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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Ці па е дзе мо ладзь 
у Паў днё вую 
Аме ры ку?

Стар шы ня Ла ці на а ме ры кан ска га пар ла мен та 

Элі яс КАС ТЫЛЬЯ на су стрэ чы ў Па ла це прад-

стаў ні коў пра па на ваў ар га ні за ваць ста жы-

роў ку для ма ла дых бе ла рус кіх спе цы я ліс таў 

на ба зе Ла ці на а ме ры кан ска га пар ла мен та. 

Пад час двух ба ко вых пе ра га во раў дэ пу та ты 

звяр ну лі ўва гу на мно гія на прам кі су пра цоў-

ніц тва.

Як на га даў Ба ляс лаў ПІРШ ТУК, на мес нік стар-

шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду Бе ла ру сі і кі раў нік дэ ле га цыі На цы я наль на га 

схо ду па ажыц цяў лен ні кан так таў з Ла ці на а ме-

ры кан скім пар ла мен там, два га ды та му на ша 
кра і на атры ма ла ста тус на зі раль ні ка пры на зва най 
уста но ве. «Гэ та пер шы ві зіт на шых ка лег і парт нё-
раў у Рэс пуб лі ку Бе ла русь на та кім вы со кім уз роў ні, 
ка лі прак тыч на ўсё кі раў ніц тва Ла ці на а ме ры кан-
ска га пар ла мен та пры бы ло да нас. Мы рас цэнь-
ва ем гэ та як доб ры сіг нал з іх бо ку для та го, каб 
на шы ад но сі ны атры ма лі аб са лют на ін шы ста тус і 
ды на мі ку раз віц ця. Без умоў на, скла да на га ва рыць 
у хо дзе пер шай су стрэ чы аб кан крэт ных пра ек тах, 
але мы вы зна чы лі цэ лы спектр на прам каў, якія 
ці ка выя на шым парт нё рам з Ла цін скай Аме ры кі. 
На прык лад, на ша тэх ні ка, сель ская гас па дар ка, 
ахо ва зда роўя», — па тлу ма чыў ві цэ-спі кер. Па яго 
мер ка ван ні, па куль двух ба ко вая пра ца ідзе не да-
стат ко ва ак тыў на. Пад час ві зі ту дэ ле га цыя на ве дае 
шэ раг прад пры ем стваў і, маг чы ма, як раз на поў ніць 
су пра цоў ніц тва кан крэт ны мі пра ек та мі.

У бе ла рус кім пар ла мен це ство ра на шэсць ра бо-
чых груп па су пра цоў ніц тве з ла ці на а ме ры кан скі мі 
кра і на мі — Ар ген ці най, Бра зі лі яй, Ку бай, Мек сі-
кай, Уруг ва ем, Эк ва до рам. Так са ма на су стрэ чы 
бы ла ад зна ча на пэў ная ды на мі ка рос ту ганд лю 
з дзяр жа ва мі Ла цін скай Аме ры кі. Та ва ра аба рот 
за сту дзень — чэр вень 2018 го да ў па раў на нні 
да ад па вед на га пе ры я ду 2017-га склаў 118,6 % 
(641,4 міль ё на до ла раў).

Ба ляс лаў Пірш тук так са ма пры вёў у прык лад не-
каль кі дзе ю чых пра ек таў: «На шы наф та ві кі ня дрэн-
на пра цу юць у Эк ва до ры. «Бел за меж буд» вель мі 
ак тыў на пра цуе на ва шых рын ках. Мы ма ем прад-
стаў ні ка Мінск ага трак тар на га за во да. Бе ла рус кія 
бу даў ні кі па бу да ва лі най буй ней шы ца гель ны за вод 
на тэ ры то рыі Ла цін скай Аме ры кі. Уз вя лі вя лі кую 
коль касць жыл ля. Та му пэў ныя сля ды па кі ну лі, і мы 
маг лі б пра ца ваць ак тыў ней і больш».

