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Аб гэ тым на су стрэ чы з жур на ліс та мі за яві ла Рэ на та ШЧЭНХ, 

на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі Поль шчы, 

ад зна чыў шы, што поль скі бок так са ма дэк ла руе га тоў насць 

да та ко га кро ку для бе ла рус кіх гра ма дзян.

Су стрэ ча ад бы ла ся ў рам ках па ся джэн ня Бе ла рус ка-поль скай 

між ура да вай ка ар ды на цый най ка мі сіі па спра вах транс гра ніч на-

га су пра цоў ніц тва. У яе ра бо це пры ня лі ўдзел 42 спе цы я ліс ты з 

дзвюх кра ін.

Як па ве да міў стар шы ня ка мі сіі з бе ла рус ка га бо ку, на мес нік 

мі ніст ра за меж ных спраў Яў ген ШАС ТА КОЎ, су стрэ ча — ад но 

з клю ча вых ме ра пры ем стваў у дыя ло гу кра ін для ка ар ды на цыі 

дзей нас ці па раз віц ці пры гра ніч ных рэ гі ё наў. Агуль ная мя жа кра-

ін з'яў ля ец ца гра ні цай ЕС і ЕА ЭС, што, па сло вах Рэ на ты Шчэнх, 

ста віць пе рад кра і на мі асаб лі выя за да чы.

— З мо ман ту пра вя дзен ня мі ну ла га па ся джэн ня ка мі сіі ў поль-

скім Аў гус то ве ў маі 2017 го да ба ка мі бы ло ня ма ла зроб ле на для 

ўдас ка на лен ня да га вор на-пра ва вых баз двух ба ко ва га су пра цоў-

ніц тва. У ста дыі пад рых тоў кі да пад пі сан ня ка ля дзе ся ці да га во раў 

транс гра ніч най тэ ма ты кі, і мы бу дзем імк нуц ца за бяс пе чыць іх рэа-

лі за цыю ў най блі жэй шы час, — ска заў Яў ген Шас та коў.

Акра мя та го, на ша кра і на за ці каў ле на ў пры цяг нен ні срод каў з 

еў ра пей скіх фон даў для рэа лі за цыі перс пек тыў ных пра ек таў, у тым 

лі ку ў рам ках пра гра мы транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва «Поль-

шча — Укра і на — Бе ла русь 2014—2020».

— Са свай го бо ку мы на пра ця гу апош ніх га доў пас ля доў на спра-

шча ем па ра дак уез ду на сваю тэ ры то рыю для гра ма дзян больш як 

80 кра ін, уклю ча ю чы кра і ны Еў ра са ю за і, зра зу ме ла, Поль шчы, — 

пад крэс ліў на мес нік мі ніст ра.

Вы ні кам па ся джэн ня між ура да вай ка мі сіі стаў пра та кол, які бу-

дзе пра грам ным да ку мен там на на ступ ны год. Па між краі  на мі ўжо 

ажыц цяў ля юц ца пра ек ты па раз віц ці пры гра ніч най інф ра струк ту ры, 

а гэ та па гад нен не па спры яе пра ця гу та кой дзей нас ці.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

СЯБ РОЎ СТВА ПРЫ ГРА НІЧ ЧА
Поль шча ўдзяч на Бе ла ру сі за спра шчэн не ві за ва га рэ жы му

На су стрэ чу з кі раў ні ком 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

за пі са ла ся больш за 30 ча-

ла век з роз ных рэ гі ё наў. 

Тэ ма мі для аб мер ка ван ня 

бы лі як аса біс тыя пы тан ні, 

так і прось бы вы ра шыць 

праб ле мы з бу даў ніц твам і 

экс плу а та цы яй жыл ля, біз-

нес-аб' ек таў.

Пен сі я нер з На ва груд ка 

звяр нуў ува гу на пы тан ні на-

вя дзен ня па рад ку ка ля пры ват-

ных да моў, эка но міі і руп лі ва га 

вы ка ры стан ня мяс цо вых ві даў 

па лі ва, уклю чэн ня ў аба рот не-

вы ка рыс тоў ва е мых бу дын каў 

і збу да ван няў. Пад няў пен сі я-

нер і не са мую сур' ёз ную, на 

пер шы по гляд, праб ле му: у 

не ка то рых мяс цо вых уста но-

вах у сан вуз лах лі ла ся ва да, 

у па мяш кан нях, ня гле дзя чы на 

яр кі дзень, га рэ ла свят ло. А 

з падобных дро бя зяў, лі чыць 

за яў нік, склад ва юц ца вя лі кія 

тра ты.

