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Спра шчэн ню ўмоў ажыц цяў лен-

ня транс парт най дзей нас ці і гру за-

пе ра во зак бу дзе спры яць уня сен-

не ка рэк тыў у за ко ны «Аб транс-

парт на-экс пе ды цый най дзей нас-

ці», «Аб аў та ма біль ных да ро гах і 

да рож най дзей нас ці». У кан тэкс це 

вы ра шэн ня за дач па ліч ба ві за цыі 

эка но мі кі дэ пу та ты пла ну юць унес-

ці змя нен ні ў за кон «Аб элект рон-

ным да ку мен це і элект рон ным ліч-

ба вым под пі се».

У най блі жэй шыя ме ся цы ў Па-

ла ту прад стаў ні коў па сту піць яшчэ 

не каль кі за ко на пра ек таў па пы тан-

нях гас па дар чых та ва рыст ваў, на-

ту раль ных ма на по лій, дзяр жаў най 

іна ва цый най па лі ты кі і іна ва цый-

най дзей нас ці, аплат ных па слуг.

Пра цяг нец ца ра бо та і па дэ кры-

мі на лі за цыі дзе ян няў, звя за ных з 

па ру шэн ня мі суб' ек та мі гас па да-

ран ня за ка на даў ства пры ажыц-

цяў лен ні эка на міч най дзей нас ці. 

На рэш це, на во сень скай се сіі 

тра ды цый на раз гля да ец ца па кет 

бюд жэт ных за ко на пра ек таў, да 

якіх сё ле та бу дуць прад' яў ляц ца 

асаб лі выя па тра ба ван ні.

Пра ма ці ўскос на ўсе пла ну-

емыя ра шэн ні бу дуць пра ца ваць 

на па вы шэн не ВУП. Ад нак не бу-

дзем за бы ваць, што вель мі мно гае 

тут за ле жыць ад кем лі вас ці мяс цо-

вых ула д, прад пры маль нас ці вы-

твор цаў, іх на по рыс тас ці і здоль-

нас ці адап та вац ца да сі ту а цыі на 

знеш нім і ўнут ра ным рын ках, якая 

па ста ян на змя ня ец ца. Та му дэ пу-

та ты знач ную ўва гу ўдзя ля юць 

вы ву чэн ню прак ты кі пры мя нен ня 

за ко наў, пра вод зяць пар ла менц кія 

слу хан ні, круг лыя ста лы, вы яз ныя 

па ся джэн ні ка мі сій, пад трым лі-

ва юць дыя лог з прад стаў ні ка мі 

дзе ла вых ко лаў. Усё гэ та так са ма 

аказ вае свой уплыў на змя нен не 

біз нес-клі ма ту ў кра і не.

— А як, да рэ чы, пра соў ва ец-

ца пад рых тоў ка да пар ла менц кіх 

слу хан няў па ін вес ты цый най тэ-

ма ты цы? Ка лі яны ад бу дуц ца?

— Пад рых тоў ка ідзе поў ным 

хо дам. Тут як раз нам сур' ёз на да-

па ма га юць і на шы за ка на даў чыя 

на пра цоў кі, і ана ліз сі ту а цыі на 

мес цах. Пад час аб мер ка ван ня па-

пра вак у за кон «Аб ін вес ты цы ях» 

мы атры ма лі мност ва пра па ноў, 

якія да ты чац ца цэ ла га комп лек су 

пра ва вых і ар га ні за цый ных пы-

тан няў у гэ тай сфе ры. Каб больш 

аб' ек тыў на ўя віць са бе агуль ную 

кар ці ну, дэ пу та ты ўваж лі ва вы ву-

ча лі во пыт рэа лі за цыі та кіх буй-

ных ін вес ты цый ных пра ек таў, як 

Кі тай ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль ны 

парк «Вя лі кі ка мень», Парк вы со кіх 

тэх на ло гій, ЗАТ «Штад лер Мінск». 

