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Ста тут ныя да ку мен ты аб ства рэн нi 

да рад ча-кан суль та цый на га ор га на 

пры Па ста ян най ка мi сii Па ла ты прад-

стаў нi коў па мiж на род ных спра вах 

«Пар ла менц кi ме ры ды ян» пад пi са лi 

ў чац вер у До ме прэ сы.

Ад кры ты пар ла менц кi клуб «Пар ла-

менц кi ме ры ды ян» — дыс ку сiй ная пля-

цоў ка ўза е ма дзе ян ня дэ пу тац ка га кор пу са 

i экс перт най су поль нас цi кра i ны, якая да-

па мо жа па шы рыць кан так ты пар ла мен та-

ры яў i мас ме дыя.

«На мой по гляд, нам вель мi важ на вы-

зна чыц ца з асноў ны мi па няц ця мi i асноў-

ны мi сэн са мi, а ме на вi та: якое гра мад ства 

мы ства ра ем, па якiх ма дэ лях i кi рун ках бу-

дзе раз вi вац ца на ша Рэс пуб лi ка Бе ла русь, 

з якi мi праб ле ма мi i вы клi ка мi мы мо жам 

су ты кац ца на гэ тым шля ху, — рас ка заў 

аб пе рад умо вах ства рэн ня су поль нас цi 

стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Па ла ты 

прад стаў нi коў па мiж на род ных спра вах 

Анд рэй СА ВI НЫХ. — Нам не аб ход на пля-

цоў ка, на якой мы змо жам гэ та сва бод на 

аб мяр коў ваць. Дзе як не праз пар ла менц-

кiя струк ту ры i з удзе лам пар ла мен та ры яў 

мы па вiн ны га ва рыць пра бу ду чы ню на-

шай кра i ны?»

Клуб бу дзе ад кры ты для прад стаў нi коў 

дэ пу тац ка га кор пу са, жур на лiс таў i экс пер-

таў. Пла ну юць пры цяг ваць су пра цоў нi каў 

буй ных рэ дак цый аб лас цей i ра ё наў.

Як да даў Анд рэй Са вi ных, «Пар ла-

менц кi ме ры ды ян» па вi нен аб' яд ноў ваць 

лю дзей, якiя га то вы спра чац ца, аб мяр коў-

ваць скла да ныя пы тан нi для вы пра цоў кi 

агуль на га мер ка ван ня дзе ля раз вiц ця на-

шай кра i ны. Яшчэ ад на за да ча клу ба — 

сфар мi ра ваць i па леп шыць па лi тыч ную 

куль ту ру дыс ку сiй.

Па сло вах стар шы нi праў лен ня «Бе-

ла рус ка га са ю за жур на лiс таў» Анд рэя 

КРЫ ВА ШЭ Е ВА, клуб — пер шае для аб'-

яд нан ня пар ла менц кае вы мя рэн не ў ра-

бо це.

«У са ю зе жур на лiс таў шмат чле наў-

прак ты каў, для якiх прын цы по ва важ на 

ра зу мець, у якiх кi рун ках ру ха ец ца i раз-

вi ва ец ца бе ла рус кая дып ла ма тыя, у пры-

ват нас цi бе ла рус кая пар ла менц кая дып-

ла ма тыя, якiя кi рун кi вы бi ра юц ца як стра-

тэ гiч ныя. Па сут нас цi, для прак ты ку ю чых 

жур на лiс таў гэ та iн сайд, — ад зна чыў Анд-

рэй Кры ва шэ еў. — Мы раз лiч ва ем стаць 

мос там па мiж дэ пу та та мi i на шы мi гле да-

ча мi, слу ха ча мi, то-бок гра ма дзя на мi Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь, каб эфек тыў на да но сiць 

iх за пы ты да на шых пар ла мен та ры яў».

У ра бо це клу ба для прэ сы пра ду гле-

джа ны аб мер ка ван нi: як ад кры тыя, так i 

за кры тыя, у фар ма це ча тэм-ха ус (раз мо-

вы па асно ве ана нiм нас цi).

