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ПАР ЛА МЕНЦ КАЯ ДЫП ЛА МА ТЫЯ
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

Вы куп бу дын ка і зя мель ны кан флікт

НА ПА РА Д КУ ДНЯ

НА СУ СТРАЧ 
АД НО 

АД НА МУ
У бе ла рус кім 

пар ла мен це ство раць 
ра бо чую гру пу 

па ўза е ма дзе ян ні 
з Кан грэ сам ЗША

Пра гэ та па ве да міў 
жур на ліс там 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, 
па ве дам ляе Бел ТА.

Пар ла мен та рый ад зна чыў 
па сту паль ны пра цэс нар ма лі-
за цыі бе ла рус ка-аме ры кан скіх 
ад но сін, у якім за ці каў ле ны 
абод ва ба кі. «Мы заў сё ды пад-
крэс лі ва лі і пад крэс лі ва ем, што 
вы сту па ем за кан струк тыў ны і 
раў на праў ны дыя лог з ЗША, за 
па шы рэн не су пра цоў ніц тва па 
ўсіх кі рун ках і пы тан нях, што 
ўяў ля юць уза ем ную ці ка васць. 
У тым лі ку мы га то выя і да па-
глыб лен ня ад но сін на між пар-
ла менц кім уз роў ні. Да стат ко ва 
ска заць, што ця пер за вяр ша ец-
ца фар мі ра ван не ра бо чай гру-
пы па ўза е ма дзе ян ні з Кан грэ-
сам ЗША», — пра ін фар ма ваў 
Сяр гей Рач коў.

Та кая гру па ў бе ла рус кім 
пар ла мен це бу дзе ство ра на 
ўпер шы ню. У яе ўвой дуць як 
чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, так і 
дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні-
коў. «Мы га то выя аб мяр коў-
ваць з ка ле га мі аб са лют на ўсе 
пы тан ні», — пад крэс ліў стар-
шы ня па ста ян най ка мі сіі.

Сяр гей Рач коў звяр нуў ува гу, 
што дыя лог па між Бе ла рус сю і 
ЗША не спы няў ся на ват у са-
мыя скла да ныя для двух ба ко-
вых ад но сін ча сы. Пра цяг ваў ся 
ён і па між за ка на даў чы мі ор га-
на мі. Так, Бе ла русь не ад на ра-
зо ва на вед ва лі аме ры кан скія 
пар ла менц кія дэ ле га цыі. Яны 
су стра ка лі ся з Прэ зі дэн там, 
прад стаў ні ка мі ўра да, ка ле га мі 
з Са ве та Рэс пуб лі кі. Па сло вах 
се на та ра, у Бе ла ру сі за ці каў ле-
ныя ў ар га ні за цыі но ва га ві зі ту 
аме ры кан скіх кан грэс ме наў. 
«Мы ха це лі б пра цяг ваць су-
стрэ чы з на шы мі ка ле га мі і аб-
мяр коў ваць са мыя скла да ныя 
пы тан ні. Ёсць пэў ныя аб ме жа-
ван ні, якія вы бу да ва ны не на мі, 
не бе ла рус кім бо кам. Спа дзя-
ём ся, што яны бу дуць па сту по-
ва зды мац ца, мы бу дзем лепш 
і лепш ра зу мець ад но ад на го, 
пра ца ваць над кан струк тыў-
ным і па зі тыў ным двух ба ко вым 
па рад кам дня».

Свед чан нем нар ма лі за цыі, 
па сту паль на га раз віц ця бе ла-
рус ка-аме ры кан скіх ад но сін, 
на дум ку Сяр гея Рач ко ва, з'яў-
ля юц ца ві зі ты ў Бе ла русь да-
рад цы Прэ зі дэн та ЗША па на-
цы я наль най бяс пе цы Джо на 
Бол та на, на мес ні ка дзяр жаў-
на га сак ра та ра ЗША па па лі-
тыч ных спра вах Дэ ві да Хэй ла. 
Яны пры яз джа лі ў Мінск у жніў-
ні і ве рас ні 2019 го да ад па вед-
на. Дня мі бе ла рус кую ста лі цу 
на ве даў дзярж сак ра тар ЗША 
Майкл Пам пеа.

Стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы 
і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Мі ха іл Ру сы пра вёў аса біс ты 
пры ём гра ма дзян. Пы тан ні, 
з які мі звяр ну лі ся лю дзі, 
да ты чы лі ся зя мель ных ад но сін 
і су до вых спрэ чак, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе верх няй па ла ты 

пар ла мен та.