Так са ма на мес нік стар шы ні на га даў, што 30 % 
су свет на га рын ку ве лі ка груз най кар' ер най тэх ні кі 
вы раб ля ец ца ў Бе ла ру сі. Да стат ко ва шмат па стаў-
ля ец ца і ў Паў днё вую Аме ры ку. Акра мя та го, на ша 
кра і на вы раб ляе 17 % кам бай наў у све це. Ві цэ-
спі кер так са ма звяр нуў ува гу на тое, што на шы 
элект ро бу сы — вель мі перс пек тыў ны кі ру нак, ка лі 
ўліч ваць эка ла гіч ныя на ступ ствы вы ка рыс тоў ван ня 
тра ды цый на га транс пар ту.

Га во ра чы пра біз нес, ён пад крэс ліў прэ фе рэн-
цый ныя ўмо вы для ін вес та раў у Бе ла ру сі, а так са-
ма на яў насць у кож ным рэ гі ё не СЭЗ. Больш за 30 
ты сяч спе цы я ліс таў су свет на га ўзроў ню пра цу юць 
у ІТ-сфе ры на шай кра і ны, пры ня тае перс пек тыў нае 
за ка на даў ства на конт ліч ба вай эка но мі кі. Во пыт 
у гэ тых сфе рах, па мер ка ван ні пар ла мен та рыя, 
мо жа быць вель мі ка рыс ны для су мес най двух ба-
ко вай пра цы.

Акра мя та го, Ба ляс лаў Пірш тук па ве да міў жур-
на ліс там, што пла ну ец ца больш ак тыў на пра ца ваць 
з ра сій скі мі ка ле га мі ў рам ках Пар ла менц ка га схо ду 
Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі і су мес на раз ві ваць уза е ма-
дзе ян не з Ла ці на а ме ры кан скім пар ла мен там. Гэ та, 
на яго по гляд, уз моц ніць па зі цыі. Ад на з мэт — пры-
цяг нуць парт нё раў на еў ра зій скі ры нак.

Элі яс Кас тылья, у сваю чар гу, так са ма за явіў 
пра ін та рэс у раз віц ці парт нёр ства: «Ня гле дзя чы 
на тое, што кан ты нен ты зна хо дзяц ца да лё ка, мы 
мо жам іх зблі зіць на асно ве ад но сін па між на шы-
мі пар ла мен та мі. І Ла ці на а ме ры кан скі пар ла мент 
пры ехаў сю ды з мэ та мі аб мя няц ца во пы там, а так-
са ма пра па на ваць пункт су да кра нан ня для пра-
соў ван ня на шых ад но сін. Да та го ж мы мо жам вы-
ка рыс таць во пыт вель мі вы со ка га пра мыс ло ва га 
раз віц ця ва шай кра і ны. Я ха чу пад крэс ліць, што ў 
нас ёсць між пар ла менц кае па гад нен не, якое мы 
ха це лі б кры ху пад шлі фа ваць для больш ак тыў на га 
раз віц ця ад но сі наў па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і 
Ла ці на а ме ры кан скім пар ла мен там».

На дзея АНІ СО ВІЧ



Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, гэ тыя пы тан ні не та кія скла да-
ныя, хоць з фі нан са ва га пунк ту гле джан ня не ка то рыя цяж кія, 
па коль кі ўвя за ныя вя лі кія фі нан са выя па то кі. «Тым не менш іх 
трэ ба вы ра шаць. І мно гае зроб ле на для та го, каб вы ра шыць 
і ў сель скай гас па дар цы праб ле мы, і ў наф та га за вай сфе ры. 
Праб лем асаб лі вых з ра шэн нем пы тан няў я не ба чу», — пад-
крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У ад каз Ула дзі мір Пу цін на га даў, што на мі ну лай су-
стрэ чы з бе ла рус кім лі да рам у Со чы ка за лі пра бя гу чыя 
спра вы, перс пек ты вы раз віц ця як двух ба ко вых ад но сін, 

так і ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў, у якія ўва хо дзяць Бе ла-
русь і Ра сія. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та Ра сіі, су стрэ ча ў 
больш шы ро кім скла дзе ак ту аль ная ў су вя зі з іс тот ны мі 
зме на мі ў бе ла рус кім ура дзе. «Нам трэ ба зве рыць га дзін ні кі 
па не ка то рых пы тан нях. Не ка то рыя пы тан ні — даў рэ гу ля-
ваць», — да даў ён.

