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Зу сім не сак рэт, што не пад атлі-
васць укра ін скіх пе ра моў шчы каў 
тлу ма чыц ца до сыць прос та — яны 
пра цу юць у цес ным кан так це з Ва-
шынг то нам, а ЗША пры прэ зі дэнц тве 
Ба ра ка Аба мы цвёр да агу чы лі па зі-
цыю — ні я кіх са сту пак Ра сіі, толь кі 
ма гут ны на ціск на Маск ву. Ад сюль 
ключ да ра зу мен ня інакш не спа сціж-
най сі ту а цыі — у лю тым 2015 го да ў 
Мін ску бы ло да сяг ну та па гад нен не 
аб тым, як Укра і не вяр нуць на зад 
свае тэ ры то рыі, якія за раз утрым лі-
ва юц ца ДНР і ЛНР, а Кі еў да гэ та га 
ча су так і не зра біў ні ад на го кро ку 
са свай го бо ку ў гэ тым кі рун ку. Хут-
кі пры ход да ўла ды ў ЗША Трам па, 
які вы раз на агу чыў га тоў насць менш 

ува гі ўдзя ляць све ту і больш Аме-
ры цы, па хіс ну лі па зі цыі Кі е ва на пе-
ра мо вах. Укра ін скім элі там не зра зу-
ме ла, на коль кі са слаб не пад трым ка 
аме ры кан ца мі Кі е ва, і ці бу дзе яна 
на огул, ці рэа лі зуе Трамп свае на-
ме ры па леп шыць ад но сі ны з Ра сі яй, 
што мо жа ад быц ца ў шко ду ад но-
сі нам з Укра і най. Зрэш ты, гэ та тая 
інт ры га, якая не вы ра шыц ца ра ней 
пер шых кро каў Трам па ў якас ці прэ-
зі дэн та ЗША, а гэ та га яшчэ ча каць 
сем тыд няў.

У вы ні ку аме ры кан скіх вы ба раў 
на пе ра мо вах 29 ліс та па да па зі цыі 
ўкра ін скай дэ ле га цыі па хіс ну лі ся, а 
ра сій скай — ума ца ва лі ся. Але гэ та 
не спры я ла са праў ды сур' ёз ным зме-

нам. Мож на пра ана лі за ваць вы ні кі 
пе ра моў з пунк ту гле джан ня за меж-
най прэ сы.

Ра сій ская дзе ла вая га зе та 
«Взгляд» ад зна чае, што, па сло вах 
мі ніст ра за меж ных спраў Сяр гея Лаў-
ро ва, на су стрэ чы ў Мін ску не бы ло 
да сяг ну та ні я кіх пра ры ваў. Так са ма 
жур на ліс ты вы дан ня ро бяць ак цэнт 
на за яве мі ніст ра за меж ных спраў 
Гер ма ніі Фран ка-Валь тэ ра Штай нма-
е ра, па сло вах яко га, да да сяг нен-
ня па лі тыч на га ра шэн ня па Укра і не 
яшчэ вель мі да лё ка.

З пунк ту гле джан ня агля даль-
ні каў BBС, не ўсё так дрэн на. Яны 
каментуюць за яву кі раў ні ка МЗС 
Гер ма ніі Штай нма е ра, што на пе ра-
мо вах уда ло ся да біц ца пра грэ су па 
пы тан ні аб ме ну па лон ны мі, яшчэ ад-
ным клю ча вым пунк це мін скіх па гад-
нен няў. Іс нуе маг чы масць, што ба кі 
да мо вяц ца аб усе агуль ным аб ме не 
да кан ца го да пры да па мо зе Між на-
род на га Чыр во на га Кры жа. Акра мя 
та го, мі ністр за меж ных спраў Гер ма-
ніі па ве да міў, што ба кі на су стрэ чы 
да мо ві лі ся аб ад вод зе тэх ні кі яшчэ з 
ча ты рох кро пак на лі ніі су да кра нан-

ня. Ёсць пэў ны ап ты мізм і ў мі ніст ра 
за меж ных спраў Фран цыі. Па сло вах 
Жан-Мар ка Эй ра, на ват ка лі вес ці 
дыя лог вель мі цяж ка, усё ж ме ха нізм 
пе ра моў не зла ма ны і мін скія па гад-
нен ні 2015 го да трэ ба вы кон ваць.

