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ПЕ РА ВА ГА — ПЕ РА ВА ГА — 
ПРА МЫМ ЗА МЕЖ НЫМ ПРА МЫМ ЗА МЕЖ НЫМ 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫ ЯМІН ВЕС ТЫ ЦЫ ЯМ
Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та 
ўзяў удзел у на ра дзе
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за слу хаў 
спра ва зда чу ўра да, На цы я наль на га бан ка, 
абл вы кан ка маў і Мінск ага гар вы кан ка ма аб вы ні ках 
пра цы эка но мі кі за 2017 год і за да чах па за бес пя чэн ні 
ўстой лі ва га эка на міч на га рос ту. У ме ра пры ем стве 
пры няў удзел і стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

У сва ім вы ступ лен ні ён звяр нуў ува гу на шэ раг клю-
ча вых пы тан няў са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця. 
Спі кер за кра нуў тэ му ма дэр ні за цыі прад пры ем стваў, 
пад крэс ліў шы, што гэ ту ра бо ту не аб ход на пра во дзіць 
за кошт пры цяг нен ня пра мых за меж ных ін вес ты цый 
і да хо даў ад пуб ліч на га раз мя шчэн ня ак цый. Пра-
мым за меж ным ін вес ты цы ям вар та ад да ваць пе ра-
ва гу пе рад звя за ны мі крэ ды та мі пад га ран тыі ўра-
да. Прад пры ем ствы па куль не да стат ко ва зай ма юц ца 
са ма стой ным пры цяг нен нем фі нан са вых рэ сур саў, у 
тым лі ку праз фон да вы ры нак. Гэ тыя пра цэ сы трэ ба 
ак ты ві за ваць, пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

БЕ ЛА РУС КУЮ БЕ ЛА РУС КУЮ 
ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВУ ЎСПРЫ НЯ ЛІІНІ ЦЫ Я ТЫ ВУ ЎСПРЫ НЯ ЛІ
Гэ та ад бы ло ся на фо ру ме ЕЭК ААН
Мар' я на ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі, на цы я наль ны ка ар ды на тар па да сяг нен ні 
Мэт устой лі ва га раз віц ця, узя ла ўдзел у па ся джэн ні 
сег мен та вы со ка га ўзроў ню фо ру му ЕЭК ААН у Жэ не ве.

Пад час яго Мар' я на Шчот кі на прад ста ві ла во пыт 
на шай кра і ны па да сяг нен ні Мэт, а так са ма вы ні кі пра-
ве дзе на га ў Мін ску ў лю тым Рэ гі я наль на га фо ру му 
на цы я наль ных ка ар ды на та раў па МУР. І га лоў нае — 
іні цы я ты ва Бе ла ру сі па ства рэн ні гла баль най ба зы 
да ных па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця бы ла 
пад тры ма на на фо ру ме.

Удзель ні кі па ся джэн ня з ці ка вас цю ўспры ня лі ін-
фар ма цыю пра Бе ла русь. Пра гу ча лі пы тан ні, якія да ты-
чац ца фар мі ра ван ня бе ла рус кай ар хі тэк ту ры кі ра ван-
ня пра цэ сам да сяг нен ня Мэт. Акра мя та го, за меж ныя 
экс пер ты ці ка ві лі ся, як па гэ тых пы тан нях па бу да ва на 
ўза е ма дзе ян не з прад стаў ні ка мі біз не су і гра ма дзян скай 
су поль нас ці. Мар' я на Шчот кі на так са ма пра ін фар ма ва-
ла аб агу ча ных на мін скім фо ру ме пра па но вах па па бу-
до ве парт нёр скай сет кі на цы я наль ных ка ар ды на та раў 
па МУР. Гэ тыя пра па но вы бы лі пад тры ма ны.