Вы ні кі пра ве дзе най ра бо ты і ляг лі 

ў скар бон ку та го, што нам трэ ба 

бу дзе аб мер ка ваць з прад стаў ні-

ка мі біз не су, за меж ных ін вес та-

раў, юры дыч ных кам па ній, рэс-

пуб лі кан скіх і мяс цо вых ор га наў 

кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня. У ця-

пе раш ні час пры ак тыў ным удзе ле 

Мі ніс тэр ства эка но мі кі вярс та ец ца 

пра гра ма слу хан няў, і мы раз ліч-

ва ем, што змо жам іх пра вес ці ўжо 

ў ліс та па дзе гэ та га го да.

— Ча ка ец ца, што во сен ню ў 

Па ла ту прад стаў ні коў па сту піць 

аб ноў ле ны Пад атко вы ко дэкс. 

Дэ пу та ты пры ма юць да стат ко ва 

ак тыў ны ўдзел у яго рас пра цоў-

цы. Якія іні цы я ты вы вы лу ча юць 

пар ла мен та рыі ў част цы ўдас ка-

на лен ня пад атко вай па лі ты кі?

— Са мае га лоў нае тут — ства-

рыць праз рыс тую і дру жа люб ную 

для ўсіх сіс тэ му, у якой пад атко-

выя служ бы не бу дуць ба чыць у 

пла цель шчы ку па тэн цый на га па-

ру шаль ні ка, а пла цель шчык — во-

ра га ў асо бе ін спек та ра. Ад нак не 

трэ ба за бы ваць і пра тое, што па-

да ткі на паў ня юць бюд жэт кра і ны, 

пе рад якім ста яць важ ныя са цы-

яль ныя за да чы. Та му Пад атко вы 

ко дэкс па ві нен быць зра зу ме лым, 

ста біль ным і зба лан са ва ным да-

ку мен там.

Ся род на ва цый, якія ўнес лі ў 

ко дэкс пар ла мен та рыі, мож на на-

зваць, на прык лад, ад ме ну пра ва 

мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў па вя-

ліч ваць да 10 ра зоў стаў кі па да тку 

на не ру хо масць па не вы ка рыс тоў-

ва е мых і не эфек тыў на вы ка рыс-

тоў ва е мых аб' ек тах, а так са ма зя-

мель на га па да тку на зя мель ныя 

ўчаст кі, за ня тыя та кі мі аб' ек та мі. 

Акра мя та го, дэ пу та ты вы сту пі лі за 

ска са ван не двух пра цэнт най стаў кі 

па да тку на не ру хо масць у да чы-

нен ні да аб' ек таў звыш нар ма тыў-

на га не за вер ша на га бу даў ніц тва.

Яшчэ ад на на ві на за клю ча ец-

ца ў тым, што для ін ды ві ду аль ных 

прад пры маль ні каў бу дзе пра ду-

гле джа на ін дэк са цыя кры тэ ры-

яў вы руч кі з мэ тай пры мя нен ня 

спро шча най сіс тэ мы па дат ка аб-

кла дан ня (на па ра метр ін фля цыі). 

У пра ек це ўлі ча ны шэ раг дэ пу-

тац кіх іні цы я тыў па ўдас ка на лен-

ні пры мя нен ня пад атко вых іль гот, 

рас пра ца ва на ме то ды ка ацэн кі іх 

эфек тыў нас ці, якая так са ма бу дзе 

за ма ца ва на ў ко дэк се.

— Гра мад скасць піль на со-

чыць за ра бо тай па аб наў лен ні 

Ко дэк са аб аду ка цыі. Ці пла ну-

ец ца пра вя дзен не пар ла менц кіх 

слу хан няў па гэ тым да ку мен-

це?

— Па куль гэ тае пы тан не за-

ста ец ца ад кры тым. Ка лі па мя та-

е це, паў го да та му пра ект но вай 

рэ дак цыі Ко дэк са аб аду ка цыі ўжо 

вы но сіў ся на гра мад скае аб мер-

ка ван не. Пар ла мен та рыі, да рэ чы, 

ак тыў на пад клю чы лі ся да гэ та га 

пра цэ су. Да ку мент вы клі каў шы ро-

кі вод гук. І асоб ныя пра па но вы па-

сту па юць да гэ та га ча су. Усе яны 

па він ны быць дэ та лё ва пра ана лі-

за ва ны, а для гэ та га Мі ніс тэр ству 

аду ка цыі па тра бу ец ца час.