Жур на ліс ты Nеw Yоrk Tіmеs зра бі лі 
га лоў ны ак цэнт на не га тыў ных моман-
тах су стрэ чы. У ар ты ку ле па вы ні ках 
пе ра моў бы ла пры ве дзе на цы та та з 
вы ступ лен ня мі ніст ра за меж ных спраў 
Укра і ны Паў ла Клім кі на пра тое, што 
Ра сія не па га дзі ла ся ні з ад ным з клю-
ча вых пры яры тэ таў пад час пе ра моў. 
Па між Ра сі яй і Укра і най за хоў ва юц ца 
фун да мен таль ныя ад роз нен ні на конт 
та го, якім чы нам рэа лі зоў ваць да рож-
ную кар ту па мір ным урэ гу ля ван ні.

На дум ку агля даль н і  каў 
Wаshіngtоn Роst, пе ра мо вы ў Мін ску 
не пры нес лі па зі ты ву. Яны ад зна чы-
лі, што мі ністр за меж ных спраў Ра сіі 
аб ві на ва ціў укра ін скі бок у ад сут нас-
ці пра грэ су па па лі тыч ных рэ фор мах, 
пра ду гле джа ных у па гад нен нях лю-
та га 2015 го да. Укра ін скі бок, у сваю 
чар гу, ад ка заў аб ві на вач ван ня мі ў 
тым, што ра сій ская ар мія ўсё яшчэ 
не вы ве дзе на з ус хо ду Укра і ны.

Dеutsсhе Wеllе апуб лі ка ва ла 
вя лі кае ін тэр в'ю з экс пер там Штэ-
фа нам Май стэ рам. На яго дум ку, 
пра грэ су на пе ра мо вах ня ма, та му 
што ра сій скі бок ча кае ўступ лен ня 
но ва га аме ры кан ска га прэ зі дэн та 
на па са ду, раз ліч ва ю чы на ад мен 
санк цый і па ляп шэн не пе ра моў най 
па зі цыі.

Укра ін скае вы дан не Вес ці-UА 
пра цы та ва ла вы ключ на па зі цыю мі-
ніст ра за меж ных спраў Укра і ны аб 
тым, што ня ма зго ды па ўсіх прын-
цы по вых пы тан нях.

Тэ ле ка нал 112 Укра і на транс-
ля ваў вы ні ко вае ін тэр в'ю мі ніст ра 
за меж ных спраў Укра і ны, на дум ку 
яко га Ра сія «хо ча фак тыч на ле гі ты-
мі за ваць свой пра тэк та рат або ка-
ло нію на Дан ба се, не здзяйс ня ючы 
кро каў па пе ра да чы кант ро лю над 
тэ ры то ры яй аку па ва на га Дан ба са 
між на род най су поль нас ці, АБ СЕ, не 
здзяйс ня ючы кро каў па па ляп шэн ні 
бяс пе кі, не ажыц цяў ля ю чы гу ма ні-
тар ныя кро кі».

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук
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Учо ра дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні-
коў і чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі но ва га 
склі кан ня ўпер шы ню пра вя лі су мес-
нае па ся джэн не і за да лі свае пы тан ні 
прад стаў ні кам ура да. З дак ла дам пе-
рад пар ла мен та ры я мі вы сту піў на мес-
нік прэм' ер-мі ніст ра Ана толь КА ЛІ НІН, 
які рас ка заў пра перс пек ты вы раз віц ця 
сфер транс пар ту, су вя зі, жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі, бу даў ніц тва.

Транс парт пры цяг вае ва лю ту
— Мы па він ны быць пад рых та ва ны мі да ра-

бо ты ва ўмо вах скла да най знеш няй кан' юнк ту-
ры, — за явіў Ана толь Ка лі нін. — Гэ та зна чыць, 
больш эфек тыў на кан ку ры ра ваць на знеш ніх 
рын ках. У та кіх умо вах мно гае за ле жыць ад 
ра бо ты інф ра струк тур ных га лін. Асаб лі вае мес-
ца тут зай мае транс парт ная сфе ра, па коль кі 
геа па лі тыч нае ста но ві шча Бе ла ру сі ро біць нас 
важ ным ка му ні ка цый ным цэнт рам. Мы збі ра-
ем ся і на да лей раз ві ваць гэ ту пе ра ва гу.

