасягненні Рэспублікай Беларусь Мэт устойлівага раз-
віцця.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам «Вы-
датнік адукацыі».
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ТКАЧУК 
Анатолій Уладзіміравіч

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым 
самакіраванні і рэгламенце (з 2019).

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па дзяржаўным 
будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце (2016–2019).

Івацэвіцкая выбарчая акруга № 11

Нарадзіўся 4 студзеня 1962 года ў вёсцы Дастоева 
Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Беларускую сельскагаспадарчую ака-
дэмію, інжынер-механік; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне 
дзяржаўнага і мясцовага кіравання.

Працаваў галоўным інжынерам калгаса «50 год Ка-
стрычніка» Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці, 
начальнікам аддзела аўтаперавозак, намеснікам стар-
шыні па вытворчасці Іванаўскага раённага вытворчага 
аб’яднання «Сельгасхімія», начальнікам кацельні між-
калгаснага санаторыя «Алеся» Іванаўскага раёна, галоў-
ным інжынерам упраўлення сельскай гаспадаркі і хар-
чавання Іванаўскага райвыканкама, старшынёй калгаса 
імя Горкага Іванаўскага раёна, старшынёй сельскагас-
падарчага вытворчага кааператыва «Ляскавічы-агра» 
Іванаўскага раёна, першым намеснікам старшыні, на-
чальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі і харчаван-
ня, старшынёй Івацэвіцкага райвыканкама.

Узнагароджаны медалём «За адзнаку ў воінскай 
службе» II ступені, Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

УЛАХОВІЧ 
Мікалай Дзмітрыевіч

Член Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.

Сеніцкая выбарчая акруга № 76

Нарадзіўся 21 жніўня 1951 года ў горадзе Мінску.
Скончыў Сімферопальскае вышэйшае ваен-

на-палітычнае будаўнічае вучылішча па спецыяльна-
сці «Паліталогія»; Іванаўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
па спецыяльнасці «Гісторыя»; Валгаградскі інжынер-
на-будаўнічы інстытут па спецыяльнасці «Прамысло-
вае і грамадзянскае будаўніцтва».

Працаваў начальнікам участка ўпраўлення «Вода-
канал» горада Мінска. Праходзіў службу ва Узброеных 
Сілах. Займаў пасады генеральнага дырэктара навуко-
ва-вытворчага прадпрыемства, начальніка ўпраўлення 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінскага абласнога 
выканаўчага камітэта, намесніка старшыні праўлення 
Мінскага аблспажыўсаюза.

Старшыня савета Беларускай патрыятычнай пар-
тыі. Узначальвае рэспубліканскае грамадскае аб’яд-
нанне «Беларускае казацтва».

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Бела-
русі і Расіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання 
і ліквідацыі наступстваў аварый, член Міжпарламенц-
кай камісіі па супрацоўніцтве Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь і Вярхоўнай Рады Украіны, член 
Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Народнага сходу 
Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.

Узнагароджаны медалямі СССР, ордэнам свяціце-
ля Кірылы Тураўскага ІІ ступені, Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, нагрудным 
знакам «Выдатнік ваеннага будаўніцтва». Ганаровы 
работнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі 
Беларусь.

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

70

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СТАЦІЎКА 
Жанна Уладзіміраўна

Член Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях.
Белавежская выбарчая акруга № 8

Нарадзілася 1 красавіка 1968 года ў вёсцы Макара-
ва Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыла Брэсцкі дзяржаўны педагагічны інсты-
тут імя А.С. Пушкіна па спецыяльнасці «Педагогіка і 
методыка пачатковага навучання»; Акадэмію кіраван-
ня пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяль-
насці «Кіраванне персаналам».

Працавала кантралёрам-касірам харчовых тавараў 
Брэсцкага гархарчгандлю, старшынёй прафсаюзнага 
камітэта навучэнцаў, выхавальнікам, выкладчыкам, 
намеснікам дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце 
Брэсцкага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага калед-
жа сферы абслугоўвання, дырэктарам тэрытарыяль-
нага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва 
Ленінскага раёна горада Брэста, намеснікам старшыні 
камітэта па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне 
Брэсцкага аблвыканкама – начальнікам упраўлення 
занятасці насельніцтва.

Старшыня Брэсцкай абласной арганізацыі «Рэспу-
бліканская партыя працы і справядлівасці».

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай Асамб-
леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў па сацыяльнай палітыцы і правах чалавека.

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь, падзякі Брэсцкага аблвыканкама, Брэсцкага га-
радскога Савета дэпутатаў. Узнагароджана Ганаровай 
граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
граматамі Брэсцкага аблвыканкама, Брэсцкага гарад-
скога Савета дэпутатаў, адміністрацыі Ленінскага раёна 
горада Брэста. Удастоена звання «Чалавек года – 2012».

СЯГОДНІК 
Аляксандр Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры і навуцы.

Ваўкавыская выбарчая акруга № 48

Нарадзіўся 30 чэрвеня 1956 года ў вёсцы Хілякі Бе-
раставіцкага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут 
імя А.М. Горкага, настаўнік беларускай мовы і літара-
туры; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь, спецыяліст у галіне дзяржаўнага кіравання.

Працаваў настаўнікам беларускай мовы і літара-
туры Сушанскай васьмігадовай школы Лепельска-
га раёна, арганізатарам пазакласнай і пазашкольнай 
работы Матырынскай сярэдняй школы Лепельска-
га раёна, загадчыкам аддзела адукацыі Лепельскага 
райвыканкама, інструктарам Віцебскага абкама КПБ, 
генеральным дырэктарам Віцебскага абласнога аб’яд-
нання па арганізацыі пазашкольнай работы з дзецьмі і 
падлеткамі, старшынёй Віцебскага абкама прафсаюза 
работнікаў адукацыі і навукі, першым намеснікам на-
чальніка ўпраўлення адукацыі Віцебскага аблвыкан-
кама, начальнікам упраўлення адукацыі Гродзенскага 
аблвыканкама.

З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага 
склікання, быў старшынёй Пастаяннай камісіі па аду-
кацыі, культуры і навуцы.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспуб-
лікі Беларусь, Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі, Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – 
удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
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ЦАЦОХА 
Аляксандр Уладзіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах.
Віцебская-Кастрычніцкая выбарчая акруга № 20

Нарадзіўся 19 студзеня 1956 года ў горадзе Мінску.
Скончыў Віцебскі дзяржаўны медыцынскі інсты-

тут па спецыяльнасці «Лячэбная справа»; Беларускую 
медыцынскую акадэмію паслядыпломнай адукацыі па 
спецыяльнасці «Арганізацыя аховы здароўя»; Віцебскі 
дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт па спецыяльнасці 
«Прафесійная адукацыя». Кандыдат медыцынскіх на-
вук, дацэнт.

Працаваў намеснікам сакратара камітэта камса-
мола, асістэнтам, дацэнтам, загадчыкам кафедры апе-
ратыўнай хірургіі і тапаграфічнай анатоміі ўстановы 
адукацыі «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўнівер-
сітэт», дырэктарам установы адукацыі «Віцебскі дзяр-
жаўны медыцынскі каледж».

З’яўляўся дэпутатам Віцебскага абласнога Савета 
дэпутатаў 25-га і 26-га скліканняў, дэпутатам Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь пятага склікання, быў старшынёй Пастаяннай 
камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай 
і маладзёжнай палітыцы.

Член Экспертнага савета па ахове здароўя пры 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Са-
дружнасці Незалежных Дзяржаў. 

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь, 
Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзель-
ніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Віцебскага 
аблвыканкама, Віцебскага абласнога Савета дэпута-
таў, нагруднымі знакамі «Выдатны дружыннік БССР», 
«Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь», 
юбілейнымі медалямі. Удастоены звання «Чалавек 
года Віцебшчыны – 2011». 

ЦУПРЫК 
Леанід Аляксандравіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, 
мясцовым самакіраванні і рэгламенце. 

Баранавіцкая сельская выбарчая акруга № 7

Нарадзіўся 26 сакавіка 1955 года ў вёсцы Белы Ля-
сок Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Мінскі дзяржаўны педагагічны інсты-
тут імя А.М. Горкага, матэматык; Расійскую акадэмію 
дзяржаўнай службы пры Прэзідэнце Расійскай Федэ-
рацыі, спецыяліст у галіне дзяржаўнага і муніцыпаль-
нага кіравання.

Працаваў лабарантам, настаўнікам фізікі СШ № 1 
горада Ляхавічы, метадыстам па прафарыентацыі вуч-
няў, інспектарам школ аддзела адукацыі Баранавіц-
кага гарвыканкама, дырэктарам СШ № 20 горада Ба-
ранавічы, загадчыкам аддзела адукацыі, намеснікам 
старшыні Баранавіцкага гарвыканкама, намеснікам 
старшыні Брэсцкага аблвыканкама.

Старшыня Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па вывучэнні вопыту дзяржаўнага бу-
даўніцтва і мясцовага самакіравання.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслугі», 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Са-
дружнасці Незалежных Дзяржаў «За ўмацаванне пар-
ламенцкага супрацоўніцтва», «МПА СНД. 25 гадоў», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспуб-
лікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 
Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзель-
ніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Брэсцкага 
аблвыканкама, ганаровымі знакамі «Выдатнік адука-
цыі Рэспублікі Беларусь», «Выдатнік аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь».
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ФІЛІПОВІЧ 
Галіна Васільеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па дзяржаўным 
будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце (з 2019).

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым 
самакіраванні і рэгламенце (2016–2019).

Светлагорская выбарчая акруга № 46

Нарадзілася 12 лістапада 1966 года ў вёсцы Судавіца 
Светлагорскага раёна Гомельскай вобласці.

Скончыла Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Францыска Скарыны, педагог, матэматык; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, спецы-
яліст у галіне дзяржаўнага і мясцовага кіравання.

Працавала загадчыкам Новагалоўчыцкага дзіця-
чага сада, настаўнікам Новагалоўчыцкай сярэдняй 
школы Петрыкаўскага раёна, настаўнікам, дырэктарам 
Чыркавіцкай сярэдняй школы Светлагорскага раёна, 
намеснікам загадчыка па вучэбна-выхаваўчай рабоце 
аддзела адукацыі Светлагорскага райвыканкама, загад-
чыкам гарадскога вучэбна-метадычнага кабінета ад-
дзела адукацыі Светлагорскага гарвыканкама, началь-
нікам аддзела адукацыі Светлагорскага райвыканкама, 
старшынёй Светлагорскага раённага Савета дэпутатаў.

З’яўлялася дэпутатам Светлагорскага раённага Са-
вета дэпутатаў 23, 24, 25 і 26-га скліканняў, дэпутатам 
Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў 26-га склікан-
ня, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, была чле-
нам Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, 
мясцовым самакіраванні і рэгламенце.

Член грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз жан-
чын».

Старшыня Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Бе-
ларусі і Расіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання 
і ліквідацыі наступстваў аварый.

Узнагароджана медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

XIШЧАНКА 
Анатолій Пятровіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Магілёўская сельская выбарчая акруга № 88

Нарадзіўся 17 жніўня 1958 года ў вёсцы Красная 
Пярэспіца Краснагорскага раёна Бранскай вобласці 
(РСФСР).

Скончыў Растоўскі-на-Доне інстытут сельгасма-
шынабудавання па спецыяльнасці «Сельскагаспадар-
чыя машыны»; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Міжнародны 
маркетынг».

Працоўную дзейнасць пачаў майстрам на Бабруй-
скім заводзе машын для ўнясення ўгнаенняў. Служыў 
у радах Савецкай арміі. Працаваў майстрам, старшым 
майстрам, намеснікам начальніка цэха, прадстаўніком 
органа дзяржаўнай прыёмкі вытворчага аб’яднання 
«Мінскі трактарны завод», дырэктарам вытворчай 
кампаніі «Вольніца».

З’яўляўся дэпутатам Мінскага абласнога Савета 
дэпутатаў 26-га склікання.

Член вышэйшага савета Ліберальна-дэмакратыч-
най партыі, намеснік старшыні Ліберальна-дэмакра-
тычнай партыі.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па пытаннях знешняй палітыкі.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь.
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ЧЭКАН 
Святлана Уладзіславаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы.
Хойніцкая выбарчая акруга № 47

Нарадзілася 15 мая 1966 года ў горадзе Саратаве 
(РСФСР).

Скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя 
С.М. Кірава па спецыяльнасці «Лесаінжынерная спра-
ва»; Гомельскі кааператыўны інстытут па спецыяльнас-
ці «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве», магістра-
туру Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь па спецыяльнасці «Тэхналогіі кіравання пер-
саналам».

Працавала статыстыкам Хойніцкага райкама 
ЛКСМБ Гомельскай вобласці, адказным сакратаром 
праўлення Хойніцкай раённай арганізацыі Добраахвот-
нага таварыства аматараў кнігі, старшынёй прафкама 
Хойніцкага райспажыўсаюза, начальнікам аддзела кад-
раў, намеснікам старшыні праўлення па кадрах Хойніц-
кага раённага спажывецкага таварыства, намеснікам 
старшыні праўлення па гандлі Брагінскага раённага 
спажывецкага таварыства, начальнікам упраўлення 
кадраў, ідэалагічнай і арганізацыйна-кадравай работы 
Гомельскага абласнога саюза спажывецкіх таварыстваў, 
старшынёй праўлення Брагінскага раённага спажывец-
кага таварыства.

З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, 
членам Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, пры-
родакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-
гароджана Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, юбілейнымі медалямі.

ШАЎЦОЎ 
Дзмітрый Яўгеньевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах.
Коласаўская выбарчая акруга № 106

Нарадзіўся 3 лістапада 1973 года ў горадзе Жлобі-
не Гомельскай вобласці.

Скончыў Гомельскі дзяржаўны медыцынскі інсты-
тут па спецыяльнасці «Лячэбная справа»; Беларус-
кую медыцынскую акадэмію паслядыпломнай адука-
цыі па спецыяльнасці «Арганізатар аховы здароўя»; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае кіраванне са-
цыяльнай сферай»; Інстытут дзяржаўнай службы 
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае будаўніцтва».

Працаваў урачом-анестэзіёлагам-рэаніматолагам, 
намеснікам галоўнага ўрача па медыцынскім абслу-
гоўванні насельніцтва раёна Жлобінскага тэрытарыяль-
нага медыцынскага аб’яднання, намеснікам галоўнага 
ўрача па арганізацыйна-метадычнай рабоце, галоўным 
урачом установы аховы здароўя «34-я цэнтральная ра-
ённая клінічная паліклініка Савецкага раёна г. Мінска».

З’яўляўся дэпутатам Жлобінскага раённага Савета 
дэпутатаў 24-га склікання, Мінскага гарадскога Савета дэ-
путатаў 26-га склікання, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікан-
ня, быў членам Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізіч-
най культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы.

Старшыня грамадскага аб’яднання «Беларуская 
асацыяцыя ўрачоў».

Член Кантрольна-бюджэтнай камісіі Міжпарла-
менцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці 
Незалежных Дзяржаў, намеснік кіраўніка дэлегацыі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыц-
цяўленні кантактаў з Міжпарламенцкай Асамблеяй 
Асацыяцыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі. 

Мае падзякі і падзячныя пісьмы Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь і Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь. Узнагароджаны медалём «За 
працоўныя заслугі», ганаровымі граматамі Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь, граматамі адміністрацыі Савецкага 
раёна горада Мінска, Беларускага фонду міру, нагрудным 
знакам «Выдатнiк аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь».
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЧУДОВІЧ 
Віталій Ігаравіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.

Аршанская-Дняпроўская выбарчая акруга № 26 

Нарадзіўся 10 жніўня 1970 года ў горадзе Оршы Ві-
цебскай вобласці.

Скончыў Беларускі інстытут інжынераў чыгунач-
нага транспарту па спецыяльнасці «Лакаматывы»; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае і мясцовае кіра-
ванне».

Працаваў інжынерам-тэхнолагам, майстрам, 
прыёмшчыкам лакаматываў, галоўным тэхнолагам, 
начальнікам лакаматыўнага дэпо Орша імя К.С. За-
слонава рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства 
«Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі».

З’яўляўся дэпутатам Віцебскага абласнога Савета 
дэпутатаў 27-га склікання.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Паўночным са-
ветам. 

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь

ЧЭКАН 
Васілій Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы.
Віцебская-Чыгуначная выбарчая акруга № 19

Нарадзіўся 18 кастрычніка 1959 года ў вёсцы Мар-
цінава Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці.

Скончыў Іванаўскае пажарна-тэхнічнае вучылішча 
Міністэрства ўнутраных спраў СССР па спецыяльнас-
ці «Супрацьпажарная тэхніка і бяспека»; Наваполацкі 
політэхнічны інстытут па спецыяльнасці «Прамысло-
вае і грамадзянскае будаўніцтва».

Праходзіў службу на розных пасадах у органах і 
падраздзяленнях па надзвычайных сітуацыях Віцеб-
скай вобласці і горада Віцебска, узначальваў Віцебскае 
абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных 
сітуацыях Рэспублікі Беларусь, быў начальнікам Дэ-
партамента па матэрыяльных рэзервах Міністэрства 
па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь.

Член Пастаяннай камісіі Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы па пы-
таннях абароны і бяспекі.

Узнагароджаны ордэнам «За службу Радзіме» 
III ступені, медалём «За бездакорную службу» I, II і 
III ступені, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.
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ЮНІЦЫН 
Андрэй Юр’евіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе, транспарце і сувязі.

Полацкая сельская выбарчая акруга № 28 

Нарадзіўся 21 мая 1972 года ў горадзе Полацку Ві-
цебскай вобласці.

Скончыў Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, інжы-
нер-радыётэхнік; Акадэмію кіравання пры Прэзідэн-
це Рэспублікі Беларусь, менеджар інфармацыйных 
сістэм.

Працаваў электрамеханікам электрасувязі, інжы-
нерам электрасувязі, начальнікам аб’яднанага цэха 
электрасувязі, начальнікам лінейна-тэхнічнага ўчаст-
ка гарадской тэлефоннай сеткі Полацкага раённага 
вузла электрасувязі, начальнікам аддзела арганіза-
цыйна-кадравай работы Полацкага гарвыканкама, на-
чальнікам Полацкага занальнага вузла электрасувязі 
Віцебскага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прад-
прыемства электрасувязі «Белтэлекам».

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь. Мае Падзяку i Падзяч-
нае пісьмо Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублiкi Беларусь.

ЯКУБОВІЧ 
Таццяна Раманаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры і навуцы.

Баранавіцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6

Нарадзілася 7 красавіка 1972 года ў вёсцы Гарадок 
Кармянскага раёна Гомельскай вобласці.

Скончыла Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Францыска Скарыны, выкладчык матэматыкі; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь, ідэолаг. Кандыдат фізіка-матэматычных навук, 
дацэнт.

Працавала лабарантам, настаўнікам матэматыкі 
СШ № 22 горада Баранавічы, выкладчыкам матэма-
тыкі, загадчыкам завочнага аддзялення, намеснікам 
дырэктара па вучэбнай рабоце Баранавіцкага эка-
номіка-юрыдычнага тэхнікума, прарэктарам па вучэб-
най і выхаваўчай рабоце, першым прарэктарам Бара-
навіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь. Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аду-
кацыі Рэспублікі Беларусь. 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ШЫЛАЎ 
Віталій Пятровіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па працы 
і сацыяльных пытаннях.

Гомельская-Сельмашаўская выбарчая акруга № 32

Нарадзіўся 20 красавіка 1976 года ў горадзе Гомелі.
Скончыў Міжнародны інстытут працоўных і сацы-

яльных адносін па спецыяльнасці «Эканоміка»; Гомель-
скі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны па 
спецыяльнасці «Правазнаўства».

Служыў на розных пасадах у Міністэрстве па над-
звычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь і Міністэр-
стве ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Працаваў 
вядучым эканамістам аддзела эканамічнай бяспекі, 
начальнікам аддзела эканамічнай бяспекі, начальнікам 
аддзела кадраў, намеснікам дырэктара па эканамічнай 
бяспецы, намеснікам дырэктара па ідэалагічнай рабоце 
і кіраванні персаналам адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Гомельскі завод ліцця і нармалей».

Намеснік старшыні Камісіі Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі па заканадаўстве і Рэгламенце.

Мае падзячныя пісьмы Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь, адміністрацыі Чыгуначнага раёна горада Гомеля, 
падзякі ўпраўлення Следчага камітэта Рэспублікі Бела-
русь па Гомельскай вобласці, Гомельскай абласной ар-
ганізацыі Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа. 
Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Гомельскага гарвыканкама.

ШЧЭПАЎ 
Уладзіслаў Аляксандравіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы.
Рагачоўская выбарчая акруга № 45 

Нарадзіўся 23 жніўня 1976 года ў горадзе Гомелі.
Скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

Францыска Скарыны па спецыяльнасцi «Эканоміка і 
кіраванне вытворчасцю»; магістратуру Акадэміі кіра-
вання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецы-
яльнасці «Прававое рэгуляванне кіраўніцкай дзей-
насці ў сацыяльных і эканамічных сістэмах», магістр 
кіравання і права. Кандыдат эканамічных навук, да-
цэнт.

Працаваў асістэнтам, дацэнтам кафедры эканомікі 
і кіравання вытворчасцю, дэканам эканамічнага фа-
культэта ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Францыска Скарыны».

З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання, 
быў намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па эка-
намічнай палітыцы.

Намеснік старшыні Камісіі Парламенцкага Схо-
ду Саюза Беларусі і Расіі па эканамічнай палітыцы, 
намеснік старшыні дэлегацыі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з 
Парламенцкай асамблеяй Чарнаморскага эканаміч-
нага супрацоўніцтва, член дэлегацыі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні кантактаў 
з Міжпарламенцкай Асамблеяй Асацыяцыі дзяржаў 
Паўднёва-Усходняй Азіі, член рабочай групы Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дасягненні Рэс-
публікай Беларусь Мэт устойлівага развіцця.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аду-
кацыі Рэспублікі Беларусь. Мае падзяку Гомельскага 
аблвыканкама.
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АКУЛОВІЧ 
Ірына Барысаўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве 
і дзяржаўным будаўніцтве.

Выбрана ад Магілёўскай вобласці (вылучана ад Магілёўскага, 
Клічаўскага і Слаўгарадскага раёнаў)

Нарадзілася 20 кастрычніка 1974 года ў горадзе 
Магілёве. Скончыла Магілёўскі дзяржаўны педагагіч-
ны інстытут імя А.А. Куляшова па спецыяльнасці «Пе-
дагогіка і методыка пачатковага навучання з дадатко-
вай спецыяльнасцю «Музыка».

Працавала членам кааператыва «Флагман» (г. Ма-
гілёў), кантралёрам малога прадпрыемства «Магі-
лёўскі завод бытавых вырабаў», музычным кіраўніком 
ясляў-сада № 46 г. Магілёва, настаўнікам пачатковых 
класаў сярэдняй школы № 21 г. Магілёва, рэдакта-
рам, старшым рэдактарам студыі тэлебачання, стар-
шым рэдактарам аддзела інфармацыі студыі тэлеба-
чання Магілёўскага абласнога тэлерадыёаб’яднання, 
уласным карэспандэнтам карэспандэнцкага пункта 
(г. Магілёў) Агенцтва тэлевізійных навін Першага 
нацыянальнага канала Нацыянальнай дзяржаўнай 
тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь (г. Мінск), 
карэспандэнтам уласным першай катэгорыі карэспан-
дэнцкага пункта (г. Магілёў) Агенцтва тэлевізійных 
навін Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі 
Рэспублікі Беларусь (г. Мінск), загадчыкам карэспан-
дэнцкага пункта (г. Магілёў) Агенцтва тэлевізійных 
навін Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі 
Рэспублікі Беларусь (г. Мінск), дырэктарам рэспу-
бліканскага ўнітарнага прадпрыемства радыётэлецэн-
тра «Тэлерадыёкампанія «Магілёў».

Генеральны дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага 
прадпрыемства «Беларускае тэлеграфнае агенцтва».

Мае падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджана Ганаровым нагрудным знакам 
Белтэлерадыёкампаніі, ганаровымі граматамі Нацы-
янальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Магілёўскага 
абласнога Савета дэпутатаў, Бабруйскага гарадскога 
Савета дэпутатаў, галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах моладзі Магілёўскага 
абласнога выканаўчага камітэта.

АЛДАНАЎ 
Мікалай Міхайлавіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і 
сацыяльным развіцці (2016–2018).

Выбраны ад Магілёўскай вобласці (вылучаны ад Горацкага, 
Дрыбінскага і Мсціслаўскага раёнаў)

Нарадзіўся 12 мая 1959 года ў вёсцы Савеленкі 
Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці. Скончыў 
Магілёўскае музычнае вучылішча, Беларускую дзяр-
жаўную кансерваторыю імя А.В. Луначарскага, ма-
гістратуру Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 
Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь.

Працаваў выкладчыкам, намеснікам дырэктара па 
вучэбнай рабоце Брэсцкага музычнага вучылішча, вы-
кладчыкам Брэсцкага музычнага каледжа, дацэнтам 
філіяла ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная 
акадэмія музыкі» г. Магілёва, дырэктарам Магілёўска-
га філіяла ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная 
акадэмія музыкі», мастацкім кіраўніком аркестра на-
родных інструментаў імя народнага артыста Беларусі 
Л.Л. Іванова ўстановы культуры «Магілёўская аблас-
ная філармонія», дацэнтам кафедры музычнага вы-
хавання і харэаграфіі ўстановы адукацыі «Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова».

Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, га-
наровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Паўнамоцтвы члена Савета Рэспублікі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь датэрмінова спы-
нены з 20 снежня 2018 года.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 
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ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА
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АНЮХОЎСКІ 
Анатолій Васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах 
і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Талачынскага, 
Сенненскага і Чашніцкага раёнаў)

Нарадзіўся 6 красавіка 1954 года ў вёсцы Леніна 
Горацкага раёна Магілёўскай вобласці. Скончыў Бе-
ларускую ордэна Кастрычніцкай Рэвалюцыі і ордэна 
Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчую 
акадэмію, вучоны-аграном.

Працаваў глебазнаўцам Віцебскай абласной стан-
цыі па хімізацыі сельскай гаспадаркі, галоўным агра-
номам калгаса «Прагрэс», старшынёй калгаса «Гігант», 
галоўным аграномам міжгаспадарчага прадпрыемства 
па кормавытворчасці Дубровенскага раёна Віцебскай 
вобласці, галоўным спецыялістам па кормавытворчас-
ці ўпраўлення сельскай гаспадаркі Талачынскага раёна, 
галоўным аграномам калгаса імя Энгельса Талачын-
скага раёна, намеснікам старшыні па раслінаводстве 
Талачынскага раённага аграпрамысловага аб’яднання 
Віцебскай вобласці, старшынёй Талачынскага раённа-
га аб’яднання па аграхімічным абслугоўванні сельскай 
гаспадаркі «Сельгас хімія», старшынёй Талачынскага 
райвыканкама, дырэктарам унітарнага даччынага прад-
прыемства «Талачынскі кансервавы завод» Віцебскага 
абласнога ўнітарнага прадпрыемства харчовай прамыс-
ловасці «Віцебскхарчпрам».

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

Дырэктар рэспубліканскага вытворчага даччына-
га ўнітарнага прадпрыемства «Талачынскі кансерва-
вы завод».

Удастоены ганаровых званняў «Чалавек года Ві-
цебшчыны» ў намінацыі «Аграпрамысловы ком-
плекс», «Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэс-
публікі Беларусь».

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
сярэбраным медалём ВДНГ СССР, Ганаровай гра-
матай Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
юбілейнымі медалямі.

БЕЛУШ
Інэса Генадзьеўна

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы
 і мясцовым самакіраванні.

Выбрана ад Гродзенскай вобласці (вылучана ад Дзятлаўскага і 
Лідскага раёнаў)

Нарадзілася 1 чэрвеня 1960 года ў вёсцы Няна-
давічы Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. 
Скончыла Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Ку-
палы па спецыяльнасці «Руская мова і літаратура»; Бе-
ларускі дзяржаўны ўніверсітэт, паліталогія.

Працавала настаўнікам рускай мовы і літаратуры 
Мінойтаўскай сярэдняй школы Лідскага раёна, са-
кратаром – загадчыкам аддзела вучнёўскай моладзі і 
піянераў, другім сакратаром Лідскага РК ЛКСМБ, ін-
структарам, загадчыкам аддзела прапаганды і агіта-
цыі, кансультантам ідэалагічнай камісіі Лідскага рай-
кама КПБ, настаўнікам рускай мовы і літаратуры, 
намеснікам дырэктара па навучальна-выхаваўчай 
рабоце Мінойтаўскай сярэдняй школы. Была інспек-
тарам, галоўным спецыялістам, намеснікам загадчыка 
аддзела адукацыі, начальнікам аддзела ідэалагічнай 
работы, начальнікам аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Лідскага райвыканкама.

Старшыня Лідскага раённага Савета дэпутатаў.
Намеснік дэлегата дэлегацыі Нацыянальнага схо-

ду Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай асамблеі Ар-
ганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, член 
дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у 
Міжпарламенцкай асамблеі праваслаўя.

Мае Падзяку Старшыні Савета Рэспублікі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 

Лаўрэат прэміі Гродзенскага абласнога выканаўча-
га камітэта «Чалавек года Гродзеншчыны» ў грамад-
ска-палітычнай сферы за 2013 год. 

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь. 

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АМБРАЖЭЙЧЫК
Віктар Георгіевіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Выбраны ад Брэсцкай воблаці (вылучаны ад Драгічынскага і 
Іванаўскага раёнаў)

Нарадзіўся 8 красавіка 1963 года ў вёсцы Мілаві-
ды Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў 
Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава, ін-
жынер лясной гаспадаркі; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне 
дзяржаўнага кіравання.

Працоўную дзейнасць пачаў слесарам калгаса імя 
Дзяржынскага Баранавіцкага раёна. Служыў у радах 
Савецкай арміі. Працаваў майстрам лесу Кобрынскага 
міжгаспадарчага лясгаса, памочнікам ляснічага Дзівін-
скага лясніцтва, ляснічым Павіцьеўскага лясніцтва, 
начальнікам Дзівінскага цэха перапрацоўкі драўніны 
Кобрынскага лясгаса. 

Выбіраўся дэпутатам Брэсцкага абласнога Савета 
дэпутатаў 25-га склікання, Драгічынскага раённага 
Савета дэпутатаў 27-га склікання.

Дырэктар дзяржаўнай лесагаспадарчай установы 
«Драгічынскі лясгас».

Член міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Народнага 
сходу Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэс публікі Беларусь, Міністэрства лясной 
гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкага абласнога 
Савета дэпутатаў.

АНТАНОВІЧ 
Іван Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах.
Выбраны ад Брэсцкай вобласці (вылучаны ад Столiнскага раёна)

Нарадзіўся 27 чэрвеня 1958 года ў вёсцы Лобча 
Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў Ля-
хавіцкі саўгас-тэхнікум Міністэрства сельскай гаспа-
даркі БССР, аграном; Беларускую ордэна Кастрычніц-
кай рэвалюцыі і ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга 
сельскагаспадарчую акадэмію, эканаміст-арганізатар 
сельскагаспадарчай вытворчасці.

Служыў у радах Савецкай арміі. Працаваў на-
меснікам начальніка вытворчасці ўчастка па расліна-
водстве калгаса імя Фрунзэ Лунінецкага раёна, стар-
шым спецыялістам па кормавытворчасці, галоўным 
эканамістам, сакратаром парткама, намеснікам стар-
шыні, інжынерам-будаўніком калгаса «За Радзіму» 
Столінскага раёна, загадчыкам аддзела эканомікі, 
рыначных адносін і прыватызацыі Столінскага рай-
выканкама, старшынёй калгаса «17 партз’езд», стар-
шынёй сельскагаспадарчага вытворчага кааператы-
ва «Сямігосцічы», старшынёй сельскагаспадарчага 
вытворчага кааператыва «Новая Прыпяць» Столін-
скага раёна.

Выбіраўся дэпутатам Брэсцкага абласнога Савета 
дэпутатаў 27-га і 28-га скліканняў. 

Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства 
«Новая Прыпяць» Столінскага раёна.

Член міжпарламенцкай камісіі Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Сената 
Парламента Рэспублікі Казахстан па супрацоўніцтве. 

Мае Падзячнае пісьмо Міністэрства сельскай гас-
падаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспуб-
лікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 
Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта.
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БЫСЮК 
Рыгор Рыгоравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад Брэсцкай вобласці (вылучаны ад горада Брэста і 
Брэсцкага раёна)

Нарадзіўся 29 кастрычніка 1954 года ў вёсцы Неплі 
Брэсцкага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў Брэсцкі 
педагагічны інстытут імя А.С. Пушкіна, руская мова 
і літаратура; Мінскую вышэйшую партыйную школу, 
партыйнае і савецкае будаўніцтва; Акадэмію кіраван-
ня пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнае і 
мясцовае кіраванне.

Працоўную дзейнасць пачаў сакратаром камса-
мольскай арганізацыі Брэсцкага музычнага вучыліш-
ча. Быў сакратаром камсамольскай арганізацыі цэха 
Брэсцкага электрамеханічнага завода, інструктарам 
арганізацыйнага аддзела Брэсцкага гарадскога камітэ-
та камсамола, сакратаром камітэта камсамола Брэсц-
кага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга панчошнага 
камбіната імя 50-годдзя СССР, першым сакратаром 
Маскоўскага раённага камітэта ЛКСМБ г. Брэста, за-
гадчыкам аддзела прапаганды і агітацыі Маскоўскага 
раённага камітэта КПБ г. Брэста, намеснікам старшыні 
Брэсцкага гарвыканкама, начальнікам упраўлення 
культуры Брэсцкага аблвыканкама.

Дырэктар дзяржаўнай установы «Мемарыяльны 
комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой».

Член Пастаяннай камісіі Мiжпарламенцкай 
Асамб леi дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па палітычных пытаннях і міжнародным 
супрацоўніцтве. Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай асамблеі Аргані-
зацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь.

ВІЛЬЧУК 
Канстанцін Усцінавіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і 
сацыяльным развіцці.

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся 31 ліпеня 1955 года ў вёсцы Красіева 
Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў Гродзен-
скі дзяржаўны медыцынскі інстытут, урач-лячэбнік. 
Кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт. Заслужаны 
ўрач Рэспублікі Беларусь.

Працаваў урачом-інтэрнам Гродзенскай абласной 
дзіцячай клінічнай бальніцы, участковым педыятрам 
Сапоцкінскай гарпасялковай бальніцы, асістэнтам, 
дацэнтам, загадчыкам кафедры педыятрыі, дэканам 
педыятрычнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага 
медыцынскага ўніверсітэта.

Дырэктар дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі 
навукова-практычны цэнтр «Маці і дзіця» Міністэр-
ства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

Удастоены ганаровага звання «Мінчанін года  – 
2011».

Узнагароджаны ордэнамі Пашаны, свяціцеля 
Кірылы Тураўскага II ступені, ганаровымі граматамі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аховы 
здароўя Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага камітэта па 
навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь, Мінскага га-
радскога Савета дэпутатаў, прэзідыума Савета Федэ-
рацыі прафсаюзаў Беларусі, знакамі «Выдатнік аховы 
здароўя Рэспублікі Беларусь» і «За заслугі ў развіцці 
галіновага прафсаюза». 

 

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

82

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛЯКОЎ 
Андрэй Эдуардавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці.

Выбраны ад Гомельскай вобласці (вылучаны ад горада Гомеля)

Нарадзіўся 17 ліпеня 1976 года ў горадзе Гомелі. 
Скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Фран-
цыска Скарыны, выкладчык гісторыі і сацыяль-
на-палітычных дысцыплін; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне 
дзяржаўнага кіравання.

Працаваў выхавальнікам аздараўленчага цэнтра 
«Крышталь», выхавальнікам, старшым выхаваль-
нікам дзіцячага аздараўленчага лагера «Юны хімік», 
настаўнiкам, педагогам-арганізатарам сярэдняй шко-
лы № 41 г. Гомеля, першым сакратаром Гомельскага 
раённага камітэта грамадскага аб’яднання «Беларускі 
патрыятычны саюз моладзі», першым сакратаром Го-
мельскага раённага камітэта грамадскага аб’яднання 
«Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі», першым са-
кратаром Гомельскага гарадскога камітэта, першым 
сакратаром Гомельскага абласнога камітэта грамад-
скага аб’яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз мо-
ладзі», другім сакратаром, першым сакратаром Цэн-
тральнага камітэта грамадскага аб’яднання «Беларускі 
рэспубліканскі саюз моладзі».

Намеснік начальніка ўпраўлення выхаваўчай ра-
боты з моладдзю дзяржаўнай установы адукацыі «Рэс-
публіканскі інстытут вышэйшай школы».

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Мiнiстэрства 
культуры Рэспублікі Беларусь, Мiнiстэрства гандлю 
Рэспублікі Беларусь.

БОДАК 
Ала Мікалаеўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па заканадаўстве  
і дзяржаўным будаўніцтве (2016–2019).

Выбрана ад горада Мінска

Нарадзілася 30 жніўня 1967 года ў горадзе Роўна 
(Украіна).

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя У.І. Леніна па спецыяльнасці «Правазнаўства»; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь па спецыяльнасці «Знешняя палітыка і дыплама-
тыя». Кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.

Працавала на розных пасадах у Міністэрстве 
юстыцыі – ад старшага кансультанта да дырэктара 
Дэпартамента нарматворчай дзейнасці, начальніка га-
лоўнага ўпраўлення нарматворчай дзейнасці ў сферы 
дзяржаўнага будаўніцтва, намесніка Міністра юсты-
цыі Рэспублікі Беларусь. 

З 12 кастрычніка 2016 года па 4 сакавіка 2019 года  – 
старшыня Пастаяннай камісіі па заканадаўстве і 
дзяржаўным будаўніцтве, намеснік старшыні Камісіі 
Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі па закана-
даўстве і Рэгламенце.

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 люта-
га 2019 года № 96 прызначана суддзёй Канстытуцый-
нага Суда Рэспублікі Беларусь. У сувязі з гэтым Са-
ветам Рэспублікі прынята рашэнне аб датэрміновым 
спыненні паўнамоцтваў члена Савета Рэспублікі.

Мае падзякі Старшыні Савета Рэспублікі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага цэн-
тра заканадаўства і прававых даследаванняў, нагруд-
ным знакам «Ганаровы работнiк юстыцыi Беларусi». 
Мае шматлікія ўзнагароды рэспубліканскіх органаў 
дзяржаўнага кіравання.
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ГЕРАСІМОВІЧ
Святлана Міхайлаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Выбрана ад Мінскай вобласці (вылучана ад Вілейскага, 
Маладзечанскага і Мядзельскага раёнаў)

Нарадзілася 5 студзеня 1957 года ў вёсцы Вяляцічы 
Барысаўскага раёна Мінскай вобласці. Скончыла Бе-
ларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя У.І. Леніна, філолаг, 
выкладчык рускай мовы і літаратуры.

Працавала настаўнікам у Карсакавіцкай сярэдняй 
школе, сакратаром Барысаўскага райкама ЛКСМБ, 
загадчыкам аддзела прапаганды і агітацыі, загадчы-
кам ідэалагічнага аддзела Барысаўскага райкама КПБ. 
Была намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце 
Старабарысаўскай сярэдняй школы, загадчыкам ад-
дзела інфармацыі, намеснікам старшыні Барысаўска-
га райвыканкама, галоўным саветнікам-інспектарам 
старшыні Мінскага аблвыканкама, начальнікам га-
лоўнага ўпраўлення арганізацыйна-кадравай работы 
Мінскага аблвыканкама, старшынёй Мінскага аблас-
нога Савета дэпутатаў 25-га і 26-га скліканняў.

Выбіралася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па інфармацыйнай палітыцы, член Пастаяннай 
камісіі Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзель-
ніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў па вывучэн-
ні вопыту дзяржаўнага будаўніцтва і мясцовага са-
макіравання, член міжпарламенцкай камісіі Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
і Сената Французскай Рэспублікі.

Узнагароджана юбілейнымі медалямі «60 год вы-
звалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў», «60 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай 
вайне 1941–1945 гг.», «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь», «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў», медалём Выканаў-
чага камітэта СНД «За супрацоўніцтва», ганаровымі 
граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Мінскага аб-
ласнога выканаўчага камітэта, Савета Міжпарламенц-
кай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Неза-
лежных Дзяржаў.

ГРЫШУК 
Анатолій Георгіевіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах.
Выбраны ад Гродзенскай вобласці (вылучаны ад горада Гродна)

Нарадзіўся 6 лістапада 1955 года ў вёсцы Галынка 
Бераставіцкага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў 
Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі 
імя В.У. Куйбышава, бухгалтарскі ўлік. Заслужаны ра-
ботнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Працаваў старшым бухгалтарам, эканамістам мя-
сатлушчавага цэха, старшым эканамістам-фінансі-
стам бухгалтэрыі, намеснікам галоўнага бухгалтара, 
галоўным бухгалтарам Гродзенскага мясакамбіната, 
намеснікам галоўнага бухгалтара, намеснікам гене-
ральнага дырэктара па мясной галіне Гродзенскага 
абласнога аб’яднання мяса-малочнай прамысловасці, 
дырэктарам Гродзенскага мясакамбіната, дырэктарам 
адкрытага акцыянернага таварыства «Гродзенскі мя-
сакамбінат», генеральным дырэктарам адкрытага ак-
цыянернага таварыства «Гродзенскі мясакамбінат».

Выбіраўся дэпутатам Гродзенскага абласнога Саве-
та дэпутатаў 26, 27 і 28-га скліканняў.

Дырэктар Гродзенскага абласнога саюза наймаль-
нікаў.

Член міжпарламенцкай камісіі Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Савета 
Федэрацыі Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі 
па міжрэгіянальным супрацоўніцтве.

Удастоены звання «Ганаровы грамадзянін г. Гродна». 
Мае Падзяку Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 

юбілейнымі медалямі, ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Міністэрства сель-
скай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГАЙДУКЕВІЧ 
Сяргей Васільевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах 
і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад Мінскай вобласці (вылучаны ад Бярэзінскага, 
Дзяржынскага і Пухавіцкага раёнаў)

Нарадзіўся 8 верасня 1954 года ў горадзе Мін-
ску. Скончыў Мінскае вышэйшае інжынернае зеніт-
на-ракетнае вучылішча супрацьпаветранай абароны, 
Ваенную камандную Акадэмію супрацьпаветранай 
абароны імя Маршала Савецкага Саюза Г.К. Жукава, 
інжынер па радыё электроніцы. Палкоўнік.

Служыў на камандных пасадах ва Узброеных Сілах 
СССР. Працаваў ва Упраўленні нацыянальнай бяспекі 
Дзяржаўнага сакратарыята Рэспублікі Беларусь, стар-
шынёй Камітэта па сацыяльнай абароне ваеннаслу-
жачых, асоб радавога і начальніцкага складу органаў 
унутраных спраў, воінаў-інтэрнацыяналістаў, зволь-
неных у запас (адстаўку), і членаў іх сямей пры Савеце 
Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга 
склікання. Быў старшынёй Народнага руху Беларусі, 
спецыяльным прадстаўніком Міністра замежных 
спраў Рэспублікі Беларусь па ўзаемадзеянні з еўрапей-
скімі парламенцкімі структурамі.

Старшыня Ліберальна-дэмакратычнай партыі Бе-
ларусі (1995–2019).

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па бяспецы, абароне і барацьбе са злачыннас-
цю. Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Парламенцкай 
асамблеяй Савета Еўропы.

Узнагароджаны медалямі Узброеных Сіл СССР і 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ганаровай грама-
тай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

ГАЛАВАТЫ 
Іван Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах 
і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад Мінскай вобласці (вылучаны ад Салігорскага, 
Клецкага і Капыльскага раёнаў)

Нарадзіўся 15 чэрвеня 1976 года ў мястэчку Па-
гост Салігорскага раёна Мінскай вобласці. Скончыў 
Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны горны інстытут імя 
Г.В. Пляханава, падземная распрацоўка карысных вы-
капняў.

Мае 6 патэнтаў Рэспублікі Беларусь і 7 патэнтаў 
Расійскай Федэрацыі на вынаходствы ў галіне горнай 
прамысловасці.