РАЗВІВАЕМ РАЗВІВАЕМ 
ЭЛЕКТ РА ТРАНС ПАРТЭЛЕКТ РА ТРАНС ПАРТ
Се на тар аб мер ка ваў маг чы масць 
паляпшэння гэ тай сфе ры
Член Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі Сяр гей Рах ма наў 
су стрэў ся з прад стаў ні ка мі біз не су для аб мер ка ван ня 
перс пек тыў вы твор час ці элект ра транс пар ту. Так, 
пра ект «Раз віц цё рын ку элект рыч ных транс парт ных 
па слуг» пла ну ец ца рэа лі за ваць у тэх на ла гіч ным 
пар ку «Ма гі лёў» з удзе лам БНБ-Бан ка і ня мец кай 
кам па ніі COWІ.

Сяр гей Рах ма наў, старшыня Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы, ад-
зна чыў, што Бе ла русь за ці каў ле на ў раз віц ці рын ку 
элект ра транс пар ту і для гэ та га ства ра юц ца не аб ход-
ныя ўмо вы. Па спя хо ва на ла джа ны вы пуск ай чын на га 
элект ро бу са, які за па тра ба ва ны як на знеш нім рын ку, 
так і за мя жой. Пры са дзей ні чан ні кі тай скіх экс пер таў 
бе ла рус кія на ву коў цы рас пра ца ва лі пер шы ай чын ны 
элект ра ма біль. Ра бо ты вя дуц ца і ў га лі не вы твор час-
ці гіб рыд на га аў та транс пар ту. Бу даў ніц тва ў Бе ла ру сі 
атам най стан цыі бу дзе са дзей ні чаць пе ра хо ду на га рад-
скі элект ра транс парт, што па леп шыць стан па вет ра.

«Для нас сён ня важ на ўзмац ніць між на род нае су-
пра цоў ніц тва ў га лі не вы твор час ці элект ра транс пар ту, 
і мы га то выя раз гля даць роз ныя ва ры ян ты, — пад крэс-
ліў Сяр гей Рах ма наў. — Ду маю, у гэ тай га лі не ў нас 
доб рыя перс пек ты вы, асаб лі ва з улі кам маг чы мас ці 
экс пар ту пра дук цыі на рын кі кра ін ЕА ЭС, у пер шую 
чар гу Ра сій скай Фе дэ ра цыі».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Бе ла рус ка-із ра іль-
скія ад но сі ны па він ны 
вый сці на якас на но вы 
ўзро вень раз віц ця. Пра 
гэ та га ва ры ла ся пад час 
ня даў ня га ві зі ту бе ла рус кай 
пар ла менц кай дэ ле га цыі 
на ча ле са стар шы нёй 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк санд рам Па пко вым 
у Дзяр жа ву Із ра іль.

У пер шую чар гу трэ ба бу-
дзе па шы рыць су пра цоў ніц-
тва ў ганд лё ва-эка на міч най 
сфе ры. Ня гле дзя чы на тое, 
што ў апош нія га ды на ме ці лі-
ся па зі тыў ныя тэн дэн цыі ўза-
ем на га ганд лю: у 2017-м яго 
рост да сяг нуў 150 %, а бе-
ла рус кі экс парт у Із ра іль па вя лі чыў ся на 
70 % у па раў на нні з па пя рэд нім го дам. 
Тут, на дум ку спе цы я ліс таў, ёсць яшчэ 
шмат ня вы ка ры ста ных маг чы мас цяў.

Чле ны бе ла рус кай пар ла менц кай дэ-
ле га цыі су стрэ лі ся са спі ке рам Кне се та 
Із ра і ля Юлі ем Эдэль штэй нам і ге не раль-
ным ды рэк та рам Аль бер там Са ха ро ві-
чам. Пад час пе ра гавораў з дэ ле га цы яй 
Лі гі між пар ла менц кай друж бы «Із ра-
іль—Бе ла русь» на ча ле з яе кі раў ні ком, 
ві цэ-спі ке рам Кне се та Та лі Плас коў, а 
так са ма з мі ніст рам аліі і ін тэ гра цыі Із-
ра і ля, су стар шы нёй су мес на га бе ла рус-
ка-із ра іль ска га ка мі тэ та па ганд лё вым 
і эка на міч ным су пра цоў ніц тве Со фай 
Ланд вер чле ны бе ла рус кай дэ ле га цыі 
аб мер ка ва лі сту пень пар ла менц ка га 
ўдзе лу ў пра соў ван ні перс пек тыў ных 
пра ек таў бе ла рус ка-із ра іль ска га су пра-
цоў ніц тва.

