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«Мно гія за ко на пра ек ты да-

стат ко ва ня прос тыя. І па ста ян-

ным ка мі сі ям трэ ба над імі вель-

мі сур' ёз на па пра ца ваць. Асаб-

лі ва з та кі мі за ко на пра ек та мі, 

як па пы тан нях на та ры яль най 

дзей нас ці, па пы тан нях гас па-

дар чых та ва рыст ваў, па пы тан-

нях вы ка наў чай вы твор час ці. 

Па за ко на пра ек це па аба ро не 

пра воў ка рыс таль ні каў жыл лё-

ва-ка му наль ных па слуг па сту пі лі 

аб' ём ныя за ўва гі», — ска заў спі-

кер Па ла ты прад стаў ні коў.

Асаб лі вую ўва гу на се сіі, якая 

пач нец ца 2 каст рыч ні ка, звер-

нуць на ра бо ту над «бюд жэт ным 

па ке там» на 2020 год. Пры няць 

яго па тра ды цыі па ві нен дзе ю чы 

склад ніж няй па ла ты пар ла мен-

та. Над гэ тым за ко на пра ек там 

ця пер ак тыў на пра цуе ўрад, 

ство ра на ад па вед ная між ве-

да мас ная ка мі сія. «Ідзе по шук 

ад па вед ных кры ніц рос ту, та му 

што ў бу ду чым го дзе за вяр ша-

ец ца пя ці год ка і трэ ба мак сі-

маль на ўсе рэ сур сы пад цяг нуць 

для та го, каб вы ка наць па мак-

сі му ме ўсе ра ней пры ня тыя ра-

шэн ні», — рас ка заў на мес нік 

стар шы ні Па ла ты прад стаў ні-

коў Ба ляс лаў ПІРШ ТУК.

З на го ды па чат ку вы бар чай 

кам па ніі не аб мі ну лі жур на ліс ты 

і пы тан няў на конт ча кан няў ад 

яе. Па сло вах Ба ляс ла ва Пірш-

ту ка, у асноў ным за ка на даў чым 

ор га не кра і ны па він ны быць 

прад стаў ні кі ўсіх сфер дзей нас-

ці гра мад ства: «Важ на, каб у 

пар ла мен це пра ца ва лі пра фе-

сі я на лы, якія ве да юць жыц цё 

не па чут ках, якія ва ло да юць 

рэ аль най сі ту а цы яй у тых га лі-

нах, якія бу дуць прад стаў ляць ці 

пра ца ваць у ка мі сі ях. Ня важ на 

пер са наль на, хто бу дзе. Гэ та не 

мае зна чэн ня. Важ на, каб бы-

лі лю дзі, якія пе ра жы ва юць за 

кра і ну, за сва іх вы бар шчы каў і 

ўме юць пра фе сій на ад стой ваць 

сваю па зі цыю».

На дум ку пар ла мен та рыя, за-

ста нец ца і пе ра ем насць у дэ пу-

тац кім кор пу се. Яна не аб ход на 

для за ха ван ня су вя зяў у між на-

род най дзей нас ці. «Гэ та скла-

да ныя ўмо вы. Та кія ар га ні за цыі, 

як АБ СЕ, ПА СЕ — там скла да на 

на віч кам па чы наць», — за ўва-

жыў Ба ляс лаў Пірш тук.

Пе рад дэ пу та та мі ста іць за да-

ча не толь кі да вес ці да ла гіч на га 

за вяр шэн ня па ча тыя за ко на пра-

ек ты, але і пра цяг нуць ра бо ту па 

ін фар ма ван ні гра ма дзян аб ужо 

пры ня тых на ве лах.

«Не за леж на ад та го, хто з 

дэ пу та таў бу дзе ба ла та вац ца 

на но вы тэр мін, усім не аб ход на 

ак ты ві за ваць ра бо ту ў вы бар-

чых акру гах. За мі ну лую се сію 

на мі быў пры ня ты шэ раг да во лі 

рэ за нанс ных ра шэн няў, якія ця-

пер аб мяр коў ва юц ца ў гра мад-

стве. Гэ та, у пры ват нас ці, за ко-

ны аб змя нен нях у Пра цоў ны, 

Жыл лё вы ко дэк сы, аб ка рэк ці-

роў цы ан ты нар ка тыч ных ар ты-

ку лаў Кры мі наль на га ко дэк са, 

аб ад тэр мі ноў цы ад вай ско вай 

служ бы. Шмат лі кія па ла жэн ні 

но вых за ко наў па тра бу юць да-

дат ко ва га тлу ма чэн ня, аб грун-

та ван ня но ва ўвя дзен няў і іх на-

ступ стваў для гра ма дзян», — 

звяр нуў ся да ка лег Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка.

