
ТЭМА ТЫДНЯ 12 ліпеня 2019 г. 3

11

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Ха це ла ся б, каб бе ла рус кая дэ-
ле га цыя бы ла да стат ко ва ак тыў ная, 
каб вы ступ лен ні бы лі кан струк тыў-
ныя, ці ка выя, каб тыя пы тан ні, якія 
са праў ды ста яць на па рад ку дня, 
бы лі ўзня тыя і каб вы сту поў цы пра-
па ноў ва лі ва ры ян ты іх вы ра шэн ня, — 
звяр нуў ся да ўдзель ні каў арг ка мі-
тэ та стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

У якас ці пры кла ду ён пры вёў пы-
тан не ад ме ны роў мін гу, для вы ра-
шэн ня яко га бы ло ўжо шмат зроб ле-
на, але па куль без вы ні ко ва.

Кі раў нік верх няй па ла ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та за ўва жыў: ак ту-
аль насць фо ру му аб умоў ле ная тым, 
што ён ад бы ва ец ца на фо не аб мер-
ка ван ня на са мым вы со кім уз роў ні 
пы тан няў па глыб лен ня ін тэ гра цыі 
Бе ла ру сі і Ра сіі. «Та му ўсе ўдзель ні кі 
дэ ле га цыі і кі раў ні кі сек цый па він-
ны быць да стат ко ва ін фар ма ва ныя 
і мець пэў ную па зі цыю па да дзе ным 
пы тан ні», — ска заў ён.

Як ужо па ве дам ля ла ся, асаб лі васць 
сё лет ня га фо ру му — шы ро кі і ад мыс-
ло вы ўдзел у ім мо ла дзі. Да рэ чы, яна 
збя рэц ца ў Санкт-Пе цяр бур гу ра ней: 
15 лі пе ня стар туе Ра сій ска-бе ла рус кі 
ма ла дзёж ны фо рум, 16 лі пе ня прой-
дзе па ся джэн не Са ве та Ма ла дзёж най 
па ла ты пры Пар ла менц кім схо дзе 
Саю за Бе ла ру сі і Ра сіі. Пас ля гэ та га ні-
хто з гас цей не раз' е дзец ца, бо 17 лі-
пе ня мо ладзь возь ме ўдзел у Экс перт-
най се сіі, пры све ча най пры яры тэ там 
раз віц ця Са юз най дзяр жа вы.

Мі ха іл Мяс ні ко віч вы ка заў спа-
дзя ван ні на вы со кую якасць ра бо ты 
ма ла дзёж на га фо ру му. «Гэ та но вая 
з'я ва ў ра бо це Фо ру му рэ гі ё наў, і 
яна па він на прай сці не фар маль-
на, — ска заў ён. — Ма ла дзёж ная па-
лі ты ка ў рам ках Фо ру му рэ гі ё наў Бе-
ла ру сі і Ра сіі, я лі чу, — адзін з са мых 
прыя ры тэт ных кі рун каў, бо мо ладзь 
да стат ко ва ам бі цый ная, па ды мае 
ак ту аль ныя пы тан ні, і мы ўсе, хто 
зай мае пэў ныя служ бо выя па са ды, 
па він ны ад па вя даць па тра ба ван-
ням ма ла дзёж на га ася род дзя. Сён ня 
ў мо ла дзі ін шыя маг чы мас ці, яна не 

аб мя жоў ва ец ца рам ка мі да га вор-
ных ад но сін, мае шы ро кі до ступ да 
кры ніц ін фар ма цыі і мае пра ва вы бі-
раць і від дзей нас ці, і мес ца ву чо бы, 
і мес ца жы хар ства».

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі да-
даў, што ха це ла ся б, каб тыя са-
юз ныя ад но сі ны, якія ў Бе ла ру сі з 
Ра сі яй фар мі ра ва лі ся на пра ця гу 
мно гіх ста год дзяў, бы лі атры ма ны 
ў спад чы ну ма ла дым па ка лен нем. 
«Гэ та каш тоў насць, якую мы па він ны 
за ха ваць. Мы па він ны са дзей ні чаць 
та му, каб усё доб рае, што ў нас ёсць, 
мно жы ла ся і бы ло зда быт кам мо ла-
дзі», — рэ зю ма ваў ён.

Афі цый ная дэ ле га цыя на шай кра-
і ны скла дае ка ля 250 ча ла век. 

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс-
пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе-
ла ру сі, су стар шы ня арг ка мі тэ та 
Мар' я на ШЧОТ КІ НА ад зна чы ла вы-
со кую сту пень га тоў нас ці бе ла рус ка га 
бо ку да фо ру му. 