На дум ку кі раў ні ка ра бо чай гру пы 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там 
Дзяр жа вы Із ра іль Аляк санд ра Па пко-
ва, Із ра іль мо жа стаць най важ ней шым 
ін вес ты цый ным парт нё рам для на шай 
кра і ны ў част цы ак ты ві за цыі ка а пе ра цыі 
дзвюх дзяр жаў у га лі не ІТ-тэх на ло гій. 
У ця пе раш ні мо мант ня ма ла із ра іль скіх 
кам па ній ува хо дзіць у бе ла рус кі Парк 

вы со кіх тэх на ло гій. Вя лі кія перс пек ты вы 
ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва і ў аг ра-
пра мыс ло вай вы твор час ці. «Па тэн цы ял 
груп між пар ла менц кай друж бы вель мі 
вя лі кі, і яго трэ ба вы ка рыс тоў ваць у рэа-
лі за цыі кан крэт ных су мес ных пра ек таў у 
ганд лё ва-эка на міч най, ін вес ты цый най, 
ту рыс тыч най, куль тур на-гу ма ні тар най і 
аду ка цый най сфе рах, — пад крэс ліў пар-
ла мен та рый. — Бе ла русь га то ва па стаў-
ляць у Із ра іль пра дук ты хар ча ван ня, тэх-
ні ку. У свой час із ра іль скі біз нес пра явіў 
ці ка васць да ра бо ты бе ла рус кіх сель-
гас прад пры ем стваў. Уза е ма вы гад ным 
для абедз вюх кра ін мо жа стаць пра ект 
па ства рэн ні су мес ных вы твор час цяў. 
Так са ма за раз у на шай кра і не ак ту аль-
ная праб ле ма энер га збе ра жэн ня ў АПК. 
Бе ла рус кім аг ра ры ям ці ка вы во пыт із-
ра іль скіх ка лег як у гэ тай сфе ры, так і ў 
част цы пе ра пра цоў кі ад хо даў сель ска-
гас па дар чай вы твор час ці».

Сён ня ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь дзей ні-
ча юць 153 юры дыч ныя асо бы з із ра іль-
скім ка пі та лам. З да па мо гай із ра іль скіх 
ін вес та раў у Мін скай воб лас ці рэа лі за-
ва ны ўні каль ны для кра ін СНД вы со ка-
тэх на ла гіч ны цэнтр збо ру і пе ра пра цоў кі 
ад пра ца ва ных ма шын ных мас лаў. Так-
са ма ў рам ках бе ла рус ка-із ра іль ска га 
ўза е ма дзе ян ня раз гля да юц ца пы тан ні 
пры цяг нен ня бе ла рус кіх бу даў ні коў для 

ра бо ты на аб' ек тах у Із ра і лі 
і ства рэн ня ў Бе ла ру сі із ра-
іль ска га на ву чаль на га цэнт-
ра, дзе бу дзе пра во дзіц ца 
ад бор і на ву чан не бе ла рус-
кіх спе цы я ліс таў ра бо чых 
спецы яль нас цяў.

Па вы ні ках пра ве дзе ных 
пе ра га во раў, у мэ тах пра соў-
ван ня бе ла рус кай пра дук цыі 
на ры нак Із ра і ля Мі ніс тэр ству 
сель скай гас па дар кі і хар ча-
ван ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пра па на ва на аб мер ка ваць — 
з за пра шэн нем прад стаў ні коў 
най буй ней шых із ра іль скіх 
кам па ній — перс пек ты вы бе-
ла рус ка-із ра іль ска га су пра-
цоў ніц тва ў жы вё ла га доў чай 
і ін шых га лі нах сель скай гас-
па дар кі. Так са ма раз гле дзець 

маг чы мас ці ўдзе лу бе ла рус кіх прад пры-
ем стваў у 20-й Між на род най вы стаў цы 
«Agrіtech Іsrael — 2018», якая ад бу дзец ца 
сё ле та ў маі ў Тэль-Аві ве.