Пер шае па ся джэн не клу ба за пла на ва-

на на па ча так ле та. Ся род асноў ных тэм 

бу ду чых су стрэч — па няц це лi бе ра лiз му, 

сут насць са цы яль най дзяр жа вы, iн тэ гра-

цый ныя на ме ры на шай кра i ны.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра

НО ВЫ МЕ РЫ ДЫ ЯН УЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЯ
БСЖ i дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў за сна ва лi пар ла менц кi клуб

Кi тай пры ме ме ры для ста бi лi за цыi 
су свет най эка но мi кi пад час пан дэ мii

Пра гэ та на эк стран ным са мi це лi да раў «Вя лi кай двац цат кi» 

ў фар ма це вi дэа кан фе рэн цыi за явiў стар шы ня КНР Сi Цзiнь пiн, 

па ве дам ляе ТАСС. Кi тай за клi кае кра i ны G20 пры няць ме ры 

для за ха ван ня гла баль ных вы твор чых лан цуж коў. «Эпi дэ мiя 

на нес ла сур' ёз ны ўдар па гла баль най вы твор час цi i по пы це. 

Усе кра i ны па вiн ны ра зам пра во дзiць мак ра па лi ты ку для та го, 

каб ства рыць iм пульс i спы нiць за па во лен не су свет най эка но-

мi кi», — пад крэс лiў кi раў нiк КНР. Сi Цзiнь пiн ад зна чыў, што 

Кi тай ства рыў ад кры тую для ўся го све ту iн тэр нэт-плат фор му з 

iн фар ма цы яй аб СОVID-19. «Вi рус не мае ме ж, эпi дэ мiя з'яў ля-

ец ца на шым агуль ным во ра гам. Усе кра i ны па вiн ны пра ца ваць 

по плеч, каб ства рыць тры ва лую ахоў ную ан лайн-сет ку», — 

заўва жыў стар шы ня КНР.

Iс па нiя абы шла КНР па коль кас цi смер цяў 
ад ка ра на вi ру са

Эпi дэ мiя COVID-19 рас паў-

сюдж ва ец ца ў Iс па нii хут чэй i 

шы рэй, чым у Iта лii, i сi ту а цыя 

тут ста но вiц ца знач на гор шая. 

Гэ тая кра i на апя рэ дзi ла Кi тай 

па коль кас цi па мер лых ад ка-

ра на вi ру са. У ад роз нен не ад 

Iта лii, дзе 80 % хво рых гi не ў трох най больш праб лем ных з 

пунк ту гле джан ня эпi дэ мi я ло гii рэ гi ё нах (Лам бар дыя, Эмi лiя-

Ра манья i Ве не та), у Iс па нii iн фек цыя ця пер ак тыў на рас паў-

сюдж ва ец ца па аў та ном ных су поль нас цях, у якiх ра ней не 

фiк са ва ла ся. Ся род iх — Ка та ло нiя, Кас ты лiя i Ле он, Кас ты-

лiя-Ла-Ман ча, Ва лен сiя. «Мы ўсё яшчэ зна хо дзiм ся ў ста дыi 

рос ту ўздзе ян ня вi ру са», — за явiў кi раў нiк Эпi дэ мi я ла гiч на га 

та ва рыст ва Iс па нii (SEE) Пе ра Га дой. Эпi цэнт рам эпi дэ мii за ста-

юц ца аў та ном ная су поль насць Мад рыд i са ма ста лi ца кра i ны. 

Па вод ле асоб ных ацэ нак, там мо гуць за ра зiц ца ка ра на вi ру сам 

да 80 % жы ха роў.

