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АД НО СІ НЫ 
НЕ АБ ХОД НА РАЗ ВІ ВАЦЬ 

ПА ЎСІХ КІ РУН КАХ
Ак ты ві за ваць двух ба ко вае су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі 

і Вя лі ка бры та ніі да па мо гуць між пар ла менц кія кан так ты

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

НА ПАРАДКУ ДНЯ

Як «зняць» га лаў ны боль 
кап ра мон ту?

ВІ ЗІ ТЫ

ПА МЯЦЬ 
АБ МІ НУ ЛЫМ 

ГА РАН ТУЕ 
БУ ДУ ЧЫ НЮ

Ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі Ана толь ІСА ЧАН КА 
ўзяў удзел у па мят ных ме ра пры ем ствах, 
пры мер ка ва ных да 75-год дзя вы зва лен ня ла ге ра 
смер ці «Аў швіц—Бір ке нау» ў Асвен цы ме, а так са ма 
аб мер ка ваў з поль скі мі ка ле га мі па шы рэн не 
між пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня, па ве дам ляе 
прэс-служ ба верх няй па ла ты пар ла мен та.

Ана толь Іса чан ка ўзна ча ліў бе ла рус кую дэ ле га-
цыю, у склад якой увай шлі так са ма Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Рэс пуб лі цы Поль шча 
Ула дзі мір Чу шаў, на ста я цель хра ма-пом ні ка Усіх Свя-
тых про та і е рэй Фё дар Поў ны.

Ка ля ма ну мен та вяз ням ла ге ра смер ці ў Асвен цы-
ме ад бы ла ся цы ры мо нія за паль ван ня све чак. Ана-
толь Іса чан ка раз мяс ціў па мят ную лам па ду ка ля плі ты 
абел іс ка «Бе ла рус кая».

На ме ра пры ем ствах пры сут ні ча лі дэ ле га цыі 
з 60 кра ін і між на род ных ар га ні за цый. У якас ці га на-
ро вых гас цей сю ды пры еха лі ка ля 200 бы лых вяз няў 
«Аў швіц—Бір ке нау» з уся го све ту, у тым лі ку 13 з Бе-
ла ру сі. З імі па гу та ры ла бе ла рус кая дэ ле га цыя.

Так са ма ад бы лі ся су стрэ чы з кі раў ні ка мі дэ ле га цый 
Ра сіі, Ка зах ста на, Ар ме ніі, Гру зіі.

У гэ ты ж дзень Ана толь Іса чан ка ўзяў удзел ва ўра чыс-
тай пе ра да чы кап су лы з зям лёй Асвен цы ма кі раў ні ком 
го ра да Яну шам Хве ру там на ста я це лю хра ма-пом ні ка 
Усіх Свя тых про та і е рэю Фё да ру Поў на му. Гэ тая кап су ла 
бу дзе раз ме шча на ў крып це хра ма ў рам ках між на род-
най ак цыі па мя ці «У го нар агуль най Пе ра мо гі!»

Акра мя та го, у ме жах ві зі ту прай шлі пе ра гаворы 
бе ла рус кай дэ ле га цыі з ад мі ніст ра цы яй Дзяр жаў на-
га му зея «Аў швіц—Бір ке нау» на конт су пра цоў ніц тва 
з ме ма ры яль ным комп лек сам «Трас ця нец» і ін шы мі 
му зей ны мі ўста но ва мі Бе ла ру сі.

Як ад зна чыў Ана толь Іса чан ка ў ін тэр в'ю жур на ліс-
там, Асвен цым — гэ та зна ка вае мес ца для ўсіх лю дзей. 
«Канц ла гер «Аў швіц—Бір ке нау» — на па мін усім жы-
вым пра тое, што мы па він ны зра біць усё маг чы мае, 
каб тыя бя да і го ра, якія тут ад бы лі ся, ні ко лі больш не 
зда ра лі ся», — пад крэс ліў ён.

* * *

Ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі 
правёў се рыю су стрэч у пар ла мен це 
Поль шчы

Ана толь Іса чан ка аб мер ка ваў перс пек ты вы па-
шы рэн ня бе ла рус ка-поль ска га між пар ла менц ка га 
ўза е ма дзе ян ня з ві цэ-мар ша лам Се на та Поль шчы 
Габ ры э лай Ма раў ска-Ста нец кай.

