
Вылучэнне кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь сѐмага склікання праходзіць з 9 верасня па 8 

кастрычніка. 

У адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам краіны, права 

вылучэння кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі належыць 

прэзідыумам мясцовых Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню і 

адпаведным выканкамам, а ў сталіцы – прэзідыуму Мінгарсавета і 

Мінгарвыканкаму.  

17 верасня бягучага года адбылося сумеснае пасяджэнне 

прэзідыума Бялыніцкага раѐннага Савета дэпутатаў і раѐннага 

выканаўчага камітэта, у парадак дня якога было ўнесена пытанне “Аб 

вылучэнні кандыдата ў члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь сѐмага склікання”. Вѐў пасяджэнне, на якім 

прысутнічалі намеснік старшыні аблвыканкама Валерый МАЛАШКА і 

кіраўнік раѐна Васіль ЗАХАРЭНКА, старшыня райсавета дэпутатаў 

Андрэй ГАНЧУК.  

Ён адзначыў, што Прэзідэнт Беларусі Аляксандр ЛУКАШЭНКА 5 

жніўня 2019 года падпісаў указы, якія вызначаюць тэрміны правядзення 

выбараў у Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь сѐмага склікання: у 

Палату прадстаўнікоў – 17 лістапада (асноўны дзень галасавання); у 

Савет Рэспублікі – 7 лістапада. 

-Членам Савета Рэспублікі можа быць грамадзянін Рэспублікі 

Беларусь, які дасягнуў 30 гадоў і пражыў на тэрыторыі адпаведнай 

вобласці, горада Мінска не менш за пяць гадоў, не мае судзімасці, – 

паінфармаваў прысутных Андрэй Ганчук і прадставіў на разгляд 

удзельнікаў сумеснага пасяджэння кандыдатуру Аляксея 

КУШНАРЭНКІ. – Аляксей Іванавіч працуе генеральным дырэктарам 

ДВА па паліву і газіфікацыі “Белпалівагаз”. З 2010 па чэрвень 2019 года 

займаў пасаду генеральнага дырэктара ВРУП “Магілѐўаблгаз”, 

з’яўляецца дэпутатам Магілѐўскага абласнога Савета дэпутатаў 28 

склікання.  

Нарадзіўся Аляксей Іванавіч у 1975 годзе ў Полацку, скончыў 

Полацкі дзяржуніверсітэт і Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 

Рэспублікі Беларусь. Працоўную біяграфію ѐн пачаў з пасады майстра 

філіяла Віцебскага вытворчага ўпраўлення газавай гаспадаркі, 

прайшоўшы на розных пасадах ступенькі кар’ернай лесвіцы да 

генеральнага дырэктара ДВА па паліву і газіфікацыі “Белпалівагаз”.  

У падтрымку вылучэння кандыдатуры Аляксея Кушнарэнкі ў 

члены Савета Рэспублікі выказаўся і старшыня райвыканкама Васіль 

Захарэнка. Васіль Аляксеевіч заўважыў, што з усіх прысутных на 

сумесным пасяджэнні прэзідыума райсавета дэпутатаў і райвыканкама, 

ѐн, магчыма, больш за іх асабіста ведае Аляксея Іванавіча, паколькі 



шмат разоў сумесна даводзілася вырашаць многія пытанні па 

жыццезабеспячэнні насельніцтва Клімавіцкага раѐна.  

Васіль Захарэнка таксама адзначыў, што дзякуючы 

нераўнадушнасці, падтрымцы Аляксея Іванавіча ў наступным годзе 

будзе рэалізаваны праект па газіфікацыі аграгарадкоў Ланькаў, Іскра, 

вѐскі Навасѐлкі.  

У сваім звароце да прысутных Аляксей Кушнарэнка сказаў, што 

Магілѐў, як і ўся Магілѐўшчына, за дзевяць гадоў жыцця і працы сталі 

яму родным домам. І ѐн робіць усѐ магчымае, каб гэты дом быў 

утульным і прыгожым, а ўсе насельнікі яго жылі ў камфортных умовах, 

мелі магчымасць рэалізоўваць свой культурны, навуковы, духоўны, 

прафесійны, творчы і грамадскі патэнцыял. Ён таксама распавѐў пра 

некаторыя ўласныя планы, ідэі, расказаў пра ДВА па паліву і 

газіфікацыі “Белпалівагаз”, у склад якога ўваходзяць 34 прадпрыемсты з 

27 тысячамі работнікаў. 

Члены прэзідыума Бялыніцкага раѐннага Савета дэпутатаў і 

раѐннага выканаўчага камітэта адкрытым галасаваннем адзінагалосна 

вылучылі Аляксея Кушнарэнку кандыдатам у члены Савета Рэспублікі 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сѐмага склікання. 

Намеснік старшыні аблвыканкама Валерый Малашка звярнуў 

увагу ўдзельнікаў пасяджэння на тое, што Аляксей Кушнарэнка стаў 

ініцыятарам ці рэалізаваў у Магілѐве і на тэрыторыі вобласці вельмі 

многа сацыяльных праектаў, ініцыятыў, і назваў яго сучасным 

кіраўніком з вялікай уласнай сацыяльнай адказнасцю.  

 


