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ШТО Ў ПЛАНАХ?ШТО Ў ПЛАНАХ?
У верх няй па ла це — па ся джэн не Прэ зі ды у ма
Ад бы ло ся па ся джэн не Прэ зі ды у ма Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі пад 
кі раў ніц твам стар шы ні Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА.

На па ся джэн ні раз гле джа ны вы ні кі дзей нас ці Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні ў 2017 го дзе і 
за да чы на перс пек ты ву. Стар шы ня ка мі сіі Аляк сандр 
Па пкоў пра ін фар ма ваў удзель ні каў па ся джэн ня 
аб пра во дзі май у ка мі сіі ра боце над за ко на пра ек-
та мі, між на род най дзей нас ці, уза е ма дзе ян ні з дзяр-
жаў ны мі ор га на мі і ор га на мі мяс цо ва га са ма кі ра ван-
ня, а так са ма асноў ных кі рун ках дзей нас ці ў гэ тым 
го дзе.

Раз гле джа ны так са ма ме ры па рэа лі за цыі пла-
на пад рых тоў кі за ко на пра ек таў на 2018 год і ўдзел 
Са ве та Рэс пуб лі кі ў рэа лі за цыі Дэ крэ та № 7. Асаб лі-
вая ўва га ўдзе ле на ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб.

ПА ЗА СЛУ ГАХПА ЗА СЛУ ГАХ
За ўмацаванне сувязяў і супрацоўніцтва
Мар' я на ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі, уру чы ла ме даль «МПА СНД. 
25 га доў» пер ша му на мес ні ку мі ніст ра за меж ных 
спраў Бе ла ру сі Анд рэю Еў да чэн ку.

Ра шэн не аб уз на га ро джан ні пры няў Са вет Між-
пар ла менц кай асамб леі дзяр жаў — удзель ніц Са-
друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў у каст рыч ні ку мі ну-
ла га го да — за за слу гі ў спра ве раз віц ця і ўма ца ван ня 
пар ла мен та рыз му, уклад у раз віц цё і ўдас ка на лен не 
пра ва вых асноў функ цы я на ван ня СНД, ума ца ван не 
між на род ных су вя зяў і між пар ла менц ка га су пра-
цоў ніц тва.

У цы ры мо ніі ўзна га ро джан ня пры ня лі ўдзел стар-
шы ня 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 Сяр гей 
Рах ма наў і прад стаў нік На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь у МПА СНД — на мес нік ге не раль-
на га сак ра та ра Са ве та МПА СНД Вік тар Ка гут.

ЗРОБ ЛЕ НА ШМАТ, ЗРОБ ЛЕ НА ШМАТ, 
АЛЕ ГЭ ТА ГА МА ЛААЛЕ ГЭ ТА ГА МА ЛА
Кі раў нік Са ве та Рэс пуб лі кі 
су стрэў ся з па слом Поль шчы
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч 
су стрэў ся з Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Поль шчы ў Бе ла ру сі Кон ра дам Паў лі кам, 
які за вяр шае дып мі сію ў кра і не. На су стрэ чы бы лі 
аб мер ка ва ны ак ту аль ныя пы тан ні двух ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва, перс пек ты вы ўма ца ван ня 
ганд лёва-эка на міч ных і між пар ла менц кіх су вя зяў.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў аса біс ты ўклад па сла 
ў раз віц цё бе ла рус ка-поль скіх ад но сін. «Іс тот на ўма-
ца ваў ся да вер па між на шы мі кра і на мі, ста ла больш 
кан струк ты віз му. Мы пра су ну лі ся ў пы тан нях ганд-
лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва», — кан ста та ваў 
ён. У той жа час у кра ін ёсць доб рая ас но ва для да-
лей ша га раз віц ця двух ба ко вых ад но сін, пад крэс ліў 
спі кер.