На тал ля Ка ча на ва ад зна чы-

ла, што та кія не абы яка выя лю-

дзі шмат у чым да па ма га юць 

пад трым лі ваць дыс цып лі ну і па-

ра дак. Але і кі раў ні кі на мес цах 

не па він ны за ста вац ца глу хі мі 

да па доб ных пы тан няў, не аб-

ход на больш пры слу хоў вац ца 

да ак тыў ных жы ха роў.

«Мяс цо вым ула дам не аб-

ход на су стра кац ца з жы ха-

ра мі ра ё наў або га ра доў, да-

ваць спра ва зда чы аб тым, што 

зроб ле на, а што не, і па якой 

пры чы не, рас каз ваць, ку ды на-

кі ра ва ны тыя ці ін шыя срод кі. 

Ра бо та ў та кім фар ма це па-

він на быць рэ гу ляр най», — 

пад крэс лі ла яна. Зна хо дзіць 

маг чы мас ці для та го, каб су-

стрэц ца з людзь мі, аба вя за-

ны не толь кі прад стаў ні кі вы-

ка наў чай ула ды, але і кі раў ні кі 

ар га ні за цый і прад пры ем стваў. 

Пры чым яны па він ны не прос-

та па чуць ча ла ве ка, а вы ра-

шыць яго пы тан не.

Для іні цы я тыў ад лю дзей, 

гра мад скіх ар га ні за цый дзве ры 

гар- і рай вы кан ка маў па він ны 

быць ад кры ты, да да ла На тал ля 

Ка ча на ва. На пры ёме, у пры ват-

нас ці, аб мяр коў ва лі ся пы тан ні, 

звя за ныя з пра вя дзен нем Го да 

ма лой ра дзі мы. На дум ку тых, 

хто за пі саў ся на пры ём, важ на 

больш ак тыў на пры цяг ваць гра-

ма дзян да доб ра ўпа рад ка ван-

ня, на вя дзен ня па рад ку.

«Мно гія з пад ня тых сён ня 

пы тан няў маг лі б быць вы ра-

ша ныя на мес цах. І, ка лі б лю-

дзей па чу лі, ім не да вя ло ся б 

іс ці на пры ём на больш вы со кі 

ўзро вень», — ска за ла На тал ля 

Ка ча на ва. Яна пад крэс лі ла, што 

не да пу шчаль ныя та кія фак ты, 

ка лі лю дзі скар дзяц ца, што не 

змаг лі тра піць на су стрэ чу з чы-

ноў ні кам у ра ё не або воб лас ці.

Звяр ну лі ся па да па мо гу да 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та ўдо вы во і наў-ін тэр на цы-

я на ліс таў з На ва груд ка. Ка лісь-

ці іх сем'і атры ма лі са цы яль нае 

жыл лё, за раз му жоў ня ма, а 

ўдо вы і дзе ці не мо гуць пры ва-

ты за ваць жыл лё, ёсць праб ле-

мы з па ляп шэн нем жыл лё вых 

умоў. Пы тан не ста не тэ май да-

дат ко ва га аб мер ка ван ня. Сі ту-

а цыю вы ву чаць у раз рэ зе ўсёй 

кра і ны.

Дэ та лё ва раз бя руц ца і з хо-

дам рас сле да ван ня не ка то рых 

кры мі наль ных спраў — з па доб-

ны мі прось ба мі звяр ну лі ся жы-

ха ры з не каль кіх рэ гі ё наў.

Тра ды цый на па сту па лі пы-

тан ні, якія да ты чац ца бу даў ніц-

тва і ра мон ту да рог, функ цы я-

на ван ня ЖКГ. Усе яны ста нуць 

тэ май да дат ко ва га раз гля ду.

Па вод ле Бел ТА.