Аду ка цыя — наш стра тэ гіч ны 

рэ сурс і вель мі да лі кат ная сфе ра. 

Бо вы ні кі пры ня тых ра шэн няў мож-

на бу дзе аца ніць адэ кват на толь кі 

га доў праз 20. Та му спеш кі ў та кой 

ад каз най спра ве быць не па він на, 

лепш сем ра зоў ад ме раць. Да вай-

це ўсё ж та кі да ча ка ем ся афі цый-

на га ўня сен ня за ко на пра ек та ў 

Па ла ту прад стаў ні коў, і та ды ўжо 

сваё сло ва ска жуць дэ пу та ты. 

У лю бым вы пад ку ма гу ска заць, 

што ра бо ту над ім мы бу дзем вес ці 

мак сі маль на ад кры та.

— Пар ла мен та рыі пры ма юць 

са мы не па срэд ны ўдзел у рэа лі-

за цыі Дэ крэ та № 1 «Аб са дзей-

ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва», 

яны ўклю ча ны ў скла ды ад па-

вед ных ка мі сій. Як вы лі чы це, 

на коль кі з мо ман ту па чат ку рэа-

лі за цыі дэ крэ та ўда ло ся ак ты ві-

за ваць і ска ар ды на ваць ра бо ту 

ор га наў ула ды? Якія за ка на даў-

чыя ра шэн ні мо гуць спат рэ біц ца 

для та го, каб і на да лей сты му ля-

ваць за ня тасць і са ма за ня тасць? 

Як вы лі чы це, ці трэ ба пе ра гля-

даць пе ра лік са цы яль ных па-

слуг, якія пра ца здоль ныя не-

пра цу ю чыя гра ма дзя не бу дуць 

аплач ваць у поў ным аб' ёме?

— Дэ крэт да зво ліў, на рэш це, 

зру шыць спра ву з мёрт ва га пунк-

та. Ка лі ра ней ор га ны ўла ды ру-

ха лі ся ў гэ тым кі рун ку, ска жам 

так, на воб ма цак, то за раз у нас 

ство ра на да во лі строй ная сіс тэ-

ма ўза е ма дзе ян ня мяс цо вых ад-

мі ніст ра цый, ор га наў за ня тас ці, 

МУС, са цы яль ных служ баў, сіс тэ-

мы аду ка цыі.

Уся го ў Бе ла ру сі дзей ні ча юць 

ужо ка ля 150 ка мі сій па са дзей ні-

чан ні за ня тас ці. Ак тыў ны ўдзел у 

іх дзей нас ці пры ма юць і дэ пу та ты. 

Ра бо та ідзе пла на мер на, у ёй ста-

ла менш фар ма ліз му, а вы ву чэн не 

праб лем ных жыц цё вых сі ту а цый, у 

якіх аказ ва юц ца лю дзі, да зва ляе 

рас пра цоў ваць гнут кія сцэ на рыі іх 

вы ра шэн ня. І вы ні кі не пры му сі лі 

ся бе ча каць. Мно гія гра ма дзя не 

ўжо ска рыс та лі ся маг чы мас цю 

ўлад ка вац ца на пра цу, прай сці 

пе ра пад рых тоў ку, ад крыць або 

вы вес ці з це ню свой біз нес. Толь-

кі за пер шае паў год дзе па да па-

мо гу ў пра ца ўлад ка ван ні ў ка мі сіі 

звяр ну ла ся ка ля 4 ты сяч ча ла век. 

І гэ та, па га дзі це ся, да стат ко ва па-

зі тыў ны сіг нал.

