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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Як па ве да міў на па чат ку па ся джэн ня 
ві це-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі Ана толь 
ІСА ЧАН КА, фо рум мае ад быц ца 23-25 ве-
рас ня ў бе ла рус кай ста лі цы і Мін скай воб-
лас ці. За пла на ва на ра бо та пя ці сек цый, 
Са ве та дзе ла во га су пра цоў ніц тва, па ся-
джэн не між пар ла менц кай ка мі сіі і круг лы 
стол з удзе лам двух спі ке раў пар ла мен таў, 
гу бер на та раў, біз нес-су пол кі, дэ пу та таў. 
У куль мі на цый най част цы фо ру му — пле-
нар ным па ся джэн ні — пла ну ец ца ўдзел 
кі раў ні коў дзяр жаў.

У гу тар цы з жур на ліс та мі на мес нік стар-
шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна чыў, што ў 
ме жах ме ра пры ем стваў так са ма пла ну ец-
ца пад пі сан не шэ ра гу па гад нен няў аб су-
пра цоў ніц тве і ка мер цый ных кант рак таў. 
Ужо ця пер га вор ка ідзе пра агуль ную су му 
500 міль ё наў до ла раў. Але на дум ку Ана-
то ля Іса чан кі, ліч ба не кан чат ко вая — яна 
бу дзе знач на боль шая, бо пра цэс на паў-
нен ня яшчэ не за вер ша ны.

— Ра бо та ідзе і па пра мыс ло вас ці, і па 
бу даў ніц тве, і па сель скай гас па дар цы — 
мы пра цу ем па ўсіх кі рун ках з вы кан ка-
ма мі, біз не сам, з усі мі за ці каў ле ны мі, бо 
фо рум — гэ та тая пля цоў ка, дзе ўсе су-
стра ка юц ца, ідзе пад пі сан не кант рак таў, 
вы зна ча юц ца на ступ ныя пра ек ты, — рас-
тлу ма чыў ві це-спі кер верх няй па ла ты бе-
ла рус ка га пар ла мен та.

Пра ек ты і ра шэн ні
Да рэ чы, рэа лі за цыі пра ек таў бу дзе пры-

све ча на ра бо та тэ ма тыч най сек цыі «Су мес-
ныя пра ек ты як фак тар ста біль на га эка на-
міч на га раз віц ця Бе ла ру сі і Ра сіі», якая раз-
мес ціц ца на пля цоў цы ААТ «Бе лАЗ». Пра 
тое, што ро біц ца па рэа лі за цыі іні цы я тыў, 
агу ча ных на па пя рэд нім фо ру ме, удзель ні-
кам су мес на га па ся джэн ня арг ка мі тэ таў VІІ 
Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі па ве да міў 
дзярж асак ра тар Са юз най дзяр жа вы 
Ры гор РА ПО ТА. Ён упэў не ны, што гэ тая 
пля цоў ка ста но віц ца ўсё больш важ ным 
фак та рам раз віц ця Са юз най дзяр жа вы, у 
тым лі ку дзя ку ю чы рэа лі за цыі іні цы я тыў, 
якія ма юць вя лі кае прак тыч нае зна чэн не.

— Бы ла іні цы я ты ва ажыц ця віць гар ма-
ні за цыю за ка на даў ства дзвюх кра ін. Му шу 
ска заць, што Па ста ян ным ка мі тэ там ра-
зам з Мі ніс тэр ствам юс ты цыі пад рых та-

ва на кан цэп цыя гар ма ні за цыі за ка на даў-
ства, яна за раз зна хо дзіц ца на ўзгад нен ні 
вы ка наў чых ор га наў ула ды. То-бок гэ тае 
па жа дан не (агу ча нае на па пя рэд нім фо-
ру ме. — «МС».) пад хоп ле на і вы кон ва ец-
ца, — рас тлу ма чыў ён.

Так са ма на фо ру ме ра ней пра гу ча ла іні-
цы я ты ва аб ад ме не роў мін гу ма біль ных 
раз моў па між гра ма дзя на мі Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі і Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

— Тут так са ма пра грэс ві да воч ны, — 
упэў не ны Ры гор Ра по та. Ён рас тлу ма чыў, 
што ад па вед ныя да рож ныя кар ты пад рых-
та ва ны і вы кон ва юц ца.