У пры ват нас ці, Бе ла русь і Поль шча маг лі б больш 
зра біць у сфе ры пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, пы тан нях 
ства рэн ня су мес ных кам па ній. «Нам трэ ба больш 
су мес ных пра ек таў — ін вес ты цый ных, іна ва цый-
ных», — да даў Мі ха іл Мяс ні ко віч. У якас ці пры яры-
тэт ных сфер уза е ма дзе ян ня ён так са ма на зваў сель-
гас вы твор часць, рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва.

Асаб лі вая ро ля ад во дзіц ца раз віц цю пар ла менц-
ка га дыя ло гу. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі на га даў 
пра ві зіт у Бе ла русь у кан цы 2016-га мар шал ка се на та 
Поль шчы Ста ні сла ва Кар чэў ска га. Пад час гэ та га ві зі-
ту быў да сяг ну ты шэ раг кан крэт ных да моў ле нас цяў, 
якія ця пер рэа лі зу юц ца.

«Кан струк тыў ны за чын, па бу да ва ны на да ве ры і 
ўза ем най па ва зе, уся ляе ўпэў не насць у тым, што ў 
нас са праў ды доб рыя перс пек ты вы», — пад су ма ваў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

АК ТЫЎ НАЯ ПА ЗІ ЦЫЯ

СТАР ТА ВА ЛА АК ЦЫЯ 
«#МОЛАДЗЬ ВЫ РА ШАЕ!»

Яе іні цы я та рам вы сту пі ла Мін ская га рад ская ар га ні за цыя 
Гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз 
мо ла дзі», а пас ля іні цы я ты ву па збо ру пра па ноў для бу ду чых 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў пад тры ма лі рэ гі ё ны.

Пад час ак цыі са ю за мо ла дзі кож ны ах вот ны вы бар шчык 
змо жа на пі саць свае па жа дан ні. Для гэ та га, на прык лад, Мін-
скі гар кам БРСМ уста но віць у го ра дзе спе цы яль ныя скры-
ні. У на ступ ным свое асаб лі выя па жа дан ні га ра джан бу дуць 
пе ра да дзе ны зноў вы бра ным дэ пу та там. У ста лі цы ак цыя 
«#Моладзь вы ра шае!» бу дзе пра хо дзіць што ты дзень (пят ні ца 
з 15.00 да 19.00, су бо та — ня дзе ля з 11.00 да 16.00) у па пу ляр-
ных для жы ха роў Мін ска мес цах да 17 лю та га.

Прад стаў ні кі Мін скай га рад ской ар га ні за цыі БРСМ уклю-
ча ны ў склад вы бар чых ка мі сій усіх уз роў няў. Най боль шая 
коль касць ак ты віс таў са ю за мо ла дзі пра цу юць ва ўчаст ко вых 
вы бар чых ка мі сі ях — 615 прад стаў ні коў. На зі раль ні кі ад БРСМ 
акрэ ды та ва ныя ва ўсіх тэ ры та ры яль ных вы бар чых ка мі сі ях і 
ра бо та па акрэ ды та цыі ва ўчаст ко выя вы бар чыя ка мі сіі пра-
цяг ва ец ца. Акра мя та го, прад стаў ні кі са ю за мо ла дзі Мін ска 
ак тыў на зма га юц ца за атры ман не дэ пу тац кіх ман да таў Мін-
гар са ве та.

Тое ж да ты чыц ца і рэ гі ё наў. Ця пер не толь кі ў ста лі цы, але і 
па ўсёй Бе ла ру сі кож ны ах вот ны вы бар шчык змо жа на пі саць 
па жа дан ні па тэн цы яль ным дэ пу та там, апус ціў шы іх у спе цы-
яль ныя скры ні, уста ноў ле ныя ў мес цах пра вя дзен ня пі ке таў 
БРСМ у пад трым ку кан ды да таў у дэ пу та ты, а так са ма ў час 
ма ла дзёж ных ак цый, пры све ча ных вы ба рам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БЕ ЛА РУСЬ за ці каў ле на 
ў су пра цоў ніц тве 
з Рэс пуб лі кай Ка рэя ў га лі не 

пры мя нен ня но вых тэх на ло гій 
ага род ніц тва ад кры та га грун ту, 
так са ма ства рэн ня су мес на га 
прад пры ем ства па вы твор час ці 
і пе ра пра цоў цы лё ну. Пра гэ та 
за явіў стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк сандр ПА ПКОЎ на су стрэ чы 
з пар ла менц кай дэ ле га цы яй 
Рэс пуб лі кі Ка рэя.

