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НА вы яз ным па ся джэн ні прэ зі ды у ма, які прай шоў 
у гар па сёл ку Смі ла ві чы Чэр вень ска га ра ё на Мін шчы ны, 

кі раў ніц тва верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та 
за цвер дзі ла да ку мент, у якім кан ста ту ец ца, што рэ за лю цыя 
Сей ма Лі тоў скай Рэс пуб лі кі ад 10 ве рас ня 2020 го да 
не ад па вя дае ду ху доб ра су сед ства па між кра і на мі 
і ўні вер саль ным пар ла менц кім прын цы пам.

«Пры няц цем гэ та га да ку мен та лі тоў скія пар ла мен та рыі гру ба 
ўмеш ва юц ца ва ўнут ра ныя спра вы Рэс пуб лі кі Бе ла русь і пра яў-
ля юць ад кры тую не па ва гу да су ве рэн на га пра ва бе ла рус ка га 
на ро да са ма стой на вы бі раць кі раў ніц тва і вы зна чаць шлях раз-
віц ця сва ёй кра і ны», — ка мен ту ец ца дзе ян не лі тоў скіх ка лег.

Акра мя та го, спро ба лі тоў скіх дэ пу та таў пры зна чыць «лі да ра 
на ро да Бе ла ру сі» зна хо дзіц ца па-за ме жа мі зда ро ва га сэн су. 

Та кія дзе ян ні, на дум ку чле наў Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі, 
рас цэнь ва юц ца як пра ва ка цый ныя і не да пу шчаль ныя, па ру-
ша юць нор мы між на род на га пра ва і між дзяр жаў ных зно сін, 
іс ну ю чую пар ла менц кую прак ты ку.

«Асаб лі вае не пры ман не вы клі ка юць за клі кі аказ ваць санк-
цый ны ціск на бе ла рус кія ўла ды з мэ тай змя нен ня ўнут ра най і 
знеш няй па лі ты кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь», — ак цэн ту ец ца ўва га ў 
да ку мен це.

Бе ла рус кія пар ла мен та рыі ўпэў не ныя ў тым, што ад но сі ны 
кра ін-су се дак мо гуць плён на раз ві вац ца толь кі на асно ве ўза ем -
най па ва гі, кан струк тыў на га ўсе ба ко ва га су пра цоў ніц тва, у
тым лі ку з вы ка ры стан нем між пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня і з 
вы клю чэн нем умя шан ня ва ўнут ра ныя спра вы ад на ад ной.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

АД НО СІ НЫ КРА ІН МО ГУЦЬ АД НО СІ НЫ КРА ІН МО ГУЦЬ 
РАЗ ВІ ВАЦ ЦА ТОЛЬ КІ НА АСНО ВЕ РАЗ ВІ ВАЦ ЦА ТОЛЬ КІ НА АСНО ВЕ 

ЎЗА ЕМ НАЙ ПА ВА ГІЎЗА ЕМ НАЙ ПА ВА ГІ
Прэ зі ды ум Са ве та Рэс пуб лі кі ад рэ ага ваў Прэ зі ды ум Са ве та Рэс пуб лі кі ад рэ ага ваў 

на рэ за лю цыю лі тоў ска га сей мана рэ за лю цыю лі тоў ска га сей ма

МЕР КА ВАН НЕ

«Ёсць усе пад ста вы «Ёсць усе пад ста вы 
мер ка ваць, што мер ка ваць, што 

бу дзе ўзмоц не на бу дзе ўзмоц не на 
ро ля мяс цо ва га ро ля мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня»са ма кі ра ван ня»

Анд рэй СЫЧ, бе ла рус кі па лі то лаг:
— На ша кра і-

на ста іць на па-
ро зе сур' ёз ных 
гра мад ска-па-
лі тыч ных змен. 
Ужо ў 2021 го дзе 
на рэ фе рэн ду ме 
нам не аб ход на 
бу дзе пры няць 
но вую Кан сты-
ту цыю Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь.