Якія кро кі яшчэ трэ ба прад пры-

маць у гэ тым кі рун ку? Лі чу, што не-

аб ход на пас ля доў на вы ра шаць усе 

па стаў ле ныя кі раў ні ком дзяр жа вы 

за да чы па лі бе ра лі за цыі эка на міч-

най дзей нас ці, раз віц ці ма ло га і 

ся рэд ня га біз не су, раз ня во лен ні 

дзе ла вой іні цы я ты вы і ўдас ка на-

лен ні пра цоў ных ад но сін. На ма ю-

чай ад быц ца се сіі, на прык лад, пла-

ну ец ца ўня сен не шэ ра гу па пра вак 

у Пра цоў ны ко дэкс. Асноў ная мэ-

та та кой ра бо ты — ума ца ван не 

пра воў пра цоў ных і па вы шэн не іх 

ма біль нас ці. Част ка на ва цый за-

ко на пра ек та да ты чыц ца ра бо ты 

дыс тан цый ных ра бот ні каў. З улі-

кам раз віц ця ліч ба вых тэх на ло гій 

та кіх спе цы я ліс таў у нас бу дзе ста-

на віц ца ўсё больш. Та му ўжо сён ня 

не аб ход на сур' ёз на за ду мац ца аб 

урэ гу ля ван ні гра мад скіх ад но сін у 

гэ тай перс пек тыў най для Бе ла ру сі 

сфе ры эка но мі кі.

Што ж да ты чыц ца пе ра лі ку па-

слуг, якія трэ ба бу дзе аплач ваць у 

поў ным аб' ёме, то, мяр кую, ка заць 

аб яго па шы рэн ні або ска ра чэн ні 

па куль заў час на. Трэ ба аб ка таць 

ство ра ны ме ха нізм, каб вы явіць 

усе яго пе ра ва гі і не да хо пы. Пра-

цу ю чы ў акру гах, дэ пу та ты тры ма-

юць гэ тыя пы тан ні на асаб лі вым 

кант ро лі.

— Раз віц цё між пар ла менц кіх 

кан так таў — яшчэ адзін важ ны 

кі ру нак дзей нас ці Па ла ты прад-

стаў ні коў. На якіх век та рах пла-

ну юць за ся ро дзіць на ма ган ні 

пар ла мен та рыі?

— На шы між пар ла менц кія су вя-

зі ахоп лі ва юць прак тыч на ўсе рэ гі-

ё ны све ту, што цал кам ад па вя дае 

прын цы пу шмат век тар нас ці бе ла-

рус ка га знеш не па лі тыч на га кур су. 

У На цы я наль ным схо дзе ство ра на 

75 пар ла менц кіх груп друж бы і тры 

між пар ла менц кія ка мі сіі.

Да кан ца го да мы ча ка ем пры-

няць у ся бе пар ла менц кія дэ ле га-

цыі з Егіп та, Кі тая і Ру мы ніі. Бе ла-

рус кія дэ пу та ты пла ну юць на ве-

даць Гер ма нію, Ка на ду, Тур цыю, 

Швей ца рыю, дзе прой дзе шэ раг 

двух ба ко вых і шмат ба ко вых пар-

ла менц кіх су стрэч. Дэ ле га цыі 

На цы я наль на га схо ду возь муць 

удзел у пла на вых ме ра пры ем-

ствах Між пар ла менц ка га са ю за 

і Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ. 

На ту раль на, гэ ты пе ра лік у хо дзе 

се сіі бу дзе ка рэк та вац ца.

На роў ні з вы ра шэн нем чыс та 

па лі тыч ных пы тан няў мы ста ра ем-

ся са дзей ні чаць раз віц цю ганд лё-

ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва, 

на рошч ван ню і ды вер сі фі ка цыі бе-

ла рус ка га экс пар ту, пра соў ван ню 

воб ра за Бе ла ру сі на су свет най 

арэ не як ІТ-кра і ны. У гэ тых мэ-

тах мы цес на ўза е ма дзей ні ча ем 

з ура дам, ганд лё ва-пра мыс ло вай 

па ла тай і ін шы мі за ці каў ле ны мі. 

