
Пе рад цы ры мо ні яй ад-

крыц ця ад бы ла ся су стрэ ча 

стар шы ні Па ла ты прад-

стаў ні коў Бе ла ру сі Ула-

дзі мі ра АНД РЭЙ ЧАН КІ з 

яго ка ле гам з Пар ла менц-

кай асамб леі АБ СЕ Ге ор-

гі ем ЦЭ РЭ ТЭ ЛІ. Раз мо ва 

пра хо дзі ла за за чы не ны мі 

дзвя ры ма, але пас ля яны 

па дзя лі лі ся з жур на ліс та мі 

асноў ны мі тэ зі са мі сва ёй 

гу тар кі.

— Мэ та гэ тай між на род-

най кан фе рэн цыі — гэ та, 

перш за ўсё, ака зан не 

па лі тыч най пад трым кі су-

пра цоў ніц тву ў рам ках кі-

тай скай іні цы я ты вы «Адзін 

по яс, адзін шлях». Вы ве-

да е це, што вя лі кая ро ля ў 

ёй на ле жыць Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь, бо на ша кра і на 

з'яў ля ец ца мос там па між 

ус хо дам і за ха дам. І да-

стат ко ва ска заць, што толь кі за мі ну-

лы год 90 % пе ра во зак чы гу нач ным 

транс парт ным шля хам пра хо дзі ла 

праз Бе ла русь. І ў Бе ла ру сі ство ра ны 

та кі ма гут ны пра ект, як ін дуст ры яль-

ны парк «Вя лі кі ка мень». Мы ва ло-

да ем знач ным во пы там у рэа лі за цыі 

іні цы я ты вы Шоў ка ва га шля ху, — ска-

заў Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — На кан-

фе рэн цыі раз мо ва бу дзе іс ці аб зняц ці 

бар' е раў, якія сён ня іс ну юць, важ ных 

пы тан нях аб ін вес ты цый ным су пра-

цоў ніц тве, пы тан нях мыт на га су пра-

цоў ніц тва, так са ма су пра цоў ніц тва ў 

воб лас ці на ву кі, куль ту ры, зя лё най 

эка но мі кі.

Сва і мі дум ка мі аб знач нас ці ме-

ра пры ем ства па дзя ліў ся і стар шы ня 

Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ Ге ор-

гій Цэ рэ тэ лі:

— Гру па пад трым кі Шоў ка ва га 

шля ху ста ла вя лі кім кро кам у раз віц-

ці на ша га су пра цоў ніц тва. І ка лі на 

пер ша па чат ко вым эта пе мы ка за лі 

аб 17 кра і нах-удзель ні цах, то за гэ-

ты не вя лі кі пе ры яд коль касць кра ін-

удзель ніц па вя лі чы ла ся да 24. Гэ та 

пры во дзіць да ўма ца ван ня эка на міч-

на га су пра цоў ніц тва. Мы, вядома, 

пры зна ём і ра зу ме ем, што іс ну юць 

пэў ныя вы клі кі. Вы ўсе аб іх ве да-

е це — гэ та і кан флік ты ў су сед няй 

Укра і не, і ін шыя кан флік ты.

Гру па пад трым кі Шоў ка ва га шля-

ху да стат ко ва ма ла ды і ам бі цый ны 

пра ект. «На ра дзіў ся» ён 8 лі пе ня 

2017 го да ў Мін ску на 26-й се сіі Пар-

ла менц кай асамб леі АБ СЕ. Та му не 

дзіў на, што ад каз насць за яго бу ду-

чы ню ля жыць на пля чах бе ла рус кіх 

дэ пу та таў. Але вы га ды ад рэа лі за цыі 

іні цы я ты вы не прый дуць са мі па са бе, 

трэ ба ства рыць ад па вед ныя ўмо вы, 

вы бу да ваць марш рут і парт нёр скія 

ад но сі ны. Ме на ві та гэ тыя функ цыі 

ўскла да юц ца на пар ла менц кую дып-

ла ма тыю.