ЗША за клi ка лi Са удаў скую Ара вiю 
су па ко iць наф та вы ры нак

Злу ча ныя Шта ты пра ма ўмя ша лi ся ў цэ на вую вай ну па мiж 

Са удаў скай Ара вi яй i Ра сi яй, за клi каў шы Эр-Ры яд су па ко iць 

энер ге тыч ныя i фi нан са выя рын кi ў пе ры яд эка на мiч най ня вы-

зна ча нас цi, пi ша Bloomberg. Дзярж сак ра тар ЗША Майк Пам пеа 

па га ва рыў з на след ным прын цам ка ра леў ства Му ха ме дам iбн 

Са лма нам. Згод на з за явай Дзярж дэ парт амен та, Пам пеа пад-

крэс лiў, што Са удаў ская Ара вiя мае рэ аль ную маг чы масць су-

па ко iць су свет ныя энер ге тыч ныя i фi нан са выя рын кi ва ўмо вах 

сур' ёз най эка на мiч най ня вы зна ча нас цi. Па зi цыя ЗША за клю ча-

ец ца ў тым, што лi шак наф ты па гар шае фi нан са выя пра гно зы, 

та му Ва шынг тон хо ча, каб усе кра i ны пра ца ва лi ра зам над 

вы ра шэн нем праб ле мы, пi ша Bloomberg.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк

Пра ек ты 
для ўстой лi вас цi
Пад рых тоў ка рэс пуб лi кан ска га 
бюд жэ ту на 2021 год пач нец ца 

ў най блi жэй шы час
Аб гэ тым па ве да мiў Стар шы ня Па ла ты 

прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Бе-

ла ру сi Ула дзi мiр АНД РЭЙ ЧАН КА на па ся-

джэн нi Са ве та па ла ты. Спi кер пад крэс лiў, 

што праб ле мы i iнi цы я ты вы на ле жыць аб-

мяр коў ваць у тым лi ку i на мес цах, з кi раў-

нiц твам вы кан ка маў i прад пры ем стваў.

Па сло вах Ула дзi мi ра Анд рэй чан кi, на пя-

рэ дад нi дру гой се сii дэ пу та ты пра цу юць ак-

тыўна.

Пры нам сi, 36 за ко на пра ек таў з 64 ужо пад-

рых та ва на да раз гля ду на най блi жэй шых па ся-

джэн нях вя сен няй се сii.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў нi коў лi чыць не-

аб ход ным удзя лiць асаб лi вую ўва гу пра ек там 

за ко наў па пы тан нях гас па дар чых та ва рыст ваў, 

ганд лю i гра мад ска га хар ча ван ня, рэ кла мы, 

ахо вы зда роўя — ме на вi та яны больш за ўсё 

аб мяр коў ва юц ца ў гра мад стве. Да пра цы над 

гэ ты мi за ко на пра ек та мi пры цяг ва юц ца экс пер-

ты, прад стаў нi кi бiз не су, гра мад скiх аб' яд нан-

няў, гра ма дзя не.

Вi рус ная iн фек цыя 
не паў плы вае на якасць 
рас пра цоў кi за ко наў

У гэ тым за пэў нiў жур на лiс таў стар шы-

ня Па ста ян най ка мi сii па мiж на род ных 

спра вах Па ла ты прад стаў нi коў Анд рэй 

СА ВI НЫХ.

«Мы рэ аль ныя лю дзi, пра цу ем у рэ аль най 

сi ту а цыi. Ка неш не, эпi дэ мiя ка ра на вi ру са ро бiць 

пэў ны ўплыў i на на шу пра цу. У пры ват нас цi, 

пры ня та ра шэн не не пра во дзiць вя лi кiх ма са вых 

ме ра пры ем стваў. У лю бым вы пад ку мы ро бiм 

усё, каб эпi дэ мiя нi я кiм чы нам не паў плы ва ла на 

якасць на шай бя гу чай пра цы i за ка нат вор чай 

дзей нас цi», — кан ста та ваў дэ пу тат.

Ня гле дзя чы на тое што рас паў сю джан не ка-

ра на вi рус най iн фек цыi пры тар ма зi ла раз вiц цё 

мiж на род най дзей нас цi i пла ны да вя ло ся ад-

клас цi на больш поз нi тэр мiн, дэ пу та ты здо ле-

юць кам пен са ваць за трым кi, пад крэс лiў Анд рэй 

Са вi ных.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Саў мiн вы зна чыў ме ры па 

пра ду хi лен нi за во зу i рас-

паў сюдж ван ня iн фек цыi, 

вы клi ка най ка ра на вi ру сам 

COVID-19.