Акра мя та го, на мі ну лым фо ру ме пра-
гу ча ла іні цы я ты ва на конт ства рэн ня вы-
са ка хут кас най ма гіст ра лі, якая злу чыць 
Санкт-Пе цяр бург і Гам бург. Га вор ка іш ла 
пра тое, каб марш рут прай шоў праз бе-
ла рус кія га ра ды Ор ша, Мінск і Брэст. Па 
сло вах дзярж сак ра та ра Са юз най дзяр-
жа вы, бы ла пра ве дзе на да стат ко ва вя лі-
кая пад рых тоў чая ра бо та: кан суль та цыі 
адбы ва лі ся на са мых вы со кіх уз роў нях на 
ня мец кім, поль скім, бе ла рус кім і ра сій скім 
ба ках. Ця пер пы тан не ў прак тыч най рэа лі-
за цыі гэ та га кар па ра тыў на га пра ек та.

— Пра ект пла ну ец ца ажыц ця віць у 
асноў ным за па за бюд жэт ныя гро шы, — 
рас тлу ма чыў дзяржсакратар. — Кож ны 
бок па ві нен вы лу чыць упаў на ва жа ныя 
біз нес-струк ту ры, якія рас па ча лі б гэ тую 
дзей насць.

І ка лі ў ня мец ка га бо ку яны ёсць, то ў 
ра сій ска га — па куль на ста дыі вы ра шэн-
ня. Да лей гэ тай тэ май зой мец ца бе ла рус кі 
бок, каб мож на бы ло рас па чаць рас пра-
цоў ку тэх ні ка-эка на міч на га аб грун та ван-
ня.

— Ад па вед ны еў ра пей скі банк ужо га-
то вы яго крэ ды та ваць. Ёсць і між на род ны 
фі нан са вы кан суль тант, які га то вы вес ці 
гэ ты пра ект, па чы на ю чы ад тэх ні ка-эка-
на міч на га аб грун та ван ня да яго рэа лі за-
цыі, — па ве да міў Ры гор Ра по та.

Пад су моў ва ю чы ацэн ку рэа лі за цыі пра-
ек таў, дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа вы 
ад зна чыў, што ўсе тры па зі цыі — гар ма ні-

за цыя за ка на даў ства, ад ме на роў мін гу і 
вы са ка хут кас ная ма гіст раль — зна хо дзяц-
ца сён ня ў да стат ко ва вы со кай сту пе ні пра-
пра цоў кі.

У су вя зі з гэ тым ён вы ка заў па жа дан не, 
каб на сек цы ях і да лей гу ча лі кан крэт ныя 
пра па но вы, якія бу дуць на кі ра ва ны на 
раз віц цё эка на міч на га, на ву ко ва-тэх ніч-
на га, аду ка цый на га су пра цоў ніц тва на шых 
кра ін.

Усё для мо ла дзі!
Так са ма Ры гор Ра по та агу чыў пра па-

но ву пра вес ці экс перт ную се сію вы со ка-
га ўзроў ню на тэ му «Аду ка цыя як ас но ва 
гіс та рыч най па мя ці і да лей ша га ін тэ гра-
цый на га раз віц ця Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі», 
пры чым пра вес ці яе не на па лях фо ру му, 
а ў яго ме жах.

Да рэ чы, во пыт пра вя дзен ня та кой се-
сіі ўжо ёсць — ле тась на VІ Фо ру ме рэ гі ё-
наў яна ме ла тэ му «Пры яры тэ ты раз віц ця 
Са юз най дзяр жа вы».

Аду ка цый ную тэ му пра цяг нуў на мес-
нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Анд-
рэй ІВА НЕЦ, які агу чыў тэ ма ты ку сек цыі 
«Подз віг са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай-
чын най вай не — ас но ва вы ха ван ня па тры-
я тыз му і гра ма дзян скай ад каз нас ці». Яе 
пра вя дзен не за пла на ва на на ба зе На цы я-
наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. Тут бу дзе 
са мая вя лі кая коль касць удзель ні каў — ка-
ля 400 ча ла век: вы сту поў цы, гос ці, на ву-
коў цы, мо ладзь.