У гэ ты ж дзень ад бы ла ся су стрэ ча на мес ні ка стар-
шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі з ві цэ-мар ша лам Сей ма Поль-
шчы Ры шар дам Цяр лец кім, на якой раз гля да лі ся маг-
чы мас ці ак ты ві за цыі дыя ло гу дзвюх кра ін у роз ных 
сфе рах. Асаб лі вая ўва га бы ла звер ну та на дзей насць 
бе ла рус ка-поль скай між пар ла менц кай гру пы.

* * *

... і на ве даў Пад ляс кае і Сі лез скае 
ва я вод ствы

Пад час су стрэ чы з пад ляс кім ва я во дам Баг да нам 
Па шкоў скім і мар ша лам Пад ляс ка га ва я вод ства Ар-
ту рам Ка сіц кім Ана толь Іса чан ка аб мер ка ваў пы тан-
ні ўза е ма дзе ян ня на рэ гі я наль ным уз роў ні. Раз мо ва 
пай шла пра раз віц цё транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва 
дзвюх кра ін. З улі кам та го, што Пад ляс кае ва я вод ства 
з'яў ля ец ца мес цам кам пакт на га пра жы ван ня бе ла рус-
кай на цы я наль най мен шас ці (ка ля 38 ты сяч ча ла век), 
бы лі раз гле джа ны маг чы мас ці пад трым кі бе ла рус кай 
куль ту ры і мо вы ў гэ тым рэ гі ё не.

У рам ках пра гра мы ві зі ту на мес нік стар шы ні Са-
ве та Рэс пуб лі кі на ве даў вёс ку За ля ша ны Пад ляс ка-
га ва я вод ства, дзе ўсклаў вя нок да пом ні ка бе ла ру-
сам, за бі тым атра дам Рай са («Бу ра га») у 1946 го дзе. 
У го ра дзе Гай наў ка Пад ляс ка га ва я вод ства Ана толь 
Іса чан ка ўсклаў квет кі да пом ні ка-абел іс ка са вец кім 
сал да там, на ве даў Му зей і Цэнтр бе ла рус кай куль ту-
ры. Акра мя та го, ві цэ-спі кер узяў удзел у цы ры мо ніі 
збо ру зям лі для яе да лей ша га раз мя шчэн ня ў крып це 
хра ма-пом ні ка Усіх Свя тых у рам ках Між на род най 
ак цыі па мя ці «У го нар агуль най Пе ра мо гі!».

У Сі лез скім ва я вод стве Ана толь Іса чан ка аб мер ка-
ваў з Га на ро вым кон су лам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ка-
та ві цэ Ма рэ кам Ра сінь скім і прад стаў ні ка мі мяс цо вых 
біз нес-ко лаў шля хі на рошч ван ня між рэ гі я наль на га 
су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін у ганд лё ва-эка на міч най 
сфе ры.

Пра гэ та іш ла раз мо ва 
пад час су стрэ чы 
спі ке ра верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та 
На тал лі КА ЧА НА ВАЙ 
з Над звы чай ным і 
Паў на моц ным Па слом 
Аб' яд на на га Ка ра леў ства 
Вя лі ка бры та ніі і Паў ноч най 
Ір лан дыі Жак лін ПЕР КІНС, 
якая ад бы ла ся на мі ну лым 
тыд ні ў Са ве це Рэс пуб лі кі.

Ві та ю чы гос цю, На тал ля 
Ка ча на ва ад зна чы ла, што Бе-
ла русь заў сё ды раз гля да ла 
Вя лі ка бры та нію як кра і ну, з 
якой у нас склад ва юц ца доб-
рыя ста сун кі. Апош нім ча сам 
ін тэн сі фі ка ваў ся двух ба ко вы 
па лі тыч ны дыя лог, а так са ма 
ганд лё ва-эка на міч ныя ад но-
сі ны, што вель мі важ на, пад-
крэс лі ла яна. «Гэ та свед чыць 
пра тое, што ў на шых кра ін 
ёсць па тэн цы ял да ўза е ма-
дзе ян ня і су пра цоў ніц тва», — звяр ну-
ла ўва гу спі кер бе ла рус ка га пар ла-
мента.