Па сло вах ві цэ-прэм' е ра, унё сак транс парт-
на га комп лек су ў ва ла вы ўнут ра ны пра дукт 
скла дае пры клад на 6 працэнтаў. Ён жа з'яў-
ля ец ца ад ной з асноў ных кры ніц па ступ лен ня 
ва лю ты.

Член Са ве та Рэс пуб лі кі ад Мін скай воб-
лас ці Сяр гей ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ за даў пы тан не 
пра экс парт па слуг. Ана толь Ка лі нін рас ка заў, 
што ў гэ тым кі рун ку ай чын ныя ар га ні за цыі 
пра цу юць у Ра сіі, Поль шчы, Укра і не, Ве не су-
э ле, Эк ва до ры...

— Асноў ны ры нак для нас — Ра сій ская Фе-
дэ ра цыя. Толь кі ў гэ тай кра і не па да рож ным 
бу даў ніц тве ў на ступ ным го дзе мы пла ну ем 
пры ба віць аб' ём эс парт ных па слуг пры клад на 
на 100 міль ё наў до ла раў.

Жыл лё з дзярж пад трым кай 
па тан нее

Ві цэ-прэм' ер так са ма па ве да міў, што жыл лё 
з дзярж пад трым кай мо жа бу да вац ца па ца не 
не больш за 280 до ла раў за квад рат ны метр. 
Ана толь Ка лі нін ба чыць рэ зер вы для та го, каб 
зні зіць вы дат кі на бу даў ніц тва жыл ля з дзярж-
пад трым кай і пра па на ваць больш кам форт ныя 
ўмо вы па кош це квад рат на га мет ра. На гэ ты 
мо мант кошт ад на го квад рат на га мет ра жыл ля з 
дзярж пад трым кай скла дае ка ля 340 до ла раў.

Дэ пу тат ад Вас ня цоў скай вы бар чай 
акру гі №93 (г. Мінск) Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ 
звяр нуў ува гу на тое, што ў ста лі цы даў но не 
ру ха ец ца чар га на па ляп шэн не жыл лё вых умоў 
для сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей-ін ва лі даў. 
Ві цэ-прэм' ер па ве да міў, што сё ле та ўрад удзя-
ліў асноў ную ўва гу шмат дзет ным сем' ям.

— Пры чы на — у аб ме жа ва нас ці на шых 
маг чы мас цяў. Да стат ко ва скла да на вя дзец-
ца дыя лог па пра гра ме «Жыл лё-2017», за-
пра шаю дэ пу тац кі кор пус да лу чыц ца да аб-
мер ка ван ня. Але ні ў якім ра зе не зды ма ец ца 
з па рад ку дня за бяс пе ча насць жыл лём сі рот 
і пры роў не ных да іх ка тэ го рый гра ма дзян, — 
ска заў ён.

Не рэ фор ма, а пе ра ўтва рэн ні
Алег ЛЕЎ ШУ НОЎ, дэ пу тат ад Го мель скай-

Цэнт раль най вы бар чай акру гі №33, па ці ка-
віў ся, на коль кі па спя хо ва пра хо дзіць рэ фор ма ў 
сфе ры жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі.

— Ка заць, што ідзе рэ фор ма — ня пра віль-
на, — звяр нуў ува гу Ана толь Ка лі нін. — Пра хо-
дзіць пэў нае пе ра ўтва рэн не ў рам ках вы пра-
ца ва ных ра шэн няў. На жаль, па куль зроб ле на 
не ўсё. Мы маг лі б зра біць на шмат больш, ка лі 

б ме лі да дат ко вы ін вес ты цый ны рэ сурс. Пе ра-
ўтва рэн ні ў сфе ры ЖКГ мы пра во дзім з улі кам 
фі нан са вых маг чы мас цяў. Са мае га лоў нае — 
я сам ба чу, што ЖКГ-па слу гі ў на шай кра і не 
аказ ва юц ца ўсю ды на не аб ход ным уз роў ні.

