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Мож на ка заць, што су стрэ ча ў 
мі ну лы па ня дзе лак двух Прэ зі-
дэн таў — Бе ла ру сі і Ра сіі — да-
зво лі ла вы ра шыць усе праб ле-
мы ў двух ба ко вых ад но сі нах. 
Да сяг ну ты да моў ле нас ці па 
цэ нах на газ і змя нен ні га за вай 
фор му лы, не ўза ба ве бу дуць 
ад ноў ле ны па стаў кі наф ты ў 
ра ней шым аб' ёме для наф та-
пе ра пра цоў чай га лі ны Бе ла ру-
сі. Ёсць сур' ёз ны шанц на тое, 
што ў 2018—2019 га дах га за-
вая праб ле ма не бу дзе больш 
бу да ра жыць ад но сі ны дзвюх
кра ін, па коль кі ца на стане на-
шмат больш ра зум най для бе-
ла рус кіх спа жыў цоў.

Сі ту а цыя на гад вае тую, што бы ла 
ў 2010 го дзе. На пра ця гу не каль кіх 
га доў пе рад гэ тым на рас таў клу бок 
су пя рэч нас цяў. Глы бо ка тры во жы лі 
цук ро выя і ма лоч ныя вой ны, а па ча-
так 2010 го да ад зна чыў ся для Бе ла-
ру сі та кі мі вы со кі мі цэ на мі на наф ту, 
што яны не да зво лі лі ку піць чвэрць 
звык ла га аб' ёму ра сій скай наф ты 
з-за ад сут нас ці рэн та бель нас ці ў яе 
пе ра пра цоў цы. Але за тым, па іні цы-

я ты ве ра сій ска га бо ку, 9—10 снеж-
ня ад бы лі ся пе ра га во ры ў Маск ве, 
па вы ні ках якіх два Прэ зі дэн ты вы-
ра шы лі ўсе спрэч ныя пы тан ні.

У той раз рэз кае па ляп шэн не 
ад но сін з Ра сі яй азна ча ла для Бе-
ла ру сі рэз кае па гар шэн не ад но сін 
з За ха дам, які быў вель мі рас ча ра-
ва ны ўма ца ван нем бе ла рус ка-ра-
сій скіх ад но сін. Па дзеі 19 снеж ня 
бы лі вы ка ры ста ны для дэ ма ні за цыі 
бе ла рус ка га кі раў ніц тва, увя дзен ня 
санк цый і жорст кіх за яў у ад рас Бе-
ла ру сі па ўсіх фран тах. Як бу дуць 
раз ві вац ца па дзеі гэ тым ра зам?

Іма вер насць чар го ва га жорст-
ка га сцэ на рыя ў ад но сі нах з За ха-
дам не вы клю ча на. За над та ўжо 
вя лі кі на пал жарс цяў у да чы нен ні 
да Ра сіі з-за ўкра ін ска га кры зі су і 
па спя хо вай ро лі Ра сіі ў сі рый скім 
урэ гу ля ван ні, якая па ру шае пла ны 
асоб ных за ход ніх кра ін па ад хі лен ні 
Аса да ад ула ды. Ра сію на За ха дзе 
мно гія ўспры ма юць у якас ці за кля-
та га во ра га, і гэ та стаў лен не мо жа 
быць рас паў сю джа на на тыя кра і-
ны, якія дэ ман стру юць з ёй цёп лыя 
ад но сі ны.

У той жа час не ўсё так без на-
дзей на, як бы ло ў 2010 го дзе. Ёсць 
но выя фак та ры, якія мо гуць не 
да пус ціць ад ка ту ад но сін Бе ла ру-
сі з за ход ні мі кра і на мі па сцэ на рыі 
2010 го да.

Пер шы з іх — дзіў ныя ад но сі ны 
ЗША з ЕС. Ка лі ў 2010 го дзе за-
ход ні свет быў згур та ва ны, а мно гія 
еў ра пей скія лі да ры ду шы не чу лі ў 
Ба ра ку Аба ме, які ад каз ваў ім уза-
ем нас цю, то ў 2017 го дзе ўсё інакш. 
Пры ход да ўла ды До наль да Трам па 
ў ЗША зблы таў усе звык лыя фар-
ма ты ад но сін аме ры кан цаў з ЕС. 
Мност ва за яў Трам па як у пе ры яд 
вы бар чай кам па ніі, так і ў пер шыя 
ме ся цы прэ зі дэнц тва да стат ко ва 
не пры ем ныя як для ЕС, так і для 
перс пек тыў цес на га су пра цоў ніц тва 
ЗША з ЕС у най блі жэй шыя га ды. 
Ча го вар тая хоць бы апош няя свар-
ка з пры чы ны за хап лен няў Трам па ў 
да чы нен ні да брэк сі ту, вы ра жа ных у 
за яве прэс-сак ра та ра Бе ла га до ма 
ЗША Шо на Спай се ра, які пад крэс-
ліў, што Трамп «у свой час уз на ча-
ліў за клік да пра вя дзен ня брэк сі ту 
і цал кам па ва жае во лю бры тан ска-