Працаваў на розных пасадах падземнага горна-
га ўчастка рудніка трэцяга рудаўпраўлення і горнага 
аддзела рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства 
«Вытворчае аб’яднанне «Беларуськалій», намеснікам 
генеральнага дырэктара па матэрыяльна-тэхнічным 
забеспячэнні – начальнікам упраўлення матэрыяль-
на-тэхнічнага забеспячэння, галоўным інжынерам 
адкрытага акцыянернага таварыства «Беларуськалій».

Генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага та-
варыства «Беларуськалій».

Член Салігорскага райвыканкама. Старшыня на-
глядальных саветаў адкрытых акцыянерных тавары-
стваў «Беларуская калійная кампанія» і «Белгорхім-
прам». Член прэзідыума Салігорскай грамадскай 
арганізацыі «Белая Русь».

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
знакам «Шахцёрская слава» 3-й і 2-й ступені, гана-
ровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэс публікі 
Беларусь, Мінскага аблвыканкама, адкрытага акцыя-
нернага таварыства «Беларуськалій», канцэрна «Бел-
нафтахім», Салігорскага райвыканкама і Салігорскага 
раённага Савета дэпутатаў.
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ДЗЕРКАЧ 
Юрый Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры
 і сацыяльным развіцці.

Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Аршанскага, 
Дубровенскага і Лёзненскага раёнаў)

Нарадзіўся 5 жніўня 1962 года ў вёсцы Магілёўцы 
Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў Ві-
цебскі дзяржаўны медыцынскі інстытут, урач-лячэб-
нік. Доктар медыцынскіх навук, прафесар.

Працаваў намеснікам сакратара камітэта ЛКСМБ 
Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута, 
старшым лабарантам кафедры педыятрыі факультэта 
ўдасканалення ўрачоў, асістэнтам кафедры дзіцячых 
хвароб, дацэнтам кафедры педыятрыі, прарэктарам па 
міжнародных сувязях, прарэктарам па вучэбнай ра-
боце з замежнымі студэнтамі і міжнародных сувязях 
Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, 
першым прарэктарам, загадчыкам кафедры педыят-
рыі Віцебскага дзяржаўнага ордэна Дружбы народаў 
медыцынскага ўніверсітэта, прарэктарам па навуко-
вай рабоце ўстановы адукацыі «Палескі дзяржаўны 
ўніверсітэт».

Начальнік галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта.

Удастоены ганаровага звання «Чалавек года Віцеб-
шчыны – 2013».

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Віцебскага абл-
выканкама, Пінскага гарвыканкама, знакам «Выдатнік 
аховы здароўя».

ДРАЗДОЎ 
Анатолій Уладзіміравіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Выбраны ад Магілёўскай вобласці (вылучаны ад Бялыніцкага, 
Круглянскага і Шклоўскага раёнаў)

Нарадзіўся 5 кастрычніка 1976 года ў вёсцы Сінь-
коў Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці. Скон-
чыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію, ме-
ханізацыя сельскай гаспадаркі.

Працаваў вядучым інжынерам па эксплуатацыі 
машынна-трактарнага парка ўнітарнага камунальна-
га сельскагаспадарчага прадпрыемства «Саўгас «Па-
дзевічы» Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці. 
Служыў у радах Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. 
Быў галоўным інжынерам, дырэктарам унітарнага ка-
мунальнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Саў-
гас «Падзевічы», дырэктарам адкрытага акцыянернага 
таварыства «Падзевічы», дырэктарам адкрытага ак-
цыянернага таварыства «Новая Друць» Бялыніцкага 
раёна.

Выбіраўся дэпутатам Бялыніцкага раённага і За-
польскага сельскага Саветаў дэпутатаў 27-га склікання.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з Парламенц-
кай канферэнцыяй Балтыйскага мора, член міжпар-
ламенцкай камісіі па супрацоўніцтве Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага Сходу Рэс-
публікі Арменія.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДАВЫДЗЬКА 
Генадзь Браніслававіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Нарадзіўся 29 верасня 1955 года ў гарадскім пасёл-
ку Сянно Віцебскай вобласці. Скончыў Далёкаўсходні 
педагагічны інстытут мастацтваў, акцёр драмы і кіно; 
Беларускую акадэмію мастацтваў, рэжысёр драмы. За-
служаны артыст Рэспублікі Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў артыстам Арэнбург-
скага абласнога драматычнага тэатра імя М. Горкага. 
Пасля службы ў радах Узброеных Сіл быў артыстам 
Магілёўскага абласнога тэатра драмы і камедыі імя 
В.І. Дуніна-Марцінкевіча. Працаваў артыстам, гене-
ральным дырэктарам дзяржаўнай установы «Нацыя-
нальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы» ў горадзе 
Мінску. Узначальваў Нацыянальную дзяржаўную тэ-
лерадыёкампанію Рэспублікі Беларусь.

З’яўляўся старшынёй савета фонду Прэзідэнта 
Рэс публікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастац-
тва, асацыяцыі грамадскіх аб’яднанняў «Беларуская 
канфедэрацыя творчых саюзаў», Мінскага міжнарод-
нага кінафестывалю «Лістапад».

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга і ча-
цвёртага скліканняў. 

Старшыня рэспубліканскага грамадскага аб’яд-
нання «Белая Русь».

Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, 
юбілейным медалём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь», ганаровымі граматамі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь, Парламенцкага Сходу Саюза 
Беларусі і Расіі.

ДВОРАК 
Рыгор Уладзіміравіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве 
і дзяржаўным будаўніцтве.

Выбраны ад Гомельскай вобласці (вылучаны ад Лельчыцкага, 
Нараўлянскага і Ельскага раёнаў)

Нарадзіўся 4 жніўня 1957 года ў вёсцы Бярозаўка 
Мазырскага раёна Гомельскай вобласці. Скончыў Бе-
ларускі інстытут інжынераў чыгуначнага транспарту 
па спецыяльнасці «Эксплуатацыя чыгункі».

Служыў у радах Савецкай арміі. Працаваў ман-
цёрам пуці Калінкавіцкай дыстанцыі пуці Белару-
скай чыгункі, дзяжурным па парку і пасту, загадчы-
кам грузавога двара станцыі Калінкавічы Беларускай 
чыгункі, намеснікам начальніка станцыі Калінкавічы 
Беларускай чыгункі, начальнікам станцыі Калін-
кавічы рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства 
«Гомельскае аддзяленне Беларускай чыгункі», началь-
нікам транспартна-экспедыцыйнага рэспубліканскага 
даччынага ўнітарнага прадпрыемства «Гомельчыгун-
катранс», першым намеснікам начальніка транспарт-
нага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Го-
мельскае аддзяленне Беларускай чыгункі».

Начальнік транспартнага рэспубліканскага ўнітар-
нага прадпрыемства «Гомельскае аддзяленне Белару-
скай чыгункі».

Мае падзяку Начальніка Беларускай чыгункі.
Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслу-

гі», знакамі «Ганароваму чыгуначніку», «Ганаровы 
транспартнік», «За добрасумленную працу на Беларус-
кай чыгунцы» дзяржаўнага аб’яднання «Беларуская 
чыгунка» I, II і III ступені, ганаровымі граматамі На-
цыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, Упраўлення 
Беларускай чыгункі, адміністрацыі Савецкага раёна 
г. Гомеля.
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ДУЛАВА 
Кацярына Мікалаеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці.

Выбрана ад горада Мінска

Нарадзілася 20 чэрвеня 1962 года ў горадзе Мінску.
Скончыла Ленінградскую ордэна Леніна дзяржаўную 
кансерваторыю імя М.А. Рымскага-Корсакава, музы-
казнаўства; аспірантуру Ленінградскай ордэна Леніна 
дзяржаўнай кансерваторыі, тэорыя музыкі. Доктар 
мастац твазнаўства, прафесар. Ганаровы прафесар Нацыя-
нальнай музычнай акадэміі Украіны імя П.І. Чайкоўскага.

Працавала выкладчыкам, старшым выкладчыкам 
кафедры тэорыі музыкі Беларускай дзяржаўнай кан-
серваторыі імя А.В. Луначарскага, дацэнтам кафедры 
тэорыі музыкі, старшым навуковым супрацоўнікам 
Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, дацэнтам, 
прафесарам, загадчыкам кафедры тэорыі музыкі, 
прарэктарам па навуковай рабоце ўстановы адукацыі 
«Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі».

Рэктар установы адукацыі «Беларуская дзяржаў-
ная акадэмія музыкі». 

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай Асамб-
леі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў па культуры, інфармацыі, турызме і спорце. 

Старшыня савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Стар-
шыня экспертнага савета Вышэйшай атэстацыйнай камісіі 
Рэспублікі Беларусь па мастацтвазнаўстве і культуралогіі. 
Член падкамітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Бе-
ларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры. Член 
Прэзідыума Савета рэктараў вышэйшых навучальных 
устаноў Рэспублікі Беларусь. Член Грамадскага савета пры 
Міністэрстве ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь.

Мае падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь, Міністра куль-
туры Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства культуры Рэспуб-
лікі Беларусь, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, 
граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі 
Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Беларусі». 

ЖАЛЯЗНОВА 
Ніна Вікенцьеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэце і фінансах.

Выбрана ад Мінскай вобласці (вылучана ад Смалявіцкага, 
Чэрвеньскага і Лагойскага раёнаў)

Нарадзілася 18 студзеня 1961 года ў вёсцы Слаўкава 
Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці. Скончыла Беларус-
кую ордэна Кастрычніцкай Рэвалюцыі і ордэна Працоў-
нага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчую акадэмію, 
аграномія.

Працоўную дзейнасць пачала рабочай эксперыменталь-
най базы «Ганусава» Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці. 
Працавала аграномам-насенняводам па бульбе эксперы- 
ментальнай базы «Новыя Зелянкі», інжынерам-гідратэхні- 
кам, інжынерам па тэхніцы бяспекі і старшынёй прафса-
юзнай арганізацыі калгаса імя Калініна Чэрвеньскага раё-
на, кіраўніком вучэбнай гаспадаркі і майстрам вытворчага 
навучання Смілавіцкага ПТВ № 203, галоўным аграномам 
СВК «Палессе», старшынёй сельскагаспадарчага кааператы-
ва «Палессе-Агра» Любанскага раёна, дырэктарам аздараў- 
ленчага цэнтра «Сасновая» ПУП «Азярыцкі-Агра» Смаля-
віцкага раёна, дырэктарам сельскагаспадарчага ўнітарнага 
прадпрыемства «Азярыцкі-Агра» Смалявіцкага раёна.

Дэлегат трэцяга і пятага Усебеларускага народнага 
сходу.

Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Азя-
рыцкі-Агра» Смалявіцкага раёна.

Член міжпарламенцкай камісіі Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Сената Пар-
ламента Рэспублікі Казахстан па супрацоўніцтве, Камісіі 
Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі па эканаміч-
най палітыцы.

Пераможца рэспубліканскага конкурсу «Жанчына 
года – 2013» у намінацыі «За ўклад у адраджэнне сяла». 

Мае падзяку старшыні Мінскага абласнога выканаў-
чага камітэта.

Узнагароджана ордэнам Пашаны, медалём «За працоў-
ныя заслугі», ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі 
Беларусь, Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, Федэ-
рацыі прафсаюзаў Рэспублікі Беларусь, медалём прападоб-
най Еўфрасінні Полацкай.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДУДАРГА 
Ніна Васільеўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве 
і дзяржаўным будаўніцтве.

Выбрана ад Брэсцкай вобласці (вылучана ад Лунінецкага раёна)

Нарадзілася 6 снежня 1964 года ў горадзе Лунінцы 
Брэсцкай вобласці. Скончыла Маскоўскі ордэна Пра-
цоўнага Чырвонага Сцяга інстытут сувязі па спецы-
яльнасці «Эканоміка і арганізацыя сувязі».

Працавала аператарам сувязі, аператарам па якас-
ці, аператарам аўтаматызаванай сістэмы кіравання, 
галоўным эканамістам, намеснікам начальніка Луні-
нецкага раённага вузла паштовай сувязі, начальнікам 
Лунінецкага раённага вузла паштовай сувязі Брэсц-
кага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыем-
ства паштовай сувязі «Белпошта».

Начальнік Лунінецкага ўчастка паштовай сувязі 
Пінскага рэгіянальнага вузла паштовай сувязі Брэсц-
кага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыем-
ства «Белпошта».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Міжпарламенцкай асамблеі праваслаўя.

Узнагароджана медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, нагрудным знакам Міністэрства сувязі і ін-
фарматызацыі Рэспублікі Беларусь «Ганаровы работ-
нік сувязі Беларусі».

ДРОБАТАЎ 
Васілій Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах.
Выбраны ад Віцебскай вобласці  

(вылучаны ад горада Наваполацка)

Нарадзіўся 12 лістапада 1965 года ў горадзе Гур’еў 
(КазССР). Скончыў Наваполацкі політэхнічны інсты-
тут імя ЛКСМБ па спецыяльнасці «Водазабеспячэн-
не і каналізацыя»; Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт па 
спецыяльнасці «Праектаванне і эксплуатацыя нафта- і 
прадуктаправодаў».

Служыў у радах Савецкай арміі. Працаваў лаба-
рантам навукова-даследчага сектара, загадчыкам ла-
бараторыі кафедры гідраўлікі Наваполацкага політэх-
нічнага інстытута, майстрам, інжынерам аддзела 
эксплуатацыі, вядучым інжынерам, начальнікам ад-
дзела эксплуатацыі, галоўным інжынерам Наваполац-
кага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства па 
транспарце нафты «Дружба».

Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства 
«Полацктранснафта Дружба».

Намеснік кіраўніка рабочай групы Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь па супрацоўніцтве з Парла-
ментам Дзяржавы Бруней-Дарусалам, член Кантроль-
на-бюджэтнай камісіі Міжпарламенцкай Асамблеі 
дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяр-
жаў.

Узнагароджаны юбілейным медалём «100 год Уз-
броеным Сілам Рэспублікі Беларусь», ганаровымі 
граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
канцэрна «Белнафтахім», Наваполацкага гарадскога 
Савета дэпутатаў, Наваполацкага гарадскога выканаў-
чага камітэта, упраўлення аховы здароўя Віцебскага 
абласнога выканаўчага камітэта, упраўлення адукацыі 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, Віцебска-
га абласнога Савета Беларускага прафсаюза работ-
нікаў хімічнай, горнай і нафтавай галін прамысловас-
ці, нагрудным знакам Міністэрства па надзвычайных 
сітуацыях Рэспублікі Беларусь «За ўзаемадзеянне». 
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КАВАЛЬКОВА 
Аксана Міхайлаўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры 
і сацыяльным развіцці.

Выбрана ад Гомельскай вобласці (вылучана ад Мазырскага, 
Петрыкаўскага і Жыткавіцкага раёнаў)

Нарадзілася 12 лістапада 1969 года ў горадзе Мазы-
ры Гомельскай вобласці. Скончыла Мазырскае меды-
цынскае вучылішча, медыцынская сястра; Мазырскі 
дзяржаўны педагагічны інстытут імя Н.К. Крупскай, 
настаўнік рускай мовы і літаратуры; Беларускі дзяр-
жаўны эканамічны ўніверсітэт, эканаміст.

Працавала медыцынскай сястрой гарадской ста-
маталагічнай паліклінікі, медыцынскай сястрой, стар-
шай медыцынскай сястрой, выхавальнікам дзіцячага 
сада № 38 г. Мазыра, загадчыкам дашкольнай устано-
вы № 31 г. Мазыра.

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэд-
няя школа № 16 г. Мазыра».

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Гомельскай абласной 
арганізацыі Беларускага прафесійнага саюза работ-
нікаў адукацыі і навукі, упраўлення адукацыі Гомель-
скага аблвыканкама, граматай Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь.

КРАТКОВА 
Елена Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці.

Выбрана ад Гродзенскай вобласці (вылучана ад Зэльвенскага і 
Слонімскага раёнаў)

Нарадзілася 10 жніўня 1973 года ў вёсцы Карвэлі 
Астравецкага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыла Слонімскае медыцынскае вучылішча, 
медыцынская сястра; Гродзенскі дзяржаўны медыцын-
скі інстытут па спецыяльнасці «Лячэбна-прафілак-
тычная справа»; Беларускую медыцынскую акадэмію 
паслядыпломнай адукацыі, урач – арганізатар аховы 
здароўя; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспуб-
лікі Беларусь, спецыяліст у галіне дзяржаўнага кіра-
вання. Кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт.

Працавала ўрачом-стажорам па тэрапіі тэрыта-
рыяльнага медыцынскага аб’яднання № 2 г. Гродна, 
участковым урачом-фтызіятрам, выконваючым аба-
вязкі намесніка галоўнага ўрача па лячэбнай рабоце, 
намеснікам галоўнага ўрача па медыцынскай частцы, 
галоўным урачом установы аховы здароўя «Гродзенскі 
абласны клінічны цэнтр «Фтызіятрыя», галоўным ура-
чом установы аховы здароўя «Гродзенская абласная 
інфекцыйная клінічная бальніца».

Начальнік галоўнага ўпраўлення аховы здароўя 
Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Гродзенскага абласно-
га Савета дэпутатаў. 

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЖУК
Ігар Георгіевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Выбраны ад Гродзенскай вобласці (вылучаны ад Карэліцкага 
і Навагрудскага раёнаў)

Нарадзіўся 3 жніўня 1956 года ў гарадскім пасёл-
ку Астрына Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці. 
Скончыў Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут, 
урач-лячэбнік. Доктар медыцынскіх навук, прафесар. 
Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Працаваў урачом-інтэрнам Мінскай абласной 
клінічнай бальніцы, урачом-хірургам Плешчаніцкай 
другой раённай бальніцы Лагойскага раёна, асістэн-
там, дацэнтам кафедры аператыўнай хірургіі і тапа-
графічнай анатоміі, прарэктарам па вучэбнай рабоце, 
першым прарэктарам Гродзенскага дзяржаўнага ме-
дыцынскага ўніверсітэта, намеснікам старшыні Гро-
дзенскага аблвыканкама.

Старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў.
Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, 

знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь. 

КАВАЛЕЎСКІ 
Барыс Віктаравіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах 
і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад Магілёўскай вобласці (вылучаны ад горада Магілёва)

Нарадзіўся 24 сакавіка 1963 года ў сяле Інгіры Зуг-
дзідскага раёна (ГрССР). Скончыў Мінскі ордэна Пра-
цоўнага Чырвонага Сцяга політэхнічны тэхнікум, 
электраабсталяванне прамысловых прадпрыемстваў і 
ўстановак; Бе ларускі ордэна Працоўнага Чырвонага Сця-
га політэхнічны інстытут, электразабеспячэнне прамыс-
ловых прадпрыемстваў, гарадоў і сельскай гаспадаркі; 
Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 
кадраў Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчаван-
ня, камерцыйная дзейнасць на рынку тавараў народнага 
спажывання; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэс-
публікі Беларусь, дзяржаўнае кіраванне нацыянальнай 
эканомікай.

Працоўную дзейнасць пачаў электраманцёрам па 
рамонце электраабсталявання чацвёртага разраду Ар-
шанскага завода лёгкага машынабудавання. Быў электра-
манцёрам па рамонце абсталявання чацвёртага разраду, 
інжынерам-канструктарам аддзела галоўнага энергетыка 
вытворчага аб’яднання «Інтэграл», інжынерам аддзела 
інжынернай падрыхтоўкі і камплектацыі трэста «Магі-
лёўводбуд», электраманцёрам пятага разраду энергасіла-
вога цэха, інжынерам-канструктарам, інжынерам па ар-
ганізацыі, эксплуатацыі і рамонце, інжынерам, вядучым 
інжынерам па арганізацыі, эксплуа тацыі і рамонце другой 
катэгорыі, начальнікам бюро аддзела галоўнага энерге-
тыка Магілёўскага ліфтабудаўнічага завода, намеснікам 
начальніка аддзела маркетынгу, начальнікам аддзела мар-
кетынгу, начальнікам упраўлення па маркетынгу і падрых-
тоўцы графікаў вытворчасці, начальнікам упраўлення па 
маркетынгу і дагаворнай рабоце, начальнікам упраўлення 
па маркетынгу РУП «Магілёўскі завод ліфтавага машына-
будавання», генеральным дырэктарам вытворчага аб’яд-
нання «Магілёўліфтмаш» – генеральным дырэктарам  
ААТ «Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання».

Генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага тавары-
ства «Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання».

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», га-
наровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспуб лікі Бе-
ларусь, Магілёўскага гарвыканкама.
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ЛЯХАЎ 
Аляксандр Андрэевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах 
і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад Гомельскай вобласці (вылучаны ад Рэчыцкага, 
Калiнкавiцкага і Акцябрскага раёнаў)

Нарадзіўся 7 ліпеня 1962 года ў гарадскім пасёлку 
Капаткевічы Петрыкаўскага раёна Гомельскай воб-
ласці. Скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Францыска Скарыны, эканаміст; аспірантуру пры Го-
мельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска 
Скарыны. Аўтар публікацый па эканоміцы геолагараз-
ведачнай вытворчасці.

Працаваў інжынерам вопытна-метадычнай пар-
тыі, інжынерам нарматыўна-даследчай партыі, началь-
нікам аддзела арганізацыі працы і заработнай платы 
трэста «Захаднафтагеафізіка» (г. Гомель), галоўным 
бухгалтарам, намеснікам генеральнага дырэктара па 
фінансава-эканамічных пытаннях вытворчага аб’яд-
нання «Захаднафтагеафізіка», намеснікам генеральна-
га дырэктара па фінансавых і эканамічных пытаннях, 
намеснікам генеральнага дырэктара па эканоміцы 
і фінансах аб’яднання «Беларуснафта», першым на-
меснікам генеральнага дырэктара, генеральным ды-
рэктарам рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства 
«Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта» (г. Гомель).

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Генеральны дырэктар дзяржаўнага вытворчага 
аб’яднання – генеральны дырэктар рэспубліканска-
га ўнітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне 
«Беларуснафта» (г. Гомель).

Мае падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і Го-
мельскага аблвыканкама.

Удастоены званняў «Чалавек года Гомельскай воб-
ласці – 2011» у намінацыі «Лідар», «Ганаровы грама-
дзянін горада Рэчыцы і Рэчыцкага раёна».

Узнагароджаны ордэнам Айчыны III ступені, ме-
далём «За працоўныя заслугі», знакам «Ганаровы наф-
тавік», ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь, Гомельскага аблвыканкама, Рэчыцкага рай-
выканкама, Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў, 
адміністрацыі Чыгуначнага раёна г. Гомеля.

МАРКЕВІЧ 
Васілій Пятровіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах.
Выбраны ад Брэсцкай вобласці (вылучаны ад Баранавіцкага і 

Ляхавіцкага раёнаў)

Нарадзіўся 12 красавіка 1958 года ў вёсцы Рудаўка 
Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў Гро-
дзенскі сельскагаспадарчы інстытут, заатэхнія. Заслу-
жаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Служыў у радах Савецкай арміі. Працаваў аген-
там-экспедытарам, брыгадзірам, начальнікам брой-
лернага цэха, начальнікам цэха бацькоўскага статка і 
рамонтнага маладняку, выконваючым абавязкі галоўна-
га заатэхніка – намеснікам дырэктара бройлернай птуш-
кафабрыкі «Дружба» Баранавіцкага раёна, намеснікам 
дырэктара – галоўным заатэхнікам, выконваючым аба-
вязкі дырэктара, дырэктарам, генеральным дырэктарам 
рэс публіканскага ўнітарнага вытворчага сельскагаспа-
дарчага прадпрыемства «Птушкафабрыка «Дружба».

Выбіраўся намеснікам старшыні Жамчужненскага 
сельскага Савета дэпутатаў 25, 26, 27-га скліканняў, 
дэпутатам Баранавіцкага раённага і Брэсцкага аблас-
нога Саветаў дэпутатаў 26-га і 27-га скліканняў.

Генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Птушкафабрыка «Дружба» Баранавіцкага раёна.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь па ажыццяўленні кантактаў з Паўночным саветам.

Мае падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання.

Удастоены ганаровых званняў «Чалавек года»  
Брэсцкай вобласці (2016), «Чалавек года» Баранавіц-
кага раёна ў намінацыі «Фінансы, банкаўская дзей-
насць» (2015, 2019), званняў «Ганаровы грамадзянін 
Баранавіцкага раёна», «Лепшы кіраўнік» сярод прад-
прыемстваў у галіне сельскай гаспадаркі, перапра-
цоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі, абслугоўвання 
сельскай гаспадаркі Брэсцкай вобласці за 2018 год.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслу-
гі», ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэс-
публікі Беларусь, Міністэрства сельскай гаспадаркі 
і харчавання Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскага 
аб’яднання «Белптушкапрам», камітэта па сельскай 
гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага абласнога выка-
наўчага камітэта.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КРАЎЧАНКА 
Ігар Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах.
Выбраны ад Гомельскай вобласці (вылучаны ад Брагінскага, 

Лоеўскага і Хойніцкага раёнаў)

Нарадзіўся 30 жніўня 1970 года ў сяле Масаны 
Чарнігаўскай вобласці (Украінская ССР). Скончыў 
Беларускі інстытут інжынераў чыгуначнага транспар-
ту, інжынер-будаўнік; Акадэмію кіравання пры Прэ-
зідэнце Рэспублікі Беларусь, эканаміст-менеджар.

Працоўную дзейнасць пачаў дарожным рабочым 
дарожна-будаўнічага ўпраўлення № 17 Міністэрства 
дарожнага будаўніцтва Рэспублікі Беларусь у г. Го-
мелі. Быў галоўным інжынерам камбіната будаўнічых 
матэрыялаў адкрытага акцыянернага таварыства «Да-
рожна-будаўнічы трэст № 2» г. Гомеля, намеснікам 
галоўнага інжынера, галоўным інжынерам, дырэк-
тарам прадпрыемства комплекснага праектавання 
«Гомельдарпраект» камунальнага праектна-рамонт-
на-будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства «Гомельабл-
дарбуд», намеснікам генеральнага дырэктара, першым 
намеснікам генеральнага дырэктара камунальнага 
праектна-рамонтна-будаўнічага ўнітарнага прадпры-
емства «Гомельаблдарбуд».

Выбіраўся дэпутатам Гомельскага абласнога Саве-
та дэпутатаў 27-га і 28-га скліканняў.

Генеральны дырэктар камунальнага праектна-ра-
монтна-будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства «Го-
мельаблдарбуд».

Удастоены звання «Чалавек года» Гомельскай воб-
ласці ў намінацыі «Лідар» (2014).

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь, Міністэрства транспарту і ка-
мунікацый Рэспублікі Беларусь, Гомельскага абласно-
га выканаўчага камітэта, нагрудным знакам «Ганаровы 
дарожнік Беларусі» II ступені. 

ЛЕЎЧАНКА 
Вольга Васільеўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці.

Выбрана ад Брэсцкай вобласці (вылучана ад горада Пінска 
і Пінскага раёна)

Нарадзілася 26 лютага 1979 года ў горадзе Пін-
ску Брэсцкай вобласці. Скончыла Беларускі дзяржаў-
ны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка, выкладчык 
матэматыкі і інфарматыкі. 

Працавала начальнікам аддзела па рабоце з на-
вучэнскай моладдзю і дзіцячымі арганізацыямі, га-
лоўным спецыялістам, начальнікам аддзела па рабоце 
з пярвічнымі арганізацыямі, выконваючым абавязкі 
другога сакратара Пінскага гарадскога камітэта гра-
мадскага аб’яднання «Беларускі патрыятычны саюз 
моладзі», другім сакратаром, выконваючым абавяз-
кі першага сакратара, першым сакратаром Пінскай 
гарадской арганізацыі грамадскага аб’яднання «Бе-
ларускі рэспубліканскі саюз моладзі», начальнікам 
аддзела па справах моладзі, галоўным спецыялістам 
аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах 
моладзі Пінскага гарвыканкама, дырэктарам – рэдак-
тарам камунальнага ўнітарнага інфармацыйнага прад-
прыемства «Рэдакцыя газеты «Пінскі веснік».

Начальнік упраўлення па адукацыі Пінскага гарад-
скога выканаўчага камітэта.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Пінскага гарадскога 
Савета дэпутатаў.
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МЕЛЬНІКАВА 
Галіна Уладзіміраўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве 
і дзяржаўным будаўніцтве.

Выбрана ад Гомельскай вобласці (вылучана ад Жлобінскага, 
Светлагорскага і Буда-Кашалёўскага раёнаў)

Нарадзілася 13 жніўня 1963 года ў пасёлку Эрд 
Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці. Скончыла Ма-
гілёўскі бібліятэчны тэхнікум імя А.С. Пушкіна па спе-
цыяльнасці «Бібліятэчная справа», Беларускі ўнівер-
сітэт культуры па спецыяльнасці «Бібліятэказнаўства 
і бібліяграфія», Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае 
кіраванне і ідэалогія».

Працавала аператарам вылічальна-клавішных 
машын Жлобінскага інфармацыйна-вылічальнага 
цэнтра, бібліятэкарам філіяла Жлобінскай цэнтраліза-
ванай бібліятэчнай сістэмы (ЦБС), загадчыкам секта-
ра ўліку камітэта камсамола Жлобінскага чыгуначнага 
вузла, бібліятэкарам гарадской дзіцячай бібліятэкі  – 
філіяла Жлобінскай раённай ЦБС, бібліятэкарам 
сярэдняй школы № 11 Жлобінскага гарадскога аддзела 
адукацыі, загадчыкам аддзела бібліятэчнага марке-
тынгу Жлобінскай раённай ЦБС, загадчыкам аддзела 
па інфармацыйнай рабоце і сувязях з грамадскасцю 
Жлобінскага гарвыканкама, загадчыкам аддзела ін-
фармацыі, начальнікам аддзела ідэалагічнай работы 
Жлобінскага райвыканкама.

Выбіралася дэпутатам Жлобінскага раённага Са-
вета дэпутатаў 26-га і 27-га скліканняў, дэпутатам 
Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў 27-га і 28-га 
скліканняў.

Галоўны рэдактар установы «Рэдакцыя Жлобін-
скай газеты «Новы дзень».

З 1999 года з’яўляецца старшынёй Жлобінскай ра-
ённай арганізацыі грамадскага аб’яднання «Беларускі 
саюз жанчын».

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь. Пераможца конкурсу Беларускага саюза жанчын 
«Жанчына года – 2015». Выдатнік друку Беларусі.

Узнагароджана ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства інфар-
мацыі Рэс публікі Беларусь і інш.

МЯСНІКОВІЧ 
Міхаіл Уладзіміравіч

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь.

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся 6 мая 1950 года ў вёсцы Новы Сноў Нясвіж-
скага раёна Мінскай вобласці. Скончыў Брэсцкі інжынер-
на-будаўнічы інстытут, Мінскую вышэйшую партыйную 
школу. Доктар эканамічных навук, прафесар, член-карэс-
пандэнт НАН Беларусі. Ганаровы доктар Санкт-Пецяр-
бургскага дзяржаўнага ўніверсітэта экано мікі і фінансаў і 
В’етнамскай Акадэміі навук і тэхналогій, ганаровы прафесар 
Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Аўтар шматлікіх манаграфій, на-
вуковых работ і публікацый. 

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам у інстытуце 
«Мінскпраект». Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў 
на інжынерных і кіруючых пасадах у камунальнай гаспа-
дарцы Мінска. Быў старшынёй выканкама Савецкага раён-
нага Савета народных дэпутатаў Мінска, намеснікам стар-
шыні выканкама Мінскага гарадскога Савета народных 
дэпутатаў, сакратаром Мінскага гаркама КПБ, Міністрам 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі БССР, Намеснікам 
Старшыні Савета Міністраў БССР – Старшынёй Дзяржаў-
нага камітэта БССР па эканоміцы і планаванні, Першым 
намеснікам Старшыні Савета Міністраў Рэспублікі Бела-
русь, Намеснікам Прэм’ер-міністра Рэспуб лікі Беларусь, 
Кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь, кіраўніком НАН Беларусі, Прэм’ер-міністрам Рэс-
публікі Беларусь. У 2014 годзе прыняў удзел у Самiце ААН 
па пытаннях клiмату, які праходзіў у Нью-Ёрку.

Выбіраўся Старшынёй Савета Рэспублікі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага (2015–2016) i 
шостага скліканняў. 

Старшыня Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцо-
вага самакіравання пры Савеце Рэспублікі. Cтаршыня 
Камітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь. 
Старшыня наглядальнага савета ААТ «БелАЗ».

Удастоены звання «Ганаровы грамадзянін горада 
Нясвіж». Мае тры падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь. Узнагароджаны ордэнамі «Знак Пашаны», Айчыны 
III ступені, Дружбы (Расійскай Федэрацыі), Дружбы (КНР), 
свяціцеля Кірылы Тураўскага I ступені, «Садружнасць», 
шматлікімі медалямі і ганаровымі граматамі.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

94

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МАРТЫНАЎ 
Мікалай Васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах.
Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Глыбоцкага, 

Докшыцкага і Пастаўскага раёнаў)

Нарадзіўся 1 жніўня 1957 года ў вёсцы Гудава 
Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці. Скончыў 
Інстытут паліталогіі і сацыяльнага кіравання Ка-
муністычнай партыі Беларусі, палітолаг, выкладчык 
сацыяльна-палітычных дысцыплін. Заслужаны работ-
нік прамысловасці Рэспублікі Беларусь.

Працаваў памочнікам майстра па абслугоўванні кру-
глапанчошнага абсталявання, намеснікам начальніка 
аддзела забеспячэння Віцебскай ордэна Леніна панчош-
на-трыкатажнай фабрыкі імя КІМ. Быў экспертам камер-
цыйнага аддзела сумеснага савецка-заходнегерманска-
га прадпрыемства «Белвест», дырэктарам МКП «ЛМ + 
МК», генеральным дырэктарам ПКФ «ЛМ + МК», гене-
ральным дырэктарам сумеснага беларуска-германскага 
таварыства з абмежаванай адказнасцю «Марка», сумес-
нага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Марка».

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга, чацвёртага, 
пятага скліканняў.

Выбіраўся дэпутатам Віцебскага абласнога Савета 
дэпутатаў 25-га і 26-га скліканняў.

Генеральны дырэктар таварыства з абмежаванай 
адказнасцю «Кіруючая кампанія холдынга «Белару-
ская гарбарна-абутковая кампанія «Марка».

Член Савета па развіцці прадпрымальніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь, Рэспубліканскага савета рэспу-
бліканскага грамадскага аб’яднання «Белая Русь».

Старшыня савета дырэктараў арганізацый гарбар-
на-абутковай галіны канцэрна «Беллегпрам».

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па бюджэце і фінансах.

Удастоены званняў «Ганаровы грамадзянін Дубро-
венскага раёна», «Чалавек года Віцебшчыны» (2013).

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, медалём «За пра-
цоўныя заслугі», ордэнам «Садружнасць», юбілейнымі 
медалямі, ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу 
Рэс публікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь і іншымі, ордэнам свяціцеля Кірылы Тураўскага 
II ступені, медалём свяціцеля Кірылы Тураўскага.

МАРЧАНКА 
Аляксандр Анатольевіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве 
і дзяржаўным будаўніцтве.

Выбраны ад Мінскай вобласці (вылучаны ад Барысаўскага, 
Крупскага раёнаў і горада Жодзіна)

Нарадзіўся 18 верасня 1978 года ў горадзе Жлобі-
не Гомельскай вобласці. Скончыў Беларускую дзяр-
жаўную політэхнічную акадэмію па спецыяльнасці 
«Электраэнергетыка», Акадэмію кіравання пры Прэ-
зідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Эка-
номіка і кіраванне на прадпрыемстве прамысловасці».

Працаваў інжынерам-энергетыкам, вядучым 
інжынерам-энергетыкам, галоўным энергетыкам, 
намеснікам галоўнага інжынера па вытворчасці, 
намеснікам генеральнага дырэктара па якасці ад-
крытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі завод 
аўтатрактарнага электраабсталявання», дырэктарам 
па кіраванні бягучай дзейнасцю пляцоўкі адкрытага 
акцыянернага таварыства «Барысаўскі завод аўтатрак-
тарнага электраабсталявання» – кіруючая кампанія 
холдынга «Аўтакампаненты», дырэктарам адкрытага 
акцыянернага таварыства «Белкард» (г. Гродна), ды-
рэктарам па прамыслова-тэхнічнай палітыцы і развіц-
ці адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі 
завод аўтатрактарнага электраабсталявання» – кірую-
чая кампанія холдынга «Аўтакампаненты».

Генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага та-
варыства «Барысаўскі завод аўтатрактарнага электра-
абсталявання» – кіруючая кампанія холдынга «Аўта-
кампаненты».

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства прамыс-
ловасці Рэспублікі Беларусь, Барысаўскага раённага 
выканаўчага камітэта.
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ПАНЦЮХОЎ 
Уладзімір Іванавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах.
Выбраны ад Магілёўскай вобласці (вылучаны ад Чэрыкаўскага, 

Касцюковіцкага, Краснапольскага і Чавускага раёнаў)

Нарадзіўся 21 сакавіка 1952 года ў гарадскім пасёл-
ку Шчыгры Курскай вобласці (Расійская Федэрацыя). 
Скончыў Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, 
інжынер-механік; Акадэмію кіравання пры Савеце 
Міністраў Рэспублікі Беларусь, менеджар-эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам Магі-
лёўскага завода прылад першаснай перапрацоўкі ін-
фармацыі. Выбіраўся сакратаром камітэта камсамола 
гэтага завода. Працаваў інструктарам Магілёўскага 
абласнога Савета прафсаюза, інструктарам прамысло-
ва-транспартнага аддзела, загадчыкам арганізацыйнага 
аддзела Цэнтральнага райкама КПБ г. Магілёва, загад-
чыкам арганізацыйнага аддзела Магілёўскага гаркама 
КПБ, другім, першым сакратаром Цэнтральнага райка-
ма КПБ г. Магілёва, намеснікам старшыні – загадчыкам 
аддзела камісіі па рабоце з Саветамі, грамадска-палітыч-
нымі арганізацыямі і рухамі Магілёўскага абкама КПБ, 
намеснікам старшыні па знешне эканамічных сувязях 
кааператыва «Металіст», дырэктарам вытворча-гандлё-
вага прадпрыемства «Полі-Гран» (г. Магілёў), старшы-
нёй Магілёўскага абласнога тэрытарыяльнага камітэта 
прадпрымальніцтва і інвестыцый Міністэрства прад-
прымальніцтва і інвестыцый Рэспублікі Беларусь, 
кіраўніком спраў Магілёўскага аблвыканкама, старшы-
нёй Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў.

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Удастоены звання «Ганаровы грамадзянін Чаву-
скага раёна».

Мае Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь.

Узнагароджаны юбілейнымі медалямі, памятнымі 
і нагруднымі знакамі, ордэнам «Садружнасць» Саве-
та Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў, ганаровымі гра-
матамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,  
Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта, Савета 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Са-
дружнасці Незалежных Дзяржаў і інш.

ПАПКОЎ 
Аляксандр Андрэевіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай 
палітыцы і мясцовым самакіраванні.

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Нарадзіўся 2 студзеня 1948 года ў вёсцы Шчоката-
ва Дрыбінскага раёна Магілёўскай вобласці. Скончыў 
Жыліцкі сельскагаспадарчы тэхнікум, аграном; Бе-
ларускую сельскагаспадарчую акадэмію, вучоны-агра-
ном; Мінскую вышэйшую партыйную школу, паліто-
лаг. Кандыдат эканамічных навук, дацэнт, ганаровы 
прафесар Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхніч-
нага ўніверсітэта. Заслужаны работнік сельскай гаспа-
даркі Рэспублікі Беларусь.

Працаваў галоўным аграномам калгаса «Іскра» 
Круглянскага раёна. Служыў у радах Савецкай ар-
міі. Быў галоўным аграномам, старшынёй калгаса 
імя Андрэева Шклоўскага раёна, першым намеснікам 
старшыні Шклоўскага райвыканкама – начальнікам 
упраўлення сельскай гаспадаркі, старшынёй выкан-
кама Шклоўскага раённага Савета народных дэпута-
таў, першым сакратаром Шклоўскага РК КПБ, гене-
ральным дырэктарам аграгандлёвага прадпрыемства 
«Шклоўскае», старшынёй Круглянскага райвыканка-
ма. Працаваў Намеснікам Прэм’ер-міністра Рэспублікі 
Беларусь, рэктарам Беларускага дзяржаўнага аграр-
на-тэхнічнага ўніверсітэта, Намеснікам Кіраўніка Ад-
міністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага і 
пятага скліканняў.

Намеснік сустаршыні міжпарламенцкай камісіі 
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь і Савета Федэрацыі Федэральнага Сходу 
Расійскай Федэрацыі па міжрэгіянальным супра-
цоўніцтве, член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза 
Беларусі і Расіі па пытаннях экалогіі, прыродакары-
стання і ліквідацыі наступстваў аварый.

Удастоены звання «Ганаровы грамадзянін Дрыбiн-
скага раёна».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны ордэнам Пашаны, медалём «За 

працоўныя заслугі», Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОРДА 
Міхаіл Сяргеевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся 28 верасня 1966 года ў гарадскім па-
сёлку Дзятлава Гродзенскай вобласці. Скончыў Віцеб-
скі ветэрынарны інстытут, ветэрынарыя; Расійскую 
акадэмію дзяржаўнай службы пры Прэзідэнце Расій-
скай Федэрацыі, дзяржаўнае і муніцыпальнае кіраван-
не.

Працоўную дзейнасць пачаў слесарам калга-
са «Расія» Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. 
Служыў у радах Узброеных Сіл. З’яўляўся намеснікам 
дырэктара абласной службы добраахвотнай працы 
моладзі (г. Віцебск), прэзідэнтам Рэспубліканскай аса-
цыяцыі міжнародных маладзёжных абменаў і турыз-
му ў г. Мінску. Працаваў другім, першым сакратаром 
Цэнтральнага камітэта грамадскага аб’яднання «Бе-
ларускі патрыятычны саюз моладзі». Быў упаўнаважа-
ным Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па Гродзенскай 
вобласці, кіраўніком Прадстаўніцтва Пастаяннага 
Камітэта Саюзнай дзяржавы ў г. Мінску.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога, трэ-
цяга, чацвёртага скліканняў. 

Старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.
Член Пастаяннай камісіі Мiжпарламенцкай 

Асамб леi дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па абароне і бяспецы. Намеснік кіраўніка 
дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
па ажыццяўленні кантактаў з Лацінаамерыканскім 
парламентам і Міжпарламенцкай Асамблеяй Асацыя-
цыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі. 

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны ордэнам Пашаны, ганаровымі гра-

матамі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, граматай 
Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, медалямі «100 гадоў 
прафсаюзнаму руху Беларусі», «115 гадоў прафсаюз-
наму руху Беларусі».

ПАНЦЮХОВА
Алена Валяр’янаўна

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Выбрана ад Віцебскай вобласці (вылучана ад горада Віцебска)

Нарадзілася 20 снежня 1972 года ў горадзе Віцеб-
ску. Скончыла Віцебскі дзяржаўны педагагічны інсты-
тут па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура».

Працавала рэдактарам Віцебскага абласнога тэ-
лерадыёаб’яднання, спецыяльным карэспандэнтам 
па Віцебскай вобласці, загадчыкам карэспандэнцкага 
пункта па Віцебскай вобласці службы інфармацыі тэ-
лебачання інфармацыйнага агенцтва Белтэлерадыё-
кампаніі.

Дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага прадпры-
емства радыётэлецэнтр «Тэлерадыёкампанія «Ві-
цебск».

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.
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РАДАМАН 
Мікалай Вячаслававіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Выбраны ад Мінскай вобласці (вылучаны ад Валожынскага, 
Нясвіжскага і Стаўбцоўскага раёнаў)

Нарадзіўся 9 чэрвеня 1955 года ў вёсцы Грускова 
Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці. Скончыў Бе-
ларускі інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі, ме-
ханізацыя сельскай гаспадаркі. Заслужаны работнік 
сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Працаваў інжынерам-механікам калгаса імя 
Калініна, галоўным энергетыкам сельскагаспадар-
чага вытворчага кааператыва «Агракамбінат Сноў» 
Нясвіжскага раёна.

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

З’яўляўся дэпутатам Мінскага абласнога і Сноўска-
га сельскага Саветаў дэпутатаў 27-га склікання.

Старшыня сельскагаспадарчага вытворчага каапе-
ратыва «Агракамбінат Сноў». 