На прык лад, жы хар ка Бы хаў-
ска га ра ё на пра сі ла па са дзей ні-
чаць з вы ку пам ад на го з пус тых 
бу дын каў баль ніч най уста но вы, 
які ў свой час яна ўзя ла ў ка ры-
стан не і ўлад ка ва ла для раз віц ця 
аг ра эка ту рыз му. «Гэ та быў ста ры 
дом, вы пры вя лі яго ў па ра дак, 
сю ды ез дзяць ад па чы ваць лю-

дзі, тэ ры то рыя раз ві ва ец ца. Мы 
ўжо звяр ну лі ся з гэ тым пы тан нем 
у Дзярж кам ма ё масць, ду маю, 
змо жам вам да па маг чы», — ад-
зна чыў Мі ха іл Ру сы.

На пры ём так са ма прый шла 
жы хар ка ста лі цы і звяр ну ла ся з 
прось бай ра за брац ца ў за блы-

та най сі ту а цыі з вы зна чэн нем 
ме жаў зя мель на га ўчаст ка для 
аб слу гоў ван ня жы ло га до ма, які 
да стаў ся ёй у спад чы ну ад ма ці ў 
Кі раў скім ра ё не. Су до выя цяж-
бы цяг нуц ца ўжо не каль кі га доў. 
Ме жы зя мель на га ўчаст ка ста лі 
пры чы най сур' ёз на га кан флік ту 

з су се дзя мі. Ба кі звяр та лі ся ў роз-
ныя ве дам ствы, ад нак кроп ку ў 
спра ве не мо гуць па ста віць да 
гэ та га ча су. Мі ха іл Ру сы ўваж лі-
ва вы ву чыў усе дэ та лі кан флік-
ту, па абя цаў ра за брац ца і даць 
ад каз. «Мы звер нем ся ў Кі раў скі 
рай вы кан кам, вы ву чым сі ту а цыю 
і да дзім ад каз, ацэ нім, што мож-
на зра біць у рам ках дзе ю ча га за-
ка на даў ства», — ад зна чыў стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі.

У цэ лым Мі ха іл Ру сы звяр нуў 
ува гу на тое, што мно гія пы тан ні, 
з які мі пры хо дзяць лю дзі, мо гуць 
вы ра шац ца на мес цах. «Трэ ба 
пра во дзіць тлу ма чаль ную ра бо-
ту, пад каз ваць, што мо жа зра біць 
ча ла век у пэў най сі ту а цыі, ку ды 
яму звяр нуц ца, каб вы ра шыць 
праб ле му», — пад су ма ваў ён.

Іс тот ны ўнё сак ва ўма ца ван не 
двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва 
з за меж ны мі кра і на мі ро біць 
пар ла менц кая дып ла ма тыя, 
у тым лі ку су стрэ чы се на та раў 
з акрэ ды та ва ны мі ў Бе ла ру сі 
па сла мі. Дня мі стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На тал ля Ка ча на ва 
су стрэ ла ся з шэ ра гам кі раў ні коў 
дып ла ма тыч ных мі сій у Мін ску.

Фо рум — 
зо на ад каз нас ці 

се на та раў
Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та 

су стрэ ла ся з па слом Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Дзміт-
ры ем Ме зен ца вым. Пад час раз мо вы 
з па слом бы лі аб мер ка ва ны бя гу чыя пы тан ні 
двух ба ко вых ад но сін. У пры ват нас ці, прад-
мет на га ва ры лі аб па шы рэн ні між пар ла менц-
ка га ўза е ма дзе ян ня. Су раз моў цы так са ма за-
кра ну лі тэ му пад рых тоў кі VІІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. Між ін шым, арг ка мі тэт па яго 
пра вя дзен ні ўзна чаль вае на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі Ана толь Іса чан ка. Фо рум 
сё ле та во сен ню пры муць Мінск і Мін ская воб-
ласць. На га да ем, та кія фо ру мы за рэ ка мен да-
ва лі са бе вы дат най фор май раз віц ця пра мых 
кан так таў і су вя зяў па між рэ гі ё на мі, ста лі моц-
ным сты му лам па глыб лен ня су пра цоў ніц тва. 
Пра вод зяц ца яны што год пад эгі дай бе ла-
рус ка га Са ве та Рэс пуб лі кі і ра сій ска га Са ве та 
Фе дэ ра цыі. Яны ства ры лі су мес ную між пар ла-
менц кую ка мі сію па між рэ гі я наль ным су пра-
цоў ніц тве. Сён ня, да рэ чы, у Са ве це Рэс пуб лі кі 
пад кі раў ніц твам На тал лі Ка ча на вай прой дзе 
пер шае па ся джэн не ар га ні за цый на га ка мі тэ-
та па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні VІІ Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Сур' ёз ны па лі тыч ны дыя лог
На тал ля Ка ча на ва пра вя ла су стрэ чу з па-