Цал кам ві да-
воч на, што за 
ка рот кі пе ры яд 
сва ёй су ве рэн най гіс то рыі бе ла ру са мі пра-
ве дзе на грун тоў ная ра бо та па ста наў лен ні 
дзяр жаў нас ці. У скла да ныя га ды пас ля раз ва-
лу СССР мы вы ста я лі, змаг лі за ха ваць най леп-
шае, а сён ня ак тыў на раз ві ва ем но выя га лі ны 
эка но мі кі. Бе ла русь ста ла ад ной з вя ду чых 
кра ін у сфе ры ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 
за пус кае ўлас ныя кас міч ныя спа да рож ні кі і 
ўсту пі ла ў клуб кра ін, якія вы ка рыс тоў ва юць 
мір ны атам.

Сён ня пе рад кра і най ста яць но выя вы клі кі 
і па гро зы. Свет пе ра стаў быць лі ней ным, усе 
сфе ры жыц ця ча ла ве ка на бы ва юць тэм пы 
экс па нент на га раз віц ця. Важ на, што кі раў ніц-
тва кра і ны гэ та ра зу мее і пры мае ад па вед ныя 
ме ры. Яшчэ ў 2019 го дзе бы лі анан са ва ныя 
змя нен ні ў Асноў ны За кон кра і ны. Ад ной з 
важ ных па пра вак у Кан сты ту цыі ста не пе ра-
раз мер ка ван не паў на моц тваў па між ор га-
на мі ўла ды.

Ёсць усе пад ста вы мер ка ваць, што бу дзе 
ўзмоц не на ро ля мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. 
Гэ та свое асаб лі вы ад каз на за пыт у больш 
ак тыў ным удзе ле гра ма дзян у пры няц ці ра-
шэн няў, які ця пер афор міў ся ў гра мад стве. 
Лю дзі хо чуць не па срэд на ўплы ваць на тое, 
што ад бы ва ец ца ў іх го ра дзе, вёс цы, на ву-
лі цы.

Мяр кую, што больш сур' ёз ныя паў на моц-
твы атры мае пар ла мент Бе ла ру сі. Хут чэй за 
ўсё, ме на ві та ён бу дзе фар мі ра ваць урад кра і -
ны. Гэ та да зво ліць дэ пу та там «за пыт ваць»
з мі ніст раў на конт пра ве дзе най імі ра бо ты,
рэа лі за цыі дзяр жаў ных пра грам. У сваю чар гу, 
і кож ны гра ма дзя нін праз абра на га дэ пу та та 
ў сва ёй акру зе бу дзе ўплы ваць на са мыя 
важ ныя для кра і ны ра шэн ні.

Ві да воч на, бу дзе мя няц ца і вы бар чае за-
ка на даў ства. Пра пар цы я наль на-ма жа ры тар-
ная сіс тэ ма вы ба раў на дасць вя лі кую ро лю і 
знач насць па лі тыч ным пар ты ям. Прэ зі дэнц кія 
вы ба ры 2020 го да шмат у чым і ста лі та кі мі 
га ра чы мі, па коль кі мно гія кан ды да ты іш лі на 
іх толь кі з мэ тай прэ зен та ваць ся бе з вы со-
кай тры бу ны. Гэ тыя вы ба ры не ста лі кан ку-
рэн цы яй пра грам па фар мі ра ван ні леп ша га 
бу ду ча га для бе ла ру саў, але пе ра тва ры лі ся ў 
са ма пі яр і пэў ную дзей насць на перс пек ты ву. 
Ці ка ва, што ця пер ужо трое экс-кан ды да таў 
за яві лі аб на ме ры ўтва рыць па лі тыч ныя пар-
 тыі. Лі чу ад нак, што пас ля та кіх па лі тыч ных 
куль бі таў яны не змо гуць раз ліч ваць на сур' ёз-
 ную пад трым ку на вы ба рах лю бо га ўзроў-
 ню. Між тым вар та ча каць і з'яў лен ня пар-
тыі ад афі цый най ула ды. Ад зна чу, што сён ня 
вя лі кая коль касць бе ла ру саў бы лі не па сва-
ёй во лі па лі ты за ва ныя і ўцяг ну тыя ў пэў нае 
су праць ста ян не на ву лі цах кра і ны. Ра бо чыя 
прад пры ем стваў, ура чы, на стаў ні кі, якія вы-
хо дзі лі на мі тын гі ў пад трым ку эва лю цый на га 
раз віц ця кра і ны, ста нуць ас но вай та кой пар-
тыі. Пры ўсёй раз на стай нас ці мер ка ван няў, 
якія іс ну юць у на шым гра мад стве, важ на па-
бу да ваць устой лі вую дзяр жаў ную ма дэль, 
якую ні хто не змо жа раз бу рыць.