Яна па ве да мі ла жур на ліс там, 
што ўжо ця пер вя лі кую ці ка васць 
вы клі кае Экс перт ная се сія, на шас ці 
сек цы ях якой бу дуць аб мяр коў вац-
ца пы тан ні агуль най аду ка цый най 
і ін фар ма цый най пра сто ры, фар-
мі ра ван не куль тур на-гу ма ні тар най 
сфе ры, пы тан ні ту рыз му і су пра цоў-
ніц тва рэ гі ё наў.

— Вель мі важ нае ме ра пры ем-
ства — па шы ра нае па ся джэн не на-

цы я наль ных дзе ла вых са ве таў, якое 
ар га ні зу юць ра сій ская і бе ла рус кая 
ганд лё ва-пра мыс ло выя па ла ты з 
удзе лам біз нес-су по лак, — лі чыць 
ві цэ-спі кер. — І ка неш не, па ся джэн-
не Між пар ла менц кай ка мі сіі Са ве-
та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га Схо ду 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі і Са ве та Рэс-
пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі-
нан сах. На ім бу дуць раз гле джа ны 
два асноў ныя пы тан ні: вы ні кі вы ка-
нан ня ра шэн няў V Фо ру му Рэ гі ё наў, 
які пра хо дзіў ле тась у Ма гі лё ве, і 
раз віц цё транс парт на га па тэн цы я лу, 
ма дэр ні за цыя транс парт най інф ра-
струк ту ры Са юз най дзяр жа вы.

Вы ні кі, да якіх прый дуць удзель-
ні кі фо ру му, бу дуць агу ча ныя 
18 лі пе ня на Пле нар ным па ся джэн ні, 
тэ ма яко га — «Між рэ гі я наль ныя су-
вя зі як ас но ва фар мі ра ван ня адзі най 
куль тур най і гу ма ні тар най пра сто ры 
на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі». Пла ну ец ца, 
што гэ тая цэнт раль ная па дзея важ-
на га са юз на га ме ра пры ем ства прой-
дзе з удзе лам кі раў ні коў дзяр жаў.

Ад на ча со ва на фо ру ме тра ды-
цый на бу дуць пад пі са ны па гад нен ні 
па між рэ гі ё на мі Бе ла ру сі і Ра сіі, па-
між суб' ек та мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
і ўра дам Бе ла ру сі, а так са ма ка мер-
цый ныя кант рак ты. Акра мя та го, для 
ўдзель ні каў фо ру му пра ду гле джа ны 
эк скур сій ная і куль тур ная пра гра мы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЭФЕК ТЫЎ НАЯ ЭФЕК ТЫЎ НАЯ 
ПЛЯ ЦОЎ КАПЛЯ ЦОЎ КА

АГУЛЬ НЫЯ АГУЛЬ НЫЯ 
ЗОР КІЗОР КІ

Да 75-год дзя Пе ра мо гі пом ні кі 
і па мят ныя мес цы Са юз най дзяр жа вы 

атры ма юць QR-ко ды
Ма ла дзё жная па ла та пры Пар ла менц кім схо дзе Са ю-

за Бе ла ру сі і Ра сіі за пус кае між на род ны пра ект «Ліч ба вая 
зор ка», на пра ця гу яко га бу дзе ад ліч ба ва ная ін фар ма цыя 
пра пом ні кі і мес цы буй ных біт ваў са вец кіх вой скаў на 
тэ ры то рыі Са юз най дзяр жа вы. Пра гэ та на прэс-кан фе-
рэн цыі ў Бел ТА па ве да міў стар шы ня па ла ты Аляк сандр 
ЛУК' Я НАЎ.

«Пла ну ец ца, што пад час ак цыі клу бы рэ кан струк та раў 
су мес на з ма ла ды мі гіс то ры ка мі і ва лан цё ра мі бу дуць шу-
каць ін фар ма цыю пра жыц цё і подз ві гі ге ро яў, пра па мят-
ныя мес цы, асаб лі ва на пе ры фе рыі рэ гі ё наў. Пад рых туем 
ад па вед ную кар ту. Пра чы таць звест кі да па мо жа QR-код, 
маг чы ма бу дзе і са ма стой на за рэ гіст ра ваць аб' ект, знай сці 
да дат ко вую ін фар ма цыю дзя ку ю чы ар хі вам», — рас тлу-
ма чыў дак лад чык.

Ён на га даў так са ма, што ў Са юз най дзяр жа ве рас пра-
ца ва ны пра ект стра тэ гіі раз віц ця ма ла дзёж най ін тэ гра цыі, 
і па зна ё міў з вы ні ка мі кон кур су па ства рэн ні эмб ле мы 
мо ла дзі Са юз най дзяр жа вы, прад ста віў шы вы яву-пе ра-
мож цу.