слом Рэс пуб лі кі Бал га рыя ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь Ге ор гі Ва сі лё вым. У цэнт ры ўва гі бы лі 
пы тан ні між пар ла менц ка га, ганд лё ва-эка-
на міч на га і гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва. 
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі пад крэс лі ла, што 
ад но сі ны з Бал га ры яй ак тыў на раз ві ва юц ца. 
Вель мі важ на, што ў апош нія га ды ад на віў ся 
сур' ёз ны па лі тыч ны дыя лог. Яна ад зна чы ла, 
што Бе ла русь за ці каў ле на ва ўма ца ван ні між-
пар ла менц кіх кан так таў з Бал га ры яй.

На тал ля Ка ча на ва звяр ну ла ўва гу на ста-
ноў чую ды на мі ку та ва ра аба ро ту па між краі-
на мі. За сту дзень—ліс та пад 2019 го да аб' ём 
уза ем на га ганд лю вы рас на 10,4 % у па раў на-
нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 2018 го да. Раз ві-
ва ец ца рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва, па бра-
цім скія су вя зі ма юць больш за 40 га ра доў.

— Ду маю, у нас доб рыя перс пек ты вы, — 
вы ка за ла ўпэў не насць стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі.

Як ад зна чыў пас ля су стрэ чы ў раз мо ве з 
жур на ліс та мі Ге ор гі Ва сі лёў, Бе ла русь і Бал-
га рыя ма юць вя лі кі па тэн цы ял для раз віц ця 
су пра цоў ніц тва. На яго по гляд, вар та прак-
ты ка ваць но выя па ды хо ды парт нёр ства. На-
прык лад, у Бал га рыі вы со ка ацэнь ва юць уз-
ро вень раз віц ця бе ла рус ка га ІT-сек та ра. Та му, 
лі чыць па сол, трэ ба ак ты ві за ваць двух ба ко-
вае ўза е ма дзе ян не ў гэ тай сфе ры.

Плён між пар ла менц ка га 
ўза е ма дзе ян ня

На тал ля Ка ча на ва су стрэ ла ся з па слом Рэс-
пуб лі кі Ар ме нія ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ар ме-
нам Ге ван дзя нам.

Па яе сло вах, най больш па спя хо вым пры-
кла дам уза е ма дзе ян ня з'яў ля ец ца парт нёр-
ства па між пар ла мен та мі Бе ла ру сі і Ар ме ніі. 
Ство ра на і па спя хо ва пра цуе між пар ла менц-
кая ка мі сія, ад бы ло ся ўжо 12 па ся джэн няў. 
Ле тась ка мі сія збі ра ла ся ў Ерэ ва не, сё ле та су-
стрэ ча прой дзе ў Мін ску. На тал ля Ка ча на ва 
пад крэс лі ла, што ў Бе ла ру сі вы со ка цэ няць 
уз ро вень па лі тыч на га дыя ло гу, які склаў ся 
па між кра і на мі.

У цэ лым бе ла рус ка-ар мян скія ад но сі ны 
за сна ва ны на друж бе на ро даў, а та му і су-
пра цоў ніц тва, на прык лад у ганд лё ва-эка на-
міч най сфе ры, ды на міч на раз ві ва ец ца, ад-
зна чы ла стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

— Ха це ла ся б у ганд лё ва-эка на міч ным 
су пра цоў ніц тве ба чыць цэ лы шэ раг но вых 
пра ек таў, якія бы лі б вы гад ныя Бе ла ру сі і Ар-
ме ніі. Гэ та да ты чыц ца і па ста вак га рад ско га 
па са жыр ска га транс пар ту. Ве даю, што ўжо 
за клю ча ны да га во ры з бе ла рус кі мі прад пры-
ем ства мі па за ме не ліф таў у Ерэ ва не, — звяр-
ну ла яна ўва гу.