Су стрэ ча бе ла рус кіх і ка рэй скіх пар-
ла мен та ры яў ад бы ла ся ў рам ках ві зі-
ту ў Мінск дэ ле га цыі Рэс пуб лі кі Ка рэя 
на ча ле з на мес ні кам стар шы ні ка мі сіі 
На цы я наль най асамб леі па на зем най 
інф ра струк ту ры і транс пар це, кі раў ні-
ком пар ла менц кай гру пы па су пра цоў-
ніц тве з Бе ла рус сю Лі Вон Укам. У ёй 
так са ма пры ня лі ўдзел чле ны Прэ зі ды-
у ма Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі Сяр гей Рах ма наў і Ала 
Бо дак.

На дум ку Аляк санд ра Па пко ва, 
аграр ная га лі на Бе ла ру сі мо жа стаць 
перс пек тыў ным кі рун кам уза е ма вы-
гад на га су пра цоў ніц тва па між дзвю ма 
кра і на мі.

«На ша за да ча — раз віц цё экс пар ту, 
у тым лі ку і сель ска гас па дар чай пра-
дук цыі, — пад крэс ліў бе ла рус кі пар ла-
мен та рый. — У су вя зі з гэ тым аб' ек там 

для пры цяг нен ня пра мых ка рэй скіх 
ін вес ты цый у будучым мо гуць стаць 
су мес ныя вы твор час ці і су час ныя вы-
со ка тэх на ла гіч ныя прад пры ем ствы, 
на прык лад, па вы твор час ці і пе ра пра-
цоў цы лё ну на тэ ры то рыі Бе ла ру сі». 
Асва ен не вы пус ку но вай пра дук цыі з 
пры цяг нен нем най ноў шых паўд нё ва-
к арэй скіх тэх на ло гій дасць штур шок 
да па вы шэн ня кан ку рэн та здоль нас-
ці бе ла рус кай пра дук цыі і да лей ша га 
асва ен ня за меж ных рын каў.

Сён ня ас но вай бе ла рус ка га экс-
пар ту ў Паў днё вую Ка рэю з'яў ля юц ца 
ка лій ныя ўгна ен ні, элект рон ныя ін тэ-
граль ныя мік ра схе мы, шкло ва лак но. 
Ста ноў чую ды на мі ку мае по пыт на 
ле са ма тэ ры я лы, мяс ныя кан сер вы і 
льня ныя тка ні ны. Ад нак, як пад крэс-

лі лі ўдзель ні кі су стрэ чы, та ва ра аба рот 
па між кра і на мі па куль яшчэ не да стат-
ко вы. Уліч ва ю чы ін та рэ сы абедз вюх 
кра ін, у да лей шым пла ну ец ца ак тыў на 
раз ві ваць уза е ма вы гад нае су пра цоў-
ніц тва. Так са ма ёсць уза ем нае імк нен-
не да ак ты ві за цыі ад но сін на ўзроў ні 
між пар ла менц кіх ра бо чых груп, ство-
ра ных у На цы я наль ным схо дзе Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь і На цы я наль най асамб леі 
Рэс пуб лі кі Ка рэя.