Ка лі звяр нуц ца да ліч баў, то за 
11 ме ся цаў 2019 го да агуль ны та ва ра-
аба рот склаў 2,4 міль яр да до ла раў, 
з іх экс парт — 2,2 міль яр да, ім парт — 
0,3 міль яр да до ла раў. Саль да, як ба-
чым, ста ноў чае — 1,9 міль яр да. Што 
мы па стаў ля ем? Боль шай част кай гэ та 
наф та пра дук ты, азот ныя ўгна ен ні, ме-
та ла кан струк цыі, мэб ля і ін шыя та ва ры. 
А за во зім ру ха ві кі ўнут ра на га зга ран-
ня, аў та ма бі лі, част кі для іх і трак та роў, 
ле кі, ма ро жа ную ры бу.

Да рэ чы, Аб' яд на нае Ка ра леў ства 
зай мае дру гую па зі цыю (пас ля Ра сіі) 
па аб' ёме пры цяг ну тых у бе ла рус кую 
эка но мі ку пра мых за меж ных ін вес-

ты цый. Гэ тая ліч ба за тры ле таш нія 
квар та лы скла ла 1,4 міль яр да до ла раў. 
У на шай кра і не ство ра на 211 ар га ні за-
цый з бры тан скім ка пі та лам.

— Мы раз ліч ва ем на тое, што на шы 
доб рыя ста сун кі бу дуць пра цяг ну ты і ў 
дзе ла вой, і ў па лі тыч най, і ў між пар ла-
мец кай сфе ры, — пад крэс лі ла На тал ля 
Ка ча на ва. — Па тэн цы ял для да лей ша га 
су пра цоў ніц тва ў нас вя ліз ны.

Важ ным, на яе дум ку, з'яў ля ец ца 
і на ла джа ны дыя лог па між пар ла-
мен та ры мі. У пар ла мент це Бе ла ру-
сі дзей ні чае між пар ла менц кая гру-
па сяб роў ства, якую ўзна чаль вае 
член Са ве та Рэс пуб лі кі Алег Ру мо. 
У 2017-м упер шы ню ад быў ся ві зіт 
дэ ле га цыі пар ла мен та Вя лі ка бры-
та ніі ў на шу кра і ну, і бе ла рус кі бок 

раз ліч вае на пра цяг та кіх 
кан так таў.

— Гэ та вель мі важ на, бо 
пар ла мен та рыі мо гуць мно-
гае, у тым лі ку ін тэн сі фі ка-
ваць ад но сі ны, якія сён ня 
вы бу доў ва юц ца ў па лі тыч-
най і эка на міч най пра сто-
ры, — упэў не на спі кер Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Асоб на яна па дзя ка ва ла 
Аб' яд на на му Ка ра леў ству 
за тую да па мо гу, якая бы ла 
ака за на пас ля тра ге дыі на 
Чар но быль скай АЭС і да ты-
чы ла ся азда раў лен ня бе ла-
рус кіх дзя цей у гэ тай кра і не: 
з той па ры амаль 10 ты сяч 
хлоп чы каў і дзяў чы нак па-
бы ва лі ў Вя лі ка бры та ніі.

— Гэ та цу доў ны прык лад 
су пра цоў ніц тва, — пад крэс-
лі ла яна. — Ка лі ма ла дыя 
лю дзі ба чаць, як жы вуць у 
ін шай кра і не, ад чу ва юць 
доб рае стаў лен не — гэ та 

свед чыць пра тое, што ў на шых ад но-
сін, без умоў на, ёсць бу ду чы ня.

У сваю чар гу, Жак лін Пер кінс па дзя-
ка ва ла за цёп лы пры ём і па га дзі ла ся з 
тым, што двух ба ко выя ад но сі ны па між 
кра і на мі ма юць доб рыя маг чы мас ці для 
да лей ша га раз віц ця. На ўза е ма вы гад-
нае су пра цоў ніц тва, без умоў на, уплы-
ва юць і між пар ла менц кія кан так ты, якія 
яна як дып ла мат пла нуе ак ты ві за ваць у 
най блі жэй шай перс пек ты ве. Для гэ та га 
раз гля да ец ца маг чы масць ар га ні за цыі 
ві зі ту ў рам ках ад па вед най гру пы друж-
бы чле наў пар ла мен та Вя лі ка бры та ніі ў 
Бе ла русь, каб за ма ца ваць і яшчэ больш 
па шы рыць гэ тыя кан так ты.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА. 
Фо та Бел ТА.