Член наглядальнага савета адкрытага акцыянерна-
га таварыства «Белаграпрамбанк».

Удастоены звання «Чалавек года Міншчыны – 
2011».

Узнагароджаны ордэнам Айчыны ІІІ ступені, ме-
далём «За працоўныя заслугі», ганаровымі граматамі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Мінскага 
абласнога выканаўчага камітэта, ордэнам свяціце-
ля Кірылы Тураўскага II ступені, медалём свяціцеля 
Кірылы Тураўскага. 

РАМАНОЎСКІ 
Васілій Барысавіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці.

Выбраны ад Брэсцкай вобласці (вылучаны ад горада Баранавічы)

Нарадзіўся 6 лютага 1961 года ў горадзе Бара-
навічы Брэсцкай вобласці. Скончыў Гродзенскі дзяр-
жаўны медыцынскі інстытут, урач-лячэбнік; дзяр-
жаўную ўстанову адукацыі «Беларуская медыцынская 
акадэмія паслядыпломнай адукацыі», урач – арганіза-
тар аховы здароўя.

Працаваў урачом-інтэрнам, урачом-тэрапеўтам 
кардыялагічнага аддзялення Баранавіцкай гарадской 
бальніцы, загадчыкам рэўматалагічнага аддзялення, 
загадчыкам першага тэрапеўтычнага аддзялення Ба-
ранавіцкага гарадскога тэрытарыяльнага медыцын-
скага аб’яднання № 1, загадчыкам рэўматалагічнага 
аддзялення, загадчыкам нефралагічнага аддзялення 
дзяржаўнай лячэбна-прафілактычнай установы «Ба-
ранавіцкая гарадская бальніца», загадчыкам Бара-
навіцкай гарадской станцыі пералівання крыві, галоў-
ным урачом установы аховы здароўя «Баранавіцкая 
гарадская бальніца».

Выбіраўся дэпутатам Баранавіцкага гарадскога 
Савета дэпутатаў 25, 26, 27 і 28-га скліканняў. 

Галоўны ўрач установы аховы здароўя «Баранавіц-
кая цэнтральная паліклініка».

Удастоены ганаровага звання «Чалавек года Брэст-
чыны – 2005».

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, упраўлення аховы 
здароўя Брэсцкага аблвыканкама, граматай Брэсцкага 
аблвыканкама, знакам «Выдатнiк аховы здароўя Рэс-
публiкi Беларусь».

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПУЦІЛА 
Канстанцін Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах.
Выбраны ад Магілёўскай вобласці (вылучаны ад 

горада Бабруйска, Асіповіцкага, Быхаўскага і Кіраўскага раёнаў)

Нарадзіўся 12 кастрычніка 1961 года ў вёсцы Бары-
саўка Мсціслаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Скончыў 
Беларускі політэхнічны інстытут, прамысловая цепла-
энергетыка; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспуб-
лікі Беларусь, эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве.

Працоўную дзейнасць пачаў майстрам чыгуначна-
га водазабеспячэння станцыі Малашуйка Архангель-
скага аддзялення Паўночнай чыгункі. Служыў у радах 
Савецкай арміі. Быў майстрам па рамонце хімвода-
падрыхтоўкі, інжынерам па тэхнічным нарміраванні 
і навуковай арганізацыі працы вытворча-тэхнічнага 
аддзела Аршанскай ЦЭЦ Віцебскага вытворчага аб’яд-
нання «Віцебскэнерга», сакратаром камітэта камсамо-
ла чыгуначнага вузла Аршанскага гарадскога камітэта 
ЛКСМБ, галоўным механікам вагоннага дэпо станцыі 
Орша Беларускай чыгункі, інжынерам вытворча-тэх-
нічнага аддзела Аршанскай ЦЭЦ Віцебскага ВА энерге-
тыкі і электрыфікацыі «Віцебскэнерга», намеснікам на-
чальніка, начальнікам катлатурбіннага цэха, галоўным 
інжынерам, дырэктарам Аршанскай ЦЭЦ Віцебскага 
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электра-
энергетыкі «Віцебскэнерга», намеснікам генеральнага 
дырэктара па агульных пытаннях РУП «Магілёўэнерга».

Генеральны дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага 
прадпрыемства «Магілёўэнерга».

Намеснік кіраўніка рабочай групы Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь па супрацоўніцтве з Парла-
ментам Рэспублікі Эквадор, член дэлегацыі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні 
кантактаў з Лацінаамерыканскім парламентам.

Удастоены ганаровых званняў «Заслужаны энерге-
тык СНД» і «Выдатнiк Беларускай энергасiстэмы».

Мае падзяку Міністра энергетыкі Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны ганаровымі граматамі Нацыя-

нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства 
энергетыкі Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнага вытвор-
чага аб’яднання электраэнергетыкі «Белэнерга», Магі-
лёўскага абласнога выканаўчага камітэта, Магілёўска-
га гарадскога выканаўчага камітэта.

ПЯТРОВА 
Ірына Георгіеўна

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Выбрана ад Магілёўскай вобласці (вылучана ад Бабруйскага 
і Глускага раёнаў)

Нарадзілася 14 чэрвеня 1969 года ў гарадскім па-
сёлку Глуск Магілёўскай вобласці. Скончыла Мін-
скі дзяржаўны медыцынскі інстытут, урач, лячэбная 
справа.

Працавала ўрачом-інтэрнам Бабруйскай гарадской 
бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі, урачом-ста-
жорам-тэрапеўтам участковым, урачом-тэрапеўтам 
участковым, урачом-тэрапеўтам участковым тэрыта-
рыяльнага тэрапеўтычнага ўчастка, намеснікам галоў-
нага ўрача па медыцынскай рэабілітацыі і экспертызе 
Глускай цэнтральнай раённай бальніцы, выконвала 
абавязкі галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Глу-
ская цэнтральная раённая бальніца імя Заслужанага 
ўрача БССР А.С. Сямёнава». 

Выбіралася дэпутатам Глускага раённага Савета 
дэпутатаў 25, 26 і 27-га скліканняў.

Галоўны ўрач установы аховы здароўя «Глуская 
цэнтральная раённая бальніца імя Заслужанага ўрача 
БССР А.С. Сямёнава».

Член міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Народнага 
сходу Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.

Узнагароджана знакам «Выдатнік аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь», ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Магілёўскага аб-
ласнога Савета дэпутатаў, Глускага раённага выканаў-
чага камітэта, галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя 
Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта.
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СІРЭНКА 
Віктар Іванавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці.

Выбраны ад Мінскай вобласці (вылучаны ад Любанскага, 
Слуцкага і Старадарожскага раёнаў)

Нарадзіўся 4 сакавіка 1962 года ў горадзе Барысаве 
Мінскай вобласці. Скончыў Мінскі ордэна Працоўна-
га Чырвонага Сцяга дзяржаўны медыцынскі інстытут, 
урач-лячэбнік; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне дзяржаўнага 
кіравання.

Працаваў слесарам механазборачных работ дру-
гога разраду механазборачнага цэха № 3 Барысаўска-
га завода «Аўтагідраўзмацняльнік» імя XXV з’езда 
КПСС, урачом-інтэрнам па хірургіі, урачом-уролагам 
паліклінікі, урачом-уролагам уралагічнага аддзялен-
ня стацыянара, выконваючым абавязкі загадчыка, 
загадчыкам уралагічнага аддзялення Барысаўскай 
гарадской бальніцы, галоўным урачом установы ахо-
вы здароўя «Мінская ордэна Працоўнага Чырвонага 
Сцяга абласная клінічная бальніца», галоўным урачом 
установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай 
медыцынскай дапамогі» г. Мінска, галоўным урачом 
установы аховы здароўя «Гарадская клінічная бальні-
ца хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска, старшы-
нёй камітэта па ахове здароўя Мінскага гарвыканкама, 
начальнікам упраўлення аховы здароўя Мінскага абл-
выканкама, намеснікам старшыні Мінскага аблвыкан-
кама. 

Член Нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці, На-
цыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры Саве-
це Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па сацыяльнай палітыцы, навуцы, культуры і гу-
манітарных пытаннях.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
юбілейнымі медалямі, ганаровымі граматамі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Міністэрства ахо-
вы здароўя Рэспублікі Беларусь, Мінскага гарадскога 
і Мінскага абласнога выканаўчых камітэтаў, Мінскага 
абласнога і Мінскага гарадскога Саветаў дэпутатаў, 
знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

СІЦЬКО 
Міхаіл Міхайлавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэце і фінансах.

Выбраны ад Гродзенскай вобласці (вылучаны ад Ваўкавыскага, 
Мастоўскага і Шчучынскага раёнаў)

Нарадзіўся 17 мая 1961 года ў вёсцы Алекшыцы 
Бераставіцкага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў 
Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, аграномія; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь, дзяржаўнае і мясцовае кіраванне.

Служыў у радах Савецкай арміі. Працоўную дзей-
насць пачаў аграномам-аграхімікам саўгаса «Аравічы» 
Хойніцкага раёна. Быў загадчыкам участка, на-
меснікам старшыні, старшынёй калгаса імя Леніна 
Бераставіцкага раёна, старшынёй сельскагаспадарчага 
вытворчага кааператыва «Алекшыцы» Бераставіцкага 
раёна, старшынёй Бераставіцкага райвыканкама Гро-
дзенскай вобласці.

Дэлегат чацвёртага і пятага Усебеларускага народ-
нага сходу.

Старшыня Ваўкавыскага раённага выканаўчага 
камітэта.

Намеснік кіраўніка дэлегацыі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з 
Парламенцкай канферэнцыяй Балтыйскага мора, член 
Пастаяннай камісіі Парламенцкай Асамблеі Аргані-
зацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы па сацыяль-
на-эканамічных і прававых пытаннях, міжпарламенц-
кай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь і Сената Парламента Рэспуб лікі 
Казахстан па супрацоўніцтве, міжпарламенцкай 
камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэс-
публікі Беларусь і Савета Федэрацыі Федэральнага 
Сходу Расійскай Федэрацыі па міжрэгіянальным су-
працоўніцтве. 

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, медалём «За 
працоўныя заслугі», шматлікімі юбілейнымі медалямі, 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 
Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУМО 
Алег Алегавіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах 
і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся 26 ліпеня 1970 года ў горадзе Слуцку 
Мінскай вобласці. Скончыў Мінскі дзяржаўны меды-
цынскі інстытут, лячэбная справа; Акадэмію кіраван-
ня пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнае і 
мясцовае кіраванне. Доктар медыцынскіх навук, пра-
фесар. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэмii 
навук Беларусі. Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь. 
Аўтар некалькіх вынаходак, мае больш як 400 друкава-
ных работ у айчынных і замежных выданнях. Лаўрэат 
Дзяржаўнай прэмii Рэспублікі Беларусь у галіне навукі 
і тэхнікі 2016 года.

Працоўную дзейнасць пачаў фельчарам здраўпун-
кта гарадской паліклінікі № 21 г. Мінска. Быў клінічным 
ардынатарам па спецыяльнасці «Хірургія» 2-й кафедры 
хірургічных хвароб Мінскага дзяржаўнага медыцынскага 
інстытута, урачом-хірургам 1-га хірургічнага аддзялення 
9-й гарадской клінічнай бальніцы г. Мінска, старшым 
навуковым супрацоўнікам, загадчыкам лабараторыі 
гема- і лімфасорбцыі Цэнтральнай навукова-даследчай 
лабараторыі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага 
ўніверсітэта, асістэнтам 2-й кафедры хірургічных хва-
роб Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэ-
та, кіраўніком Рэспубліканскага навукова-практычнага 
цэнтра трансплантацыі органаў і тканак, намеснікам 
галоўнага ўрача па хірургічнай рабоце ўстановы аховы 
здароўя «9-я гарадская клінічная бальніца», г. Мінск.

Дырэктар дзяржаўнай установы «Мінскі навуко-
ва-вытворчы цэнтр хірургіі, транспланталогіі і гема-
талогіі».

Член Пастаяннай камісіі Мiжпарламенцкай Асамб-
леi дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў па сацыяльнай палітыцы і правах чалавека.

Удастоены ганаровага звання «Мінчанін года».
Узнагароджаны ордэнам Пашаны, Ганаровай гра-

матай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 

РАХМАНАЎ 
Сяргей Кімавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся 6 лютага 1952 года ў горадзе Краснада-
ры (РСФСР). Скончыў Беларускі дзяржаўны ўнівер-
сітэт, хімік. Доктар хімічных навук, прафесар, член-
карэс пандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 
Мае больш за 30 вынаходак і 200 навуковых работ. За-
служаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў малодшым навуковым 
супрацоўнікам кафедры неарганічнай хіміі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Быў малодшым навуковым 
супрацоўнікам лабараторыі хіміі фотапрацэсаў Навуко-
ва-даследчага інстытута фізіка-хімічных праблем, стар-
шым навуковым супрацоўнікам кафед ры неарганічнай 
хіміі хімічнага факультэта, загадчыкам лабараторыі 
хіміі фотапрацэсаў, намеснікам дырэктара, дырэкта-
рам Навукова-даследчага інстытута фізіка-хімічных 
праблем, прарэктарам па навуковай рабоце, першым 
прарэктарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
У.І. Леніна, намеснікам акадэміка-сакратара Аддзялен-
ня хіміі і навук аб Зямлі НАН Беларусі, генеральным 
дырэктарам рэспубліканскага навукова-вытворчага 
ўнітарнага прадпрыемства «Інстытут нафты і хіміі» 
Беларускага дзяржаўнага канцэрна па нафце і хіміі, 
намеснікам Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі. Зай-
маў пасаду Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэс-
публікі Беларусь у Японіі.

Старшыня Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза 
Беларусі і Расіі па пытаннях знешняй палітыкі. Член 
Пастаяннай камісіі Парламенцкай Асамблеі Арганіза-
цыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы па палітычных 
пытаннях і міжнародным супрацоўніцтве. Намеснік 
кіраўніка дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па 
бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Член Бюро, на-
меснік старшыні Пастаяннага камітэта Мiжпарла-
менцкага саюза па справах міру і міжнароднай бяспе-
цы ад геапалітычнай групы «Еўразія».

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Вярхоўнага 
Савета БССР, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь і 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 
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СТАРАВОЙТАВА 
Ірына Анатольеўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці.

Выбрана ад Магілёўскай вобласці (вылучана ад Клімавіцкага, 
Хоцімскага і Крычаўскага раёнаў)

Нарадзілася 19 ліпеня 1974 года ў горадзе Слаў-
гарадзе Магілёўскай вобласці. Скончыла Магілёўскі 
дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.А. Куляшо-
ва, настаўнік біялогіі і хіміі; аспірантуру дзяржаўнай 
установы адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адука-
цыі». Кандыдат педагагічных навук, дацэнт.

Працавала настаўнікам біялогіі сярэдняй школы 
№ 31 г. Магілёва, выкладчыкам прыродазнаўчага цык-
ла Магілёўскага педагагічнага каледжа, загадчыкам 
кафедры дашкольнай і пачатковай адукацыі інстытута 
павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых 
работнікаў і спецыялістаў адукацыі г. Магілёва, стар-
шым выкладчыкам кафедры педагогікі і пачаткова-
га навучання Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А.А. Куляшова, загадчыкам кафедры дашкольнай 
і пачатковай адукацыі інстытута развіцця адукацыі 
г. Магілёва, рэктарам установы адукацыі «Магілёўскі 
дзяржаўны абласны інстытут развіцця адукацыі», 
старшынёй Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, 
навуцы, культуры і сацыяльным развіцці.

Першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Бе-
ларусь.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па сацыяльнай палітыцы, навуцы, культуры і 
гуманітарных пытаннях, Пастаяннай камісіі Міжпар-
ламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці 
Незалежных Дзяржаў па навуцы і адукацыі, кіраўнік 
дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
у Парламенцкай структуры Цэнтральна-Еўрапейскай 
ініцыятывы.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

СУКОНКА 
Алег Рыгоравіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці.

Выбраны ад Мінскай вобласці (вылучаны ад Мінскага 
і Уздзенскага раёнаў) 

Нарадзіўся 16 ліпеня 1951 года ў вёсцы Хвошна 
Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці. Скончыў Ві-
цебскі дзяржаўны медыцынскі інстытут, урач-лячэб-
нік. Доктар медыцынскіх навук, прафесар. Заслужаны 
ўрач Рэспублікі Беларусь.

Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў ура-
чом-інтэрнам па хірургіі Аршанскай гарадской 
бальніцы імя Сямашкі Віцебскай вобласці, ура-
чом-выкладчыкам хірургічных хвароб Аршанскага 
медыцынскага вучылішча, урачом-уролагам медсан-
часці Аршанскага льнокамбіната, урачом-анколагам, 
малодшым навуковым супрацоўнікам аддзялення 
хірургічных і камбінаваных метадаў лячэння, малод-
шым навуковым супрацоўнікам лабараторыі гіпертэр-
міі і комплекснай тэрапіі, навуковым супрацоўнікам, 
старшым навуковым супрацоўнікам аддзялення 
абдамінальнай хірургіі і ўралогіі, старшым навуковым 
супрацоўнікам аддзялення радыемадыфікацыі Наву-
кова-даследчага інстытута анкалогіі і медыцынскай 
радыялогіі Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь, загадчыкам анкалагічнага (уралагічнага) 
аддзялення дзяржаўнай установы «Навукова-даслед-
чы інстытут анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя 
М.М. Аляксанд рава», загадчыкам аддзела анкаўрала-
гічнай паталогіі дзяржаўнай установы «Рэспублікан-
скі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцын-
скай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава».

Дырэктар дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі 
навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцынскай 
радыялогіі імя М.М. Аляксандрава».

Удастоены звання «Ганаровы грамадзянін Мінска-
га раёна».

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, знакам «Выдатнiк аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь». 

Лаўрэат прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За 
духоўнае адраджэнне».

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СКАМАРОШКА 
Раманія Раманаўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве 
і дзяржаўным будаўніцтве.

Выбрана ад Гродзенскай вобласці (вылучана ад Іўеўскага, 
Воранаўскага і Ашмянскага раёнаў)

Нарадзілася 6 сакавіка 1970 года ў вёсцы Парэч-
ча Гродзенскага раёна Гродзенскай вобласці. Скон-
чыла Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут па 
спецыяльнасці «Педыятрыя», прайшла стажыроўку 
па педыятрыі на базе Гродзенскай абласной дзіцячай 
клінічнай бальніцы.

Кіравала Гродзенскім абласным цэнтрам здароўя, 
працавала намеснікам галоўнага ўрача ўстановы ахо-
вы здароўя «Тэрытарыяльнае медыцынскае аб’яднан-
не № 1 г. Гродна», старшынёй Гродзенскай абласной ар-
ганізацыі Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа.

Выбіралася дэпутатам Гродзенскага абласнога Са-
вета дэпутатаў 24-га і 25-га скліканняў.

Намеснік генеральнага сакратара Беларускага Та-
варыства Чырвонага Крыжа.

Пераможца абласнога конкурсу «Жанчына года – 
2010». 

Узнагароджана нагрудным знакам Мiнiстэрства 
аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь «Выдатнік аховы 
здароўя Рэспублікі Беларусь», ганаровымі граматамі 
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, Міністэр-
ства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Бела-
русь, Гродзенскага абласнога выканаўчага камiтэта.

СНЯЖЫЦКІ 
Віктар Аляксандравіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці.

Выбраны ад Гродзенскай вобласці (вылучаны ад Смаргонскага 
і Астравецкага раёнаў) 

Нарадзіўся 22 кастрычніка 1959 года ў вёсцы Гар-
настаевічы Свіслацкага раёна Гродзенскай вобласці.

Скончыў Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ін-
стытут, урач-лячэбнік; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне 
дзяржаўнага кіравання. Доктар медыцынскіх навук, 
прафесар, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі.

Працаваў рабочым саўгаса «Гарнастаевічы» Свіс-
лацкага раёна Гродзенскай вобласці, клінічным арды-
натарам, асістэнтам кафедры шпітальнай тэрапіі 
Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага інстыту-
та, загадчыкам кардыялагічнага аддзялення, галоў-
ным урачом Гродзенскага абласнога кардыялагічнага 
дыспансера, прарэктарам па навуковай рабоце, пер-
шым прарэктарам установы адукацыі «Гродзенскі 
дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт».

Рэктар установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны 
медыцынскі ўніверсітэт». 

Член калегіі Міністэрства аховы здароўя Рэспу-
блікі Беларусь. Член Прэзідыума Савета рэктараў 
вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, га-
наровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь і Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, ме-
далямі «100 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» Федэ-
рацыі прафсаюзаў Беларусі, свяціцеля Кірылы Ту-
раўскага, знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь». Удастоены ганаровай узнагароды «Гуман-
нае сэрца» Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа.
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ШАЎЧУК 
Мікалай Мікалаевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве.

Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Полацкага, 
Ушацкага, Шумілінскага і Расонскага раёнаў)

Нарадзіўся 24 жніўня 1959 года ў горадзе Драгічы-
не Брэсцкай вобласці. Скончыў Беларускую ордэна 
Кастрычніцкай Рэвалюцыі і ордэна Працоўнага Чыр-
вонага Сцяга сельскагаспадарчую акадэмію па спецы-
яльнасці «Механізацыя сельскай гаспадаркі», Полацкі 
дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Эканоміка 
і кіраванне вытворчасцю», Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
«Дзяржаўнае і мясцовае кіраванне».

Працаваў загадчыкам машыннага двара, галоўным 
інжынерам, дырэктарам саўгаса «Банонь» Полацкага 
раёна Віцебскай вобласці, першым намеснікам стар-
шыні, начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі і 
харчавання Полацкага райвыканкама.

Старшыня Полацкага раённага выканаўчага 
камітэта.

Мае падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, стар-
шыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта.

ШЧАСТНЫ 
Анатоль Тадэвушавіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве 
і дзяржаўным будаўніцтве.

Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Лепельскага, 
Бешанковіцкага, Гарадоцкага і Віцебскага раёнаў)

Нарадзіўся 1 сакавіка 1961 года ў горадзе Клецку 
Мінскай вобласці. Скончыў Віцебскі дзяржаўны ме-
дыцынскі інстытут па спецыяльнасці «Лячэбная спра-
ва». Доктар медыцынскіх навук, прафесар.

Працаваў урачом-інтэрнам Віцебскай абласной 
клінічнай бальніцы, урачом-хірургам Аршанскай цэн-
тральнай раённай бальніцы, клінічным ардынатарам 
кафедры агульнай хірургіі Віцебскага дзяржаўнага меды-
цынскага інстытута, асістэнтам кафедры хірургіі, дацэн-
там кафедры хірургіі факультэта павышэння кваліфіка-
цыі і перападрыхтоўкі кадраў Віцебскага ордэна Дружбы 
народаў дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, га-
лоўным хірургам упраўлення аховы здароўя Віцебскага 
аблвыканкама, дацэнтам кафедры хірургіі факультэта 
павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Ві-
цебскага ордэна Дружбы народаў дзяржаўнага меды-
цынскага ўніверсітэта, прафесарам кафедры хірургіі 
факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 
кадраў установы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ордэна 
Дружбы народаў медыцынскі ўніверсітэт».

Рэктар установы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны 
ордэна Дружбы народаў медыцынскі ўніверсітэт».

Намеснік кіраўніка дэлегацыі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні кантактаў з 
Паўночным саветам.

Узнагароджаны юбілейным медалём «100 год Уз-
броеным Сілам Рэспублікі Беларусь», нагрудным 
знакам Мiнiстэрства аховы здароўя Рэспублiкi Бела-
русь «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь», 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспу-
блікі Беларусь, Міністэрства абароны Рэспублікі Бе-
ларусь, Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, 
адміністрацыі Першамайскага раёна г. Віцебска, Ві-
цебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, 
Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза ра-
ботнікаў аховы здароўя, прэзідыума абласнога камітэ-
та Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага праф-
саюза работнікаў аховы здароўя.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТРЫБУНАХ 
Галіна Пятроўна

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Выбрана ад Гомельскай вобласці (вылучана ад Кармянскага, 
Рагачоўскага і Чачэрскага раёнаў)

Нарадзілася 15 верасня 1965 года ў пасёлку Га-
радок Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці. Скон-
чыла ўстанову адукацыі «Буда-Кашалёўскі аграрны 
каледж», установу адукацыі «Беларуская дзяржаўная 
сельскагаспадарчая акадэмія» па спецыяльнасці «Тэх-
нічнае забеспячэнне працэсаў сельскагаспадарчай 
вытворчасці».

Працавала рабочай калгаса «Сцяг камунізму» 
Чачэрскага раёна, падлікоўшчыцай Чачэрскага рай-
аграпрамзабеспячэння, вучаніцай тынкоўшчы-
ка-маляра Плюскай кааператыўнай дзяржаўнай 
будаўнічай арганізацыі Пскоўскай вобласці, сакра-
таром-машыністкай, загадчыкам склада Чачэрскай 
між раённай перасоўнай механізаванай калоны № 118, 
спецыялістам першай катэгорыі па дыспетчарызацыі 
ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Чачэр-
скага райвыканкама, інспектарам аддзела кадраў 
Чачэрскага раённага вытворчага аб’яднання «Сель-
гасхімія». Была сакратаром-машыністкай, галоўным 
спецыялістам па кадрах, дыспетчарызацыi ўпраўлен-
ня сельскай гаспадаркі і харчавання Чачэрскага рай-
выканкама.

Выбірался дэпутатам Гомельскага абласнога, 
Чачэрскага раённага і Залескага сельскага Саветаў дэ-
путатаў 27-га і 28-га скліканняў.

Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства 
«Зорка» Чачэрскага раёна. 

Удастоена звання «Чалавек года» ў намінацыі «Ча-
лавек на зямлі» (2015).

Узнагароджана медалямі «За працоўныя заслугі», 
«Заслужаны міратворац», Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 

ЧАЙЧЫЦ 
Віктар Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве.

Выбраны ад Брэсцкай вобласці (вылучаны ад Бярозаўскага раёна)

Нарадзіўся 24 жніўня 1960 года ў вёсцы Здзітава 
Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў Бе-
ларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя У.І. Леніна па спе-
цыяльнасці «Правазнаўства».

Служыў у радах Савецкай арміі. Працаваў элек-
трамантажнікам будаўніча-мантажнага ўпраўлення 
№ 1 трэста «Энергабудмантаж» «Белгалоўэнерга» 
(г. Брэст), электрыкам Брэсцкага вытворчага аб’яд-
нання «Брэстрыбгас» (г. Белаазёрск), стажорам Бара-
навіцкага раённага суда, народнага суда Мінскага ра-
ёна і г. Заслаўя, суддзёй народнага суда Мінскага раёна 
і г. Заслаўя, загадчыкам аддзела агульнатэарэтычных 
праблем арганізацыі работы ўстаноў юстыцыі На-
вукова-даследчага інстытута праблем крыміналогіі, 
крыміналістыкі і судовай экспертызы Міністэрства 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь, адвакатам Мінскай 
абласной юрыдычнай кансультацыі № 1, старшынёй 
Мінскай абласной калегіі адвакатаў.

Старшыня Беларускай рэспубліканскай калегіі ад-
вакатаў.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па заканадаўстве і Рэгламенце.

Узнагароджаны ганаровымі граматамі Адмiнiстра-
цыi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь, Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Міністэрства юстыцыі Рэс-
публікі Беларусь, нагруднымі знакамi Міністэрства 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь «За адзнаку» I і II сту-
пені.
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ШЭРШАНЬ 
Пётр Пятровіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах 
і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Браслаўскага, 
Верхнядзвінскага, Міёрскага і Шаркаўшчынскага раёнаў)

Нарадзіўся 15 ліпеня 1949 года ў вёсцы Навасады 
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў 
Беларускую ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга 
сельскагаспадарчую акадэмію, вучоны-аграном; Мін-
скую вышэйшую партыйную школу, палітолаг. Заслу-
жаны энергетык Рэспублікі Беларусь. Ганаровы пра-
фесар Віцебскай ордэна «Знак Пашаны» дзяржаўнай 
акадэміі ветэрынарнай медыцыны.

Працаваў слесарам Жалудоцкага рамонтнага заво-
да «Сельгастэхніка», галоўным аграномам калгаса «Са-
лют». Служыў у радах Савецкай арміі. Быў старшынёй 
калгаса «Пражэктар» Лепельскага раёна, намеснікам 
старшыні – начальнікам упраўлення сельскай гаспа-
даркі Лепельскага райвыканкама, старшынёй Гарадоц-
кага райвыканкама, першым сакратаром Браслаўскага 
райкама КПБ, загадчыкам аддзела паліва, началь-
нікам вытворчага ўпраўлення па паліве Віцебскага 
аблвыканкама, генеральным дырэктарам Віцебскага 
абласнога прадпрыемства па паліве «Віцебскпаліва», 
генеральным дырэктарам Віцебскага абласнога прад-
прыемства газавай гаспадаркі «Віцебскаблгаз».

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга, чацвёртага, пята-
га скліканняў. Выбіраўся дэпутатам раённых Саветаў 
дэпутатаў, Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў.

Генеральны дырэктар вытворчага рэспубліканска-
га ўнітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз».

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Бела-
русі і Расіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і 
ліквідацыі наступстваў аварый.

Удастоены званняў «Ганаровы грамадзянін горада 
Віцебска», «Чалавек года Віцебшчыны» (2010, 2018).

Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслугі», 
«За супрацоўніцтва» (Саюзнай дзяржавы), юбілей-
нымі медалямі, ганаровымі граматамі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспу-
блікі Беларусь, Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі.

ЯДРАНЦАЎ 
Алег Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы 
і мясцовым самакіраванні.

Выбраны ад Гомельскай вобласці (вылучаны ад Веткаўскага, 
Гомельскага і Добрушскага раёнаў)

Нарадзіўся 31 мая 1963 года ў вёсцы Палессе Чачэр-
скага раёна Гомельскай вобласці. Скончыў Мінскі дзяр-
жаўны медыцынскі інстытут, стаматалогія; Беларускую 
медыцынскую акадэмію паслядыпломнай адукацыі, ар-
ганізатар аховы здароўя; Акадэмію кіравання пры Прэ-
зідэнце Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне дзяр-
жаўнага кіравання.

Працаваў вучэбным майстрам ваеннай кафедры 
Мінскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута, ура-
чом-інтэрнам-стаматолагам-хірургам Гомельскай аблас-
ной стаматалагічнай паліклінікі. Быў намеснікам галоў-
нага ўрача па паліклінічнай рабоце Буда-Кашалёўскай 
цэнтральнай раённай бальніцы, намеснікам галоўнага 
ўрача па медыцынскім абслугоўванні насельніцтва раё-
на, галоўным урачом Буда-Кашалёўскага тэрытарыяль-
нага медыцынскага аб’яднання.

Выбіраўся дэпутатам Гомельскага абласнога Савета 
дэпутатаў 23, 24, 25, 26, 27 і 28-га скліканняў. 

Галоўны ўрач дзяржаўнай установы аховы здароўя 
«Гомельская гарадская клінічная бальніца № 1». 

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай Асамблеі 
дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў 
па аграрнай палітыцы, прыродных рэсурсах і экалогіі.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь.

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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ШЫШКО 
Аляксандр Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах 
і нацыянальнай бяспецы.

Выбраны ад Гродзенскай вобласці (вылучаны ад Свіслацкага, 
Бераставіцкага і Гродзенскага раёнаў)

Нарадзіўся 24 верасня 1959 года ў вёсцы Азёры 
Гродзенскага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў 
установу адукацыі «Гродзенскі сельскагаспадарчы ін-
стытут», заатэхнія.

Працоўную дзейнасць пачаў галоўным заатэхнікам 
калгаса імя Кірава Маладзечанскага раёна. Працаваў 
сакратаром камсамольскай арганізацыі, начальнікам 
малочнатаварнага комплексу калгаса «Шлях да ка-
мунізму» Гродзенскага раёна, галоўным заатэхнікам, 
намеснікам старшыні калгаса па жывёлагадоўлі, пе-
рапрацоўцы і рэалізацыі прадукцыі калгаса «Азёры» 
Гродзенскага раёна.

Старшыня сельскагаспадарчага вытворчага каапе-
ратыва «Азёры» Гродзенскага раёна.

Член Пастаяннай камісіі Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы па пы-
таннях абароны і бяспекі.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

ШЧОТКІНА 
Мар’яна Акіндзінаўна

Намеснік Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь. 

Выбрана ад горада Мінска

Нарадзілася 20 лістапада 1958 года ў Мурманскай 
вобласці (РСФСР). Скончыла Ленінградскі дзяржаў-
ны ўніверсітэт імя А.А. Жданава, фізіка; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, дзяр-
жаўнае кіраванне сацыяльнай сферай; аспірантуру 
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бела-
русь, сацыялогія кіравання (сацыялагічныя навукі). 
Кандыдат сацыялагічных навук.

Працавала інжынерам вытворчага аб’яднання 
«Інтэграл» у Мінску, інжынерам Паўночнага аддзялен-
ня Акустычнага інстытута г. Севераморска Мур-
манскай вобласці, настаўнікам фізікі ў навучальных 
установах Севераморска і Мінска. Займала пасады на-
месніка дырэктара, дырэктара сярэдняй школы № 159  
г. Мінска, начальніка ўпраўлення адукацыі адміністра-
цыі Фрунзенскага раёна, намесніка кіраўніка ад-
міністрацыі Ленінскага раёна (г. Мінск), старшыні 
камітэта па працы і сацыяльнай абароне Мінскага гар-
выканкама, намесніка, першага намесніка Міністра, 
Міністра працы і сацыяльнай абароны Рэс публікі Бе-
ларусь.

16 верасня 2016 года выбрана членам Савета Рэс-
публікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
шостага склікання ад горада Мінска, 12 кастрычніка  – 
намеснікам Старшыні Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання.

Намеснік Старшыні Парламенцкага Сходу Саюза 
Беларусі і Расіі.

Нацыянальны каардынатар па дасягненні Мэт 
устойлівага развіцця. Старшыня грамадскага аб’яд-
нання «Беларускі саюз жанчын».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджана ордэнам Пашаны, ордэнам Між-

парламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садруж-
насці Незалежных Дзяржаў «Садружнасць», медалём 
«За супрацоўніцтва» (Саюзнай дзяржавы), юбілей-
нымі медалямі, ганаровымі граматамі Нацыянальнага 
сходу Рэс публікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспуб-
лікі Беларусь, Еўразійскай эканамічнай супольнасці. 
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СКЛАД САВЕТА ПАЛАТЫ 
ПРАДСТАЎНІКОЎ

СОСТАВ СОВЕТА ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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АНДРЭЙЧАНКА 
Уладзімір Паўлавіч
Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь – Старшыня Савета 
Палаты прадстаўнікоў

ПІРШТУК 
Баляслаў Казіміравіч
намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь 

АДАМЕНКА 
Яўгеній Буніслававіч
старшыня Пастаяннай камісіі 
па аграрнай палітыцы

ВАРАНЕЦКІ 
Валерый Іосіфавіч
старшыня Пастаяннай камісіі  
па міжнародных справах 

ГУЙВІК 
Наталля Васільеўна
старшыня Пастаяннай камісіі  
па заканадаўстве

ДАБРЫНІНА 
Людміла Анатольеўна
старшыня Пастаяннай камісіі  
па бюджэце і фінансах

ДАРАГАКУПЕЦ 
Юрый Іванавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па жыллёвай  
палітыцы і будаўніцтве

КАНАНЧУК 
Таццяна Пятроўна
старшыня Пастаяннай камісіі па пытаннях 
экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай 
катастрофы

КРАСОЎСКАЯ 
Тамара Пятроўна
старшыня Пастаяннай камісіі па працы  
і сацыяльных пытаннях

АНДРЕЙЧЕНКО 
Владимир Павлович
Председатель Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь – Председатель 
Совета Палаты представителей

ПИРШТУК 
Болеслав Казимирович
заместитель Председателя Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь

АДАМЕНКО 
Евгений Буниславович
председатель Постоянной комиссии 
по аграрной политике

ВОРОНЕЦКИЙ 
Валерий Иосифович
председатель Постоянной комиссии  
по международным делам 

ГУЙВИК 
Наталья Васильевна
председатель Постоянной комиссии  
по законодательству

ДОБРЫНИНА 
Людмила Анатольевна
председатель Постоянной комиссии  
по бюджету и финансам

ДОРОГОКУПЕЦ 
Юрий Иванович
председатель Постоянной комиссии по жилищной 
политике и строительству

КОНОНЧУК 
Татьяна Петровна
председатель Постоянной комиссии по вопросам 
экологии, природопользования и чернобыльской 
катастрофы

КРАСОВСКАЯ 
Тамара Петровна
председатель Постоянной комиссии по труду  
и социальным вопросам

ПАРЛАМЕНТ 

108

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КІРУЮЧЫЯ ОРГАНЫ ПАЛАТ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПАЛАТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА
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РАЖАНЕЦ 
Валянціна Вітальеўна
старшыня Пастаяннай камісіі па правах чалавека, 
нацыянальных адносінах і сродках масавай 
інфармацыі (з 2019)

РЫБАК 
Андрэй Анатольевіч
старшыня Пастаяннай камісіі  
па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, 
транспарце і сувязі 

ЦУПРЫК 
Леанід Аляксандравіч
старшыня Пастаяннай камісіі  
па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым  
самакіраванні і рэгламенце 

ШЧЭПАЎ 
Уладзіслаў Аляксандравіч
старшыня Пастаяннай камісіі па эканамічнай 
палітыцы 

РАЖАНЕЦ 
Валентина Витальевна
председатель Постоянной комиссии по правам 
человека, национальным отношениям и средствам 
массовой информации (с 2019)

РЫБАК 
Андрей Анатольевич
председатель Постоянной комиссии  
по промышленности, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи 

ЦУПРИК 
Леонид Александрович
председатель Постоянной комиссии  
по государственному строительству, местному 
самоуправлению и регламенту 

ЩЕПОВ 
Владислав Александрович
председатель Постоянной комиссии по 
экономической политике 

КІРУЮЧЫЯ ОРГАНЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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МАКАРЫНА-КІБАК 
Людміла Эдуардаўна
старшыня Пастаяннай камісіі  
па ахове здароўя, фізічнай культуры,  
сямейнай і маладзёжнай палітыцы

МАРЗАЛЮК 
Ігар Аляксандравіч
старшыня Пастаяннай камісіі  
па адукацыі, культуры і навуцы 

МІХНЕВІЧ 
Валянцін Уладзіміравіч
старшыня Пастаяннай камісіі  
па нацыянальнай бяспецы 

НАУМОВІЧ 
Андрэй Мікалаевіч
старшыня Пастаяннай камісіі па правах чалавека, 
нацыянальных адносінах і сродках масавай 
інфармацыі (2016–2019)

МАКАРИНА-КИБАК 
Людмила Эдуардовна
председатель Постоянной комиссии  
по здравоохранению, физической культуре,  
семейной и молодежной политике

МАРЗАЛЮК 
Игорь Александрович
председатель Постоянной комиссии  
по образованию, культуре и науке 

МИХНЕВИЧ 
Валентин Владимирович
председатель Постоянной комиссии  
по национальной безопасности 

НАУМОВИЧ 
Андрей Николаевич
председатель Постоянной комиссии по правам 
человека, национальным отношениям и средствам 
массовой информации (2016–2019)
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СКЛАД ПРЭЗIДЫУМА 
САВЕТА РЭСПУБЛIКI

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

МЯСНІКОВIЧ 
Мiхаiл Уладзiмiравiч
Старшыня Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь

ШЧОТКІНА 
Мар’яна Акiндзiнаўна
намеснiк Старшынi Савета Рэспублiкi  
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь

БОДАК 
Ала Мiкалаеўна 
старшыня Пастаяннай камiсii  
Савета Рэспублiкi па заканадаўстве  
i дзяржаўным будаўнiцтве (2016–2019)

ПАНЦЮХОЎ 
Уладзiмiр Iванавiч
старшыня Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi 
па эканомiцы, бюджэце і фiнансах 

ПАПКОЎ 
Аляксандр Андрэевiч
старшыня Пастаяннай камiсii  
Савета Рэспублiкi па рэгiянальнай палiтыцы  
i мясцовым самакiраваннi

РАХМАНАЎ 
Сяргей Кiмавiч 
старшыня Пастаяннай камiсii  
Савета Рэспублiкi па мiжнародных справах  
i нацыянальнай бяспецы

СIРЭНКА 
Вiктар Iванавiч
старшыня Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi  
па адукацыi, навуцы, культуры i сацыяльным развiццi 
(2018–2019)

СТАРАВОЙТАВА 
Ірына Анатольеўна
старшыня Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi  
па адукацыi, навуцы, культуры i сацыяльным развiццi 
(2016–2018)

МЯСНИКОВИЧ 
Михаил Владимирович 
Председатель Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 

ЩЁТКИНА 
Марианна Акиндиновна
заместитель Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 

БОДАК 
Алла Николаевна
председатель Постоянной комиссии  
Совета Республики по законодательству  
и государственному строительству (2016–2019)

ПАНТЮХОВ 
Владимир Иванович
председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики по экономике, бюджету и финансам

ПОПКОВ 
Александр Андреевич
председатель Постоянной комиссии  
Совета Республики по региональной политике  
и местному самоуправлению

РАХМАНОВ 
Сергей Кимович
председатель Постоянной комиссии  
Совета Республики по международным делам  
и национальной безопасности

CИРЕНКО  
Виктор Иванович 
председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики по образованию, науке, культуре  
и социальному развитию (2018–2019)

СТАРОВОЙТОВА 
Ирина Анатольевна
председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики по образованию, науке, культуре  
и социальному развитию (2016–2018)
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СКЛАД ПАСТАЯННЫХ КАМІСІЙ 
ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 

СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ  
ПА ЗАКАНАДАЎСТВЕ
Старшыня камісіі
ГУЙВІК Наталля Васільеўна
Намеснікі старшыні камісіі
МАРКЕВІЧ Аляксандр Іванавіч (з 2018)
МАРКЕВІЧ Іван Станіслававіч (2016–2018)
МІСЬКО Максім Уладзіміравіч
Члены камісіі
ВЛАСЕВІЧ Віталій Эдуардавіч
МАРКЕВІЧ Аляксандр Іванавіч (2016–2018)
МАРКЕВІЧ Іван Станіслававіч (з 2018)
СОПІКАВА Ала Мікалаеўна (з 2016)

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
Председатель комиссии
ГУЙВИК Наталья Васильевна
Заместители председателя комиссии
МАРКЕВИЧ Александр Иванович (с 2018)
МАРКЕВИЧ Иван Станиславович (2016–2018)
МИСЬКО Максим Владимирович
Члены комиссии
ВЛАСЕВИЧ Виталий Эдуардович
МАРКЕВИЧ Александр Иванович (2016–2018)
МАРКЕВИЧ Иван Станиславович (с 2018)
СОПИКОВА Алла Николаевна (с 2016)

ПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ 
ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА 

СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

ПОСТОЯННЫЕ 
КОМИССИИ ПАЛАТ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА
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ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ 
ПА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
БЯСПЕЦЫ
Старшыня камісіі
МІХНЕВІЧ Валянцін Уладзіміравіч
Намеснікі старшыні камісіі
БАЗАНАЎ Уладзімір Аляксандравіч
БОБРЫКАЎ Сяргей Валянцінавіч
ГАЙДУКЕВІЧ Валерый Уладзіміравіч
Члены камісіі
АТРОШЧАНКА Пётр Аляксеевіч
БАГДАНОВІЧ Аляксандр Віктаравіч
МАРТЫНАЎ Ігар Феліксавіч
ЧЭКАН Васілій Іванавіч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Председатель комиссии
МИХНЕВИЧ Валентин Владимирович
Заместители председателя комиссии
БАЗАНОВ Владимир Александрович 
БОБРИКОВ Сергей Валентинович
ГАЙДУКЕВИЧ Валерий Владимирович
Члены комиссии
АТРОЩЕНКО Петр Алексеевич
БОГДАНОВИЧ Александр Викторович
МАРТЫНОВ Игорь Феликсович
ЧЕКАН Василий Иванович

ПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ 
ПА ДЗЯРЖАЎНЫМ 
БУДАЎНІЦТВЕ,  
МЯСЦОВЫМ 
САМАКІРАВАННІ  
І РЭГЛАМЕНЦЕ
Старшыня камісіі
ЦУПРЫК Леанід Аляксандравіч
Намеснікі старшыні камісіі
ГОБАРАЎ Дзмітрый Дзмітрыевіч
ТКАЧУК Анатолій Уладзіміравіч (2016–2019)
ФІЛІПОВІЧ Галіна Васільеўна (з 2019)