— Мы не ўтой ва ем, і мы гэ та па-

кла лі ў па ра дак дня на шай сён няш няй 

між на род най кан фе рэн цыі, што мы 

за ці каў ле ныя ў пры цяг нен ні ін вес та-

раў і ін вес ты цый. І больш за тое, мы 

ка жам не прос та аб ін вес ты цы ях, нам 

па трэб ны вы со кія тэх на ло гіі, іна ва-

цый ныя пра ек ты. Без умоў на, та кі мі 

пра ек та мі ва ло да юць шмат лі кія на-

шы парт нё ры, буй ныя еў ра пей скія 

парт нё ры, якія сён ня пры сут ні ча-

юць — Швей ца рыя, Фран цыя, Ру мы-

нія, Сер бія, Вя лі ка бры та нія пра яві ла 

да дат ко вы ін та рэс. Та му я лі чу, што 

пар ла менц кая дып ла ма тыя ра зам з 

ін шы мі ор га на мі і струк ту ра мі, у тым 

лі ку ўра да вы мі, эфек тыў ная, — пад-

крэс ліў ві цэ-спі кер Па ла ты прад-

стаў ні коў Ба ляс лаў ПІРШ ТУК.

На цы ры мо ніі ад крыц ця да шмат-

лі кіх гас цей з пры ві таль ным словам 

звяр нуў ся Ула дзі мір Анд рэй чан ка. Ён 

ад зна чыў, што кан цэп цыя Шоў ка ва га 

шля ху і ідэя пе ра за пус ку Хель сінк-

ска га пра цэ су ба зі ру юц ца на бліз кіх 

прын цы пах.

— Бе ла русь ад на з пер шых кра ін, 

якая не прос та пад тры ма ла кан цэп-

цыю Шоў ка ва га шля ху, але і па ча ла 

яе прак тыч ную рэа лі за цыю на сва ёй 

тэ ры то рыі. І сён ня бе ла рус ка-кі тай-

скія ад но сі ны вый шлі на ўзро вень усе-

ба ко ва га стра тэ гіч на га парт нёр ства і 

ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва, — 

рас ка заў Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — 

Во пыт гэ та га су пра цоў ніц тва аб вяр-

гае стэ рэа тып аб не су мя шчаль ніц тве 

Ус хо да і За ха да, еў ра пей скай і еў ра-

зій скай эка на міч ных ма дэ ляў. Мы 

па трэб ны адзін ад на му. Аб' яд нан не 

на ма ган няў да па мо жа нам да сяг нуць 

сі нер ге тыч на га эфек ту ў да сяг нен ні 

на шых агуль ных мэт, га лоў най з якіх 

з'яў ля ец ца мір нае, ста біль нае і ўпэў-

не нае раз віц цё рэ гі ё наў.

Пас ля ра бо та кан фе рэн цыі пра цяг-

ну ла ся ў трох тэ ма тыч ных па нэ лях.

У аў то рак за меж ныя гос ці азнаё-

мяц ца з бу даў ніц твам і раз віц цём 

«жам чу жы ны» Шоў ка ва га шля ху — 

ін дуст ры яль ным пар кам «Вя лі кі ка-

мень».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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Аб гэ тым за явіў кі раў нік 

дзяр жа вы на су стрэ чы 

са стар шы нёй Кан грэ са 

мяс цо вых і рэ гі я наль ных 

ула даў Са ве та Еў ро пы 

Ан дэр сам КНА ПЭ.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, 

што яму пры ем на чар го вы раз 

(ра ней гэ та тэ ма ага вор ва ла-

ся з па пя рэд ні кам ця пе раш-

ня га стар шы ні) аб мер ка ваць 

пы тан ні раз віц ця мяс цо ва-

га са ма кі ра ван ня і перш за 

ўсё — во пыт Еў ро пы ў гэ тым 

кі рун ку.

«Ды ў вас, я па гля дзеў, і 

аса біс ты во пыт мяс цо ва га са-

ма кі ра ван ня вель мі са лід ны», — 

звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт.

Ён да даў, што ў Бе ла ру сі 

ёсць сваё ба чан не раз віц ця гэ-

тай га лі ны ўла ды і на ша кра і на 

бу дзе ру хац ца ў кі рун ку боль-

шай са ма стой нас ці мяс цо ва га 

са ма кі ра ван ня.