Чы ноў нік лю бо га ўзроў ню 
па ві нен быць да ступ ны

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА 
вы слу ха ла жы ха роў На ва груд чы ны

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Прэ зі дэнт 
Су да на 
на ве дае 
Бе ла русь

Пра пад рых тоў ку да гэ та га ві зі ту і 

яго зна чэн не іш ла раз мо ва пад час 

су стрэ чы стар шы ні Па ла ты прад-

стаў ні коў Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі 

з Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Су дан у Бе ла ру сі 

Ну рам аль-Да іе мам Абд аль-Га дзі-

рам Ха ма дам аль-Ні е лам.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка пад крэс ліў, што 

ле таш ні ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Су дан 

ства рыў вель мі доб рую асно ву для су пра-

цоў ніц тва па мно гіх кі рун ках. У пер шую 

чар гу гэ та да ты чыц ца ма шы на бу да ван ня, 

сель скай гас па дар кі, зда бы чы ка рыс ных 

вы кап няў, а так са ма сфе ры аду ка цыі, на-

ву кі і мно гіх ін шых.

«Ма ю чы ад быц ца ві зіт прэ зі дэн та ва-

шай кра і ны ў Бе ла русь да зво ліць на ме ціць 

но выя перс пек ты вы на ша га су пра цоў ніц-

тва, — вы ка заў упэў не насць Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка. — Пар ла мен та рыі на стро е-

ны цал кам у гэ тым са дзей ні чаць».

Ле тась на ўзроў ні кі раў ні коў пар ла мен-

таў Бе ла ру сі і Су да на ад быў ся аб мен ві-

зі та мі. Сё ле та су стрэ чы пра цяг ну лі ся на 

між на род ных пля цоў ках. Па між ніж ні мі 

па ла та мі пар ла мен таў пад пі са ны ме ма-

ран дум аб су пра цоў ніц тве, ство ра ны ад-

па вед ныя ра бо чыя гру пы.

«Усё гэ та са дзей ні ча ла та му, што ў 

жніў ні мі ну ла га го да бы ла пад пі са на да-

рож ная кар та аб су пра цоў ніц тве па між 

Бе ла рус сю і Су да нам, — ска заў стар шы-

ня Па ла ты прад стаў ні коў. — За раз нам 

не аб ход на зра біць так, каб кан струк тыў-

ныя па лі тыч ныя ад но сі ны ад бі лі ся на кан-

крэт ных вы ні ках ганд лё ва-эка на міч на га 

ўза е ма дзе ян ня».

Ня даў на Бе ла русь, згод на з да моў ле-

нас ця мі, за ку пі ла ў Су да на ара хіс на міль-

ён до ла раў для сва іх кан ды тар скіх фаб рык. 

Па ча лі ся па стаў кі бе ла рус кіх трак та роў у 

гэ тую ўсход не аф ры кан скую дзяр жа ву, за-

клю ча ны кант ракт з бан кам Су да на аб па-

стаў цы на шай кра і най 17 збож жа схо ві шчаў 

на агуль ную су му 70 мільё  наў до ла раў.

«Трэ ба бы ло б рас па чаць ней кі сур' ёз ны 

пра ект, — вы ка заў па жа дан не Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка. — Я ка заў пра гэ та на су-

стрэ чы з прэ зі дэн там ва шай кра і ны: да вай-

це ство рым шмат про філь нае збо рач нае 

прад пры ем ства, на якім бу дуць збі рац ца 

трак та ры «Бе ла рус», гру за выя аў та ма бі лі, 

тэх ні ка «Гом сель ма ша», гле ба апра цоў чая 

тэх ні ка».

У Су да не пра цуе га на ро вы кон сул Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Му ха мед Іс ма іл Му ха мед, 

прэ зі дэнт гру пы кам па ній MІG, які ўжо рэа-

лі зуе бе ла рус кую пра дук цыю ў сва ёй кра і-

не, да па ма гае ў ар га ні за цыі яе экс па зі цый, 

і ён га то вы ад крыць та кую вы твор часць, 

ска заў спі кер Па ла ты прад стаў ні коў. Яму 

толь кі па трэб на пад трым ка су дан скіх улад. 

Да рэ чы, сё ле та ў ХХХV Хар тум скай між-

на род най вы стаў цы ўдзель ні ча лі 20 бе ла-

рус кіх кам па ній.