Члены камісіі
ЖДАНОВІЧ Павел Леанідавіч
МАРАЧКАВА Таццяна Барысаўна
ПІСАНІК Леанід Фёдаравіч
ТКАЧУК Анатолій Уладзіміравіч (з 2019)
ФІЛІПОВІЧ Галіна Васільеўна (2016–2019)

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ  
И РЕГЛАМЕНТУ
Председатель комиссии
ЦУПРИК Леонид Александрович
Заместители председателя комиссии
ГОБОРОВ Дмитрий Дмитриевич
ТКАЧУК Анатолий Владимирович (2016–2019)
ФИЛИППОВИЧ Галина Васильевна (с 2019)

Члены комиссии
ЖДАНОВИЧ Павел Леонидович
МАРОЧКОВА Татьяна Борисовна
ПИСАНИК Леонид Федорович
ТКАЧУК Анатолий Владимирович (с 2019)
ФИЛИППОВИЧ Галина Васильевна (2016–2019)
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ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ  
ПА БЮДЖЭЦЕ І ФІНАНСАХ
Старшыня камісіі
ДАБРЫНІНА Людміла Анатольеўна
Намеснікі старшыні камісіі
БАРАДЗЕНЯ Валерый Анатольевіч (2016–2018)
НІЖЭВІЧ Людміла Іванаўна (з 2018)
ЦАЦОХА Аляксандр Уладзіміравіч
Члены камісіі
БАРАДЗЕНЯ Валерый Анатольевіч (з 2018)
ВАБІШЧЭВІЧ Пётр Андрэевіч
ЗАНЬКО Сяргей Мікалаевіч
НІЖЭВІЧ Людміла Іванаўна (2016–2018)
САЙГАНАВА Таццяна Іванаўна

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ
Председатель комиссии
ДОБРЫНИНА Людмила Анатольевна 
Заместители председателя комиссии
БОРОДЕНЯ Валерий Анатольевич (2016–2018)
НИЖЕВИЧ Людмила Ивановна (с 2018)
ЦЕЦОХО Александр Владимирович
Члены комиссии
БОРОДЕНЯ Валерий Анатольевич (с 2018)
ВАБИЩЕВИЧ Петр Андреевич
ЗАНЬКО Сергей Николаевич
НИЖЕВИЧ Людмила Ивановна (2016–2018)
САЙГАНОВА Татьяна Ивановна

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ  
ПА ЭКАНАМІЧНАЙ 
ПАЛІТЫЦЫ
Старшыня камісіі
ШЧЭПАЎ Уладзіслаў Аляксандравіч
Намеснікі старшыні камісіі
БРЫЧ Леанід Рыгоравіч
ЗЯМЧОНАК Сяргей Рычардавіч (2016–2019)
СОКАЛ Аляксей Мікалаевіч
Члены камісіі
ЗЯМЧОНАК Сяргей Рычардавіч (з 2019)
КАНАПАЦКАЯ Ганна Анатольеўна
КАЧЫНА Леанід Іванавіч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ 
Председатель комиссии
ЩЕПОВ Владислав Александрович
Заместители председателя комиссии
БРИЧ Леонид Григорьевич
ЗЕМЧЁНОК Сергей Ричардович (2016–2019)
СОКОЛ Алексей Николаевич
Члены комиссии
ЗЕМЧЁНОК Сергей Ричардович (с 2019)
КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна
КАЧИНА Леонид Иванович
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ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ 
ПА ПЫТАННЯХ ЭКАЛОГІІ, 
ПРЫРОДАКАРЫСТАННЯ 
І ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ 
КАТАСТРОФЫ
Старшыня камісіі
КАНАНЧУК Таццяна Пятроўна
Намеснікі старшыні камісіі
ВАСІЛЬКОЎ Мікалай Андрэевіч
КЛІМОВІЧ Наталля Анатольеўна
НАВУМЧЫК Ала Аляксандраўна
Члены камісіі
КРАЛЕВІЧ Ірына Мікалаеўна
РАССОХА Мікалай Фёдаравіч
УЛАХОВІЧ Мікалай Дзмітрыевіч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ, 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ
Председатель комиссии
КОНОНЧУК Татьяна Петровна
Заместители председателя комиссии
ВАСИЛЬКОВ Николай Андреевич
КЛИМОВИЧ Наталья Анатольевна 
НАУМЧИК Алла Александровна 
Члены комиссии
КРАЛЕВИЧ Ирина Николаевна
РАССОХА Николай Федорович 
УЛАХОВИЧ Николай Дмитриевич

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА 
АГРАРНАЙ ПАЛІТЫЦЫ
Старшыня камісіі
АДАМЕНКА Яўгеній Буніслававіч
Намеснікі старшыні камісіі
ЛУКАШОЎ Анатолій Іванавіч
ЧЭКАН Святлана Уладзіславаўна
Члены камісіі
КАНАНЧУК Ігар Паўлавіч
ЛІТВІН Сяргей Іванавіч
МІРОШ Віктар Вікенцьевіч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Председатель комиссии
АДАМЕНКО Евгений Буниславович
Заместители председателя комиссии
ЛУКАШОВ Анатолий Иванович
ЧЕКАН Светлана Владиславовна
Члены комиссии
КОНОНЧУК Игорь Павлович
ЛИТВИН Сергей Иванович
МИРОШ Виктор Викентьевич
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ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА 
АДУКАЦЫІ, КУЛЬТУРЫ І 
НАВУЦЫ
Старшыня камісіі
МАРЗАЛЮК Ігар Аляксандравіч
Намеснікі старшыні камісіі
РЫНЕЙСКАЯ Ірына Мікалаеўна
СЯГОДНІК Аляксандр Іванавіч
ЯКУБОВІЧ Таццяна Раманаўна
Члены камісіі
АНІСІМ Алена Мікалаеўна
ДАРАФЕЕВА Ірына Аркадзьеўна
КАЛЯСНЁВА Алена Пятроўна
КІР’ЯК Лілія Вацлаваўна
КОЛБ Ігар Міхайлавіч
НЯХАЙЧЫК Аксана Уладзіміраўна
СОПІКАВА Ала Мікалаеўна (2016)

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
КУЛЬТУРЕ И НАУКЕ
Председатель комиссии
МАРЗАЛЮК Игорь Александрович
Заместители председателя комиссии
РЫНЕЙСКАЯ Ирина Николаевна
СЕГОДНИК Александр Иванович
ЯКУБОВИЧ Татьяна Романовна
Члены комиссии
АНИСИМ Елена Николаевна
ДОРОФЕЕВА Ирина Аркадьевна
КИРЬЯК Лилия Вацлавовна
КОЛБ Игорь Михайлович
КОЛЕСНЁВА Елена Петровна
НЕХАЙЧИК Оксана Владимировна
СОПИКОВА Алла Николаевна (2016)

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

122

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ 
ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА, 
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ 
АДНОСІНАХ 
І СРОДКАХ МАСАВАЙ 
ІНФАРМАЦЫІ
Старшыні камісіі
НАУМОВІЧ Андрэй Мікалаевіч (2016–2019)
РАЖАНЕЦ Валянціна Вітальеўна (з 2019)

Намеснікі старшыні камісіі
РАЖАНЕЦ Валянціна Вітальеўна (2016–2019)
САЎКО Валерый Іосіфавіч
Члены камісіі
БАРАНІК Васілій Міхайлавіч
КАВАЛЬКА Адам Дзмітрыевіч
НАУМОВІЧ Андрэй Мікалаевіч (з 2019)

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 
НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ  
И СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
Председатели комиссии
НАУМОВИЧ Андрей Николаевич (2016–2019)
РАЖАНЕЦ Валентина Витальевна (с 2019)

Заместители председателя комиссии
РАЖАНЕЦ Валентина Витальевна (2016–2019)
САВКО Валерий Иосифович
Члены комиссии
БАРАННИК Василий Михайлович
КОВАЛЬКО Адам Дмитриевич
НАУМОВИЧ Андрей Николаевич (с 2019)
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ПАСТАЯННАЯ 
КАМІСІЯ ПА АХОВЕ 
ЗДАРОЎЯ, ФІЗІЧНАЙ 
КУЛЬТУРЫ, СЯМЕЙНАЙ І 
МАЛАДЗЁЖНАЙ ПАЛІТЫЦЫ
Старшыня камісіі
МАКАРЫНА-КІБАК Людміла Эдуардаўна
Намеснікі старшыні камісіі
ДЗЕВЯТОЎСКІ Вадзім Анатольевіч
КУРСЕВІЧ Валянціна Вацлаваўна
МІЛАШЭЎСКІ Валянцін Станіслававіч  
(2016–2019)
СТАРАВОЙТАЎ Аляксандр Генадзьевіч (з 2019)

Члены камісіі
АСТАПЮК Алена Іванаўна
МІЛАШЭЎСКІ Валянцін Станіслававіч  
(з 2019)
МЫЧКО Вольга Віктараўна
НЕВАР Ігар Леанідавіч
СТАРАВОЙТАЎ Аляксандр Генадзьевіч  
(2016–2019)

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СЕМЕЙНОЙ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Председатель комиссии
МАКАРИНА-КИБАК Людмила Эдуардовна
Заместители председателя комиссии
ДЕВЯТОВСКИЙ Вадим Анатольевич 
КУРСЕВИЧ Валентина Вацлавовна
МИЛОШЕВСКИЙ Валентин Станиславович 
(2016–2019)
СТАРОВОЙТОВ Александр Геннадьевич (с 2019)

Члены комиссии
МИЛОШЕВСКИЙ Валентин Станиславович 
(с 2019)
МЫЧКО Ольга Викторовна
НЕВАР Игорь Леонидович
ОСТАПЮК Елена Ивановна
СТАРОВОЙТОВ Александр Геннадьевич 
(2016–2019)

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА 
ПРАЦЫ І САЦЫЯЛЬНЫХ 
ПЫТАННЯХ
Старшыня камісіі
КРАСОЎСКАЯ Тамара Пятроўна
Намеснікі старшыні камісіі
КАНАНОВІЧ Людміла Мікалаеўна
ЛЕЎШУНОЎ Алег Фёдаравіч
ШЫЛАЎ Віталій Пятровіч
Члены камісіі
ДАШКО Анатолій Міхайлавіч
МУРЫНА Юлія Георгіеўна
СТАРЫНСКАЯ Таццяна Аляксандраўна
СТАЦІЎКА Жанна Уладзіміраўна

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ 
Председатель комиссии
КРАСОВСКАЯ Тамара Петровна
Заместители председателя комиссии
КАНАНОВИЧ Людмила Николаевна
ЛЕВШУНОВ Олег Федорович
ШИЛОВ Виталий Петрович
Члены комиссии
ДАШКО Анатолий Михайлович
МУРИНА Юлия Георгиевна
СТАРИНСКАЯ Татьяна Александровна
СТАТИВКО Жанна Владимировна
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ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ 
ПА ЖЫЛЛЁВАЙ ПАЛІТЫЦЫ  
І БУДАЎНІЦТВЕ
Старшыня камісіі
ДАРАГАКУПЕЦ Юрый Іванавіч
Намеснікі старшыні камісіі
ГАЙДУК Аксана Вячаславаўна
ГУРСКІ Дзмітрый Міхайлавіч
Члены камісіі
БАБАЛОВІЧ Аляксандр Сяргеевіч
ДЗЕМІДОВІЧ Васілій Мікалаевіч
ЖЫБУЛЬ Наталія Пятроўна

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
Председатель комиссии
ДОРОГОКУПЕЦ Юрий Иванович
Заместители председателя комиссии
ГАЙДУК Оксана Вячеславовна
ГУРСКИЙ Дмитрий Михайлович
Члены комиссии
БОБОЛОВИЧ Александр Сергеевич
ДЕМИДОВИЧ Василий Николаевич
ЖИБУЛЬ Наталия Петровна

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ 
ПА ПРАМЫСЛОВАСЦІ, 
ПАЛІЎНА- 
ЭНЕРГЕТЫЧНЫМ 
КОМПЛЕКСЕ, ТРАНСПАРЦЕ 
І СУВЯЗІ
Старшыня камісіі
РЫБАК Андрэй Анатольевіч
Намеснікі старшыні камісіі
ЗАБЛОЦКІ Дзмітрый Васільевіч (2016–2019)
КАМАРОЎСКІ Ігар Сяргеевіч
КУРСЕВІЧ Валерый Віктаравіч (з 2019)
ПАЛІЦІКА Вольга Сяргееўна
САЛАЎЁЎ Пётр Аляксандравіч
Члены камісіі
ДЗЬЯЧЭНКА Вячаслаў Іванавіч
ЗАБЛОЦКІ Дзмітрый Васільевіч (з 2019)
КУРСЕВІЧ Валерый Віктаравіч (2016–2019)
ЛОБАЧ Юрый Аляксандравіч
РУСАК Віктар Рамуальдавіч
РЭБКАВЕЦ Іван Рыгоравіч
ЧУДОВІЧ Віталій Ігаравіч
ЮНІЦЫН Андрэй Юр’евіч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 
КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПОРТУ 
И СВЯЗИ
Председатель комиссии
РЫБАК Андрей Анатольевич
Заместители председателя комиссии
ЗАБЛОЦКИЙ Дмитрий Васильевич (2016–2019)
КОМАРОВСКИЙ Игорь Сергеевич
КУРСЕВИЧ Валерий Викторович (с 2019)
ПОЛИТИКО Ольга Сергеевна
СОЛОВЬЁВ Петр Александрович
Члены комиссии
ДЬЯЧЕНКО Вячеслав Иванович
ЗАБЛОЦКИЙ Дмитрий Васильевич (с 2019)
КУРСЕВИЧ Валерий Викторович (2016–2019)
ЛОБАЧ Юрий Александрович
РЕБКОВЕЦ Иван Григорьевич
РУСАК Виктор Ромуальдович
ЧУДОВИЧ Виталий Игоревич
ЮНИЦЫН Андрей Юрьевич
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СКЛАД ПАСТАЯННЫХ КАМІСІЙ  
САВЕТА РЭСПУБЛІКІ

СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

ПАСТАЯННАЯ КАМIСIЯ 
САВЕТА РЭСПУБЛІКІ 
ПА ЗАКАНАДАЎСТВЕ 
I ДЗЯРЖАЎНЫМ 
БУДАЎНIЦТВЕ
Старшыня камiсii
БОДАК Ала Мiкалаеўна (2016–2019)

Намеснiкi старшынi камiсii
ЧАЙЧЫЦ Вiктар Iванавiч
ШАЎЧУК Мiкалай Мiкалаевiч
Члены камiсii
АКУЛОВIЧ Iрына Барысаўна
ДВОРАК Рыгор Уладзiмiравiч
ДУДАРГА Нiна Васiльеўна
МАРЧАНКА Аляксандр Анатольевiч
МЕЛЬНIКАВА Галiна Уладзiмiраўна
СКАМАРОШКА Раманiя Раманаўна
ШЧАСТНЫ Анатоль Тадэвушавiч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
Председатель комиссии
БОДАК Алла Николаевна (2016–2019)

Заместители председателя комиссии
ЧАЙЧИЦ Виктор Иванович
ШЕВЧУК Николай Николаевич
Члены комиссии
АКУЛОВИЧ Ирина Борисовна
ДВОРАК Григорий Владимирович
ДУДОРГА Нина Васильевна
МАРЧЕНКО Александр Анатольевич
МЕЛЬНИКОВА Галина Владимировна
СКОМОРОШКО Романия Романовна
ЩАСТНЫЙ Анатолий Тадеушевич

ПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ  
ПА МІЖНАРОДНЫХ 
СПРАВАХ
Старшыня камісіі
ВАРАНЕЦКІ Валерый Іосіфавіч
Намеснікі старшыні камісіі
КОРЖ Іван Аляксеевіч
ПАПКО Вольга Мікалаеўна
ШАЎЦОЎ Дзмітрый Яўгеньевіч
Члены камісіі
ДАЛГАШЭЙ Тамара Сяргееўна
КУБРАКОВА Людміла Пятроўна
МІЛАВАНАЎ Міхаіл Вячаслававіч
МІСЯВЕЦ Віталій Рыгоравіч
ПАЦЭВІЧ Сяргей Лявонцьевіч
ПЕТРАШОВА Вольга Уладзіміраўна
СТАРАВОЙТАВА Ганна Валянцінаўна
ХІШЧАНКА Анатолій Пятровіч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДЕЛАМ 
Председатель комиссии
ВОРОНЕЦКИЙ Валерий Иосифович
Заместители председателя комиссии
КОРЖ Иван Алексеевич
ПОПКО Ольга Николаевна
ШЕВЦОВ Дмитрий Евгеньевич
Члены комиссии
ДОЛГОШЕЙ Тамара Сергеевна
КУБРАКОВА Людмила Петровна
МИЛОВАНОВ Михаил Вячеславович
МИСЕВЕЦ Виталий Григорьевич
ПАЦЕВИЧ Сергей Леонтьевич
ПЕТРАШОВА Ольга Владимировна
СТАРОВОЙТОВА Анна Валентиновна
ХИЩЕНКО Анатолий Петрович
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ПАСТАЯННАЯ КАМIСIЯ 
САВЕТА РЭСПУБЛIКI ПА 
АДУКАЦЫI, НАВУЦЫ, 
КУЛЬТУРЫ I САЦЫЯЛЬНЫМ 
РАЗВIЦЦI
Старшынi камiсii
СТАРАВОЙТАВА Ірына Анатольеўна (2016–2018)
СIРЭНКА Вiктар Iванавiч (2018–2019)

Намеснiкi старшынi камiсii
БЕЛЯКОЎ Андрэй Эдуардавiч
ДУЛАВА Кацярына Мiкалаеўна
Члены камiсii
АЛДАНАЎ Мікалай Міхайлавіч (2016–2018)
ВIЛЬЧУК Канстанцiн Усцiнавiч
ДЗЕРКАЧ Юрый Мiкалаевiч
КАВАЛЬКОВА Аксана Мiхайлаўна
КРАТКОВА Елена Мiкалаеўна
ЛЕЎЧАНКА Вольга Васiльеўна
РАМАНОЎСКI Васiлій Барысавiч
СНЯЖЫЦКI Вiктар Аляксандравiч
СУКОНКА Алег Рыгоравiч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, 
КУЛЬТУРЕ И СОЦИАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ
Председатели комиссии
СТАРОВОЙТОВА Ирина Анатольевна (2016–2018)
CИРЕНКО Виктор Иванович (2018–2019)

Заместители председателя комиссии
БЕЛЯКОВ Андрей Эдуардович
ДУЛОВА Екатерина Николаевна
Члены комиссии
АЛДАНОВ Николай Михайлович (2016–2018)
ВИЛЬЧУК Константин Устинович
ДЕРКАЧ Юрий Николаевич
КОВАЛЬКОВА Оксана Михайловна
КРОТКОВА Елена Николаевна
ЛЕВЧЕНКО Ольга Васильевна
РОМАНОВСКИЙ Василий Борисович
СНЕЖИЦКИЙ Виктор Александрович
СУКОНКО Олег Григорьевич

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННАЯ КАМIСIЯ 
САВЕТА РЭСПУБЛIКI ПА 
ЭКАНОМIЦЫ, БЮДЖЭЦЕ  
І ФIНАНСАХ
Старшыня камiсii 
ПАНЦЮХОЎ Уладзiмiр Iванавiч
Намеснiкi старшынi камiсii
ЖАЛЯЗНОВА Нiна Вiкенцьеўна
СIЦЬКО Мiхаiл Мiхайлавiч
Члены камiсii
АНТАНОВIЧ Iван Мiкалаевiч
ГРЫШУК Анатолій Георгiевiч
ДРОБАТАЎ Васiлій Iванавiч
КРАЎЧАНКА Iгар Iванавiч
МАРКЕВIЧ Васiлій Пятровiч
МАРТЫНАЎ Мiкалай Васiльевiч
ПУЦIЛА Канстанцiн Iванавiч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ПО 
ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ  
И ФИНАНСАМ
Председатель комиссии
ПАНТЮХОВ Владимир Иванович
Заместители председателя комиссии
ЖЕЛЕЗНОВА Нина Викентьевна
СИТЬКО Михаил Михайлович
Члены комиссии
АНТОНОВИЧ Иван Николаевич
ГРИШУК Анатолий Георгиевич
ДРОБОТОВ Василий Иванович
КРАВЧЕНКО Игорь Иванович
МАРКЕВИЧ Василий Петрович
МАРТЫНОВ Николай Васильевич
ПУТИЛО Константин Иванович
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ПАСТАЯННАЯ КАМIСIЯ 
САВЕТА РЭСПУБЛIКI ПА 
МIЖНАРОДНЫХ СПРАВАХ 
I НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
БЯСПЕЦЫ
Старшыня камiсii
РАХМАНАЎ Сяргей Кiмавiч
Намеснiкi старшынi камiсii
БЫСЮК Рыгор Рыгоравiч
ГАЙДУКЕВIЧ Сяргей Васiльевiч
Члены камiсii
АНЮХОЎСКI Анатолій Васiльевiч
ГАЛАВАТЫ Iван Iванавiч
КАВАЛЕЎСКI Барыс Віктаравіч
ЛЯХАЎ Аляксандр Андрэевiч
ОРДА Мiхаiл Cяргеевiч
РУМО Алег Алегавiч
ШЫШКО Аляксандр Мiкалаевiч
ШЭРШАНЬ Пётр Пятровiч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДЕЛАМ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Председатель комиссии
РАХМАНОВ Сергей Кимович
Заместители председателя комиссии
БЫСЮК Григорий Григорьевич
ГАЙДУКЕВИЧ Сергей Васильевич
Члены комиссии
АНЮХОВСКИЙ Анатолий Васильевич
ГОЛОВАТЫЙ Иван Иванович
КОВАЛЕВСКИЙ Борис Викторович
ЛЯХОВ Александр Андреевич
ОРДА Михаил Сергеевич
РУММО Олег Олегович
ШЕРШЕНЬ Петр Петрович
ШИШКО Александр Николаевич

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАЯННАЯ КАМIСIЯ 
САВЕТА РЭСПУБЛIКI 
ПА РЭГIЯНАЛЬНАЙ 
ПАЛIТЫЦЫ I МЯСЦОВЫМ 
САМАКIРАВАННI
Старшыня камiсii
ПАПКОЎ Аляксандр Андрэевiч
Намеснiкi старшынi камiсii
ГЕРАСIМОВIЧ Святлана Мiхайлаўна
ДАВЫДЗЬКА Генадзь Браніслававiч
ЖУК Iгар Георгiевiч
РАДАМАН Мiкалай Вячаслававiч
Члены камiсii
АМБРАЖЭЙЧЫК Вiктар Георгiевiч
БЕЛУШ Iнэса Генадзьеўна
ДРАЗДОЎ Анатолій Уладзiмiравiч
ПАНЦЮХОВА Алена Валяр’янаўна
ПЯТРОВА Iрына Георгiеўна
ТРЫБУНАХ Галiна Пятроўна
ЯДРАНЦАЎ Алег Iванавiч

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ
Председатель комиссии
ПОПКОВ Александр Андреевич
Заместители председателя комиссии
ГЕРАСИМОВИЧ Светлана Михайловна
ДАВЫДЬКО Геннадий Брониславович
ЖУК Игорь Георгиевич
РАДОМАН Николай Вячеславович
Члены комиссии
АМБРАЖЕЙЧИК Виктор Георгиевич
БЕЛУШ Инесса Геннадьевна
ДРОЗДОВ Анатолий Владимирович
ПАНТЮХОВА Елена Валерьяновна
ПЕТРОВА Ирина Георгиевна
ТРИБУНАХ Галина Петровна
ЯДРЕНЦЕВ Олег Иванович
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ЗАКАНАДАЎЧАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ

Намаганнямі парламентарыяў усіх скліканняў у 
краіне створана якасна новая заканадаўчая база, якая 
ўлічвае айчынны і замежны вопыт.

Прынятыя законы ахопліваюць усе сферы жыц-
цядзейнасці дзяржавы і грамадства. Найважней-
шымі рысамі заканадаўчага працэсу сталі сацыяльная 
накіраванасць і эвалюцыйны падыход да рэгулявання 
прававых адносін. Гэта дазволіла захаваць сацыяль-
ную стабільнасць, грамадзянскі мір і прайсці склада-
ны шлях станаўлення і развіцця нацыянальнай эка-
номікі без шокавай тэрапіі і сацыяльных узрушэнняў. 

Парламент Рэспублікі Беларусь шостага склікання 
прадоўжыў працу па мэтанакіраваным фарміраванні 
сістэмы нацыянальнага заканадаўства, якая максі-
мальна адпавядае патрэбам дзяржавы і грамадства. 
У перыяд яго работы прынята больш за 250 законаў, 
у тым ліку амаль 150 – законы, якія выказваюць згоду 
Рэспублікі Беларусь на абавязковасць для яе міжна-
родных дагавароў.

У сферы канстытуцыйнага заканадаўства прынята 
новая рэдакцыя Кодэкса аб судаўладкаванні і статусе 
суддзяў і ўнесены карэктывы ў Закон «Аб канстыту-
цыйным судаводстве» ў сувязі з утварэннем адзінай 
сістэмы судоў на чале з Вярхоўным Судом. Новым 
Законам «Аб нарматыўных прававых актах» вызна-
чаюцца сістэма і віды нарматыўных прававых актаў, 
устанаўліваецца парадак іх падрыхтоўкі, эксперты-
зы, прыняцця (выдання), замацоўваюцца асноўныя 
прынцыпы нарматворчай дзейнасці і механізмы іх за-
беспячэння. Новая рэдакцыя Закона «Аб міжнародных 
дагаворах Рэспублікі Беларусь» накіравана на ўдаска-
наленне прававога механізму заключэння, уступлення 
ў сілу, выканання, прыпынення дзеяння і спынення 
міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь, а так-
сама на стварэнне ўмоў для эфектыўнага выканання 
Рэспублікай Беларусь міжнародных абавязацельстваў.

Змяненні, унесеныя ў законы «Аб асновах ад-
міністрацыйных працэдур» і «Аб адвакатуры і адва-
кацкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь», накіраваны 
на больш поўнае забеспячэнне правоў і законных ін-
тарэсаў грамадзян, павышэнне якасці працы дзяржаў-
ных органаў, іншых арганізацый.

У Грамадзянскі працэсуальны кодэкс унесены змя-
ненні ў частцы пашырэння паўнамоцтваў суда другой 
інстанцыі шляхам замены вядзення спраў у касацыйным 
парадку вядзеннем спраў у апеляцыйным парадку.

Удасканаленне заканадаўства ў інвестыцыйнай, 
бюджэтна-падатковай, фінансавай сферах, галінах рэаль-
нага сектара і сферы аказання паслуг было накіравана на 
стварэнне канкурэнтаздольнай эканомікі і зніжэнне яе 
залежнасці ад уздзеяння знешніх кан’юнктурных фак-
тараў. Прыняцце новай рэдакцыі Падатковага кодэкса 
дазволіла сістэматызаваць навацыі ў сферы падаткааб-
кладання, спрасціць падатковае заканадаўства і ўдаска-
наліць падатковую сістэму ў цэлым. 

Развіццё фінансавага рынку будзе забяспечваць 
прыняты Закон «Аб інвестыцыйных фондах», які ства-
рыў умовы для прыцягнення дадатковых інвестыцый 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Усилиями парламентариев всех созывов в стране 
создана качественно новая законодательная база, учи-
тывающая отечественный и зарубежный опыт.

Принятые законы охватывают все сферы жизнеде-
ятельности государства и общества. Важнейшими чер-
тами законодательного процесса стали социальная на-
правленность и эволюционный подход к регулированию 
правовых отношений. Это позволило сохранить соци-
альную стабильность, гражданский мир и пройти слож-
ный путь становления и развития национальной эконо-
мики без шоковой терапии и социальных потрясений. 

Парламент Республики Беларусь шестого созыва 
продолжил работу по целенаправленному форми-
рованию системы национального законодательства, 
максимально отвечающей потребностям государства 
и общества. В период его работы принято более 250 за-
конов, в том числе порядка 150 – законы, выражающие 
согласие Республики Беларусь на обязательность для 
нее международных договоров.

В сфере конституционного законодательства 
принята новая редакция Кодекса о судоустройстве и 
статусе судей и внесены коррективы в Закон «О кон-
ституционном судопроизводстве» в связи с образо-
ванием единой системы судов во главе с Верховным 
Судом. Новым Законом «О нормативных правовых 
актах» определяются система и виды нормативных 
правовых актов, устанавливается порядок их подго-
товки, экспертизы, принятия (издания), закрепляются 
основные принципы нормотворческой деятельности 
и механизмы их обеспечения. Новая редакция Закона 
«О международных договорах Республики Беларусь» 
направлена на совершенствование правового меха-
низма заключения, вступления в силу, исполнения, 
приостановления действия и прекращения междуна-
родных договоров Республики Беларусь, а также на 
создание условий для эффективного выполнения Рес-
публикой Беларусь международных обязательств.

Изменения, внесенные в законы «Об основах ад-
министративных процедур» и «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности в Республике Беларусь», направ-
лены на более полное обеспечение прав и законных 
интересов граждан, повышение качества работы госу-
дарственных органов, иных организаций. 

В Гражданский процессуальный кодекс внесены 
изменения в части расширения полномочий суда вто-
рой инстанции путем исключения института произ-
водства дел в кассационном порядке и введения про-
изводства дел в апелляционном порядке.

Совершенствование законодательства в инвести-
ционной, бюджетно-налоговой, финансовой сферах, 
отраслях реального сектора и сфере оказания услуг 
было направлено на создание конкурентоспособной 
экономики и снижение ее уязвимости к воздействию 
внешних конъюнктурных факторов. Принятие новой 
редакции Налогового кодекса позволило систематизи-
ровать новации в сфере налогообложения, упростить 
налоговое законодательство и усовершенствовать на-
логовую систему в целом. 
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ненні ў законы па пытаннях пітнога водазабеспячэння 
ў частцы забеспячэння насельніцтва пітной вадой, а 
таксама новы Закон «Аб вытворчасці і абарачэнні ар-
ганічнай прадукцыі», накіраваны на стварэнне ўмоў 
для развіцця айчыннай вытворчасці арганічнай пра-
дукцыі.

Заканадаўства аб навуковай, навукова-тэхнічнай, 
інавацыйнай дзейнасці, інтэлектуальнай уласнасці 
прадстаўлена змяненнямі ў законы «Аб Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі», «Аб патэнтах на вынаход-
ствы, карысныя мадэлі, прамысловыя ўзоры», а такса-
ма новай рэдакцыяй Закона «Аб прававой ахове тапа-
логій інтэгральных мікрасхем». Палажэнні Закона «Аб 
змяненні Закона Рэспублікі Беларусь «Аб аўтарскім 
праве і сумежных правах» накіраваны на забеспячэн-
не ўзважанага балансу інтарэсаў праваўладальнікаў 
аб’ектаў аўтарскага права і сумежных правоў і грамад-
ства ў цэлым.

Заканадаўства ў сферы фізічнай культуры і спор-
ту папоўнілася Законам «Аб унясенні дапаўненняў і 
змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб фізічнай 
культуры і спорце», якім упершыню вызначаны пра-
вавы статус балельшчыкаў, валанцёраў, спартыўных 
агентаў і сцюардаў, якія ажыццяўляюць дзейнасць у 
галіне фізічнай культуры і спорту.

У мэтах удасканалення заканадаўства ў сферы ма-
савай інфармацыі, уніфікацыі і гарманізацыі закана-
даўства Рэспублікі Беларусь з заканадаўствам краін – 
удзельніц Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе 
ўнесены змяненні ў Закон «Аб сродках масавай інфар-
мацыі», згодна з якімі яго дзеянне распаўсюджана на 
інтэрнэт-рэсурсы.

Шэрагам законаў удасканалены Крымінальны, 
Крымінальна-працэсуальны і Крымінальна-выка-
наўчы кодэксы, Кодэкс аб адміністрацыйных права-
парушэннях і Працэсуальна-выканаўчы кодэкс аб 
адміністрацыйных правапарушэннях. Карэкціроўка 
адміністрацыйнага і крымінальнага права была на-
цэлена на гуманізацыю заканадаўства, зніжэнне адказ-
насці за правапарушэнні ў сферы прадпрымальніцкай 
дзейнасці і рэалізацыю рашэнняў Канстытуцыйнага 
Суда Рэспублікі Беларусь, палажэнняў міжнародных 
дагавораў.

На ўдасканаленне прававых механізмаў пра-
духілення і спынення тэрарыстычнай і экстрэмісцкай 
дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь накіраваны папраўкі 
ў законы «Аб барацьбе з тэрарызмам» і «Аб супраць-
дзеянні экстрэмізму».

У аснову заканадаўчай дзейнасці Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання было 
пакладзена заканадаўчае забеспячэнне прыярытэтаў 
сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, у тым ліку 
стварэнне перадумоў для пераходу да лічбавай эка-
номікі для росту чалавечага патэнцыялу.

природных территориях» принят в целях сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия. Закон 
«О радиационной безопасности» будет способство-
вать обеспечению защиты населения и окружающей 
среды от вредного воздействия источников ионизи-
рующего излучения. Приняты изменения в законы 
по вопросам питьевого водоснабжения в части обе-
спечения населения питьевой водой, а также новый 
Закон «О производстве и обращении органической 
продукции», направленный на создание условий для 
развития отечественного производства органической 
продукции.

Законодательство о научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, интеллектуальной 
собственности представлено изменениями в законы 
«О Национальной академии наук Беларуси», «О патен-
тах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы», а также новой редакцией Закона «О пра-
вовой охране топологий интегральных микросхем». 
Положения Закона «Об изменении Закона Республи-
ки Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 
направлены на обеспечение разумного баланса инте-
ресов правообладателей объектов авторского права и 
смежных прав и общества в целом.

Законодательство в сфере физической культу-
ры и спорта пополнилось Законом «О внесении до-
полнений и изменений в Закон Республики Беларусь 
«О физической культуре и спорте», которым впервые 
определен правовой статус болельщиков, волонтеров, 
спортивных агентов, стюардов, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта.

В целях совершенствования законодательства в 
сфере массовой информации, унификации и гармо-
низации законодательства Республики Беларусь с за-
конодательством стран – участниц Договора о Евра-
зийском экономическом союзе внесены изменения в 
Закон «О средствах массовой информации», согласно 
которым его действие распространяется на интер-
нет-ресурсы.

Рядом законов усовершенствованы Уголовный, 
Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнитель-
ный кодексы, Кодекс об административных правона-
рушениях и Процессуально-исполнительный кодекс 
об административных правонарушениях. Корректи-
ровка административного и уголовного права была 
нацелена на гуманизацию законодательства, снижение 
ответственности за правонарушения в сфере пред-
принимательской деятельности и реализацию реше-
ний Конституционного Суда Республики Беларусь, 
положений международных договоров.

На совершенствование правовых механизмов 
предотвращения и пресечения террористической и 
экстремистской деятельности в Республике Беларусь 
направлены поправки в законы «О борьбе с террориз-
мом» и «О противодействии экстремизму».

В основу законодательной деятельности Нацио-
нального собрания Республики Беларусь шестого со-
зыва было положено законодательное обеспечение 
приоритетов социально-экономического развития 
страны, в том числе создание предпосылок для пере-
хода к цифровой экономике для роста человеческого 
потенциала.
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у нацыянальную эканоміку, узмацніў канкурэнцыю ў 
сферы прыцягнення сродкаў насельніцтва і сфарміра-
ваў перадумовы для інтэграцыі нацыянальнага рынку 
каштоўных папер у сусветную фінансавую сістэму.

Карэкціроўка Закона «Аб дзяржаўна-прыватным 
партнёрстве» дасць магчымасць нарасціць аб’ёмы 
прыватных інвестыцый у развіццё інфраструктуры, 
рэалізацыю маштабных сацыяльных праектаў.

Змяненні, унесеныя ў законы «Аб сацыяльным 
абслугоўванні», «Аб пенсійным забеспячэнні» і «Аб 
ветэранах», накіраваны на забеспячэнне дабрабыту 
народа, павышэнне ўзроўню і якасці яго жыцця. У мэ-
тах узмацнення сацыяльнай падтрымкі сем’яў прыня-
та новая рэдакцыя Закона «Аб дзяржаўных дапамогах 
сем’ям, якія выхоўваюць дзяцей».

Заканадаўства ў сферы аховы здароўя накіравана 
на павышэнне даступнасці і своечасовасці аказання 
высокатэхналагічнай медыцынскай дапамогі насель-
ніцтву. З гэтай мэтай прыняты змяненні ў законы 
«Аб дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогіях», «Аб 
санітарна-эпідэміялагічным дабрабыце насельніцтва», 
«Аб папярэджанні распаўсюджвання захворван-
няў, якія ўяўляюць небяспеку для здароўя насельні-
цтва, віруса імунадэфіцыту чалавека», «Аб аказанні 
псіхіятрычнай дапамогі».

Прынятым у сферы інфармацыі, інфарматызацыі і 
абароны інфармацыі Законам «Аб унясенні змяненняў 
і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб элек-
тронным дакуменце і электронным лічбавым подпісе» 
пашыраюцца магчымасці выкарыстання электрон-
ных дакументаў, выключаюцца залішнія працэдуры 
ў дачыненні да такіх дакументаў і электронных ліч-
бавых подпісаў, прадугледжваецца магчымасць пры-
знання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь замежнага 
сертыфіката адкрытага ключа.

У сферы заканадаўства аб транспарце змяняліся 
Паветраны кодэкс у пытаннях удасканалення парадку 
рэгістрацыі паветраных суднаў, забеспячэння палётаў 
беспілотных лятальных апаратаў, Закон «Аб аўтама-
більных дарогах і дарожнай дзейнасці» для прывядзен-
ня яго палажэнняў у адпаведнасць з міжнародна-пра-
вавымі актамі, якія складаюць права Еўразійскага 
эканамічнага саюза, Закон «Аб транспартна-экспеды-
цыйнай дзейнасці», у якім былі скарочаны залішнія 
абавязковыя патрабаванні, што прад’яўляюцца да  
ўдзельнікаў грамадзянскага абароту.

Удасканаленню прававога рэгулявання абароны 
правоў грамадзян і арганізацый у галіне жыллёвых ад-
носін будзе садзейнічаць новая рэдакцыя Жыллёвага 
кодэкса.

Адбыліся змяненні ў заканадаўстве аб ахове на-
вакольнага асяроддзя і рацыянальным выкарыстанні 
прыродных рэсурсаў. Нормы Ляснога кодэкса накіра-
ваны на ўдасканаленне механізму выкарыстання, 
аховы, абароны і ўзнаўлення лясоў. Была праведзена 
карэкціроўка Закона «Аб раслінным свеце». Новы За-
кон «Аб асабліва ахоўных прыродных тэрыторыях» 
прыняты ў мэтах захавання біялагічнай і ландшафт-
най разнастайнасці. Закон «Аб радыяцыйнай бяспе-
цы» будзе садзейнічаць забеспячэнню аховы насельні-
цтва і навакольнага асяроддзя ад шкоднага ўздзеяння 
крыніц іанізуючага выпраменьвання. Прыняты змя-

Развитие финансового рынка будет обеспечивать 
принятый Закон «Об инвестиционных фондах», ко-
торый создал условия для привлечения дополнитель-
ных инвестиций в национальную экономику, усилил 
конкуренцию в сфере привлечения средств населения 
и сформировал предпосылки для интеграции нацио-
нального рынка ценных бумаг в мировую финансовую 
систему.

Корректировка Закона «О государственно-част-
ном партнерстве» даст возможность нарастить объ-
емы частных инвестиций в развитие инфраструкту-
ры, реализацию масштабных социальных проектов.

Изменения, внесенные в законы «О социаль-
ном обслуживании», «О пенсионном обеспечении» 
и «О ветеранах», направлены на обеспечение благо-
состояния народа, повышение уровня и качества его 
жизни. В целях усиления социальной поддержки се-
мей принята новая редакция Закона «О государствен-
ных пособиях семьям, воспитывающим детей». 

Законодательство в сфере здравоохранения на-
правлено на повышение доступности и своевремен-
ности оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи населению. С этой целью приняты изменения 
в законы «О вспомогательных репродуктивных техно-
логиях», «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», «О предупреждении распростра-
нения заболеваний, представляющих опасность для 
здоровья населения, вируса иммунодефицита челове-
ка», «Об оказании психиатрической помощи».

Принятым в сфере информации, информатиза-
ции и защиты информации Законом «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи» расширяются возможности использования 
электронных документов, исключаются излишние про-
цедуры в отношении таких документов и электронных 
цифровых подписей, предусматривается возможность 
признания на территории Республики Беларусь ино-
странного сертификата открытого ключа.

В сфере законодательства о транспорте коррек-
тировке были подвергнуты Воздушный кодекс в во-
просах совершенствования порядка регистрации 
воздушных судов, обеспечения полетов беспилотных 
летательных аппаратов, Закон «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности» для приведения 
его положений в соответствие с международно-пра-
вовыми актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза, Закон «О транспортно-экспе-
диционной деятельности», в котором сокращены из-
лишние обязательные требования, предъявляемые к 
участникам гражданского оборота.

Совершенствованию правового регулирования за-
щиты прав граждан и организаций в области жилищ-
ных отношений будет способствовать новая редакция 
Жилищного кодекса.

Произошли изменения в законодательстве об ох-
ране окружающей среды и рациональном использо-
вании природных ресурсов. Нормы Лесного кодекса 
направлены на совершенствование механизма ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов. Была проведена корректировка Закона «О расти-
тельном мире». Новый Закон «Об особо охраняемых 
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Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы. 2019 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности. 2019 г.

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па эканамічнай палітыцы. 2017 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике. 2017 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве. 2018 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству. 2018 г.

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце. 2018 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению 
и регламенту. 2018 г.
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Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы. 2017 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, 
природопользования и чернобыльской катастрофы. 2017 г.

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, 
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі. 2019 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, 
национальным отношениям и средствам массовой информации. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па бюджэце і фінансах. 2019 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам. 2019 г.

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па аграрнай палітыцы. 2018 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике. 2018 г.



143

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай культуры, 
сямейнай і маладзёжнай палітыцы. 2018 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодежной политике. 2018 г.

Пасяджэнне рабочай групы Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па прамысловасці, паліўнаэнергетычным комплексе, 
транспарце і сувязі. 2019 г.
Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливноэнергетическому 
комплексу, транспорту и связи. 2019 г. 

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

142

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы. 2017 г. 
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке. 2017 г.

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па працы і сацыяльных пытаннях. 2019 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам. 2019 г.
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Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па працы і сацыяльных пытаннях.  
Мінск, РУП «Беларускі пратэзнаартапедычны аднаўленчы цэнтр». 2018 г.
Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам.  
Минск, РУП «Белорусский протезноортопедический восстановительный центр». 2018 г.

Пасяджэнне рабочай групы Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве. 2019 г.
Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству. 2019 г. 

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве. 2018 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству. 2018 г.

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах. 2018 г.
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. 2018 г.
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Выязное пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы. 2017 г.
Выездное расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности. 2017 г.

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па эканамічнай палітыцы. Паставы. 2018 г.
Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике. Поставы. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Выязное пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай  
і маладзёжнай палітыцы. Мінск, Нацыянальны алімпійскі камітэт. 2017 г.
Выездное расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной 
и молодежной политике. Минск, Национальный олимпийский комитет. 2017 г.

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па дзяржаўным будаўніцтве, 
мясцовым самакіраванні і рэгламенце. 2018 г.
Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному 
строительству, местному самоуправлению и регламенту. 2018 г.
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Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносінах  
і сродках масавай інфармацыі. Гродна. 2019 г.
Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям 
и средствам массовой информации. Гродно. 2019 г.

Сустрэча дэпутатаў Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы  
з калектывам рэдакцыі «Настаўніцкай газеты». 2019 г.
Встреча депутатов Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке 
с коллективом редакции «Настаўніцкай газеты». 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сустрэча дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі з кіраўніцтвам Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 
і кіраўнікамі профільных міністэрстваў па абмеркаванні пакета бюджэтных законапраектаў на 2019 г.
Встреча депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики с руководством Совета Министров Республики Беларусь 
и руководителями профильных министерств по обсуждению пакета бюджетных законопроектов на 2019 г.