Ула дзі мір Пу цін ад зна чыў, што зу сім ня даў на ўзні ка ла шмат 
спрэ чак па шэ ра гу кі рун каў — на прык лад, у га лі не сель скай 
гас па дар кі, па энер ге тыч ных пы тан нях, над які мі ба кам трэ ба 
рас ста віць кроп кі над «і».

Па вод ле Бел ТА.

БУ ДЗЕМ ПРА ЦА ВАЦЬ

Сяр гей Ру мас, 

прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі, 

су стрэў ся з кі раў ні ком ра сій ска га 

ўра да Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым 

у Со чы. Кі раў нік бе ла рус ка га 

каб мі на пра па на ваў зве рыць 

па зі цыі пе рад пе ра мо ва мі 

прэ зі дэн таў дзвюх кра ін.

«Я ўдзяч ны вам, што вы знай шлі час 
сён ня су стрэц ца, каб мы маг лі пра доў-
жыць аб мер ка ван не тых пы тан няў, якія 
мы па ча лі ў хо дзе на шых тэ ле фон ных 

пе ра га во раў. На шы на мес ні кі пра ца-
ва лі ў гэ ты час па пы тан нях, якія яны 
ку ры ру юць. І ва ша пра па но ва аб тым, 
што гру па вы со ка га ўзроў ню па він на 
быць ка ар ды на та рам усіх пы тан няў, 
ужо сён ня ажыц цяў ля ец ца. Ігар Пет-
ры шэн ка (ві цэ-прэм' ер. — За ўва га 

Бел ТА.) да ла жыў мне, што гру па пра-
цуе ўжо. І но вы па сол Ра сіі ў Бе ла ру сі 
Мі ха іл Ба біч ужо так са ма ўклю чыў ся ў 
гэ ту ра бо ту», — ска заў прэм' ер-мі ністр 
Бе ла ру сі.

Прэм' ер-мі ністр Ра сіі Дзміт рый Мядз-
ве дзеў у сваю чар гу ад зна чыў, што на 
пе ра га во рах у Со чы ба кам трэ ба бу дзе 
аб мер ка ваць як бя гу чыя пра ек ты, так 
і раз віц цё ад но сін па між Ра сі яй і Бе ла-
рус сю. У цэ лым сі ту а цыю ў су пра цоў ніц-
тве дзвюх кра ін ён аха рак та ры за ваў як 
ня дрэн ную, звяр нуў шы ўва гу на іс тот ны 
рост та ва ра аба ро ту як па вы ні ках 2017-га, 
так і ў 2018-м. Пры гэ тым рост па ста вак 
ад зна ча ец ца з абод вух ба коў. «Але ёсць 
пы тан ні, якія заў сё ды ўзні ка юць, у тым 
лі ку ў сфе ры энер ге тыч на га су пра цоў ніц-
тва і ў ін шых га лі нах», — звяр нуў ува гу 
Дзміт рый Мядз ве дзеў.

Па вод ле Бел ТА.

ЗВЕ РЫЛІ ГА ДЗІН НІ КІ

Та кую дум ку 

гро дзен скі 

гу бер на тар 

вы ка заў пад час 

пры ёму гра ма дзян 
у Ваў ка выс ку.

Жы хар ка вёс кі Ят-
везь, дзе вя дзец ца ак-
тыў нае бу даў ніц тва ін-
ды ві ду аль на га жыл ля, 
па скар дзі ла ся на ад сут-
насць ка му ні ка цый. Маў-
ляў, два дзя сят кі да моў га то вы да за ся-
лен ня, пра ве дзе на элект рыч насць. А вось 
во да пра во да і га зу ня ма. «Та кую сі ту а цыю 
не аб ход на апе ра тыў на вы ра шаць», — ад-
зна чыў гу бер на тар і даў да ру чэн не мяс цо-
вым ула дам раз гле дзець маг чы масць вы-
ра шэн ня праб ле мы з вы ез дам на мес ца.