Вя лі кія перс пек ты вы ў бе ла рус ка-із-
ра іль ска га су пра цоў ніц тва і ў сфе ры раз-
віц ця ту рыз му, у тым лі ку азда раў лен-
ча га. Бе ла рус кі бок га то вы раз гля даць 
ін вес ты цый ныя пра па но вы па ства рэн ні 
су мес на га цэнт ра па азда раў лен ні на ба-
зе ад ной з аб лас цей на шай кра і ны.

Пад час ві зі ту бе ла рус кай пар ла менц-
кай дэ ле га цыі ў Із ра іль шы ро ка аб мяр-
коў ва ла ся і тэ ма ты ка ма лой ра дзі мы, 
якая ці ка віць боль шасць вы хад цаў з 
Бе ла ру сі. Аляк сандр Па пкоў за клі каў 
із ра іль цян, якія ма юць бе ла рус кія ка-
ра ні, ак тыў на ўдзель ні чаць у рэа лі за цыі 
пра ек таў па за ха ван ні мес цаў гіс та рыч-
най па мя ці, якіх сён ня ня ма ла ў на шай 
кра і не.

Пла ну ец ца, што ўсе пра па но вы па 
па шы рэн ні ўза е ма дзе ян ня абедз вюх 
кра ін, вы ка за ныя пад час пе ра га во раў 
бе ла рус кіх і із ра іль скіх пар ла мен та ры яў, 
бу дуць аб мер ка ва ны на чар го вым па ся-
джэн ні су мес на га бе ла рус ка-із ра іль ска-
га ка мі тэ та па ганд лё вым і эка на міч ным 
су пра цоў ніц тве, якое за пла на ва на пра-
вес ці ў маі 2018 го да.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

Па вы ні ках вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты амаль па ло ву 
дэ пу тац кіх парт фе ляў ус кі ну лі на свае пле чы жан чы ны. 
Боль шасць прад стаў ніц пры го жай па ло вы ча ла вец тва 
пра цу юць на мес цах — у сель скіх і па сял ко вых Са ве тах 
дэ пу та таў. Яны, мож на ска заць, твар у твар су ты ка юц ца 
з на дзён ны мі праб ле ма мі гра ма дзян. У гэ тыя свя точ ныя дні 
мы звяр ну лі ся да жан чын-дэ пу та таў, каб па ці ка віц ца, якія 
«не жа но чыя» праб ле мы ім да во дзіц ца вы ра шаць?

Іры на КРЫК СІ НА, стар шы ня Ве ра мей ска га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў Чэ ры каў ска га ра ё на:

— Гра ма дзя не звяр та юц ца па раз на стай ных пы тан нях, та му 
пры хо дзіц ца зай мац ца і «не жа но чы мі» спра ва мі. Дзесь ці ў 
ка му наль ні каў ру кі не дай шлі — да па ма га ем. Ка лі па чы на ец-
ца се зон доб ра ўпа рад ка ван ня мяс цо вас ці, ма гу са ма стой на і 
плот ад ра ман та ваць. Па чаў ся сне га пад — ад ра зу бя ру ў ру кі 
ла па ту і пры бі раю. У ма ім рас па ра джэн ні ма шы на «Жы гу лі», 
пры чэп да яе. Пры во жу ку ды трэ ба ко сы, бен за пі лы і ін шы 
ін вен тар. Акра мя дэ пу тац кай па са ды, я ж яшчэ і стар шы ня 
сель вы кан ка ма. Заў сё ды вы кон ваю свае аба вяз кі са ма стой на, 
не пры вык ла ча каць да па мо гі.

На тал ля ШОС ЦІК, стар шы ня Рэ чыц ка га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў Ка мя нец ка га ра ё на:

— Ся род «не жа но чых» спраў у асноў ным пы тан ні доб ра-
ўпа рад ка ван ня — лік ві да цыя зва лак, ар га ні за цыя на сель ніц тва 
на збор смец ця. Мне да во дзіц ца вы ра шаць праб ле мы скош-
ван ня рас лін нас ці ў гра мад скіх мес цах, вы да лен ня ава рый ных 
дрэ ваў — пэў ныя цяж кас ці вы клі ка юць у мя не ме ра пры ем ствы 
толь кі та ко га кштал ту. Усё ас тат няе жан чы нам па сі ле.