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 
РАЧ КОЎ азна ё міў ся з хо дам ка пі таль на га ра мон ту жы лых 
да моў ста лі цы.

У Фрун зен скім ра ё не, дзе па бы ваў се на тар, ле тась іс тот на 
пе ра вы ка на лі план па ка пі таль ным ра мон це жыл ля. Сяр гей 
Рач коў па бы ваў у да мах № 19 і 25 на ву лі цы Бур дзей на га, 
№ 84 і 82 на ву лі цы П. Глеб кі, па га ва рыў і з бу даў ні ка мі, і з 
людзь мі. У цэ лым жы ха ры сур' ёз ных прэ тэн зій на конт якас ці 
кап ра мон ту не вы каз ва лі. Так, бы лі за ўва гі па тэр мі нах ра-
бот (бу даў ні кі не заў сё ды ўклад ва юц ца ў пла ны), за да ва лі ся 
пы тан ні па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый, афарм лен ні і 
ра мон це фа са даў, іх уцяп лен ні і гэ так да лей.

Тыя, ка му да вя ло ся пе ра жыць ка пі таль ны ра монт шмат-
ква тэр на га до ма ў вя лі кім го ра дзе, доб ра ве да юць, які гэ та 
шмат ме сяч ны га лаў ны боль. Зняць яго спра бу юць роз ны мі 

спо са ба мі. У Фрун зен скім ра ё не, на прык лад, ду ма юць пра 
пе ра ход да так зва на га част ко ва га кап ра мон ту, пры якім ра-
ман ту юць асоб ныя ўжо зно ша ныя сіс тэ мы да моў. Але гэ та ў 
тым вы пад ку, ка лі дом у асноў ным зна хо дзіц ца ў нар маль-
ным ста не і тэр мін яго кап ра мон ту яшчэ не на ды шоў. Сё ле та 
ў пя ці та кіх да мах на ме ча ны ра монт толь кі бал ко наў, яшчэ ў 
ча ты рох па куль за ме няць сіс тэ му во да за бес пя чэн ня.

У Мін ску пра цяг ва ец ца экс пе ры мент па ка пі таль ным 
ра мон це жы лых да моў цэ лы мі квар та ла мі. Пад яго тра пі лі 
гру пы да моў на тэ ры то рыі За вод ска га, Са вец ка га, Фрун-
зен ска га і Цэнт раль на га ра ё наў. Па кон кур се на кож ную та-
кую гру пу да моў вы зна ча ец ца ад на пра ект ная ар га ні за цыя. 
У да лей шым пра ду гледж ва ец ца рас пра цоў ка пра ект ных 
ра шэн няў на доб ра ўпа рад ка ван не два ро вай тэ ры то рыі ў 
ме жах ка пі таль на ад ра ман та ва ных да моў.

Як ка жуць спе цы я ліс ты, у та ко га па ды хо ду ёсць не каль кі 
пе ра ваг. Ён да зва ляе пад няць якасць пла на ван ня ка пі таль-
на га ра мон ту, па леп шыць цэ лас насць пра ект ных ра шэн няў, 
па вы сіць кам форт для ўлас ні каў або най маль ні каў жыл ля. 
Пры гэ тым ска ра ча юц ца тэр мі ны ра бот, мож на так са ма раз-
ліч ваць на доб ра ўпа рад ка ван не два ро вых тэ ры то рый.

Уся го ў 2020 го дзе ў Мін ску пла ну ец ца ўвес ці ка ля 
1,4 міль ё на «квад ра таў» жыл ля пас ля кап ра мон ту, што на 
447 ты ся ч больш, чым ле тась.

Па ма тэ ры я лах ін фар ма генц тваў «Мінск-На ві ны» 
і Бел ТА.

У Мін ску пра цяг ва ец ца экс пе ры мент 
па ка пі таль ным ра мон це жы лых да моў 

цэ лы мі квар та ла мі. Пад яго тра пі лі гру пы 
да моў на тэ ры то рыі За вод ска га, Са вец ка га, 
Фрун зен ска га і Цэнт раль на га ра ё наў. 