«Ка лі б мы вы ра шы лі гэ тае пы тан не, 

Су дан стаў бы пля цоў кай для вы ха ду Бе-

ла ру сі на ўвесь Аф ры кан скі кан ты нент», — 

лі чыць кі раў нік бе ла рус ка га пар ла мен та.

У сваю чар гу, па сол за ве рыў, што доб-

рыя ад но сі ны, якія скла лі ся ў Бе ла ру сі 

з Су да нам у па лі тыч най сфе ры, бу дуць 

раз ві вац ца, а так са ма бу дуць пра грэ са-

ваць і ін шыя кі рун кі ўза е ма дзе ян ня. «Су-

дан мо жа стаць для Бе ла ру сі стра тэ гіч ным 

парт нё рам у Аф ры цы. Мая кра і на ба га тая 

рэ сур са мі і мае доб рае мес ца зна хо джан-

не. З да па мо гай бе ла рус кіх тэх на ло гій і 

на ву кі мы мо жам мно га га да сяг нуць», — 

ска заў ён.

Дып ла мат па ве да міў, што на пя рэ дад ні 

ві зі ту прэ зі дэн та яго кра і ны ў Бе ла русь 

рых ту ец ца мно га су мес ных да ку мен таў 

для пад пі сан ня: у сфе рах пе ра пра цоў кі 

пра дук таў, інф ра струк ту ры і фі нан саў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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Згод на з ука зам, за тра ты на інф ра струк-

ту ру па він ны па кры ваць гра ма дзя не, якія 

на бы лі зя мель ныя ўчаст кі пас ля яго ўступ-

лен ня ў сі лу, гэ та зна чыць пас ля 1 кра са ві ка 

2014 го да. Пры гэ тым да та ўво ду аб' ек таў 

інф ра струк ту ры не мае зна чэн ня. За тра ты 

не па кры ва юц ца, ка лі яны ўжо бы лі ўклю ча-

ны ў пла ту за ўчаст кі, якія на бы ва юц ца на 

аў кцы ё нах. Ад па крыц ця срод каў вы зва ле-

ны ма ю чыя па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 

умоў.

Ве лі чы ня за трат на інф ра струк ту ру за-

ле жыць ад пра ект най ма гут нас ці до ма. Не-

аб ход ную для вы пла ты су му па він ны вы-

зна чаць мяс цо выя вы кан ка мы пры вы да чы 

да зволь най да ку мен та цыі на бу даў ніц тва 

до ма. Для яе атры ман ня трэ ба звяр нуц ца ў 

вы кан кам з пісь мо вай за явай, у якой па зна-

ча юц ца па ра мет ры, тэх ніч ныя ха рак та рыс-

ты кі бу ду ча га до ма і ін жы нер на-тэх ніч на га 

аб ста ля ван ня.

У Мін бу дар хі тэк ту ры пад крэс лі лі, што 

пры фар мі ра ван ні зя мель ных участ каў для 

пра вя дзен ня аў кцы ё ну ка даст ра вы кошт 

зя мель на га ўчаст ка па ві нен быць ак ту а лі-

за ва ны з улі кам на яў нас ці раз мер ка валь най 

ін жы нер най і транс парт най інф ра струк ту-

ры да зя мель ных участ каў, вы стаў ле ных 

на аў кцы ён.

Су се дзіСу се дзі

Ве лі чы ню за трат на пра ек та ван не і бу даў ніц тва інф ра струк ту ры, па кры ва емых 

гра ма дзя на мі пры бу даў ніц тве ад на ква тэр ных жы лых да моў, мяс цо выя вы кан-

ка мы па він ны вы зна чаць пры вы да чы да зволь най да ку мен та цыі на ўзвя дзен не 

да моў. Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту Бел ТА па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва, ка мен ту ю чы дзе ян не ўка за № 26 «Аб ме рах па ўдас ка на лен ні бу-

даў ні чай дзей нас ці».

АктуальнаАктуальна

ЗА ТРА ТЫ НА ІНФ РА СТРУК ТУ РУ
У пры ват най за бу до ве іх па він ны вы зна чаць 
пры вы да чы да зволь най да ку мен та цыі

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да