Дэ пу тат ад Брэсц кай-За ход няй вы бар-
чай акру гі №1 Ле а нід БРЫЧ спы таў пра тое, 
што мож на зра біць, каб па ско рыць пра цэс 
раз лі ку ганд лё вых се так з вы твор ца мі. Па яго 
сло вах, для прад пры ем стваў гэ та — вель мі 
ба лю чая тэ ма.

— Трэ ба, каб Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль-
на га рэ гу ля ван ня і ганд лю лі та раль на за раз 
зра бі ла ней кія тэр мі но выя кро кі, а не спа сы-
ла ла ся на тое, што яно пла нуе ўнес ці пэў ныя 
зме ны і да паў нен ні ў За кон «Аб дзяр жаў ным 
рэ гу ля ван ні ганд лю і гра мад ска га хар ча ван-
ня». На ту раль на, што зме ны ў за кон па трэб-
ныя, але гэ та зой ме час. На сён ня ганд лё выя 
прад пры ем ствы ма юць вель мі вя лі кую дэ бі-
тор скую за па зы ча насць, у тым лі ку пра тэр мі-
на ва ную, за па стаў ле ны ай чын ны мі вы твор ца-
мі та вар. Гэ та, ві даць, ты чыц ца буй ных ганд-
лё вых се так, якія сён ня зай ма юць да мі ну ю чае 
ста но ві шча на рын ку на шай дзяр жа вы. Трэ ба, 
каб урад, Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ-
гу ля ван ня і ганд лю зра бі лі больш сур' ёз ныя 
на ма ган ні, каб вы ра шыць гэ ту праб ле му.

Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ, мі ністр ан ты ма-
на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю, звяр нуў 
ува гу на тое, што дзяр жа ва не заў сё ды па він-
на ўмеш вац ца ва ўза е ма ад но сі ны па між вы-
твор ца мі та ва раў і ганд лё вы мі сет ка мі. На яго 
дум ку, па доб ныя пы тан ні ар га ні за цыі па він ны 
ву чыц ца вы ра шаць са ма стой на.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
уushkеvісh@zvіаzdа.bу

�

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

У ЧЫМ ІНТ РЫ ГА ПЕ РА МОЎ ПА УКРА І НЕ
29 ліс та па да ў Мін ску зноў ад бы лі ся пе ра мо вы ў нар манд скім фар-
ма це на вы со кім уз роў ні. Ужо зы хо дзя чы з та го, што яны пра во дзі-
лі ся не на вы шэй шым уз роў ні (у пе ра мо вах пры ма лі ўдзел мі ніст ры 
за меж ных спраў, а не прэ зі дэн ты і прэм' ер-мі ніст ры), асаб лі вых ча-
кан няў па пра рыў ных ра шэн нях не бы ло. Ка лі б быў хоць бы на мёк 
на та кую маг чы масць, пе ра мо вы пра хо дзі лі б на вы шэй шым уз роў ні, 
каб пос пех пры нёс да дат ко выя бо ну сы са мым важ ным удзель ні кам 
у іх па зі цы я на ван ні як па спя хо вых лі да раў на ўнут ры па лі тыч ным і 
знеш не па лі тыч ным на прам ках. Адзі ная інт ры га бы ла ў тым, што гэ та 
пер шыя пе ра мо вы па Укра і не на та кім вы со кім уз роў ні пас ля та го, як 
свет да ве даў ся пра вы ні кі аме ры кан скіх прэ зі дэнц кіх вы ба раў.

Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

МАТ РЫ ЦА 
ДЛЯ ВЕР ТЫ КА ЛІ 

ЎЛА ДЫ
Са вет Мі ніст раў вы зна чыў 

ме ха нізм пры рос ту эка но мі кі
Па вы шэн не пра дук цый нас ці пра цы на 
дзе ю чых прад пры ем ствах, удас ка на лен-
не сіс тэ мы кі ра ван ня, ак тыў ная ра бо та 
на знеш ніх рын ках, раз віц цё ма ло га і 
ся рэд ня га прад пры маль ніц тва, пры-
цяг нен не ін вес ты цый — та кі мі шля ха мі 
пла ну ец ца па ляп шаць эка на міч ны стан 
у кра і не ў на ступ ным го дзе. Пра гэ та 
за явіў пад час чар го ва га па ся джэн ня 
Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь прэм' ер-мі ністр Анд рэй 
КА БЯ КОЎ.