У пры ват нас цi, па ста но ва 

аба вяз вае асоб, якiя пры бы лi ў 

Бе ла русь з кра iн, дзе рэ гiст ру юц-

ца вы пад кi iн фек цыi COVID-19, 

на пра ця гу 14 ка лян дар ных 

дзён з дня пры быц ця ў Бе ла-

русь зна хо дзiц ца ў са ма iза ля-

цыi ў хат нiх умо вах. Та кiя асо-

бы не пад ля га юць на ступ на му 

про пус ку праз дзяр жаў ную 

мя жу Рэс пуб лi кi Бе ла русь (да 

за кан чэн ня тэр мi ну са ма iза ля-

цыi), па ве дам ляе прэс-служ ба 

Са ве та Мi нiст раў.

Да дзе ныя дзе ян нi не рас паў-

сюдж ва юц ца на су пра цоў нi каў 

дып ла ма тыч ных прад стаў нiц-

тваў, кон суль скiх уста ноў за-

меж ных дзяр жаў у Бе ла ру сi i 

акрэ ды та ва ных па су мя шчаль-

нiц тве з рэ зi дэн цы я мi ў iн шых 

кра i нах, мiж на род ных ар га-

нi за цый i iх прад стаў нiц тваў, 

раз ме шча ных на тэ ры то рыi 

Бе ла ру сi, а так са ма чле наў 

iх сем' яў; кi раў нi коў i чле наў 

афi цый ных дэ ле га цый; кi роў-

цаў транс парт ных срод каў пры 

вы ка нан нi мiж на род ных аў та-

ма бiль ных пе ра во зак гру заў; 

чле наў экi па жаў па вет ра ных 

су днаў, су днаў унут ра на га вод-

на га транс пар ту, цяг нi ко вых 

бры гад, ла ка ма тыў ных бры гад 

мiж на род на га чы гу нач на га па-

ве дам лен ня; за меж нi каў, якiя 

iдуць тран зi там праз тэ ры то-

рыю Бе ла ру сi для вяр тан ня да 

мес ца жы хар ства.

Су пра цоў нi кi ор га наў па-

меж най служ бы вы да юць асо-

бам, якiя пры бы лi, ад мыс ло вую 

ан ке ту. Пас ля за паў нен ня яна 

пе рад аец ца служ бо вым асо-

бам Мi нiс тэр ства ахо вы зда-

роўя.

Кi роў цы, якiя вы кон ва юць 

тран зiт ныя аў та ма бiль ныя пе-

ра воз кi гру заў праз Бе ла русь, 

па мiж дву ма пунк та мi пе ра-

ся чэн ня дзяр жаў най гра нi цы 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь у мес цах, 

уста ноў ле ных за ка на даў ствам, 

аба вя за ны пра яз джаць толь кi 

па рэс пуб лi кан скiх аў та ма бiль-

ных да ро гах, на якiх маг чы мы 

пры пы нак для ад па чын ку i 

хар ча ван ня кi роў цаў, за праў кi 

транс парт ных срод каў.

Кi роў цы, якiя вы кон ва юць 

тран зiт ныя пе ра воз кi, аба-

вя за ны па кi нуць тэ ры то рыю 

Бе ла ру сi па най ка ра цей шым 

марш ру це не паз ней за дзень, 

якi iдзе за днём уез ду на яе 

тэ ры то рыю, за вы клю чэн нем 

вы пад каў, ка лi не маг чы масць 

вы ка нан ня на зва на га тэр мi ну 

аб умоў ле на ава ры яй (па лом-

кай) транс парт на га срод ку, 

а так са ма раз груз кай, пе ра-

груз кай (пе ра вал кай) гру зу, за-

ме най транс парт на га срод ку, 

ка лi гэ та пра ду гле джа на ўмо-

ва мi да га во ра аў та ма бiль най 

пе ра воз кi i па ка за на ў транс-

парт ных да ку мен тах.