Ар ме нія па куль не ўва хо дзіць у спіс асноў-
ных знеш не ганд лё вых парт нё раў Бе ла ру сі, як 
і Бе ла русь не на ле жыць да вя ду чых парт нё раў 
Ар ме ніі. Але бу дзем спа дзя вац ца, што гэ та 
з'я ва ча со вая. У дзвюх кра ін ёсць ве лі зар ныя 
маг чы мас ці для раз віц ця ўза е ма вы гад на га 

ганд лю, су пра цоў ніц тва ў пра мыс ло-
вас ці і на ву цы, сель скай гас па дар цы, 
пе ра пра цоў чай га лі не і ін фар ма цый-
ных тэх на ло гі ях.

Пра гэ та свед чыць ста тыс ты ка. 
У 2017 го дзе аб' ём двух ба ко ва га 
та ва ра аба ро ту склаў 42,7 міль ё на 
до ла раў (132,9 % да ўзроў ню 2016 
го да). Па вы ні ках 2018 го да та ва ра-
аба рот пе ра ўзы шоў 50 міль ё наў до-
ла раў (117,3 % да ўзроў ню па пя рэд-
ня га пе ры я ду). За сту дзень—ліс та пад 
2019 го да аб' ём уза ем на га ганд лю па-
між кра і на мі склаў 63,7 міль ё на до ла-
раў і вы рас у па раў на нні з ана ла гіч-
ным пе ры я дам 2018 го да на 39 %.

Ар ме нія на бы вае ў на шай кра і-
ны ма шы ны, трак та ры, бу даў ні чую 
і сель ска гас па дар чую тэх ні ку, зап-
част кі, ле кі, за пал кі, пласт ма са выя 

вы ра бы, по крыў кі, драў ля ныя буд ма тэ ры я лы, 
ка бель, тры ка таж ныя вы ра бы і ін шыя та ва ры. 
У Бе ла русь ідуць на поі, мі не раль ныя во ды, 
та ва ры хі міч най вы твор час ці, элект ра тэх ніч-
нае аб ста ля ван не, транс фар ма та ры і ін шыя 
та ва ры. У лі пе ні 2012 го да ў Мін ску ад кры ла-
ся су мес ная вы твор часць па раз лі ве якас ных 
ар мян скіх кань я коў.

У цэ лым Бе ла русь га то ва да да лей ша га су-
пра цоў ніц тва з Ар ме ні яй па ўсіх кі рун ках, кан-
ста та ва ла ў хо дзе раз мо вы з па слом стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі.

— Я ха чу за пэў ніць, што пар ла мен та рыі, 
чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі зро бяць усё для та го, 
каб на шы доб рыя ад но сі ны раз ві ва лі ся ў да-
лей шым, — ска за ла На тал ля Ка ча на ва.

Су раз моў цы пад крэс лі лі, што важ ную ро лю 
ва ўма ца ван ні двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва 
ады гры ва юць бе ла рус ка-ар мян ская між ура-
да вая ка мі сія па ганд лё ва-эка на міч ным су-
пра цоў ніц тве (пра ве дзе на 13 па ся джэн няў), 
бе ла рус ка-ар мян ская між ура да вая ка мі сія па 
ва ен на-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве (пра ве дзе-
на 3 па ся джэн ні), су мес ная бе ла рус ка-ар мян-
ская ка мі сія па пы тан нях на ву ко ва-тэх ніч на га 
су пра цоў ніц тва.

Па сол у гу тар цы з жур на ліс та мі пад крэс ліў, 
што ў рам ках вы шэй зга да най між пар ла менц-
кай ка мі сіі аб мяр коў ва ец ца шы ро кае ко ла 
пы тан няў — ідзе раз мо ва і аб са дзей ні чан ні 
пар ла мен та ры яў раз віц цю эка на міч ных су-
вя зяў па між Бе ла рус сю і Ар ме ні яй.

У пры ват нас ці, Ар мен Ге ван дзян лі чыць, 
што і ў Ар ме ніі, і ў Бе ла ру сі ро біц ца вя лі кая 
стаў ка на ча ла ве чы ка пі тал. Ад сюль і ак ту аль-
насць уз мац нен ня ўза е ма дзе ян ня ў сфе ры вы-
со кіх тэх на ло гій. На ды шоў час ак ты ві за ваць 
су мес ную дзей насць про філь ных кам па ній, 
на ла дзіць аб мен до све дам, вы ка рыс тоў ваць 
на пра цоў кі, якія ёсць у пар ку «Вя лі кі ка мень» 
і Пар ку вы со кіх тэх на ло гій. Гэ та мо жа знач на 
па вя лі чыць аб' ёмы двух ба ко ва га та ва ра аба-
ро ту, ад зна чыў дып ла мат.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.
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