Выязное пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання 
і чарнобыльскай катастрофы на тэму «Практыка прымянення Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь. Праблемныя пытанні  
і шляхі іх заканадаўчага ўдасканалення». 2018 г.
Выездное расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования 
и чернобыльской катастрофы на тему «Практика применения Лесного кодекса Республики Беларусь. Проблемные вопросы  
и пути их законодательного совершенствования». 2018 г.
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Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па аграрнай палітыцы. 2019 г.
Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике. 2019 г.

Падчас работы круглага стала Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах на тэму «Міжнароднаправавая 
практыка работы з замежнымі інвестарамі і магчымасці паляпшэння інвестыцыйнай прывабнасці Рэспублікі Беларусь».  
Фаніпаль, ЗАТ «Штадлер Мінск». 2018 г.
Во время работы круглого стола Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам на тему «Международно
правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности 
Республики Беларусь». Фаниполь, ЗАО «Штадлер Минск». 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Падчас выязнога пасяджэння Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па прамысловасці, паліўнаэнергетычным комплексе, 
транспарце і сувязі. Жодзіна. 2017 г. 
Во время выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливноэнергетическому 
комплексу, транспорту и связи. Жодино. 2017 г.

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве. Мінск. 2019 г.
Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству. Минск. 2019 г.
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А.А. Папкоў праводзiць пасяджэнне Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi па рэгiянальнай палiтыцы  
i мясцовым самакiраваннi. 2019 г.
А.А. Попков проводит заседание Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике  
и местному самоуправлению. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi па эканомiцы, бюджэце і фiнансах. 2017 г.
Расширенное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам. 2017 г.

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi па 
заканадаўстве i дзяржаўным будаўнiцтве на тэму «Аб практыцы 
прымянення Закона Рэспублiкi Беларусь «Аб выканаўчай 
вытворчасці». 2018 г.
Выездное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по 
законодательству и государственному строительству на тему 
«О практике применения Закона Республики Беларусь  
«Об исполнительном производстве». 2018 г.
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Старшыня Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіч наведвае Універсітэт грамадзянскай абароны МНС. 2018 г. 
Председатель Совета Республики М.В. Мясникович посещает Университет гражданской защиты МЧС. 2018 г.

Члены Савета Рэспублікі наведваюць аб’екты Беларускай атамнай станцыі. 2018 г.
Члены Совета Республики посещают объекты Белорусской атомной станции. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Круглы стол Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi па адукацыi, навуцы, культуры i сацыяльным развiццi  
на тэму «Шляхi ўдасканалення вышэйшай медыцынскай адукацыi i навукi ў Рэспублiцы Беларусь». 2017 г.
Круглый стол Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию  
на тему «Пути совершенствования высшего медицинского образования и науки в Республике Беларусь». 2017 г.

М.У. Мяснiковiч праводзiць нараду па пытаннях дапрацоўкі праекта новай рэдакцыі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь. 2018 г.
М.В. Мясникович проводит совещание по вопросам доработки проекта новой редакции Налогового кодекса Республики Беларусь. 2018 г.
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Пашыранае пасяджэнне прэзідыума навуковакансультатыўнага савета па пытаннях сацыяльнаэканамічнага развіцця  
Рэспублікі Беларусь пры Прэзідыуме Савета Рэспублікі. 2019 г.
Расширенное заседание президиума научноконсультативного совета по вопросам социальноэкономического развития  
Республики Беларусь при Президиуме Совета Республики. 2019 г.

Сумеснае пасяджэнне Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы  
і Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах. 2019 г.
Совместное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности  
и Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пасяджэнне секцыі № 2 навуковакансультатыўнага савета па пытаннях сацыяльнаэканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь 
пры Прэзідыуме Савета Рэспублікі. 2018 г.
Заседание секции № 2 научноконсультативного совета по вопросам социальноэкономического развития Республики Беларусь 
при Президиуме Совета Республики. 2018 г.

Сустрэча намесніка Старшыні Савета Рэспублікі М.А. Шчоткінай са студэнцкім актывам 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка. 2018 г.
Встреча заместителя Председателя Совета Республики М.А. Щёткиной со студенческим активом 
Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка. 2018 г.
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Члены Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы наведваюць ААТ «Беларуськалій». 2019 г.
Члены Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности посещают  
ОАО «Беларуськалий». 2019 г.

Член Савета Рэспублікі Г.Б. Давыдзька сустракаецца з працоўным калектывам МТЗ. 2019 г.
Член Совета Республики Г.Б. Давыдько встречается с трудовым коллективом МТЗ. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Члены Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні наведваюць  
Чачэрскую дзіцячаюнацкую спартыўную школу. 2019 г.
Члены Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению посещают  
Чечерскую детскоюношескую спортивную школу. 2019 г.

Уручэнне пашпартоў юным грамадзянам Беларусі. 2019 г.
Вручение паспортов юным гражданам Беларуси. 2019 г.
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Адкрыццё першай сесіі Палаты прадстаўнікоў шостага склікання. 2016 г.
Открытие первой сессии Палаты представителей шестого созыва. 2016 г.

В.С. Мілашэўскі падчас першай сесіі 
Палаты прадстаўнікоў. 2016 г.
В.С. Милошевский во время первой 
сессии Палаты представителей. 2016 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

160

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутаты на першым пасяджэнні шостай сесіі Палаты прадстаўнікоў. 2019 г.
Депутаты на первом заседании шестой сессии Палаты представителей. 2019 г.

Дэпутат А.М. Наумовіч  
падчас пасяджэння шостай сесіі 
Палаты прадстаўнікоў. 2019 г.
Депутат А.Н. Наумович  
во время заседания шестой сессии 
Палаты представителей. 2019 г.

ПАСЯДЖЭННІ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
ЗАСЕДАНИЯ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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А.М. Сокал, М.У. Місько, І.А. Дарафеева, В.В. Курсевіч. 2019 г.
А.Н. Сокол, М.В. Мисько, И.А. Дорофеева, В.В. Курсевич. 2019 г.

А.Ф. Леўшуноў удзельнічае ў выбарах старшынь 
пастаянных камісій Палаты прадстаўнікоў
О.Ф. Левшунов участвует в выборах 
председателей постоянных комиссий  
Палаты представителей

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутаты на першым пасяджэнні першай сесіі. 2016 г.
Депутаты на первом заседании первой сессии. 2016 г.

П.А. Салаўёў,  
А.П. Хішчанка. 2019 г.
П.А. Соловьёв,  
А.П. Хищенко. 2019 г.
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С.І. Літвін, А.І. Маркевіч. 2017 г.
С.И. Литвин, А.И. Маркевич. 2017 г.

А.Д. Кавалька, В.І. Саўко, А.М. Сопікава, Т.С. Далгашэй. 2017 г.
А.Д. Ковалько, В.И. Савко, А.Н. Сопикова, Т.С. Долгошей. 2017 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С.Р. Зямчонак, І.Ф. Мартынаў, В.А. Дзевятоўскі. 2017 г.
С.Р. Земчёнок, И.Ф. Мартынов, В.А. Девятовский. 2017 г.

В.І. Чудовіч. 2017 г.
В.И. Чудович. 2017 г.
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Л.Р. Брыч, А.М. Дашко. 2018 г.
Л.Г. Брич, А.М. Дашко. 2018 г.

Даклад старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
па эканамічнай палітыцы У.А. Шчэпава. 2017 г.
Доклад председателя Постоянной комиссии Палаты 
представителей по экономической политике В.А. Щепова. 2017 г.

Т.П. Кананчук. 2017 г.
Т.П. Конончук. 2017 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.У. Цацоха, Т.А. Старынская, В.В. Мірош. 2017 г.
А.В. Цецохо, Т.А. Старинская, В.В. Мирош. 2017 г.

А.В. Багдановіч, Д.Д. Гобараў. 2017 г.
А.В. Богданович, Д.Д. Гоборов. 2017 г.
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Н.В. Гуйвік, А.І. Астапюк. 2019 г.
Н.В. Гуйвик, Е.И. Остапюк. 2019 г.

І.С. Маркевіч, А.А. Рыбак. 2019 г.
И.С. Маркевич, А.А. Рыбак. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В.В. Мычко, А.Г. Старавойтаў. 2018 г.
О.В. Мычко, А.Г. Старовойтов. 2018 г.

М.Д. Улаховіч. 2018 г.
Н.Д. Улахович. 2018 г.

Прэм’ерміністр Рэспублікі Беларусь С.М. Румас прадстаўляе дэпутацкаму корпусу  
Праграму дзейнасці Урада на 2018–2020 гады. 2018 г. 
Премьерминистр Республики Беларусь С.Н. Румас представляет депутатскому корпусу 
Программу деятельности Правительства на 2018–2020 годы. 2018 г.
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Ю.Г. Мурына, А.М. Анісім. 2019 г.
Ю.Г. Мурина, Е.Н. Анисим. 2019 г.

Даклад намесніка старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па прамысловасці, паліўнаэнергетычным комплексе, 
транспарце і сувязі В.С. Паліцікі. 2019 г.
Доклад заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливноэнергетическому 
комплексу, транспорту и связи О.С. Политико. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Л.А. Цупрык, Ж.У. Стаціўка, Л.І. Качына, І.М. Колб. 2019 г. 
Л.А. Цуприк, Ж.В. Стативко, Л.И. Качина, И.М. Колб. 2019 г.

В.У. Петрашова ўдзельнічае ў выбарах старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека,  
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі. 2019 г.
О.В. Петрашова участвует в выборах председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, 
национальным отношениям и средствам массовой информации. 2019 г.
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С.Л. Пацэвіч, В.І. Дзьячэнка. 2017 г.
С.Л. Пацевич, В.И. Дьяченко. 2017 г.

А.П. Каляснёва, В.Э. Власевіч, І.М. Рынейская. 2017 г.
Е.П. Колеснёва, В.Э. Власевич, И.Н. Рынейская. 2017 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Л.П. Кубракова і І.А. Корж у перапынку 
пасяджэння Палаты прадстаўнікоў. 2019 г.
Л.П. Кубракова и И.А. Корж в перерыве 
заседания Палаты представителей. 2019 г. 

П.А. Вабішчэвіч, Н.П. Жыбуль. 2019 г.
П.А. Вабищевич, Н.П. Жибуль. 2019 г.
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Старшыня Савета Рэспублікі 
М.У. Мясніковіч і намеснік Старшыні 
Савета Рэспублікі М.А. Шчоткіна 
на заключным пасяджэнні шостай 
сесіі Савета Рэспублікі. 2019 г.
Председатель Совета Республики 
М.В. Мясникович и заместитель 
Председателя Совета Республики 
М.А. Щёткина на заключительном 
заседании шестой сессии Совета 
Республики. 2019 г. 

Пасяджэнне чацвёртай сесіі Савета Рэспублікі. 2018 г.
Заседание четвертой сессии Совета Республики. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

Члены Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь. 2019 г.
Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 2019 г.
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А.А. Папкоў, А.М. Бодак, І.Б. Акуловіч. 2017 г.
А.А. Попков, А.Н. Бодак, И.Б. Акулович. 2017 г.

І.Г. Белуш, С.В. Гайдукевіч, С.М. Герасімовіч. 2019 г.
И.Г. Белуш, С.В. Гайдукевич, С.М. Герасимович. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

І.А. Старавойтава, У.І. Панцюхоў, Г.Б. Давыдзька, К.М. Дулава, Б.В. Кавалеўскі. 2018 г.
И.А. Старовойтова, В.И. Пантюхов, Г.Б. Давыдько, Е.Н. Дулова, Б.В. Ковалевский. 2018 г.

Р.У. Дворак, А.Г. Грышук, І.Г. Жук, І.І. Галаваты. 2019 г.
Г.В. Дворак, А.Г. Гришук, И.Г. Жук, И.И. Головатый. 2019 г.
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С.К. Рахманаў, А.А. Румо. 2019 г.
С.К. Рахманов, О.О. Руммо. 2019 г.

М.А. Шчоткіна, К.М. Дулава. 2019 г.
М.А. Щёткина, Е.Н. Дулова. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

178

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.Т. Шчастны, П.П. Шэршань, М.М. Шаўчук, В.І. Чайчыц, В.Б. Раманоўскі. 2017 г.
А.Т. Щастный, П.П. Шершень, Н.Н. Шевчук, В.И. Чайчиц, В.Б. Романовский. 2017 г.

Пасяджэнне пятай сесіі Савета Рэспублікі. 2019 г.
Заседание пятой сессии Совета Республики. 2019 г.
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А.М. Кавалькова, І.І. Краўчанка, Е.М. Краткова, Н.В. Жалязнова. 2017 г.
О.М. Ковалькова, И.И. Кравченко, Е.Н. Кроткова, Н.В. Железнова. 2017 г.

Р.Р. Скамарошка, І.І. Галаваты. 2019 г.
Р.Р. Скоморошко, И.И. Головатый. 2019 г.

Выступленне С.К. Рахманава падчас прэспадыходу. 2019 г.
Выступление С.К. Рахманова во время прессподхода. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

М.М. Сіцько, Р.Р. Скамарошка, М.В. Радаман, В.І. Сірэнка, С.К. Рахманаў. 2019 г. 
М.М. Ситько, Р.Р. Скоморошко, Н.В. Радоман, В.И. Сиренко, С.К. Рахманов. 2019 г.

А.М. Шышко, А.Г. Грышук, 
І.Г. Жук. 2019 г.
А.Н. Шишко, А.Г. Гришук, 
И.Г. Жук. 2019 г.
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детельствует уровень международных мероприятий, в 
которых парламентарии принимали участие.

В рамках 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ (июль 
2017 г., г. Минск) Республику Беларусь посетили деле-
гации 55 государств – членов ОБСЕ и 4 стран – парт-
неров ОБСЕ. Белорусская резолюция «Разработка 
своевременных и эффективных законодательных, 
нормативных, административных мер реагирования 
на появление новых психоактивных веществ» получи-
ла поддержку большинства членов Ассамблеи и вошла 
в итоговую Минскую декларацию.

Важным стало включение в итоговую декларацию 
ежегодной сессии ПА ОБСЕ (июль 2018 г., г. Берлин) 
инициированной белорусской делегацией резолю-
ции «Продвижение цифровой экономики в интересах 
обеспечения экономического роста на пространстве 
ОБСЕ» (принята единогласно). 

На летней сессии ПА ОБСЕ 2019 года в г. Люксем-
бурге принята резолюция по теме укрепления между-
народного сотрудничества в области технологического 
прогнозирования в интересах устойчивого развития.

Беларусь в 2017 году впервые председательствовала 
в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ), объ-
единяющей 18 государств Европы. Девиз нашего пред-
седательства – продвижение совместимости в Большой 
Европе. Председательство Беларуси в ЦЕИ получило 
высокую оценку стран-участниц, способствовало укреп-
лению взаимодействия в регионе и позволило обсудить 
перспективы двусторонних контактов.

30 мая 2017 года проведено заседание Парламент-
ского комитета Парламентского измерения ЦЕИ с 
учас тием делегаций 12 государств – членов организа-
ции на тему «Интеллектуализация экономики в реги-
оне ЦЕИ: инновационное производство, управление и 
человеческий капитал», по итогам которого принят до-
кумент, отражающий базовые принципы в этой сфере. 

28 ноября 2017 года прошло центральное меро-
приятие Парламентского измерения ЦЕИ – заседание 
Парламентской ассамблеи на тему «Цифровые техно-
логии в условиях обеспечения геополитической безо-
пасности» с участием парламентских делегаций 13 го-
сударств – членов ЦЕИ. Состоялся обмен мнениями 
в области права для эффективного регулирования де-
ятельности субъектов рынка информационных услуг, 
регламентации новых цифровых технологий, а также 
для распространения опыта, достижений, знаний и 
прогрессивной нормативной базы Беларуси по внед-
рению современных цифровых технологий.

Продвижению Минска как международной пло-
щадки способствовало проведение 29–30 апреля 
2019 года международной конференции Группы под-
держки Шелкового пути ПА ОБСЕ. 

Положительно изменились формат и тональность 
диалога Национального собрания с ПАСЕ. На протя-
жении 2016–2018 годов парламентарии участвовали в 
заседаниях Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам 
и демократии, конференциях ПАСЕ, посвященных изби-
рательной тематике и средствам массовой информации. 

Активизировано сотрудничество с Конференцией 
региональных и местных властей Восточного партнер-
ства и Конгрессом местных и региональных властей 
Совета Европы в сфере местного самоуправления.

сведчыць узровень міжнародных мерапрыемстваў, у 
якіх парламентарыі прымалі ўдзел.

У рамках 26-й штогадовай сесіі ПА АБСЕ (ліпень 
2017 г., г. Мінск) Рэспубліку Беларусь наведалі дэлега-
цыі 55 дзяржаў – членаў АБСЕ і 4 краін – партнёраў 
АБСЕ. Беларуская рэзалюцыя «Распрацоўка своеча-
совых і эфектыўных заканадаўчых, нарматыўных, ад-
міністрацыйных мер рэагавання на з’яўленне новых 
псіхаактыўных рэчываў» была падтрымана пераваж-
най большасцю членаў Асамблеі і ўвайшла ў выніко-
вую Мінскую дэкларацыю.

Важным стала ўключэнне ў выніковую дэкла-
рацыю штогадовай сесіі ПА АБСЕ (ліпень 2018 г., 
г. Берлін) ініцыіраванай беларускай дэлегацыяй рэза-
люцыі «Прасоўванне лічбавай эканомікі ў інтарэсах 
забеспячэння эканамічнага росту на прасторы АБСЕ» 
(прынята аднагалосна). 

На летняй сесіі ПА АБСЕ 2019 года ў г. Люксембур-
гу прынята рэзалюцыя па тэме ўмацавання міжнарод-
нага супрацоўніцтва ў галіне тэхналагічнага прагназа-
вання ў інтарэсах устойлівага развіцця.

Беларусь у 2017 годзе ўпершыню старшынствава-
ла ў Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятыве (ЦЕІ), якая 
аб’ядноўвае 18 дзяржаў Еўропы. Дэвіз нашага стар-
шынства – прасоўванне сумяшчальнасці ў Вялікай 
Еўропе. Старшынства Беларусі ў ЦЕІ атрымала вы-
сокую ацэнку краін-удзельніц, спрыяла ўмацаванню 
ўзаемадзеяння ў рэгіёне і дазволіла абмеркаваць пер-
спектывы двухбаковых кантактаў.

30 мая 2017 года праведзена пасяджэнне Парла-
менцкага камітэта Парламенцкага вымярэння ЦЕІ з 
удзелам дэлегацый 12 дзяржаў – членаў арганізацыі 
на тэму «Інтэлектуалізацыя эканомікі ў рэгіёне ЦЕІ: 
інавацыйная вытворчасць, кіраванне і чалавечы ка-
пітал», па выніках якога прыняты дакумент, што адлю-
строўвае базавыя прынцыпы ў гэтай сферы.

28 лістапада 2017 года прайшло цэнтральнае мера-
прыемства Парламенцкага вымярэння ЦЕІ – пасяджэн-
не Парламенцкай асамблеі на тэму «Лічбавыя тэхна-
логіі ва ўмовах забеспячэння геапалітычнай бяспекі» з  
удзелам парламенцкіх дэлегацый 13 дзяржаў – членаў 
ЦЕІ. Адбыўся абмен меркаваннямі ў галіне права для 
эфектыўнага рэгулявання дзейнасці суб’ектаў рынку 
інфармацыйных паслуг, рэгламентацыі новых лічба-
вых тэхналогій, а таксама для распаўсюджвання во-
пыту, дасягненняў, ведаў і прагрэсіўнай нарматыўнай 
базы Беларусі па ўкараненні сучасных лічбавых тэхна-
логій.

Папулярызацыі Мінска як міжнароднай пляцоўкі 
спрыяла правядзенне 29–30 красавіка 2019 года між-
народнай канферэнцыі Групы падтрымкі Шаўковага 
шляху ПА АБСЕ.

У станоўчы бок змяніліся фармат і танальнасць 
дыя логу Нацыянальнага сходу з ПАСЕ. На праця-
гу 2016–2018 гадоў парламентарыі ўдзельнічалі ў па-
сяджэннях Камісіі ПАСЕ па палітычных пытаннях і 
дэмакратыі, канферэнцыях ПАСЕ, прысвечаных вы-
барчай тэматыцы і сродкам масавай інфармацыі.

Актывізавана супрацоўніцтва з Канферэнцыяй 
рэгіянальных і мясцовых улад Усходняга партнёрства 
і Кангрэсам мясцовых і рэгіянальных улад Савета 
Еўропы ў сферы мясцовага самакіравання.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
И МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Национальном собрании Республики Беларусь 
шестого созыва сформировано 78 рабочих групп по 
сотрудничеству с парламентами иностранных госу-
дарств, три межпарламентские комиссии: по сотруд-
ничеству с Национальным Собранием Республики 
Армения, с Верховной Радой Украины, с Народным 
собранием Сирийской Арабской Республики.

В Совете Республики работают межпарламентские 
комиссии с Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по межрегиональному 
сотрудничеству, а также по сотрудничеству с Сенатом 
Французской Республики. Создана межпарламентская 
комиссия с Сенатом Парламента Республики Казах-
стан по сотрудничеству, которая включает подкомис-
сию по развитию сотрудничества в инновационной 
сфере.

Действуют рабочие группы Национального собра-
ния Республики Беларусь по достижению Республикой 
Беларусь Целей устойчивого развития, по вопросам при-
соединения Республики Беларусь к Всемирной торговой 
организации, а также по проблематике смертной казни.

Сформировано 13 делегаций для осуществления вза-
имодействия с международными парламентскими орга-
низациями, среди которых Парламентское Собрание 
Союза Беларуси и России, Межпарламентская Ассамблея 
государств – участников СНГ, Парламентская Ассамблея 
ОДКБ, Межпарламентский союз, Межпарламентская ас-
самблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, 
Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламент-
ское измерение Центрально-Европейской инициативы, 
Парламентская ассамблея Черноморского экономиче-
ского сотрудничества, Северный совет, Парламентская 
конференция Балтийского моря, Межпарламентская Ас-
самблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 
Латиноамериканский парламент.

За время деятельности Национального собрания 
Рес публики Беларусь шестого созыва международ-
но-договорная база пополнилась новыми документа-
ми о двустороннем сотрудничестве с парламентами 
(палатами парламентов) 16 иностранных государств 
(Азербай джан, Болгария, Грузия, Египет, Индия, Иран, 
Китай, Малайзия, Пакистан, Польша, Судан, Турция, 
Узбекистан, Франция, Чехия, Швейцария).

По приглашению Национального собрания Республи-
ки Беларусь (палат Парламента) нашу страну с визитами 
посетили парламентские делегации Азербайджана, Ар-
мении, Бельгии, Великобритании, Грузии, Египта, Израи-
ля, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, 
Малайзии, Пакистана, Польши, Словакии, Судана, Тад-
жикистана, Таиланда, Турции, Чехии, Финляндии, Фран-
ции, Швейцарии, Эквадора, Эстонии, а также делегации 
ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Латиноамериканского парламента.

В шестом созыве велась активная работа по разви-
тию многостороннего межпарламентского сотрудни-
чества. Об авторитете белорусского Парламента сви-

МІЖНАРОДНАЯ 
І МІЖПАРЛАМЕНЦКАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ

У Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь шо-
стага склікання сфарміравана 78 рабочых груп па су-
працоўніцтве з парламентамі замежных дзяржаў, тры 
міжпарламенцкія камісіі: па супрацоўніцтве з Нацыя-
нальным Сходам Рэспублікі Арменія, з Вярхоўнай Ра-
дай Украіны, з Народным сходам Сірыйскай Арабскай 
Рэспублікі.

У Савеце Рэспублікі працуюць міжпарламенц-
кія камісіі з Саветам Федэрацыі Федэральнага Сходу 
Расійскай Федэрацыі па міжрэгіянальным супрацоўні-
цтве, а таксама па супрацоўніцтве з Сенатам Фран-
цузскай Рэспублікі. Сфарміравана міжпарламенцкая 
камісія з Сенатам Парламента Рэс публікі Казахстан па 
супрацоўніцтве, якая ўключае падкамісію па развіцці 
супрацоўніцтва ў інавацыйнай сферы.

Дзейнічаюць рабочыя групы Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь па дасягненні Рэспуб-
лікай Беларусь Мэт устойлівага развіцця, па пытан-
нях далучэння Рэспублікі Беларусь да Сусветнай 
гандлёвай арганізацыі, а таксама па праблематыцы 
смяротнай кары.

Сфарміравана 13 дэлегацый для ажыццяўлення 
ўзаемадзеяння з міжнароднымі парламенцкімі аргані-
зацыямі, сярод якіх Парламенцкі Сход Саюза Беларусі 
і Расіі, Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў – удзель-
ніц СНД, Парламенцкая Асамблея АДКБ, Міжпарла-
менцкі саюз, Міжпарламенцкая асамблея праваслаўя, 
Парламенцкая асамблея АБСЕ, Парламенцкая асамб-
лея Савета Еўропы, Парламенцкае вымярэнне Цэн-
тральна-Еўрапейскай ініцыятывы, Парламенцкая 
асамблея Чарнаморскага эканамічнага супрацоўніц-
тва, Паўночны савет, Парламенцкая канферэнцыя 
Балтыйскага мора, Міжпарламенцкая Асамблея Аса-
цыяцыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі, Лацінааме-
рыканскі парламент.

За час дзейнасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь шостага склікання міжнародна-дагаворная 
база папоўнілася новымі дакументамі аб двухбаковым 
супрацоўніцтве з парламентамі (палатамі парламен-
таў) 16 замежных дзяржаў (Азербайджан, Балгарыя, 
Грузія, Егіпет, Індыя, Іран, Кітай, Малайзія, Пакістан, 
Польшча, Судан, Турцыя, Узбекістан, Францыя, Чэхія, 
Швейцарыя).

Па запрашэнні Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь (палат Парламента) нашу краіну з візітамі 
наведалі парламенцкія дэлегацыі Азербайджана, Ар-
меніі, Бельгіі, Вялікабрытаніі, Грузіі, Егіпта, Ізраіля, 
Інданезіі, Індыі, Ірана, Казахстана, Карэі, Кітая, Ма-
лайзіі, Пакістана, Польшчы, Славакіі, Судана, Таджы-
кістана, Тайланда, Турцыі, Чэхіі, Фінляндыі, Францыі, 
Швейцарыі, Эквадора, Эстоніі, а таксама дэлегацыі 
ПАСЕ, ПА АБСЕ, Лацінаамерыканскага парламента.

У шостым скліканні вялася актыўная работа па 
развіцці шматбаковага міжпарламенцкага супра-
цоўніцтва. Аб аўтарытэце беларускага Парламента 
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публики Беларусь и г. Минска, органов исполнитель-
ной власти обоих государств и бизнес-кругов.

Депутаты Палаты представителей и члены Совета 
Республики принимали активное участие в меропри-
ятиях Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России. В центре внимания сессий Парламентского 
Собрания – углубление сотрудничества Беларуси и 
России, в том числе в сфере обеспечения равных прав 
граждан двух стран и торгово-экономического взаи-
модействия, реализация приоритетных направлений 
и первоочередных задач дальнейшего развития Со-
юзного государства на 2018–2022 годы и др. Прошли 
парламентские слушания на тему «Сближение законо-
дательства Республики Беларусь и Российской Феде-
рации по вопросам обеспечения равных прав граждан 
Союзного государства». В целях активизации союзно-
го строительства в Парламентском Собрании реализу-
ется инициатива Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по мониторингу Дого-
вора о Союзном государстве, разработке Концепции 
сближения законодательства Беларуси и России.

Системно выстраивается межпарламентская рабо-
та с Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 
В июне 2018 года состоялся первый официальный ви-
зит в Республику Беларусь Председателя Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан Н. Юлдашева. В ав-
густе 2019 года на основании Меморандума об учреж-
дении форумов регионов Беларуси и Узбекистана, под-
писанного в рамках официального визита Президента 
Респуб лики Беларусь А.Г. Лукашенко в Ташкент в сен-
тябре 2018 года, Национальным собранием Республики 
Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбе-
кистан был подготовлен и проведен в Минске первый 
Форум регионов Беларуси и Узбекистана как одно из 
мероприятий ответного визита Президента Республи-
ки Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в Республику Беларусь.

В шестом созыве получил развитие европейский 
вектор. Впервые парламенты Беларуси и Польши об-
менялись визитами на уровне председателей верх-
них палат: в декабре 2016 года с рабочим визитом 
Респуб лику Беларусь посетил Маршал Сената Респу-
блики Польша С. Карчевский, в феврале 2019 года 
прошел визит в Республику Польша Председателя Со-
вета Респуб лики Национального собрания Республи-
ки Беларусь М.В. Мясниковича. В ходе переговоров 
были обсуждены актуальные вопросы двусторонней 
повестки дня – торгово-экономическое и инвести-
ционное сотрудничество, взаимодействие в обла-
сти образования, науки, культуры и других сферах, 
представляющих взаимный интерес. Особое внима-
ние было уделено роли парламентского измерения в 
укреп лении белорусско-польского диалога. 

Впервые в истории двусторонних отношений под 
эгидой Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь и Сената Республики Польша 
состоялись Белорусско-Польский экономический фо-
рум «Добрососедство-2019» и связанные с ним меро-
приятия, которые прошли на нескольких площадках 
в городах Минске и Гродно. В их рамках рассмотрены 
приоритетные направления двустороннего партнер-
ства – межрегиональное сотрудничество, трансгра-
ничные проекты, логистические услуги, информа-

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і члены Савета 
Рэспублікі прымалі актыўны ўдзел у мерапрыемствах 
Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі. У цэн-
тры ўвагі сесій Парламенцкага Сходу – паглыбленне 
супрацоўніцтва Беларусі і Расіі, у тым ліку ў сферы 
забеспячэння роўных правоў грамадзян дзвюх краін 
і гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння, рэалізацыя 
прыярытэтных напрамкаў і першачарговых задач да-
лейшага развіцця Саюзнай дзяржавы на 2018–2022 га-
ды і інш. Прайшлі парламенцкія слуханні на тэму 
«Збліжэнне заканадаўства Рэспублікі Беларусь і Расій-
скай Федэрацыі па пытаннях забеспячэння роўных 
правоў грамадзян Саюзнай дзяржавы». У мэтах акты-
візацыі саюзнага будаўніцтва ў Парламенцкім Схо дзе 
рэалізуецца ініцыятыва Савета Рэспублікі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь па маніторынгу 
Дагавора аб Саюзнай дзяржаве, распрацоўцы Канцэп-
цыі збліжэння заканадаўства Беларусі і Расіі.

Сістэмна выбудоўваецца міжпарламенцкая ра-
бота з Сенатам Олій Мажліса Рэспублікі Узбекістан. 
У чэрвені 2018 года адбыўся першы афіцыйны візіт 
у Рэспубліку Беларусь Старшыні Сената Олій Маж-
ліса Рэспублікі Узбекістан Н. Юлдашава. У жніўні 
2019 года на падставе Мемарандума аб заснаванні 
форумаў рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана, падпісанага 
ў рамках афіцыйнага візіту Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь А.Р. Лукашэнкі ў Ташкент у верасні 2018 года, 
Нацыянальным сходам Рэспублікі Беларусь і Сена-
там Олій Мажліса Рэспублікі Узбекістан быў пад-
рыхтаваны і праведзены ў Мінску першы Форум 
рэгіёнаў Бела русі і Узбекістана як адно з мерапрыем-
стваў візіту ў адказ Прэзідэнта Рэспублікі Узбекістан 
Ш.М. Мірзіёева ў Рэспубліку Беларусь.

У шостым скліканні атрымаў развіццё еўрапейскі 
вектар. Упершыню парламенты Беларусі і Польшчы 
абмяняліся візітамі на ўзроўні старшынь верхніх па-
лат: у снежні 2016 года з рабочым візітам Рэспубліку 
Беларусь наведаў Маршалак Сената Рэспублікі Поль-
шча С. Карчэўскі, у лютым 2019 года адбыўся візіт у 
Рэспуб ліку Польшча Старшыні Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь М.У. Мяс-
ніковіча. У ходзе перагавораў былі абмеркаваны ак-
туальныя пытанні двухбаковага парадку дня – ганд-
лёва-эканамічнае і інвестыцыйнае супрацоўніцтва, 
узаемадзеянне ў галіне адукацыі, навукі, культуры і ін-
шых сферах ўзаемнага інтарэсу. Асаблівая ўвага была 
ўдзелена ролі парламенцкага вымярэння ва ўмацаван-
ні беларуска-польскага дыялогу. 

Упершыню ў гісторыі двухбаковых адносін пад 
эгідай Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэс-
публікі Беларусь і Сената Рэспублікі Польшча адбылі-
ся Беларуска-Польскі эканамічны форум «Добрасу-
седства-2019» і звязаныя з ім мерапрыемствы, якія 
прайшлі на некалькіх пляцоўках у гарадах Мінску і 
Гродне. У іх рамках разгледжаны прыярытэтныя на-
прамкі двухбаковага партнёрства – міжрэгіянальнае 
супрацоўніцтва, трансгранічныя праекты, лагістыч-
ныя паслугі, інфармацыйныя тэхналогіі, перспектывы 
ўзаемадзеяння ў сферы навукі і адукацыі. 

Для развіцця міжпарламенцкага дыялогу шостым 
скліканнем актыўна выкарыстоўваўся рэсурс рабочых 
груп. Прайшоў абмен візітамі дэлегацый груп дружбы 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Традиционно конструктивное взаимодействие 
осуществлялось в рамках Межпарламентской Ассамб-
леи государств – участников СНГ, которой в 2017 году 
исполнилось 25 лет. В составе миссий наблюдателей от 
СНГ парламентарии принимали участие в наблюдении 
за выборами и проведением референдумов в странах 
Содружества (выборы Президента Кыргызской Рес-
публики, Президента Туркменистана, депутатов На-
ционального Собрания Республики Армения, Прези-
дента Российской Федерации, Президента Республики 
Казахстан, в Парламент Республики Молдова, мони-
торинг подготовки и проведения референдума Кыр-
гызской Республики по проекту Закона «О внесении 
изменений в Конституцию Кыргызской Республики»).

Важным событием для межпарламентских контак-
тов стала 137-я Ассамблея Межпарламентского союза, 
которая прошла в г. Санкт-Петербурге 14–18 октября 
2017 года. Площадка Ассамблеи была эффективно ис-
пользована для проведения двусторонних встреч с 
парламентариями Австралии, Азии, Африки, Европы 
и Латинской Америки. Депутат Палаты представите-
лей А.А. Наумчик была избрана в состав Бюро жен-
щин – парламентариев Межпарламентского союза, 
член Совета Республики С.К. Рахманов – членом Бюро 
Межпарламентского союза, заместителем председате-
ля Постоянного комитета Межпарламентского союза 
по делам мира и международной безопасности.

Председатель Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь В.П. Андрейчен-
ко принимал активное участие в третьем Совещании 
спикеров парламентов стран Евразии в г. Анталья 
(Турция) и четвертом Совещании спикеров парламен-
тов стран Евразии в г. Нур-Султан (Казахстан).

Представители белорусского Парламента участво-
вали в работе генеральных ассамблей Межпарламент-
ской Ассамблеи АСЕАН, Парламентской ассамблеи 
Черноморского экономического сотрудничества и 
Межпарламентской ассамблеи православия.

Обширная программа двусторонних международ-
ных контактов Национального собрания реализовы-
валась в соответствии с внешнеполитическим курсом 
Республики Беларусь, в том числе в части всемерного 
укрепления имиджа страны на мировой арене и при-
влечения инвестиций, продвижения идей совмести-
мости в Большой Европе, обновления общеевропей-
ского диалога по укреплению доверия, безопасности, 
сотрудничества.

В деятельности Парламента особое внимание уде-
ляется развитию белорусско-российских отношений. 

Одним из ключевых инструментов взаимодей-
ствия является уже традиционный Форум регионов 
Беларуси и России, который проходит с участием Пре-
зидента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина. Советом 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь и Советом Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации проведено шесть фору-
мов. Их результативность – не только в укреплении 
имиджа Беларуси, но и в активном продвижении ее 
коммерческих интересов. В мероприятии участвуют 
белорусские и российские парламентарии, представи-
тели субъектов Российской Федерации, областей Рес-

Традыцыйна канструктыўнае ўзаемадзеянне 
ажыццяўлялася ў рамках Міжпарламенцкай Асамблеі 
дзяржаў – удзельніц СНД, 25-годдзе якой адзначала-
ся ў 2017 годзе. У складзе місій назіральнікаў ад СНД 
парламентарыі прымалі ўдзел у назіранні за выба-
рамі і правядзеннем рэферэндумаў у краінах Садруж-
насці (выбары Прэзідэнта Кыргызскай Рэспублікі, 
Прэзідэнта Туркменістана, дэпутатаў Нацыянальна-
га Сходу Рэспублікі Арменія, Прэзідэнта Расійскай 
Федэрацыі, Прэзідэнта Рэспублікі Казахстан, у Пар-
ламент Рэспублікі Малдова, маніторынг падрыхтоўкі 
і правядзення рэферэндуму Кыргызскай Рэспублікі па 
праекце Закона «Аб унясенні змяненняў у Канстыту-
цыю Кыргызскай Рэспублікі»).

Важнай падзеяй для міжпарламенцкіх кантак-
таў стала 137-я Асамблея Міжпарламенцкага саюза, 
якая прайшла ў г. Санкт-Пецярбургу 14–18 кастрыч-
ніка 2017 года. Пляцоўка Асамблеі была эфектыўна 
выкарыстана для правядзення двухбаковых сустрэч 
з парламентарыямі Азіі, Аўстраліі, Афрыкі, Еўропы 
і Лацінскай Амерыкі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў 
А.А. Навумчык была выбрана ў склад Бюро жанчын – 
парламентарыяў Міжпарламенцкага саюза, член Саве-
та Рэспублікі С.К. Рахманаў – членам Бюро Міжпар-
ламенцкага саюза, намеснікам старшыні Пастаяннага 
камітэта Міжпарламенцкага саюза па справах міру і 
міжнароднай бяспекі.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь У.П. Андрэйчанка прымаў 
актыўны ўдзел у трэцяй Нарадзе спікераў парламентаў 
краін Еўразіі ў г. Анталья (Турцыя) і чацвёртай Нара-
дзе спікераў парламентаў краін Еўразіі ў г. Нур-Султан 
(Казахстан).

Прадстаўнікі беларускага Парламента ўдзельнічалі 
ў рабоце генеральных асамблей Міжпарламенцкай 
Асамблеі АСЕАН, Парламенцкай асамблеі Чарнамор-
скага эканамічнага супрацоўніцтва і Міжпарламенц-
кай асамблеі праваслаўя.

Шырокая праграма двухбаковых міжнародных 
кантактаў Нацыянальнага сходу рэалізоўвалася ў ад-
паведнасці са знешнепалітычным курсам Рэспублікі 
Беларусь, у тым ліку ў частцы ўсямернага ўмацавання 
іміджу краіны на сусветнай арэне і прыцягнення інве-
стыцый, прасоўвання ідэй сумяшчальнасці ў Вялікай 
Еўропе, абнаўлення агульнаеўрапейскага дыялогу па 
ўмацаванні даверу, бяспекі, супрацоўніцтва.

У дзейнасці Парламента асаблівая ўвага надаецца 
развіццю беларуска-расійскіх адносін.

Адным з ключавых інструментаў узаемадзеяння 
з’яўляецца ўжо традыцыйны Форум рэгіёнаў Беларусі 
і Расіі, які праходзіць з удзелам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь А.Р. Лукашэнкі і Прэзідэнта Расійскай Федэ-
рацыі У.У. Пуціна. Саветам Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь і Саветам Федэрацыі 
Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі праведзена  
шэсць форумаў. Іх выніковасць – не толькі ва ўмаца-
ванні іміджу Беларусі, але і ў актыўным прасоўванні 
яе камерцыйных інтарэсаў. У мерапрыемстве ўдзель-
нічаюць беларускія і расійскія парламентарыі, прад-
стаўнікі суб’ектаў Расійскай Федэрацыі, абласцей 
Рэспублікі Беларусь і г. Мінска, органаў выканаўчай 
улады абедзвюх дзяржаў і бізнес-колаў.
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чивого развития на период до 2030 года, выразила 
поддержку ее реализации и достижению 17 Целей 
устойчивого развития (ЦУР). 

Беларусь рассматривает Повестку дня – 2030 как 
основу для новой глобальной политики в области 
устойчивого развития, которая призвана обеспечить 
прогресс в борьбе с нищетой, голодом, детской смерт-
ностью, изменением климата и иными вызовами со-
временности, а также способствовать сохранению 
мира и безопасности на планете.

В целях осуществления общей координации рабо-
ты по достижению ЦУР решением Президента Респу-
блики Беларусь был учрежден пост Национального 
координатора по достижению Целей устойчивого раз-
вития, на который назначена заместитель Председате-
ля Совета Республики М.А. Щёткина. 

Под ее руководством сформирована система 
управления процессом достижения ЦУР в Республике 
Беларусь, включающая Совет по устойчивому разви-
тию, секторальные и региональные группы, рабочую 
группу Национального собрания Республики Беларусь 
по достижению Республикой Беларусь Целей устойчи-
вого развития и партнерскую группу. Важным дости-
жением рабочей группы является принятие поправок 
к Закону Республики Беларусь «О нормативных пра-
вовых актах», согласно которым необходимость при-
нятия нормативного правового акта в обязательном 
порядке должна оцениваться с точки зрения его соот-
ветствия ЦУР. 

В стране предпринят ряд важных мер по реализа-
ции ЦУР на национальном, региональном и глобаль-
ном уровнях.

В феврале 2018 года состоялся Региональный форум 
национальных координаторов по достижению ЦУР 
«Построение партнерства в поддержку национальных 
усилий в области устойчивого развития», в котором 
приняли участие первый заместитель Генерального се-
кретаря ООН, представители 40 стран Европы и Цен-
тральной Азии, а также международных организаций. 

В 2018 году Беларусь впервые была приглашена на 
саммит Всемирного экономического форума по устой-
чивому развитию (г. Нью-Йорк). 

В январе 2019 года прошел первый Национальный 
форум по устойчивому развитию. В его ходе проведен 
анализ прогресса достижения ЦУР на национальном 
уровне, обсуждена концепция Национальной стра-
тегии устойчивого развития на период до 2035 года, 
определены приоритеты развития нашей страны в 
ближайшем будущем. 

Ежегодно Национальный координатор доклады-
вает Главе государства о ходе организации работы по 
устойчивому развитию.

Международная деятельность Парламента шесто-
го созыва осуществлялась в координации с работой 
Правительства, Министерства иностранных дел и от-
раслевых министерств Республики Беларусь.

С участием парламентариев проходили междуна-
родные спортивные мероприятия. Высокие результа-
ты показала команда Национального собрания Респу-
блики Беларусь на Международных парламентских 
играх в г. Москве: трижды она занимала второе место 
в общекомандном зачете.

развіцця, якая павінна забяспечыць прагрэс у бара-
цьбе з беднасцю, голадам, дзіцячай смяротнасцю, 
змяненнем клімату і іншымі выклікамі сучаснасці, 
а таксама са дзейнічаць захаванню міру і бяспекі на 
планеце.

У мэтах ажыццяўлення агульнай каардынацыі ра-
боты па дасягненні МУР рашэннем Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь быў заснаваны пост Нацыянальнага 
каардынатара па дасягненні Мэт устойлівага развіцця, 
на які прызначана намеснік Старшыні Савета Рэс-
публікі М.А. Шчоткіна. 

Пад яе кіраўніцтвам сфарміравана сістэма кіра-
вання працэсам дасягнення МУР у Рэспубліцы Бе-
ларусь, якая ўключае Савет па ўстойлівым развіцці, 
сектаральныя і рэгіянальныя групы, рабочую групу 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дасяг-
ненні Рэспублікай Беларусь Мэт устойлівага развіцця 
і партнёрскую групу. Важным дасягненнем рабочай 
групы з’яўляецца прыняцце паправак да Закона Рэс-
публікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых актах», 
згодна з якімі неабходнасць прыняцця нарматыўнага 
прававога акта ў абавязковым парадку павінна ацэнь-
вацца з пункту гледжання яго адпаведнасці МУР.

У краіне прыняты шэраг важных мер па рэаліза-
цыі МУР на нацыянальным, рэгіянальным і глабаль-
ным узроўнях.