Зра зу ме ла, най важ ней шым на-

прам кам для нас за ста ец ца еў ра-

зій ская ін тэ гра цыя. Вя ду чую ро лю 

ў яе раз віц ці мае стра тэ гіч нае су-

пра цоў ніц тва з кра і на мі СНД, перш 

за ўсё з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. 

Та му мы асаб лі вую ўва гу ўдзя ля ем 

ме ра пры ем ствам Пар ла менц ка га 

схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі.

— Рас ка жы це пад ра бяз ней, 

як бу дзе вы бу доў вац ца ўза е ма-

дзе ян не з ра сій скі мі ка ле га мі, у 

тым лі ку ў вы ра шэн ні праб лем-

ных пы тан няў, якія пе ры я дыч на 

ўзні ка юць у ганд лё ва-эка на міч-

ных ад но сі нах дзвюх кра ін.

— Прэ тэн зіі, які мі час ад ча-

су аб мень ва юц ца са юз ні кі, — не 

вель мі пры ем ная, але цал кам звы-

чай ная рэч. Ні адзін ін тэ гра цый ны 

пра цэс у све це не пра ця кае без 

не ла доў. І ўсё ж нель га ад маў-

ляць ві да воч на га: у па раў на нні з 

ін шы мі пост са вец кі мі дзяр жа ва мі 

Бе ла русь і Ра сія да лей за ўсіх пра-

су ну лі ся па шля ху ін тэ гра цыі.

За да ча са юз ных пар ла мен-

та ры яў у тым, каб за да ваць кан-

струк тыў ны тон у на шых ад но сі нах 

і дзе ла вую ат мас фе ру пры вы ра-

шэн ні вост рых праб лем двух ба ко-

ва га па рад ку. І трэ ба ска заць, што 

ў гэ тым пы тан ні на шы ра сій скія 

ка ле гі цал кам з на мі са лі дар ныя. 

Су мес ны мі на ма ган ня мі мы ста ра-

ем ся пра соў ваць тэ му, якая больш 

за ўсё сён ня хва люе лю дзей, — 

роў насць пра воў гра ма дзян і суб'-

ек таў гас па да ран ня.

Гэ тая ра бо та вя дзец ца па ста ян-

на, ме та дыч на і ў роз ных фар ма-

тах. Сё ле та мы ста ра ем ся больш 

ак тыў на да лу чаць да гэ та га пра-

цэ су про філь ныя мі ніс тэр ствы і 

ве дам ствы. Вы ні кі гэ тай ра бо ты 

кла дуц ца ў асно ву на шай за ка на-

даў чай дзей нас ці.

— А ці ёсць зру хі ва ўста ля-

ван ні су вя зяў з аме ры кан скі мі 

пар ла мен та ры я мі, ці пла ну юц-

ца якія-не будзь кан так ты з імі 

сё ле та?

— У нас склад ва юц ца да стат-

ко ва кан струк тыў ныя ад но сі ны з 

Ла ці на а ме ры кан скім пар ла мен-

там. На цы я наль ны сход Бе ла ру сі 

мае ста тус па ста ян на га на зі раль-

ні ка ў гэ тай між на род най ар га ні-

за цыі, і ў гэ тай якас ці мы атры ма лі 

маг чы масць крок за кро кам на-

рошч ваць свае кан так ты з кра і-

на мі рэ гі ё на. А лі та раль на на днях 

мы пры ма лі ў Мін ску прад стаў ні-

чую дэ ле га цыю Ла ці на а ме ры кан-

ска га пар ла мен та (ПАР ЛА ЦІ НА) 

на ча ле з яго стар шы нёй Элі я сам 

Кас цільё. Мяр кую, ві зіт на дасць 

но вы ім пульс раз віц цю су пра цоў-

ніц тва.