Па сло вах Аляк санд ра Лук' я на ва, у кон кур се ўдзель ні-
ча ла звыш са ра ка эс кі заў ад больш чым трыц ца ці аў та раў. 
Ура чыс тае ўзна га ро джан не пе ра мож цаў ад бу дзец ца на па-
ся джэн ні Са ве та Ма ла дзёж най па ла ты пры Парламенцкім 
сходзе саюза Беларусі і Расіі, які ўпер шы ню прой дзе пад час 
ма ла дзёж на га фо ру ма на VІ Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 
ў Санкт-Пе цяр бур гу на на ступ ным тыд ні.

Стар шы ня Ма ла дзёж най па ла ты па ве да міў, што са юз-
ная мо ладзь пра па на ва ла Пар ла менц ка му схо ду кан цэп-
цыю раз віц ця вы твор ча-аду ка цый ных клас та раў на ба зе 
Ар шан ска га іль но кам бі на та.

«Най буй ней шы ў Еў ро пе і на тэ ры то рыі пост са вец кай 
пра сто ры кам бі нат цес на су пра цоў ні чае з Ві цеб скім дзяр-
жаў ным тэх на ла гіч ным уні вер сі тэ там, у той час як у Ра сіі 
ста іць за да ча па ма дэр ні за цыі ця пе раш няй іль но вы твор-
час ці. Ча му мо ладзь пры гра ніч ча не пры во зяць на ста-
жы роў ку, на прак ты ку да нас?» — раз ва жае Аляк сандр 
Лук' я наў.

На мес нік стар шы ні Ма ла дзёж най па ла ты Ягор 
МА КА РЭ ВІЧ ад зна чыў, што ў да лей шай дзей нас ці пла ну-
ец ца зра біць ак цэнт на раз віц цё між рэ гі я наль на га су пра-
цоў ніц тва, у тым лі ку ў эка но мі цы.

«На па ся джэн ні Са ве та МПСД прад ста вім і пы тан ні раз-
віц ця ма ла дзёж на га ту рыз му, бо раз ві ваць ін тэ гра цыю 
мож на толь кі пры ўмо ве, што ма ла дыя лю дзі з Бе ла ру сі і 
Ра сіі ве да юць і на вед ва юць зна ка выя гіс та рыч ныя, куль-
тур ныя мес цы, мес цы для воль на га ча су абедз вюх дзяр-
жаў», — пе ра ка на ны Ягор Ма ка рэ віч.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па ахо ве зда роўя, 
фі зіч най куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты-
цы, член Ка мі сіі Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла-
ру сі і Ра сіі па са цы яль най і ма ла дзёж най па лі ты цы, 
на ву цы, куль ту ры і гу ма ні тар ных пы тан нях Люд мі ла 
МА КА РЫ НА-КІ БАК вы ка за ла ўпэў не насць, што га лоў ная 
за да ча, якую па він на вырашаць мо ладзь, — пра соў ван не 
Са юз най дзяр жа вы.

«Да та го ж яны па він ны на ву чыц ца быць доб ры мі 
людзь мі і ў да лей шым, мо жа, і доб ры мі кі раў ні ка мі. Да 
та кой ра бо ты трэ ба рых та вац ца за га дзя: дэ пу тат — гэ та 
не ра бо та, а на ват лад жыц ця», — ад зна чы ла Люд мі ла 
Ма ка ры на-Кі бак.

Як на га да ла дэ пу тат, Ма ла дзёж ная па ла та сфар мі ра-
ва ная год та му. Яна скла да ец ца з са ра ка ча ла век — па 
двац цаць гра ма дзян з кож най кра і ны. У Бе ла ру сі дзей-
ні чае за кон аб ма ла дзёж най па лі ты цы, у Ра сіі па доб на га 
да ку мен та ня ма. Та му, як лі чаць пар ла мен та рыі, клю ча вы 
мо мант стра тэ гіі раз віц ця ма ла дзёж най ін тэ гра цыі — на-
блі жэн не за ка на даў стваў кра ін.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

У тэ му
Ме на ві та на Фо ру ме рэ гі ё наў не каль кі га доў та му 
ўпер шы ню пра гу ча ла ідэя зра біць ма біль ную су вязь 
па між Ра сі яй і Бе ла рус сю больш да ступ най. У чэр ве ні 
2017 го да Вы шэй шым Дзярж са ве там Са юз най 
дзяр жа вы бы ло да дзе на да ру чэн не га лі но вым 
мі ніс тэр ствам Бе ла ру сі і Ра сіі пра пра ца ваць пы тан не 
аб ад ме не роў мін гу па між дзвю ма кра і на мі.