Змя нен ні ў Кан сты ту цыю — вель мі сур' ёз ны 
крок для лё су ўсёй кра і ны. На пры кан цы пад-
рых тоў кі асноў ных па пра вак іх, без умоў на, 
не аб ход на вы нес ці на «суд» гра мад скас ці. 
Га лоў нае, каб мер ка ван не кож на га ча ла ве ка 
бы ло па чу та. Пас ля рэ фе рэн ду му мы му сім 
атры маць па-са праўд на му на род ную Кан-
сты ту цыю. Яна бу дзе спры яць кан са лі да цыі 
гра мад ства і акрэс ліць аб сяг бу ду чы ні на шай 
кра і ны.

ДНЯ МІ ў фар ма це ві дэа кан фе рэн цыі 
ад бы ло ся су мес нае па ся джэн не 

бе ла рус кай і ра сій скай час так 
арг ка мі тэ та па пад рых тоў цы 
і пра вя дзен ню VІІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. З бе ла рус ка га бо ку 
па ся джэн не вёў на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі Ана толь ІСА ЧАН КА.

Су раз моў цы ў Мін ску і Маск ве ў пэў-
ным сэн се зве ры лі га дзін ні кі. Яны прай-
шлі ся яшчэ раз па пра гра ме асноў ных 
ме ра пры ем стваў, аб мер ка ва лі асоб ныя 
дэ та лі, удак лад ні лі тэ мы сек цый, мес цы і 
фар мат іх пра вя дзен ня, коль кас ны склад 
вы сту поў цаў, транс парт нае за бес пя чэн не 
дэ ле га цый і мно гія ін шыя ар га ні за цый ныя 
пы тан ні, якія заў сё ды спа да рож ні ча юць 
та кім буй ным між на род ным па дзе ям.

На га да ем, тэ ма фо ру му — «Гіс та рыч-
ная спад чы на Вя лі кай Пе ра мо гі як ас но-
ва раз віц ця са цы яль на-эка на міч ных і ду-
хоў ных су вя зяў на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі». 
Чле ны арг ка мі тэ та з абод вух ба коў пра-
яві лі вя лі кую ўва гу да ра бо ты лі та раль на 
кож най сек цыі, якія прой дуць у Мін ску 
і Мін скай воб лас ці. Стар шы ні па ста ян-
 ных ка мі сій Са ве та Рэс пуб лі кі Сяр гей 
Сі вец, Вік тар Ліс ко віч, Мі ха іл Ру сы, Сяр гей 
Рач коў і Тац ця на Ру нец пра ін фар ма ва лі 
мас коў скіх ка лег пра стан пад рых тоў кі
па ся джэн няў сек цый і ін шых ме ра пры ем-
 стваў фо ру му.

Ана толь Іса чан ка як су стар шы ня арг-
ка мі тэ та па ве да міў, што сё ле та фар мат 
пра вя дзен ня фо ру му кры ху змя ніў ся: 
з-за ка ра на ві ру са па ся джэн ні сек цый і 
шэ раг ін шых ме ра пры ем стваў фо ру му ў 
пер шы дзень прой дуць у ві дэа фар ма це. 
У дру гі дзень ра бо та пра цяг нец ца 

ў рэ жы ме аф лайн. Цэнт раль най па дзе яй 
фо ру му ста не пле нар нае па ся джэн не,
дзе мяр ку ец ца пад су ма ваць вы ні кі дзей-
нас ці сек цый, аб мер ка ваць клю ча выя 
пы тан ні і пры няць вы ні ко вы да ку мент. 
Та му ар га ні за цыі пра вя дзен ня гэ та га ме-
ра пры ем ства ў час ві дэа кан фе рэн цыі бы-
ла на да дзе на асаб лі вая ўва га.