У лютым 2018 года адбыўся Рэгіянальны форум 
нацыянальных каардынатараў па дасягненні МУР 
«Пабудова партнёрства ў падтрымку нацыянальных 
намаганняў у галіне ўстойлівага развіцця», у якім 
прынялі ўдзел першы намеснік Генеральнага сакрата-
ра ААН, прадстаўнікі 40 краін Еўропы і Цэнтральнай 
Азіі, а таксама міжнародных арганізацый.

У 2018 годзе Беларусь упершыню была запрошана 
на саміт Сусветнага эканамічнага форуму па ўстойлі-
вым развіцці (г. Нью-Ёрк).

У студзені 2019 года прайшоў першы Нацыяналь-
ны форум па ўстойлівым развіцці, на якім праведзе-
ны аналіз прагрэсу дасягнення МУР на нацыяналь-
ным узроўні, абмеркавана канцэпцыя Нацыянальнай 
стратэгіі ўстойлівага развіцця на перыяд да 2035 года, 
вызначаны прыярытэты развіцця нашай краіны ў 
бліжэйшай будучыні.

Штогод Нацыянальны каардынатар дакладвае 
Кіраўніку дзяржавы аб ходзе арганізацыі работы па 
ўстойлівым развіцці. 

Міжнародная дзейнасць Парламента шостага 
склікання ажыццяўлялася ў каардынацыі з работай 
Урада, Міністэрства замежных спраў і галіновых 
міністэрстваў Рэспублікі Беларусь.

З удзелам парламентарыяў праходзілі міжнарод-
ныя спартыўныя мерапрыемствы. Высокія вынікі 
паказала каманда Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь на Міжнародных парламенцкіх гульнях у 
г. Маскве: тройчы яна займала другое месца ў агуль-
накамандным заліку.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ционные технологии, перспективы взаимодействия 
в сфере науки и образования. 

Для развития межпарламентского диалога шестым 
созывом активно использовался ресурс рабочих групп. 
Прошел обмен визитами делегаций групп дружбы с пар-
ламентами Болгарии, Германии, Кореи, Чехии, Франции, 
Великобритании, Японии, Финляндии, Израиля и др. 

В парламентах Швейцарии и Великобритании 
впервые за 25 лет были созданы парламентские груп-
пы дружбы, а в Парламенте Бельгии в рамках нацио-
нальной группы в Межпарламентском союзе – секция 
по связям с Беларусью. 

Важным партнером Беларуси на международной аре-
не является Китайская Народная Республика. В апреле 
2017 года состоялся визит парламентской делегации КНР 
во главе с Председателем Постоянного комитета Всеки-
тайского собрания народных представителей Чжан Дэ-
цзяном. В результате переговоров с Председателем Со-
вета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь М.В. Мясниковичем и Председателем Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь В.П. Андрейченко подтвержден достигнутый 
в ходе визита Президента Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко в КНР новый уровень отношений – доверитель-
ное всестороннее стратегическое партнерство. 

Развитию межпарламентских связей со странами 
Азии и Африки также способствовали визиты Предсе-
дателя Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь В.П. Андрейченко в Пакистан 
(апрель 2017 г.) и Судан (ноябрь 2017 г.), в ходе которых 
было уделено большое внимание вопросам торгово- 
экономического сотрудничества, стимулирования де-
ловых кругов к решению практических вопросов дву-
стороннего взаимодействия в конкретных областях.

В декабре 2016 года Парламент Беларуси впервые 
был официально представлен как постоянный наблю-
датель на заседаниях Латиноамериканского парламен-
та. Наращиванию контактов с Латиноамериканским 
регионом способствовали визит Председателя Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь В.П. Андрейченко в Эквадор (май 2017 г.), а 
также визит в Республику Беларусь делегации Латино-
американского парламента во главе с его Председате-
лем Э. Кастильо (сентябрь 2018 г.).

Системная работа Председателя Совета Респу-
блики Национального собрания Республики Беларусь 
М.В. Мясниковича по активизации двустороннего 
сотрудничества с Республикой Индия и Народной 
Рес публикой Бангладеш способствует расширению 
меж государственных контактов с данными странами. 
В центре внимания – мониторинг ключевых проектов 
сотрудничества в сфере фармацевтики, IT-технологий, 
инвестиций, в том числе развития промышленной 
зоны мультимодального промышленно-логистиче-
ского комплекса в пос. Болбасово Оршанского района.

В Национальном собрании Республики Беларусь 
состоялись встречи с президентами зарубежных стран 
(Вьетнам, Египет, Сербия, Судан) и министрами ино-
странных дел (Ангола, Грузия, Нидерланды, Румыния) 
в ходе их визитов в Республику Беларусь. 

В 2015 году Республика Беларусь наряду с 193 го-
сударствами одобрила Повестку дня в области устой-

з парламентамі Балгарыі, Германіі, Карэі, Чэхіі, Фран-
цыі, Вялікабрытаніі, Японіі, Фінляндыі, Ізраіля і інш.

У парламентах Швейцарыі і Вялікабрытаніі ўпер-
шыню за 25 гадоў былі створаны парламенцкія групы 
дружбы, а ў Парламенце Бельгіі ў рамках нацыяналь-
най групы ў Міжпарламенцкім саюзе – секцыя па су-
вязях з Беларуссю.

Важным партнёрам Беларусі на міжнароднай арэ-
не з’яўляецца Кітайская Народная Рэспубліка. У кра-
савіку 2017 года адбыўся візіт парламенцкай дэлега-
цыі КНР на чале са Старшынёй Пастаяннага камітэта 
Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Чжан 
Дэцзянам. У выніку перагавораў са Старшынёй Са-
вета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь М.У. Мясніковічам і Старшынёй Палаты прад-
стаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
У.П. Андрэйчанкам пацверджаны дасягнуты ў ходзе 
візіту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі 
ў КНР новы ўзровень адносін – давернае ўсебаковае 
стратэгічнае партнёрства.

Развіццю міжпарламенцкіх сувязей з краінамі Азіі 
і Афрыкі таксама спрыялі візіты Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь У.П. Андрэйчанкі ў Пакістан (красавік 2017 г.) 
і Судан (лістапад 2017 г.), падчас якіх была нададзена 
вялікая ўвага пытанням гандлёва-эканамічнага супра-
цоўніцтва, стымулявання дзелавых колаў да вырашэн-
ня практычных пытанняў двухбаковага ўзаемадзеян-
ня ў канкрэтных галінах.

У снежні 2016 года Парламент Беларусі ўпер-
шыню быў афіцыйна прадстаўлены як пастаянны 
назіральнік на пасяджэннях Лацінаамерыканскага 
парламента. Нарошчванню кантактаў з Лацінааме-
рыканскім рэгіёнам спрыялі візіт Старшыні Пала-
ты прадстаўнікоў Нацыя нальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь У.П. Андрэйчанкі ў Эквадор (май 2017 г.), 
а таксама візіт у Рэспубліку Беларусь дэлегацыі Ла-
цінаамерыканскага парламента на чале з яго Стар-
шынёй Э. Кастыльё (верасень 2018 г.).

Сістэмная работа Старшыні Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь М.У. Мяс-
ніковіча па актывізацыі двухбаковага супрацоўні-
цтва з Рэспублікай Індыя і Народнай Рэспублікай 
Бангладэш садзейнічае пашырэнню міждзяржаўных 
кантактаў з гэтымі краінамі. У цэнтры ўвагі – маніто-
рынг ключавых праектаў супрацоўніцтва ў сферы 
фармацэўтыкі, IT-тэхналогій, інвестыцый, у тым ліку 
развіцця прамысловай зоны мультымадальнага пра-
мыслова-лагістычнага комплексу ў пас. Балбасава Ар-
шанскага раёна.

У Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь 
адбыліся сустрэчы з прэзідэнтамі замежных краін 
(В’етнам, Егіпет, Сербія, Судан) і міністрамі замеж-
ных спраў (Ангола, Грузія, Нідэрланды, Румынія) у 
ходзе іх візітаў у Рэспубліку Беларусь.

У 2015 годзе Рэспубліка Беларусь разам з 193 дзяр-
жавамі адобрыла Парадак дня ў галіне ўстойлівага 
развіцця на перыяд да 2030 года, выказала падтрымку 
яе рэалізацыі і дасягненню 17 Мэт устойлівага развіц-
ця (МУР). 

Беларусь разглядае Парадак дня – 2030 як аснову 
для новай глабальнай палітыкі ў галіне ўстойлівага 
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Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі з Прэзідэнтам Ісламскай Рэспублікі Пакістан Мамнунам Хусейнам. 
Ісламская Рэспубліка Пакістан, Ісламабад. 2017 г.
Встреча Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко с Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном 
Хусейном. Исламская Республика Пакистан, Исламабад. 2017 г.

Сустрэча Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі 
са Старшынёй Сената Парламента 
Ісламскай Рэспублікі Пакістан 
Міянам Раза Рабані. Мінск. 2017 г.
Встреча Председателя Палаты 
представителей В.П. Андрейченко 
с Председателем Сената Парламента 
Исламской Республики Пакистан 
Мианом Раза Раббани. Минск. 2017 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі 
М.У. Мясніковіча і Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі 
са Старшынёй Урада Рэспублікі Сербія 
Аляксандрам Вучычам. Мінск. 2016 г.
Встреча Председателя Совета Республики 
М.В. Мясниковича и Председателя 
Палаты представителей В.П. Андрейченко 
с Председателем Правительства Республики 
Сербия Александром Вучичем. Минск. 2016 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі са Спікерам Палаты прадстаўнікоў Парламента Малайзіі 
Пандзікарам Амінам Муліа. Мінск. 2016 г.
Встреча Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко со Спикером Палаты представителей Парламента Малайзии 
Пандикаром Амином Мулиа. Минск. 2016 г.
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Падпісанне Мемарандума аб узаемаразуменні і супрацоўніцтве паміж Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай асамблеяй Рэспублікі Судан падчас сустрэчы Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі 
са Старшынёй Нацыянальнай асамблеі Рэспублікі Судан Ібрагімам Ахмедам Амерам. Мінск. 2017 г.
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Палатой представителей Национального собрания 
Республики Беларусь и Национальной ассамблеей Республики Судан во время встречи Председателя Палаты представителей 
В.П. Андрейченко с Председателем Национальной ассамблеи Республики Судан Ибрагимом Ахмедом Омером. Минск. 2017 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі  
са Старшынёй Мілі Меджліса Азербайджанскай Рэспублікі Актаем Асадавым. Мінск. 2017 г.
Встреча Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко  
с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым. Минск. 2017 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі са Старшынёй Нацыянальнай асамблеі  
Рэспублікі Эквадор Хасэ Серана Салгада. Рэспубліка Эквадор, Кіта. 2017 г.
Встреча Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко с Председателем Национальной ассамблеи 
Республики Эквадор Хосе Серрано Салгадо. Республика Эквадор, Кито. 2017 г.

Сустрэча Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі 
з Прэзідэнтам Сацыялістычнай 
Рэспублікі В’етнам Чан Дай 
Куангам. Мінск. 2017 г.
Встреча Председателя 
Палаты представителей 
В.П. Андрейченко с Президентом 
Социалистической Республики 
Вьетнам Чан Дай Куангом. 
Минск. 2017 г.
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Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі са Старшынёй Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Арменія  
Арой Саенавічам Баблаянам. СанктПецярбург. 2018 г.
Встреча Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко с Председателем Национального Собрания Республики Армения 
Арой Саеновичем Баблояном. СанктПетербург. 2018 г.

Сустрэча Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі 
са Старшынёй Нацыянальнага савета 
Швейцарскай Канфедэрацыі  
Дамінікам дэ Бюманам. Швейцарская 
Канфедэрацыя, Берн. 2018 г.
Встреча Председателя Палаты 
представителей В.П. Андрейченко 
с Председателем Национального совета 
Швейцарской Конфедерации  
Домиником де Бюманом.  
Швейцарская Конфедерация, Берн. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі са Старшынёй Сената Парламента Рэспублікі Казахстан 
Д.Н. Назарбаевай. Рэспубліка Казахстан, НурСултан. 2019 г.
Встреча Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан 
Д.Н. Назарбаевой. Республика Казахстан, НурСултан. 2019 г.

Падчас візіту грузінскай парламенцкай дэлегацыі на чале са Старшынёй Парламента Грузіі Іракліем Кабахідзэ. Мінск. 2017 г.
Во время визита грузинской парламентской делегации во главе с Председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Минск. 2017 г.
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Удзельнікі 54й сесіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі. Брэст. 2018 г.
Участники 54й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Брест. 2018 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі cа Старшынёй Сената Парламента Рэспублікі Казахстан  
КасымЖамартам Кемелевічам Такаевым. Мінск. 2018 г.
Встреча Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко c Председателем Сената Парламента Республики Казахстан  
КасымЖомартом Кемелевичем Токаевым. Минск. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Падпісанне Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
і Лок Сабхай Парламента Рэспублікі Індыя. Мінск. 2018 г.
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь  
и Лок Сабхой Парламента Республики Индия. Минск. 2018 г.

Удзельнікі пасяджэння Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы. Мінск. 2018 г.
Участники заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Минск. 2018 г.
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У.П. Андрэйчанка падчас сустрэчы са швейцарскай парламенцкай дэлегацыяй. Мінск. 2018 г.
В.П. Андрейченко во время встречи со швейцарской парламентской делегацией. Минск. 2018 г.

Удзельнікі Чацвёртай нарады спікераў парламентаў краін Еўразіі. Рэспубліка Казахстан, НурСултан. 2019 г.
Участники Четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии. Республика Казахстан, НурСултан. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанка падчас святочных мерапрыемстваў,  
прысвечаных 100годдзю Парламента Азербайджанскай Дэмакратычнай Рэспублікі. Баку. 2018 г.
Председатель Палаты представителей В.П. Андрейченко во время праздничных мероприятий,  
посвященных 100летию Парламента Азербайджанской Демократической Республики. Баку. 2018 г.

Сустрэча намесніка Старшыні Палаты прадстаўнікоў Б.К. Пірштука  
з дэлегацыяй Лацінаамерыканскага парламента. Мінск. 2018 г.
Встреча заместителя Председателя Палаты представителей Б.К. Пирштука  
с делегацией Латиноамериканского парламента. Минск. 2018 г.
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На сустрэчы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі з Міністрам замежных спраў Аўстрыі, Старшынёй АБСЕ Себасцьянам 
Курцам, Старшынёй ПА АБСЕ Крысцін Мутанен і Генеральным сакратаром ПА АБСЕ Раберта Мантэлам падчас 26й штогадовай 
сесіі ПА АБСЕ. Мінск. 2017 г.
На встрече Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с Министром иностранных дел Австрии, Председателем ОБСЕ Себастьяном 
Курцем, Председателем ПА ОБСЕ Кристин Муттонен и Генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой во время 26й ежегодной 
сессии ПА ОБСЕ. Минск. 2017 г.

Падчас сустрэчы Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі і Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча  
з Прэзідэнтам Арабскай Рэспублікі Егіпет Абдэлем Фатахам асСісі. Мінск. 2019 г.
Во время встречи Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко и Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича 
с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом асСиси. Минск. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Б.К. Пірштук, С.К. Рахманаў, В.І. Варанецкі падчас міжнароднай канферэнцыі Групы падтрымкі Шаўковага шляху ПА АБСЕ. 2019 г.
Б.К. Пирштук, С.К. Рахманов, В.И. Воронецкий во время международной конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. 2019 г.

Беларуская дэлегацыя падчас галасавання на 26й штогадовай сесіі ПА АБСЕ. Мінск. 2017 г.
Белорусская делегация во время голосования на 26й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Минск. 2017 г.

Сустрэча дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з эстонскай парламенцкай дэлегацыяй. Мінск. 2017 г.
Встреча депутатов Палаты представителей с эстонской парламентской делегацией. Минск. 2017 г.
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Сустрэча Старшыні 
Палаты прадстаўнікоў 
У.П. Андрэйчанкі 
са Старшынёй Нацыянальнага 
савета Славацкай Рэспублікі 
Андрэем Данкам. 2019 г.
Встреча Председателя 
Палаты представителей 
В.П. Андрейченко 
с Председателем 
Национального совета 
Словацкой Республики  
Андреем Данко. 2019 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі са Старшынёй Парламенцкай асамблеі АБСЕ Георгіем Цэрэтэлі  
на палях міжнароднай канферэнцыі Групы падтрымкі Шаўковага шляху ПА АБСЕ. 2019 г.
Встреча Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко с Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ  
Георгием Церетели на полях международной конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанка і Старшыня Дзяржаўнай Думы Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі  
В.В. Валодзін падчас 56й сесіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі. Мінск. 2019 г.
Председатель Палаты представителей В.П. Андрейченко и Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володин во время 56й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Минск. 2019 г.

Рабочая сустрэча намесніка 
Старшыні Палаты прадстаўнікоў 
Б.К. Пірштука з дэпутатам 
Еўрапейскага парламента ад Літвы 
Раландасам Паксасам. Мінск. 2019 г.
Рабочая встреча заместителя 
Председателя Палаты 
представителей Б.К. Пирштука 
с депутатом Европейского 
парламента от Литвы  
Роландасом Паксасом. Минск. 2019 г.
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Сустрэча намесніка Старшыні Палаты прадстаўнікоў Б.К. Пірштука 
з парламенцкай дэлегацыяй Каралеўства Бельгія. Мінск. 2017 г.
Встреча заместителя Председателя Палаты представителей Б.К. Пирштука 
с парламентской делегацией Королевства Бельгия. Минск. 2017 г.

Дэпутаты Г.А. Канапацкая і А.М. Наумовіч на пасяджэнні зімовай сесіі ПАСЕ. Страсбург. 2018 г.
Депутаты А.А. Канопацкая и А.Н. Наумович на заседании зимней сессии ПАСЕ. Страсбург. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сустрэча намесніка Старшыні Палаты прадстаўнікоў Б.К. Пірштука з Віцэмаршалкам Сейма Рэспублiкi Польшча  
Рышардам Тарлецкім у рамках чацвёртай сустрэчы спікераў парламентаў краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Мінск. 2019 г.
Встреча заместителя Председателя Палаты представителей Б.К. Пирштука с Вицемаршалом Сейма Республики Польша 
Рышардом Терлецким в рамках четвертой встречи спикеров парламентов стран Центральной и Восточной Европы. Минск. 2019 г.

Намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў Б.К. Пірштук падчас маніторынгу выбараў дэпутатаў  
Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Арменія ў складзе місіі міжнародных наглядальнікаў ад МПА СНД. Ерэван. 2017 г.
Заместитель Председателя Палаты представителей Б.К. Пирштук во время мониторинга выборов депутатов  
Национального Собрания Республики Армения в составе миссии международных наблюдателей от МПА СНГ. Ереван. 2017 г.



205

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі 
М.У. Мясніковіча і намеснiка Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў Б.К. Пiрштука з Прэм’ер
міністрам Латвіі Марысам Кучынскісам. 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики 
М.В. Мясниковича и заместителя Председателя 
Палаты представителей Б.К. Пирштука 
с Премьерминистром Латвии  
Марисом Кучинскисом. 2018 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі і Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча  
з Прэм’ерміністрам Турцыі Біналі Йылдырымам. 2018 г.
Встреча Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко и Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича 
с Премьерминистром Турции Бинали Йылдырымом. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Падпісанне дакументаў аб супрацоўніцтве па выніках першага Форуму рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана. Мiнск. 2019 г.
Подписание документов о сотрудничестве по итогам первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Минск. 2019 г. 

Пленарнае пасяджэнне VI Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. СанктПецярбург. 2019 г.
Пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России. СанктПетербург. 2019 г.
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча з прадстаўнікамi вядучых СМІ Кітая. 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича с представителями ведущих СМИ Китая. 2018 г.

Падпісанне дакументаў аб супрацоўніцтве па выніках сустрэчы Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча  
з дэлегацыяй Сената Олій Мажліса Узбекістана на чале са Старшынёй Нігмацілам Юлдашавым. 2018 г.
Подписание документов о сотрудничестве по итогам встречи Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича  
с делегацией Сената Олий Мажлиса Узбекистана во главе с Председателем Нигматиллой Юлдашевым. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

206

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На сустрэчы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі са Старшынёй Парламента Азербайджана Актаем Асадавым. 2017 г.
На встрече Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с Председателем Парламента Азербайджана Октаем Асадовым. 2017 г. 

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча з дэлегацыяй Парламента Вялікабрытаніі 
на чале з Джонам Вітынгдэйлам. 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича с делегацией Парламента 
Великобритании во главе с Джоном Виттингдейлом. 2018 г.
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча з в. а. Прэзідэнта В’етнама Данг Тхі Нгок. 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича с и. о. Президента Вьетнама Данг Тхи Нгок. 2018 г.

Круглы стол сумесна з Кангрэсам мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы  
з удзелам Старшыні структуры Гудрун МослерЦёрнстрам. 2018 г.
Круглый стол совместно с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы  
с участием Председателя структуры Гудрун МослерТёрнстрем. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча з Маршалкам Сената Польшчы Станіславам Карчэўскім. 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича с Маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским. 2018 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі 
М.У. Мясніковіча з членам Пастаяннага  
камітэта Палітбюро Цэнтральнага камітэта  
Кампартыі Кітая Чжао Лэцзi. 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики 
М.В. Мясниковича с членом Постоянного 
комитета Политбюро Центрального комитета 
Компартии Китая Чжао Лэцзи. 2018 г.
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Намеснік Старшыні Савета Рэспублікі, Нацыянальны каардынатар па дасягненні МУР М.А. Шчоткіна і Першы намеснік 
Генеральнага сакратара ААН Аміна Махамед наведваюць Рэспубліканскі рэабілітацыйны цэнтр для дзяцейінвалідаў. 2018 г.
Заместитель Председателя Совета Республики, Национальный координатор по достижению ЦУР М.А. Щёткина  
и Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед посещают Республиканский реабилитационный центр  
для детейинвалидов. 2018 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча з Прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам  
у рамках урачыстага мерапрыемства да 100годдзя заканчэння Першай сусветнай вайны. 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича с Президентом Франции Эммануэлем Макроном  
в рамках торжественного мероприятия к 100летию окончания Первой мировой войны. 2018 г. 

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча і Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанкі  
са Старшынёй Сходу ісламскага савета Ісламскай Рэспублікі Іран Алі Ларыджанi. 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича и Председателя Палаты представителей В.П. Андрейченко 
с Председателем Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани. 2018 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча  
з дэлегацыяй Сената Парламента Казахстана на чале з КасымЖамартам Кемелевічам Такаевым. 2018 г. 
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича  
с делегацией Сената Парламента Казахстана во главе с КасымЖомартом Кемелевичем Токаевым. 2018 г.
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Пасяджэнне Парламенцкай асамблеі ЦэнтральнаЕўрапейскай ініцыятывы. Мiнск. 2017 г.
Заседание Парламентской ассамблеи ЦентральноЕвропейской инициативы. Минск. 2017 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча 
з Прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам. Варшава. 2019 г.
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича 
с Президентом Польши Анджеем Дудой. Варшава. 2019 г.

Сустрэча намесніка Старшыні Савета Рэспублікі 
М.А. Шчоткінай з намеснікам старшыні Пастаяннага 
камітэта Усекітайскага сходу народных 
прадстаўнікоў, старшынёй Усекітайскай федэрацыі 
жанчын Шэнь Юэюэ. 2019 г.
Встреча заместителя Председателя Совета 
Республики М.А. Щёткиной с заместителем 
председателя Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей, председателем 
Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ. 2019 г.
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Удзел Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча ў 48м пленарным пасяджэнні МПА СНД. СанктПецярбург. 2018 г.
Участие Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича в 48м пленарном заседании МПА СНГ. СанктПетербург. 2018 г.

Сустрэча намесніка Старшыні Савета Рэспублікі М.А. Шчоткінай з Віцэспікерам Парламента Грузіі Георгіем Вольскім і старшынёй 
камітэта па бюджэце і фінансах, кіраўніком парламенцкай групы дружбы з Рэспублікай Беларусь Iракліем Каўзанадзэ. 2018 г.
Встреча заместителя Председателя Совета Республики М.А. Щёткиной с Вицеспикером Парламента Грузии Георгием Вольским  
и председателем комитета по бюджету и финансам, руководителем парламентской группы дружбы с Республикой Беларусь  
Ираклием Ковзанадзе. 2018 г.
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Намеснік Старшыні Савета Рэспублікі М.А. Шчоткіна прымае ўдзел  
у мерапрыемстве «Мэты ўстойлівага развіцця ў інтарэсах дзяцей». 2018 г.
Заместитель Председателя Совета Республики М.А. Щёткина принимает участие 
в мероприятии «Цели устойчивого развития в интересах детей». 2018 г.

Пасяджэнне Парламенцкага камітэта парламенцкага вымярэння ЦэнтральнаЕўрапейскай ініцыятывы. Мінск. 2017 г.
Заседание Парламентского комитета парламентского измерения ЦентральноЕвропейской инициативы. Минск. 2017 г.
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На сустрэчы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі  
са старшынёй Кангрэса мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы Андэрсам Кнапэ. 2019 г.
На встрече Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко  
с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе. 2019 г.

Сустрэча парламенцкай дэлегацыі Беларусі на чале з М.А. Шчоткінай 
з намеснікам Старшыні Сейма Латвіі Гундарсам Даўдзэ. 2017 г.
Встреча парламентской делегации Беларуси во главе с М.А. Щёткиной 
с заместителем Председателя Сейма Латвии Гундарсом Даудзе. 2017 г.
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Парламентарии также адресуют вопросы руководите-
лям профильных министерств, вносят предложения 
по их решению. Такой диалог позволяет обсуждать 
с исполнительной ветвью власти проблемы, выяв-
ленные по итогам работы в избирательных округах, 
рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц, в результате изучения национальной правопри-
менительной практики и международного опыта. За 
время работы Парламента шестого созыва состоялось 
13 совместных заседаний, в рамках подготовки и про-
ведения которых депутатами Палаты представителей 
и членами Совета Республики задано свыше 420 пись-
менных и 200 устных вопросов. 

Одним из средств контроля являются запросы пар-
ламентариев Премьер-министру, другим членам Пра-
вительства по вопросам, входящим в компетенцию 
этих должностных лиц. Запросы носят публичный 
характер: они включаются в повестку дня заседания 
соответствующей палаты Парламента, а полученные 
ответы могут быть вынесены на обсуждение в рамках 
заседания.

Депутаты Палаты представителей и члены Совета 
Республики активно используют право обратиться к 
должностным лицам государственных органов, ор-
ганов общественных объединений, руководителям 
иных организаций, иным должностным лицам по во-
просам, связанным со своей парламентской деятель-
ностью, и принимают непосредственное участие в их 
рассмотрении. 

Кроме того, палаты Парламента могут обращать-
ся в Конституционный Суд с предложением о даче 
заключения о конституционности нормативных пра-
вовых актов Республики Беларусь, а также об изло-
жении позиции о документах, принятых (изданных) 
иностранными государствами, международными ор-
ганизациями, их органами и затрагивающих интересы 
Республики Беларусь, в части соответствия этих доку-
ментов общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права.

В рамках осуществления парламентского контро-
ля Совет Республики имеет право отменять решения 
местных Советов депутатов, не соответствующие за-
конодательству. Вопрос об отмене решения местного 
Совета депутатов рассматривается Советом Республи-
ки по предложению Президента Республики Беларусь, 
Правительства Республики Беларусь, Конституцион-
ного Суда, Верховного Суда, Генерального прокурора, 
Комитета государственного контроля, Министерства 
юстиции, Президиума Совета Республики, а также по 
предложению не менее 10 процентов граждан, облада-
ющих избирательным правом и проживающих на со-
ответствующей территории.

Таким образом, реализация Национальным собра-
нием всего спектра контрольных полномочий служит 
интересам государства и общества, содействует осу-
ществлению эффективной и законной деятельности 
государственных органов, тесному и конструктивно-
му взаимодействию Парламента с другими органами 
власти по реализации основных направлений соци-
ально-экономического развития страны, обеспечению 
социальной справедливости во всех сферах жизнедея-
тельности, решению насущных проблем избирателей.

ной улады праблемы, выяўленыя па выніках працы 
ў выбарчых акругах, разгляду зваротаў грамадзян і 
юрыдычных асоб, вывучэння нацыянальнай права-
прымяняльнай практыкі і міжнароднага вопыту. За 
час работы Парламента шостага склікання адбыло-
ся 13 сумесных пасяджэнняў, у рамках падрыхтоўкі і 
правядзення якіх дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў і 
членамі Савета Рэспублікі зададзена звыш 420 пісьмо-
вых і 200 вусных пытанняў.

Адным са сродкаў кантролю з’яўляюцца запыты 
парламентарыяў Прэм’ер-міністру, іншым членам 
Урада па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю 
гэтых службовых асоб. Запыты носяць публічны ха-
рактар: яны ўключаюцца ў парадак дня пасяджэння 
адпаведнай палаты Парламента, а атрыманыя адказы 
могуць быць вынесены на абмеркаванне ў рамках па-
сяджэння.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і члены Савета 
Рэспублікі актыўна выкарыстоўваюць права звярнуц-
ца да службовых асоб дзяржаўных органаў, органаў 
грамадскіх аб’яднанняў, кіраўнікоў іншых арганіза-
цый, іншых службовых асоб па пытаннях, звязаных са 
сваёй парламенцкай дзейнасцю, і прымаюць непасрэд-
ны ўдзел у іх разглядзе. 

Акрамя таго, палаты Парламента могуць звяртац-
ца ў Канстытуцыйны Суд з прапановай аб дачы заклю-
чэння аб канстытуцыйнасці нарматыўных прававых 
актаў Рэспублікі Беларусь, а таксама аб выказванні 
пазіцыі аб дакументах, якія прыняты (выдадзены) за-
межнымі дзяржавамі, міжнароднымі арганізацыямі, іх 
органамі і закранаюць інтарэсы Рэспублікі Беларусь, 
у частцы адпаведнасці гэтых дакументаў агульнапры-
знаным прынцыпам і нормам міжнароднага права.

У рамках ажыццяўлення парламенцкага кантролю 
Савет Рэспублікі мае права адмяняць рашэнні мяс-
цовых Саветаў дэпутатаў, якія не адпавядаюць зака-
надаўству. Пытанне аб адмене рашэння мясцовага 
Савета дэпутатаў разглядаецца Саветам Рэспублікі па 
прапанове Прэзідэнта Рэспуб лікі Беларусь, Урада Рэ-
спублікі Беларусь, Канстытуцыйнага Суда, Вярхоўнага 
Суда, Генеральнага пракурора, Камітэта дзяржаўнага 
кантролю, Міністэрства юстыцыі, Прэзідыума Савета 
Рэспублікі, а таксама па прапанове не менш як 10 пра-
цэнтаў грамадзян, якія валодаюць выбарчым правам і 
пражываюць на адпаведнай тэрыторыі.

Такім чынам, рэалізацыя Нацыянальным сходам 
усяго спектра кантрольных паўнамоцтваў служыць 
інтарэсам дзяржавы і грамадства, садзейнічае ажыц-
цяўленню эфектыўнай і законнай дзейнасці дзяржаў-
ных органаў, цеснаму і канструктыўнаму ўзаемадзеян-
ню Парламента з іншымі органамі ўлады па рэалізацыі 
асноўных напрамкаў сацыяльна-эканамічнага развіц-
ця краіны, забеспячэнні сацыяльнай справядлівасці 
ва ўсіх сферах жыццядзейнасці, вырашэнні надзённых 
праблем выбаршчыкаў.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Закрепленная в Конституции Республики Бела-
русь система сдержек и противовесов позволяет эф-
фективно обеспечивать баланс полномочий ветвей 
власти. Заметную роль в этом процессе играет парла-
ментский контроль. 

Одной из важных функций Палаты представи-
телей в данном блоке является дача согласия Прези-
денту на назначение Премьер-министра и одобрение 
Палатой представителей программы деятельности 
Правительства. Такой подход дает возможность рас-
ставить акценты в направлениях социально-эконо-
мического развития страны, выверить поставленные 
задачи и механизмы их выполнения. Реализуя это 
полномочие, депутаты Парламента шестого созы-
ва приняли решение по кандидатуре С.Н. Румаса на 
должность Премьер-министра и одобрили Программу 
деятельности Правительства Республики Беларусь на 
2018–2020 годы.

Ежегодно палаты Парламента принимают зако-
ны о республиканском бюджете и бюджетах государ-
ственных внебюджетных фондов на очередной фи-
нансовый год, а также отчеты об их исполнении. При 
этом парламентарии активно работают над пакетом 
бюджетных документов еще до их внесения в Палату 
представителей, в том числе в рамках межведомствен-
ных рабочих групп, вносят в Правительство свои за-
мечания и предложения. 

Палаты Национального собрания имеют право 
на получение информации об исполнении законов и 
о ходе исполнения республиканского бюджета, о ходе 
реализации Основных направлений внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь и Военной 
доктрины Республики Беларусь, утвержденных про-
граммными законами.

Также палаты Парламента наделены правом по 
согласованию с Главой государства заслушивать ин-
формацию Премьер-министра о ходе выполнения 
одобренной Палатой представителей программы де-
ятельности Правительства, Генерального прокуро-
ра – о состоянии законности в стране, Председателя 
Комитета государственного контроля – о результатах 
осуществляемого в стране государственного контро-
ля, в том числе за исполнением республиканского 
бюджета, Председателя Правления Национального 
банка – о ходе выполнения основных направлений де-
нежно-кредитной политики на текущий год.

Важное значение имеет проведение на плановой 
основе совместных заседаний Палаты представителей 
и Совета Республики для вопросов парламентариев и 
ответов Правительства. Как правило, в период сессии 
для этих целей ежемесячно резервируются заседания, 
в ходе которых заместители Премьер-министра вы-
ступают с докладами по актуальным вопросам соци-
ально-экономического развития страны, отвечают на 
вопросы парламентариев по имеющимся проблемам. 

АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ 
КАНТРОЛЬНЫХ 
ПАЎНАМОЦТВАЎ

Замацаваная ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 
сістэма стрымліванняў і проціваг дазваляе эфектыў-
на забяспечваць баланс паўнамоцтваў галін улады. 
Прык метную ролю ў гэтым працэсе адыгрывае парла-
менцкі кантроль.

Адной з важных функцый Палаты прадстаўнікоў 
у гэтым блоку з’яўляецца дача згоды Прэзідэнту на 
прызначэнне Прэм’ер-міністра і адабрэнне Палатай 
прадстаўнікоў праграмы дзейнасці Урада. Такі пады-
ход дае магчымасць расставіць акцэнты ў напрамках 
сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, выверыць 
пастаўленыя задачы і механізмы іх ажыццяўлення. 
Рэалізуючы гэта паўнамоцтва, дэпутаты Парламента 
шостага склікання прынялі рашэнне па кандыдатуры 
С.М. Румаса на пасаду Прэм’ер-міністра і адобрылі 
Праграму дзейнасці Урада Рэспублікі Беларусь на 
2018–2020 гады.

Штогод палаты Парламента прымаюць законы 
аб рэспубліканскім бюджэце і бюджэтах дзяржаў-
ных пазабюджэтных фондаў на чарговы фінансавы 
год, а таксама справаздачы аб іх выкананні. Пры гэ-
тым парламентарыі актыўна працуюць над пакетам 
бюджэтных дакументаў яшчэ да iх унясення ў Палату 
прадстаўнікоў, у тым ліку ў рамках міжведамасных ра-
бочых груп, уносяць ва Урад свае заўвагі і прапановы.

Палаты Нацыянальнага сходу маюць права на 
атрыманне інфармацыі аб выкананні законаў і аб 
ходзе выканання рэспубліканскага бюджэту, аб 
ходзе рэалізацыі Асноўных напрамкаў унутранай 
і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь і Ваеннай 
дактрыны Рэспублікі Беларусь, зацверджаных пра-
грамнымі законамі.

Таксама палаты Парламента надзелены правам 
па ўзгадненні з Кіраўніком дзяржавы заслухоўваць 
інфармацыю Прэм’ер-міністра аб ходзе выканання 
адоб ранай Палатай прадстаўнікоў праграмы дзейнасці 
Урада, Генеральнага пракурора – аб стане законнасці ў 
краіне, Старшыні Камітэта дзяржаўнага кантролю – аб 
выніках дзяржаўнага кантролю, які ажыццяўляецца ў 
краіне, у тым ліку за выкананнем рэспубліканскага 
бюджэту, Старшыні Праўлення Нацыянальнага бан-
ка – аб ходзе выканання асноўных напрамкаў грашо-
ва-крэдытнай палітыкі на бягучы год.

Важнае значэнне мае правядзенне на планавай ас-
нове сумесных пасяджэнняў Палаты прадстаўнікоў 
і Савета Рэспублікі для пытанняў парламентарыяў 
і адказаў Урада. Як правіла, у перыяд сесіі для гэтых 
мэт штомесяц рэзервуюцца пасяджэнні, падчас якіх 
намеснікі Прэм’ер-міністра выступаюць з дакладамі 
па актуальных пытаннях сацыяльна-эканамічнага 
развіцця краіны, адказваюць на пытанні парламента-
рыяў па існуючых праблемах. Парламентарыі таксама 
адрасуюць пытанні кіраўнікам профільных міністэр-
стваў, уносяць прапановы па іх вырашэнні. Такі дыя-
лог дае магчымасць абмяркоўваць з выканаўчай галі-
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Намеснік Прэм’ерміністра Рэспублікі Беларусь І.В. Ляшэнка і іншыя члены Урада  
на сумесным пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2019 г.
Заместитель Премьерминистра Республики Беларусь И.В. Ляшенко и другие члены Правительства  
на совместном заседании палат Национального собрания Республики Беларусь. 2019 г.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанка і Старшыня Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіч 
 у перапынку сумеснага пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2019 г.
Председатель Палаты представителей В.П. Андрейченко и Председатель Совета Республики М.В. Мясникович  
в перерыве совместного заседания палат Национального собрания Республики Беларусь. 2019 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На сумесным пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2019 г.
На совместном заседании палат Национального собрания Республики Беларусь. 2019 г.

Намеснік Прэм’ерміністра  
Рэспублікі Беларусь У.А. Дворнік, 
намеснік Старшыні Савета Рэспублікі 
М.А. Шчоткіна і намеснік Старшыні 
Палаты прадстаўнікоў Б.К. Пірштук 
перад пачаткам сумеснага пасяджэння 
палат Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь. 2019 г.
Заместитель Премьерминистра 
Республики Беларусь В.А. Дворник, 
заместитель Председателя 
Совета Республики  М.А. Щёткина 
и заместитель Председателя Палаты 
представителей Б.К. Пирштук  
перед началом совместного заседания 
палат Национального собрания  
Республики Беларусь. 2019 г.
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А.Ю. Юніцын, І.М. Колб, Л.В. Кір’як у перапынку сумеснага пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2019 г.
А.Ю. Юницын, И.М. Колб, Л.В. Кирьяк в перерыве совместного заседания палат Национального собрания Республики Беларусь. 2019 г.

В.М. Баранік, Д.В. Заблоцкі, П.А. Атрошчанка, Т.П. Красоўская. 2017 г.
В.М. Баранник, Д.В. Заблоцкий, П.А. Атрощенко, Т.П. Красовская. 2017 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

І.А. Марзалюк задае пытанне члену Урада падчас сумеснага 
пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2017 г.
И.А. Марзалюк задает вопрос члену Правительства во время 
совместного заседания палат Национального собрания  
Республики Беларусь. 2017 г.

Р.Р. Бысюк і С.У. Чэкан у перапынку сумеснага пасяджэння 
палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2019 г.
Г.Г. Бысюк и С.В. Чекан в перерыве совместного заседания 
палат Национального собрания Республики Беларусь. 2019 г.

Л.Ф. Пісанік, А.І. Сягоднік. 2017 г.
Л.Ф. Писаник, А.И. Сегодник. 2017 г.
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А.У. Ткачук, В.М. Дземідовіч. 2019 г.
А.В. Ткачук, В.Н. Демидович. 2019 г.

Г.В. Старавойтава, А.Г. Старавойтаў. 2017 г.
А.В. Старовойтова, А.Г. Старовойтов. 2017 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Выступленне намесніка Прэм’ерміністра Рэспублікі Беларусь У.І. Сямашкі з дакладам на тэму «Аб выніках, мэтах і задачах  
у галіне прамысловага комплексу і энергетыкі» на сумесным пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2017 г.
Выступление заместителя Премьерминистра Республики Беларусь В.И. Семашко с докладом на тему «О результатах, целях  
и задачах в области промышленного комплекса и энергетики» на совместном заседании палат Национального собрания  
Республики Беларусь. 2017 г. 

М.А. Васількоў, У.А. Шчэпаў, В.У. Міхневіч падчас сумеснага пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2017 г.
Н.А. Васильков, В.А. Щепов, В.В. Михневич во время совместного заседания палат Национального собрания Республики Беларусь. 2017 г.
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Ю.А. Лобач, Л.М. Канановіч. 2017 г.
Ю.А. Лобач, Л.Н. Кананович. 2017 г.

А.А. Рыбак задае пытанне члену Урада падчас сумеснага 
пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 
2018 г.
А.А. Рыбак задает вопрос члену Правительства во время 
совместного заседания палат Национального собрания 
Республики Беларусь. 2018 г.

С.В. Бобрыкаў задае пытанне члену Урада падчас сумеснага 
пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 
2018 г.
С.В. Бобриков задает вопрос члену Правительства во время 
совместного заседания палат Национального собрания 
Республики Беларусь. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.У. Няхайчык, Т.І. Сайганава. 2019 г.
О.В. Нехайчик, Т.И. Сайганова. 2019 г.

Г.А. Канапацкая, І.С. Камароўскі. 2017 г.
А.А. Канопацкая, И.С. Комаровский. 2017 г.
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С.В. Гайдукевіч, Н.В. Жалязнова 
падчас сумеснага пасяджэння 
палат Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь. 2016 г.
С.В. Гайдукевич, Н.В. Железнова 
во время совместного заседания 
палат Национального собрания 
Республики Беларусь. 2016 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

М.В. Радаман, С.М. Герасімовіч падчас сумеснага пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2016 г.
Н.В. Радоман, С.М. Герасимович во время совместного заседания палат Национального собрания Республики Беларусь. 2016 г.

М.У. Мясніковіч, У.П. Андрэйчанка, Б.К. Пірштук падчас сумеснага 
пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2018 г.
М.В. Мясникович, В.П. Андрейченко, Б.К. Пирштук во время 
совместного заседания палат Национального собрания Республики 
Беларусь. 2018 г.
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М.В. Радаман, С.М. Герасімовіч, В.І. Сірэнка, І.І. Галаваты  
падчас сумеснага пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2019 г.
Н.В. Радоман, С.М. Герасимович, В.И. Сиренко, И.И. Головатый  
во время совместного заседания палат Национального собрания Республики Беларусь. 2019 г.

I.A. Старавойтава, У.I. Панцюхоў. 2017 г. 
И.А. Старовойтова, В.И. Пантюхов. 2017 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.А. Папкоў, А.М. Бодак, К.М. Дулава, С.К. Рахманаў, А.А. Румо, К.У. Вільчук  
падчас сумеснага пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2017 г.
А.А. Попков, А.Н. Бодак, Е.Н. Дулова, С.К. Рахманов, О.О. Руммо, К.У. Вильчук  
во время совместного заседания палат Национального собрания Республики Беларусь. 2017 г.

А.А. Румо, К.У. Вільчук. 2017 г.
О.О. Руммо, К.У. Вильчук. 2017 г.
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делового сообщества, международных структур, веду-
щих юридических компаний, эксперты.

Открытый формат мероприятия дал возможность 
всесторонне рассмотреть актуальные результаты ре-
ализации государственной инвестиционной полити-
ки в стране, прогрессивный опыт инвестиционной 
деятельности, обсудить имеющиеся практические 
проблемы в данной сфере и определить задачи по 
улучшению условий ведения бизнеса и повышению 
инвестиционной привлекательности Беларуси. 

По итогам парламентских слушаний были подго-
товлены рекомендации по перспективным направле-
ниям развития и совершенствования законодатель-
ного обеспечения экономической деятельности для 
использования в работе Парламента и органов госу-
дарственного управления.

Адкрыты фармат мерапрыемства даў магчымасць 
усебакова разгледзець актуальныя вынікі рэалізацыі 
дзяржаўнай інвестыцыйнай палітыкі ў краіне, пра-
грэсіўны вопыт інвестыцыйнай дзейнасці, абмерка-
ваць практычныя праблемы ў гэтай сферы і вызна-
чыць задачы па паляпшэнні ўмоў вядзення бізнесу і 
павышэнні інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі. 