«Я не ска жу, што мы ўра-

жа ныя той фор май раз віц ця і 

іс на ван ня мяс цо ва га са ма кі ра-

ван ня, рэ гі я наль на га са ма кі ра-

ван ня ў Еў ра пей скім са ю зе, але 

шмат доб ра га — тое, што ство-

ра на ў вас, — пад ля гае за па зы-

чан ню ў Бе ла ру сі, — пад крэс-

ліў бе ла рус кі лі дар. — Ду маю, 

доб рай да па мо гай у рэа лі за цыі 

ска за на га мною бы лі б больш 

цес ныя кан так ты ор га наў мяс-

цо ва га са ма кі ра ван ня з ад па-

вед ны мі струк ту ра мі Еў ра пей-

ска га саюза».

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа-

вы, ві зіт стар шы ні Кан грэ са 

мяс цо вых і рэ гі я наль ных ула-

даў Са ве та Еў ро пы ў Бе ла русь 

на дасць но вы ім пульс двух ба ко-

ва му су пра цоў ніц тву з еў ра пей-

скім рэ гі ё нам у пла не раз віц ця 

мяс цо ва га і рэ гі я наль на га са ма-

кі ра ван ня.

У ад каз Ан дэрс Кна пэ ад зна-

чыў, што Кан грэ су мяс цо вых і 

рэ гі я наль ных ула даў Са ве та Еў-

ро пы вель мі пры ем на ба чыць 

пры хіль насць Бе ла ру сі і яе ўла-

даў, якую яны пра яў ля юць да 

пы тан няў мяс цо ва га са ма кі ра-

ван ня.

Ён рас ка заў, што гэ та яго 

пер шы ві зіт у на шу кра і ну. «Бе-

ла русь заў сё ды ўяў ля ла і ўяў ляе 

ці ка васць для Са ве та Еў ро пы і 

на ша га кан грэ са ў пла не су пра-

цоў ніц тва. За гэ тыя два дні (ві зі-

ту. — «Звяз да») я ўжо атры маў 

доб рыя ўра жан ні і ад аб ста ноў-

кі, і ад тых аб мер ка ван няў, якія 

ад бы лі ся ў нас з прад стаў ні ка мі 

ўра да, мяс цо вых і рэ гі я наль ных 

ула даў, біз не су», — да даў стар-

шы ня Кан грэ са.

Па вы ні ках су стрэ чы з Прэ-

зі дэн там стар шы ня Кан грэ са 

мяс цо вых і рэ гі я наль ных ула даў 

Са ве та Еў ро пы Ан дэрс Кна пэ 

па гу та рыў з жур на ліс та мі.

Ён ад зна чыў, што ўра жа ны 

Мінск ам, яго зе ля ні най і чыс-

ці нёй. Акра мя та го, стар шы ня 

Кан грэ са па бы ваў і за ме жа мі 

ста лі цы — па яго сло вах, там ён 

уба чыў доб ры на строй ула даў, 

на кі ра ва ны на раз віц цё не вя лі-

кіх га ра доў.

Ан дэрс Кна пэ на зваў су стрэ-

чу з кі раў ні ком дзяр жа вы вель мі 

плён най, па коль кі на ёй бы ла 

гра ніч на яс на па зна ча на важ-

насць па глыб лен ня су пра цоў ніц-

тва па між Кан грэ сам мяс цо вых 

і рэ гі я наль ных ула даў Са ве та 

Еў ро пы і бе ла рус кі мі ўла да мі. 

Так са ма на су стрэ чы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ду-

мае аб змя нен ні за ка на даў-

ства ў гэ тай сфе ры. Па сло вах 

Ан дэр са Кна пэ, гэ та звя за на 

з тым, што Бе ла русь ак тыў на 

ці ка віц ца еў ра пей скі мі стан дар-

та мі, вы ву чае во пыт Еў ро пы ў 

гэ тай сфе ры.

Ён так са ма звяр нуў ува гу, 

што раз віц цё і па глыб лен не 

дыя ло гу — гэ та не хут кі пра цэс, 

ад нак ба кі мо гуць даць пэў ныя 

ве ды адзін ад на му. У за вяр шэн-

ні Ан дэрс Кна пэ за явіў, што, па 

яго пе ра ка нан ні, доб рае гра мад-

ства бу ду ец ца на моц най мяс цо-

вай ула дзе. «Гэ та кра е ву голь ны 

ка мень доб ра га гра мад ства», — 

ска заў ён.