Воль га АР ЦЁ МЕН КА, дэ пу тат Ві цеб ска га ра ён на га 
Са ве та:

— Мне пры хо дзі ла ся вы ра шаць пы тан ні бу даў ніц тва аг-
ра га рад ка Кі раў ская і ка пі таль на га ра мон ту шко лы ў гэ тым 
па сёл ку. Ра монт, уво гу ле, не жа но чая спра ва. Я ўні ка ла ва 

ўсе бу даў ні чыя мо ман ты, кі ра ва ла ра бо чы мі, пад піс ва ла да-
ку мен ты... Мы пе ра жы лі бу даў ніц тва ста ды ё на для на шай 
шко лы. Пе да га гіч ны ка лек тыў сва і мі жа но чы мі ру ка мі ства раў 
гэ тую спар тыў ную пля цоў ку. Мы са ма стой на граб лі зям лю, 
ка па лі, доб ра ўпа рад ка ва лі, за сы па лі тэ ры то рыю ка мя ня мі 
там, дзе гэ та бы ло па трэб на...

Нэ лі ГАМ БА РАН, стар шы ня Лу комль ска га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў Чаш ніц ка га ра ё на:

— У ма ёй ра бо це шмат пы тан няў, звя за ных з тэх ні кай. Як 
кі раў нік сель вы кан ка ма я ва джу аў то. Вядома, у наш час гэ-
та звы чай ная спра ва, але ёсць і цяж кас ці — ма шы на но вая, 
элект ро ні ка скла да ная... Да во дзіц ца мне вы ра шаць пы тан ні 
і з да рож ным бу даў ніц твам. А яшчэ я па він на ве даць, якія 
агрэ га ты за ка заць для рас чыст кі да рог і ін шых па трэб. Не аб-
ход на раз бі рац ца ў тэх ні цы: ма гут нас ці, маг чы мас цях і ін шых 
ха рак та рыс ты ках пры лад. На мой по гляд, гэ та «не жа но чыя» 
пы тан ні. Каб спра віц ца з цяж кас ця мі, чы таю лі та ра ту ру, ка-
рыс та ю ся кры ні ца мі з ін тэр нэ ту.

Але на ГА НЕ ВІЧ, дэ пу тат Гро дзен ска га аб лас но га 
Са ве та:

— У нас кам пе тэн цыя пы тан няў вель мі шы ро кая. «Не жа но-
чыя», на мой по гляд, — гэ та спра вы, звя за ныя з бу даў ніц твам. 
За час май го дэ пу тац тва бу да ва ла ся шко ла, дом ся мей на га 
ты пу, пра во дзі ла ся рэ кан струк цыя Во ра наў скай шко лы. Кож-
ны год спраў ля ем ся з та кі мі маш таб ны мі за да ча мі. Да гэ та га 
трэ ба да даць яшчэ і бя гу чыя спра вы па ра мон це і ад наў лен ні 
аду ка цый ных уста ноў рэ гі ё на. З цяж кас ця мі да па ма га юць 
ра за брац ца кам пе тэнт ныя лю дзі. З пэў ны мі ню ан са мі зна-
ём лю ся, дзя ку ю чы лі та ра ту ры. Але са мы па спя хо вы во пыт — 
гэ та прак ты ка. Ка лі бу да ва лі ся шко лы, я амаль кож ны дзень 
на вед ва ла аб' ек ты. Су стрэ чы з кі раў ніц твам бу даў ні чых ар-
га ні за цый, штаб ныя пла нёр кі, якія мы пра во дзі лі, да лі маг-
чы масць ра за брац ца ў гэ тых пы тан нях.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

НА ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ

Бе ла русь — Із ра іль: Бе ла русь — Із ра іль: 
уза е ма вы гад нае су пра цоў ніц твауза е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва

І ЖАР ТАМ, І ЎСУР' ЁЗ

ПАРТ ФЕЛЬ ПА СІ ЛЕПАРТ ФЕЛЬ ПА СІ ЛЕ