У пе ры яд спы нен ня кi роў-

цы, якiя вы кон ва юць тран-

зiт ныя пе ра воз кi, не па вiн ны 

па кi даць тэ ры то рыю пунк таў 

пры пын ку.

Мi нiс тэр ству ахо вы зда роўя 

су мес на з абл вы кан ка ма мi да-

ру ча на ар га нi за ваць кант роль 

за пра вя дзен нем са нi тар на-

су праць э пi дэ мiч ных ме ра пры-

ем стваў у пунк тах пры пын ку 

(ста ян кi) для ад па чын ку i хар-

ча ван ня кi роў цаў, за праў кi 

транс парт ных срод каў згод на 

з пе ра лi кам да рог i спе цы я лi-

за ва ных мес цаў.

Абл вы кан ка мам су мес на з 

Бе ла рус кiм дзяр жаў ным кан-

цэр нам па на фце i хi мii да ру ча-

на пры няць не аб ход ныя ме ры 

па за бес пя чэн нi пер са на лу, 

якi ажыц цяў ляе свае функ цыi 

ў пунк тах пры пын ку (ста ян кi) 

для ад па чын ку i хар ча ван ня кi-

роў цаў, за праў кi транс парт ных 

срод каў, ука за ных у пе ра лi ку 

да рог i спе цы я лi за ва ных мес-

цаў, срод ка мi iн ды вi ду аль най 

аба ро ны (ме ды цын скiя мас кi, 

паль чат кi) i за бяс пе чыць кант-

роль вы ка нан ня рэ ка мен да цый 

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя.

За не вы ка нан не па тра-

ба ван няў гэ тай па ста но вы 

асо бы, якiя пры бы лi, а так са-

ма кi роў цы, якiя вы кон ва юць 

тран зiт ныя пе ра воз кi, ня суць 

ад каз насць, пра ду гле джа ную 

за ка на даў ствам.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ДВА ТЫД НI СА МА IЗА ЛЯ ЦЫI

Блiз кая ўла да

ЗВАН КI ПА РАС КЛА ДЗЕ
Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка-

ма мi i Мiн скiм гар вы кан ка мам пра во-

дзяц ца пра мыя лi нii ў мэ тах па вы шэн-

ня эфек тыў нас цi ра бо ты са зва ро та мi 

гра ма дзян i юры дыч ных асоб, вы ка-

ра нен ня фак таў бю ра кра тыз му i ця га-

нi ны, па пе ра твор час цi, а так са ма для 

апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных 

пы тан няў, якiя ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 28 са ка вi ка, 

з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

 стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана-

толь Ва сi ле вiч ЛIС. Тэл. 8 016 221 31 21;

 стар шы ня Вi цеб ска га абл вы кан ка ма 

Мi ка лай Мi ка ла е вiч ШАРС НЁЎ. Тэл. 8 021 

222 22 22;

 пер шы на мес нiк стар шы нi Го мель ска га 

абл вы кан ка ма Iгар Мi ка ла е вiч ЧАС НОК. Тэл. 

8 023 233 12 37;

намеснік стар шы ні Гро дзен ска га абл-

вы кан ка ма Ула дзi мiр Іосіфавіч ДЗЯШКО. 

Тэл. 8 015 273 56 44;

 на мес нiк стар шы нi Ма гi лёў ска га аб лас-

но га Са ве та дэ пу та таў Iры на Ана то леў на 

РА IН ЧЫК. Тэл. 8 022 250 18 69;

  стар шы ня Мiнск ага абл вы кан ка ма 

Аляк сандр Ген ры ха вiч ТУР ЧЫН. Тэл. 8 017 

500 41 60;

 стар шы ня Мiнск ага га рад ско га Са ве та 

дэ пу та таў Анд рэй Аляк санд ра вiч БУГ РОЎ. 

Тэл. 8 017 222 44 44.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та 
Па ла ты прад стаў ні коў вы каз ва юць глы бо кае спа чу-
ван не дэ пу та ту Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га склі кан ня 
Ба ра ні ку Ва сі лію Мі хай ла ві чу ў су вя зі з на пат каў-
шым яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Ва ўра дзеВа ўра дзе