Бу ду чыя ме ся цы ба га тыя на 

ме ра пры ем ствы па лі ніі між-

пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва. 

Пла ну ец ца ўдзел бе ла рус кіх 

дэ пу та таў у 28-й Пар ла менц-

кай кан фе рэн цыі Бал тый ска га 

мо ра. Асноў ная за да ча дэ ле га-

цыі — атры маць ста тус на гля-

даль ні ка ў аб' яд нан ні. У ве рас ні 

Фе дэ раль ны сход Швей ца рыі 

пры ме ў на шай кра і ны эс та фе-

ту па пра вя дзен ні кан фе рэн цыі 

Гру пы пад трым кі Шаў ко ва га 

шля ху Пар ла менц кай Асамб леі 

АБ СЕ. У кан цы бу ду ча га ме ся-

ца дэ пу та таў ча ка юць на на ра-

дзе спі ке раў пар ла мен таў кра ін 

Еўра зіі ў Нур-Сул та не.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ПА СПЕЦЬ ДА ВЫ БА РАЎ
Ра бо та больш чым па 80 % за ко на пра ек таў, уне се ных у пар ла мент, 

па він на за вяр шыц ца пад час асен няй се сіі

Прэ зі дэн ту Аляк санд ру Лу ка шэн ку да ла жы лі аб 

рэа лі за цыі пра ек таў тэх ні ка-эка на міч най да па мо гі 

«Ба сейн між на род на га стан дар ту» і «На цы я наль ны 

фут боль ны ста ды ён».

«Мы даў но пла на ва лі па бу да ваць гэ тыя аб' ек ты. На-

ту раль на, гэ та вя лі кія вы дат кі, зра зу ме ла, што па доб ныя 

гро шы заў сё ды ад шук ва юц ца з на ма ган ня мі, та му што 

ні во дзін пры ват нік, ду маю, за гэ тыя аб' ек ты не возь мец-

ца, а з дзяр жаў на га бюд жэ ту гро шы вы ве да е це, ку ды 

ідуць», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Па да па мо гу звяр та лі ся да ін шых кра ін, але там гро-

шай — ці жа дан ня — не знай шло ся. На аса біс тую іні цыя-

ты ву Аляк санд ра Лу ка шэн кі ад гук нуў ся кі раў нік Кі тая Сі 

Цзінь пін: пра ек ты бу дуць па бу да ва ныя за кошт бяз вы плат-

най тэх ні ка-эка на міч най да па мо гі КНР. Пад час апош ня га 

ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Кі тай у сё лет нім кра са ві ку 

Сі Цзінь пін пра дэ ман стра ваў ма ке ты ба сей на і фут боль-

на га ста ды ё на.

«Бу даў ніц тва па доб ных спар тыў ных аб' ек таў у Мін ску ў 

рам ках су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Кі тая — бес прэ цэ дэнт нае і 

па він на стаць пры кла дам для ін шых пра ек таў, якія пла ну ец-

ца рэа лі за ваць у бу ду чы ні. Для нас вель мі важ на ства рыць 

усе не аб ход ныя ўмо вы, каб па бу да ваць ба сейн і ста ды ён у 

най ка ра цей шыя тэр мі ны, на на леж ным уз роў ні і па між на-

род ных стан дар тах», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Ме на ві та з упо рам на гэ та ён пра сіў пад рых та ваць пра ек ты 

ўка заў, каб, атры маў шы гро шы, не «ва ла кі ціць» парт нё раў, 

не вы клі каць на ра кан няў.

Пры пра вя дзен ні суб пад рад ных ра бот бу дуць пры цяг-

вац ца бе ла рус кія бу даў ні чыя ар га ні за цыі і мак сі маль на 

вы ка рыс тоў вац ца бе ла рус кія буд ма тэ ры я лы. Аляк сандр 

Лукашэн ка па пя рэ дзіў ад каз ных асоб, што на пра дук цыю 

па він ны быць уве дзе ны еў ра пей скія стан дар ты, а ай чын ныя 

па кі ну тыя толь кі там, дзе яны не гор шыя.

Кі тай скі бок га то вы па чаць бу даў ніц тва ў пер шай па ло-

ве на ступ на га го да — і пач не, ад зна чыў Прэ зі дэнт, бо гэ та 

за ле жыць толь кі ад бе ла рус кіх парт нё раў. Ад ад каз ных 

служ бо вых асоб Прэ зі дэнт за па тра ба ваў да ла жыць, як ідзе 

пад рых тоў ка пля цо вак.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ве дае, што ёсць праб ле мы па 

грун тах, асаб лі ва ў ра ё не бу даў ніц тва пла валь на га ба сей-

на. Па тра бу юць ува гі і ра бо чыя мо ман ты па раз мя шчэн ні 

на цы я наль на га ста ды ё на. Кі раў нік дзяр жа вы яшчэ раз па-

пя рэ дзіў, каб не сся ка лі ліш нія дрэ вы, а за мест ссе ча ных 

вы са джва лі но выя по бач ці ў ін шых мес цах.