Па выніках парламенцкіх слуханняў былі падрых-
таваны рэкамендацыі па перспектыўных напрамках 
развіцця і ўдасканалення заканадаўчага забеспячэн-
ня эканамічнай дзейнасці для выкарыстання ў рабоце 
Парламента і органаў дзяржаўнага кіравання.

Адкрыццё парламенцкіх слуханняў «Партнёрства галін улады як неабходная ўмова 
паспяховага дасягнення Мэт устойлівага развіцця». 2017 г.
Открытие парламентских слушаний «Партнерство ветвей власти как необходимое 
условие успешного достижения Целей устойчивого развития». 2017 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
СЛУШАНИЯ

Парламентские слушания – форма деятельности 
палат Национального собрания, направленная на об-
суждение важнейших вопросов развития страны с при-
влечением представителей государственных органов и 
общественных объединений, экспертов и специалистов.

Инициаторами парламентских слушаний могут 
выступать Совет Палаты представителей, Прези диум 
Совета Республики, постоянные комиссии Палаты 
представителей и Совета Республики, члены Совета 
Республики, депутатские группы, субъекты права за-
конодательной инициативы. Решение о проведении 
слушаний принимается соответствующей палатой На-
ционального собрания Республики Беларусь. 

Ход и результаты парламентских слушаний ши-
роко освещаются в средствах массовой информации. 
Конструктивный живой диалог и обмен мнениями 
позволяют участникам мероприятия всесторонне 
изучить выносимые на слушания вопросы, а также 
предложить возможные пути их разрешения. В ходе 
парламентских слушаний могут вырабатываться ре-
комендации государственным органам и иным орга-
низациям. Высказанные при проведении слушаний 
предложения используются также в законотворческой 
деятельности.

За весь период деятельности Национальным со-
бранием Республики Беларусь проведено 37 парла-
ментских слушаний по актуальным вопросам разви-
тия страны.

Советом Республики шестого созыва 19 декабря 
2017 года проведены открытые парламентские слу-
шания на тему «Партнерство ветвей власти как не-
обходимое условие успешного достижения Целей 
устойчивого развития», в которых приняли участие 
члены Совета по устойчивому развитию, представи-
тели ООН, бизнеса, общественных организаций. Слу-
шания по вопросам реализации Целей устойчивого 
развития стали первым значимым парламентским 
мероприятием по данной тематике в стране. В ходе 
слушаний обсуждались роль Парламента в достиже-
нии Целей устойчивого развития, вопросы их реали-
зации в экономической, экологической и социальной 
сферах, во внешней политике Республики Беларусь, 
на региональном уровне. По результатам мероприя-
тия Советом Республики были приняты конкретные 
рекомендации государственным органам и иным ор-
ганизациям, а 17 декабря 2018 года на расширенном 
заседании рабочей группы Национального собрания 
Республики Беларусь по достижению Республикой Бе-
ларусь Целей устойчивого развития был рассмотрен 
ход их выполнения.

Палатой представителей шестого созыва 14 нояб-
ря 2018 года проведены открытые парламентские слу-
шания на тему «Правовые и практические аспекты 
улучшения инвестиционного климата в Республике 
Беларусь». 

В слушаниях приняли участие руководители госу-
дарственных органов и организаций, представители 

ПАРЛАМЕНЦКІЯ  
СЛУХАННІ

Парламенцкія слуханні – форма дзейнасці палат 
Нацыянальнага сходу, накіраваная на абмеркаванне 
найважнейшых пытанняў развіцця краіны з прыцяг-
неннем прадстаўнікоў дзяржаўных органаў і грамад-
скіх аб’яднанняў, экспертаў і спецыялістаў. 

Ініцыятарамі парламенцкіх слуханняў могуць 
выступаць Савет Палаты прадстаўнікоў, Прэзідыум 
Савета Рэспублікі, пастаянныя камісіі Палаты прад-
стаўнікоў і Савета Рэспублікі, члены Савета Рэспуб-
лікі, дэпутацкія групы, суб’екты права заканадаўчай 
ініцыятывы. Рашэнне аб правядзенні слуханняў пры-
маецца адпаведнай палатай Нацыянальнага сходу Рэс-
публікі Беларусь. 

Ход і вынікі парламенцкіх слуханняў шыро-
ка асвятляюцца ў сродках масавай інфармацыі. 
Канструктыўны жывы дыялог і абмен думкамі да-
зваляюць удзельнікам мерапрыемства ўсебакова 
выву чыць пытанні, якія выносяцца на слуханні, а 
таксама прапанаваць магчымыя шляхі іх вырашэн-
ня. У ходзе парламенцкіх слуханняў могуць вы-
працоўвацца рэкамендацыі дзяржаўным органам і 
іншым арганізацыям. Выказаныя пры правядзенні 
слуханняў прапановы выкарыстоўваюцца таксама ў 
заканатворчай дзейнасці.

За ўвесь перыяд дзейнасці Нацыянальным сходам 
Рэспублікі Беларусь праведзена 37 парламенцкіх слу-
ханняў па актуальных пытаннях развіцця краіны.

Саветам Рэспублікі шостага склікання 19 снеж-
ня 2017 года праведзены адкрытыя парламенц-
кія слуханні на тэму «Партнёрства галін улады як 
неабходная ўмова паспяховага дасягнення Мэт 
устойлівага развіцця», у якіх прынялі ўдзел члены 
Савета па ўстойлівым развіцці, прадстаўнікі ААН, 
бізнесу, грамадскіх арганізацый. Слуханні па пы-
таннях рэалізацыі Мэт устойлівага развіцця сталі 
першым значным парламенцкім мерапрыемствам 
па гэтай тэматыцы ў краіне. У ходзе слуханняў аб-
мяркоўваліся роля Парламента ў дасягненні Мэт 
устойлівага развіцця, пытанні іх рэалізацыі ў эка-
намічнай, экалагічнай і сацыяльнай сферах, у знеш-
няй палітыцы Рэспублікі Беларусь, на рэгіянальным 
узроўні. Па выніках мерапрыемства Саветам Рэспу-
блікі былі прыняты канкрэтныя рэкамендацыі дзяр-
жаўным органам і іншым арганізацыям, а 17 снежня 
2018 года на пашыраным пасяджэнні рабочай групы 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дасяг-
ненні Мэт устойлівага развіцця быў разгледжаны 
ход іх выканання.

Палатай прадстаўнікоў шостага склікання 14 ліста-
пада 2018 года праведзены адкрытыя парламенцкія 
слуханні на тэму «Прававыя і практычныя аспекты 
паляпшэння інвестыцыйнага клімату ў Рэспубліцы 
Беларусь». 

У слуханнях прынялі ўдзел кіраўнікі дзяржаўных 
органаў і арганізацый, прадстаўнікі дзелавой суполь-
насці, міжнародных структур, вядучых юрыдычных 
кампаній, эксперты.
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Падчас парламенцкіх слуханняў. 2018 г.
Во время парламентских слушаний. 2018 г.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
па эканамічнай палітыцы У.А. Шчэпаў выступае з дакладам 
на парламенцкіх слуханнях. 2018 г.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
по экономической политике В.А. Щепов выступает с докладом 
на парламентских слушаниях. 2018 г.

Дэпутат А.М. Анісім задае пытанне дакладчыку падчас 
парламенцкіх слуханняў. 2018 г.
Депутат Е.Н. Анисим задает вопрос докладчику во время 
парламентских слушаний. 2018 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В.Г. Амбражэйчык, А.В. Анюхоўскі, А.Э. Белякоў. 2017 г.
В.Г. Амбражейчик, А.В. Анюховский, А.Э. Беляков. 2017 г.

Прэспадыход М.А. Шчоткінай па выніках парламенцкіх слуханняў. 2017 г.
Прессподход М.А. Щёткиной по итогам парламентских слушаний. 2017 г.
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емства падтрымана прапанова аб неабходнасці рас-
працоўкі доўгатэрміновай стратэгіі абслугоўвання 
сельскага насельніцтва, што дазволіць вызначыць ас-
ноўныя напрамкі і перспектывы дзейнасці ўдзельнікаў 
рынку з улікам прагнозаў яго развіцця. 

У рамках дзейнасці па павышэнні ролі, аўтарытэту і 
адказнасці органаў мясцовага кіравання і самакіравання 
за стан спраў на месцах праведзена сумеснае пасяджэн-
не Савета па ўзаемадзеянні і Савета Акадэміі кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь з удзелам старшынь 
Саветаў дэпутатаў абласнога і базавага тэрытарыяльных 
узроўняў, членаў Прэзідыума Савета Рэспублікі, кіру-
ючых работнікаў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага 
кіравання. Мясцовым Саветам дэпутатаў рэкамендавана 
ўдасканальваць работу па ўстойлівым развіцці тэрыто-
рый, павышэнні інвестыцыйнай і інавацыйнай актыў-
насці суб’ектаў гаспадарання, выбудоўванні эфектыўнай 
сістэмы растлумачальнай работы з насельніцтвам па мес-
цы жыхарства, з працоўнымі калектывамі, умацаванні 
знешнеэканамічных сувязей і інш.

Беларусь зацікаўлена ў пашырэнні канструктыўна-
га дыялогу з мясцовымі і рэгіянальнымі ўладамі краін 
Еўрасаюза для далейшага ўстойлівага развіцця тэры-
торый. Еўрапейскі вопыт у сферы работы мясцовых 
органаў улады цікавы для рэгіёнаў нашай краіны. У су-
вязі з гэтым Савет Рэспублікі актыўна супрацоўнічае 
па розных напрамках з Канферэнцыяй мясцовых і 
рэгіянальных органаў улады краін Усходняга партнёр-
ства і Кангрэсам мясцовых і рэгіянальных улад Савета 
Еўропы. У рамках такога ўзаемадзеяння ў маі 2017 года 
ў Мінску адбылося пасяджэнне Бюро Канферэнцыі. 
На ім былі разгледжаны канкрэтныя напрамкі эка-
намічнага супрацоўніцтва, развіцця інфраструктуры і 
міжрэгіянальных сувязей. 

Падчас візіту ў Рэспубліку Беларусь прадстаўнікоў 
Кангрэса мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўро-
пы праведзены сустрэчы, прэзентацыя і круглы стол, 
прысвечаныя пытанням збліжэння беларускага за-
канадаўства аб мясцовым кіраванні і самакіраванні і 
палажэнняў Еўрапейскай хартыі мясцовага самакіра-
вання. Эксперты абмяняліся меркаваннямі па акту-
альных напрамках развіцця асацыяцый мясцовых Са-
ветаў дэпутатаў. 

Вынікам дадзенай работы стала прыняцце дарож-
най карты па стварэнні і развіцці асацыяцый мясцо-
вых Саветаў дэпутатаў у Беларусі на сумесным з Саве-
там Еўропы семінары ў снежні 2018 года.

Абмеркаванню асноўных аспектаў функцыяна-
вання мясцовых органаў улады Рэспублікі Беларусь, 
вывучэнню вопыту работы рэгіянальных і мясцовых 
улад краін – членаў Савета Еўропы быў прысвечаны 
візіт прадстаўнікоў Кангрэса ў нашу краіну ў красавіку 
2019 года.

У цяперашні час Саветам Рэспублікі ва ўзаемадзе-
янні з НАН Беларусі, Акадэміяй кіравання пры Прэ-
зідэнце Рэспублікі Беларусь, міністэрствамі эканомікі 
і фінансаў, іншымі зацікаўленымі дзяржаўнымі орга-
намі і грамадскімі арганізацыямі праводзіцца работа 
па вызначэнні асноўных напрамкаў удасканалення ін-
стытута мясцовага кіравання і самакіравання.

феврале 2018 года в Поставах. Участниками меропри-
ятия поддержано предложение о необходимости раз-
работки долгосрочной стратегии обслуживания сель-
ского населения, что позволит определить основные 
направления и перспективы деятельности участников 
рынка с учетом прогнозов его развития. 

В рамках деятельности по повышению роли, автори-
тета и ответственности органов местного управления и 
самоуправления за положение дел на местах проведено 
совместное заседание Совета по взаимодействию и Со-
вета Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь с участием председателей Советов депутатов 
областного и базового территориальных уровней, чле-
нов Прези диума Совета Респуб лики, руководящих ра-
ботников республиканских органов государственного 
управления. Местным Советам депутатов рекомендова-
но совершенствовать работу по устойчивому развитию 
территорий, повышению инвестиционной и инноваци-
онной активности субъектов хозяйствования, выстраи-
ванию эффективной системы разъяснительной работы 
с населением по месту жительства, с трудовыми коллек-
тивами, укреп лению внешнеэкономических связей и др.

Беларусь заинтересована в расширении конструк-
тивного диалога с местными и региональными властями 
стран Евросоюза для дальнейшего устойчивого развития 
территорий. Европейский опыт в сфере работы местных 
органов власти представляет интерес для регионов нашей 
страны. В связи с этим Совет Республики активно сотруд-
ничает по различным направлениям с Конференцией 
местных и региональных органов власти стран Восточ-
ного партнерства и Конгрессом местных и региональных 
властей Совета Европы. В рамках такого взаимодействия 
в мае 2017 года в Минске состоялось заседание Бюро 
Конференции. На нем были рассмотрены конкретные 
направления экономического сотрудничества, развития 
инфраструктуры и межрегиональных связей. 

Во время визита в Республику Беларусь предста-
вителей Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы проведены встречи, презентация и 
круглый стол, посвященные вопросам сближения бе-
лорусского законодательства о местном управлении 
и самоуправлении и положений Европейской хартии 
местного самоуправления. Эксперты обменялись мне-
ниями по актуальным направлениям развития ассо-
циаций местных Советов депутатов. 

Результатом данной работы стало принятие до-
рожной карты по созданию и развитию ассоциаций 
местных Советов депутатов в Беларуси на совместном 
с Советом Европы семинаре в декабре 2018 года.

Обсуждению основных аспектов функционирования 
местных органов власти Республики Беларусь, изучению 
опыта работы региональных и местных властей стран – 
членов Совета Европы был посвящен визит представи-
телей Конгресса в нашу страну в апреле 2019 года.

В настоящее время Советом Республики во взаи-
модействии с НАН Беларуси, Академией управления 
при Президенте Республики Беларусь, министерствами 
экономики и финансов, другими заинтересованными 
государственными органами и общественными орга-
низациями проводится работа по определению основ-
ных направлений совершенствования института мест-
ного управления и самоуправления.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ 
САВЕТА РЭСПУБЛІКІ 
З ОРГАНАМІ МЯСЦОВАГА 
САМАКІРАВАННЯ 
І ВЫВУЧЭННЕ ПРАКТЫКІ 
ПРЫМЯНЕННЯ 
ЗАКАНАДАЎСТВА

Аднымі з асноўных і актуальных напрамкаў дзей-
насці Савета Рэспублікі як палаты тэрытарыяльнага 
прадстаўніцтва з’яўляюцца супрацоўніцтва з мясцо-
вымі органамі ўлады і работа ў рэгіёнах. 

На пятым Усебеларускім народным сходзе Прэ-
зідэнтам Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкам перад 
мясцовымі органамі ўлады была пастаўлена задача – 
павышэнне якасці жыцця насельніцтва на аснове ро-
сту канкурэнтаздольнасці эканомікі, прыцягнення ін-
вестыцый і інавацыйнага развіцця.

У рамках выканання гэтай задачы на пасяджэнні 
Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіра-
вання пры Савеце Рэспублікі (Савет па ўзаемадзеянні) 
у студзені 2017 года была прааналізавана работа орга-
наў мясцовай улады Лідскага раёна па выкананні Закона 
«Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы 
Беларусь». Мясцовым Саветам дэпутатаў і выканаўчым 
камітэтам усіх тэрытарыяльных узроўняў даручана пра-
весці работу па забеспячэнні выканання параметраў 
сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёнаў; прыняцці 
збалансаваных бюджэтаў; стварэнні новых рабочых 
месцаў і новых вытворчасцей; актывізацыі дзейнасці па 
разняволенні дзелавой ініцыятывы грамадзян і развіцці 
малога і сярэдняга бізнесу, уцягненні яго ў экспартную 
дзейнасць, вырабу прадукцыі з высокай доляй дабаўле-
най вартасці, а таксама па прыцягненні інвестыцый і ім-
партазамяшчэнні. 

У мэтах павышэння якасці жыцця насельніцтва, 
устойлівага развіцця рэгіёнаў на пасяджэннях Саве-
та па ўзаемадзеянні разглядаліся актуальныя пытанні 
мясцовага значэння. 

Так, на прыкладзе Дзяржынскага і Мінскага раёнаў 
вывучана пытанне ўцягнення ў гаспадарчы абарот ма-
ёмасці, якая не выкарыстоўвацца і неэфектыўна выка-
рыстоўвацца і знаходзіцца ў камунальнай уласнасці. 
Прапановы па карэкціроўцы заканадаўства ў галіне 
маёмасных адносін былі накіраваны ў Адміністрацыю 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 

На сумесным пасяджэнні Савета па ўзаемадзеянні 
і Прэзідыума Савета Рэспублікі выпрацаваны прапа-
новы па ўдасканаленні жыллёва-камунальнай гаспа-
даркі, якія былі ўлічаны пры распрацоўцы Канцэпцыі 
ўдасканалення і развіцця жыллёва-камунальнай гас-
падаркі да 2025 года. 

Пытанні арганізацыі абслугоўвання сельскага 
насельніцтва і шляхі павышэння яго эфектыўнасці 
былі вынесены на абмеркаванне сумеснага пасяджэн-
ня Савета па ўзаемадзеянні і Праўлення Беларускага 
рэс публіканскага саюза спажывецкіх таварыстваў у 
лютым 2018 года ў Паставах. Удзельнікамі мерапры-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ  
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Одними из основных и актуальных направлений 
деятельности Совета Республики как палаты террито-
риального представительства являются сотрудниче-
ство с местными органами власти и работа в регионах. 

На пятом Всебелорусском народном собрании 
Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко пе-
ред местными органами власти была поставлена зада-
ча – повышение качества жизни населения на основе 
роста конкурентоспособности экономики, привлече-
ния инвестиций и инновационного развития.

В рамках выполнения данной задачи на заседании 
Совета по взаимодействию органов местного само-
управления при Совете Республики (Совет по взаимо-
действию) в январе 2017 года была проанализирована 
работа органов местной власти Лидского района по 
выполнению Закона «О местном управлении и само-
управлении в Республике Беларусь». Местным Сове-
там депутатов и исполнительным комитетам всех тер-
риториальных уровней поручено провести работу по 
обеспечению выполнения параметров социально-эко-
номического развития регионов; принятию сбаланси-
рованных бюджетов; созданию новых рабочих мест и 
новых производств; активизации деятельности по рас-
крепощению деловой инициативы граждан и развитию 
малого и среднего бизнеса, вовлечению его в экспорт-
ную деятельность, производству продукции с высокой 
долей добавленной стоимости, а также по привлече-
нию инвестиций и импортозамещению. 

В целях повышения качества жизни населения, 
устойчивого развития регионов на заседаниях Совета 
по взаимодействию рассматривались актуальные во-
просы местного значения. 

Так, на примере Дзержинского и Минского райо-
нов изучен вопрос вовлечения в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и неэффективно используемого иму-
щества, находящегося в коммунальной собственности. 
Предложения по корректировке законодательства в об-
ласти имущественных отношений были направлены в 
Администрацию Президента Республики Беларусь. 

На совместном заседании Совета по взаимодей-
ствию и Президиума Совета Республики выработаны 
предложения по совершенствованию жилищно-ком-
мунального хозяйства, которые были учтены при раз-
работке Концепции совершенствования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. 

Вопросы организации обслуживания сельско-
го населения и пути повышения его эффективности 
были вынесены на обсуждение совместного заседания 
Совета по взаимодействию и Правления Белорусского 
республиканского союза потребительских обществ в 
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Выязное пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання на тэму «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага 
самакіравання па вырашэнні актуальных пытанняў сацыяльнаэканамічнага развіцця». Слаўгарад. 2018 г.
Выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления на тему «О повышении роли органов местного 
самоуправления по решению актуальных вопросов социальноэкономического развития». Славгород. 2018 г.

Выязное пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання  
на тэму «Фарміраванне эфектыўнай рэгіянальнай палітыкі як фактар устойлівага эканамічнага росту». Ашмяны. 2018 г.
Выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления  
на тему «Формирование эффективной региональной политики как фактор устойчивого экономического роста». Ошмяны. 2018 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча з насельніцтвам Ленінскага раёна г. Мiнска. 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича с населением Ленинского района г. Минска. 2018 г.

Удзельнiкi сумеснага пасяджэння Савета па ўзаемадзеянні 
органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі і 
Праўлення Белкаапсаюза знаёмяцца з прадукцыяй Пастаўскага 
хлебазавода. 2018 г.
Участники совместного заседания Совета по взаимодействию 
органов местного самоуправления при Совете Республики и 
Правления Белкоопсоюза знакомятся с продукцией Поставского 
хлебозавода. 2018 г.

Падчас наведвання Старшынёй Савета Рэспублікі 
М.У. Мясніковічам тэхнапарка БНТУ «Палітэхнік». 2018 г. 
Во время посещения Председателем Совета Республики 
М.В. Мясниковичем технопарка БНТУ «Политехник». 2018 г.
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Сумеснае пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання  
і Савета Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 2019 г.
Совместное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления  
и Совета Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 2019 г.

Сумеснае пасяджэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта і абласнога Савета дэпутатаў  
з удзелам Старшынi Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча. 2019 г.
Совместное заседание Брестского областного исполнительного и комитета областного Совета депутатов  
с участием Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Удзел Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча ў рэспубліканскай акцыі «Нашы дзеці». 2018 г.
Участие Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича в республиканской акции «Наши дети». 2018 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіча з калектывам ААТ «МАПІД». 2018 г.
Встреча Председателя Совета Республики М.В. Мясниковича с коллективом ОАО «МАПИД». 2018 г.



241

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Савета Рэспублiкi па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіццi. 2019 г. 
Выездное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию. 2019 г.

Падчас наведвання Старшынёй Савета Рэспублікі М.У. Мясніковічам Мінскага падшыпнікавага завода. 2019 г. 
Во время посещения Председателем Совета Республики М.В. Мясниковичем Минского подшипникового завода. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Адкрыццё першага пускавога комплексу НВЦ па біятэхналогіях на базе Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 2019 г. 
Открытие первого пускового комплекса НПЦ по биотехнологиям на базе Национальной академии наук Беларуси. 2019 г.

Старшыня Савета Рэспублікі М.У. Мясніковіч наведвае беларускаіндыйскае фармацэўтычнае прадпрыемства ААТ «Навалок». 2019 г.
Председатель Совета Республики М.В. Мясникович посещает белорусскоиндийское фармацевтическое предприятие ООО «Новалок». 2019 г.
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Намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў Б.К. Пірштук і дэпутат В.В. Курсевіч 
на рэспубліканскім суботніку ў мемарыяльным комплексе «Трасцянец». Мінск. 2019 г.
Заместитель Председателя Палаты представителей Б.К. Пирштук и депутат В.В. Курсевич 
на республиканском субботнике в мемориальном комплексе «Тростенец». Минск. 2019 г.

По инициативе и при непосредственном участии 
парламентариев прошли многочисленные благотво-
рительные акции, приуроченные ко Дню матери, 
Дню пожилых людей, Дню инвалидов, Дню знаний, 
Международному дню защиты детей, новогодним 
и рождественским праздникам, в рамках которых 
были оказаны помощь и поддержка детским домам, 
домам-интернатам для престарелых и инвалидов, се-
мьям с тяжелобольными детьми, многодетным и при-
емным семьям, семьям, находящимся в социально 
опасном положении.

Ведется активная деятельность по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи, популяризации здо-
рового образа жизни. Парламентарии сотрудничают 
с членами молодежных парламентов регионов, ини-
циируют проведение различных мероприятий, среди 
которых спортивные турниры, музыкальные вечера, 
поэтические конкурсы, издание книг детских сочине-
ний. В рамках борьбы с наркоманией по предложению 
ряда депутатов состоялся рок-концерт по противодей-
ствию употреблению наркотических средств несовер-
шеннолетними, проведена дискуссионная платформа 
по вопросам наркотизации в молодежной среде.

Па ініцыятыве і пры непасрэдным удзеле дэпута-
таў прайшлі шматлікія дабрачынныя акцыі, прымер-
каваныя да Дня маці, Дня пажылых людзей, Дня ін-
валідаў, Дня ведаў, Міжнароднага дня абароны дзяцей, 
навагодніх і калядных свят, у рамках якіх былі аказаны 
дапамога і падтрымка дзіцячым дамам, дамам-інтэр-
натам для састарэлых і інвалідаў, сем’ям з цяжка-
хворымі дзецьмі, шматдзетным і прыёмным сем’ям, 
сем’ям, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным 
становішчы.

Вядзецца актыўная дзейнасць па патрыятычным 
выхаванні дзяцей і моладзі, папулярызацыі здаро-
вага ладу жыцця. Парламентарыі супрацоўнічаюць з 
членамі маладзёжных парламентаў рэгіёнаў, ініцыіру-
юць правядзенне розных мерапрыемстваў, сярод якіх 
спартыўныя турніры, музычныя вечары, паэтычныя 
конкурсы, выданне кніг дзіцячых твораў. У рамках 
барацьбы з наркаманіяй па прапанове шэрага дэпута-
таў адбыўся рок-канцэрт па супрацьдзеянні ўжыван-
ню наркатычных сродкаў непаўналетнімі, праведзена 
дыскусійная платформа па пытаннях наркатызацыі ў 
маладзёжным асяроддзі.
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РАБОТА ДЭПУТАТАЎ 
ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ  
У ВЫБАРЧЫХ АКРУГАХ

Одним из ключевых направлений деятельности 
депутатов является работа в избирательных округах. 

В центре внимания парламентариев – встречи с 
людьми, решение проблем населения, поддержание 
общественных инициатив на местах, разъяснение ак-
туальных аспектов государственной политики. 

Для решения проблем избирателей депутаты в 
рамках своей компетенции активно взаимодействуют 
с местными органами власти, обсуждают вопросы на 
заседаниях ветеранских, молодежных и иных обще-
ственных объединений, депутатских клубов. 

Так, за три года работы депутаты приняли участие 
в более чем 3200 заседаниях местных исполнительных 
комитетов, около 2000 сессий местных Советов депу-
татов и заседаний президиумов Советов депутатов. 
В ходе работы в избирательных округах парламента-
риями совместно с местными органами власти прове-
дено более 10 000 встреч в трудовых коллективах, ор-
ганизовано свыше 7000 приемов граждан, в том числе 
выездных, принято более 30 000 человек, рассмотрено 
свыше 25 000 обращений граждан.

Такое тесное взаимодействие с местными испол-
нительными и распорядительными органами, нефор-
мальный подход к рассмотрению обращений изби-
рателей позволяют оперативно решать большинство 
поставленных гражданами вопросов. Если же подни-
маемые проблемы имеют уровень республиканского 
значения, депутаты используют свое право обраще-
ния в уполномоченные государственные органы либо 
адресуют вопросы членам Правительства на совмест-
ных заседаниях палат Парламента. 

Парламентарии вносят вклад в решение ряда во-
просов обеспечения занятости населения регионов, 
принимают активное участие в работе комиссий по 
содействию занятости населения, проводят широкую 
информационно-разъяснительную работу по приме-
нению положений значимых законодательных актов 
Республики Беларусь. Так, депутаты участвуют в ор-
ганизации ярмарок региональных инициатив, акций 
по вопросам развития малого и среднего бизнеса, 
создания новых производств и рабочих мест. При их 
поддержке решаются финансовые и производствен-
ные проблемы отдельных предприятий, социальные 
вопросы их работников. 

Благодаря содействию парламентариев становится 
возможным решение многочисленных вопросов бла-
гоустройства населенных пунктов, функционирова-
ния социальных объектов, ремонта местных дорог. 

Особое внимание уделяется заботе о детях, пожи-
лых людях, лицах с ограниченными возможностями. 
При содействии депутатов принят ряд мер по созданию 
безбарьерной среды, обеспечению беспрепятственно-
го доступа инвалидов и других категорий физически 
ослабленных лиц к объектам социально-бытовой ин-
фраструктуры, их интеграции в обществе. 

Адным з ключавых кірункаў дзейнасці дэпутатаў 
з’яўляецца работа ў выбарчых акругах.

У цэнтры ўвагі парламентарыяў – сустрэчы з лю-
дзьмі, вырашэнне праблем насельніцтва, падтрыманне 
грамадскіх ініцыятыў на месцах, растлумачэнне акту-
альных аспектаў дзяржаўнай палітыкі.

Для вырашэння праблем выбаршчыкаў дэпутаты 
ў рамках сваёй кампетэнцыі актыўна ўзаемадзейні-
чаюць з мясцовымі органамі ўлады, абмяркоўваюць 
пытанні на пасяджэннях ветэранскіх, маладзёжных і 
іншых грамадскіх аб’яднанняў, дэпутацкіх клубаў.

Так, за тры гады работы дэпутаты прынялі ўдзел 
у больш як 3200 пасяджэннях мясцовых выканаўчых 
камітэтаў, амаль 2000 сесiй мясцовых Саветаў дэпу-
татаў i пасяджэнняў прэзідыумаў Саветаў дэпутатаў. 
У ходзе работы ў выбарчых акругах дэпутатамі сумес-
на з мясцовымі органамі ўлады праведзена больш за 
10 000 сустрэч у працоўных калектывах, арганізавана 
звыш 7000 прыёмаў грамадзян, у тым ліку выязных, 
прынята больш за 30 000 чалавек, разгледжана звыш 
25 000 зваротаў грамадзян.

Такое цеснае ўзаемадзеянне з мясцовымі выка-
наўчымі і распарадчымі органамі, нефармальны па-
дыход да разгляду зваротаў выбаршчыкаў дазваля-
юць аператыўна вырашаць большасць пастаўленых 
грамадзянамі пытанняў. Калі ж праблемы, якія ўзні-
маюцца, маюць узровень рэспубліканскага значэння, 
дэпутаты выкарыстоўваюць сваё права звароту ва 
ўпаўнаважаныя дзяржаўныя органы або адрасуюць 
пытанні членам Урада на сумесных пасяджэннях па-
лат Парламента.

Парламентарыі ўносяць уклад у вырашэнне шэ-
рага пытанняў забеспячэння занятасці насельніцтва 
рэгіёнаў, прымаюць актыўны ўдзел у рабоце камісій 
па садзейнічанні занятасці насельніцтва, праводзяць 
шырокую інфармацыйна-растлумачальную работу па 
прымяненні палажэнняў значных заканадаўчых актаў 
Рэспублікі Беларусь. Так, дэпутаты ўдзельнічаюць у 
арганізацыі кірмашоў рэгіянальных ініцыятыў, ак-
цый па пытаннях развіцця малога і сярэдняга бізнесу, 
стварэння новых вытворчасцей і працоўных месцаў. 
Пры іх падтрымцы вырашаюцца фінансавыя і вытвор-
чыя праблемы асобных прадпрыемстваў, сацыяльныя 
пытанні іх работнікаў.

Дзякуючы садзейнічанню парламентарыяў ста-
новіцца магчымым вырашэнне шматлікіх пытанняў 
добраўпарадкавання населеных пунктаў, функцыяна-
вання сацыяльных аб’ектаў, рамонту мясцовых дарог.

Асаблівая ўвага надаецца клопату аб дзецях, 
пажылых людзях, асобах з абмежаванымі магчымас-
цямі. Пры садзейнічанні дэпутатаў прыняты шэраг мер 
па стварэнні безбар’ернага асяроддзя, забеспячэнні 
бесперашкоднага доступу інвалідаў і іншых катэгорый 
фізічна аслабленых асоб да аб’ектаў сацыяльна-быта-
вой інфраструктуры, іх інтэграцыі ў грамадстве.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ 
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ
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Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па аграрнай палітыцы С.У. Чэкан  
падчас рэспубліканскай акцыі «Беларусь памятае». Хойнікі. 2019 г.
Член Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике С.В. Чекан  
во время республиканской акции «Беларусь помнит». Хойники. 2019 г.

Намеснік старшыні Пастаяннай 
камісіі Палаты прадстаўнікоў 
па прамысловасці, паліўна
энергетычным комплексе, 
транспарце і сувязі П.А. Салаўёў 
падчас наведвання Магілёўскага 
гарадскога сацыяльнапедагагічнага 
цэнтра ў Міжнародны дзень  
абароны дзяцей. 2017 г.
Заместитель председателя 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей по 
промышленности, топливно
энергетическому комплексу, 
транспорту и связи П.А. Соловьёв 
во время посещения Могилевского 
городского социальнопедагогического 
центра в Международный день 
защиты детей. 2017 г.
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Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па аграрнай палітыцы С.І. Літвін на сустрэчы з моладдзю г. Скідзеля. 2017 г.
Член Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике С.И. Литвин на встрече с молодежью г. Скиделя. 2017 г.

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па аграрнай палітыцы В.В. Мірош на «Свяце вёскі» 
ў в. Пятрова. Гарадоцкі раён Віцебскай вобласці. 2018 г.
Член Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике В.В. Мирош на «Празднике деревни»  
в д. Петрово. Городокский район Витебской области. 2018 г.
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Дэпутат В.У. Гайдукевіч падчас наведвання цэнтра карэкцыйнаразвіваючага навучання. Старыя Дарогі. 2018 г.
Депутат В.В. Гайдукевич во время посещения центра коррекционноразвивающего обучения. Старые Дороги. 2018 г.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.П. Андрэйчанка праводзіць асабісты прыём грамадзян у сваёй выбарчай акрузе. Докшыцы. 2018 г.
Председатель Палаты представителей В.П. Андрейченко проводит личный прием граждан в своем избирательном округе. Докшицы. 2018 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы І.Ф. Мартынаў абмяркоўвае ход уборачнай кампаніі з 
працаўнікамі сельгаспрадпрыемства «ПалітаддзелецАгра» Бешанковіцкага раёна. 2019 г.
Член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности И.Ф. Мартынов обсуждает ход уборочной 
кампании с тружениками сельхозпредприятия «ПолитотделецАгро» Бешенковичского района. 2019 г.

Члены Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве падчас рэспубліканскай акцыі «Чысты лес». 2017 г.
Члены Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству во время республиканской акции «Чистый лес». 2017 г.
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Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па прамысловасці, паліўнаэнергетычным комплексе, транспарце і сувязі В.І. Чудовіч 
выступае на мітынгу, прысвечаным святкаванню Вялікай Перамогі. Орша. 2019 г.
Член Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливноэнергетическому комплексу, транспорту 
и связи В.И. Чудович выступает на митинге, посвященном празднованию Великой Победы. Орша. 2019 г.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве Ю.І. Дарагакупец ускладае кветкі 
на брацкую магілу абаронцаў Айчыны. Іванава. 2019 г.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Ю.И. Дорогокупец возлагает 
цветы на братскую могилу защитников Отечества. Иваново. 2019 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутаты П.А. Салаўёў, А.В. Багдановіч, І.М. Колб, В.Э. Власевіч, К.І. Пуціла, А.Ю. Юніцын, А.Г. Старавойтаў, П.А. Вабішчэвіч, 
А.Э. Белякоў, У.А. Шчэпаў у складзе зборнай каманды Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па футболе прынялі ўдзел у 
міжнародным турніры па мініфутболе «Кубак Пасольства Расіі ў Беларусі», прысвечаным чэмпіянату свету па футболе 2018 года  
ў Расіі. Мінск. 2018 г.
Депутаты П.А. Соловьёв, А.В. Богданович, И.М. Колб, В.Э. Власевич, К.И. Путило, А.Ю. Юницын, А.Г. Старовойтов, П.А. Вабищевич, 
А.Э. Беляков, В.А. Щепов в составе сборной команды Национального собрания Республики Беларусь по футболу приняли участие 
в международном турнире по минифутболу «Кубок Посольства России в Беларуси», посвященном чемпионату мира по футболу 
2018 года в России. Минск. 2018 г.

Дэпутат П.Л. Ждановіч падчас удзелу ў праграме 
«Адкрытая студыя» («Задай пытанне ўладзе!»)  
на радыё «Гомель +». 2019 г.
Депутат П.Л. Жданович во время участия в программе 
«Открытая студия» («Задай вопрос власти!»)  
на радио «Гомель +». 2019 г.

Дэпутат І.А. Марзалюк падчас сустрэчы з жыхарамі  
Ленінскага раёна г. Магілёва. 2019 г.
Депутат И.А. Марзалюк во время встречи с жителями  
Ленинского района г. Могилева. 2019 г.
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Дэпутат Т.А. Старынская на цырымоніі ўручэння сертыфіката аб уступленні г. Віцебска 
ў Глабальную сетку гарадоў ЮНЕСКА, што навучаюцца. Мінск. 2018 г.
Депутат Т.А. Старинская на церемонии вручения сертификата о вступлении г. Витебска 
в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО. Минск. 2018 г. 

Дэпутат А.У. Няхайчык на асабістым прыёме 
грамадзян у сваёй выбарчай акрузе. Мінск. 2019 г.
Депутат О.В. Нехайчик на личном приеме граждан 
в своем избирательном округе. Минск. 2019 г.

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
па бюджэце і фінансах Т.І. Сайганава на цырымоніі 
прыняцця Ваеннай прысягі ў вайсковай часці 5448. 
Мінск. 2019 г.
Член Постоянной комиссии Палаты представителей 
по бюджету и финансам Т.И. Сайганова на церемонии 
принятия Военной присяги в воинской части 5448. 
Минск. 2019 г.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 

250

НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутат Г.В. Філіповіч падчас мітынгу, 
прысвечанага 72й гадавіне Перамогі 
ў Вялікай Айчыннай вайне. Светлагорск. 
2017 г.
Депутат Г.В. Филиппович во время 
митинга, посвященного 72й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Светлогорск. 2017 г.

Дэпутат Ж.У. Стаціўка падчас сустрэчы 
з выхаванцамі дома сямейнага тыпу. 
Высокае. 2019 г.
Депутат Ж.В. Стативко во время 
встречи с воспитанниками дома 
семейного типа. Высокое. 2019 г.

Дэпутат Д.Д. Гобараў падчас традыцыйнага спартыўнага міждзяржаўнага турніру па валейболе і футболе, прысвечанага памяці 
загінуўшых воінаўафганцаў Шклоўскага раёна. 2017 г.
Депутат Д.Д. Гоборов во время традиционного спортивного межгосударственного турнира по волейболу и футболу, посвященного 
памяти погибших воиновафганцев Шкловского района. 2017 г.



253

Дэпутат Л.М. Канановіч з маленькімі пацыентамі дзіцячай 
бальніцы г. Маладзечна. 2018 г.
Депутат Л.Н. Кананович с маленькими пациентами детской 
больницы г. Молодечно. 2018 г.

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве А.М. Сопікава 
прымае ўдзел у рэспубліканскай акцыі «Нашы дзеці». 2017 г.
Член Постоянной комиссии по законодательству А.Н. Сопикова 
принимает участие в республиканской акции «Наши дети». 2017 г.

Дэпутат А.М. Дашко на сустрэчы з калектывам Брэсцкага абласнога цэнтра медыцынскай 
рэабілітацыі для дзяцей з псіханеўралагічнымі парушэннямі «Тонус». 2019 г.
Депутат А.М. Дашко на встрече с коллективом Брестского областного центра медицинской 
реабилитации для детей с психоневрологическими нарушениями «Тонус». 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутат Н.А. Клімовіч віншуе з Новым годам дзяцей з асаблівасцямі развіцця  
ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання Кастрычніцкага раёна г. Мінска. 2018 г.
Депутат Н.А. Климович  поздравляет с Новым годом детей с особенностями развития  
в территориальном центре социального обслуживания Октябрьского района г. Минска. 2018 г.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па працы 
і сацыяльных пытаннях Т.П. Красоўская падчас урачыстай 
лінейкі ў Жыцькаўскай сярэдняй школе Барысаўскага раёна. 2019 г.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
по труду и социальным вопросам Т.П. Красовская во время 
торжественной линейки в Житьковской средней школе 
Борисовского района. 2019 г. 

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў  
па эканамічнай палітыцы У.А. Шчэпаў наведвае міжнародны 
палатачны лагер «Крынічка». Гомельская вобласць. 2017 г.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
по экономической политике В.А. Щепов посещает 
международный палаточный лагерь «Крынічка».  
Гомельская область. 2017 г.
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Дэпутат М.А. Васількоў 
праводзіць асабісты прыём 
грамадзян у в. Неглюбка 
Веткаўскага раёна 
Гомельскай вобласці. 2018 г.
Депутат Н.А. Васильков 
проводит личный прием 
граждан в д. Неглюбка 
Ветковского района 
Гомельской области. 2018 г.

Дэпутат І.М. Кралевіч падчас рэспубліканскай акцыі «Чысты лес» у Жыткавіцкім лясгасе. 2018 г.
Депутат И.Н. Кралевич во время республиканской акции «Чистый лес» в Житковичском лесхозе. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутат Ю.А. Лобач выступае на злёце перадавікоў 
вытворчасці Уздзенскага раёна. 2019 г.
Депутат Ю.А. Лобач выступает на слете передовиков 
производства Узденского района. 2019 г.

Намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў Б.К. Пірштук 
прымае ўдзел ва ўрачыстай цырымоніі закладкі праваслаўнага 
храма ў гонар Свяціцеля Лукі. Рэчыца. 2017 г.
Заместитель Председателя Палаты представителей 
Б.К. Пирштук принимает участие в торжественной церемонии 
закладки православного храма в честь Святителя Луки.  
Речица. 2017 г.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай 
катастрофы Т.П. Кананчук падчас рэспубліканскага суботніка 
ў г. Слаўгарадзе. 2019 г.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской 
катастрофы Т.П. Конончук во время республиканского 
субботника в г. Славгороде. 2019 г.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па 
бюджэце і фінансах Л.А. Дабрыніна выступае на практычнай 
канферэнцыі «Новая рэдакцыя Падатковага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь – крок па шляху далейшага ўдасканалення сістэмы 
падаткаабкладання». Мінск. 2019 г.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
по бюджету и финансам Л.А. Добрынина выступает 
на практической конференции «Новая редакция Налогового 
кодекса Республики Беларусь – шаг по пути дальнейшего 
совершенствования системы налогообложения». Минск. 2019 г.
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Дэпутат В.М. Дземідовіч удзельнічае ў стварэнні 
скульптурнай кампазіцыі, прысвечанай воінам
інтэрнацыяналістам, у г. Кобрыне. 2019 г.
Депутат В.Н. Демидович участвует в создании 
скульптурной композиции, посвященной воинам
интернационалистам, в г. Кобрине. 2019 г.

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах А.П. Хішчанка 
з кіраўнікамі аграгаспадарак Магілёўскага раёна. 2018 г.
Член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам 
А.П. Хищенко с руководителями агрохозяйств Могилевского района. 2018 г.

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
па прамысловасці, паліўнаэнергетычным комплексе, транспарце 
і сувязі І.С. Камароўскі на сустрэчы з калектывам Прэзідэнцкай 
бібліятэкі. Мінск. 2019 г.
Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты 
представителей по промышленности, топливноэнергетическому 
комплексу, транспорту и связи И.С. Комаровский на встрече  
с коллективом Президентской библиотеки. Минск. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай 
палітыцы А.Г. Старавойтаў выступае на ўрачыстым сходзе, прысвечаным пачатку новага навучальнага года  
і 170годдзю з дня заснавання Магілёўскага дзяржаўнага медыцынскага каледжа. 2017 г.
Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной 
и молодежной политике А.Г. Старовойтов выступает на торжественном собрании, посвященном началу нового учебного года 
и 170летию со дня образования Могилевского государственного медицинского колледжа. 2017 г.

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты 
прадстаўнікоў па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве 
А.В. Гайдук віншуе навучэнцаў СШ № 208 г. Мінска, іх 
бацькоў і педагогаў з пачаткам новага навучальнага 
года. 2018 г.
Заместитель председателя Постоянной комиссии 
Палаты представителей по жилищной политике 
и строительству О.В. Гайдук поздравляет учащихся 
СШ № 208 г. Минска, их родителей и педагогов  
с началом нового учебного года. 2018 г.
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Дэпутат М.Д. Улаховіч выступае на мітынгу ў рамках мерапрыемстваў, прысвечаных Дню авіятара. Мінскі раён, в. Мачулішчы. 2019 г.
Депутат Н.Д. Улахович выступает на митинге в рамках мероприятий, посвященных Дню авиатора. Минский район, д. Мачулищи. 2019 г.