Пад час на ра ды гу тар ка іш ла аб пра ек це 
па ста но вы Саў мі на «Аб рэа лі за цыі за дач са-
цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь на 2017 год». У каст рыч ні ку бя гу ча га 
го да Прэ зі дэнт пад пі саў ад па вед ны Указ пра 
за да чы са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця кра-
і ны на 2017-ы. У гэ тым да ку мен це вы зна ча ны 
важ ней шыя па ра мет ры пра гно зу, іх коль кас-
ныя ары ен ці ры і сфар му ля ва ны асноў ныя за-
да чы на блі жэй шы год.

«Кі раў ні ком дзяр жа вы да ру ча на вы бу да-
ваць поў ную мат ры цу пер са ні фі ка ва ных па-
квар таль ных за дач на 2017 год, ма бі лі за ваць 
усю вер ты каль ула ды на да сяг нен не кан крэт-
ных вы ні каў. Ад ура да і абл вы кан ка маў па-
тра бу ец ца ар га ні за ваць пра цу кі раў ні коў усіх 
уз роў няў, на цэ ліў шы іх на па вы шэн не эфек-
тыў нас ці вы твор час ці та ва раў і па слуг, зні жэн-
не вы дат каў, на рошч ван не і ды вер сі фі ка цыю 
экс пар ту, ства рэн не но вых пра цоў ных мес цаў, 
пры цяг нен не пра мых за меж ных ін вес ты цый, а 
так са ма вы ра шэн не ін шых пры яры тэ таў са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны», — ад-
зна чыў прэм' ер-мі ністр.

Анд рэй Ка бя коў за явіў, што пры фар мі ра-
ван ні пра гно зу на 2017 год вы зна ча на струк-
ту ра пры рос ту ВУП. Па яго сло вах, па ло ва 
— за кошт рос ту пра дук цый нас ці пра цы на 
дзе ю чых прад пры ем ствах, іс тот на га ска ра-
чэн ня вы дат каў, ука ра нен ня но вых тэх на ло гій 
і ўдас ка на лен ня сіс тэ мы кі ра ван ня, больш ак -
тыў най і агрэ сіў най працы на знеш ніх рын ках. 
Дру гую па ло ву пры рос ту пла ну ец ца атры маць 
за кошт «но вай эка но мі кі». «Фак тыч на гэ тая 
за да ча вы ра ша ец ца праз раз віц цё ма ло га і ся-
рэд ня га біз не су, ства рэн не но вых прад пры ем-
стваў, но вых пра цоў ных мес цаў, пры цяг нен не 
за меж ных ін вес ты цый. На гэ тым грун ту юц ца 
і мэ та выя за да чы ў прад стаў ле ным пра ек це 
па ста но вы», — пад крэс ліў прэм' ер.

За тым Анд рэй Ка бя коў да даў, што абл вы-
кан ка мам і Мінск аму гар вы кан ка му не аб ход на 
ў сціс ну тыя тэр мі ны пры няць усе не аб ход ныя 
ра шэн ні па да вя дзен ні клю ча вых па каз чы каў 
эфек тыў нас ці стар шы ням гар- і рай вы кан ка-
маў, а так са ма кі раў ні кам ад мі ніст ра цый у 
Мін ску «для фар мі ра ван ня поў най і пра віль-
на струк ту ра ва най мат ры цы за дач усёй вер-
ты ка лі ўла ды».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

За ка на даў цы
мо гуць са дзей ні чаць ін тэ гра цыі,

лі чыць спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та

Ві цэ-спі кер Па ла ты прад стаў ні коў 
едзе ў Па на му

Бе ла рус кі пар ла мен та рый упер шы ню пры ме 
ўдзел у ме ра пры ем ствах Ла ці на а ме ры кан ска га 
пар ла мен та. На мес нік стар шы ні Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ба ляс лаў ПІРШ ТУК ста не ўдзель ні кам 
ХХХІІ Ге не раль най асамб леі Ла ці на а ме ры кан-
ска га пар ла мен та, якая бу дзе пра хо дзіць з 1 па 
3 снеж ня ў Пан аме.