Пад час су стрэ чы не ад ной чы 

бы ло ска за на, што ў на шай краі-

не вы бу да ва на дзейс ная сіс тэ-

ма рэ гі я наль на га кі ра ван ня. Для 

ча го яна па трэб на? Каб пад няць 

уз ро вень жыц ця па ўсёй кра і не, 

а асаб лі ва ў рэ гі ё нах, ма лых на-

се ле ных пунк тах. Важ ная ро ля 

тут на ле жыць мяс цо ва му са ма-

кі ра ван ню, Са ве там дэ пу та таў 

усіх уз роў няў і іні цы я тыў ным 

гра ма дзя нам.

Да рэ чы, на су стрэ чы бе ла-

рус ка му бо ку бы ла пра па на-

ва на да па мо га ў пад рых тоў цы 

спе цы я ліс таў, якія да па мо гуць 

вы бу да ваць на мес цах дыя лог 

з цэнт раль най ула дай. Гэ та пра-

па но ва бы ла пад тры ма на.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Та кое мер ка ван не 

вы ка заў бе ла рус кі 

лі дар на су стрэ чы 

са стар шы нёй 

Пар ла менц кай асамб леі 

Ар га ні за цыі па бяс пе цы 

і су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе 

Ге ор гі ем Цэ рэ тэ лі.

«Пры ем на ба чыць сяб роў 

у ся бе до ма. Вы заў сё ды мо-

жа це раз ліч ваць на на шу пад-

трым ку, на на шу сум лен насць і 

шчы расць ва ўсіх пы тан нях. І не 

толь кі ў пла не ра бо ты Ар га ні за-

цыі па бяс пе цы і су пра цоў ніц тве 

ў Еў ро пе. Але, па га дзі це ся, на-

за па сі ла ся вель мі шмат праб-

лем — у нас, тут, у агуль ным 

до ме. Праб лем, якія трэ ба вы-

ра шаць», — пад крэс ліў Прэ зі-

дэнт.

Ся род іх кі раў нік дзяр жа вы 

на зваў На гор ны Ка ра бах і Пры-

дняст роўе. Без умоў на, ня ма ла і 

ін шых менш гуч ных праб лем.

«Сён ня да да ла ся Укра і на — і 

гэ та ўжо сур' ёз ны скан дал, кан-

флікт. Мно гія на зы ва юць гэ та — 

і пра віль на на зы ва юць — вай ной 

у на шым до ме. І я час та, мо жа 

быць, за над та час та, кры ты кую 

АБ СЕ за тое, што мы сла ба рэ-

агу ем на гэ тыя пы тан ні, бо гэ та 

не па срэд ная тэ ма для ра бо ты 

АБ СЕ. Гэ та ар га ні за цыя, перш 

за ўсё, па бяс пе цы на еў ра пей-

скім кан ты нен це, і за плюшч ваць 

сён ня во чы на гэ тыя праб ле мы 

ні ў якім ра зе нель га», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува-

гу, што са брац ца на ўзроў ні 

кі раў ні коў дзяр жаў і аб мер ка-

ваць гэ тыя пы тан ні не атрым-

лі ва ец ца ўжо доў гі час. На яго 

дум ку, апош няе па доб нае ме-

ра пры ем ства прай шло ў Аста не 

ў 2010, ад нак поў на маш таб ная 

су стрэ ча ад бы ла ся ў Стам бу ле 

ў 1999 го дзе. «Гэ та бы ла моц-

ная кан фе рэн цыя, больш і не 

збі ра лі ся, а трэ ба бы ло б. Та му 

вель мі шмат праб лем, на якія 

не прос та трэ ба звяр нуць ува-

гу — іх трэ ба вы ра шаць. Ка лі не 

атры ма ец ца вы ра шыць — хоць 

бы акрэс ліць шля хі, перс пек ты-

вы ней кія. У ад ва рот ным вы пад-

ку, на вош та ства ра лі ар га ні за-

цыю?» — спы таў Прэ зі дэнт.