га на ро да». У ад каз на па доб ныя 
за явы стар шы ня Еў ра ка мі сіі Жан-
Клод Юн кер за явіў: «Но вы прэ зі-
дэнт ЗША ра да ваў ся та кой па дзеі, 
як брэк сіт, і пе ра кон вае ін шыя кра-
і ны пай сці па тым жа шля ху. Што ж, 
ка лі ён пра цяг не ў тым жа ду ху, я 
сам бу ду пра соў ваць не за леж насць, 
на прык лад, шта та Агая або Тэх ас». 
Дзіў ныя ад но сі ны ЗША з ЕС азна ча-
юць для Бе ла ру сі знач на мен шую 
маг чы масць ска ар ды на ва нас ці ў 
жа дан ні па ка раць Мінск за цёп лыя 
ад но сі ны з Маск вой.

Дру гім фак та рам з'яў ля ец ца за-
цяг ну ты пра цэс урэ гу ля ван ня ўкра-
ін ска га кры зі су. Ва ен ныя дзе ян ні ў 
Дан ба се то ўспых ва юць зноў, то за-
ці ха юць, але ўкра ін скі фак тар ні хто 
не га то вы скід ваць з ра хун каў. Та му 
фак тар Бе ла ру сі за ста ец ца важ ным 
для спроб урэ гу ля ваць укра ін скую 
сі ту а цыю ад ра зу па двух па ра мет-
рах. Пер шы з іх — не аб ход насць 
пра во дзіць па ста ян ныя пе ра га во-
ры ў Мін ску, якія ўжо да ка за лі сваю 
вы ні ко васць у мі ну лыя га ды. По шук 
но вых фар ма таў мо жа абяр нуц ца
па ве лі чэн нем на яў ных праб лем, 

у чым мно гія на За ха дзе не за ці каў-
ле ныя. Дру гім па ра мет рам з'яў ля-
ец ца ста тус бе ла рус кай тэ ры то рыі, 
якая мя жуе з Укра і най. Ця пер яна 
з'яў ля ец ца нейт раль най пля цоў-
кай, ад куль ня ма ні я кіх па гроз для 
су ве рэ ні тэ ту Укра і ны. У ін та рэ сах 
За ха ду за ха ван не та кой сі ту а цыі, 
а гэ та азна чае, што нель га за над та 
ўсклад няць ад но сі ны з Мінск ам.

Трэ ці фак тар прос ты — у снеж ні 
2010 го да За хад згу ляў у гуль ню па 
рэз кім па гар шэн ні ад но сін з Бе ла-
рус сю. На не каль кі га доў па гор шыў-
шы ад но сі ны з Мінск ам, ні я кіх пе ра-
ваг для ся бе ў вы ні ку ён не атры маў. 
Ці ёсць сэнс гу ляць у гуль ні, у якіх 
твае на ма ган ні не апраўд ва юц ца?

Гэ тыя фак та ры да юць на-
д зею на тое, што ў но вай сі ту а цыі 
па ляп шэн ня ра сій ска-бе ла рус кіх 
ад но сін рас ча ра ва ны За хад аб мя-
жу ец ца сла вес най ры то ры кай і не 
ста не ра біць тыя рэз кія кро кі, якія 
здзейс ніў у снеж ні 2010 — сту дзе ні
2011 го да.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук
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ЯК АД РЭ АГУЕ ЗА ХАД?

Мы ўсе як 
гра ма дзя не кра і ны 
з'яў ля ем ся па дат-
ка пла цель шчы ка мі 
і му сім сплач ваць 
па да ткі, ка лі ма ем 
пры бы так. Так 
ро біц ца ва ўсім 
све це. Ра зам з тым 
ёсць пэў ная гру па 
лю дзей, якія 
не хо чуць вы плоч ваць па да ткі, 
ня гле дзя чы на тое, што яны 
ма юць да хо ды, час та не ма лыя, 
пра цу ю чы без афі цый на га 
афарм лен ня, або на ўпрост 
утой ва ю чы са праўд ны па мер 
пры быт каў. Ме на ві та на іх 
най перш і па він на бы ло быць 
на кі ра ва на дзе ян не Дэ крэ та №3, 
вы ка нан не яко га ста ла ад ным з 
са мых вост рых пы тан няў апош ніх 
ме ся цаў.