Знач ным мо ман там ра бо ты сек цыі ста-
не вы стаў ка, у якой пра ду гледж ва юц ца 
эле мен ты ін ста ля цыі на тэ му ва ен ных па-
дзей, экс па на ван не ўні каль ных ар тэ фак таў 
і ва ен на-гіс та рыч ных рэ лік вій. Ва ўнут ра-

ным дво ры ку раз гор нец ца ра бо та па ля вой 
кух ні і мож на бу дзе па зна ё міц ца з ўзо ра мі 
ва ен най тэх ні кі ча соў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны.

Тэ ма ты ка вы ступ лен няў абя цае быць 
ці ка вай і на сы ча най, упэў не на стар шы ня 
Ка мі тэ та Са ве та Фе дэ ра цыі па на ву цы, 
аду ка цыі і куль ту ры Лі лія ГУ МЕ РА ВА, а 
вы стаў ка ста не вы ха ваў чым пра ек там для 
мо ла дзі Бе ла ру сі і Ра сіі.

Але гэ та не адзі ная пля цоў ка, дзе ма-
ла дыя лю дзі змо гуць па шы рыць свой 
кру га гляд. Пра ства рэн не ўмоў для па-
вы шэн ня са цы яль на-эка на міч най ак тыў-
нас ці вяс ко вай мо ла дзі ў мэ тах устой-
лі ва га раз віц ця рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 
бу дзе іс ці га вор ка на тэ ма тыч най сек цыі, 
якую пра вя дуць у Дзяр жын скім ра ё не. Як 
рас ка заў стар шы ня Па ста ян най ка мі-
сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Мі ха іл РУ СЫ, удзель ні кі сек цыі на ве да-
юць су час ны ма лоч на та вар ны комп лекс 
аг ра кам бі на та «Дзяр жын скі», цэнтр эка-
ла гіч на га ту рыз му «Стань ка ва», а так са-
ма ва ен на-гіс та рыч ны цэнтр. Яго ка ле га 
стар шы ня Ка мі сіі Са ве та Фе дэ ра цыі 
па аграр на-хар чо вай па лі ты цы і пры-
ро да ка ры стан ні Аляк сей МА Ё РАЎ да-
даў, што для абедз вюх дзяр жаў важ на, 
каб мо ладзь маг ла рэа лі зоў ваць ся бе на 
вёс цы ва ўсіх кі рун ках жыц ця: ра бо це, 
на ву чан ні, ад па чын ку — і та му лі чыць тэ-
ма ты ку сек цыі вель мі ак ту аль най.

Тэ ма ты ка 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі 
бу дзе гу чаць таксама на сек цыі «Бе ла русь і 
Ра сія: па шы рэн не су мес ных на ма ган няў па 
су праць дзе ян ні ге ра і за цыі на цыз му на між-
на род ных пля цоў ках». Як па ве да міў стар-
шы ня 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 Сяр гей РАЧ КОЎ, 
мес ца пра вя дзен ня зна ка вае і для Бе ла-
ру сі, і для го ра да-ге роя Мін ска — сек цыя 
бу дзе дзей ні чаць на ба зе му зея Вя лі кай 
Ай чын най вай ны.

Як пад крэс ліў на мес нік стар шы ні Са-
ве та Фе дэ ра цыі Юрый ВА РАБ' ЁЎ, за-
да ча ар га ні за та раў — зра біць так, каб VІІ 
Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі стаў ад ным 
з най больш знач ных у шэ ра гу па дзей, пры-
мер ка ва ных да слаў най да ты, па спры яў 
раз віц цю тра ды цый ных эка на міч ных, куль-
тур ных су вя зяў рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Хут кас ная чы гун ка 
і кант рак ты на паў міль яр да

Та кую дум ку вы ка за ла па вы ні ках 
пра вя дзен ня пра мой лі ніі стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах 
Тац ця на РУ НЕЦ.

