
Гэ та ліч ба не кан чат ко вая. 
Маг чы ма, што спіс да ку мен-
таў па поў ніц ца пад час ра-
бо ты пар ла менц кай се сіі, 
якая ад кры ва ец ца заўт ра, 
2 кра са ві ка. Уся го ў Па ла ту 
прад стаў ні коў на ўча раш ні 
дзень па сту пі ла больш за 80 
да ку мен таў. З іх 52 дэ та лё ва 
пра пра ца ва ны ў між се сій ны 
пе ры яд і га то вы для раз гля ду 
ў Аваль най за ле пар ла мен та. 
Пра гэ та ўчо ра на па ся джэн-
ні Са ве та Па ла ты прад стаў-
ні коў па ве да міў Ула дзі мір 
АНД РЭЙ ЧАН КА.

— У між се сій ны пе ры яд пра-
ве дзе на вя лі кая за ка нат вор чая 
ра бо та, дэ пу та ты Па ла ты прад-
стаў ні коў узя лі ўдзел прак тыч на 
ў больш чым 60 па ся джэн нях па-
ста ян ных ка мі сій, ра бо чых груп, 
мі ніс тэр скіх ка ле гі ях, «круг лых 
ста лах», вы сту па лі ў срод ках ма-
са вай ін фар ма цыі, — ска заў стар-
шы ня Па ла ты прад стаў ні коў. — Як 
ста ноў чы факт я ха цеў бы ад зна-
чыць і на шы рэ гу ляр ныя су стрэ чы 
з вы бар шчы ка мі, удзел у ра бо це 
вы ка наў чых ор га наў ула ды і ў се-
сі ях мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў. 
У вы ні ку да ад крыц ця се сіі мы па-
ды шлі са знач ным па ке там за ко-
на пра ек таў.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка звяр нуў 
ува гу ка лег на за ко на пра ек ты, якія 
вы клі ка юць ажыў ле ныя дыс ку сіі 
ў гра мад стве (аб аль тэр на тыў най 
служ бе; аб бе ла ру сах за меж жа), 
на па праў кі ў кры мі наль нае і ад-
мі ніст ра цый нае за ка на даў ства. 
«Важ на вы ву чыць, аб агуль ніць усе 
па зі цыі па на зва ных пы тан нях, су-
ад нес ці кож нае па ла жэн не за ко на 
з на дзён ны мі па трэ ба мі лю дзей», 
— ска заў Стар шы ня Па ла ты прад-
стаў ні коў.

Спі кер ак цэн та ваў ува гу дэ пу-
та таў на рэа лі за цыі імі за ка нат вор-
чай іні цы я ты вы. Ужо ў кра са ві ку 
Па ста ян ная ка мі сія па дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра-
ван ні і рэг ла мен це ўня се ў Па ла ту 
прад стаў ні коў зме ны ў пра ект за-
ко на «Аб На цы я наль ным схо дзе 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь». «Ха це ла ся 

б, каб і ін шыя па ста ян ныя ка мі сіі 
больш ак тыў на пра ца ва лі ў гэ тым 
кі рун ку», — за ўва жыў спі кер.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка так са ма 
па пя рэ дзіў пар ла мен та ры яў пра 
вя лі кую пра цу па раз віц ці Мыт на га 
са ю за, Адзі най эка на міч най пра-
сто ры, якая ча кае на пе ра дзе. У 
маі Па ла та прад стаў ні коў за пла-
на ва ла вы яз ны се мі нар на мя жы 
кра і ны па пы тан нях мыт на га рэ-
гу ля ван ня.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні-
коў ад зна чыў плён ны ўдзел бе ла-
рус кай дэ ле га цыі ў ра бо це Пар ла-
менц кай асамб леі АБ СЕ і Асамб леі 
Між пар ла менц ка га са ю за, фар мат 
якіх быў вы ка ры ста ны для раз віц ця 
двух ба ко вых кан так таў. «Важ ным 
век та рам для нас па він ны стаць ра-
бо та з Ла ці на а ме ры кан скім пар ла-
мен там і на аф ры кан скім кі рун ку», 
— ска заў Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

Пры гэ тым пры яры тэ там за ста ец-
ца між пар ла менц кае су пра цоў ніц тва 
на пост са вец кай пра сто ры. У кра са-
ві ку ў Санкт-Пе цяр бур гу прой дуць 
ме ра пры ем ствы Між пар ла менц кіх 
асамб лей СНД і Еў рА зЭС, Пар ла-
менц кай асамб леі АДКБ. Спі кер 
па пра сіў дэ пу та таў па чаць пад рых-
тоў ку да се сіі Пар ла менц ка га схо ду 
Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, які ад бу дзец-
ца ў Брэс це 22-23 лі пе ня.

«Вя до ма, для пра соў ван ня на-
цы я наль ных ін та рэ саў трэ ба вы ка-
рыс тоў ваць і маг чы мас ці бу ду ча га 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі, — лі-
чыць Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — 
Між пар ла менц кая дып ла ма тыя, 
не фар маль ныя зно сі ны час та да-
юць не менш па зі тыў ны вы нік, чым 

афі цый ныя су стрэ чы».
Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні-

коў на зваў стрыж нё вай па дзе яй 
бу ду чай пар ла менц кай се сіі зва рот 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі з Па слан нем да 
бе ла рус ка га на ро да і пар ла мен та, у 
якім кі раў нік дзяр жа вы вы зна чыць 
стра тэ гію раз віц ця кра і ны, рас ста-
віць ак цэн ты ва ўнут ра най і знеш няй 
па лі ты цы. «За да ча пар ла мен та, як і 
ўсіх ор га наў ула ды, — за бяс пе чыць 
дак лад ную рэа лі за цыю кур су, які вы-
зна чыць кі раў нік дзяр жа вы», — пад-
крэс ліў спі кер ніж няй па ла ты.

— У ад па вед нас ці з пла нам 
пад рых тоў кі за ко на пра ек таў, за-
цвер джа ным кі раў ні ком дзяр жа вы 
ў снеж ні, па ста ян ныя ка мі сіі ар га ні-
за ва на і пра фе сій на рых та ва лі да-
ку мен ты для ўклю чэн ня ў па ра дак 
дня чац вёр тай се сіі, — ска заў жур-
на ліс там стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі па дзяр жаў ным бу даў ніц-
тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і 
рэг ла мен це Ге надзь ГРЫЦ КЕ ВІЧ. 
— Па вы ні ках ра бо ты пад рых та ва-
ны 15 пы тан няў у пер шым чы тан ні, 
15 — у дру гім, два за ко на пра ек ты 
бу дуць раз гле джа ны ў пер шым і 
дру гім чы тан нях, 16 між на род ных 
да га во раў пад рых та ва на да ра ты-
фі ка цыі, бу дуць раз гле джа ны так-
са ма некалькі дэ крэ таў.

Вя лі кі блок пы тан няў, які бу дзе 
раз гля дац ца дэ пу та та мі пар ла мен-
та ў вяс но вую се сію, да ты чац ца 
цэ на ўтва рэн ня, гас па дар чых та-
ва рыст ваў, транс пар ту, са цы яль-
най сфе ры, ахо вы зда роўя, на цы-
я наль най бяс пе кі, ма дэр ні за цыі, 
эка на міч на га раз віц ця.

— На ша ка мі сія пла нуе вы нес ці 
на се сію па куль пяць за ко на пра ек-
таў, — па дзя ліў ся пла на мі стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі па пра мыс-
ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным 
комп лек се, транс пар це і су вя зі 
Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК. — З 
най больш знач ных — за кон аб уня-
сен ні змя нен няў у не ка то рыя за ко ны 
па пы тан нях чы гу нач на га транс пар-
ту, за кон аб га рад скім элект рыч ным 
транс пар це і мет ра па лі тэ не. Змя-
нен ні звя за ны з пра вя дзен нем чэм-
пі я на ту све ту па ха кеі, па вы шэн нем 
бяс пе кі і кам фор ту гра ма дзян.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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Санк цыі, ужо ўве-
дзе ныя ЗША су-
праць Ра сіі, не 
ака жуць іс тот на га 
ўплы ву на ра сій-
скую эка но мі ку. 

Мож на прад ка заць, што ў вы-
ні ку бу дзе боль шы ад ток ка пі-
та лаў з кра і ны і мен шы, чым 
ча ка ла ся, аб' ём за меж ных ін-
вес ты цый. Але для ра сій скай 
эка но мі кі абедз ве сі ту а цыі да-
стат ко ва звык лыя. Тым больш 
што ўрад кра і ны пра дэ ман-
стра ваў га тоў насць увя дзен ня 
жорст кіх мер для та го, каб ні-
ве лі ра ваць абедз ве тэн дэн цыі.

У той жа час па гро зы ЗША аб 
зні жэн ні су свет ных цэн на наф ту, 
каб па ка раць Ра сію, не аб ход на 
ўспры маць да стат ко ва сур' ёз на.

Спра ва ў тым, што та кія кро кі 
бу дуць ус пры ня ты па зі тыў на боль-
шас цю кра ін све ту. Не з-за та го, 
што ім ці ка выя санк цыі су праць 
Ра сіі, а та му, што вы со кія цэ ны на 
наф ту шкод ныя кра і нам, якія не ма-
юць сва іх вя лі кіх за па саў і вы му ша-
ны яе ім пар та ваць. Чым вы шэй шыя 
цэ ны на наф ту на су свет ных рын-
ках, тым боль шыя су мы вы вод зяц-
ца з кра ін, якія за ле жаць ад ім пар ту 
наф ты, што не га тыў на ад бі ва ец ца 

на іх ганд лё вым саль да і тар мо зіць 
тэм пы раз віц ця эка но мі кі.

Але, каб зні зіць цэ ны, ЗША па-
він ны зра біць шэ раг кро каў. Бяс-
спрэч на, Злу ча ныя Шта ты з'яў ля-
юц ца ад ным з лі да раў у све це па 
наф та зда бы чы. У той жа час яны 
са мі па-ра ней ша му не здоль ны 
за бяс пе чыць ся бе наф тай і ім пар -
т уюць вя лі кія яе аб' ёмы, зна хо дзя-
чы ся па гэ тым па каз чы ку ў све це 
на дру гім мес цы.

Збіць цэ ны на су свет ным рын-
ку ЗША, пры нам сі ча со ва, змо-
гуць, рас пра да ючы на па ста ян най 
асно ве свае стра тэ гіч ныя за па сы 
наф ты. Гэ та яны змо гуць ра біць на 
пра ця гу не каль кіх ме ся цаў і бу дуць 
вы му ша ны спы ніц ца, ка лі за па сы 
за над та змен шац ца.

Дру гім кро кам мо жа стаць да-
моў ле насць з кра і на мі, якія з'яў ля-
юц ца лі да ра мі па су свет най наф та-
зда бы чы, аб тым, каб яны рэз ка на-
рас ці лі аб' ёмы экс пар ту, збі ва ю чы 
цэ ны на су свет ным рын ку. Га вор ку 
ў та кой сі ту а цыі экс пер ты вя дуць 
най перш пра Са удаў скую Ара вію, 
ад ну з вя ду чых кра ін-экс пар цё раў 
«чор на га зо ла та» ў све це, якая 
зна хо дзіц ца ў ва ен на-стра тэ гіч-
ным аль ян се з ЗША. Мо жа ўзнік-
нуць пы тан не, на вош та кра і не, якая 
за раб ляе вя лі кія гро шы ў сі ту а цыі 

вы со кіх цэн на наф ту, да па ма гаць 
Ва шынг то ну збі ваць цэ ны на яе, 
страч ва ю чы част ку ве лі зар ных да-
хо даў? Спра ва ў тым, што ЗША мо-
гуць даць Са удаў скай Ара віі роз ныя 
ві ды кам пен са цыі за стра ча ныя да-
хо ды. У пры ват нас ці, аме ры кан цы 
мо гуць пра даць най ноў шыя ві ды 
ўзбра ен няў па зні жа ных цэ нах, або 
Ва шынг тон мо жа зра біць пэў ныя 
кро кі ў знеш няй па лі ты цы ў ін та-
рэ сах са уды таў. З та го, што мо жа 
за ці ка віць Са удаў скую Ара вію, 
экс пер ты на зы ва юць ад хі лен не ад 
ула ды дзей на га прэ зі дэн та Сі рыі, 
вяр тан не да жорст кіх мер су праць 
Іра на і пад трым ку ва ен на га рэ жы-
му ў Егіп це.

Як зні жэн не цэн на наф ту мо жа 
ад біц ца на эка но мі цы Ра сіі? Па вод-
ле пад лі каў ра сій скіх эка на міс таў, 
ад зні жэн ня экс парт най ца ны на 
наф ту на адзін до лар бюд жэт Ра-
сіі страч вае 4 міль яр ды до ла раў за 
год. Не скла да на пад лі чыць, што 
ка лі ЗША ў змо ве з кра і на мі-экс-
пар цё ра мі наф ты ўдас ца збіць цэ ны 
на су свет ным рын ку на 10 до ла раў, 
урон для Ра сіі скла дзе 40 міль яр даў 
до ла раў, на 20 — 80 міль яр даў до-
ла раў і гэ так да лей.

Тут важ ныя не каль кі пы тан няў. 
Па-пер шае, як доў га аме ры кан цы 
змо гуць пры трым лі вац ца та кой 

стра тэ гіі, каб па ка раць Ра сію? Са-
удаў ская Ара вія мо жа пад тры маць 
ЗША на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў 
у ад каз на ўза ем ныя са ступ кі аме-
ры кан цаў, але на ўрад ці са уды ты 
па го дзяц ца страч ваць вя ліз ныя 
гро шы даў жэй.

Па-дру гое, ці не ада б'ец ца та кая 
стра тэ гія ад моў на на пла нах са міх 
аме ры кан цаў па вя лі чыць зда бы чу 
наф ты на тэ ры то рыі ЗША да 2020 
го да да та кой сту пе ні, каб пе ра-
стаць за ле жаць ад ім пар ту наф ты? 
Бо чым ні жэй шая ца на на наф ту, 
тым менш сты му лаў у аме ры кан-
скіх наф та зда бы валь ных прад пры-
ем стваў па шы раць вы твор часць у 
ЗША. Тым больш што не ка то рыя 
з пра па на ва ных для па шы рэн ня 
зда бы чы наф ты тэх на ло гій да во лі 
за трат ныя.

Па-трэ цяе, ці па ня се ў вы ні ку Ра-
сія та кі ўрон, каб па чаць вы кон ваць 
ука зан ні аме ры кан цаў, вы ка заў шы 
га тоў насць вяр нуц ца ва ўмо вы ад-
на па ляр на га све ту? У гэ тым ёсць 
са мыя сур' ёз ныя су мнен ні. На са м-
рэч гэ та ста не важ ным сты му лам 
для эка но міі бюд жэт ных рэ сур саў 
і ма дэр ні за цыі не сы ра він ных сек-
та раў ра сій скай эка но мі кі, каб яна 
ў бу ду чы ні ў мен шай сту пе ні за ле-
жа ла ад экс пар ту энер га рэ сур саў. 
І гэ та ў доў га тэр мі но вым пе ры я дзе 

вель мі ня вы гад на для ЗША і ЕС, 
па коль кі эка но мі ка Ра сіі ў та кім 
ра зе ста не больш устой лі вай і ста-
біль най, а так са ма на бу дзе но выя 
пунк ты рос ту.

Па-чац вёр тае, знач нае зні жэн-
не цэн на наф ту ада б'ец ца даб ра-
твор на на та кім буй ным ім пар цё ры 
наф ты ў све це, як Кі тай ская На-
род ная Рэс пуб лі ка. Але ж у ЗША 
мно гія цу доў на ра зу ме юць, што 
ця пе раш нія праб ле мы з Маск вой 
ні што ў па раў на нні з ты мі вы клі ка-
мі, якія пры ня се Аме ры цы імк лі вае 
раз віц цё вя ліз най кі тай скай эка но-
мі кі. І ка раць Ра сію, да па ма га ю чы 
тым са мым больш ма гут на му кан-
ку рэн ту, зу сім не ў на цы я наль ных 
ін та рэ сах ЗША.

Па-пя тае, не вар та за бы вац ца і 
на тое, што аме ры кан скія наф та-
выя кам па ніі зда бы ва юць наф ту 
па ўсім све це і вы пра ца ва лі сур' ёз-
ныя ры ча гі ўплы ву на аме ры кан-
скую знеш нюю па лі ты ку. Не каль кі 
ме ся цаў яны яшчэ га то вы бу дуць 
па цяр пець, але больш — на ўрад ці. 
Усе на пра ца ва ныя імі су вя зі бу дуць 
пу шча ны ў ход, каб ад на віць тыя 
цэ ны, якія пры ня суць ім най боль шы 
пры бы так.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук
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Мер ка ван неМер ка ван не  �� УДАР ПА НАФ ТА ВЫХ ЦЭ НАХ?

Вя лі кі блок пы тан няў, 
які бу дзе раз гля дац ца 
дэ пу та та мі пар ла мен та 
ў вяс но вую се сію, да ты чац ца 
цэ на ўтва рэн ня, гас па дар чых 
та ва рыст ваў, транс пар ту, 
са цы яль най сфе ры, ахо вы 
зда роўя, на цы я наль най 
бяс пе кі, ма дэр ні за цыі, 
эка на міч на га раз віц ця.

У Ві цеб ску ад бы ла ся вель мі сім-
ва ліч ная ў год вы зва лен ня кра і-
ны ад фа шысц кіх за хоп ні каў па-
дзея: да чцэ за гі ну ла га афі цэ ра 
ўру чы лі ор дэн скія кніж кі дзвюх 
уз на га род яе баць кі.

Ка пі тан Мя хоў за гі нуў у па чат ку 
зі мы 1941 го да і па ха ва ны ў ад ной з 
вё сак Лі пец кай воб лас ці. Сва я кам за-
гі ну лых пад час той вай ны вайскоўцаў 
ор дэ ны не ўру ча юць, але гэ ты ню анс 
за ка на даў ства ні як не паў плы ваў на 
важ насць та го, што ад бы ло ся. Да 
ор дэ наў Ле ні на і Чыр во най Зор кі ка-
пі тан Яфім Анд рэ е віч Мя хоў, ура джэ-
нец Ві цеб шчы ны, быў прад стаў ле ны 
за ге ра ізм у ба ях на тэ ры то рыі Ра сіі. 
Ад ну з вы шэй шых са вец кіх уз на га-
род — ор дэн Ле ні на, як ад зна ча на ва 
ўзна га род ным ліс це да ор дэ на, фран-
та вік атры маў за не каль кі подз ві гаў. 
У ба ях пад вёс кай Гры цы ны ба таль-
ён, якім ён ка ман да ваў, зні шчыў нем-
цаў, якіх бы ло ў два ра зы больш, чым 
на шых во і наў. А пад час бою за яшчэ 
ад ну вёс ку Мя хоў узяў у па лон не-
каль кіх во ра гаў. Акра мя та го, на шы 
сал да ты за ха пі лі і шмат тра фе яў, у 
тым лі ку 12 аў та ма таў, руч ны ку ля-
мёт. А праз пяць дзён ба таль ён, якім 
ка ман да ваў Мя хоў, вы зва ліў вёс ку ад 
фа шыс таў...

— У ліс та па дзе па за мі ну ла га 
го да з прось бай уста на віць мес-
ца па ха ван ня свай го баць кі Яфі ма 
Анд рэ е ві ча, 1907 на ра джэн ня, да 

нас звяр ну ла ся яго дач ка Зі на і да. 
Да ныя, якія яна пра да ста ві ла, да па-
маг лі ад шу каць звест кі пра за гі ну ла-
га. Ва ен ным ка мі са ры я там Лі пец кай 
воб лас ці бы ло па цвер джа на, што ка-
пі тан Яфім Анд рэ е віч Мя хоў, ка ман-
дзір ба таль ё на 331-га страл ко ва га 
пал ка 1-й гвар дзей скай страл ко вай 
ды ві зіі, за гі нуў 13 снеж ня 1941 го да, 
— рас ка заў Аляк сандр БА РО ДЗІЙ, 
пал коў нік, на мес нік ва ен на га ка мі-
са ра Ві цеб скай воб лас ці.

Ор дэн скія кніж кі да чцэ за гі ну ла га 
афі цэ ра ўру чыў Вік тар МА ЛА ШЭН-
КА, са вет нік па соль ства Ра сіі ў 
Бе ла ру сі.

— Прэ зі дэнт Ра сіі сва ім под пі сам і 
пя чат кай па цвер дзіў за кон нае пра ва 
Яфі ма Анд рэ е ві ча на ор дэн Ле ні на і 
ор дэн Чыр во най Зор кі. Та кія ме ра-
пры ем ствы па ўша на ван ні па мя ці і 
ад наў лен ні гіс та рыч най спра вяд лі-
вас ці да па ма га юць ума цоў ваць Са-
юз ную дзяр жа ву і год на ад ка заць на 
вы клі кі тых, хто імк нец ца пе ра пі саць 
гіс то рыю, — ска заў ён.

Ва ен ным ка мі са ры я там Ві цеб скай 
воб лас ці вя дзец ца вя лі кая кар пат лі-
вая по шу ка вая пра ца. У пры ват нас-
ці, толь кі ле тась на плі тах во ін скіх 
ме ма ры я лаў уве ка ве ча ны ім ёны і 
проз ві шчы больш як 2,8 ты ся чы сал-
дат і афі цэ раў, якія ад да лі сваё жыц-
цё за на шу сва бо ду і не за леж насць, 
мір нае не ба над га ла вой.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та Аляк сея СПАТ КАЯ.

Па дзеяПа дзея  ��

ДВА ОР ДЭ НЫ — 
ПРАЗ ДЗЯ СЯТ КІ ГА ДОЎ

АКТУАЛЬНА

Са вет нік па соль ства 
Ра сіі ў Бе ла ру сі 
Вік тар МА ЛА ШЭН КА 
ўру чыў ор дэн скія 
кніж кі дачцэ загінулага 
героя Зінаідзе Яфімаўне 
АБУШКЕВІЧ.