«У мя не пы тан не: ча му мы ад да ём гэ тыя бу доў лі Рэс пуб-

лі кан ска му цэнт ру алім пій скай пад рых тоў кі па вод ных ві дах 

спор ту і На цы я наль на му алім пій ска му ста ды ё ну «Ды на ма» 

(атры маль ні кі да па мо гі. — «Зв.»), ці не хо чуць мі ніст ры і 

на чаль ні кі вя лі кія на чы есь ці пле чы скі нуць ад каз насць? 

І га лоў нае, ці спра вяц ца ўста но вы з кант роль ны мі функ-

цы я мі, ці за бяс пе чаць ін жы нер на-тэх ніч нае, юры дыч нае 

су пра ва джэн не і экс плу а та цыю аб' ек таў?» — вы ка заў на-

сця ро жа насць Прэ зі дэнт.

Да та го ж, па коль кі ста ды ён і ба сейн бу дуць па бу да ва ныя 

да 2023 го да, Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць не аб ход ным 

ужо сён ня пла на ваць і пра пра цоў ваць пра вя дзен не між на-

род ных спа бор ніц тваў вы со ка га ўзроў ню.

«Бу да ваць бу дзем. Ста ды ён і пла валь ны ба сейн нам 

вель мі па трэб ныя, та му што гэ та не дзяр жа ва, ка лі яна не 

мае па доб ных на цы я наль ных аб' ек таў. Фут бол — на род ны 

від спор ту, від спор ту ну мар адзін у на шай кра і не, ім зай ма-

ец ца больш за ўсё лю дзей, па чы на ю чы ад ма лень кай вё сач-

кі да ста лі цы. І не мець фут боль на га ста ды ё на, дзе бу дзе 

вы сту паць на цы я наль ная збор ная, гу ляць най леп шыя на шы 

клу бы і дзе бу дуць пра во дзіц ца мат чы між на род на га ўзроў-

ню, — ня доб ра», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён на га даў, што пла ван не, на роў ні з лёг кай ат ле ты кай, — 

ме да ле ё міс ты від спор ту, у якім у нас ня дрэн ная шко ла.

«Трэ ба рых та вац ца. Шчы ра ка жу чы, у фут бол мы гу ляць 

не ўме ем, пла ваць — раз ву чы лі ся. Але гэ та асоб ная раз-

мо ва», — пад вёў вы нік Прэ зі дэнт.

ПА СУСВЕТНЫХ СТАН ДАР ТАХ
Мі ністр эка но мі кі Бе ла ру сі Дзміт рый КРУ ТОЙ па ве да-

міў кі раў ні ку кра і ны, што поў нае ўза е ма ра зу мен не ба коў да-

сяг ну тае, і пра ін фар ма ваў, што агенц тва, якое ад каз вае за 

за клю чэн не між ура да вых па гад нен няў, пе рад ала пад пі са ны 

ме ма ран дум па пры яры тэ тах тэх да па мо гі для Бе ла ру сі.

Мі ністр рас ка заў жур на ліс там, што ра бо та з Кі та ем па 

асва ен ні срод каў між на род най тэх ніч най да па мо гі па ча ла ся 

ў 2007 го дзе. З та го ча су ў Бе ла ру сі за вер ша на во сем пра-

ек таў, на якія вы дзе ле на больш за 125 міль ё наў до ла раў 

бяз вы плат ных срод каў. Сён ня ў ра бо це су мы на 95 міль ё-

наў до ла раў.

На два бу ду чыя спар тыў ныя аб' ек ты кі тай скім бо кам 

за рэ зер ва ва на 235 міль ё наў до ла раў.

«Кі тай лі чыць гэ тыя аб' ек ты сва ім «тва рам» у Еў ро пе, та-

му яны вель мі сур' ёз на ста вяц ца. Гэ та бу дуць са праў ды зна-

ка выя бу дын кі, як ска заў Прэ зі дэнт, ана ла гаў якім не вель мі 

шмат у на шым рэ гі ё не», — пад крэс ліў Дзміт рый Кру той.

Акра мя ста ды ё на і ба сей на, КНР за пла на ва на вы дзя-

лен не срод каў ін дуст ры яль на му пар ку «Вя лі кі ка мень», 

мыт на му і па гра ніч на му ка мі тэ там, на трэ ці этап бу даў ніц-

тва са цы яль на га жыл ля і ін шыя кі рун кі — ра зам ка ля ста 

міль ё наў до ла раў.