Ра зам з тым ня ма ла лю дзей як у вя-
лі кіх га ра дах, так і ў сельскіх на се ле ных 
пунк тах не ма юць маг чы мас ці ўлад ка вац-
ца на ра бо ту па спе цы яль нас ці з больш-
менш адэ кват ным за роб кам, спра бу юць 
шу каць пра цу са ма стой на ці пе ра бі ва-
юц ца ней кі мі пад пра цоў ка мі. На бір жы 
яны ў свой час не рэ гіст ра ва лі ся, бо не 
ба чы лі сэн су, а сі ту а цыя на ра ён ным уз-
роў ні да паў ня ец ца яшчэ і транс парт ны мі 
праб ле ма мі — скла да нас цю (фі нан са вай 
у тым лі ку) да бі рац ца да ра ён на га цэнт ра, 
каб рэ гу ляр на ад зна чац ца ці вы кон ваць 
гра мад скія ра бо ты.

Трэ ба на зваць і тра ды цый ную для 
ўсіх гра мад стваў ка тэ го рыю так зва ных 
«хат ніх гас па дынь». Па вод ле Дэ крэ та 
яны па він ны ра біць вы зна ча ныя вы пла-
ты. Але ж мы за бы ва ем ся на тое, што 
гэ тыя жан чы ны не ка рыс та юц ца та кім 
пра вам, як апла та баль ніч на га, як пра ві-
ла, дзе ці ў та кіх сем' ях хва рэ юць менш, а 
зна чыць, і тут ёсць эка но мія бюд жэт ных 
срод каў.

Не аб ход на асоб на вы дзе ліць яшчэ 
ад ну знач ную гру пу жы ха роў, якія пад-
па да юць пад дзе ян не Дэ крэ та. Гэ та тыя, 
хто пра цуе зрэдку ці не пра цуе зу сім, бо 
мае ал ка голь ную (ці нар ка тыч ную) за-
леж насць.

Ад но сі ны і па ды хо ды да кож най з гэ-
тых (не ўсіх, а толь кі асноў ных) груп не 
мо гуць быць ад ноль ка выя.

Так, у пер шым вы пад ку вы яў ляць лю-
дзей, якія не жа да юць аплач ваць па да ткі 
з сва іх да хо даў, але ка рыс та юц ца роз-
ны мі пра ва мі, на бы ва юць да во лі да ра гія 
рэ чы, бу ду юць шы коў ныя да мы — най-

пер шая за да ча пад атко вай 
ін спек цыі. І так ро біц ца ва 
ўсім све це.

Што да ты чыцца ін шых 
груп, то да іх па він на быць 
і ін шае стаў лен не. Як на 
маю дум ку, дэк ла ру ю чы 
са цы яль ную скі ра ва насць 
дзяр жа вы, вар та даць маг-
чы масць тым, хто жа дае, 
зай мац ца хат няй гас па дар-

кай да да сяг нен ня дзець мі ўзрос ту 14 га-
доў. Гэ та нор ма ў свой час бы ла ўве дзе-
на, бо ме на ві та да 14 га доў ма ці да ва лі 
баль ніч ны па до гля дзе за дзі цем.

Для тых, хто спра буе, але не мо жа 
са ма стой на знай сці пра цу, трэ ба пра ду-
гле дзець ме ха нізм са ма за ня тас ці, як гэ та 
дзей ні чае ў вы пад ку з ра мес ні ка мі і фа-
то гра фа мі, што вы плач ва юць вы зна ча ны 
фік са ва ны па да так на пра ва зай мац ца 
дзей нас цю і аказ ваць ад па вед ныя па-
слу гі. Ва ўмо вах су час най эка на міч най 
сі ту а цыі і ў сі лу аса біс тых аб ста він не 
кож ны ча ла век мо жа за рэ гіст ра ваць ІП, 
пра фе сій на вес ці бух гал тэ рыю і ін шую 
да ку мен та цыю, але мо жа аказ ваць па-
слу гі роз на га ха рак та ру: ра ман та ваць 
аў то, пра ца ваць цы руль ні кам до ма, да-
па ма гаць у апра цоў цы зя мель ных на дзе-
лаў і г. д. Та кіх лю дзей трэ ба за ах во ціць 
урэ гу ля ваць ад но сі ны з дзяр жа вай пры-
маль ным да ступ ным спо са бам.