Ка лі ж вы ма е це на ўва зе пар-

ла мен та ры яў ЗША, то, зра зу ме-

ла, мы ад кры тыя для раз віц ця 

дыя ло гу і з імі. У чэр ве ні бя гу ча-

га го да, на прык лад, бе ла рус кія 

дэ пу та ты пры ма лі ўдзел у пар-

ла менц кім фо ру ме па пы тан нях 

раз вед кі і бяс пе кі. Гэ тае ме ра-

пры ем ства ўжо не каль кі га доў 

пра во дзіц ца ў роз ных кра і нах па 

іні цы я ты ве ад на го з кан грэс ме-

наў ЗША. Га лоў ны мі тэ ма мі дыс-

ку сій тут з'яў ля юц ца ак ту аль ныя 

вы клі кі і па гро зы су свет най бяс-

пе цы і тая ро ля, якую па він ны 

ады граць у іх пра ду хі лен ні Злу-

ча ныя Шта ты і Еў ро па.

На па лях фо ру му, які пра хо дзіў 

сё ле та ле там у Бер лі не, ад бы ла ся 

су стрэ ча з аме ры кан скі мі кан грэс-

ме на мі, якія цёп ла і па зі тыў на ада-

зва лі ся пра Бе ла русь і вы ка за лі 

за ці каў ле насць на ве даць кра і ну. 

Мы на кі ра ва лі ім ад па вед нае за-

пра шэн не. Не вы клю ча на, што да 

кан ца го да гэ ты ві зіт ад бу дзец ца. 

У лю бым вы пад ку на шы кан так ты 

пра цяг нуц ца, па коль кі нас ужо за-

пра сі лі пры няць удзел у чар го вым 

пар ла менц кім фо ру ме, які прой дзе 

ў снеж ні ў Ва шынг то не.

— Ула дзі мір Паў ла віч, вы 

з'яў ля е це ся ўпаў на ва жа ным 

кі раў ні ка дзяр жа вы па Ві цеб-

скай воб лас ці. Які мі вам ба-

чац ца са цы яль на-эка на міч ныя 

перс пек ты вы рэ гі ё на ў цэ лым 

і Ар шан ска га ра ё на ў пры ват-

нас ці, па коль кі сі ту а цыя ў ра ё не 

зна хо дзіц ца пад піль най ува гай 

Прэ зі дэн та?

— З пунк ту гле джан ня перс пек-

тыў раз віц ця ўсе рэ гі ё ны Бе ла ру сі 

зна хо дзяц ца пры клад на ў роў ных 

умо вах. Зра зу ме ла, у кож на га з 

іх свае праб ле мы, але ёсць і бяс-

спрэч ныя кан ку рэнт ныя пе ра ва гі. 

Вось на іх і трэ ба ра біць стаў ку ў 

пер шую чар гу. На гэ та па ста ян на 

ўказ вае кі раў нік дзяржа вы.

Прык лад Ор шы га во рыць пра 

тое, што кож ны кі раў нік па ві нен 

ня ўхіль на вы кон ваць да ру чэн ні 

Прэ зі дэн та. Га лоў ны кры тэ рый 

ацэн кі ра бо ты на шай эка но мі кі — 

ства рэн не вы со ка эфек тыў ных 

ра бо чых мес цаў, па вы шэн не пра-

дук цый нас ці пра цы і, як след ства, 

да хо ды.

Дру гі важ ны мо мант — жорст-

кая кі раў ніц кая, вы ка наль ніц кая і 

тэх на ла гіч ная дыс цып лі на. Пры-

чым гэ та да ты чыц ца не толь кі тых, 

хто не па срэд на пры мае ра шэн ні. 

Кож ны гра ма дзя нін не за леж на 

ад уз рос ту, пра фе сіі, да стат ку 

або мес ца жы хар ства па ві нен ад-

чу ваць пры на леж насць да лё су 

сва ёй Ра дзі мы. Толь кі агуль ны мі 

на ма ган ня мі мы змо жам су праць-

ста яць ня прос тым вы клі кам ча су, 

за бяс пе чыць эка на міч ны рост, 

а зна чыць, і па вы шэн не даб ра бы-

ту на сель ніц тва Бе ла ру сі.
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