Як па ве да міў на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та Мі ка лай СНАП КОЎ, вы хад на бу даў ні чую пля цоў ку 

пла ну ец ца не паз ней за лі пень на ступ на га го да. Прак тыч ны 

этап ра бо ты пач нец ца пас ля пад пі сан ня Ука за Прэ зі дэн та. 

Вы бар кант роль ных уста ноў аб грун та ва ны: яны ад па вя да юць 

па тра ба ван ням рэг ла мен ту атры ман ня тэх ні ка-эка на міч най 

да па мо гі. Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў вы зна чыць служ бо-

вых асоб, якія бу дуць нес ці пер са наль ную ад каз насць за ход 

рэа лі за цыі пра ек таў і вы трым лі ван не ад па вед ных тэр мі наў.

«Два гэ тыя аб' ек ты — сім вал сяб роў ска га, па зі тыў на га 

ўва хо джан ня Кі тая ў Еў ро пу на пры кла дзе ад но сін з Бе-

ла рус сю. Са праў ды, тэх ні ка-эка на міч ная да па мо га Кі тая, 

пра ек ці роў шчык і ге не раль ны пад рад чык — кі тай скія ар-

га ні за цыі, гро шы кі тай скія, але бу да вац ца аб' ек ты бу дуць 

па між на род ных стан дар тах, за цвер джа ных і ўз год не ных 

між на род ны мі фе дэ ра цы я мі фут бо ла і пла ван ня», — пад-

крэс ліў Мі ка лай Снап коў.

Па яго сло вах, кі тай скі бок пра па на ваў экс клю зіў нае бу-

даў ні чае і функ цы я наль нае ра шэн не ста ды ё на і ба сей на, 

ана ла гаў яко му ў све це па куль ня ма.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Ві зі тоў ка» Кі тая ў Еў ро пе
У Мін ску да 2023 го да з'я вяц ца но выя спар тыў ныя аб' ек ты між на род на га ўзроў ню

Мі сія 
вы ка на на

Урад Бе ла ру сі раз ліч вае сё ле та 
во сен ню пад пі саць па гад нен не 
аб спра шчэн ні ві за ва га рэ жы му 

з Еў ра пей скім са юзам
Пра гэ та на су стрэ чы з кі раў ні ком 

прад стаў ніц тва Еў ра пей ска га са ю за 

ў Бе ла ру сі Анд рэа Вік та рын па ве да-

міў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей 

Ру мас. На го дай для раз мо вы ста-

ла за вяр шэн не дып ла ма тыч най мі-

сіі еў ра пей ска га па лі ты ка ў на шай 

кра і не.

«Ду маю, з на ша га бо ку да во се ні мы 

скон чым усе ўнут ры дзяр жаў ныя пра цэ-

ду ры для ўзгад нен ня да ку мен та. Вель мі 

спа дзя ю ся, што во сен ню па гад нен не бу-

дзе пад пі са на. Пры нам сі, бе ла рус кі бок 

бу дзе ра біць усё для та го, каб гэ та па-

дзея ад бы ла ся», — пе рад ае сло вы Сяргея 

Рума са Бел ТА.

На дум ку кі раў ні ка бе ла рус ка га ўра да, 

за апош нія ча ты ры га ды ад но сі ны на шай 

кра і ны і Еў ра пей ска га са ю за вый шлі на 

но вы ўзро вень. До каз гэ та му — ві зі ты ў 

Бе ла русь еў ра ка мі са раў, раз віц цё крэ-

дыт на-ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва з 

еў ра пей скі мі ін сты ту та мі, плён ныя пе ра-

га во ры па ўступ лен ні Бе ла ру сі ў Су свет-

ную ганд лё вую ар га ні за цыю.

Сяр гей Ру мас вы ка заў га тоў насць да 

да лей ша га раз віц ця ад но сін з Еў ра пей скім 

са юзам і кан струк тыў на га су пра цоў ніц тва 

з но вым кі раў ні ком прад стаў ніц тва.

Гэ та пад крэс ліў стар шы ня ніж няй па ла ты пар ла мен та Ула-

дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА пад час па ся джэн ня Са ве та Па ла ты 

прад стаў ні коў. За да ча ця пе раш ня га скла ду пар ла мен та — 

па кі нуць мі ні мум ня вы ра ша ных пы тан няў ка ле гам, якія бу-

дуць абра ныя ў за ка на даў чы ор ган во сен ню. Ця пер у ра бо це 

дэ пу та таў зна хо дзіц ца 47 за ко на пра ек таў, з іх толь кі шэсць 

бу дуць раз гля даць у пер шым чы тан ні.