Да тыч на гру пы лю дзей, якія ма юць 
ал ка голь ную за леж насць. Гэ та ад но з са-
мых ба лю чых пы тан няў як аса біс та га, так 
і агуль на дзяр жаў на га маш та бу. Не каль-
кі га доў та му мой па пя рэд нік у Па ла це 
прад стаў ні коў Мі ка лай Іван чан ка пра вёў 
у на шай вы бар чай акру зе знач ную ра-
бо ту, звя за ную з праб ле май ал ка га лі за-
цыі на сель ніц тва. Ад бы ло ся па ся джэн-
не круг ла га ста ла, вы ні кі бы лі агу ча ны 
ў Па ла це прад стаў ні коў, сфар му ля ва ны 
до сыць ра ды каль ныя пра па но вы ўра ду 
кра і ны. На жаль, не дай шла спра ва да 
пар ла менц кіх слу хан няў па гэ тай тэ ме.

Сён ня, у ад па вед нас ці з Дэ крэ там №3, 
шмат лі кая коль касць ал ка голь на за леж-
ных лю дзей зна хо дзіц ца ў спі се не па-
дат ка пла цель шчы каў, ве ра год насць іх 
па спя хо ва га пра ца ўлад ка ван ня і са цы я лі-
за цыі мі зэр ная. Ма ла та го, знач ная су ма 
рас хо даў вы па дае на аб слу гоў ван не іх у 
ме ды цын скіх уста но вах, дзя цей з та кіх
сем' яў за бі ра юць у пры тул кі, што зноў жа 
цяг не за са бой рас хо ды з бюд жэ ту, на 
гле бе са цы яль най не ўлад ка ва нас ці ад-
бы ва юц ца кры мі наль ныя зда рэн ні і г. д. 
Та му, на маю дум ку, з улі кам дзей нас ці 
Дэ крэ та №3 трэ ба вяр нуц ца да зга да ных 
вы шэй да ку мен таў, якія бы лі на пра ца ва-

ны ў пла не дэ ал ка га лі за цыі на сель ніц-
тва на шай кра і ны. Фак тыч на, мы му сім 
пры няць агуль на дзяр жаў ную пра гра му, 
каб спы ніць пра цэс поў на га раз бу рэн ня 
вяс ко ва га по бы ту і ўцяг ван не мо ла дзі ў 
баг ну ал ка га ліз му. (Ак цэн тую ме на ві та 
на вяс коў цах, бо ў апош нія га ды па шы ра-
ец ца тэн дэн цыя да пе ра ся лен ня адзі но кіх 
ал ка голь на за леж ных лю дзей з га ра доў 
ме на ві та ў вёс кі, але пра гра ма па він на 
рас паў сюдж вац ца на гэ ту мэ та вую гру-
пу па ўсёй кра і не.) А пас ля рас пра цоў кі 
апра ба ваць яе вар та ў ней кім асоб ным 
ра ё не з мэ тай удас ка на лен ня.

Без умоў на, я не пе ра лі чы ла ўсе маг-
чы мыя ва ры ян ты жыц цё вых сі ту а цый, 
якія трэ ба пра ду гле дзець у ад па вед ным 
за ка на даў чым ак це, ма ю чы сён ня до свед 
яго пры мя нен ня.