У ад каз Ге ор гій Цэ рэ тэ лі 

ад зна чыў, што яго су стрэ чы з 

вы шэй шы мі служ бо вы мі асо-

ба мі Бе ла ру сі — гэ та свед чан-

не ак тыў нас ці на шай кра і ны ў 

гэ тай ар га ні за цыі. Ён так са ма 

пад крэс ліў, што АБ СЕ га то ва да 

больш цес на га су пра цоў ніц тва з 

Бе ла рус сю.

Еў ра чы ноў нік пры знаў на-

яў насць пэў ных скла да нас цяў. 

«Ка лі ў су се дзяў праб ле ма — 

гэ та і твая праб ле ма так са-

ма», — спра вяд лі ва за ўва-

жыў ён.

Па вы ні ках су стрэ чы з Аляк-

санд рам Лу ка шэн кам Ге ор гій 

Цэ рэ тэ лі рас ка заў жур на ліс-

там, што пад трым лі вае пра па-

но ву Бе ла ру сі аб пе ра за пус ку 

Хель сінк ска га пра цэ су.

«АБ СЕ ба чыць Бе ла русь як 

вель мі важ на га парт нё ра ў тым, 

што да ты чыц ца вы ка нан ня мэт і 

асноў ных прын цы паў Хель сінк-

ска га пра цэ су, — ска заў Ге ор-

гій Цэ рэ тэ лі. — Я ра ды ба чыць, 

што Прэ зі дэнт пад трым лі вае 

прын цы пы Хель сінк ска га пра-

цэ су, якія ця пер па ру ша юц ца. 

Ві таю ідэю, якая бы ла агу ча на 

кі раў ні ком дзяр жа вы, пра не-

аб ход насць вяр нуц ца да за ха-

ван ня прын цы паў Хель сінк ска га 

пра цэ су».

На яго дум ку, іх не вар та ра-

ды каль на змя няць. Хут чэй, важ-

ней на га даць пра не аб ход насць 

вы кон ваць гэ тыя прын цы пы. На 

дум ку стар шы ні ПА АБ СЕ, яны 

па він ны быць уз моц не ны, маг-

чы ма, за кошт прэ вен тыў ных 

ме ха ніз маў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ВЕР ДЫКТ — 
ПА ГЛЫБ ЛЯЦЬ 
І ПА ШЫ РАЦЬ

Бе ла русь раз ліч вае на раз віц цё кан так таў з Са ве там Еў ро пы 
ад нос на мяс цо ва га са ма кі ра ван ня

БЕЗ РАЗ МО ВЫ 
НЕ АБЫ СЦІ СЯ

За плюшч ваць во чы на праб ле мы ў рэ гі ё не АБ СЕ нель га

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Імк нуц ца 
да сі нер ге тыч на га 

эфек ту
Мінск пры мае кан фе рэн цыю Гру пы 

пад трым кі Шоў ка ва га шля ху ПА АБ СЕ
У кан цы мі ну ла га тыд ня по гля ды су свет на га су поль ніц тва бы лі скі ра-

ва ны на Пе кін, дзе пра хо дзіў ІІ Фо рум між на род на га су пра цоў ніц тва 

«По яс і шлях». На ме ра пры ем ства пры бы лі амаль ча ты ры дзя сят кі 

кі раў ні коў дзяр жаў і ўра даў. Ся род іх і Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. За раз тэ му ўза е ма дзе ян ня на Шоў ка вым шля ху па лі-

ніі Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ пра цяг ва юць аб мяр коў ваць ужо ў 

Мін ску. Учо ра ў бе ла рус кай ста лі цы ад кры ла ся Між на род ная пар ла-

менц кая кан фе рэн цыя Гру пы пад трым кі Шоў ка ва га шля ху ПА АБ СЕ 

«Адзін по яс, адзін шлях: па глыб лен не су пра цоў ніц тва ў імя ўстой лі ва га 

раз віц ця і пра цві тан ня».

Фо
 та

 Т
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Уладзімір АНД РЭЙ ЧАН КА і Георгій ЦЭ РЭ ТЭ ЛІ.