Па сло вах Ула дзі мі ра Краў цо ва, лю дзі 
ўсё час цей вы каз ва юць жа дан не па бу да-

ваць дом, а не жыць у ква тэ-
ры. І та кая маг чы масць для 
іх ёсць: у воб лас ці па ста ян-
на рас пра цоў ва юц ца но выя 
ўчаст кі, яны вы дзя ля юц ца 
і па чар зе, і праз аў кцы ён. 
По пыт вы со кі. Ця пер за да ча 
мяс цо вых ула даў — за бяс-
пе чыць іх не аб ход най інф ра-
струк ту рай — ва дой, га зам, 
да ро га мі. Ра бо та ў гэ тым 
кі рун ку вя дзец ца, пад крэс-

ліў гу бер на тар. Сіс тэм на вы ра ша ец ца 
праб ле ма пад' яз ных шля хоў у но вых ра-
ё нах ін ды ві ду аль най за бу до вы. Ву лі цы 
пры вод зяць у па ра дак, пра што свед чыць 
і зні жэн не ад па вед ных зва ро таў.

Аб тым, што ўла ды ідуць на су страч 
па жа дан ням жы ха роў, рас ка заў пад час 
пры ёму ста рас та вёс кі Ма чу лі на Ваў-
ка выс ка га ра ё на. Так, апош нім ча сам 

уда ло ся зняць ня ма ла на ба ле лых пы-
тан няў, га лоў ным з якіх мож на на зваць 
увод у дзе ян не стан цыі абез жа лез ван ня 
ва ды. Між ін шым, у Ваў ка выс кім ра ё-
не ня даў на па бу да ва на дзве стан цыі, 
яшчэ дзве пач нуць пра ца ваць у бу ду-
чым го дзе.

Да рэ чы, праб ле ма якас ці ва ды ў воб-
лас ці — на асо бым кант ро лі, за зна чыў 
стар шы ня абл вы кан ка ма. Па трэб на за-
бяс пе чыць ачы шча най ад жа ле за ва дой 
ка ля 100 на се ле ных пунк таў. Зра біць гэ-
та пла ну ец ца ў най блі жэй шыя не каль кі 
га доў.

Пад час пры ёму бы ло ўзня та пы тан не 
бу даў ніц тва хі рур гіч на га кор пу са цэнт-
раль най ра ён най баль ні цы. Жы ха рам па-
ве да мі лі, што кор пус з су час ным ме ды-
цын скім аб ста ля ван нем бу дзе ўве дзе ны 
ў най блі жэй шы час.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«Ін ды ві ду аль ныя за бу до вы 
па він ны за бяс печ вац ца 

не аб ход най інф ра струк ту рай»

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Два нац цаць ча ла век 

вы слу хаў пад час 

аса біс та га пры ёму 

стар шы ня Мінск ага 

абл вы кан ка ма. 

Гэ та бы лі жы ха ры 

Мінск ага ра ё на. 

Лю дзей хва ля ва лі 

роз ныя пы тан ні: 

зя мель ныя, жыл лё выя, 

доб ра ўпа рад ка ван ня. 

Але, ба дай, па ло ва 

за яў ні каў скар дзі лі ся 

на якасць да рог.

Ма рыя Мя фодзь еў на і Пётр 
Ар ка дзе віч з вёс кі Ка ра лі шча-
ві чы пра сі лі гу бер на та ра па-
са дзей ні чаць у ас фаль та ван ні 
ву ліц Ма ла дзёж най і Ка му ніс-
тыч най. Вяс ной і во сен ню тут 
не маг чы ма ні пра ехаць, ні 
прай сці. Асаб лі ва па ўчаст-
ку, што вя дзе ад чы гу нач на га 
пе ра ез да. Агуль ны мі на ма-
ган ня мі да рож ных служ баў і 
сель вы кан ка ма гэ ты ад рэ зак 
быў пад сы па ны і пра грэй дзі-
ра ва ны. Але да пер ша га даж-
джу...