«І ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, і ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь ад-
ра зу па ча лі пра ца ваць над гэ тым, — за пэў ні ваў вясной 
гэтага года дзяр жаў ны сак ра тар Са юз най дзяр жа вы 
Ры гор РА ПО ТА. — Пер шай ста ды яй бы ло не пры ман не 
гэ тай за да чы. Асаб лі ва бы лі су праць не ка то рыя прад-
стаў ні кі мі ніс тэр стваў су вя зі, бо гэ та за кра на ла эка-
на міч ныя ін та рэ сы гуль цоў рын ку. Ад нак гра мад ская 
дум ка і ра шэн не Фо ру му рэ гі ё наў ады гра лі сваю ро лю. 
Сён ня ёсць ра зу мен не не аб ход нас ці ад ме ны роў мін гу і 
ідуць дыс ку сіі ад нос на та го, як гэ та зра біць тэх ніч на».

Ры гор Ра по та па ве дам ляў, што рых ту ец ца да рож-
ная кар та па вы ка нан ні гэ та га ра шэн ня, і, як толь кі яна 
бу дзе га то вая, мож на бу дзе ка заць пра тэр мі ны вы ра-
шэн ня пы тан ня.

На мес нік мі ніст ра ліч ба ва га раз віц ця, су вя зі 
і ма са вых ка му ні ка цый Ра сіі Алег ІВА НОЎ пацвердзіў, 
што яго ве дам ства рас пра ца ва ла і на кі ра ва ла бе ла рус-
кім ка ле гам да рож ную кар ту, якая пра ду гледж вае тры 
эта пы ад ме ны роў мін гу і маг чы мае іх за вяр шэн не ўжо 
ў 2019 го дзе. Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра, струк тур на 
да рож ная кар та бы ла пад тры ма на бе ла рус кім бо кам, 
ад нак кан чат ко вая зго да па між про філь ны мі ве дам ства-
мі так і не бы ла да сяг ну тая. «Пы тан не ча кае па лі тыч на га 

ра шэн ня на больш вы со кім уз роў ні, — Алег Іва ноў. — 
Па вы ні ках атры ман ня не аб ход ных ды рэк тыў ад ура даў 
дзвюх кра ін ра бо та бу дзе пра цяг ну тая».

У сваю чар гу, мі ністр су вя зі і інфарматызацыі 
Бе ла ру сі Кан стан цін ШУЛЬ ГАН пад крэс лі ваў, што 
ва ры ян ты ад ме ны роў мін гу па між Бе ла рус сю і Ра сі яй 
бу дуць пра пра цоў вац ца да та го ча су, па куль ба кі не 
прый дуць да ўзгод не най па зі цыі. «Пер шыя ва ры ян ты 
ўжо ёсць. Ад нак вар та ўліч ваць, што гэ тае ня прос тае 
пы тан не ў Еў ра са ю зе вы ра ша ла ся больш за сем га-
доў», — ка заў ён.

Па сло вах мі ніст ра, бе ла ру саў, якія зна хо дзяц ца ў роў-
мін гу, — ка ля ад на го міль ё на, ра сі ян — пяць міль ё наў.

Дня мі Ры гор Ра по та па ве да міў у пра гра ме тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 1», што пы тан не з роў мін гам за ста ец ца ў 
пра пра цоў цы. «Мя не, вя до ма, за сму чае тое, што яно 
так па воль на ру ха ец ца, але ра дуе, што яно ўсё ж та кі 
ру ха ец ца, — пры знаў ся ён. — Мы зра бі лі пэў ны крок 
ад не жа дан ня на огул гэ тым зай мац ца да та го, як гэ та 
зра біць. Гэ та вя лі кі пра грэс. Ёсць жа дан не вы ра шыць 
праб ле му».

Ён да даў, што Фо рум рэ гі ё наў — эфек тыў ная фор ма 
між дзяр жаў на га ўза е ма дзе ян ня, бо на ім збі ра юц ца 
прад стаў ні кі ўсіх рэ гі ё наў Ра сій скай Фе дэ ра цыі і Бе-
ла ру сі і аб мяр коў ва юць су мес ныя пра ек ты. На та кіх 
су стрэ чах па ды ма юц ца агуль ныя пы тан ні са юз на га 
бу даў ніц тва, у тым лі ку ад ме ны роў мін гу ў тэ ле фон-
ных раз мо вах, па шы рэн ня на ву ко ва-тэх ніч на га ўза е-
ма дзе ян ня.

«Мы вель мі ўваж лі ва пры слу хоў ва ем ся да па рад, 
якія там гу чаць», — за пэў ніў Ры гор Ра по та.
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