Дэпутат М.Ф. Рассоха праводзіць асабісты прыём грамадзян. Мазыр. 2018 г.
Депутат Н.Ф. Рассоха проводит личный прием граждан. Мозырь. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Намеснік старшыні 
Пастаяннай камісіі па 
заканадаўстве А.І. Маркевіч 
прымае ўдзел ва ўрачыстай 
цырымоніі выпуску афіцэраў 
Інстытута пагранічнай 
службы Рэспублікі Беларусь. 
Мінск. 2017 г.
Заместитель председателя 
Постоянной комиссии 
по законодательству 
А.И. Маркевич принимает 
участие в торжественной 
церемонии выпуска офицеров 
Института пограничной 
службы Республики Беларусь. 
Минск. 2017 г.

Дэпутат А.А. Навумчык падчас наведвання малочнатаварнай фермы ў Гомельскім раёне ў рамках кірмашу ініцыятыў па падтрымцы 
прадпрымальніцтва. 2017 г.
Депутат А.А. Наумчик во время посещения молочнотоварной фермы в Гомельском районе в рамках ярмарки инициатив по поддержке 
предпринимательства. 2017 г.



261

Дэпутат А.П. Каляснёва са студэнтамі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі 
на цырымоніі ўручэння дыпломаў выпускнікам магістратуры. 2019 г.
Депутат Е.П. Колеснёва со студентами Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии на церемонии вручения дипломов выпускникам магистратуры. 2019 г.

Дэпутат І.А. Дарафеева з удзельнікамі эстафеты агню «Полымя міру» падчас II Еўрапейскіх гульняў. Мінск. 2019 г.
Депутат И.А. Дорофеева с участниками эстафеты огня «Пламя мира» во время II Европейских игр. Минск. 2019 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутат А.С. Бабаловіч падчас інфармацыйнай сустрэчы з выбаршчыкамі ў Палаце прадстаўнікоў. 2019 г.
Депутат А.С. Боболович во время информационной встречи с избирателями в Палате представителей. 2019 г.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па аграрнай палітыцы Я.Б. Адаменка назірае за работай 
новага апарата ультрагукавой дыягностыкі ў цэнтральнай раённай бальніцы г.п. Акцябрскі. 2018 г.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Е.Б. Адаменко наблюдает за 
работой нового аппарата ультразвуковой диагностики в центральной районной больнице г.п. Октябрьский. 2018 г.
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Дэпутат В.В. Курсевіч падчас уручэння маладзёжных білетаў БРСМ  
і асабістых кніжак валанцёра руху «Добрае Сэрца». Мінск, «ЧыжоўкаАрэна». 2018 г.
Депутат В.В. Курсевич во время вручения молодежных билетов БРСМ  
и личных книжек волонтера движения «Доброе Сердце». Минск, «ЧижовкаАрена». 2018 г.

Дэпутат В.В. Ражанец падчас фіналу раённага конкурсу, прысвечанага Міжнароднаму дню абароны дзяцей. Слуцк. 2018 г.
Депутат В.В. Ражанец во время финала районного конкурса, посвященного Международному дню защиты детей. Слуцк. 2018 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутат І.М. Рынейская на адкрыцці 
сярэдняй школы ў мікрараёне Заходні 
г. Бабруйска 1 верасня 2018 г.
Депутат И.Н. Рынейская 
на открытии средней школы 
в микрорайоне Западный г. Бобруйска 
1 сентября 2018 г.

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў В.У. Петрашова 
падчас VI пленума Савета Федэрацыі прафсаюзаў 
Беларусі. 2017 г.
Депутат Палаты представителей 
О.В. Петрашова во время VI пленума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси. 2017 г.

Дэпутат В.С. Паліціка падчас сустрэчы з актывам Баранавіцкай гарадской арганізацыі РГА «Белая Русь». 2018 г.
Депутат О.С. Политико во время встречи с активом Барановичской городской организации РОО «Белая Русь». 2018 г. 
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Старшыня Пастаяннай 
камісіі Палаты прадстаўнікоў 
па прамысловасці, паліўна
энергетычным комплексе, 
транспарце і сувязі А.А. Рыбак 
падчас навагодняга віншавання 
дзяцей, якія пакутуюць 
на анкалагічныя захворванні. 
Салігорск. 2018 г.
Председатель Постоянной 
комиссии Палаты представителей 
по промышленности, 
топливноэнергетическому 
комплексу, транспорту и связи 
А.А. Рыбак во время новогоднего 
поздравления детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями. 
Солигорск. 2018 г. 

Дэпутат В.І. Дзьячэнка падчас 
суботніка на ААТ «Беларускі 
металургічны завод». Жлобін. 2017 г.
Депутат В.И. Дьяченко во время 
субботника на ОАО «Белорусский 
металлургический завод». Жлобин. 
2017 г. 

Сустрэча дэпутатаў Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах з прадстаўнікамі Асацыяцыі ветэранаў 
дыпламатычнай службы Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. 2018 г.
Встреча депутатов Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам с представителями Ассоциации 
ветеранов дипломатической службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 2018 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутаты Н.В. Гуйвік, І.А. Марзалюк і Л.А. Цупрык падчас круглага стала на тэму «25 гадоў Канстытуцыі. Інстытут прэзідэнцтва 
як гістарычна і палітычна абгрунтаваная найбольш актуальная мадэль кіравання дзяржавай». Мінск. 2019 г.
Депутаты Н.В. Гуйвик, И.А. Марзалюк и Л.А. Цуприк во время круглого стола на тему «25 лет Конституции. Институт 
президентства как исторически и политически обоснованная наиболее актуальная модель управления государством». Минск. 2019 г.

Дэпутат І.Р. Рэбкавец падчас наведвання дзіцячага сада, які будуецца ў г. Пінску. 2019 г.
Депутат И.Г. Ребковец во время посещения строящегося детского сада в г. Пинске. 2019 г.
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Дэпутат А.Ю. Юніцын падчас наведвання ДУА «Боркавіцкая дзіцячы сад – сярэдняя школа Верхнядзвінскага раёна». 2018 г.
Депутат А.Ю. Юницын во время посещения ГУО «Борковичская детский сад – средняя школа Верхнедвинского района». 2018 г.

Дэпутат Д.М. Гурскі падчас наведвання ААТ «Гомельскі домабудаўнічы камбінат». 2019 г.
Депутат Д.М. Гурский во время посещения ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». 2019 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутат Т.Р. Якубовіч на цырымоніі перадачы лётчыкамкасманаўтам А.В. Навіцкім у фонды Музея сучаснай беларускай 
дзяржаўнасці Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь і іншых прадметаў, якія пабывалі ў космасе. 2017 г.
Депутат Т.Р. Якубович на церемонии передачи летчикомкосмонавтом О.В. Новицким в фонды Музея современной белорусской 
государственности Государственного флага Республики Беларусь и других предметов, побывавших в космосе. 2017 г.

Дэпутаты Л.В. Кір’як і В.Р. Русак падчас святочных мерапрыемстваў, 
прысвечаных Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гродна. 2017 г.
Депутаты Л.В. Кирьяк и В.Р. Русак во время праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Независимости Республики Беларусь. Гродно. 2017 г.
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Дэпутат В.М. Баранік удзельнічае ва ўрачыстым мерапрыемстве,  
прысвечаным 30годдзю вываду савецкіх войск з Афганістана. Барысаў. 2019 г.
Депутат В.М. Баранник участвует в торжественном мероприятии,  
посвященном 30летию вывода советских войск из Афганистана. Борисов. 2019 г.

Дэпутат В.А. Дзевятоўскі 
з кубкам, уручаным беларускім 
парламентарыям, якія занялі 
другое агульнакаманднае месца 
на VIII Міжнародных парламенцкіх 
гульнях. Масква. 2017 г.
Депутат В.А. Девятовский 
с кубком, врученным белорусским 
парламентариям, занявшим 
второе общекомандное место на 
VIII Международных парламентских 
играх. Москва. 2017 г.

ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дэпутат Н.П. Жыбуль падчас абласнога свята 
«Дажынкі2018». Мядзел
 Депутат Н.П. Жибуль во время областного 
праздника «Дожинки2018». Мядель

Дэпутат А.М. Наумовіч праводзіць асабісты 
прыём грамадзян у сваёй выбарчай акрузе. 2018 г.
Депутат А.Н. Наумович проводит личный прием 
граждан в своем избирательном округе. 2018 г.

Дэпутаты А.У. Няхайчык і І.А. Дарафеева праводзяць сустрэчу са студэнтамі Мінскага гарадскога педагагічнага каледжа. 2017 г.
Депутаты О.В. Нехайчик и И.А. Дорофеева проводят встречу со студентами Минского городского педагогического колледжа. 2017 г.
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раў. Прадметам разгляду дэпутацкага корпуса на 
гэтых мерапрыемствах былі пытанні арганізацыі і 
ўдасканалення заканадаўчага працэсу, павышэння 
эфектыўнасці нарматворчай дзейнасці праз выкары-
станне пакетнага прынцыпу падрыхтоўкi праектаў 
нарматыўных прававых актаў, а таксама ўкаранення 
інфармацыйных рэсурсаў. Вывучаліся практыка рэгу-
лявання бюджэтнай сферы, праблемы і перспектывы 
развіцця дзяржаўна-прыватнага партнёрства, наву-
ковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці, 
вопыт функцыянавання Кітайска-Беларускага інду-
стрыяльнага парка «Вялікі камень», абмяркоўваліся 
пытанні ўдасканалення судова-экспертнай дзейнасці, 
а таксама прымянення крымінальна-выканаўчага за-
канадаўства ў адносінах да непаўналетніх асуджаных, 
павышэння эфектыўнасці іх рэсацыялізацыі і сацы-
яльнай адаптацыі.

Вынікамі такіх мерапрыемстваў з’яўляюцца кан-
крэтныя заканадаўчыя прапановы, накіраваныя на 
вырашэнне актуальных пытанняў сацыяльна-эка-
намічнага развіцця краіны, павышэнне якасці жыцця 
грамадзян. Абмеркаванне праблем таксама дазваляе 
вырашаць задачу па павышэнні прававой культуры 
насельніцтва, растлумачваць сэнс і змест новых нор-
маў у заканадаўстве, асабліва тых, якія маюць шырокі 
грамадскі рэзананс.

метом рассмотрения депутатского корпуса на данных 
мероприятиях были вопросы организации и совер-
шенствования законодательного процесса, повыше-
ния эффективности нормотворческой деятельности 
посредством использования пакетного принципа под-
готовки проектов нормативных правовых актов, а так-
же внедрения информационных ресурсов. Изучались 
практика регулирования бюджетной сферы, пробле-
мы и перспективы развития государственно-частного 
партнерства, научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности, опыт функционирования Ки-
тайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень», обсуждались вопросы совершенствования 
судебно-экспертной деятельности, а также примене-
ния уголовно-исполнительного законодательства в от-
ношении несовершеннолетних осужденных, повыше-
ния эффективности их ресоциализации и социальной 
адаптации. 

Результатами таких мероприятий являются кон-
кретные законодательные предложения, направлен-
ные на решение актуальных вопросов социально-эко-
номического развития страны, повышение качества 
жизни граждан. Обсуждение проблем также позво-
ляет решать задачу по повышению правовой культу-
ры населения, разъяснять смысл и содержание новых 
норм в законодательстве, особенно имеющих широ-
кий общественный резонанс.

Падчас семінара на тэму «Заканатворчы працэс у Рэспубліцы Беларусь». 2016 г.
Во время семинара на тему «Законотворческий процесс в Республике Беларусь». 2016 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МЕРАПРЫЕМСТВЫ 
ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА 
СХОДУ РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ ПА ВЫВУЧЭННІ 
ПРАКТЫКІ ПРЫМЯНЕННЯ 
ЗАКАНАДАЎСТВА 
І ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ 
З МЯСЦОВЫМІ ОРГАНАМІ 
ЎЛАДЫ

Для забеспячэння эфектыўнай заканадаўчай дзей-
насці, прыняцця якасных і вывераных заканадаўчых 
рашэнняў дэпутаты праводзяць розныя мерапрыем-
ствы, накіраваныя на ўсебаковае вывучэнне практыкі 
прымянення заканадаўства.

Маніторынг правапрымяняльнай практыкі ажыц-
цяўляецца на планавай аснове падчас выязных па-
сяджэнняў пастаянных камісій Палаты прадстаўнікоў, 
круглых сталоў, канферэнцый, калегій міністэрстваў, 
мерапрыемстваў мясцовых выканаўчых і распарадчых 
органаў, на іншых пляцоўках. Тэматыка мерапрыем-
стваў, як правіла, узаемазвязана з актуальнымі зака-
натворчымі задачамі. Да разгляду праблемных пытан-
няў прыцягваюцца вучоныя, практыкі, прадстаўнікі 
дзяржаўных органаў і бізнес-супольнасці, нацыяналь-
ныя і замежныя эксперты.

Па ініцыятыве пастаянных камісій Палаты прад-
стаўнікоў шостага склікання праведзена прыкладна 
70 выязных пасяджэнняў, амаль 50 круглых сталоў. 
Сярод напрамкаў, якія знаходзяцца пад пастаян-
ным кантролем дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
шостага склікання, – развіццё лічбавай эканомікі, 
прамысловых прадпрыемстваў краіны, электра-
энергетыкі, аўтамабільнага транспарту, арганічнай 
вытворчасці, «зялёнага» горадабудаўніцтва, пашто-
вай сувязі, сістэмы дзяржаўных закупак, павышэн-
не інвестыцыйнай прывабнасці. Сур’ёзная ўвага на-
дадзена стварэнню рабочых месцаў і забеспячэнню 
занятасці насельніцтва, ахове працы, сацыяльнаму 
абслугоўванню насельніцтва, сацыяльнай абароне 
грамадзян, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарно-
быльскай АЭС, развіццю сістэмы адукацыі, фізіч-
най культуры і спорту. Абмяркоўваліся актуальныя 
аспекты ўдасканалення выхаваўчай і ідэалагічнай 
працы, забеспячэння інфармацыйнай бяспекі дзя-
цей, развіцця мясцовага кіравання і арганізацыі 
дзейнасці органаў тэрытарыяльнага грамадскага са-
макіравання.

Важкі ўклад у абмеркаванне праблемных пы-
танняў уносіць сістэматычнае правядзенне Пала-
тай прадстаўнікоў семінараў па вывучэнні практыкі 
прымянення заканадаўства і ўзаемадзеяння з мяс-
цовымі органамі ўлады. Так, Палатай прадстаўнікоў 
шостага склікання праведзена дзесяць такіх семіна-

МЕРОПРИЯТИЯ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ

Для обеспечения эффективной законодательной 
деятельности, принятия качественных и выверенных 
законодательных решений депутаты проводят различ-
ные мероприятия, направленные на всестороннее изу-
чение практики применения законодательства. 

Мониторинг правоприменительной практики осу-
ществляется на плановой основе в ходе выездных засе-
даний постоянных комиссий Палаты представителей, 
круглых столов, конференций, коллегий министерств, 
мероприятий местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, на других площадках. Тематика меро-
приятий, как правило, взаимоувязана с актуальными 
законотворческими задачами. К рассмотрению проблем-
ных вопросов привлекаются ученые, практики, предста-
вители государственных органов и бизнес-сообщества, 
национальные и зарубежные эксперты. 

По инициативе постоянных комиссий Палаты 
представителей шестого созыва проведено поряд-
ка 70 выездных заседаний, около 50 круглых столов. 
Среди направлений, находящихся под постоянным 
контролем депутатов Палаты представителей шестого 
созыва, – развитие цифровой экономики, промыш-
ленных предприятий страны, электроэнергетики, ав-
томобильного транспорта, органического производ-
ства, «зеленого» градостроительства, почтовой связи, 
системы государственных закупок, повышение инве-
стиционной привлекательности. Серьезное внима-
ние уделено созданию рабочих мест и обеспечению 
занятости населения, охране труда, социальному об-
служиванию населения, социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
развитию системы образования, физической культу-
ры и спорта. Обсуждались актуальные аспекты со-
вершенствования воспитательной и идеологической 
работы, обеспечения информационной безопасности 
детей, развития местного управления и организации 
деятельности органов территориального обществен-
ного самоуправления. 

Весомый вклад в обсуждение проблемных вопро-
сов вносит систематическое проведение Палатой пред-
ставителей семинаров по изучению практики приме-
нения законодательства и взаимодействия с местными 
органами власти. Так, Палатой представителей шесто-
го созыва проведено десять таких семинаров. Пред-
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І.Р. Рэбкавец, А.С. Бабаловіч. 2017 г.
И.Г. Ребковец, А.С. Боболович. 2017 г.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах В.І. Варанецкі выступае з дакладам на семінары 
на тэму «Актуальныя пытанні міжнароднай дзейнасці і развіцця міжпарламенцкага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь». 2017 г.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам В.И. Воронецкий выступает с докладом 
на семинаре на тему «Актуальные вопросы международной деятельности и развития межпарламентского сотрудничества 
Республики Беларусь». 2017 г.
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В.Р. Місявец, А.У. Няхайчык. 2016 г.
В.Г. Мисевец, О.В. Нехайчик. 2016 г.

В.Э. Власевіч, І.А. Марзалюк, І.М. Рынейская, А.П. Каляснёва. 2017 г.
В.Э. Власевич, И.А. Марзалюк, И.Н. Рынейская, Е.П. Колеснёва. 2017 г.
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Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
Н.В. Гуйвік выступае з дакладам на семінары на тэму 
«Павышэнне эфектыўнасці нарматворчай дзейнасці з дапамогай 
выкарыстання пакетнага прынцыпу падрыхтоўкi праектаў 
нарматыўных прававых актаў». 2018 г.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
Н.В. Гуйвик выступает с докладом на семинаре на тему 
«Повышение эффективности нормотворческой деятельности 
посредством использования пакетного принципа подготовки 
проектов нормативных правовых актов». 2018 г.

В.У. Міхневіч падчас семінара на тэму «Практыка 
прымянення крымінальнавыканаўчага заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь у дачыненні да непаўналетніх асуджаных, 
павышэнне эфектыўнасці іх рэсацыялізацыі і сацыяльнай 
адаптацыі». 2018 г.
В.В. Михневич во время семинара на тему «Практика 
применения уголовноисполнительного законодательства 
Республики Беларусь в отношении несовершеннолетних 
осужденных, повышение эффективности их ресоциализации 
и социальной адаптации». 2018 г.

Дэпутаты падчас семінара на тэму «Практыка прымянення крымінальнавыканаўчага заканадаўства Рэспублікі Беларусь 
у дачыненні да непаўналетніх асуджаных, павышэнне эфектыўнасці іх рэсацыялізацыі і сацыяльнай адаптацыі». 2018 г.
Депутаты во время семинара на тему «Практика применения уголовноисполнительного законодательства Республики Беларусь 
в отношении несовершеннолетних осужденных, повышение эффективности их ресоциализации и социальной адаптации». 2018 г.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Парламентарыі наведваюць КітайскаБеларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» у рамках семінара па вывучэнні практыкі 
прымянення заканадаўства Рэспублікі Беларусь і ўзаемадзеяння з мясцовымі органамі ўлады. 2017 г.
Парламентарии посещают КитайскоБелорусский индустриальный парк «Великий камень» в рамках семинара по изучению 
практики применения законодательства Республики Беларусь и взаимодействия с местными органами власти. 2017 г. 

Дэпутаты ў час семінара па вывучэнні рэалізацыі інвестыцыйных праектаў  
у КітайскаБеларускім індустрыяльным парку «Вялікі камень». 2017 г.
Депутаты во время семинара по изучению реализации инвестиционных проектов 
в КитайскоБелорусском индустриальном парке «Великий камень». 2017 г.
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Падчас семінара на тэму «Судоваэкспертная дзейнасць: асновы прававога рэгулявання і перспектывы развіцця (у рамках 
падрыхтоўкі праекта Закона Рэспублікі Беларусь «Аб судоваэкспертнай дзейнасці»)». 2019 г.
Во время семинара на тему «Судебноэкспертная деятельность: основы правового регулирования и перспективы развития (в рамках 
подготовки проекта Закона Республики Беларусь «О судебноэкспертной деятельности»)». 2019 г.

Б.К. Пірштук, Н.В. Гуйвік, 
М.У. Місько падчас семінара на тэму 
«Судоваэкспертная дзейнасць: 
асновы прававога рэгулявання 
і перспектывы развіцця (у рамках 
падрыхтоўкі праекта Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб судова
экспертнай дзейнасці»)». 2019 г.
Б.К. Пирштук, Н.В. Гуйвик, 
М.В. Мисько во время семинара 
на тему «Судебноэкспертная 
деятельность: основы правового 
регулирования и перспективы 
развития (в рамках подготовки 
проекта Закона Республики 
Беларусь «О судебноэкспертной 
деятельности»)». 2019 г.
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Т.Б. Марачкава, І.П. Кананчук. 2017 г.
Т.Б. Марочкова, И.П. Конончук. 2017 г.

Падчас семінара на тэму «Практыка прымянення крымінальнавыканаўчага заканадаўства Рэспублікі Беларусь у дачыненні да 
непаўналетніх асуджаных, павышэнне эфектыўнасці іх рэсацыялізацыі і сацыяльнай адаптацыі». 2018 г.
Во время семинара на тему «Практика применения уголовноисполнительного законодательства Республики Беларусь в отношении 
несовершеннолетних осужденных, повышение эффективности их ресоциализации и социальной адаптации». 2018 г.

Дэпутаты падчас семінара на тэму 
«Судоваэкспертная дзейнасць: асновы 
прававога рэгулявання і перспектывы 
развіцця (у рамках падрыхтоўкі праекта 
Закона Рэспублікі Беларусь «Аб судова
экспертнай дзейнасці»)». 2019 г.
Депутаты во время семинара на тему 
«Судебноэкспертная деятельность: 
основы правового регулирования и 
перспективы развития (в рамках 
подготовки проекта Закона Республики 
Беларусь «О судебноэкспертной 
деятельности»)». 2019 г.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Секретариат Палаты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь является постоянно 
действующим рабочим органом Палаты представителей, 
осуществляющим организационное, правовое, инфор-
мационно-аналитическое, документационное и иное 
обеспечение деятельности Палаты представителей, ее 
органов и депутатов Палаты представителей.

Правовую основу деятельности Секретариата Па-
латы представителей составляют Конституция Рес-
публики Беларусь, Регламент Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь и 
иные акты законодательства.

Основные функции Секретариата Палаты пред-
ставителей определены Положением о Секретариате 
Палаты представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь. В частности, Секретариат Палаты 
представителей обеспечивает:

 осуществление в Палате представителей нор-
мотворческого процесса, в том числе подготовку про-
ектов законов, их юридическую и лингвистическую 
экспертизы;

 подготовку и проведение заседаний Палаты 
представителей, совместных заседаний Палаты пред-
ставителей и Совета Республики, Совета Палаты 
представителей и Президиума Совета Республики, 
парламентских слушаний, иных мероприятий, прово-
димых Палатой представителей и ее органами;

 деятельность Председателя Палаты представи-
телей, его заместителя, Совета Палаты представите-
лей, постоянных комиссий и иных органов Палаты 
представителей;

 работу согласительных комиссий, создаваемых 
для преодоления возникших разногласий в случае от-
клонения Советом Республики законопроектов, при-
нятых Палатой представителей;

 учет, анализ и обобщение замечаний и пред-
ложений депутатов Палаты представителей, выска-
занных при обсуждении законопроектов и других 
вопросов на сессиях Палаты представителей, а также 
поступающих в ходе работы над законопроектами;

 подготовку и направление в соответствующие 
государственные органы и иные организации реше-
ний и предложений Палаты представителей, Совета 
Палаты представителей, постоянных комиссий Пала-
ты представителей, а также иных документов по во-
просам, относящимся к ведению Палаты представите-
лей, ее органов и должностных лиц;

 подготовку материалов, необходимых для об-
ращения Палаты представителей в Конституционный 
Суд Республики Беларусь;

 организацию проведения личного приема граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
их представителей и представителей юридических лиц 
в Палате представителей, Секретариате Палаты пред-
ставителей, рассмотрение обращений граждан, в том 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ 
ДЗЕЙНАСЦІ ПАЛАТЫ 
ПРАДСТАЎНІКОЎ

Сакратарыят Палаты прадстаўнікоў Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь з’яўляецца пастаянна 
дзеючым рабочым органам Палаты прадстаўнікоў, які 
ажыццяўляе арганізацыйнае, прававое, інфармацый-
на-аналітычнае, дакументацыйнае і іншае забеспячэн-
не дзейнасці Палаты прадстаўнікоў, яе органаў і дэпу-
татаў Палаты прадстаўнікоў.

Прававую аснову дзейнасці Сакратарыята Палаты 
прадстаўнікоў складаюць Канстытуцыя Рэспублікі Бела-
русь, Рэгламент Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь і іншыя акты заканадаўства.

Асноўныя функцыі Сакратарыята Палаты прад-
стаўнікоў вызначаны Палажэннем аб Сакратарыяце 
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспуб-
лікі Беларусь. У прыватнасці, Сакратарыят Палаты 
прадстаўнікоў забяспечвае:

 ажыццяўленне ў Палаце прадстаўнікоў нар-
матворчага працэсу, у тым ліку падрыхтоўку праектаў 
законаў, іх юрыдычную і лінгвістычную экспертызы;

 падрыхтоўку і правядзенне пасяджэнняў Па-
латы прадстаўнікоў, сумесных пасяджэнняў Палаты 
прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі, Савета Палаты 
прадстаўнікоў і Прэзідыума Савета Рэспублікі, парла-
менцкіх слуханняў, іншых мерапрыемстваў, якія пра-
водзяцца Палатай прадстаўнікоў і яе органамі;

 дзейнасць Старшыні Палаты прадстаўнікоў, яго 
намесніка, Савета Палаты прадстаўнікоў, пастаянных 
камісій і іншых органаў Палаты прадстаўнiкоў;

 працу пагаджальных камісій, якiя ствараюцца 
для пераадолення рознагалоссяў, якія ўзніклі ў выпад-
ку адхілення Саветам Рэспублікі законапраектаў, пры-
нятых Палатай прадстаўнікоў;

 улік, аналіз і абагульненне заўваг і прапаноў 
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія выказаны пры 
абмеркаванні законапраектаў і іншых пытанняў на 
сесіях Палаты прадстаўнікоў, а таксама што паступа-
юць у ходзе працы над законапраектамі;

 падрыхтоўку і накіраванне ў адпаведныя дзяр-
жаўныя органы i iншыя арганiзацыi рашэнняў і пра-
паноў Палаты прадстаўнікоў, Савета Палаты прад-
стаўнікоў, пастаянных камісій Палаты прадстаўнікоў, 
а таксама іншых дакументаў па пытаннях, якія адно-
сяцца да кампетэнцыі Палаты прадстаўнікоў, яе орга-
наў і службовых асоб;

 падрыхтоўку матэрыялаў, неабходных для зва-
роту Палаты прадстаўнікоў у Канстытуцыйны Суд 
Рэс публікі Беларусь;

 арганізацыю правядзення асабістага прыёму 
грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымаль-
нікаў, іх прадстаўнікоў і прадстаўнікоў юрыдычных 
асоб у Палаце прадстаўнікоў, Сакратарыяце Палаты 
прадстаўнікоў, разгляд зваротаў грамадзян, у тым 
ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных 
асоб, што паступаюць у Палату прадстаўнікоў і яе ор-
ганы, іх абагульненне і аналіз;
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САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ 
ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА  

СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

СЕКРЕТАРИАТЫ 
ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА
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Начальнік Сакратарыята Палаты прадстаўнікоў Андрэй Мікалаевіч Наумовіч
Начальник Секретариата Палаты представителей Андрей Николаевич Наумович

Намеснік Начальніка Сакратарыята Палаты  
прадстаўнікоў Ігар Мікалаевіч Лапша
Заместитель Начальника Секретариата Палаты 
представителей Игорь Николаевич Лапша

Намеснік Начальніка Сакратарыята Палаты прадстаўнікоў 
Дзмітрый Уладзіміравіч Кузураў
Заместитель Начальника Секретариата Палаты 
представителей Дмитрий Владимирович Кузуров

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

числе индивидуальных предпринимателей, и юриди-
ческих лиц, поступающих в Палату представителей и 
ее органы, их обобщение и анализ;

 сотрудничество Палаты представителей с пар-
ламентами иностранных государств, международны-
ми парламентскими и иными международными орга-
низациями;

 проведение аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Палате представителей, 
освещение деятельности Палаты представителей и ее 
органов в средствах массовой информации;

 подготовку информационно-аналитических и 
иных материалов для Председателя Палаты предста-
вителей, его заместителя, постоянных комиссий, иных 
органов Палаты представителей и депутатов Палаты 
представителей.

Секретариат Палаты представителей возглавляет 
Начальник Секретариата Палаты представителей, ко-
торый имеет двух заместителей.

В структуру Секретариата Палаты представите-
лей входят отделы по подготовке законопроектов и 
взаимодействию с постоянными комиссиями Палаты 
представителей, главное правовое управление, орга-
низационное управление, управление международ-
ного сотрудничества, информационно-аналитическое 
управление, редакционное управление, управление 
информационных систем и технологий и иные само-
стоятельные структурные подразделения.

По истечении срока полномочий Палаты представи-
телей или при их досрочном прекращении Секретариат 
Палаты представителей продолжает свою деятельность.

 супрацоўніцтва Палаты прадстаўнікоў з пар-
ламентамі замежных дзяржаў, міжнароднымі парла-
менцкімі і іншымі міжнароднымі арганізацыямі;

 правядзенне акрэдытацыі журналістаў сродкаў 
масавай інфармацыі пры Палаце прадстаўнікоў, асвят-
ленне дзейнасці Палаты прадстаўнікоў і яе органаў у 
сродках масавай інфармацыі;

 падрыхтоўку інфармацыйна-аналітычных і ін-
шых матэрыялаў для Старшыні Палаты прадстаўнікоў, 
яго намесніка, пастаянных камісій, iншых органаў Па-
латы прадстаўнікоў і дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.

Кіраўніком Сакратарыята Палаты прадстаўнікоў 
з’яўляецца Начальнік Сакратарыята Палаты прад-
стаўнікоў, які мае двух намеснікаў.

У структуру Сакратарыята Палаты прадстаўнікоў 
уваходзяць аддзелы па падрыхтоўцы законапраектаў і 
ўзаемадзеянні з пастаяннымі камісіямі Палаты прад-
стаўнікоў, галоўнае прававое ўпраўленне, арганіза-
цыйнае ўпраўленне, упраўленне міжнароднага супра-
цоўніцтва, інфармацыйна-аналітычнае ўпраўленне, 
рэдакцыйнае ўпраўленне, упраўленне інфармацыйных 
сістэм і тэхналогій і іншыя самастойныя структурныя 
падраздзяленні.

Пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў Пала-
ты прадстаўнікоў або пры іх датэрміновым спыненні 
Сакратарыят Палаты прадстаўнікоў працягвае сваю 
дзейнасць.
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Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па нацыянальнай бяспецы
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по национальной безопасности

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй 
па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией 
по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Упраўленне па планаванні і арганізацыйным забеспячэнні дзейнасці кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў
Управление по планированию и организационному обеспечению деятельности руководства Палаты представителей

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па заканадаўстве
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по законодательству



285

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па аграрнай палітыцы
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по аграрной политике

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па пытаннях 
экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по 
вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па эканамічнай палітыцы
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по экономической политике

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па бюджэце і фінансах
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по бюджету и финансам
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Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па ахове 
здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по 
здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па працы і сацыяльных пытаннях
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по труду и социальным вопросам

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
СЕКРЕТАРИАТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па адукацыі, культуры і навуцы
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па правах 
чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по правам 
человека, национальным отношениям и средствам массовой информации
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Арганізацыйнае ўпраўленне
Организационное управление

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па міжнародных справах
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по международным делам

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
СЕКРЕТАРИАТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй 
па прамысловасці, паліўнаэнергетычным комплексе, транспарце і сувязі
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией 
по промышленности, топливноэнергетическому комплексу, транспорту и связи

Аддзел па падрыхтоўцы законапраектаў і ўзаемадзеянні з Пастаяннай камісіяй па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве
Отдел по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по жилищной политике и строительству
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Інфармацыйнааналітычнае ўпраўленне
Информационноаналитическое управление

Рэдакцыйнае ўпраўленне
Редакционное управление

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
СЕКРЕТАРИАТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Галоўнае прававое ўпраўленне
Главное правовое управление

Упраўленне міжнароднага супрацоўніцтва
Управление международного сотрудничества



293

Аддзел па абароне дзяржаўных сакрэтаў і кадравай рабоце
Отдел по защите государственных секретов и кадровой работе

Работнікі ўпраўлення фінансавання 
дзяржаўных органаў і аплаты працы 
работнікаў дзяржаўных органаў галоўнага 
фінансавага ўпраўлення Кіраўніцтва 
справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
якія ўдзельнічаюць у фінансавым забеспячэнні 
дзейнасці Палаты прадстаўнікоў
Работники управления финансирования 
государственных органов и оплаты труда 
работников государственных органов 
главного финансового управления Управления 
делами Президента Республики Беларусь, 
участвующие в финансовом обеспечении 
деятельности Палаты представителей

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
СЕКРЕТАРИАТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВАПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Упраўленне інфармацыйных сістэм і тэхналогій
Управление информационных систем и технологий

Аддзел па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб
Отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Аддзел па арганізацыі работы з дакументамі
Отдел по организации работы с документами
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таннях, якія адносяцца да кампетэнцыі Савета Рэспуб-
лікі, яго органаў і службовых асоб;

 супрацоўніцтва Савета Рэспублікі з парла-
ментамі і дзяржаўнымі органамі замежных дзяржаў, 
міжпарламенцкімі і міжнароднымі арганізацыямі;

 асвятленне дзейнасці Савета Рэспублікі і яго ор-
ганаў у сродках масавай інфармацыі.

Таксама Сакратарыят Савета Рэспублікі забяспеч-
вае рэалізацыю іншых функцый, устаноўленых зака-
надаўствам. 

Кіраўніком Сакратарыята Савета Рэспублікі 
з’яўляецца Начальнік Сакратарыята Савета Рэспуб-
лікі, які мае намесніка.

Пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў Савета 
Рэспуб лікі або іх датэрміновым спыненні Сакратары-
ят Савета Рэспублікі працягвае сваю дзейнасць.

блики, Президиума Совета Республики, постоянных 
комиссий Совета Республики, иных документов по 
вопросам, относящимся к ведению Совета Республи-
ки, его органов и должностных лиц;

 сотрудничество Совета Республики с парла-
ментами и государственными органами иностранных 
государств, межпарламентскими и международными 
организациями;

 освещение деятельности Совета Республики и 
его органов в средствах массовой информации.

Также Секретариат Совета Республики обеспечи-
вает реализацию иных функций, установленных зако-
нодательством. 

Возглавляет Секретариат Совета Республики На-
чальник Секретариата Совета Республики, который 
имеет заместителя.

По истечении срока полномочий Совета Респу-
блики или их досрочном прекращении Секретариат 
Совета Республики продолжает свою деятельность.
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ 
ДЗЕЙНАСЦІ 
САВЕТА РЭСПУБЛІКІ

Арганізацыйнае, прававое, інфармацыйна-аналі-
тычнае, дакументацыйнае і іншае забеспячэнне дзей-
насці Савета Рэспублікі, яго органаў і членаў Савета 
Рэспублікі ажыццяўляе Сакратарыят Савета Рэспуб-
лікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, які 
з’яўляецца пастаянна дзеючым рабочым органам Са-
вета Рэспублікі.

У сваёй дзейнасці Сакратарыят Савета Рэспублікі 
кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Зако-
нам Рэспублікі Беларусь «Аб Нацыянальным сходзе 
Рэспублікі Беларусь», Рэгламентам Савета Рэспуб-
лікі Нацыя нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Па-
лажэннем аб Сакратарыяце Савета Рэспублікі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, іншымі актамі 
заканадаўства, а таксама пастановамі Прэзідыума Са-
вета Рэспублікі, распараджэннямі Старшыні Савета 
Рэспуб лікі, намесніка Старшыні Савета Рэспублікі.

Дзейнасць Сакратарыята Савета Рэспублікі 
накіроўвае і кантралюе Старшыня Савета Рэспублікі. 

Зыходзячы са сваёй кампетэнцыі, Сакратарыят 
Савета Рэспублікі забяспечвае:

 падрыхтоўку і правядзенне пасяджэнняў Саве-
та Рэспублікі, сумесных пасяджэнняў з Палатай прад-
стаўнікоў, парламенцкіх слуханняў, іншых мерапры-
емстваў, якія праводзяцца Саветам Рэспублікі і яго 
органамі, дзейнасць Старшыні Савета Рэспублікі і яго 
намесніка, Прэзідыума Савета Рэспублікі, пастаянных 
і часовых камісій і іншых органаў Савета Рэспублікі, 
а таксама работу Савета Рэспублікі, якая ажыццяўля-
ецца ў іншых формах у адпаведнасці з заканадаўствам 
Рэспублікі Беларусь;

 рэалізацыю ў Савеце Рэспублікі працэдуры і 
іншых правіл ажыццяўлення нарматворчага працэсу, 
парадку рэалізацыі нарматворчай ініцыятывы Саве-
та Рэспублікі, устаноўленых заканадаўчымі актамі і 
Рэгламентам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь;

 улік і абагульненне прапаноў і заўваг членаў Са-
вета Рэспублікі, унесеных на сесіях Савета Рэспублікі, 
а таксама тых, якія паступаюць у ходзе работы над за-
конапраектамі;

 работу пагаджальных камісій, якія ствараюцца 
для пераадолення рознагалоссяў, якія ўзніклі ў выпад-
ку адхілення Саветам Рэспублікі прынятых Палатай 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь законапраектаў;

 правядзенне галасавання, вядзенне пратаколаў, 
ажыццяўленне відэа- і гуказапісу і складанне стэна-
грам пасяджэнняў Савета Рэспублікі і яго органаў, а 
таксама іншых мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў 
Савеце Рэспублікі;

 падрыхтоўку, распрацоўку і накіраванне па 
прыналежнасці рашэнняў і прапаноў Савета Рэспуб-
лікі, Прэзідыума Савета Рэспублікі, пастаянных 
камісій Савета Рэспублікі, іншых дакументаў па пы-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

Организационное, правовое, информационно- 
аналитическое, документационное и иное обеспече-
ние деятельности Совета Республики, его органов и 
членов Совета Республики осуществляет Секретариат 
Совета Республики Национального собрания Респуб-
лики Беларусь, который является постоянно действу-
ющим рабочим органом Совета Республики.

В своей деятельности Секретариат Совета Респу-
блики руководствуется Конституцией Республики Бе-
ларусь, Законом Республики Беларусь «О Националь-
ном собрании Республики Беларусь», Регламентом 
Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь, Положением о Секретариате Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, иными актами законодательства, а также 
постановлениями Президиума Совета Республики, 
распоряжениями Председателя Совета Республики, 
заместителя Председателя Совета Республики.

Деятельность Секретариата Совета Республики 
направляет и контролирует Председатель Совета Рес-
публики. 

Исходя из своей компетенции, Секретариат Сове-
та Республики обеспечивает:

 подготовку и проведение заседаний Совета Рес-
публики, совместных заседаний с Палатой представи-
телей, парламентских слушаний, иных мероприятий, 
проводимых Советом Республики и его органами, 
деятельность Председателя Совета Республики и его 
заместителя, Президиума Совета Республики, посто-
янных и временных комиссий и иных органов Совета 
Республики, а также работу Совета Республики, осу-
ществляемую в иных формах в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь;

 реализацию в Совете Республики процедуры и 
иных правил осуществления нормотворческого про-
цесса, порядка реализации нормотворческой иници-
ативы Совета Республики, установленных законода-
тельными актами и Регламентом Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь;

 учет и обобщение предложений и замечаний 
членов Совета Республики, внесенных на сессиях Со-
вета Республики, а также поступающих в ходе работы 
над законопроектами;

 работу согласительных комиссий, создаваемых 
для преодоления возникших разногласий в случае 
отклонения Советом Республики принятых Палатой 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь законопроектов;

 проведение голосования, ведение протоколов, 
осуществление видео- и звукозаписи и составление 
стенограмм заседаний Совета Республики и его орга-
нов, а также иных мероприятий, проводимых в Совете 
Республики;

 подготовку, разработку и направление по при-
надлежности решений и предложений Совета Респу-
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Галоўнае ўпраўленне заканадаўства і дзяржаўнага будаўніцтва 
Главное управление законодательства и государственного строительства

Памочнік Старшыні Савета Рэспублікі  
Ганна Вячаславаўна Алешка 
Помощник Председателя Совета Республики  
Анна Вячеславовна Алешко

Прэссакратар Вольга Уладзіміраўна Казловіч
Пресссекретарь Ольга Владимировна Козлович
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Начальнік Сакратарыята Савета Рэспублікі Аляксандр Іванавіч Слабадчук
Начальник Секретариата Совета Республики Александр Иванович Слободчук

Намеснік Начальніка Сакратарыята – 
начальнік Галоўнага ўпраўлення 
заканадаўства і дзяржаўнага будаўніцтва 
Валянціна Фёдараўна Пятруша
Заместитель Начальника Секретариата  – 
начальник Главного управления 
законодательства и государственного 
строительства  
Валентина Федоровна Петруша



299

Упраўленне міжнароднага супрацоўніцтва і нацыянальнай бяспекі 
Управление международного сотрудничества и национальной безопасности

Упраўленне рэгіянальнай палітыкі і мясцовага самакіравання 
Управление региональной политики и местного самоуправления

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Упраўленне сацыяльнай палітыкі і навуковаінавацыйнай дзейнасці 
Управление социальной политики и научноинновационной деятельности

Упраўленне эканамічных, фінансавых і крэдытнаграшовых адносін 
Управление экономических, финансовых и кредитноденежных отношений
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Будынак Савета Рэспублікі 
Здание Совета Республики

Дом Урада, у якім размяшчаецца Палата прадстаўнікоў 
Дом Правительства, в котором размещается Палата представителей

ПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сектар па абароне дзяржаўных сакрэтаў і кадравай рабоце 
Сектор по защите государственных секретов и кадровой работе

Упраўленне арганізацыйнай і ідэалагічнай работы
Управление организационной и идеологической работы
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ВЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

134ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ЗАКАНАДАЎЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 135ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАСЯДЖЭННІ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 160ЗАСЕДАНИЯ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ 174ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

МІЖНАРОДНАЯ І МІЖПАРЛАМЕНЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 182МЕЖДУНАРОДНАЯ И МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ КАНТРОЛЬНЫХ ПАЎНАМОЦТВАЎ 216ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПАРЛАМЕНЦКІЯ СЛУХАННІ 230ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ З ОРГАНАМІ 
МЯСЦОВАГА САМАКІРАВАННЯ І ВЫВУЧЭННЕ ПРАКТЫКІ 
ПРЫМЯНЕННЯ ЗАКАНАДАЎСТВА

234
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ С ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РАБОТА ДЭПУТАТАЎ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 
У ВЫБАРЧЫХ АКРУГАХ

242РАБОТА ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ

МЕРАПРЫЕМСТВЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА ВЫВУЧЭННІ ПРАКТЫКІ ПРЫМЯНЕННЯ 
ЗАКАНАДАЎСТВА І ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ З МЯСЦОВЫМІ ОРГАНАМІ ЎЛАДЫ

270
МЕРОПРИЯТИЯ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА 
СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

278СЕКРЕТАРИАТЫ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА – НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 279ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ 294ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

ПАРЛАМЕНТ 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДА 25-ГОДДЗЯ З ДНЯ ПРЫНЯЦЦЯ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ І СТАНАЎЛЕННЯ ІНСТЫТУТА ПРЭЗІДЭНЦТВА

12К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА

СТРУКТУРА, ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ, КАМПЕТЭНЦЫЯ 
І ФОРМЫ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА

16СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ 
И ФОРМЫ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА 

ДЭПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

22ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ЧЛЕНЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

78ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА

КІРУЮЧЫЯ ОРГАНЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

108РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА

СКЛАД САВЕТА ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 109СОСТАВ СОВЕТА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СКЛАД ПРЭЗIДЫУМА САВЕТА РЭСПУБЛIКI 112СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ

114ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА

СКЛАД ПАСТАЯННЫХ КАМІСІЙ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 115СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СКЛАД ПАСТАЯННЫХ КАМІСІЙ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ 129СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
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