Уся го на фо ру ме бу дуць пра ца ваць 
пяць сек цый па на ступ най тэ ма ты цы: 
пар ла менц кае су пра цоў ніц тва, су мес ныя 
эка на міч ныя пра ек ты, подз віг са вец ка га 
на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не, су-
праць дзе ян не ге ра і за цыі на цыз му, па-
вы шэн не ак тыў нас ці сель скай мо ла дзі. 
У гэ тым сэн се ці ка вай абя цае быць пра ца 
ўдзель ні каў сек цыі № 4 у Дзяр жын скім 
ра ё не на ба зе слын на га ад най мен на га 
аг ра кам бі на та «Дзяр жын скі». Там за пла-
на ва на аб мер ка ван не пы тан няў за ма ца-
ван ня мо ла дзі на вёс цы, па вы шэн ня яе 
са цы яль на-эка міч най ак тыў нас ці ў аг ра-
пра мыс ло вым сек та ры.

Удзель ні кі сек цыі № 5 бу дуць вес ці га-
вор ку пра па шы рэн не су мес ных на ма ган-
 няў Бе ла ру сі і Ра сіі ў спра ве су праць дзе ян-
 ня ге ра і за цыі на цыз му на між на род ных 
пля цоў ках. Ра бо та сек цыі ад бу дзец ца ў 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

У Жо дзі на на ба зе за во да Бе лАЗ прой-
дзе па ся джэн не сек цыі № 2. У цэнт ры 
ўва гі яе ўдзель ні каў бу дзе ў асноў ным 
эка но мі ка.

За пла на ва на так са ма су мес нае па ся-
джэн не дзе ла вых са ве таў Бе ла ру сі і Ра-
сіі, экс перт ная се сія вы со ка га ўзроў ню на 
тэ му «Аду ка цыя як ас но ва гіс та рыч най 
па мя ці і да лей ша га ін тэ гра цый на га раз-
віц ця Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі», пра вя дзен-

не бе ла рус ка-ра сій ска га ма ла дзёж на га 
фо ру му.

На па ся джэн ні Між пар ла менц кай 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 і Са ве та Фе-
дэ ра цыі Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі па між рэ гі я наль ным су пра-
цоў ніц тве бу дзе раз гле джа ны шэ раг 
ак ту аль ных для дзвюх кра ін пы тан няў. 
На прык лад, аб удас ка на лен ні рэ гі я наль-
на га су пра цоў ніц тва. Удзель ні кі фо ру му 
так са ма пра ана лі зу юць ход вы ка нан ня 
да ку мен таў, пры ня тых на па пя рэд ніх фо-
ру мах, аб мяр ку юць роз ныя ас пек ты па-
шы рэн ня раз віц ця на ву ко ва-тэх ніч на га 
су пра цоў ніц тва.

Мяр ку ец ца пра вя дзен не су стрэ чы 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі і стар шы ні 
Са ве та Фе дэ ра цыі з кі раў ні ка мі рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і суб' ек таў Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі.

Што да ты чыц ца эка на міч на га склад-
ні ка фо ру му, у раз мо ве з жур на ліс та мі
Ана толь Іса чан ка пад крэс ліў: за пла на -
ва на за клю чыць ка мер цый ныя кант рак ты 
пры клад на на 750 міль ё наў до ла раў. Па-
вод ле яго слоў, гэ та вы шэй за ўзро вень 
па пя рэд ня га фо ру му. Уся го мяр ку ец ца 
за клю чыць кры ху больш за 70 кант рак таў 
і па гад нен няў, у іх лі ку між ура да выя да-
ку мен ты, па га днен ні па між гу бер на та ра мі, 
аб лас ны мі Са ве та мі дэ пу та таў бе ла рус кіх 
і ра сій скіх рэ гі ё наў.

Са мы знач ны кант ракт ча ка ец ца па-
між ААТ «Ма гі лёў хім ва лак но» і ра сій скім 
прад пры ем ствам «Аван гард» — на су му 
звыш 30 міль ё наў до ла раў. Гэ ты кант-
ракт бу дзе пад пі са ны на пле нар ным па-
ся джэн ні.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

НА 750 МІЛЬ Ё НАЎ НА 750 МІЛЬ Ё НАЎ 
ДО ЛА РАЎДО ЛА РАЎ

пла ну ец ца за клю чыць кант рак таў на Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі

У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ
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