Пад час гэ та га ме ра пры ем ства ві цэ-спі кер ніж няй 
па ла ты вы сту піць з пры ві таль ным сло вам, а так са ма 
пра вя дзе ра бо чыя су стрэ чы з чле на мі афі цый ных дэ-
ле га цый пар ла мен таў — чле наў Ла ці на а ме ры кан ска га 
пар ла мен та, прад стаў ні ка мі ін шых між пар ла менц кіх 
ар га ні за цый. Як па ве дам ляе прэс-служ ба Па ла ты прад-
стаў ні коў, прад ме там для аб мер ка ван ня ста нуць пы тан-
ні двух ба ко ва га між пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва.

На га да ем, у са ка ві ку 2016 го да бы ло пад пі са на 
Па гад нен не аб су пра цоў ніц тве па між На цы я наль ным 
схо дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Ла ці на а ме ры кан скім 
пар ла мен там, у ад па вед нас ці з якім бе ла рус ка му 
пар ла мен ту быў на да дзе ны ста тус па ста ян на га на-
зі раль ні ка пры роз ных ор га нах Ла ці на а ме ры кан ска га 
пар ла мен та.

Ра ман АЛЯХ НО ВІЧ.

ТРЭ БА ВУ ЧЫЦ ЦА КАН КУ РЫ РА ВАЦЬ — ВА ЎСІХ СФЕ РАХ
Ві цэ-прэм' ер і мі ніст ры ад ка за лі на пы тан ні пар ла мен та ры яў

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 пад час чар го ва га па ся джэн ня 
пер шай се сіі шос та га склі кан ня 
за клі каў пар ла мен та ры яў уно сіць 
пра па но вы па па ляп шэн ні за ка на-
даў ства, зы хо дзя чы з праб лем, якія 
бліз кія лю дзям.

Асоб на пар ла мен та рый звяр нуў ува гу 
на гар ма ні за цыю і ўні фі ка цыю за ка на даў-
ства чле наў Еў ра зій ска га эка на міч на га са-
ю за і Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі. 
На яго дум ку, да па маг чы вы ра шыць праб-
ле му раз рэ гу ля ва нас ці ўнут ра на га рын ку 
са ю за мо гуць ме на ві та пар ла мен та рыі.

Акра мя та го, пад час се сіі быў ра ты фі-
ка ва ны шэ раг раз на пла на вых па гад нен-
няў з ін шы мі кра і на мі. Па сло вах Сяр гея 
РАХ МА НА ВА, стар шы ні Па ста ян най ка-
мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па між на род ных 

спра вах і на цы я наль най бяс пе цы, гэ тыя 
за ко на пра ек ты ахоп лі ва юць два бло кі: 
«Пер шы ты чыц ца спра шчэн ня ві за ва га 
рэ жы му ў аб ме нах Бе ла ру сі з Гва тэ ма лай 
і Бос ні яй і Гер ца га ві най. Гэ та важ ныя да-
ку мен ты, якія да зво ляць нам пра соў ваць, 
у пер шую чар гу, свае эка на міч ныя ін та-
рэ сы, ін тэн сі фі ка ваць дзе ла выя аб ме ны 
і кан так ты ў кра і нах Ла цін скай Аме ры кі 
і Цэнт раль най Еў ро пы. Дру гі блок па гад-
нен няў звя за ны з энер ге ты кай. Ад но з іх 
— па між Бе ла рус сю і Ар ме ні яй — і ты чыц-
ца атам най энер ге ты кі».

Уся го ў Са ве це Рэс пуб лі кі ў се ра ду 
бы ло раз гле джа на 13 пы тан няў. Ся род 
ін ша га, се на та ры да лі зго ду на абран не 
ча ты рох суд дзяў Вяр хоў на га су да і ад-
на го — Вік та ра Раб ца ва — у Кас ты ту-
цый ны суд.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
рustаvіt@zvіаzdа.bу