У най блі жэй шы час трэ ба бу дзе 
рас пра ца ваць да рож ную кар ту па на-
рошч ван ні та ва ра аба ро ту па між Рэс-
пуб лі кай Бе ла русь і Рэс пуб лі кай Ка рэя. 
Так са ма бу дуць пра па на ва ны кро кі па 
ўдас ка на лен ні ін вес ты цый най па лі ты кі 
абедз вюх дзяр жаў.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ

Бу ду чы ня — Бу ду чы ня — 
за су мес ны мі прад пры ем ства міза су мес ны мі прад пры ем ства мі

За кон За кон 
ёсць за конёсць за кон

Зме ны ў пра цэ се фар мі ра ван ня Зме ны ў пра цэ се фар мі ра ван ня 
скла ду вы бар чых ка мі сій скла ду вы бар чых ка мі сій 

не пла ну юц цане пла ну юц ца
У рэ дак цыю на шай га зе ты па сту піў ліст ад чле на Са ю за 
жур на ліс таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ле а ні да АН ЦІ ПЕН КІ, 
у якім ён пра па на ваў улас ныя да паў нен ні да пра цэ ду ры 
вы ба раў дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў.

«Вы ба ры ака жуц ца больш праз рыс ты мі і спра вяд лі вы-
мі, ка лі ў вы бар чыя ка мі сіі — ад участ ко вых і вы шэй ран га-
мі — бу дуць уклю ча ны ў роў най пра пор цыі прад стаў ні кі ад 
усіх кан ды да таў, — пі ша не абы яка вы гра ма дзя нін. — Гэ тыя 
ка мі сіі па він ны ўзна чаль ваць су стар шы ні — так са ма вы-
лу чэн цы ад кан ды да таў».

На дум ку Ле а ні да Ан ці пен кі, та кім чы нам пад лік га ла-
соў бу дзе ад бы вац ца пад кант ро лем усіх за ці каў ле ных 
ба коў. Як пры мя ніць та кую пра па но ву на прак ты цы? На-
прык лад, ка лі па акру зе ба ла ту юц ца прад стаў ні кі ка му-
ніс тыч най пар тыі, БНФ і лі бе ра лы, то ва ўчаст ко вую вы-
бар чую ка мі сію ўклю ча ец ца па тры ча ла ве кі ад кож на га 
кан ды да та, а ўзна чаль ва юць яе тры су стар шы ні. Ка мі сіі 
наш чы тач пра па нуе фар мі ра ваць пас ля та го, як бу дуць 
за рэ гіст ра ва ныя кан ды да ты ў дэ пу та ты. Што ад ка жа на 
гэ тую пра па но ву Цэнт раль ная ка мі сія Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн-
ду маў?

Па сло вах сак ра та ра ЦВК Але ны ДМУ ХАЙ ЛЫ, пра-
цэ ду ра фар мі ра ван ня вы бар чых ка мі сій — у тым лі ку 
ўчаст ко вых — пра пі са на ў за ка на даў стве, дзе вы раз на 
па ка за на, хто мае пра ва вы лу чаць удзель ні каў у склад 
та кіх утва рэн няў. «Прад стаў ні кі па лі тыч ных пар тый, гра-
мад скіх аб' яд нан няў, праф са юзаў, пра цоў ных ка лек ты-
ваў, а так са ма са мі гра ма дзя не-вы бар шчы кі ў коль кас ці 
дзе ся ці ча ла век мо гуць на кі ра ваць прад стаў ні ка ў склад 
ка мі сіі, — ад зна чы ла яна. — На сён няш ні дзень гэ та ўрэ-
гу ля ва на за ка на даў ствам, та му так і бу дзе. Ка лі б зва рот 
па сту піў да нас, то мы б ад ка за лі, што за ка на даў ствам 
пра ду гле джа на ін шая пра цэ ду ра і ўсе ўдзель ні кі вы бар-
ча га пра цэ су аба вя за ныя яе пры трым лі вац ца».

Што да ты чыц ца ўклю чэн ня ў ка мі сіі прад стаў ні коў ад 
кож на га кан ды да та, то та кія пра па но вы па сту па лі, рас-
ка за ла Але на Дму хай ла. «Але ёсць не ка то рыя цяж кас ці. 
Шмат пя рэ чан няў па гэ тай пра па но ве, ёсць пы тан ні і па 
яе рэа лі за цыі», — да да ла яна.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
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