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Аб агуль ных Аб агуль ных 
Мэ тах ды не толь кі...Мэ тах ды не толь кі...
На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Мар' я на 
ШЧОТ КІ НА пра вя ла су стрэ чу з Над звы чай ным 
і Паў на моц ным Па слом Гру зіі ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь Ва ле ры ем КВАРЦ ХЕ ЛІЯ.

На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся пы тан ні ганд-
лё ва-эка на міч на га, ін вес ты цый на га і гу ма ні-
тар на га су пра цоў ніц тва, па ве да мі лі ў Са ве це 
Рэс пуб лі кі.

Бе ла русь і Гру зія ма юць не аб ход ны па тэн цы-
ял для па ве лі чэн ня аб' ёмаў уза ем на га ганд лю, 
раз віц ця пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, ад зна чы ла 
Мар' я на Шчот кі на. Адзін з пры кла даў па спя хо-
ва га су пра цоў ніц тва — збо рач ная вы твор часць 
ліф таў, ад кры тая ў Тбі лі сі. Сё ле та ў Гру зіі ёсць 
на мер за пус ціць су мес ную вы твор часць па збор-
цы ма лых трак та роў.

Пад час пе ра га во раў раз гля да лі ся так са-
ма перс пек ты вы двух ба ко ва га парт нёр ства ў 
сель скай гас па дар цы, фар ма цэў тыч най га лі не, 
гу ма ні тар най сфе ры і ту рыз ме. Акра мя та го, 
аб мяр коў ва лі ся пы тан ні ар га ні за цыі ра бо ты па 
да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця. Асаб лі-
вую ўва гу ба кі ад да лі раз віц цю між пар ла менц-
кіх су вя зяў і ро лі пар ла менц ка га вы мя рэн ня ва 
ўма ца ван ні бе ла рус ка-гру зін ска га су пра цоў-
ніц тва. Раз мо ва так са ма іш ла аб рэа лі за цыі 
да моў ле нас цяў, да сяг ну тых пад час ві зі ту ві-
цэ-спі ке ра верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар-
ла мен та ў Гру зію ў снеж ні мі ну ла га го да, ка лі 
Мар' я на Шчот кі на бра ла ўдзел у цы ры мо ніі 
інаў гу ра цыі Прэ зі дэн та Гру зіі Са ла мэ Зу ра біш-
ві лі. На га да ем, што ў рам ках ле таш ня га ві зі ту 
ад бы лі ся ра бо чыя су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст-
рам, спі ке рам пар ла мен та і мі ніст рам за меж-
ных спраў Гру зіі.

Плён Плён 
ад уза е ма дзе ян няад уза е ма дзе ян ня
Член 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, 
кі раў нік ра бо чай гру пы На цы я наль на га 
схо ду па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там 
Вя лі ка бры та ніі Алег РУ МО пра вёў су стрэ чу 
з чле нам ка мі тэ та Па ла ты лор даў пар ла мен та 
Вя лі ка бры та ніі па спра вах Еў ра пей ска га са ю за, 
пад ка мі тэ та па знеш ніх су вя зях ба ра не сай 
Элі сан Мэ ры СУ ЦІ.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Са ве та Рэс пуб лі кі, 
ба кі аб мер ка ва лі ак ту аль ныя пы тан ні да лей ша га 
су пра цоў ніц тва, асаб лі вую ўва гу ад да лі ўза е ма-
дзе ян ню ў ме ды цы не, аду ка цыі і на ву цы.

Ума ца ван не пар ла менц кіх су вя зяў спры яе ак-
ты ві за цыі парт нёр ства па між кра і на мі па роз ных 
на прам ках — ад па лі ты кі, эка но мі кі да гу ма ні-
тар ных пра ек таў, ад зна чыў Алег Ру мо. Па вод ле 
яго слоў, у Бе ла ру сі і Вя лі ка бры та ніі ёсць шмат 
сфер, якія ўяў ля юць уза ем ную ці ка васць. Ле-
тась Мінск на ве да ла пар ла менц кая дэ ле га цыя 
Вя лі ка бры та ніі, прай шлі пе ра га во ры ў Са ве це 
Рэс пуб лі кі, дзе аб мяр коў ва лі ся кан крэт ныя су-
мес ныя пра ек ты. «Сён няш няя су стрэ ча — гэ та 
пра цяг на ша га плён на га ўза е ма дзе ян ня з ка ле-
га мі», — пад крэс ліў ён.

Алег Ру мо пра ін фар ма ваў аб дзей нас ці Са-
ве та Рэс пуб лі кі, струк ту ры бе ла рус ка га пар-
ла мен та, спы ніў ся на пы тан нях між на род на га 
су пра цоў ніц тва. У сваю чар гу Элі сан Мэ ры Су-
ці рас ка за ла аб сва ім на вед ван ні Бел дзярж уні-
вер сі тэ та і су стрэ чы з бе ла рус кі мі сту дэн та мі ў 
рам ках ві зі ту ў Мінск. У цэ лым для дзвюх кра ін 
важ на аб мень вац ца во пы там у роз ных сфе рах. 
Пар ла менц кае ўза е ма дзе ян не спры яе гэ тым пра-
цэ сам, пад крэс лі ла яна.
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ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НАСЦЬ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НАСЦЬ 
У ЭФЕК ТЫЎ НЫМ ПАРТ НЁР СТВЕУ ЭФЕК ТЫЎ НЫМ ПАРТ НЁР СТВЕ

На мі ну лым тыд ні 
ў Санкт-Пе цяр бур гу прай шло 
пер шае су мес нае па ся джэн не 
бе ла рус ка га і ра сій ска га 
ар га ні за цый ных ка мі тэ таў па 
пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
VІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі.

Як ін фар муе афі цый ны 
сайт верх няй па ла ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та, удзел 
у па ся джэн ні бралі на мес нік 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі, 
стар шы ня арг ка мі тэ та з бе ла-
рус ка га бо ку Мар' я на Шчот кі-
на, чле ны Прэ зі ды у ма Са ве та 
Рэс пуб лі кі Вік тар Сі рэн ка, Аляк сандр 
Па пкоў і Ула дзі мір Пан цю хоў.

Сё ле та фо рум бу дзе пры све ча ны 
куль тур на му, гу ма ні тар на му і аду ка-
цый на му су пра цоў ніц тву па між краі-
на мі. Тэ май пле нар на га па ся джэн ня 
ста нуць між рэ гі я наль ныя су вя зі як ас-
но ва фар мі ра ван ня адзі най куль тур най 
і гу ма ні тар най пра сто ры на ро даў Бе ла-
ру сі і Ра сіі.

Як ад зна чы ла Мар' я на Шчот кі на, 
важ най част кай пра гра мы ста не круг лы 
стол «Стра тэ гія раз віц ця Са юз най дзяр-
жа вы».

— Усе тыя пы тан ні, якія сён ня хва лю-
юць на шы на ро ды і што зна хо дзяц ца ў 
пра цы на шых ура даў і пар ла мен таў, — 
бу дуць аб мяр коў вац ца на па лях фо ру-
му, — пад крэс лі ла ві цэ-спі кер верх няй 
па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та. На яе 

дум ку, дэ ві зам чар го ва га фо-
ру му мо жа стаць «Раз віц цё рэ-
гі я наль на га су пра цоў ніц тва як 
эфек тыў ны ін стру мент фар мі-
ра ван ня адзі най куль тур най і 
гу ма ні тар най пра сто ры».

На фо ру ме бу дуць пад пі-
са ны па гад нен ні аб су пра цоў-
ніц тве па між рэ гі ё на мі дзвюх 
кра ін, ка мер цый ныя кант рак-
ты, ін шыя да ку мен ты аб парт-
нёр стве.

— Ужо ёсць тэ мы для аб-
мер ка ван ня, якія пра па ну юць 
прад пры маль ні кі. Ёсць шмат 
пра па ноў. Са ве ты дзе ла во га 

су пра цоў ніц тва ста вяць пе рад са бой за-
да чу аб мер ка ваць праб лем ныя пы тан ні 
і знай сці ра шэн ні, — пра ін фар ма ва ла 
Мар' я на Шчот кі на.

У сваю чар гу ві цэ-спі кер Са ве та Фе-
дэ ра цыі Юрый Ва раб' ёў рас ка заў, што 
ў ме ра пры ем ствах VІ Фо ру му рэ гі ё наў 
пры муць удзел усе рэ гі ё ны Бе ла ру сі і 
больш за 70 рэ гі ё наў Ра сіі. Уся го — больш 
за 600 удзель ні каў.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ аб мер ка ваў 
пы тан ні ганд лё ва-эка на міч на га, 
ін вес ты цый на га і гу ма ні тар на га 
су пра цоў ніц тва з Над звы чай ным 
і Паў на моц ным Па слом Ар ме ніі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ар ме нам 
ГЕ ВАН ДЗЯ НАМ.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба 
Са ве та Рэс пуб лі кі, пад час су стрэ-
чы ба кі ад да лі асаб лі вую ўва гу 
па бу до ве ўза е ма вы гад на га ін-
тэ гра цый на га ўза е ма дзе ян ня ў 
рам ках ЕА ЭС.

Бе ла русь за ці каў ле на ў больш 
эфек тыў ным парт нёр стве з Ар-
ме ні яй у ін вес ты цый най сфе ры, 
ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

— Нам трэ ба не прос та ганд ля ваць па-
між са бой, а ства раць су мес ныя кам па-
ніі, каб біз нес на шых кра ін больш ак тыў-
на пра ца ваў адзін з ад ным, — ад зна чыў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. — Па куль 
су мес ных ін вест пра ек таў ня шмат, а тыя, 
што ёсць, час ця ком рэа лі зу юц ца ў вель мі 
па воль ным рэ жы ме.

— Трэ ба ру хац ца больш кан крэт на, 
быць мо жа, — па шля ху не вя лі кіх пра-

ек таў, на пра цоў ваць гэ ты во пыт, — пра-
па на ваў ён.

Акра мя та го, на су стрэ чы аб мяр коў-
ва лі ся пы тан ні па ста вак у Ар ме нію тэх ні кі 
МТЗ і Бе лА За, раз гля да лі ся маг чы мас ці 
су мес най вы твор час ці пра дук цыі ма шы-
на бу да ван ня для да лей ша га вы ха ду на 
рын кі трэ ціх кра ін.

Не за ста лі ся па-за ўва гай і пы тан ні 
ўза е ма дзе ян ня ў га лі не на ву кі і іна ва цый, 
ме ды цы ны, аду ка цыі. Асоб на за кра ну лі 

тэ му па шы рэн ня ма ла дзёж ных 
кан так таў па між кра і на мі, у тым 
лі ку па лі ніі ма ла дзёж на га пар-
ла мен та рыз му.

Між ін шым, раз віц цю між пар-
ла менц кіх су вя зяў на да ец ца вя лі-
кае зна чэн не. Як за ўва жыў Ар мен 
Ге ван дзян, Ар ме нія за ці каў ле на 
ва ўма ца ван ні пар ла менц кіх 
кан так таў з на шай кра і най. Гэ та 
спры яе пра соў ван ню між дзяр-
жаў на га су пра цоў ніц тва.

— Важ на, каб на ша між пар ла-
менц кая ка мі сія пра цяг ва ла сваю 
пра цу, якая но сіць пла на мер ны, 
рэ гу ляр ны ха рак тар. Ка мі сія заў-
сё ды раз гля дае ак ту аль ныя для 
нас пы тан ні. Важ нае так са ма 
ўзае ма дзе ян не і ў рам ках між-

ура да вай ка мі сіі, — пад крэс ліў дып ла-
мат і вы ка заў га тоў насць стаць су вяз ным 
звя ном у ар га ні за цыі гэ тай пра цы.

У сваю чар гу Мі ха іл Мяс ні ко віч да даў, 
што бе ла рус кі бок заў сё ды ад кры ты для 
аб мер ка ван ня лю бых пы тан няў.

— Са свай го бо ку бу дзем аказ ваць 
уся ля кае са дзей ні чан не, каб ва ша пра-
ца на па са дзе па сла бы ла эфек тыў най, — 
рэ зю ма ваў ён.

Пад рых тоў ку да яго аб мер ка ва лі пад час су стрэ чы стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА з дэ ле га цы яй 
Таш кенц кай воб лас ці Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан, якую ўз на чаль ваў 
ха кім воб лас ці Гу лам жон ІБ РА ГІ МАЎ.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар-
ла мен та, асаб лі вую ўва гу пад час су стрэ чы ба кі ад да лі пра вя дзен-
ню пер ша га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на, які прой дзе 
ў 2019 го дзе. Са вет Рэс пуб лі кі ак тыў на пра цуе над яго пад рых-
тоў кай, ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Спі кер верх няй па ла ты 
пар ла мен та пра па на ваў аб мер ка ваць маг чы мас ці ўма ца ван ня 
рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва, па шы рэн ня да га вор на-пра ва вой 
ба зы па між кра і на мі. Ён пад крэс ліў, што ў апош нія два га ды су-
пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на пры кмет на ак ты ві за ва ла ся. 
Гэ та аб умоў ле на рэа лі за цы яй да моў ле нас цяў, да сяг ну тых пад час 
афі цый на га ві зі ту лі да ра на шай кра і ны Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
ва Уз бе кі стан, што ад быў ся ле тась у ся рэ дзі не ве рас ня. Рэа лі-
зу ец ца план ме ра пры ем стваў па раз віц ці двух ба ко ва га су пра-
цоў ніц тва. Ідзе пра ца над но вы мі су мес ны мі пра ек та мі ў лёг кай 
пра мыс ло вас ці, ма шы на бу да ван ні, абут ко вай пра мыс ло вас ці, 
фарм га лі не, сель скай гас па дар цы.

Асаб лі вую ці ка васць Уз бе кі стан пра яў ляе да бе ла рус кіх іна-
ва цый і на ву ко ва-тэх ніч най сфе ры, пад крэс ліў мі ністр іна ва-
цый на га раз віц ця Уз бе кі ста на Іб ра хім АБ ДУ РАХ МО НАЎ. 
Па вод ле яго слоў, у ця пе раш ні час вы ву ча ец ца маг чы масць 
ад крыц ця з двюх на ву ко ва-да след чых ла ба ра то рый — на тэ ры-
то рыі Уз бе кі ста на і ў Бе ла ру сі. Аб мяр коў ва юц ца кан крэт ныя на-
прам кі ўза е ма дзе ян ня па між на ву ко вы мі су поль нас ця мі дзвюх 
кра ін, пра пра цоў ва юц ца су мес ныя пра ек ты.

З улі кам вя лі кай ці ка вас ці да на ву кі і іна ва цый Мі ха іл Мяс-
ні ко віч пра па на ваў су мес на пра вес ці Фо рум на ву ко вых ідэй. 
Гэ та да па маг ло б ву чо ным і біз не су вы зна чыць сфе ры, якія 
ўяў ля юць уза ем ную ці ка васць, і эфек тыў на па бу да ваць су-
мес ную пра цу.

У сваю чар гу кі раў нік дэ ле га цыі Гу лам жон Іб ра гі маў пад-
крэс ліў, што ў дзвюх кра ін ёсць доб рыя перс пек ты вы раз віц ця 
рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва. Пра вя дзен не пер ша га Фо ру му 
рэ гі ё наў бу дзе са дзей ні чаць ума ца ван ню парт нёр скіх су вя зяў 
па між рэ гі ё на мі і га ра да мі. Да моў ле нас ці, да сяг ну тыя кі раў ні-
ка мі дзяр жаў, са дзей ні ча юць па спя хо ва му ўма ца ван ню двух-
ба ко ва га парт нёр ства, ад зна чыў ён.

ДЗЕ ЛЯ ПА ШЫ РЭН НЯ СУ ВЯ ЗЯЎДЗЕ ЛЯ ПА ШЫ РЭН НЯ СУ ВЯ ЗЯЎ
Сё ле та па ві нен ад быц ца пер шы Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на

Куль тур нае, гу ма ні тар нае Куль тур нае, гу ма ні тар нае 
і аду ка цый нае су пра цоў ніц тваі аду ка цый нае су пра цоў ніц тва

Што яшчэ аб мяр ку юць на па лях чар го ва га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі?
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