Яна ад каз ва ла на тэ ле фон ныя зва ро ты, 
што па сту па лі да яе ў пят ні цу, 12 чэр ве ня. 
У пры ват нас ці, да стар шы ні про філь най 
ка мі сіі да зва ні ла ся жы хар ка Ма гі лёў скай 
воб лас ці, якая вя дзе аса біс тую пад соб ную 
гас па дар ку: мае 9 гек та раў зям лі, га дуе 
быч коў, здае ма ла ко, ка ра цей, кру ціц ца як 
мо жа. Сё ле та ў жан чы ны ад бы ло ся не па-
ра зу мен не з но вым кі раў ніц твам мяс цо вай 
сель скай гас па дар кі, у вы ні ку яко га яна не 
атры ма ла да па мо гі ні з тэх ні кай пры апра-
цоў цы зям лі вяс ной, ні са зда чай быч коў. 
У сут нас ці праб ле мы бу дуць раз бі рац ца, 

за пэў ні ла Тац ця на Ру нец, да даў шы, што 
ся лян ская пра ца, у пры ват нас ці, вя дзен не 
аса біс тай пад соб най гас па дар кі — спра ва 
важ ная і па трэб ная дзяр жа ве.

Яшчэ ад на за яў ні ца агу чы ла ін шую 
праб ле му: пэў ны час яна ме ла гру пу ін ва-
лід нас ці і атрым лі ва ла пен сію, але з ча сам 
ме ды кі прый шлі да вы сно вы, што жан чы на 
мо жа пра ца ваць. Тая ка тэ га рыч на з гэ тым 
не згод ная. Вы ву чэн нем яе пы тан ня зой-
муц ца больш шчыль на, за пэў ні ла за яў ні цу 
стар шы ня ка мі сіі.

Тац ця на Ру нец пад крэс лі ла, што ні во-
дзін зва рот, які трап ляе ў Са вет Рэс пуб лі-
кі, не бу дзе па кі ну ты без кант ро лю. Яна 
звяр ну ла ўва гу на тое, што ча сам дзяр-
жаў ныя ор га ны пры раз гля дзе пы тан няў 
вы ка рыс тоў ва юць фар маль ны па ды ход, 
а гэ та не да пу шчаль на. «Я пры трым лі ва-

ю ся па зі цыі, каб дзярж ор га ны ад каз ва лі 
лю дзям зра зу ме ла і ква лі фі ка ва на: ка лі 
зва рот у ця пе раш ні час вы ра шыць не маг-
чы ма — рас тлу ма чыць, што бу дзе зроб ле-
на па гэ тым пы тан ні», — упэў не на Тац ця на 
Ру нец. Се на тар па га джа ец ца, што не заў сё-
ды атрым лі ва ец ца апе ра тыў на да па маг чы 
пры раз гля дзе зва ро ту, ча сам па тра бу юц ца 
за ка на даў чыя зме ны. У якас ці пры кла ду яна 
пры вя ла на ва цыі, што бу дуць за кла дзе ны ў 
Пад атко вы ко дэкс. Па бу да ва ны яны як раз 
на асно ве ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян. 
«Та му што гра ма дзя не на са май спра ве ба-
чаць тыя праб лем ныя мо ман ты, якія нам не 
заў сё ды ві даць звер ху, — ад зна чае яна. — І 
пры раз гля дзе нар ма тыў ных ак таў, ка лі бу-
дзе змя няц ца за ка на даў ства, аба вяз ко ва 
трэ ба гэ та ўліч ваць».

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Ад ка зы на зва ро ты 
па він ны быць зра зу ме лыя лю дзям

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

Фо рум мае ад быц ца 
23-25 ве рас ня ў бе ла рус кай 
ста лі цы і Мін скай воб лас ці.

Пла ну ец ца пад пі сан не шэ ра гу 
па гад нен няў аб су пра цоў ніц тве 
і ка мер цый ных кант рак таў. Ужо 
ця пер га вор ка ідзе пра агуль ную 
су му 500 міль ё наў до ла раў. 
Але ліч ба не кан чат ко вая — яна 
бу дзе знач на боль шая, бо пра цэс 
на паў нен ня яшчэ не за вер ша ны.
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