Што яшчэ ха чу ад зна чыць з не па-
срэд на га ўдзе лу ў дзей нас ці ка мі сіі па 
вы ра шэн ні пы тан няў, звя за ных з вы ка-
нан нем Дэ крэ та №3, гэ та знач ную ра бо ту 
па ўдас ка на лен ні ба зы звес так па гра ма-
дзя нах, удак лад нен ні іх мес ца зна хо джан-
ня і фак тыч най ацэн цы іх ма ё мас на га 
ста но ві шча, якую пра вод зяць дэ пу та ты 
мяс цо вых Са ве таў су мес на з прад стаў-
ні ка мі вы ка наў чай ула ды. Дру гое, што 
вар та пры знаць як ста ноў чы факт: чле ны 
ка мі сіі (не ўсе, але боль шасць) ста но вяц-
ца на бок гра ма дзян і вы зва ля юць ад 
вы пла ты збо ру, ка лі ёсць за ява і лю бая 
на го да аб пры знан ні цяж кіх жыц цё вых 
аб ста він. Тым са мым ме на ві та на мяс цо-
вым уз роў ні мо жа ад быц ца ад наў лен не 
да ве ру да ўла ды, ка лі ёсць ра зу мен не 
сі ту а цыі, пад трым ка лю дзей, да па мо га ў
іх са цы я лі за цыі і пра ца ўлад ка ван ні. Ка лі ж
пад час гэ тай спра вы бу дуць ад бы вац ца
не спра вяд лі выя рэ чы, на кшталт пра тэк-
цы я ніз му ці не аб грун та ва на га ўціс ку, то 
гэ та толь кі па глы біць тую рас ко лі ну, якая 
сён ня на зі ра ец ца ў на шым гра мад стве. 
У цэ лым гэ та са цы яль ная ўзру ша насць, 
якая даў но вы спя ва ла і час ад ча су пра 
ся бе на гад ва ла, пад штур хоў вае да асэн-
са ван ня та го, што трэ ба мя няць унут ра-
ную па лі ты ку з мэ тай за бес пя чэн ня эле-
мен тар ных пра воў лю дзей, у тым лі ку 
пра ва на сва бо ду сло ва. Гэ та тэ ма для 
да лей шых раз ваг і аб мер ка ван няў на ўсіх 
уз роў нях: ад мяс цо ва га да агуль на дзяр-
жаў на га.

Але на АНІ СІМ,
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

па Стаўб цоў скай 
вы бар чай акру зе №70
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Дэ пу тац кія раз ва гіДэ пу тац кія раз ва гі  ��

УРОК ДЫЯ ЛО ГУ
Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

МІСІЯ: 
ПАСАДЗІЦЬ ДРЭВА

Вя лі кая коль касць дэ пу та таў пры ня ла ўдзел 
у ак цыі «Ты дзень ле су — 2017»

У рам ках доб ра ах вот най ак цыі дэ пу та ты Па ла ты прад-
стаў ні коў ад пра ві лі ся пад вёс ку Пе ка лін Сма ля віц ка га 
ра ё на. У мі ну лым го дзе сты хія сур' ёз на па шко дзі ла мяс-
цо выя ляс ныя ўгод дзі.

— Ляс га сы на ступ ствы ўжо лік ві да ва лі, драў ні на цал-
кам вы ве зе на. Ця пер асноў ная ра бо та — па сад ка ле-
су, — пад крэс ліў на мес нік мі ніст ра ляс ной гас па дар кі 
Бе ла ру сі Аляк сандр КОР БУТ. — Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі за пра шае ўсіх ах вот ных на па сад ку ле су: 15 
ты сяч гек та раў, якія бы лі ў мі ну лым го дзе па шко джа ныя, 
па він ны быць ад ноў ле ныя.

Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра, мі ну лай во сен ню бы лі 
ад ноў ле ны больш як 5 ты сяч гек та раў, а пла ну ец ца яшчэ 
6 ты сяч. Сі ла мі дэ пу та таў за адзін дзень дрэў ца мі за са-
дзі лі 10 гек та раў.

Не аб ход насць пра вя дзен ня ак цыі «Ты дзень ле су — 
2017» пад крэс ліў на мес нік стар шы ні Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ба ляс лаў ПІРШ ТУК. «Мы ве да ем, што больш за 40% 
на шай тэ ры то рыі зай мае лес. На жаль, ле тась сты хія 
пры нес ла нам шмат страт, — да даў пар ла мен та рый. — 
Лес — гэ та не толь кі сы ра він ны ма тэ ры ял для эка но мі кі, 
але і эка ла гіч ны пра дукт, які ра зам з на шы мі ба ло та мі 
з'яў ля ец ца «лёг кі мі» Еў ро пы. Та му для нас, без умоў на, 
вель мі важ на ад на віць гэ ты ба ланс».

— У гэ тым го дзе ў нас, на пэў на, са мая шмат лі кая 
ак цыя за ўсе га ды ўдзе лу дэ пу та таў. Уся го тут ка ля 
90 пар ла мен та ры яў, — ад зна чы ла стар шы ня Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях эка ло гіі, пры ро-
да ка ры стан ня і чар но быль скай ка та стро фы Тац ця на 
КА НАН ЧУК. — Ак цыя на кі ра ва на на пра па ган ду руп лі вых 
ад но сін гра мад скас ці да на шых ля соў. Ля сы — гэ та на ша 
на цы я наль нае ба гац це.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by
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Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду па пы тан нях эка ло гіі, 

пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай ка та стро фы 
Тац ця на КА НАН ЧУК і на мес нік стар шы ні Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Ба ляс лаў ПІРШ ТУК прынялі ўдзел у акцыі.
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