На дзея Паў лаў на і Тац ця-
на Мі ка ла еў на з вёс кі Кам са-

мо лец так са ма на ра ка лі на 
стан ву лі цы Кам са моль скай. 
У 2010 го дзе яны звяр та лі ся 
ў Мін скі рай вы кан кам з прось-
бай яе за ас фаль та ваць. Цвёр-
дае па крыц цё тут па абя ца лі 
зра біць у 2011-м. Ды сло ва 
не стры ма лі. За тым у вёс ку 
па ча лі вес ці «бла кіт нае па лі-
ва». Пас ля за кан чэн ня га зі фі-
ка цыі ў 2015-м жан чы ны зноў 
пад ня лі на ба ле лае пы тан не. 
У ад каз — абя цан ні. Праў да, 
да ро гу грэй дзі ру юць. Але гэ-
та га ма ла: пас ля даж джу — 
вы бо і ны, лу жы ны.

Жы ха ры вёс кі Ель ні ца Мі-
ка лай Ле а ні да віч і Ге надзь 
Вік та ра віч рас ка за лі, што 

ўчас так да ро гі ў 300 мет раў 
па між Ма лым Трас цян цом і 
Ель ні цай «ні чый ны» — ён ні-
дзе не пра хо дзіць па да ку мен-
тах. Ад сюль і ўсе праб ле мы. 
Ня ма гас па да ра, зна чыць ні-
хто не зай ма ец ца доб ра ўпа-
рад ка ван нем.

Стар шы ня Мінск ага рай вы-
кан ка ма Іван Круп ко за пэў ніў, 
што да ро га пе ра да дзе на на 
ба ланс мяс цо вай жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі і 
бу дзе ўтрым лі вац ца ў на леж-
ным ста не. Больш ка пі таль-
ныя ра бо ты вы ка на юць пас ля 
афарм лен ня пра ва ўста наў-
ляль ных да ку мен таў.

Да рож ныя пы тан ні хва ля-
ва лі так са ма жы ха роў аг ра-
га рад коў Га та ва, Ка ло дзі шчы, 
вёс кі Ся лю ты.

Пас ля пры ёму Ана толь Іса-
чан ка пра ка мен та ваў яго вы-
ні кі. У пры ват нас ці, стар шы ня 
абл вы кан ка ма ад зна чыў, што 
ў 2018 го дзе на бу даў ніц тва 
да рог у ра ё нах ін ды ві ду аль-
най за бу до вы Мінск ага ра ё-
на вы дат ка ва на ка ля васьмі 
мільёнаў руб лёў. Па ча лі ся 
ра бо ты і па ўлад ка ван ні. На-

прык лад, у Ка ло дзі шчах і 
не ка то рых ін шых на се ле ных 
пунк тах. Бяс спрэч на, ад ра-
ман та ваць усе да ро гі ад на ча-
со ва не маг чы ма.

«Асаб лі вую ўва гу бу дзем 
удзя ляць да ро гам Мінск ага ра-
ё на. Ужо пры сту пі лі да ра шэн-
ня гэ тай за да чы. Пас ля Но ва га 
го да рас пра цу ем план чар го-
вас ці ра мон ту ўчаст каў да рог 
і дат, на дру ку ем яго ў срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі», — кан-
ста та ваў Ана толь Іса чан ка.

Мін скі ра ён най больш спе-
цы фіч ны ў па раў на нні з ін шы-
мі. Ка лі ў Мя дзе ле, на прык-
лад, трэ ба ад ра ман та ваць два 
кі ла мет ры да рог, то тут сто кі-
ла мет раў. Ка неш не, у Мін скім 
ра ё не і на сель ніц тва, і са до-
вых та ва рыст ваў больш. Мы 
кры ху зро бім упор на Мін скі 
ра ён, та му што тут шмат за-
ста рэ лых праб лем. «Але гэ та 
не зна чыць, што ў ін шых ні чо-
га не бу дзем ра біць. Воб ласць 
па він на раз ві вац ца раў на мер-
на», — лі чыць гу бер на тар.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Ана толь ІСА ЧАН КА:


