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Пра тое, што гэ-

та за струк ту ра 

і чым яна бу дзе 

зай мац ца блі-

жэй шы ме сяц, 

«Звяз да» рас-

пы та ла Мі ха і ла 

БА ТУ РУ, стар-

шы ню Мінск а-

га га рад ско га 

ка ар ды на цый-

на га са ве та 

гра мад скіх аб' яд нан няў і па-

лі тыч ных пар тый, пры якім 

ство ра ны штаб.

Пра фе сар і док тар тэх ніч-

ных на вук Мі ха іл БА ТУ РА, бы-

лы рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі і 

ра дыё элект ро ні кі, уз на чаль вае 

Мін скую га рад скую ар га ні за цыю 

РГА «Бе лая Русь». Ён рас ка заў, 

што Мін скі га рад скі ка ар ды на-

цый ны са вет гра мад скіх ар га ні-

за цый і па лі тыч ных пар тый быў 

ство ра ны ў сту дзе ні 2010 го да. 

— Мы і ра ней су стра ка лі ся на 

роз ных ме ра пры ем ствах гра мад-

ска-па лі тыч на га ха рак та ру. Ідэя 

ка ар ды на цыі ўзнік ла, каб мож на 

бы ло су мес на рых та вац ца да та-

кіх ме ра пры ем стваў, па дзя ляць 

функ цыі па між аб' яд нан ня мі і 

пар ты я мі. Ка ар ды на цый ны са вет — 

аб' яд нан не ад на дум цаў, якія

прад стаў ля юць роз ныя гру пы лю-

дзей, каб уз год не на ўдзель ні чаць 

у пра цэ сах у кра і не і пры гэ тым 

не дуб лі ра ваць ад но ад на го, не 

за хо дзіць на «чу жое по ле», — па-

тлу ма чыў Мі ха іл Ба ту ра.

«Мы рас пра ца ва лі і за цвер-

дзі лі ста тут, але ка ар ды на цый ны 

са вет — не юры дыч ная ар га ні за-

цыя, — за ўва жыў яго кі раў нік. — 

Гэ та до сыць эфек тыў ная струк-

ту ра. Мы ўсе ве да ем ад но ад на -

го. Ця пер у са вет ува хо дзяць 

16 гра мад скіх аб' яд нан няў і 

шэсць пар тый ад Мін ска».

Гэ та вель мі не вя лі кая част ка 

ад іс ну ю чых гра мад ска-па лі тыч-

ных сіл ста лі цы, да даў Мі ха іл 

Ба ту ра. Ка ар ды на цый ны са вет 

аб' яд наў, па сло вах яго стар шы-

ні, лі да раў кан струк тыў ных ру-

хаў. «Тых, хто вель мі рэз кі ў сва іх 

мер ка ван нях, пры хіль ні каў пра-

тэс ту, мы не за пра сі лі. А ў ста тут 

за пі са лі: пры ма ем кан струк тыў-

ныя гра мад скія аб' яд нан ні і па лі-

тыч ныя пар тыі, і, больш за тое, з 

рэ ка мен да цы я мі двух чле наў ка-

ар ды на цый на га са ве та», — рас-

ка заў лі дар Мін скай га рад ской 

ар га ні за цыі ГА «Бе лая Русь».

Ён звяр нуў ува гу, што па ся-

джэн ні ка ар ды на цый на га са ве та 

пра хо дзяць у спа кой най аб ста-

ноў цы, без уза ем ных аб ві на вач-

ван няў, у ду ху по шу ку плён ных, 

уз год не ных ра шэн няў.

На рэс пуб лі кан скім уз роў ні па-

доб ны ка ар ды на цый ны са вет па-

куль не ство ра ны, але та кія ёсць 

у не ка то рых ра ё нах і аб лас цях. 

«Яны ства ра юц ца не па ней кім 

прад пі сан ні, а з-за жа дан ня лю-

дзей з агуль ны мі ін та рэ са мі, за ці-

каў ле ных у раз віц ці гра мад ства, 

у па ляп шэн ні даб ра бы ту, ка лі 

яны пры гэ тым пры трым лі ва юц-

ца спа кой на га сты лю ў вы пра-

цоў цы ра шэн няў», — пад крэс ліў 

пра фе сар.

Мін скі га рад скі ка ар ды на-

цый ны са вет гра мад скіх ар га-

ні за цый і па лі тыч ных пар тый 

уза е ма дзей ні чае з га рад скім 

вы ка наў чым ка мі тэ там ста лі цы. 

«Ця пер у нас вель-

мі ўраў на ва жа нае 

су пра цоў ніц тва. 

Пас ля ства рэн ня 

ка ар ды на цый на-

га са ве та ўдзел у 

ме ра пры ем ствах, 

якія ла дзіць го рад, 

ста ла пры маць 

удвая больш мін-

чан — чле наў аб'-

яд нан няў і пар тый, 

бо мы іх ма бі лі зу ем», — лі чыць 

Мі ха іл Ба ту ра.

Гра мад скія аб' яд нан ні і пар-

тыі, як пра ві ла, ак тыў на ўдзель-

ні ча юць ва ўсіх элек та раль ных 

кам па ні ях. Ста ліч нае пад раз-

дзя лен не «Бе лай Ру сі» імк нец ца 

вы лу чыць сва іх прад стаў ні коў у 

Мін скую га рад скую, акру го выя 

і ўчаст ко выя вы бар чыя ка мі сіі, 

а так са ма акрэ ды та ваць іх на-

зі раль ні ка мі. Тое са мае ро бяць і 

ін шыя чле ны ка ар ды на цый на га 

са ве та. «Ка лі мы пад во дзі лі вы-

ні кі мі ну лых вы бар чых кам па ній, 

то ад зна ча лі, што не ка то рыя на-

шы прад стаў ні кі ака за лі ся не да-

стат ко ва ак тыў ныя. Та му сё ле та 

ўзнік ла ідэя ства рыць Штаб па 

ка ар ды на цыі дзей нас ці на зі-

раль ні каў пад час пра вя дзен ня 

вы ба раў дэ пу та таў у Па ла ту 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі, які пра ца ваў бы 

сіс тэм на, — па ве да міў кі раў нік 

ка ар ды на цый на га са ве та. — Што 

мы і зра бі лі. У штаб увай шлі дзе-

вяць най больш во пыт ных чле наў 

аб' яд нан няў і пар тый, ся род якіх 

не толь кі кі раў ні кі».

Мі ха іл Ба ту ра ўзна ча ліў штаб. 

«Ця пер на ша за да ча — ар га ні-

за ваць на ву чан не на зі раль ні-

каў, а іх больш за 1000 ча ла век. 

Дзя ку ю чы струк ту рам пар тый і 

гра мад скіх аб' яд нан няў, у тым 

лі ку «Бе лай Ру сі», у якой ёсць 

ра ён ныя ар га ні за цыі, мы пра вя-

дзём на ву чан не ў кож ным ра ё не 

го ра да. Гэ та пла ны на пер шую 

па ло ву каст рыч ні ка», — па дзя-

ліў ся кі раў нік шта ба.

Асноў ная ра бо та на зі раль ні-

каў пра хо дзіць пад час га ла са-

ван ня. На гэ ты пе ры яд штаб ар-

га ні зуе дзя жур ства. Но вая струк-

ту ра бу дзе не толь кі да па ма гаць 

на зі раль ні кам, але і аку му ля ваць 

ін фар ма цыю аб га ла са ван ні, а 

по тым ана лі за ваць ра бо ту сва іх 

ак ты віс таў.

«Вы ба ры — гэ та вель мі ад каз-

ны для кра і ны пе ры яд, важ ны для 

гра мад ства. Пры лю бых ка лі зі ях 

па трэб на спа кой нае аб мер ка-

ван не і вы каз ван не па зі цый, каб 

знай сці вый сце, — лі чыць Мі ха іл 

Ба ту ра. — Гэ та маг чы ма ў лю бой 

сі ту а цыі, ка лі ня ма ін шай мэ ты. 

На ша мэ та — пра вес ці вы ба ры ў 

ад па вед нас ці з за ко нам. Лю быя 

аб ста ві ны ма юць тлу ма чэн ні. Заў-

сё ды мож на вы ра шыць спрэч ку 

з па ва гай да апа не нта. Для нас 

са мае га лоў нае — зго да».

Стар шы ня шта ба пры вёў у 

прык лад пры го жыя ак цыі «Бе лай 

Ру сі», та кія як «З лю боўю да дзя-

цей», якія ні ў ко га не вы клі ка юць 

па про ку. «У нас ня ма жа дан ня 

ла дзіць ней кія не ад на знач ныя 

ак цыі, — ска заў ён. — Та му нас 

ра зу ме юць. Нас мож на аб ві на ва-

ціць толь кі ў тым, што мы ро бім 

ма ла, бо доб ра га не бы вае за-

шмат. Та му на ша за да ча — яд-

нан не ва кол па зі ты ву, яко га па-

він на быць больш».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Вы ба ры-2019Вы ба ры-2019

НА ЗІ РАЛЬ НІ КІ 
АБ' ЯД НА ЛІ СЯ

У Мін ску ства ры лі штаб па ка ар ды на цыі дзей нас ці 
на зі раль ні каў пад час пра вя дзен ня вы ба раў 
у Па ла ту прад стаў ні коў сё ма га склі кан ня

Пра гэ та па ве дам ляе афі цый-

ны ін тэр нэт-пар тал кі раў ні ка 

дзяр жа вы. Прэ зі дэнт у Ашга-

ба це пры ме ўдзел у па ся джэн-

ні Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў 

СНД. На па рад ку дня са мі ту 

зна чац ца пы тан ні, якія да ты-

чац ца раз віц ця ўза е ма дзе ян-

ня ў рам ках ін тэ гра цый на га 

аб' яд нан ня, уклю ча ю чы сфе-

ру стра тэ гіч на га эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва, уза е ма дзе ян-

не ў пра ва ахоў най і ва ен най га-

лі нах, ба раць бу з тэ ра рыз мам 

і эк стрэ міз мам.

Ча ка ец ца, што 11 каст рыч ні ка 

па ся джэн не Са ве та кі раў ні коў дзяр-

жаў СНД пач нец ца з аб ме ну дум ка-

мі аб уза е ма дзе ян ні ў рам ках СНД 

і аб мер ка ван ня пы тан ня аб стар-

шын стве ў СНД у 2020 го дзе, па ве-

дам ляе прэс-служ ба Вы ка наў ча га 

ка мі тэ та СНД.

На раз гляд прэ зі дэн таў пла ну ец-

ца вы нес ці шэ раг па пя рэд не ўзгод-

не ных мі ніст ра мі за меж ных спраў 

Са друж нас ці да ку мен таў. Гэ та перш 
за ўсё пра ект Зва ро ту кі раў ні коў 
дзяр жаў — удзель ніц Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў да на ро даў 
кра ін Са друж нас ці і су свет най гра-
мад скас ці ў су вя зі з 75-год дзем Пе-
ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не 1941—1945 га доў.

Ча ка ец ца так са ма пад пі сан не 
кі раў ні ка мі дзяр жаў-чле наў да-
 ку мен таў, якія рэг ла мен ту юць, 
у пры ват нас ці, су пра цоў ніц тва ў су-
праць дзе ян ні ка руп цыі, ба раць бе 
з тэ ра рыз мам і ін шы мі гвал тоў ны-
мі пра ява мі эк стрэ міз му, раз віц-
ці ін фар ма цый на га аб ме ну па між 
кам пе тэнт ны мі ор га на мі ў сфе ры 
бяс пе кі і пра ва па рад ку ў пы тан нях 
ба раць бы са зла чын нас цю.

Акра мя зга да ных да ку мен таў, 
на раз гляд кі раў ні коў дзяр жаў пла-
ну ец ца ўнес ці пра ек ты Дэк ла ра цыі 
аб стра тэ гіч ным эка на міч ным су-
пра цоў ніц тве дзяр жаў — удзель ніц 
СНД і Кан вен цыі аб пе ра да чы вы-

ка нан ня па ка ран няў, не звя за ных з 

па збаў лен нем во лі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на па лях 

са мі ту тра ды цый на пра вя дзе так-

са ма се рыю пе ра га во раў са сва і мі 

за меж ны мі ка ле га мі па тэ ма ты цы 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва.

***
На па ся джэн ні Са ве та Мі ніст раў 

за меж ных спраў СНД, якое ад бу-

дзец ца ў Ашга ба це сён ня, 10 каст-

рыч ні ка, кі раў ні кі знеш не па лі тыч ных 

ве дам стваў аб мя ня юц ца дум ка мі па 

ак ту аль ных пы тан нях між на род на-

га па рад ку дня і ўза е ма дзе ян ня ў 

фар ма це СНД, пры муць Пра гра му 

дзе ян няў па ак ты ві за цыі парт нёр-

ства па між знеш не па лі тыч ны мі 

ве дам ства мі дзяр жаў — удзель ніц 

СНД, раз гле дзяць пы тан ні аб Гуль нях 

кра ін СНД, за бес пя чэн ні ін фар ма-

цый най бяс пе кі дзяр жаў — удзель ніц 

СНД, ства рэн ні Су мес най (аб' яд на-

най) сіс тэ мы су вя зі ўзбро е ных сіл, 

ба раць бе з не за кон ным аба ро там 

нар ка тыч ных срод каў, псі ха троп ных 

рэ чы ваў і прэ кур со раў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў Ула дзі-

мір АНД РЭЙ ЧАН КА 

су стрэў ся з Над звы-

чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Гер ма ніі Ман-

ф рэ дам ХУ ТЭ РЭ РАМ.

«Гер ма нія з'яў ля ец ца 

на шым важ ным ганд лё ва-

эка на міч ным парт нё рам — 

3,3 міль яр да до ла раў та ва-

ра аба рот за 2018 год, сё ле-

та — 1,7 міль яр да. Мы за-

ці каў ле ны ў раз віц ці гэ тых 

ад но сін. І ў цэ лым лі чым, 

што ўма цоў ваць на шы ад-

но сі ны трэ ба праз но выя 

ін вес ты цый ныя і іна ва цый ныя пра-

ек ты», — ак цэн та ваў ува гу спі кер 

ніж няй па ла ты пар ла мен та.

Ня мец кі бок у сваю чар гу пра-

па ноў вае пры хо дзіць у Бе ла русь 

не толь кі буй ным ін вес та рам, але 

і прад стаў ні кам ма ло га і ся рэд ня га 

біз не су, які знач на раз ві ты ў Гер-

ма ніі.

У апош нія га ды кан так ты пар ла-

мен та ры яў дзвюх кра ін ак ты ві за ва-

лі ся. Па вя лі чы ла ся коль касць ві зі-

таў, эфек тыў на ўза е ма дзей ні ча юць 

дэ пу та ты на арэ не Пар ла менц кай 

асамб леі АБ СЕ. Ня мец кія дэ пу та-

ты вы сту па лі су аў та ра мі не ка то-

рых бе ла рус кіх рэ за лю цый у гэ тай 

ар га ні за цыі. Раз ліч вае бе ла рус кі 

бок на пад трым ку Гер ма ніі дзе ля 

атры ман ня ста ту су на гля даль ні ка 

ў Пар ла менц кай кан фе рэн цыі Бал-

тый ска га мо ра.

Ад сут насць па гад нен няў па 

су пра цоў ніц тве па між пар ла мен-

та мі кам пен су ец ца ра бо тай груп 

друж бы.

«Мы вы со ка цэ нім унё сак Гер-

ма ніі па нар ма лі за цыі і раз віц ці 

па лі тыч на га дыя ло гу Бе ла ру сі з 

Еў ра са ю зам. Вы раз ны прык лад 

пад трым кі з бо ку Гер ма ніі — бу ду-

чае спра шчэн не ві за ва га рэ жы му», — 

ска за ла стар шы ня Па ста ян най ка-

мі сіі па пы тан нях эка ло гіі, пры ро-

да ка ры стан ня і чар но быль скай 

ка та стро фы, на мес нік кі раў ні ка 

ра бо чай гру пы па су пра-

цоў ніц тве з Пар ла мен-

там Гер ма ніі Тац ця на 

Ка нан чук.

«Ад ной з тэм пад час 

усіх су стрэч для аб мер-

ка ван ня з'яў ля ец ца раз-

віц цё су пра цоў ніц тва па 

лі ніі гра мад скіх аб' яд нан-

няў Бе ла ру сі і Гер ма ніі, гу-

ма ні тар нае су пра цоў ніц-

тва», — ад зна чае Тац ця на 

Ка нан чук.

Дэ пу та ты га то вы і да-

лей раз ві ваць ад но сі ны з 

Гер ма ні яй, эка но мі ку якой 

на зы ва юць ла ка ма ты вам 

не толь кі ў Еў ра пей скім са ю зе, але 

і ў све це.

Бяз ві за вы рэ жым для жы ха роў 

Гер ма ніі да па мог пры цяг нуць у на шу 

кра і ну ў 2018 го дзе 4000 ту рыс таў. 

Бе ла рус кія дэ пу та ты раз ліч ва юць на 

та кія ж ме ры для на шых гра ма дзян.

Манф рэд Ху тэ рэр ад зна чыў: пад-

час сва ёй місіі мае на мер па глы біць 

су пра цоў ніц тва дзяр жаў. Ён анан-

са ваў у бу ду чым го дзе ві зіт у Мінск 

пар ла менц кай гру пы з Гер ма ніі. 

«Вя до ма, эка но мі ка — фун да мент 

на шых ад но сін, але і са цы яль ныя 

іні цы я ты вы, якія раз ві ва юц ца ўжо 

амаль 30 га доў, гэ та вель мі важ-

на», — лі чыць дып ла мат.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Зроб ле на шмат. Мае быць яшчэ больш
Ума цоў ваць ад но сі ны з Гер ма ні яй трэ ба праз ін вес ты цый нае і іна ва цый нае су пра цоў ніц тва

СА ДРУЖ НАСЦЬ 
ЗВЯ РАЕ ГА ДЗІН НІ КІ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 10—11 каст рыч ні ка 
на ве двае з ра бо чым ві зі там Турк ме ні стан

 У тэ му
Бе ла русь і Турк ме ні стан мо гуць знай сці кам пра-

міс па праб лем ных пы тан нях, якія ўзнік лі пад час 

рэа лі за цыі пра ек та бу даў ніц тва Гар лык ска га гор-

на-ўзба га чаль на га кам бі на та. Аб гэ тым у Ашга ба-

це на пя рэ дад ні са мі ту СНД рас ка заў жур на ліс там

па сол Бе ла ру сі ў Турк ме ні ста не Вя ча слаў 

БЯС КОС ТЫ, пе рад ае ка рэс пан дэнт Бел ТА.

Па сол ад зна чыў, што 9 каст рыч ні ка ад бы ла ся цы-

ры мо нія ўру чэн ня да вер чых гра мат і яго су стрэ ча з 

Прэ зі дэн там Турк ме ні ста на Гур бан гу лы Бер ды му ха ме-

да вым. «Га тоў насць турк мен скіх ка лег я ба чу. Яны гэ та 

ад кры та дэ ман стру юць. Сён ня на су стрэ чы Гур бан гу лы 

Бер ды му ха ме даў па цвер дзіў, што турк мен скі бок га то-

вы да кам пра мі су», — за явіў дып ла мат.

Дып ла мат не вы клю чыў, што ад па вед нае пы тан не 

бу дзе аб мяр коў вац ца ў Ашга ба це на вы шэй шым уз-

роў ні з удзе лам кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі.

«Мы да мо ві лі ся з турк мен скім бо кам, што ні ў якім 

ра зе тая сі ту а цыя, якая ця пер скла ла ся з Гар лык скім 

ГУ Кам, не па він на лю бым не га тыў ным чы нам уплы ваць 

на ўсе ін шыя кі рун кі су пра цоў ніц тва, а та кіх кі рун каў 

ма са», — пад крэс ліў па сол.

Вя ча слаў Бяс кос ты не ўдак лад ніў, пра што ме на ві та 

мо гуць да мо віц ца Бе ла русь і Турк ме ні стан у да чы нен ні 

Гар лык ска га ГУ Ка. «Па вы ні ках кан так таў бу дуць вы-

пра ца ва ны ўза е ма пры маль ныя ра шэн ні, у якім кі рун ку 

ўра дам на шых кра ін ру хац ца, каб пра су нуць гэ ты пра-

ект. Кан чат ко вая мэ та — вы вес ці яго на нар маль ную 

ра бо ту», — ска заў дып ла мат.

Па сол рас тлу ма чыў, што сут насць кан флік ту вель мі 

шмат гран ная. «У лю бым кан флік це ня ма ад на го бо-

ку, які ня се цал кам ві ну або ад каз насць. Гэ ты пра ект 

не вы клю чэн не. Ду маю, тут ёсць до ля ві ны кож на га з 

ба коў, — ска заў ён. — Наш па ды ход і на ша ба чан не 

гэ тай сі ту а цыі за клю ча ец ца ў тым, што турк мен скі бок 

на ней кім эта пе спы ніў фі нан са ван не ра бот па за вяр-

шэн ні бу даў ніц тва ГУ Ка. Ад па вед на, на шы спе цы я ліс-

ты бы лі вы му ша ныя пры няць ра шэн не аб пры пы нен ні 

бу даў ні чых і на ла дач ных ра бот. Та му скла ла ся та кая 

сі ту а цыя, утва ры лі ся ўза ем ныя прэ тэн зіі, ба кі адзін на 

ад на го па да лі ў між на род ны ар біт раж Ганд лё вай па-

ла ты Стак голь ма».
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